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  162-139، صص23، پیاپی 1395 ، سال دوازدهم، شمارة اول، بهار و تابستانسیاسیدانش پژوهشی  - دوفصلنامه علمی

  

  )(ینیامام خم یهفق یتدر کتاب وال یاسینظام س يالگو یفیک يمحتوا یلتحل

  

  20/08/1395 تاریخ دریافت:                                                                                                         قهرمان یثمم

  01/11/1395 تاریخ پذیرش:                                                                          هادي کشاورز

  چکیده

فردي برخـوردار  کتاب والیت فقیه از جایگاه منحصربه )( در تحلیل سیر اندیشۀ امام خمینی

هـا و مقـوالت   است. تحلیل و فهم کتاب والیت فقیه به دلیل محتواي خاصش که در آن مؤلفه

هـاي مناسـب   شناسـی کـارگیري روش باشـند، نیازمنـد بـه   متعددي در حال گفتگو و ارتباط می

باشد. در این نوشتار، بر اساس روش تحلیل محتواي کیفی در پی فهم کتـاب والیـت فقیـه     می

تواند تفسیري خاص را از ایـن کتـاب   بر اینکه می  باشیم. روش تحلیل محتواي کیفی عالوهمی

شـاي محققـین بـراي    توانـد راهگ  اي است، نتایج آن مـی ارائه دهد، از آن جهت که روشی پایه

هاي کیفی جهت تحلیل کتاب والیت فقیه باشد. تحلیـل محتـواي   تحلیل گفتمان و دیگر روش

هـا در قالـب کـدها    کیفی را با مشخص نمودن وجوه معنایی متن و سپس برچسب زدن بـه آن 

هـاي مناسـب،    بندي کدها و قرار دادن مقـوالت در ذیـل تـم   نمائیم و در ادامه با مقولهآغاز می

کنیم تا از این طریق بتوانیم تفسـیري خـاص از   ها را کشف میرتباطات و پیوندهاي بین مقولها

دسـت آمـده از تحلیـل     الگوي نظام سیاسی در کتاب والیت فقیه را ارائه نمائیم. نهایتاً، نتیجه به

حکومت مطلـوب در  «وجود مبانی  سومحتواي کیفی و روح حاکم بر کتاب والیت فقیه از یک

  دهد.را تشکیل می» لزوم انقالب«و از سوي دیگر، » اسالم

 واژگان کلیدي

  .یحکومت اسالم ینی،امام خم یه،فق یتکتاب وال یاسی،نظام س يالگو یفی،ک يمحتوا یلتحل

                                                
 (نویسنده مسئول) دانشجوي دکتري علوم سیاسی دانشگاه تهران   meisam.ghahreman@gmail.com  
                         کارشناس ارشد علوم سیاسی دانشگاه تهران                 keshavarz.hadi@yahoo.com  
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  مقدمه

گذاري و  عنوان روشی مستقل نام روش تحلیل محتوا را به» 1برنارد برلسون«که از زمانی 

گذرد. در این مدت، این روش کاربردهاي بسیاري هـم  میقرن تعریف کرد، بیش از نیم

هاي علوم اجتماعی داشـته  جمعی و هم در سایر زمینه در تجزیه و تحلیل وسایل ارتباط

، پنج هـدف عمـده را   1952بندي مشخص در سال است. برنارد برلسون در یک تقسیم

اصـلی محتـواي   هاي . توصیف ویژگی1براي تحلیل محتوا مشخص کرد که عبارتند از: 

. اسـتنباط مفـاهیم مـورد نظـر     3هـاي شـکلی محتـواي پیـام،     . توصیف ویژگـی 2پیام، 

بینـی  . پـیش 5. استنباط برداشت مخاطبـان پیـام از محتـواي آن و    4کنندگان محتوا،  تهیه

بندي که در اولین اثر مکتـوب دربـارة روش تحلیـل    اثرات محتوا بر مخاطبان. این دسته

دهد که از همان ابتدا هـدف از تحلیـل محتـوا تنهـا توصـیف      ن میمحتوا ارائه شد، نشا

گیري و استنباط از محتوا نیز مورد تر از آن، نتیجههاي متن نبوده بلکه مهمصرف ویژگی

نظر اندیشمندان بوده است. کما اینکه از پنج هدف فـوق، سـه هـدف اسـتنباطی اسـت      

یف و استنباط متن که در ارتبـاط  ). بنابراین، در این روش توص26: 1387مهر، (محمدي

هـاي زیـادي بـراي تحلیـل متـون فـراهم       هـا و توانـایی  باشند، قابلیـت منطقی با هم می

ها دربارة آورند. به عبارت دیگر، در هر تحلیل محتوا کار محقق استنباط از روي داده می

در  ها برحسب شـناخت عوامـل پایـدار   ها و توجیه استنباطهاي خاصی از متن آنجنبه

  ).33: 1378نظام مورد نظر است (کریپندورف، 

در این نوشتار بر اساس روش تحلیل محتواي کیفی به سراغ کتاب والیت فقیه امام 

هاي این روش جهت توصیف و استنباط کتاب والیت رویم تا از قابلیت) میخمینی (

اب، روش تحلیـل  گیري نمائیم. عالوه بر فهم و ارائۀ تفسیري خاص از این کتفقیه بهره

هـاي  محتواي کیفی از این جهت که پایه و اساس روش تحلیل گفتمـان و دیگـر روش  

تواند به تحقیقات بعدي یاري رساند. باشد، روش منبع و کارآمدي است که میکیفی می

شناختی ورود به اندیشۀ سیاسی امـام  مشکالت روش«براي مثال، دکتر فیرحی در مقالۀ 

)، به دلیل ماهیت هاي امام خمینی (ارند که براي ورود به اندیشهدبیان می)» خمینی(

نمایند که امـام  اي استفاده کرد. ایشان استدالل میشناسی ویژهها باید از روشخاص آن

اند، فضاي سنتی پیش از هاي خود را در یک فضاي دوگانه ارائه داده)، اندیشهخمینی(
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انۀ انقـالب و پـس از تأسـیس یـک دولـت      جمهوري اسالمی و فضاي موجود در آسـت 

)، همچون پلـی،  مذهبی نوین، در آثار ایشان این دوگانگی مشهود است. امام خمینی(

شـوند. بـه همـین    دهندة بین گذشته و حال، یا حتی گذشته و آینده محسوب میارتباط

  ).  a1378 :147هاي سنتی تحلیل کرد (فیرحی، توان امام و آثار او را به شیوهدلیل نمی

دکتر فیرحی معتقدند، شاید بتوان با تکیه بر تحلیل گفتمانی تمایزات اساسـی آن را  

  با ارکان تفکر قدیم اسالمی برجسته نموده و مقدمات نظري بـراي تحلیـل فهـم جدیـد     

). بنـابراین، جهـت تحلیـل    b1378 :3) از نصوص دینی فراهم نمـود (فیرحـی،   امام (

گیـري از نتـایج   انـد، بهـره  ) که دکتر فیرحی توصیه نمـوده ینی (گفتمانی آثار امام خم

  رسان باشد.تواند راهگشا و یاريتحلیل محتواي کیفی این آثار، می

براي تحلیل محتواي کیفی کتاب والیت فقیه، در ابتدا وجوه معنـایی (واحـد معنـا)    

و آوردن کامـل   باشـد نماییم. به دلیل اینکه واحد تحلیل ما کتاب میمتن را مشخص می

نمایـد، از واحـدهاي معنـایی    وجوه معنایی حجم زیادي از کار تحقیقـی را اشـغال مـی   

شـده،  شده استفاده خواهیم نمود. پس از مشخص نمودن واحدهاي معنایی فشردهفشرده

دهیم تا ضمن آنکه دسترسـی  به هر یک از این واحدها، برچسب و کدي اختصاص می

دست  ر شود، بر قدرت تحلیل نیز اضافه گردد. سپس کدهاي بهتها آسانو استفاده از آن

ها وجود دارد در ذیل مقوالت مختلـف  آمده را بر اساس معناي مشترکی که در میان آن

توان به قدرت تحلیل بیشتري دست پیدا نمود. به بیان دیگر دهیم. با این کار میقرار می

). پس 65: 1385ارجمند، د (یوسفی شومتن به واسطۀ این مقوالت تفسیر و سنجیده می

هـاي مشـترك تحلیـل     بندي کتاب والیت فقیه، مقوالت را در ذیل تم و یـا تـم  از مقوله

گـر  بنـدي بـه قـدرت تحلیـلِ تحلیـل     ترتیب، در هر مرحله و با هر طبقهنمائیم. بدین می

