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Abstract  
The purpose of the present study is to review how much theology students in different levels of seminary 

schools in Iran are familiar with the performance of Velāyat-e Faqih (guardianship of the Islamic jurist) 

during the past four decades of the Islamic Republic of Iran. The method of study is survey research by 

which the functional indices of Velāyat-e Faqih were explored in terms of three distinguished categories of 

religious, judiciary, and executive guardianship of the Vali-e Faqih according to his duties and authorities in 

the constitution. Statistical population of the research consisted of male and female theology students aged 

18 to 70 studying and doing scientific and missionary works within four levels (1, 2, 3 & 4) in seminary 

schools and centers in 1395 S.H. Research sample involved 1109 people and the data was analyzed using 

SPSS software. The results showed that 54/69% of Tollāb have had awareness of the performance of 

Velāyat-e Faqih in different positions during the past four decades that is evaluated as good in general. 

Besides, the results showed that some background variables such as Tollāb’s gender, nationality, and 

parents’ education have no effect on their acquaintance with the performance of Velāyat-e Faqih while 

some other variables including their marital status, place of living, age, years of education, education level, 

place of education, and parents’ job have a significant role in this regard. 
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چکیده
های علمیه با عملکرد والیت فقیه در چهار دهه گذشته   هدف پژوهش حاضر بررسی میزان آشنایی طالب سطوح مختلف حوزه

های عملکرد والیت فقیه مطابق وظایف و اختیارات ولی   اسالمی ایران است. روش پژوهش پیمایشی بوده و شاخصجمهوری 
، قضایی و اجرایی فقیهِ حاکم بررسی شد. جمعیت آماری این پژوهش، فقیه در قانون اساسی و به تفکیک سه منصب والیت دینی

در  ۸۳۱۱در مدارس و مراکز حوزوی در سال  ۴و  ۳، ۲، ۸چهار سطح سال هستند که در  07تا  ۸۱طالب مرد و زن بین سنین 
 spssافزار  ها با استفاده از نرم نفر بوده و داده ۸۸7۱باشند. حجم نمونه آماری   های علمی و تبلیغی می  حال تحصیل و انجام فعالیت

الب با عملکرد والیت فقیه طی چهار دهه درصد ط 4۴/9۱های پژوهش نشان داد که   مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته
ای   خوب ارزیابی شده است. همچنین نتایج نشان داد که متغیرهای زمینه، آگاهی دارند که در مجموع، گذشته در مناصب مختلف

، ضعیت تأهلای و  اما متغیرهای زمینه، تابعیت و تحصیل والدین در میزان آشنایی طالب با عملکرد والیت فقیه تأثیر ندارند، جنس
محل تحصیل و شغل والدین در میزان آشنایی طالب با عملکرد والیت ، مقطع تحصیلی، مدت زمان تحصیل، سن، محل سکونت

 فقیه مؤثر بوده است.
 

  ولی فقیه.، جمهوری اسالمی ایران، قانون اساسی، والیت فقیه، طالب هایکلیدی:واژه

                                                           

 انجام شده است. 5911پژوهش حاضر مستخرج از پروژه تحقیقی نگارنده در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی بوده که در سال  .5
 ..6/50./6. تاریخپذیرش:؛  ..9/50./0. تاریخدریافت:
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.مقدمه0

باشد. مسأله اصلی مورد توجه پژوهش   عملکرد والیت فقیه می، فقیه از جمله موضوعات مربوط به والیت
حاضر این است که والیت فقیه که از اصول مهم قانون اساسی است و نظام جمهوری اسالمی ایران بر محور 

های   طی چهار دهه گذشته دارای چه عملکردی بوده و چند درصد طالب حوزه، شود  والیت فقیه اداره می
گاهانه طالب از نظامعلمیه با  اطمینان یافت. به ، عملکرد آن آشنایی دارند؟ تا بتوان به استمرار حمایت آ

نگرانی موجود این است که طالب طرفدار نظریه اسالم سیاسی که برای تأسیس نظام جمهوری ، عبارت دیگر
مرار حاکمیت نظام با محوریت آیا اکنون نیز از انگیزه کافی برای جانفشانی در راه است، اسالمی فداکاری کردند

گاهی و آشنایی مداوم به  آید و موجب   دست می  والیت فقیه برخوردارند؟ روشن است که این آمادگی با آ
الزم است آشنایی ، آید پایه التزام و رفتار طالب به حساب می، شود. چون مرحله آشنایی  تقویت انگیزه می

جان اصلی والیِت فقها با عملکرد وال پرسش اصلی این است که ، یت فقیه مورد بررسی قرار گیرد. بنابراینمرو 
 های علمیه با عملکرد والیت فقیه چقدر است؟   میزان آشنایی طالب سطوح مختلف حوزه
 سؤاالت فرعی پژوهش نیز عبارتند از:

 های عملکرد والیت فقیه در ابعاد مختلف کدام است؟  ترین شاخص ( مهم5
های علمیه با عملکرد والیت فقیه در منصب والیت دینی  طالب سطوح مختلف حوزه( میزان آشنایی .

 چقدر است؟
های علمیه با عملکرد والیت فقیه در منصب والیت  ( میزان آشنایی طالب سطوح مختلف حوزه9

 اجرایی چقدر است؟
والیت های علمیه با عملکرد والیت فقیه در منصب  ( میزان آشنایی طالب سطوح مختلف حوزه0

 قضایی چقدر است؟
، گانه  های انجام شده نشان داد که در آثار موجود در خصوص عملکرد والیت فقیه در منصب سه بررسی

نامه یا مصاحبه درنیامده و پیمایشی در مورد آن  های مربوطه استخراج نشده و به شکل پرسش شاخص
 صورت نگرفت.

بندیعملکردوالیتفقیه.الگویطبقه2

، نظران  بندی و تبیین مباحث مربوط به عملکرد والیت فقیه از سیره و رویه جاری فقها و صاحب  طبقهبرای 
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بویژه امام خمینی در طرح و بررسی مباحث مربوط به موضوع والیت فقیه در آثار خود استفاده شده است. 
ه عنوان ولی فقیه و رهبر چون نظام جمهوری اسالمی ایران براساس نظریه امام خمینی تأسیس شد و ایشان ب

عملکرد ولی فقیه براساس وظایف والیت فقیه ، در نتیجه، قانون اساسی را پذیرفت و آن را امضاء کرد، جامعه
 مبنای پژوهش حاضر قرار گرفت.، از دیدگاه امام خمینی و مطابق قانون اساسی

در منصب ، یت دینیمباحث این پژوهش در سه قسم عملکرد والیت فقیه در منصب وال، بنابراین
بندی و ساماندهی شده است. نکته دیگر اینکه بین سه قسم   والیت قضایی و در منصب والیت اجرایی طبقه

یعنی آشنایی طالب با عملکرد والیت فقیه در هر سه قسم آن الزم بوده و ، پیوستگی وجود دارد، مذکور
، عملکرد والیت فقیه بدون آشنایی با اقسام دیگرگیرد و آشنایی طالب با یک قسم از   مبنای قضاوت قرار می

 فهمی ناقص و ناتمام است. 

.تعاریفمفهومی4

 شود: جا برخی از مفاهیم تحقیق تعریف می  در این

.آشنایی4-0

گاهی و شناسایی آمده است )دهخدا، آشنایی در لغت به معنای اطالع ، ؛ انوری.55ص ،5: ج5939، آ
گاهی است 03ص، 5ج :5969، ؛ عمید553ص، 5ج :5945 (. منظور از مفهوم آشنایی در اینجا اطالع و آ

گاهی طالب با 5.9: ص5919، )اکبری معلم (. در واقع پژوهش حاضر به دنبال کشف میزان اطالع و آ
 باشد. گانه می  عملکرد والیت فقیه در ابعاد سه

.طالب4-2

برای تحصیل علوم دینی در مراکز و مدارس ای از افرادی است که  منظور از طالب در اینجا مجموعه
های علمیه و یا به صورت آزاد در شهر قم مشغول به تحصیل  حوزوی تحت پوشش مرکز مدیریت حوزه

 پیر و جوان و ایرانی و غیر ایرانی است.، باشند. این افراد اعم از مرد و زن دروس حوزوی می

.حوزهعلمیه4-4

اکز آموزشی و پژوهشی علوم دینی است که محل تحصیل علوم مدارس و مر، منظور از حوزه علمیه
 (.50: ج5919، راد و همکاران  باشد )طارمی دینی منبعث از قرآن و اهل بیت)ع( می
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.عملکردوالیتِفقیه4-3

هایی است که فقیِه حاکم در جمهوری اسالمی ایران  مجموع فعالیت، منظور از عملکرد والیت فقیه
قضایی ، یارات مذکور در قانون اساسی و نظر امام خمینی در سه منصب والیت دینیبراساس وظایف و اخت

 پس از پیروزی انقالب اسالمی در جمهوری اسالمی ایران انجام داده است. ، و اجرایی

.شاخص4-5

؛ 5.955ص، 4: ج5939، دهنده و الگو آمده است )دهخدا  نشان، شاخص در لغت به معنای نشانه
ای از یک   معنای نشانه یا اندازه  شاخص را به ، (. در فرهنگ علوم اجتماعی0913ص، 5: ج5945، انوری

: 5940، اند که بر پایه یک رشته از مشاهدات استوار است )کولب و جولیوس  مفهوم تعریف نموده
در عملکرد والیت فقیه در سه    نشانه و مفاهیم برجسته، (. اما منظور از شاخص در پژوهش حاضر.10ص

توانیم میزان آشنایی و یا عدم آشنایی طالب را با   ها می  هایی که با کمک آن  قسم یاد شده است؛ نشانه
 عملکرد والیت فقیه در ابعاد مختلف کشف و بررسی نماییم.

شناسیتحقیق.روش3

 خواهیم با نگاه کالن استفاده شده است. از آنجا که می 5در پژوهش حاضر از روش تحقیق پیمایشی
 های علمیه با و در سطح گسترده نسبت به میزان آشنایی یا عدم آشنایی طالب سطوح مختلف حوزه

باشد که ظرفیت جمعیت  روش پیمایشی می، بهترین روش برای تحقق آن، عملکرد والیت فقیه دست یابیم
عات استفاده شده نامه برای گردآوری اطال ای و پرسش کالن را دارا است. همچنین از ابزار مطالعه کتابخانه

 است. 