ا بـر  شود. درنهایت، تالش نموده الگوي نظام سیاسی در کتاب والیت فقیـه ر افزوده می

ها، توصیف و تفسیر نمائیم. بنابراین تالش این پژوهش ها و تحلیلبندياساس این طبقه

پاسخ به این سؤال است که، با استفاده از روش تحلیل محتواي کیفی کتاب والیت فقیه 

  باشد؟ ) چه می) روح حاکم بر کتاب و اندیشه امام خمینی (امام خمینی (
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  تحلیل محتواي کیفی

هـاي  منزلۀ تکنیکی علمی عمـدتاً در قـرن بیسـتم رایـج شـد. شـاخص      محتوا بهتحلیل 

شناسـی  شناسی، علوم سیاسی و روانگوناگون علوم اجتماعی همچون ارتباطات، جامعه

هارولـد السـول و   اند. پس از جنگ جهانی دوم کار گرفتههاي خود بهآن را در پژوهش

ـ »زبان سیاسـت «همکارانش با انتشار کتاب  هـاي نـوینی را بـراي    هـا و جهـت  دگاه، دی

، برلسون کتـاب خـود را بـا عنـوان     1950کارگیري این تکنیک فراهم آوردند. در دهۀ به

اسـتفاده از   1960منتشر کـرد. در دهـۀ   » تحلیل محتوا در تحقیقات مربوط به ارتباطات«

. بـرداري از آن شـد  کارگیري این روش موجب رشـدي فزاینـده در بهـره   کامپیوتر در به

هاي سطحی بدون در نظر گـرفتن محتـواي پنهـان      اواسط قرن بیستم ایراداتی به تحلیل

تحلیل وارد شد. از این زمان بود که رویکردهاي کیفی در تحلیل محتوا گسترش یافتنـد  

  ). 17-18: 1390(ایمان و نوشادي، 

ایز توان دو رویکرد کمی و کیفی را در تحلیـل محتـوا از یکـدیگر متمـ    بنابراین، می

نمود. برلسون در تعریفی کمی از تحلیل محتوا آن را تکنیکی پژوهشـی بـراي توصـیف    

بـودن تکنیـک   » 3منظم«و » 2عینی«داند. شرط عینی منظم و کمی محتواي آشکار پیام می

 5مستلزم آن است که قواعـد  4مشمول شرط تکرارپذیري است. تکرارپذیري یک فرآیند

طور یکسان قابل اعمال  اي همه واحدهاي تحلیل بهحاکم بر آن صریح و روشن بوده، بر

 ).26: 1378باشد (کریپندورف، 

از نظر گروهی از محققان، صرف محتواي ظاهري پیام چنـدان ارزشـمند نیسـت و    

کار ببرد و محتواي پنهان یک پیـام  یک پژوهشگر باید استنباط و قضاوت خود را نیز به

یب، ما درون هر متنی با دو سـطح آشـکار و   ترتارتباطی را توصیف و تفسیر کند. بدین

توانند تفسیري از محتـواي  ایم که به عقیدة این محققان تحقیقات کمی نمیپنهان مواجه

شناسی پژوهش عنوان منبع هستی پنهان متن ارائه دهند. به عبارت دیگر، تفسیرگرایی، به

ا از چه روشی بهـره  گوید که چگونه دانش معینی را تولید کند یگر میکیفی به پژوهش

). بنابراین، تحلیل محتواي کیفـی یکـی از   95: 1390راد، فسائی و ناصريجوید (صادقی

آورد تا از طریق تفسیر به محتواي پنهان متن هایی است که این امکان را فراهم میروش

که سطح ساختار عمیق معانی است، دسترسـی پیـدا نمـود. بـه بیـان دیگـر، در تحلیـل        
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ها ماهیت ساختاري شوند. تحلیل ریشهها تحلیل میبه صورت کیفی ریشه محتواي متن

کند، نهفته است (ابوالمعالی الحسینی، و استداللی دارد و در بطن معانی که متن تولید می

هاي کیفـی،   عنوان بخشی از پژوهش ). از سوي دیگر تحلیل محتواي کیفی به87: 1392

هاي مورد بررسـی دارد و بـه همـین دلیـل      ادهرویکرد کلی و جامعی نسبت به تحلیل د

هاي مسـایل اجتمـاعی تحـت بررسـی فـائق آیـد        طور کامل بر پیچیدگی کوشد تا به می

  ).101: 1394آبادي و گودرزي،  (شریعتی فیض

سـازي و  در تعاریفی مشابه از اسـتنباط » 7فیلیپ استون«و » 6هولستی«در این راستا، 

گویند. هولسـتی، تحلیـل   هاي کیفی سخن مییلکشف مشخصات ویژة یک پیام در تحل

دانـد کـه بـه واسـطۀ شـناخت      هایی مـی گونه تکنیکی براي ساختن استنباط محتوا را هر

اسـتون،   .)Holsti, 1968: 608( گیـرد  مند و عینی از مشخصات ویژة متن صورت می نظام

عینـی،  صـورت عینـی و بـر پایـۀ قواعـد م      دانـد کـه بـه    نیز تحلیل محتوا را روشی مـی 

گونه کـه مالحظـه   همان ).Stone, 1966: 5(کند مشخصات ویژه از یک پیام را کشف می

سـازي و تفسـیر   تر از تحلیل محتوا، بر کشف معانی، استنباطنمائیم در تعاریف کیفی می

شود. با این وجود، هولستی و استون در روش تحلیـل محتـوا بـه    متن تأکید بیشتري می

تحلیـل محتـواي کیفـی،    » 8پـاتون «باشند. در نگـاه   یل معتقد میمندي تحلعینیت و نظام

  ).Neuendorf, 2002: 54( اصوالً تحلیل محتوایی استنباطی است

دهنـد  از تحلیل محتواي کیفی ارائه مـی  9»شانون«و » یهشی«تر که در تعریفی جامع

را روش  ها تحلیل محتـواي کیفـی  گردد. آنگر تأکید مینیز بر نقش تفسیر ذهنی تحلیل

مند بنديِ نظامهاي متنی از طریق فرآیندهاي طبقهتحقیقی براي تفسیر ذهنی محتواي داده

). Hsieh & Shannon, 2005: 1278( داننـد ها و یا الگوها مـی  از کدبندي و شناسایی زمینه

اي تأکید سازيدر تعریف تحلیل محتواي کیفی بر فرآیند متراکم 10»ویلدموث«و » ژانگ«

ها تحلیل محتواي کیفی شـامل  که سراسر استنباطی و تفسیري است. به بیان آن کنندمی

هـا بـر    هاي خام درون مقوالت یا زمینهشده جهت متراکم کردن دادهیک فرآیند طراحی

این تعریف، ). Zhang & Wildemuth,2009: 309(باشد اساس تفسیر و استنباطی معتبر می

توانـد حجـم انبـوهی از    ر تحلیل محتواي کیفی مـی دهد که تفسیر و استنباط د نشان می

هـاي تحلیـل   ترین شکل ممکن، تقلیل دهد. این امر مزیتی بـراي روش متون را به بهینه
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  ).  350: 1388آید (فلیک،  به شمار می 11استقرایی و یا موردمحور

گونه توان سه تفاوت اساسی میان تحلیل محتواي کیفی و کمی را اینطور کلی می به

محـور در مقابـل دیـدگاه    . دیـدگاه عینیـت  2، 12. کلمـات در مقابـل اعـداد   1ان نمود: بی

  ). Maykut & Morehouse, 1994: 16-20( 14. کشف در مقابل اثبات3، و 13منظرمحور

  رویکردهاي تحلیل محتواي کیفی

تحلیـل محتـوا را    هاي موجود در زمینۀتوان رهیافتیه و شانون میبر اساس نظریۀ شی

. 2، 15. تحلیـل محتـواي عرفـی و قـراردادي    1انـد از:  به سه دسته تقسیم کرد که عبارت

(ایمان و نوشـادي،   17. تحلیل محتواي تلخیصی یا تجمعی3، 16دارتحلیل محتواي جهت

1390 :22 .(  

است کـه در آن مقـوالت کدگـذاري    » تحلیل محتواي کیفی متعارف«اولین رویکرد 

شـوند (ابوالمعـالی الحسـینی،    هاي خام مشتق میمستقیم و استقرایی از دادهطور  شده به

). بنابراین، این نظریه قابل لمس نیست و شکلی انتزاعی دارد و در مشاهدات 89: 1392

اي شده است. به دلیل اینکه در تحلیل محتواي کتاب والیت منظم ریشه دارد و یا زمینه

پس از تشریح اجمالی دو رویکرد بعدي، مراحل انجـام  ایم، فقیه از این روش بهره برده

  تحلیل محتواي کیفی متعارف را تشریح خواهیم نمود.