.جمعیتآماری3-0

، .، 5سال هستند که در چهار سطح  .3تا  54طالب مرد و زن بین سنین ، جمعیت آماری این پژوهش
های علمی و تبلیغی   در حال تحصیل و انجام فعالیت 5911در مدارس و مراکز حوزوی در سال  0و  9

 باشند.  می

                                                           

1. Survey research method 
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.حجمنمونهآماری3-2

نفر تعیین شده است؛ اما به دلیل اهمیت و  949 5گیری کوکران  آماری مطابق فرمول نمونهحجم نمونه 
نفر افزایش داده شد تا بدین وسیله ضریب اطمینان به واقعیت  55.1تعداد نمونه به ، حساسیت موضوع

دی در دقت افزایش اندکی در تعداد نمونه منجر به افزایش زیا، افزایش یابد. چرا که در حجم نمونه کوچک
 (. 34ص :.591، شود )دواس  گیری می  گیری و کاهش خطای نمونه  نمونه

توزیعحجمنمونهآماریطالب-0جدولشماره

 ردیف

 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

 2290 10 211 15 505 12 151 12 09 جمع

.عملکردوالیتفقیهدرجمهوریاسالمیایران5

از آنجا که عملکرد ولی فقیه براساس وظایف والیت فقیه از دیدگاه امام خمینی و مطابق قانون اساسی مبنای 
از نظر امام خمینی و قانون ، در اینجا نخست برخی از وظایف مهم والیت فقیه، پژوهش حاضر قرار گرفت

 شود. مورد بررسی قرار گرفته و سپس به سرفصل عملکرد ولی فقیه طی چهار دهه گذشته پرداخته میاساسی 
احکام و نظامات اسالم ، برخی از وظایف ولی فقیه از دیدگاه امام راحل خمینی عبارتنداز: تبلیغ عقاید

اص قضاوت و رفع منازعات بین اشخ، دادرسی، (556ب: ص5934، جهت اجرای آن )امام خمینی
ی ، (.0اداره امور جامعه و حفظ نظام جامعه اسالمی )همان: ص، (60، .6)همان: ص جلوگیری از تعد 

؛ امام .6، 13ص تأمین امنیت و رفاه نسبی برای عموم )همان:، (00دشمنان و دفاع از کشور )همان: ص
ات مخصوصًا به طبق، خدمت به مردم، (15ص، 51ج ؛154ص، 1؛ ج5..ص، 0الف: ج5934، خمینی

؛ 45-.4، 34ص، 54؛ ج5..ص، 0الف: ج5934، ؛ همان00ب: ص5934، محروم )امام خمینی
؛ 931-934ص، 54؛ ج19.ص، 53؛ ج015ص، 56( و جلب رضایت مردم )همان: ج0.6ص، 5.ج
 (.0.6ص، 5.ج

                                                           

1. Cochran. 
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های کلی نظام و  قانون اساسی عبارتند از: تعیین سیاست .55برخی از وظایف رهبری مطابق اصل 
ترین مقام قوه  عالی، نصب و عزل و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان، سن اجرای آننظارت بر ح  

 گانه. رؤسای قوای مسلح و حل اختالف و تنظیم روابط قوای سه، رئیس سازمان صدا و سیما، قضائیه
انقالب توان عملکرد والیت فقیه را پس از پیروزی   می، با توجه به دیدگاه امام خمینی و قانون اساسی

 بندی کرد: در سه محور ذیل طبقه، و وظایف مذکور 5اسالمی براساس مناصب والیِت فقها
 الف( عملکرد والیت فقیه در منصب والیت دینی

ترویج و تعمیق باورهای اسالمی در جامعه است. ، از وظایف والیت فقیه در باب منصب والیت دینی
اقداماتی را انجام داده که ، مذکور در چهار دهه گذشته ولی فقیه متناسب با نیاز جامعه و مطابق منصب

 ها به شرح ذیل است:  ترین آن  برخی از مهم
)مرکز اسناد انقالب  مانند دفتر تبلیغات اسالمی ـ تأسیس و تقویت نهادهای انقالبی فرهنگی اجتماعی:

یغات اسالمی سازمان تبل، (510شورای عالی انقالب فرهنگی )همان: ص، (..5: ص5943، اسالمی
مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی ، (19.مرکز جهانی علوم اسالمی )همان: ص، (5.6)همان: ص
 نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در، (49.مجمع جهانی اهل بیت)ع( )همان: ص، (31.)همان: ص

لبته هر یک از (. ا510ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر )همان: ص و (9.3ها )همان: ص  دانشگاه
 این نهادها دارای کارنامه قابل قبولی طی چهار دهه گذشته هستند که در جای خود قابل تحلیل است.

، گسترش مساجد های دینی به عنوان نمادهای حضور دین در عرصه اجتماع:  ـ احداث و توسعه بنا
 ها ها و حسینیه تکیه، سراسر کشورهای نماز جمعه   مصلی، ها  کتابخانه، مدارس علوم دینی، ها  زیارتگاه
 (. 596ص :5915-.591، )ذوعلم

، اعتکاف، عید فطر، از قبیل برگزاری نمازجمعه :(5.6)همان: ص ـ احیای شعائر و نمادهای دینی
 سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین)ع(. ، برائت از مشرکین در ایام حج، های قدر شب، مراسم دعای عرفه

                                                           

ها و اختیارات تفویض شده به مجتهد و فقیه جامع شرایط توسط شرع   مسئولیت، گانه والیت فقیه به شؤون  مناصب سه .5
شود. منصب ِافتا یعنی اختیار صدور فتوا و حکم شرعی برای مقلدان و انجام امور دینی مربوط به جامعه   مقدس اطالق می

دینی و معنوی ولی فقیه. منصب حکومت و اجرا یعنی اختیار ولی فقیه برای تشکیل حکومت جهت اجرای  براساس والیت
احکام و قوانین الهی. منصب قضا یعنی اختیار ولی فقیه برای دادرسی و حل و فصل دعاوی مردم و صدور حکم )مرکز 

 .(.4.3-4.6ص :5941، اطالعات و مدارک اسالمی
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 (.5.9گیری فرق انحرافی )همان: ص استفاده از مذهب و شکلـ پیشگیری از سوء 
 (.5.6ها و نهادهای دینی )همان: ص  ـ پیشگیری از دولتی شدن دین با حفظ استقالل حوزه

ها و  مثل برگزاری نماز جماعت در سازمان های گوناگون جامعه با روحانیت:  ـ تقویت ارتباط قشر
ها  استقرار نمایندگان ولی فقیه در سراسر کشور و در دانشگاه، رسها و مدا دانشگاه، های اجرایی دستگاه

 (.590)همان: ص
های علمیه  تبلیغی و تربیتی حوزه، های پژوهشی  با تقویت ظرفیت ها و نهاد روحانیت:  یابی حوزه ـ سامان

 (..59های علمیه و مراکز پژوهشی و تبلیغی )همان:  از طریق کمک به تأسیس مدارس و حوزه
 عملکرد والیت فقیه در منصب والیت قضاییب( 

امور مربوط به دادرسی و قضاوت و رفع منازعات بین اشخاص حقیقی و ، از وظایف والیت فقیه
حقوقی است. والیت فقیه این وظیفه مهم را متناسب با نیاز جامعه با تأسیس نهادهای انقالبی قضایی مانند 

 :5943، ؛ مرکز اسناد انقالب اسالمی11ص :5915-.591، دادگاه و دادسرای انقالب اسالمی )ذوعلم
؛ مرکز اسناد انقالب 69ص :5915-.591، ( و دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت )ذوعلم.6-13ص

از طریق اصالح سیستم قضائی کشور از قبیل ، (.3ص، 6: ج5941، ؛ کالنتری69: ص5943، اسالمی
، 1قوانین و مقررات جزایی اسالم )همان: ج ( و رشد539ص، 1: ج5941، توسعه قضایی )کالنتری

 ترین مقام قوه قضائیه طی چهار دهه گذشته اعمال کرده است.  عالی ( و با نصب و عزل555ص
 ج( عملکرد والیت فقیه در منصب والیت اجرایی

برخی از عملکردهای والیت فقیه را مطابق منصب اجرایی وی جهت اداره امور جامعه و اجرای حدود 
 توان در موارد ذیل احصاء کرد:  یرات )احکام انتظامی اسالم( در چهار دهه گذشته میو تعز

 ، (544: ص5915-.591، )ترخان ـ مستقر کردن نظام جمهوری اسالمی ایران
، ؛ موسسه فرهنگی هنری قدر والیت5.3ص :5916، )اکبری معلم ساالری دینی  ـ ارائه الگوی مردم

 ، (014ص ،.: ج5910
 5نهاد والیت فقیهـ تثبیت 

                                                           

نامه سیاسی الهی   والیت فقیه و وصیت، تحریرالوسیله، شؤون و اختیارات ولی فقیه، البیع، کشف اسرارهایی از قبیل   . کتاب5
 باشند.  امام خمینی برای تبیین موضوع والیت فقیه مناسب می
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، 516-.51، .: ج5910، )موسسه فرهنگی هنری قدر والیت ـ دفاع از مظلومان و مبارزه با مستکبران
13.-6.6) ، 

 الف:5934، ؛ امام خمینی49، 5: ج5941، )کالنتری های مردم ـ جلب مستمر رضایت و حمایت
 ، (10ص :5919، ؛ همان93ص ،51ج ؛5.3-5.6ص، 4؛ ج.1.-15.ص، 53ج

الف: 5934، ؛ امام خمینی46، 1.، 11: ص5934، ای  )هزاوه های کلی نظام  تعیین و ابالغ سیاستـ 
 (.511ص، 5.ج

 ، ـ حل اختالف و تنظیم روابط قوای سه گانه
ت ارضی ایران: یت نهادهای انقالبی نظامی مثل  ـ تأمین امنیت و حفظ تمامی  ولی فقیه با تأسیس و تقو

سپاه پاسداران انقالب اسالمی ، (16.ص :5943، اسناد انقالب اسالمی کمیته انقالب اسالمی )مرکز
( و با نصب و عزل 549ص، 5: ج5941، ؛ کالنتری541بسیج مستضعفین )همان: ص، (505)همان: ص

کوشش کرد تا امنیت جامعه و ، (55.ص، 5: ج5941، فرماندهان نیروی نظامی و انتظامی )کالنتری
 ای تأمین نماید.  شایسته تمامیت ارضی مملکت را به نفع

)ولی فقیه این وظیفه را با تأسیس بنیاد  ویژه محرومین  ـ تأمین رفاه نسبی و ارائه خدمات به مردم به
کمیته امداد امام خمینی )مرکز ، (91: ص5943، مستضعفان انقالب اسالمی )مرکز اسناد انقالب اسالمی

جهاد سازندگی ، (91انقالب اسالمی )همان: صبنیاد مسکن ، (.6.: ص5943، اسناد انقالب اسالمی
 انجام داده است(. 5های هفت نفره واگذاری زمین  و هیأت، (15)همان: ص

 ـ تبیین و مهندسی اقتصاد جمهوری اسالمی
 باشد:  اقدامات ولی فقیه در اجرای این وظیفه شامل موارد ذیل می

ی کشور )موسسه فرهنگی هنری قدر های اقتصاد گیری  های کالن و جهت  تعیین و ابالغ سیاست
ه ماده.9ص، 9: ج5911، والیت ای امام خمینی پس از پایان جنگ تحمیلی در دوران   ( از قبیل پیام ن 

اعالِم جهت و رویکرد اقتصاد در اسالم و ، (511ص، 5.الف: ج5934، بازسازی کشور )امام خمینی
                                                           