است که یا کامل نیستند یا به   یا تحقیقات پیشین دربارة یک پدیده مطرح  گاه نظریه

هاي بیشتري نیازمندند. در این حالـت محقـق کیفـی، روش تحلیـل محتـوا بـا       توصیف

گزیند. این روش را معموالً براساس روش قیاسـی متکـی بـر    را برمی داررویکرد جهت

هـا براسـاس نقـش نظریـه در     کنند که تمایزات آن بـا دیگـر روش  بندي مینظریه طبقه

دار معتبـر سـاختن و گسـترش دادن مفهـومیِ     هاست. هدف تحلیل محتـواي جهـت   آن

دار با رویکـرد جهـت   ترتیب، تحلیل محتواچارچوب نظریه و یا خود نظریه است. بدین

مندتري برخوردار است (ایمان هاي تحلیل محتوا از فرآیند ساختار نسبت به دیگر روش

بندي متن با ). بنابراین، در این رویکرد، نخست کدگذاري و مقوله24: 1390و نوشادي،

ها پژوهشـگر  شود و سپس در طی تحلیل دادههاي پژوهشی آغاز مییک نظریه، یا یافته

ها تکوین یابند. هاي جدید از داده دهد که تمکند و اجازه میها غرق میدر داده خود را
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و یا گسترش یک چارچوب مفهومی یـا یـک    18هدف از این رویکرد معموالً اعتباریابی

  نظریه است. این رویکرد قیاسی ـ استقرایی است.

 است که بـا شـمارش لغـات یـا محتـواي     » تحلیل محتواي تلخیصی«رویکرد سوم 

یابـد. ایـن   شود. سپس تحلیل به مفاهیم و مضامین پنهـان گسـترش مـی   آشکار آغاز می

رسد، امـا هـدفش جسـتجوي کـاربرد لغـات و       رویکرد در مراحل اولیه کمی به نظر می

عبـارت  ). بـه  90: 1392ها در یک روش استقرایی است (ابوالمعالی الحسـینی،  شاخص

کند با  کیفی با رویکرد تلخیصی استفاده میاي که از روش تحلیل محتواي دیگر، مطالعه

شناسایی و کمی کردن کلمات یا مضامین ویژة موجود در متن، با هدف فهم چگـونگی  

شود. بنابراین، تحلیل محتـواي کیفـی بـا    ها در متن آغاز می کاربرد این کلمات یا محتواي آن

پنهـان و نهفتـۀ    سوي شمارش کـه همـان تحلیـل محتـواي    تواند به آن  رویکرد تلخیصی می

موجود در کلمات است، نیز برود. تحلیل محتواي پنهـان بـه فرآینـد تفسـیر محتـوا مربـوط       

  است. شود. در این نوع تحلیل، تمرکز روي کشف معانی اصولی واژه یا مضامین آن می

گردیم تـا مراحـل انجـام آن را    حال به رویکرد تحلیل محتواي کیفی متعارف بازمی

هـاي از پـیش موجـود    گونه که اشاره شد، در ایـن رویکـرد نظریـه   نتشریح نمائیم. هما

آوري شده (چه متن کتاب و چـه از طریـق مصـاحبه    جایگاهی ندارند و اطالعات جمع

ها ها با خواندن آنشوند. در این حالت، تحلیل دادهو...) از طریق تداعی معنا تحلیل می

دست آیـد. بـه بیـان دیگـر،      ها بهآنشود تا درکی کامل دربارة به صورت مکرر آغاز می

محقق بر اساس ادراك و فهم خود از متن مورد مطالعه، نوشـتن تحلیـل اولیـه را آغـاز     

نماید. پیش از تشـریح مراحـل   نماید و با خواندن مکرر آن تحلیل خود را تکمیل می می

  داد:طور خالصه نشان  توان آن را در نمودار زیر بهتحلیل محتواي کیفی متعارف، می
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  مراحل تحلیل محتواي کیفی متعارف

  
گـر بـر اسـاس    گونه که در نمودار مشخص است، در مرحلۀ نخست، تحلیـل همان

شده و یا متنی که پیش روي اوست (در این کـار تحقیقـی، کتـاب     آوريهاي جمعداده

  د.نمایوالیت فقیه)، تحلیل خود را با بیرون کشیدن واحدهاي معنا از متن شروع می

(مجموعـه کلمـات یـا     20پس از ارائۀ تعاریف واحد معنا نزد باکستر 19گرانهیم و الندمن

(یـک واحـد ایـده)،     21باشـند)، کـوواچ  جمالتی کـه بـه یـک معنـاي مرکـزي مربـوط مـی       

 (یک کلمـه کلیـدي و یـک عبـارت)،     23(یک واحد متنی)، لیچستین و یانگ 22کریپندورف

پردازنـد؛ از نظـر   (یک واحد تجزیه و تحلیل) و... به تعریف خود از واحد معنا می 24ومبلت

هـایی هسـتندکه از رهگـذر محتـوا و     ها، واحد معنـا، کلمـات، جمـالت و یـا پـاراگراف     آن

). Graneheim &Lundman, 2003: 106(باشند هاي مرتبط با یکدیگر مییشان شامل جنبه زمینه

معنـایی   آوري شده اسـت کـه حامـل   هاي جمعشی از متن و یا دادهبنابراین، واحد معنا، بخ

  نماید. ها، تحلیل محتوا را آغاز میگر با مشخص نمودن آناست و تحلیل

هـا و کـدهایی از یکـدیگر متمـایز     در مرحلۀ بعد، واحدهاي معنا توسـط برچسـب  

لیـل اینکـه   شود و هم به دشوند. با کدبندي هم دسترسی به واحدهاي معنا آسان می می

تواند به واسطۀ این کدها، واحدهاي معنا را در ارتباط منطقـی بـا یکـدیگر    گر میتحلیل
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گـردد و پژوهشـگر   گر نیز اضافه مـی بندي نماید، بر قدرت تحلیلِ تحلیلتحلیل و دسته

دسـت آورد و بـه    عنوان یک واقعیـت اجتمـاعی بـه    تري از متن بهتواند تفسیر عمیقمی

  تواند به تعیین مقوالت مناسب بپردازد.انتزاع و تفسیر است که میواسطۀ این 

باشـد. ایجـاد مقولـه، ویژگـی     پس از مرحلۀ کدگذاري نوبت به تعیین مقوالت مـی 

بنـدي عناصـر   بندي عبارت است از عمل طبقـه اصلی تحلیل محتواي کیفی است. مقوله

بندي مجددشان گروهها و سپس هاي آنسازندة یک مجموعه از طریق تشخیص تفاوت

ها یا طبقاتی هستند که گروهـی از عناصـر را   ت موضوعبر اساس شباهت عناصر. مقوال

کنند و علت این گـردآوري، خصوصـیات مشـترك ایـن     زیر یک عنوان نوعی جمع می

). عالوه بر خصوصیات مشترك عناصر، مقوالت بایـد  135: 1374عناصر است (باردن، 

. استقالل باشـند. فراگیـري تضـمین    3. طرد متقابل، و 2یري، . فراگ1هاي داراي ویژگی

گرفته، ثبت شده و در کند که هر واحدي که در متن بوده و باید مورد تحلیل قرار میمی

ها وجود ترتیب، همیشه باید تعداد کافی از مقوله ها قرار گرفته است. بدینیکی از مقوله

یک از  کند که هیچرد متقابل نیز تضمین میداشته باشد تا همۀ واحدها را پوشش دهد. ط

واحدهاي مورد تحلیل در بیش از یک مقوله گنجانیـده نشـده اسـت. اسـتقالل هـم بـه       

اي دارد و ارزش آن از ارزش اي هویت مشخص و جداگانهمعناي آن است که هر مقوله

، ها جداست و به ارزش هیچ مقولۀ دیگري وابسـته نیسـت. بـه بیـان دیگـر     دیگر مقوله

سروستانی، انتخاب یک واحد به یک مقوله مستلزم انتساب سایر واحدها نیست (صدیق

ها را بر اساس هماهنگی درونی و ناهماهنگی بـا  ). در این ارتباط، پاتن مقوله99: 1375

  نماید.تعریف می )Patton, 2001: 465(بیرون 

تـوان  از میدر مرحلۀ بعد الزم است محتواي مقوالت توصیف شوند. در صورت نی

از شمارش و فراوانی مقوالت و نیز از دیگر مطالعات کیفـی اسـتفاده کـرد (پیربـداقی،     

ترتیـب، تحلیـل و   ). بنابراین، متن به محک ایـن مقـوالت زده شـده و بـدین    29: 1388

شود. درواقع، در کار تحلیل الزم است ها سنجیده میشود با مقولهتفسیري که از متن می

ها را کشف کنیم و پیوندهاي حشـو و زایـد را حـذف    دهاي بین مقولهارتباطات و پیون

). حال 409: 1391ها برقرار سازیم(ابوالمعالی، کرده، الگوهاي ارتباطی منطقی بین مقوله

معنا کـه کـد،   هاي متنی، کد و مقوالت را بهتر درك نمود. بدینتوان ارتباط میان دادهمی
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کنـد (لینـدلف و تیلـور،    ها و مقـوالت برقـرار مـی   پیوندي است که پژوهشگر میان داده