ا یک نفر نماینده وزارت کشور ی، های هفت نفره عبارت بودند از: دو نفر نماینده وزارت کشاورزی  . ترکیب اعضای هیأت5
یک نفر نماینده حاکم شرع و ولی امر و دو نفر نماینده مردم ده به تایید ، یک نفر نماینده جهاد سازندگی، استانداری محل

 (.9.3، ص0: ج5941، نماینده حاکم شرع )کالنتری
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های الهی )موسسه  گرایی و حفظ ارزش  عنویتجمهوری اسالمی و تاکید بر تنیدگی اقتصاد اسالمی با م
های نظام اقتصادی اسالم و  ها و آرمان  تبیین ویژگی، (.1ص، 9: ج5911، فرهنگی هنری قدر والیت

تاکید بر عدالت اقتصادی و جایگاه آن در جمهوری اسالمی ایران ، (34-14جمهوری اسالمی )همان: ص
ل، زدگی تقبیح مصرف، (5.0-556ن: صو بیان ضرورت توأمانی پیشرفت و عدالت )هما پرستی و  تجم 

( و مفاسد اقتصادی )همان: 533مبارزه با انحصارطلبی )همان: ص، (.50گری )همان: ص  اشرافی
بنیان برای رسیدن به استقالل  دعوت و اصرار به اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش، (51.ص

ت ، اقتصادی تعیین اولویت اول کشور مبنی بر حل ، (900کشور )همان: صافزایش قدرت ملی و حفظ عز 
های متمادی با عناوین اقتصادی از   گذاری سال  مشکالت اقتصادی و پیشرفت کشور از طرق مختلف و نام

( که 036-064)همان: ص 5911 در سال« جهش تولید»و « رونق تولید»، «جهاد اقتصادی»قبیل سال 
زدایی و رفاه نسبی بوده است  محرومیت، تحقق نسبی عدالت، ت والیت فقیهها و اقداما  نتیجه این سیاست

 (.101)همان: ص

.نکته5-0

حرکت در مسیر سعادت با اجرای ، از نکات قابل توجه در عملکرد والیت فقیه طی چهار دهه گذشته
، در کل نظامتقویت وحدت و یکپارچگی ، های مستمر مردم قوانین و احکام الهی توأم با رضایت و حمایت

زیستی و پرهیز از  برخورداری از ایمان و توکل به خدا و ساده، گیری از مشورت کارشناسان داخلی  بهره
جمهوری اسالمی به دلیل تکیه بر ، خواری بوده است. در واقع با حاکمیت والیت فقیه گرایی و رانت گروه

مسیر پیشرفت و ، ای مسئوالن و مردمه تقویت روحیه خودباوری و فداکاری، قوانین الهی و عقل جمعی
کسب مقام ، حفظ تمامیت ارضی، آزادی، توان به استقالل کند. از افتخارات آن می  تعالی را طی کرده و می

، تولید علم، ای اول در منطقه و جهان در برخی از جهات مهم از قبیل برخورداری از چرخه سوخت هسته
ساالری دینی و  ارائه الگوی مردم، مشارکت سیاسی، اجتماعیتأمین ، بهداشت و سالمت، اقتدار نظامی

میزان ، نامه  ترویج اسالم سیاسی اشاره کرد. به منظور رعایت استانداردها و پرهیز از طوالنی شدن پرسش
 مورد بررسی قرار گرفت. ، .گویه مندرج در جدول شماره  .5آشنایی طالب با عملکرد والیت فقیه با 

وهشهایپژ.یافته6

گویان با عملکرد والیت فقیه   های پژوهش در دو بخش سیمای نمونه آماری و میزان آشنایی پاسخ  داده
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 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. 

.بخشاول:سیماینمونهآماری6-0

عد فردی و خانوادگی عبارتند از:  یافته  های مهم مربوط به سیمای نمونه آماری در دو ب 

  درصد زن هستند. 1/53گویان مرد و   پاسخ درصد .5/4ـ 

سال قرار دارند. جمع درصد  .0تا  .9( در رده سنی درصد 04/.گویان )  ـ بیشترین درصد پاسخ
بیشتر ، یعنی، رسد  درصد می 30سال به حدود  .0تا  .9و  .9تا  ..گویان در دو گروه سنی  پاسخ
یعنی ، سال .3تا  .0درصد از رده سنی  9.ه و حدود گویان از طالب نسل سوم انقالب اسالمی بود  پاسخ

 باشند.  از نسل دوم انقالب اسالمی می
 ./0گویان شهری و   درصد پاسخ 0/13، درصد آنان مجرد 6/59گویان متأهل و   درصد پاسخ 46ـ 

  درصد آنان دارای سکونت روستایی هستند.
درصد دارای تابعیت خارجی در حال  1/56و  گویان از طالب دارای تابعیت ایرانی  درصد پاسخ 1/49ـ 

 تحصیل در قم هستند. 
درصد سطح چهار  3/54، درصد سطح دو 1./5، گویان دارای سطح سه حوزوی  درصد پاسخ .0/.ـ 

 باشند. درصد نیز در سطح یک حوزه می .5و 
سواد یا دارای بی، کننده در این پیمایش درصد از مادران طالب شرکت .5/6درصد از پدران و  1/09ـ 

 تحصیل ابتدایی و بقیه دارای مدارج تحصیلی سیکل تا دکترا هستند.
درصد از شغل مادران  1/41کشاورزی و مانند آن بوده و ، کارگری، درصد شغل پدران طالب 3./0ـ 
 فرهنگی و مشاغل آزاد هستند. ، داری است و مابقی دارای مشاغل کارمندی گویان خانه  پاسخ