هـا، و  بنـدي مـتن و داده  بندي و مقولـه )، که بدون برقراري این پیوند، طبقه274: 1388

  گردد.پذیر میها به سختی امکاندرنهایت، برقرار نمودن ارتباطات منطقی بین مقوله

مقـوالت را در قالـب    تـوان ها، میپس از برقرار نمودن ارتباطات منطقی بین مقوله

بنـدي  بندي نمود. به عبارت دیگر، تم مفهوم کلی است کـه حاصـل جمـع   هایی طبقه تم

باشد. تم محوري است که معانی اساسی و مشترك در بین چند مقوله را بـه  ها میمقوله

توان رشتۀ اصـلی  . پس تم را می)Graneheim &Lundman, 2003: 107(زند هم پیوند می

دهاي معانی فشرده و متراکم، کدها یا مقوالت در سطحی تفسیري در نظـر  معنا در واح

گرفت. الزم به ذکر است که ما از مرحلۀ نخست که مشـخص نمـودن واحـدهاي معنـا     

ایم؛ اما مرحله به مرحلـه بـه سـطح انتـزاع و     و تفسیر شده 25باشد، وارد سطح انتزاعمی

گر از سـطح تفسـیري و   ها، تحلیلعیین تمشود، بنابراین، در تگر افزوده میتفسیرِ تحلیل

گر در سطح باالیی از انتـزاع  برد. درنهایت، در الگوسازي، تحلیلانتزاعی باالیی بهره می

سـنجد. هـدف ارائـۀ توصـیفی غنـی از یـک واقعیـت        ها را مـی و تفسیر، رابطۀ میان تم

نتیجـۀ تحلیـل   باشد. بـه بیـان دیگـر،    ها و مقوالت میاجتماعی ایجاد شده توسط آن تم

  هــاي جدیــد کمــک کنــدهــا و مــدلتوانــد بــه گســترش تئــوريمحتــواي کیفــی مــی

)Zhang & Wildemuth,2009: 318.(  

 )در این نوشتار، تفسیري از الگوي نظام سیاسی در کتاب والیت فقیه امـام خمینـی (  

است؛ هاي خاصِ این کار تحقیقی دهیم که بر اساس یافتن کدها، مقوالت و تمارائه می

لذا الگوسازي در این کار تحقیقی به معناي ارائۀ تفسـیري از الگـوي نظـام سیاسـی در     

) در باشد. به بیان دیگر، الگوي نظام سیاسی کـه امـام خمینـی (   کتاب والیت فقیه می

دهند را بر اساس تحلیـل محتـواي کیفـی و بـا ارائـۀ کـدها،       کتاب والیت فقیه ارائه می

  نمائیم.می هایی تفسیرمقوالت و تم

  هاي الگوي نظام سیاسی در کتاب والیت فقیه کدها، مقوالت و تم

باشد و آوردن گونه که در مقدمه اشاره شد، به دلیل اینکه واحد تحلیل ما کتاب میهمان

واحدهاي معنا به صورت کامل با یکی از اهداف تحلیل محتوا که کوتاه کـردن مـتن بـا    
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سازگار نیست و حجم زیادي از کار تحقیقـی را اشـغال   باشد، می 26حفظ هستۀ مرکزي

شـدة معنـا و کـدهاي    نماید، بنابراین، پس از آوردن چند نمونه از واحدهاي فشـرده می

شـوند و از آوردن سـایر   ها، فقط کدهاي سایر واحدهاي معنا آورده میمناسب براي آن

براي مقاله را پیـدا  شود تا این کار تحقیقی حجمی مناسب واحدهاي معنا خودداري می

نماید. سپس، تمام مراحل تحلیل محتواي کیفـی (مشـخص نمـودن کـدها، مقـوالت و      

ترتیب بتوانیم تفسیري از الگوي نظام سیاسی در کتاب شود تا بدین ها) انجام داده می تم

  والیت فقیه ارائه دهیم.

  کد  واحد فشردة معنا

  بدیهی بودن والیت فقیه  برهان جهت اثبات آنبدیهی و ضروري بودن والیت فقیه و عدم نیاز به 

شود و احتیاج به استدالل پیدا کـرده  اینکه امروز به والیت فقیه توجهی نمی

هاي علمیه، عمال علتش اوضاع اجتماعی و تاریخی مسلمانان و شرایط حوزه

  باشد.دانشگاهی و مستشرقین وابسته می

هـاي تـاریخی تصــور   ریشـه 

ــدم   نادرســت از اســالم و ع

  توجه به والیت فقیه

اسالم دین حق، عدالت و آزادي است و برخالف تصور رایج، اسـالم دیـن   

باشـد. اسـالم بـا آنچـه     جامعی با احکام و قوانینی در باب ادارة جامعـه مـی  

شود از لحـاظ جامعیـت و اثـري کـه در زنـدگانی      عنوان اسالم معرفی می به

  دارد. توانند داشته باشند به کلی تفاوتاجتماعی می

فــرق میــان اســالم بــا آنچــه 

 شودعنوان اسالم عرضه می به

  

طور که براي وظایف عبادي قانون دارد براي امـور اجتمـاعی و   اسالم همان

حکومتی قانون و راه و رسم دارد. هیچ موضـوع حیـاتی نیسـت کـه اسـالم      

  تکلیفی براي آن مقرر نداشته و حکمی دربارة آن نداده باشد.

ــوانین  ــاعی و وجــود ق اجتم

 حکومتی در اسالم

  

ها مقصـر نیسـتند برخـی از    در به وجود آمدن وضعیت موجود تنها خارجی

داننـد کمـک   اي از احکام حیض و نفوس میروحانیون نیز که اسالم را پاره

  اند تا وضع چنین شده است.کرده

وضـــع موجـــود و عوامـــل 

داخلی (برخی از روحانیون) 

  و خارجی آن

ها اسـت کـه بـا مجموعـۀ     وطه، مجموعۀ حقوقی بلژیکیقانون اساسی مشر

زدن ملـت بعضـی احکـام      حقوقی فرانسه و انگلیس ترمیم شد و براي گول

  اسالم را ضمیمه کردند.

قانون اساسی ضـد اسـالمی   

  مشروطه

اسـالم مقرراتـی بــراي سـر و صــورت دادن بـه کارهــاي نـاروا (ســلطنت،      

فروشی و فحشا) ندارد. تحمیل پیالهوالیتعهدي، بانکداري توأم با رباخواري، 

ها و مشکالت بسـیار شـده   قوانین بیگانه بر جامعۀ اسالمی ما منشأ گرفتاري

  است.  

ضد اسالمی بودن وضـعیت  

 موجود

  

  قانون شرط الزم اما نه کافی  کافی نبودن قانون براي اصالح جامعه و نیاز به قوة مجریه براي اجراي قانون

شکیالت اجرایی و اداري جامعۀ مسلمانان که عالوه حضور پیامبر در رأس ت

بر تبلیغ وحی و تفسیر عقاید اسالم به اجـراي احکـام و برقـراري نظامـات     

  اسالم همت گماشته تا دولت اسالم را به وجود آورد.

عنوان مفسر، مبلغ و  پیامبر به

 مجري دولت اسالمی
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قوة مجریه اسـت کـه    کند.گذاري به تنهایی سعادت بشر را تأمین نمیقانون

  کند.قوانین و احکام دادگاهی را اجرا می

سعادت بشر مستلزم وجـود  

  قوة مجریه

پیامبر خود تشکیل حکومت داد و به اجراي قوانین و برقراري نظامات اسالم 

  پرداخت و براي پس از خود به فرمان خدا تعیین حاکم کرده است.

سنت و رویۀ رسول اکرم در 

  باب حکومت

یا ایهاالذین آمنو اطیعوا اهللا و اطیعوا الرسـول و اولـی االمـر    «آیۀ شریفۀ طبق 

احکام اسالم محدود به زمـان و مکـانی نیسـت و تـا ابـد بـاقی و       » منکم...

  االجرا است. الزم

ــراي   ــتمرار اج ضــرورت اس

  احکام اسالم

بدون تشکیل حکومت و بدون دستگاه اجـرا و اداره کـه همـۀ جریانـات و     

افراد را از طریق اجراي احکام تحت نظام عادالنه درآورد، هرج هاي فعالیت

  آید.آید و فساد اجتماعی و اعتقادي پدید میو مرج به وجود می

هرج و مرج و فسـاد بـدون   

 تشکیل حکومت

  

از غیبت صغري تاکنون که ممکن است صدهزار سال دیگر بگذرد، احکـام  

ها بدتر از اعتقاد و بی یا اظهار آناسالم باید زمین بماند؟ اعتقاد به چنین مطال

  اظهار منسوخ شدن اسالم است.

نیاز به تشکیل حکومـت در  

  دوران غیبت

رساند که براي تکوین یک دولت و بـراي  ماهیت و کیفیت قوانین اسالم می

ادارة سیاسی و اقتصادي و فرهنگی جامعه تشریع گشته است. قرآن مجید و 

است که براي سعادت و کمال خـود   سنت شامل همۀ دستورات و احکامی

  احتیاج دارد.

 کیفیت جامع قوانین اسالم

  

ها و عمل به یابیم که اجراي آنبا دقت در ماهیت و کیفیت احکام شرع درمی

  باشد.ها مستلزم تأسیس یک دستگاه عظیم و پهناور اجرا و اداره میآن

دستگاه اجرایی متناسـب بـا   

  احکام الهی

احکام مالی نظیر خمس، احکام دفاعی ملی که راجع به حفظ احکامی مانند 

نظام اسالم است و احکام جزایی بدون برقراري دسـتگاه اجرایـی متناسـب    

  یابد.تحقق نمی

ذکر برخی موارد جهت لزوم 

  دستگاه اجرایی متناسب

اجرا ماندن نظام سیاسی اسالم برقراري نظام سیاسی غیر اسالمی به معنی بی

آمیز است چون حـاکمش  ام سیاسی غیر اسالمی، نظامی شركاست و هر نظ

  طاغوت است و ما موظفیم آثار شرك را از جامعۀ مسلمانان دور کنیم.

مبارزه با نظام سیاسـی ضـد   

 اسالمی موجود

  

در شرایط اجتماعی حاکمیت طاغوت، انسان مؤمن دو راه در برابر خود دارد: 

یز و ناصالح است، یا اینکه با اوامر آمیا اجباراً اعمالی مرتکب شود که شرك

هـاي  اي نـداریم جـز اینکـه دسـتگاه    و قوانین طاغوت مبارزه کند. ما چـاره 

  حکومتی فاسد و فاسدکننده را از بین ببریم.

دو راه انسان مؤمن و انتخاب 

 راه دوم

  

انـد مـا   طلب تجزیه کـرده وطن اسالم را استعمارگران و حکام مستبد و جاه

وحدت امت اسالم را تأمین کنیم راهی نداریم جز اینکه تشـکیل  براي اینکه 

  حکومت بدهیم.

ــق   وحــدت اســالمی از طری

  تشکیل حکومت

اي را استعمارگران به دست عمال سیاسی خود، نظامـات اقتصـادي ظالمانـه   

اند. در یک طرف صدها میلیـون مسـلمان گرسـنه و محـروم از     تحمیل کرده

 لزوم مبارزه با تضاد طبقاتی
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هـایی از افـراد   ت و در طرف دیگر، اقلیتبهداشت و فرهنگ قرار گرفته اس

گرد و فاسـدند. علمـاي   ثروتمند و صاحب قدرت سیاسی که عیاش و هرزه

  هاي نامشروع ستمگران مبارزه کنند.اسالم موظفند با انحصارطلبی و استفاده

ها و پیروان تیک از مل ها یا هیچیک از فرقه ): ما هیچروایت از امام رضا (

بینیم که جز به وجود یک برپانگهدارندة نظم و قانون مذاهب مختلف را نمی

  و یک رئیس و رهبر توانسته باشند به حیات خود ادامه و باقی بمانند.

لــزوم وجــود رهبــري بــراي 

 هاها و فرقهملت

  

پاسدار و اگر براي مردم امام برپانگهدارندة نظم و قانون، خدمتگزار امین و نگهبان 

گذاران  امانتداري تعیین نکند دین به کهنگی و فرسودگی دچار خواهد شد و بدعت

  چیزها در دین خواهند افزود و ملحدان چیزها از آن خواهند کاست.

ــنِ   ــودگی دی کهنگــی و فرس

 بدون رهبر

  

مردم ناقصند و نیازمند کمالند و ناکاملند. هر گاه کسی را که برپانگهدارنـدة  

قانون باشد و پاسدار آنچه پیامبر آورده بر مردم نگماشته بود به چنان نظم و 

  شد.شدند و که احکام اسالم دگرگون میصورتی فاسد می

نقص مـردم و لـزوم وجـود    

 رهبري

  

یعنی حاکمی که قیم و برپانگهدارندة نظم و » ولی امر«امروز و همیشه وجود 

مـانع تجـاوزات و    قانون اسالم باشـد ضـرورت دارد. وجـود حـاکمی کـه     

  ها و تعدي به حقوق دیگران باشد.ستمگري

 لزوم همیشگیِ وجود رهبري

  

نفوذ و حاکمیت اسالم در جامعه کم شده است، ملت اسالم دچار تجزیـه و  

اجرا ماند و در تغییر و تبدیل واقع شد و ناتوانی شده است. احکام اسالم بی

  ئیس و تشکیالت رهبري نداشتیم.ها همه براي این بود که ما قیم و ر... این

ــود رهبـــري در  عـــدم وجـ

هـاي  گذشته، منشأ گرفتـاري 

  امروز

هاي موجـود نیسـت. حکومـت    یک از انواع طرز حکومت حکومت اسالمی هیچ

اسالمی نه استبدادي است و نه مطلقه، بلکه مشروطه است. البته نـه مشـروطه بـه    

ا اشخاص و اکثریـت باشـد.   معنی متعارف فعلی آن که به تصویب قوانین تابع آر

  مجموعه شرط همان احکام و قوانین اسالم است که باید رعایت و اجرا شود.

حکومت اسـالمی حکومـت   

 مشروط به قوانین اسالم 

  

هاي مشـروطه در ایـن اسـت کـه     فرق اساسی حکومت اسالمی با حکومت

قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسالم بـه خداونـد متعـال اختصـاص یافتـه      

گذاري ندارد و هیچ قـانونی جـز حکـم شـارع را     کس حق قانون است. هیچ

  توان به مورد اجرا گذاشت.نمی

شارع مقدس یگانـه قـدرت   

 مقننه

  

ریزي وجـود دارد  گذاري مجلس برنامهجاي مجلس قانون در حکومت اسالمی به

بـا  دهـد و  هاي مختلف در پرتو احکام اسالم برنامه ترتیب میکه براي وزارتخانه

  کند.ها کیفیت انجام خدمات عمومی را در سراسر کشور تعیین میاین برنامه

-جــایگزینی مجلــس برنامــه

-جاي مجلس قانون ریزي به

  گذاري در حکومت اسالمی

جـا هـم کـه    حکومت در اسالم به مفهوم تبعیـت از قـانون الهـی اسـت. آن    

عیـت از  اختیارات محدودي به پیامبر داده شده از طـرف خداونـد اسـت. تب   

) هم به حکم خدا است. پیروي از متصدیان حکومـت یـا   رسول اکرم (

  نیز به حکم الهی است: اطیعوا...اولی االمر منکم.» اولی االمر«

تبعیت از پیامبر و اولی االمر 

 به حکم خدا و قانون الهی

  

نهادهاي اجتمـاعی و هیئـت   هاي بزرگ، عمارات در حکومت اسالمی برخالف رژیم سلطنت اثري از کاخ
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حشم، دفتر مخصوص، دفتر ولیعهد و دیگر لوازم سلطنت که  کذایی، خدم و

  برد نیست.بسیاري از بودجۀ مملکت را از بین می

حاکمـــۀ فاســـد موجـــود و 

  مغایرت با حکومت اسالمی

هایی بر  سازي و کاغذبازي، خرجتشکیالت اداري زائد و طرز ادارة توأم با پرونده

  هاي حرام نوع اول کمتر نیست. خرج کند که از می بودجۀ مملکت تحمیل

بـر و زائـد   تشکیالت هزینـه 

  پهلوي

این سیستم اداري از اسالم بیگانه است. آنوقـت کـه آیـین دادرسـی اسـالم      

معمول بود قاضی شرع در یک شهر با دو سه نفر مأمور اجرا و یک قلـم و  

  فرستاد.گی میکرد و مردم را به سراغ کار و زند دوات فصل خصومات می

تشکیالت اداري ساده، سریع 

  و کم خرج اسالم

دان باشـد. و ثانیـاً   حاکم و خلیفه اوالً باید احکام اسالم را بداند یعنی قـانون 

عدالت داشته از کمال اعتقادي و اخالقی برخوردار باشد. عقل همین اقتضا را 

کومت دارد زیرا حکومت اسالمی، حکومت قانون است نه خودسري و نه ح

  اشخاص بر مردم.

   ــدالت ــانون و ع ــه ق ــم ب عل

 زمامدار

  

اگر زمامدار مطالب قانونی را نداند الیق حکومت نیست. زمامدار اگر عادل 

ها و صرف صحیح آن و اجـراي  نباشد در دادن حقوق مسلمین، اخذ مالیات

  قانون جزا عادالنه رفتار نخواهد کرد. 