دوم:تحلیلمیزانآشناییطالبباعملکردوالیتفقیه.بخش6-2

 ،شود  ها نمایش داده می  در اینجا نخست جدول میانگین درصد آشنایی طالب با هر یک از گویه
 های مربوط به آشنایی طالب با عملکرد والیت فقیه به طور مختصر تحلیل خواهد  ترین یافته  سپس مهم

  شد.
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درصدآشناییطالبباعملکردوالیتفقیهتوزیعمیانگین-2جدول

شماره 
 ها  گویه

 ها  گویه
درصد 
 آشنایی

2 
تأسیس و تقویت نهادهای انقالبی از قبیل دفتر تبلیغات اسالمی و مرکز جهانی علوم اسالمی براساس وظایف 

 والیِت فقیه در منصب والیت دینی انجام شده است.
6/61 

1 
های نمازجمعه مطابق   مدارس علوم دینی و مصال، نمادهای دینی از قبیل مساجدها و   احداث و توسعه بنا

 وظایف والیِت فقیه در منصب والیت قضایی صورت گرفته است.
1/56 

5 
مطابق وظایف والیِت ، های قدر مراسم اعتکاف و شب، احیای شعائر و نمادهای دینی مانند برگزاری نمازجمعه

 شود.  جام میفقیه در منصب والیت دینی ان
5/65 

4 
های اجرایی از جمله  ها و دستگاه تقویت ارتباط مردم با روحانیت با برگزاری نماز جماعت در سازمان

 عملکردهای والیِت فقیه طی چهار دهه گذشته مطابق منصب والیت دینی است.
5/64 

5 
  روحانیت از جمله عملکردهای والیِت تأسیس و تقویت نهادهای انقالبی قضایی مانند دادگاه و دادسرای ویژه 

 فقیه طی چهار دهه گذشته مطابق منصب قضایی است.
5/15 

 0/12 مستقر کردن نظام جمهوری اسالمی از عملکرد والیِت فقیه در چهار دهه گذشته برابر منصب والیت دینی است. 6

1 
ن اصل والیِت فقیه در قانون اساسی و دفاع گنجاند، های عقلی و نقلی  تثبیت نهاد والیِت فقیه با ارائه استدالل

 مستمر از آن از عملکرد والیِت فقیه طی چهار دهه گذشته است.
64 

 5/11 دفاع از مظلومان و مبارزه با مستکبران از عملکرد والیِت فقیه طی چهار دهه گذشته است. 1

 1/16 چهار دهه گذشته است.گانه از عملکرد والیِت فقیه طی  حل اختالف و تنظیم روابط قوای سه 0

 1/15 تأسیس و تقویت نهاد انقالبی کمیته امداد امام خمینی از عملکرد والیِت فقیه طی چهار دهه گذشته است. 29

22 
تعیین شعار سال با موضوع اقتصادی مثل رونق تولید و جهش تولید از عملکرد والیِت فقیه براساس منصب 

 والیت قضایی است.
6/41 

 5/14 ترین عملکرد والیِت فقیه طی چهار دهه گذشته است.  استقالل و تمامیت ارضی از مهمحفظ  21

 54/60 میانگین

است که  4درصد مربوط به گویه  9/44بیشترین درصد آشنایی طالب با ، .های جدول شماره  طبق داده
مستکبران را از عملکرد والیت فقیه دفاع از مظلومان و مبارزه با ، گویان  پاسخ، یعنی، شود  عالی ارزیابی می

  دانند. طی چهار دهه گذشته جمهوری اسالمی می
شود. در   است که ضعیف ارزیابی می .درصد مربوط به گویه  4/96ترین درصد آشنایی طالب با  پایین

گانه   طالب به منفی بودن گویه مذکور توجه نکرده و در تطبیق عملکرد والیت فقیه با مناصب سه، واقع
اند که احداث و توسعه بناها و نمادهای   تشخیص نداده، به عبارت دیگر، اند  والیت فقیه دچار اشتباه شده

نه از باب منصب والیت ، دینی مثل مساجد از عملکرد والیت فقیه برابر منصب دینی فقیه بوده است
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درصد نیز  6/04با  55ه قضایی فقیه. همین علت برای پایین بودن درصد آشنایی طالب در خصوص گوی
گانه ولی فقیه دچار   طالب در تفکیک عملکرد والیت فقیه براساس مناصب سه، صادق است. در واقع

درصد آشنایی طالب با عملکرد والیت فقیه که بدون ذکر و تفکیک به ، مشکل هستند. از سوی دیگر
طالب در تفکیک ، باال است. بنابراین، .5و  .5، 1، 4های   مثل گویه، باشد  گانه والیت فقیه می  مناصب سه

 عملکرد والیت فقیه به مناصب سه گانه فقیه دچار ضعف بوده و در این حوزه نیاز به تقویت دارند.
درصد با  3/49و با  .5با گویه ، درصد 9/40با ، 1با گویه ، درصد 46/.میانگین درصد آشنایی طالب با 

ها و عملکرد   م قرار دارد. باال بودن میزان آشنایی طالب با این گویهبه ترتیب در رتبه دوم تا چهار .5گویه 
ت ، گانه والیت فقیه در حل اختالف و تنظیم روابط قوای سه تأسیس نهادهای انقالبی و حفظ استقالل و تمامی 

گذشته ترین عملکردهای والیت فقیه طی چهار دهه   احتمااًل ناشی از این است که موارد مذکور از مهم، ارضی
 اند.  در کشور مطرح شده پذیری بوده و و این عملکردها به طور مکرر توسط عوامل مختلف جامعه

که  درصد است 11/14، میانگین درصد آشنایی طالب با عملکرد والیت فقیه در منصب والیت دینی
 شود.  متوسط رو به ضعیف ارزیابی می