نظریۀ شیعه در مورد شرایط 

  زمامدار

اکنون که شخص معینی از طرف خداي تبارك و تعالی براي احراز حکومـت در  

دورة غیبت تعیین نشده است تکلیف چیست؟ این خاصیت که عبارت از علم به 

  قانون و عدالت باشد در عدة بیشماري از فقهاي عصر ما موجود است. 

علم به قانون و عدالت فقهـا  

 در دوران غیبت 

  

داراي این دو خصلت باشد بپاخاست و تشکیل حکومـت  اگر فرد الیقی که 

) در امر ادارة جامعه داشت داد همان والیتی را که حضرت رسول اکرم (

  باشد، و بر همۀ مردم الزم است که از او اطاعت کنند.دارا می

ضرورت اطاعت از ولی فقیه 

  در صورت تشکیل حکومت

 سایر کدهاي مشخص شده

ـ   امبر امـا  فضائل متفاوت فقها بـا پی

  اختیارات حکومتی یکسان

اي والیت امتیاز نیست بلکه وظیفـه 

  خطیر است

هم شأنی فقها و عـدم توانـایی   

  جهت عزل یکدیگر

اي بـراي تحقـق   ولی فقیـه وسـیله  

  هاي عالی و نظام عادالنههدف

شناسـان و  گـري قـانون  تصدي  والیت فقهاي عادل به استناد اخبار

  شناسان دین

آزادي در دایـرة  حاکمیت قانون و 

  مقررات شرعی

قـانون بـه منظــور پـرورش انســان    

  مهذب

لزوم حکومـت اسـالمی بـراي    

  ملت مسلمان

انحراف علمایی که وظایف خود را 

  پندارند.گویی میصرفاً مسئله

  فقها به مثابه حجت بر مردم  منصب قضاوت متعلق به فقها است

حاکم شدن فقیه، گرفتن زمام امـوري  

  قضاوت است.که متفاوت از 

اطاعت از احکام حکومتی واجب و 

  متفاوت از اطاعت از احکام خدا

پرهیز از قضات هیئـت حاکمـۀ   

  ناروا

مراجعه به مقامات قضایی، اجرایی 

  طور کلی حکومت اسالمی و به

مرجع امور در اختالفـات علمـاي   

  اسالمند

تمام شئون پیامبر قابل انتقال به 

  فقها
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ــت   ــراد از روای ــاء «م ــه العلم ورث

علماي امتند و عـرف عـام   » االنبیاء

والیت (نه وصف عنوانی انبیـا) را  

  نماید.به علما واگذار می

و اثبــات  »تحــف العقـول «روایـت  

  والیت فقیه 

لـزوم   و »تحف العقول«روایت 

 امر به معروف و نهـی از منکـر  

  در برابر حکام جائر

ــم و     وظیفه خطیر علماي دینی  هاضرورت مخالفت علما با بدعت ــا ظل ــارزه ب ــرورت مب ض

  هاي حکامبدعت

گیـري یـک   رهبري علما در شـکل 

  نهضت نهی از منکر

امر به معروف و نهی از منکر شرط 

  ایجاد فرائض دیگر

  ستیزي دلیل احترام علماظلم

سابقۀ تاریخی والیت فقیه و حکم 

  حکومتی

اولین گام تشکیل حکومت اجمـاع  

  علما و تبلیغات

تـا تشـکیل   وظیفۀ ما، از تبلیـغ  

  حکومت اسالمی

شده و کـدها، کـدها را بـر اسـاس     پس از مشخص نمودن واحدهاي معناي فشرده

نمائیم تا بندي میهاي متفاوت طبقههاي مشترکشان در قالب مقولهخصوصیات و ویژگی

بر این اساس، به واسطۀ افزایش یافتن قدرت تفسیر بتوانیم مقوالت را در ارتباط منطقی 

  با یکدیگر فهم نمائیم. 

توان به مقوالت متفاوتی بیش از هفتاد کد مشخص شده در کتاب والیت فقیه را می

برخـی از   باشد. به بیان دیگـر، می» لزوم تشکیل حکومت«بندي نمود. اولین مقوله، طبقه

هاي مشترکشـان کـه نـاظر بـر سـه نکتـۀ زیـر        کدهاي به دست آمده را با توجه ویژگی

. ارجاع بـه روایـات و احادیـث    2. دالیل عقلی تشکیل حکومت در اسالم، 1باشند:  می

. 3انـد و  ) که تکلیف جامعۀ اسالمی را در زمان نبود خویش روشن کردهمعصومین (

تـوان  شوند، را میین اسالم که به مسائل اجتماعی مربوط میهایی از قواناشاره به نمونه

  جاي داد. این کدها عبارتند از:» لزوم تشکیل حکومت«در مقولۀ 

  لزوم تشکیل حکومت 

سعادت بشر مستلزم وجود قـوة  

  مجریه

وجود قوانین اجتماعی و حکـومتی    قانون شرط الزم اما نه کافی

 در اسالم

ــدون    ــاد ب ــرج و فس ــرج و م ه

  تشکیل حکومت

ضــرورت اســتمرار اجــراي   

  احکام اسالم

سنت و رویۀ رسول اکـرم در بـاب   

  حکومت

ذکر برخی مـوارد جهـت لـزوم    

  دستگاه اجرایی متناسب

ــا  دســتگاه اجرایــی متناســب ب

  احکام الهی

نیاز به تشـکیل حکومـت در دوران   

 غیبت

 
ــالمی از طریــق      ــدت اس وح

  تشکیل حکومت

لزوم حکومت اسالمی بـراي ملـت   

  مسلمان
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توانـد برخـی   ایست که میمقوله» لزوم رهبري«، »لزوم تشکیل حکومت«عالوه بر مقولۀ 

از کدهاي دیگر را پوشش دهد. به عبارت دیگر، در تمام این کدها به لـزوم وجـود رهبـري    

  ) و چه در زمان غیبت اشاره شده است.چه در دورة پیامبر و ائمۀ معصومین (

  لزوم رهبري

فرسـودگی دیـنِ بـدون    کهنگی و 

 رهبر

ها لزوم وجود رهبري براي ملت

 هاو فرقه

عنوان مفسر، مبلغ و مجري  پیامبر به

  دولت اسالمی

عـدم وجـود رهبـري در گذشــته،    

 هاي امروزمنشأ گرفتاري

  نقص مردم و لزوم وجود رهبري لزوم همیشگیِ وجود رهبري

ک چیز و ترسیم بدیلی براي تواند شکل بگیرد مگر با نفی یهیچ تئوري سیاسی نمی

) مـدام درصـددند تـا بـا بـه چـالش کشـیدن تصـویر         آن. در این کتاب امام خمینی (

نادرستی که از اسالم در آن روزها وجود داشت، تصویري جدیـدي از اسـالم را ارائـه    

تصور نادرست و ارائۀ تصور «توان به آن اشاره نمود، دهند. بنابراین، مقولۀ سومی که می

  باشد. کدهاي این مقوله عبارتند از:می» از اسالم واقعی

 تصور نادرست و ارائۀ تصور واقعی از اسالم

 کیفیت جامع قوانین اسالم

 

عنـوان   فرق میان اسالم با آنچـه بـه  

 شوداسالم عرضه می

هاي تاریخی تصور نادرسـت  ریشه

از اسالم و عدم توجـه بـه والیـت    

  فقیه

 حاکمیت قانون و آزادي در دایرة

 مقررات شرعی

 شارع مقدس یگانه قدرت مقننه

 

حکومت اسالمی حکومت مشروط 

 به قوانین اسالم 

انحراف علمایی که وظایف خود را     

  پندارند.گویی میصرفاً مسئله

هایشان در ذیـل آن قـرار داد،   توان کدهایی را بر اساس شباهتمقولۀ بعدي، که می

از بررسی شرایط زمامدار، بر این نکته تأکیـد   است. در این مقوله پس» شرایط زمامدار«

  باشند. کدهایی مانند:شود که فقها، شرایط زمامداري در دوران غیبت را دارا میمی

  شرایط زمامدار

   ــدالت ــانون و ع ــه ق ــم ب عل

  زمامدار

ــرایط     ــورد ش ــیعه در م ــۀ ش نظری

  زمامدار

علم بـه قـانون و عـدالت فقهـا در     

  دوران غیبت 

فقها با پیامبر فضائل متفاوت 

  اما اختیارات حکومتی یکسان

ــدي  والیت فقهاي عادل به استناد اخبار ــانون تص ــري ق   شناســان و گ

  شناساندین

ــت    بدیهی بودن والیت فقیه ــراد از روای ــه  «م ــاء ورث العلم

علماي امتند و عـرف عـام   » االنبیاء

و اثبــات  »تحــف العقـول «روایـت  

  والیت فقیه
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  شرایط زمامدار

والیت (نه وصف عنوانی انبیـا) را  

  نماید.به علما واگذار می

تمام شئون پیامبر قابل انتقال 

  به فقها

هم شأنی فقها و عدم توانایی جهت 

  عزل یکدیگر

  

ولی فقیه و حکم «بندي نمود، توان کدهایی را در ذیل آن طبقهمقولۀ دیگري که می 

نکته رسـیدیم  به این » شرایط زمامدار«است. در مقولۀ » حکومتی، فقها و حکم قضاوتی

باشند، حال در این مقوله، براي فهم بهتـر وظـایف   که فقها شرایط زمامداري را دارا می

ولی فقیه (زمامدار و فقیهی که امکان تشکیل حکومت را یافته)، به تفاوت وظایف ولـی  

شود. به عبارت فقیه و فقها در قالب مفاهیم حکم حکومتی و حکم قضاوتی پرداخته می

توان تفاوت میان وظایف ولـی فقیـه و فقهـاي    گیري این مقوله را میشکل دیگر، مبناي

   در  دیگر در قالب مفاهیم حکم حکومتی و حکم قضاوتی در نظر گرفـت. ایـن تفـاوت

معنـا کـه مـالك صـدور احکـام      وظایف، در مالك صدور این احکام نهفته است. بدین

ـ  1379فـرد،  رَج (نمـازي حکومتی عبارت است از مصلحت نظام، دفع مفسده و نفی ح :

اي که این احکـام، در چـارچوب احکـام فرعـی شـرعی نیسـت و حـاکم        گونه) به112

باشد ها، قادر به صدور احکامی فراتر از قلمرو احکام فرعی میاسالمی بر پایۀ مصلحت

زیرا احکام حکومتی از احکام اولیه بوده و بر سایر احکام اولیه و احکام فرعیـه، مقـدم   

)؛ و مالك صدور احکام قضاوتی، حل اختالفات میان 170: 20، ج1361مینی، است (خ

گذاري میان این دو حکم، حق حکومت کردن و باشد. بنابراین، امام با تفاوتمؤمنین می

وظایف حاکم را متفاوت از حق قضاوت فقهـا دانسـته و آن را بـه ولـی فقیـه واگـذار       

ولی فقیه و حکم حکومتی، فقها «گذاري، مقولۀ تتفاو دادن ایننماید. لذا براي نشان می

فقهـا و حکـم   «و » ولـی فقیـه و حکـم حکـومتی    «را به دو زیرمقولۀ » و حکم قضاوتی

  نمائیم. تقسیم نموده و کدهاي مربوط به هر یک را مشخص می» قضاوتی

  ولی فقیه و حکم حکومتی، فقها و حکم قضاوتی

  قضاوتیفقها و حکم   ولی فقیه و حکم حکومتی

  منصب قضاوت متعلق به فقها است  حاکم شدن فقیه، گرفتن زمام اموري که متفاوت از قضاوت است.

اطاعت از احکام حکومتی واجـب و متفـاوت از اطاعـت از    

  احکام خدا

 فقها به مثابه حجت بر مردم
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  ولی فقیه و حکم حکومتی، فقها و حکم قضاوتی

  قضاوتیفقها و حکم   ولی فقیه و حکم حکومتی

  پرهیز از قضات هیئت حاکمۀ ناروا  ضرورت اطاعت از ولی فقیه در صورت تشکیل حکومت

ــاي    هاي عالی و نظام عادالنهاي براي تحقق هدفولی فقیه وسیله ــات علم ــور در اختالف مرجــع ام

  اسالمند

    سابقۀ تاریخی والیت فقیه و حکم حکومتی

کدهاي دیگـري در ایـن کتـاب وجـود دارنـد کـه بـه توصـیف وضـع موجـود و           

با به تصویر کشیدن وضـع   پردازند. امام بر مبناي این کدها درصددندآن میهاي  کاستی

موجود بر ضرورت و وظیفۀ مسلمانان جهت مبـارزه بـا چنـین وضـعی تأکیـد نماینـد.       

زمینه براي مبارزه بـا نظـام پهلـوي و    » هاي آنوضع موجود و کاستی«بنابراین، با مقولۀ 

هاي متناسـب مبـارزاتی   اي حامی آن بر مبناي ترسیم استراتژينهادهاي فکري و اندیشه

  شود. کدهاي این مقوله عبارتند از:میفراهم 

  هاي آنوضع موجود و کاستی

ــی  ــل داخلـ ــود و عوامـ ــع موجـ   وضـ

  (برخی از روحانیون) و خارجی آن

ــی ضــد اســالمی   ــانون اساس ق

  مشروطه

ضد اسالمی بودن وضـعیت  

  موجود

 نهادهاي اجتماعی و هیئت حاکمۀ فاسد

  موجود و مغایرت با حکومت اسالمی

ــه  ــکیالت هزین ــر تش ــد ب و زائ

  پهلوي

ــم   ــت در رژیـ درك سیاسـ

  پهلوي

لـزوم مبـارزه بـا نظـام سیاسـی      «پس از توصیف وضع موجود، در مقولۀ بعدي بـه  

شود. به بیان دیگر، کتاب والیت فقیه اشاره می» پهلوي و نهادهاي اجتماعی و فکري آن

امـام   ها،ها است. پس از تشریح وضعیت موجود و نفی آنها و اثباتاي از نفیمجموعه

نماینـد.  ها تأکید مـی ها و کاستی) در قالب کدهایی بر لزوم مبارزه با این نفیخمینی (

  این کدها عبارتند از:

  لزوم مبارزه با نظام سیاسی پهلوي و نهادهاي اجتماعی و فکري آن

مبارزه با نظام سیاسی ضد اسالمی 

  موجود

دو راه انسان مؤمن و انتخاب راه 

  دوم

  تضاد طبقاتی لزوم مبارزه با

ــم و   ــا ظلـ ــارزه بـ ــرورت مبـ ضـ

  هاي حکام بدعت

ضـــرورت اصـــالح و تصـــفیۀ 

  نماهامقدس

ضرورت مبارزه با آثار فکري و 

  روحی استعمار

است. اصوالً مبارزه بـا وضـع موجـود بـدون     » هاي مبارزاتیاستراتژي«مقولۀ بعدي 

ایـن کتـاب،    باشـد. در ایـن راسـتا، امـام در    پـذیر نمـی  هـاي مناسـب امکـان   استراتژي

ها نظام سیاسی پهلوي را از پا انداخته و دهند تا با تکیه بر آنهایی را ارائه می استراتژي
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توان در قالب ها را مینظم نوین اسالمی مدنظر خویش را تأسیس نمایند. این استراتژي

  کدهاي زیر شناسایی نمود.

  هاي مبارزاتیاستراتژي

لـزوم   و »تحف العقول«روایت 

 امر به معروف و نهی از منکـر 

  در برابر حکام جائر

ضرورت مخالفـت علمـا بـا    

 هابدعت

  

گیري یک نهضت رهبري علما در شکل

  نهی از منکر

ــه معــروف و نهــی از   وظیفه خطیر علماي دینی امــر ب

منکر شـرط ایجـاد فـرائض    

  دیگر

 ستیزي دلیل احترام علماظلم

  

اولــین گــام تشــکیل حکومــت 

  علما و تبلیغاتاجماع 

وظیفۀ ما، از تبلیغ تا تشکیل 

  حکومت اسالمی

  شرط مبارزهزدایی از اذهان پیشابهام

ــرورت معرفــی حکومــت    ض

  اسالمی به مردم و دانشجویان

ــات اســــالمی در  اجتماعــ

  خدمت تبلیغات و تعلیمات

 روحانیـت،  و روحانیت هايحوزه اصالح

  اجتماعی اصالحات خدمت در

گونه که اشاره شد، در باب لـزوم تشـکیل حکومـت و    فقیه، هماندر کتاب والیت 

ارائۀ تصویري از اسالم که با تشکیل حکومت اسالمی سـازگار باشـد کـدهاي فراوانـی     

وجود دارد؛ اما دربارة چگونگی نهادهاي اجتماعی و سیاسی موجود در این حکومـت،  

کتاب والیت فقیـه تـالش   ) در کدهاي اندکی وجود دارد. به بیان دیگر، امام خمینی (

سو با نفی رژیم ضد اسالمی پهلوي و از سـوي دیگـر، بـا ارائـۀ قـانونِ      نماید از یکمی

تصـور نادرسـت و   «، »لزوم تشـکیل حکومـت  «، »لزوم رهبري«اسالم بر مبناي مقوالت 

ولی فقیه و حکـم حکـومتی، فقهـا و    «و » شرایط زمامدار«، »ارائۀ تصور واقعی از اسالم

، الگویی از نظام سیاسیِ اسالمی را ترسیم نمایند که در آن والیت فقیـه،  »حکم قضاوتی