که  درصد است 9/39، در منصب والیت قضاییمیانگین درصد آشنایی طالب با عملکرد والیت فقیه 
 شود.  خوب ارزیابی می

 درصد است 4/31.، میانگین درصد آشنایی طالب با عملکرد والیت فقیه در منصب والیت اجرایی
 شود.  که خوب ارزیابی می

، گانه جمع میانگین آشنایی طالب با عملکرد والیت فقیه در جمهوری اسالمی ایران در مناصب سه
 شود.  باشد که خوب ارزیابی می درصد می 10/61

ساله که از نسل دوم انقالب اسالمی به حساب  .3تا  .0طالب ، های این تحقیق  با توجه به یافته
ساله که از نسل سوم انقالب اسالمی  .0تا  ..میزان آشنایی آنان با عملکرد والیت فقیه از طالب ، آیند  می

ساله )نسل سوم انقالب اسالمی( از طالب  .0تا  ..میزان آشنایی طالب  چنین  بیشتر است. هم، هستند
یعنی عملکرد والیت فقیه در ابعاد مختلف به ، سال )نسل چهارم انقالب اسالمی( بیشتر است ..زیر 

 منتقل نشده است. ، درستی و در حد کافی به نسل سوم به ویژه نسل چهارم انقالب اسالمی
قابل  9در جدول شماره، ای در آشنایی طالب با عملکرد والیت فقیه  یرهای زمینهتأثیر یا عدم تأثیر متغ

 مشاهده است.
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ایبرآشناییطالبباعملکردوالیتفقیهگزارشآماریتأثیریاعدمتأثیرمتغیرهایزمینه-4جدول

 متغیرها

جنس 
)مرد/ 

 زن(

وضع 
 تأهل

محل 
سکونت 
)شهر/ 
 روستا(

تابعیت 
)ایرانی/ 
 خارجی(

 سن

سطح 
تحصیل 

، 1، 2)سطح 
 ( 4و  5

مدارس و 
مراکز 
محل 

 تحصیل

تحصیل 
 والدین

شغل 
 والدین

مدت زمان 
تحصیل در 

 حوزه

استقرار در قم 
های   یا استان

 کشور

تأثیر یا 
 عدم تأثیر

 ندارد دارد دارد ندارد دارد دارد دارد ندارد دارد دارد ندارد

متغیر  3، ای مورد مطالعه متغیر زمینه 55از تعداد ، شود میمشاهده  9طور که در جدول شماره  همان
در ، شغل والدین و مدت زمان تحصیل، محل تحصیل، سطح تحصیلی، سن، محل سکونت، وضع تأهل

تحصیل والدین و ، تابعیت، متغیر جنس 0آشنایی طالب با عملکرد والیت فقیه تاثیرگذار بوده و تعداد 
  آشنایی آنان با عملکرد والیت فقیه تاثیری نداشته است.استقرار در قم و غیر قم در 

گیری.نتیجه7

در پژوهش حاضر عملکرد و نتیجه کار والیِت فقیه در جمهوری اسالمی ایران طی چهار دهه گذشته 
به تفکیک در سه منصب والیت ، براساس وظایف و اختیارات مذکور در قانون اساسی و دیدگاه امام خمینی

ها و رهبری ولی   مورد بررسی قرار گرفت که شایان توجه است؛ چرا که با سیاست، یی و اجراییقضا، دینی
ها و فشار دشمنان  تحریم، جمهوری اسالمی ایران راه تعالی را طی کرده و از خطرها، فقیه و با حمایت مردم

 به سالمت عبور کرده است.
در ، هوری اسالمی طی چهار دهه گذشتهاگرچه درصد آشنایی طالب با عملکرد والیت فقیه در جم

ولی طالب جامعه آماری نسبت به عملکرد والیت ، شود  درصد است که خوب ارزیابی می 10/61مجموع 
باشند. ضمن   قضایی و اجرایی( از آشنایی کافی برخوردار نمی، گانه )منصب دینی  فقیه براساس مناصب سه

 ی بوده و از تنوع برخوردار نیست.غیر کاف، که منابع مکتوب در این زمینه  آن
هایی که محوری و کلی بوده و از اصول   درصد آشنایی طالب با عملکرد والیت فقیه در آن دسته از گویه

پذیری سیاسی مورد تاکید قرار  اساسی به حساب آمده و به طور منظم و مستمر از طریق همه عوامل جامعه
های کلی   تعیین و ابالغ سیاست»ا وظیفه و عملکرد ولی فقیه در مثل آشنایی ب، در حد عالی است، گیرند می

مبارزه با مستکبران و حفظ ، تثبیت نهاد والیت فقیه، تاسیس نهادهای انقالبی»، «نظام و فرماندهی کل قوا
ها این است که این   از دالیل باال بودن درصد آشنایی طالب با این دسته از گویه«. استقالل و تمامیت ارضی
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های مدارس و   گیری از نصب تابلوها و دیوار نوشته  های مختلف مثل بهره  در قالب، بارات مهم و امثال آنع
های فرهنگی و تبلیغی و نهادها و مراکز مذهبی مثل مساجد و تکایا  دستگاه، مراکز آموزشی و اداری کشور
 گیرد.  پذیری مورد تاکید قرار می توسط عوامل مختلف جامعه

هایی که به صورت محدود مورد توجه   آشنایی طالب با عملکرد والیت فقیه در آن دسته از گویهدرصد 
مثل آشنایی با عملکرد ، در حد ضعیف است، باشد هستند و از دقت نظر اندیشمندان در این حوزه می