وظایف و ضرورت آن، توجیه گردد. بـا ایـن وجـود، کـدهاي انـدکی وجـود دارد کـه        

ها نهادهاي اجتماعی و سیاسی مطلوب این الگـو را اسـتنباط نمـود. ایـن     توان از آن می

  نمائیم.بندي میطبقه» یاسی بدیلنهادهاي اجتماعی و س«کدها را در قالب مقولۀ 

  نهادهاي اجتماعی و سیاسی بدیل

ریـزي بـه جـاي مجلـس     جایگزینی مجلس برنامه

  گذاري در حکومت اسالمیقانون

  تشکیالت اداري ساده، سریع و کم خرج اسالم
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  گیري بندي و نتیجه جمع

ها را ارتباط منطقی آنبندي و توان در قالب دو تم کلی طبقهدست آمده را می مقوالت به

. تـم لـزوم   2. تـم حکومـت مطلـوب در اسـالم و     1تفسیر نمود. این دو تم عبارتند از: 

حکومـت  «سـو تـم   انقالب. به عبارت دیگر، روح حاکم بر کتاب والیت فقیه را از یک

دهند. در تم نخسـت،  تشکیل می» لزوم انقالب«و از سوي دیگر، تم » مطلوب در اسالم

تصـور  «، »لـزوم تشـکیل حکومـت   «، »لـزوم رهبـري  «قالب مقوالتی ماننـد  ) در امام (

ولی فقیه و حکم حکومتی، «، »شرایط زمامدار«، »نادرست و ارائۀ تصور واقعی از اسالم

نمایند تصویري ، تالش می»نهادهاي اجتماعی و سیاسی بدیل«و » فقها و حکم قضاوتی

ند کـه در آن مقـوالت ذکـر شـده در کنـار      مند ارائه دهاز اسالم به مثابۀ یک قانون نظام

حکومـت اسـالمیِ والیـت    «آورند که نتیجـۀ منطقـی آن،   اي را پدید مییکدیگر منظومه

اي که امـام در ایـن   است. به عبارت دیگر، بخش اعظم مبانی الگوي نظام سیاسی» فقیه

ـ   ناشـی مـی  » حکومت مطلوب در اسالم«دهند، از تم کتاب ارائه می م، گـردد. در ایـن ت

حکومت در اسالم، حکومت قانون و شریعت الهی است که در کتاب والیت فقیه تبلور 

  نمائیم.گانه ذکر شده در باال، مشاهده میاین قانون را در مقوالت شش

حکومت مطلوب در «براي حصول به الگوي نظام سیاسی در کتاب والیت فقیه، تم 

نمـائیم. در زیـرتم نخسـت،    رسـی مـی  را در ارتباط با شش مقوله و دو زیرتم بر» اسالم

توان در ارتباط با یکـدیگر تحلیـل   اي امام، پنج مقوله را میتحت عنوان رویکرد اندیشه

، ابتدا امـام از دو  »لزوم رهبري«و » لزوم تشکیل حکومت«معنا که با مقوالت نمود. بدین

دو آورنـد و در ادامـه ایـن    ضرورت (تشکیل حکومت و رهبري) سـخن بـه میـان مـی    

» شرایط زمامدار«، »تصور نادرست و ارائۀ تصور واقعی از اسالم«ضرورت را با مقوالت 

و بیـان وظـایف و ضـرورت    » حکم حکـومتی و حکـم قضـاوتی   «و تمایزگذاري میان 

نماینـد کـه پشـتوانۀ    اي تبدیل مـی اي و گفتمانیوجودي والیت فقیه، به منظومۀ اندیشه

  آورد. را فراهم می» مت اسالمیِ والیت فقیهحکو«اي، معنایی و گفتمانی اندیشه

گونه که اشاره شد امام خمینـی در کتـاب والیـت فقیـه، چگـونگی نهادهـاي       همان

نماینـد، بنـابراین، زیـرتم رویکـرد     اجتماعی و سیاسی حکومت اسالمی را ترسیم نمـی 
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ات باشد. با این وجود، کـدها و اشـار  اي است که بر مباحث این کتاب غالب میاندیشه

اي و گفتمـانی، بلکـه از حیـث    بـار نـه از حیـث اندیشـه    کوتاهی وجود دارند کـه ایـن  

حکومـت  «مندي از نهادهاي اجتماعی و سیاسی مطلوب در حکومت اسالمی، تـم   بهره

نمایند. به عبارت دیگر، در این زیرتم، دیگـر  پذیر و پذیرفتنی میرا توجیه» مطلوب در اسالم

، اندیشـه و گفتمـان حـاکم بـر آن نیسـت      »طلوب در اسـالم حکومت م«معیار مطلوبیت تم 

گونه که گفته  باشد که همان(زیرتم اندیشه)، بلکه کارکرد نهادهاي اجتماعی و سیاسی آن می

شد در کتاب والیت فقیه کدهاي اندکی در این رابطه وجود دارند که این کدها را در قالـب  

  بندي نمود.توان طبقهمی» دیلنهادهاي اجتماعی و سیاسی ب«مقوله و یا زیرتم 

باشد. وجود این تم در کتـاب مؤیـد ایـن    می» لزوم انقالب«تم دیگر کتاب والیت فقیه، 

» حکومت اسالمی والیت فقیـه «نکته است که بخشی از تعریف و ارائۀ الگوي نظام سیاسی 

، چـه  هاي رژیم پهلوي استاي از نفیشود و این کتاب مجموعه با حدود عدمی شناخته می

نفی در شـکل حکومـت و نهادهـاي اجتمـاعی و سیاسـی آن، و چـه نفـی نظـام فکـري و          

نمایند با به تصویر کشیدن وضـع  اي حامی آن. بنابراین، در قالب این تم امام سعی می اندیشه

موجود، اوالً الگوي نظام سیاسی والیت فقیه را در تضاد با آن تعریف نمایند و ثانیاً بـا ارائـۀ   

هاي مناسب، بر لزوم مبارزه با رژیم پهلوي و نهادهاي فکري و اجتماعی آن تأکیـد  استراتژي

) در کتاب والیت فقیه، ضمن آنکـه  دهد که امام خمینی (نمایند. بنابراین، این تم نشان می

دانند، الگوي مـدنظر خـویش را   لزوم انقالب را براي استقرار نظم نوین اسالمی ضروري می

هـاي وضـع موجـود،    نمایند. براي نمونه، درك کاسـتی تقابل با آن معرفی مینیز در تضاد و 

حکومت اسالمی والیـت  «بر آن است که الگوي نظیر فساد هیئت حاکمه و تشکیالت هزینه

  نماید.   پذیر و قابل فهم میرا توجیه» فقیه
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  Pattern  والیت فقیه نظام سیاسی حکومت اسالمیِ الگوي
  (الگو)

  Theme  حکومت مطلوب در اسالم  انقالبلزوم 
  (موضوع)

نهادهاي   

اجتماعی و 

  سیاسی بدیل

 Sub-theme  )اي امام خمینی (رویکرد اندیشه
 (زیر تم)

هاي  استراتژي

  مبارزاتی

لزوم مبارزه 

ــام   ــا نظـ بـ

سیاســـــی 

پهلــــوي و 

ــاي  نهادهــ

اجتمــاعی و 

  فکري آن

وضــــــــع 

ــود و  موجــ

هـاي   کاستی

  آن

ــاي  نهادهــــ

ــاعی و  اجتمـ

  بدیلسیاسی 

ــم    ــه و حکـ ــی فقیـ ولـ

حکومتی، فقهـا و حکـم   

  قضاوتی

ــرایط  شــ

  زمامدار

تصــــــور 

نادرست و 

ارائۀ تصور 

واقعـــی از 

  اسالم

لــــــزوم 

  رهبري

ــزوم  لــــــ

تشــــــکیل 

  حکومت

Category  
(مقوله یا 

  بندي) مقوله

ــا و      فقهـــ

ــم  حکــــ

  قضاوتی

ولی فقیه و 

ــم  حکـــــ

  حکومتی

        Sub-
category  
 (زیر مقوله)

                    Codes  
 (کدها)

  ها یادداشت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

1. B. Berelson 
2. objective 
3. systematic 
4. process 
5. rules 
6. O. R. Holsti 
7. P. Stone 
8. M. Q. Patton 
9. H. -F. Hsieh & S. E. Shannon 
10. Y. Zhang & B. M. Wildemuth 
11. case oriented 
12. word versus numbers 
13. perspectival versus objective views 
14. discovery versus proof 
15. Conventional content analysis 
16. Directed content analysis 
17. Summative content analysis 
18. validation 
19. U. H. Graneheim & B. Lundman 
20. L. A. Baxter 
21. C. R. Kovach 
22. K. Krippendorff 
23. P. R. Lichstein & G. Young 
24. B. Downe-Wamboldt 
25 . Abstraction 
26. Distillation 
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