 گانه.  والیت فقیه به تفکیک مناصب سه

.پیشنهادها8

رک وضع موجود میزان آشنایی طالب با عملکرد والیت فقیه براساس های تحقیق و پس از د  براساس یافته
 شود:   ارائه می، در این بخش پیشنهادهای زیر جهت بهبود و ارتقای میزان آشنایی طالب، روش پیمایشی

ریزی و جدیت بیشتر جهت   های علمیه و مسئوالن مدارس و مراکز حوزوی با برنامه  ( مدیریت حوزه5
زان آشنایی طالب با عملکرد والیت فقیه مطابق وظایف و اختیارات مذکور در قانون حفظ و ارتقای می

 قضایی و اجرایی بکوشند.، اساسی به تفکیک سه منصب والیت دینی
های  عرصه مراکز و نهادهای رسمی و غیررسمی حوزوی در، افزایی بین مدارس ( سیاست هم.

یج اسالم سیاسی و تبیین عملکرد والیت فقیه توسط علمی و تربیتی برای ترو، هنری، فرهنگی، آموزشی
 پذیری مورد تاکید قرار گیرد.  مسئوالن امر و عوامل جامعه

گیری از نهادهای دینی و مذهبی  تقویت و بهره، ( نهاد روحانیت به رهبری مراجع و با هدایت ولی فقیه9
قرار دهند و از تخریب و تضعیف آن به هر  ها را مدام مورد تاکید  مساجد و حسینیه، های علمیه از قبیل حوزه

 شکل ممکن پرهیز شود.
( توجه به وحدت به عنوان رمز موفقیت و تفرقه به عنوان عامل شکست در حد یک سیاست کالن در 0

 های علمیه مدام مورد توجه قرار گیرد.  نظام اسالمی و حوزه
، قیه مطابق اصول متعدد قانون اساسی( برای آشنایی بیشتر طالب با ابعاد مختلف عملکرد والیت ف1
ی و محل تحصیل  ریزی و اقدام الزم و متناسب با هر سطح تحصیلی و فراخور رده  برنامه های مختلف سن 

 طالب صورت پذیرد. 
گیری از همه  های علمیه و نیز توجه و بهره  ( ترویج و تبیین عملکرد والیت فقیه برای طالب حوزه6
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، گیری از نظام آموزشی در تدوین و تدریس متون آموزشی  مانند بهره، ضروری استپذیری  عوامل جامعه
های فرهنگی )مانند دفتر   ها و دستگاه  حسینیه، گیری از موسسات و نهادهای مذهبی مانند مساجد بهره

، (وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و مراکز بسیج مدارس علمیه، سازمان تبلیغات اسالمی، تبلیغات اسالمی
گیری از خانواده طالب   بهره، ها  روزنامه، نشریات، های گروهی مثل فضای مجازی  گیری از رسانه  بهره

 های طالب با عملکرد والیت فقیه طراحی و اجرا شود(.  هایی برای ارتقای میزان آشنایی خانواده )برنامه
در موضوع والیت فقیه از  نامه و رساله طالب  های علمیه در خصوص أخذ پایان  ( مدیریت حوزه3

از جمله تدوین نظام موضوعات پیرامون موضوع ، ریزی و تاکید نماید برنامه، جمله در عملکرد والیت فقیه
ترغیب طالب و اساتید برای ، نامه و رساله در سطح سه و چهار حوزه والیت فقیه برای انتخاب موضوع پایان

 ال حوزه در خصوص موضوع والیت فقیه.انتخاب موضوع در این زمینه و انتخاب کتاب س
محل ، سطح تحصیلی، سن، )متاهل/ مجرد( ای وضع تأهل ( با عنایت به تاثیر متغیرهای زمینه4

)سنوات تحصیلی( در میزان  شغل والدین و سابقه تحصیلی، )مدارس و مراکز محل تحصیل( تحصیل
، ریزان و مجریان ضروری است برنامه، اربه منظور اثربخش بودن ک، آشنایی طالب با عملکرد والیت فقیه

 شده تدوین و اجرا نمایند. های خود را به تفکیک متغیرهای یاد برنامه
های علمیه و مراکز   مدیریت حوزه، ای ابعاد مختلف موضوع والیت فقیه ( نظر به ویژگی منظومه1

 یت فقیه بکوشند.حوزوی نسبت به حفظ و ارتقای میزان آشنایی طالب با همه ابعاد عملکرد وال
های علمیه برای   های علمی و مسابقات فرهنگی در حوزه  ریزی و برگزاری منظم جشنواره  ( برنامه.5

کارهای مناسب برای افزایش میزان آشنایی طالب   از راه، سطوح مختلف طالب پیرامون عملکرد والیت فقیه
 با عملکرد والیت فقیه است.

پژوهش و کشف میزان آشنایی طالب با عملکرد والیت فقیه در مناصب های این  ( مطابق یافته55
های زیر  ریزی برای حفظ و ارتقای سطح آشنایی طالب با عملکرد والیت فقیه با اولویت  برنامه، گانه  سه

 در اولویت باالتر قرار گرفته است.، تر بوده یعنی هرچه میزان آشنایی طالب پایین، شود توصیه می
 ریزی برای افزایش میزان آشنایی طالب با عملکرد والیت فقیه در منصب والیت دینی.  برنامه :اولویت اول
 ، ریزی برای افزایش میزان آشنایی طالب با عملکرد والیت فقیه در منصب قضایی برنامه ،اولویت دوم
 ، منصب والیت اجراییریزی برای افزایش میزان آشنایی طالب با عملکرد والیت فقیه در   برنامه ،اولویت سوم
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