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 چکیده                      
ساختار  نسبت به یانقالب اسالم انگذاریبه عنوان بن)ره (  ینیخم امام

منجر را وارد ساخته اند که هایی و گفتمان آن چالش یپهلو میرژ سیاسی
 میبه رژ یسلب با نگاه براندازانه و امام .دیگرد یبه وقوع انقالب اسالم

 تیبر وال یمبتن یاسالم یرا به عنوان نظام جمهور یمطلوب ی، الگویپهلو
 پرسش نیا نیشینسبت به نظام پ شانیا هایدیدگاه .ارائه نموده اند هیفق

)ره( نسبت  ینیامام خم مواضع نیب یرا مطرح ساخته است که : چه تفاوت
محتوا  لیباتحل ؟داشت جودو یقبل وپس از انقالب اسالم زمامدارانبه 

 هیفرض نیا ینترنتیو ا یاکتابخانه یهاداده لیمتن موصوف و تحل یفیک
قبل از  ینگاه انتقاد ،دو نظام ماهیت با توجه به تفاوت :دیگرد یابیارز

و در  دیانجام یپهلو میبه نگاه براندازنه و مخالفت بارژ جیانقالب به تدر
 نییامام درچارچوب نظام تب یو انتقاد ینگاه اصالح یانقالب اسالم دوره

های محیط سیاسی، ماهیت سیاسی فرضیه پژوهش باتوجه به نظریه .شد
های محیط ؛ با استناد نظریهقرار گرفت دییمورد تا های اجتماعیو جنبش

سیاسی شواهد تفاوت زمینه سیاسی دوره پهلوی با جمهوری اسالمی، 
تفاوت ماهیت نظام سیاسی)اقتدارگرایی/ والیت فقیه( و با تکیه بر 

های اجتماعی تفاوت رفتارهای سیاسی در دو های جنبشنظریه
 دوره)انقالبی/ اصالحی( با توجه به نوع حکومت نشان داده شد.

ی، جمهوری اسالمی، رژیم انقالب اسالم ،ی)ره(نیممام خا :کلیدواژه
  و کارگزاران.پهلوی، مسئوالن 
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 مقدمه
ها بوده مسئله تغییر و چرایی تغییر در اندیشه سیاسی امام موضوع بسیاری از پژوهش

؛ نادری باب اناری و 1395؛ خاکسار، میراحمدی و صفوی، 1397است)ک نتر و موسوی، 
(. تغییر و تطور در اندیشه سیاسی امام خمینی بر مبنای اجتهاد پویای ایشان 1395حاجی حسن: 

سیاسی و اجتماعی و دور نشدن از احکام اس می بوده است. سازگاری در مسائل مختلف 
امام با تحوالت زمانه و تغییر و تطور در آنان هرگز به معنای گذار از جامعه دینی های اندیشه

به جامعه عرفی و سکوالر نیست. این تغییر در راستای کشف قوانین و مصلحت سنجی جامعه 
گردد)عابدی و می اس می بر مبنای عقل و شرع است که خود شاکله نظام اس می محسوب

ای و بر اساس این کشف و مصلحت سنجی و تفاوت زمینه(. 199-196: 1399وزیری، 
تفاوت  دربارهباشد. می گیری امام در دو دوره موضوع این پژوهشزمانی، تفاوت موضع

 یمتفاوت وجود دارد. نگاه منفهایی دگاهید یقبل و پس از انق ب اس م میو رژ یاسینظام س
باشد. امام می یاسیتفاوت ساختار س انگریبه قبل و پس از انق ب ب یبیترک ایو مثبت و 

به قبل از انق ب را  و گفتمان یاسیس یکه ساختار ی)ره( به عنوان رهبر انق ب اس مینیخم
مواضع ، نمود یزیطرح ر یاس م شهیرا متناسب با اند یدیو ساختار جد چالش کشید

 نیداشته اند اما تفاوت ا ینسبت به ساختار قبل و پس از انق ب اس م یمختلف و متفاوت
پس از انق ب  یاسیسهای عملکرد و رفتار هیکه نسبت به کل ستین نیا یمواضع به معنا

های متفاوت در و برداشت مسئلهدر راستای این  بخش دارند. تیاموضع مثبت و رض یاس م
های امام، این پرسش اصلی طرح گردید: چه تفاوتی در موضعگیری گیریخصوص موضع

می وجود داشت؟ با ام نسبت به مسئوالن در دو دوره متفاوت پیش و پس از انق ب اس ام
 با توجه به تفاوت هدف پاسخ به پرسش موصوف، فرضیه پژوهش چنین صورتبندی گردید:

 میبه نگاه براندازنه و مخالفت بارژ جیقبل از انق ب به تدر ینگاه انتقاد ،دو نظام ماهیت
 امام درچارچوب نظام یو انتقاد ینگاه اص ح یوره انق ب اس مو در د دیانجام یپهلو

های امام در کتاب صحیفه، بررسی و سخنرانیها با توجه به جامعیت پیام. گردیدمطرح 
 جلد کتاب صحیفه دریافت گردید. 22ای تفاوت دو نگاه از محتوای مقایسه

 روش شناسی پژوهش

و تحلیل محتوای ای استفاده از منابع کتابخانهتحلیلی با  -روش انجام پژوهش توصیفی
 یل محتوایتحلباشد. می کیفی است. بنابراین پژوهش حاضر در چارچوب رویکرد کیفی

ل ین تحلیابد. بنابرایینمود م رسد،یم ییهاتیبه محدود یل کمیکه تحل ییدر جا یفیک
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ق یاز طر یمتن یهاداده ییمحتوا یر ذهنیتفس یبرا یقیروش تحق توانمیرا  یفیک یمحتوا
شناخته شده دانست.  یالگوها یا طراحی یساز، و تمیبندنظام مند،کد یبندطبقه یندهایافر

ه یآزمون نظر یبه جا یپردازه ینظر یفیک یهان پژوهشیادیبن یهایژگیاز و یکین یهمچن
ن ییتع رد،یقرارگد مورد توجه یبا یفیک یل محتوایکه درتحل یاز امور یکیبنابراین است. 

دارد  یک چارچوب نظریاز به یها است. محقق درابتدا نل دادهیتحل یبرا یچارچوب تئور
د که یبرآ یسپس درصدد روش د،یخود را مشخص نما یرهایها ومتغهیفرض تا براساس آن،

-بنابراین در این پژوهش باترکیب نظریه .(119: 1394پور،  عیرفمناسب باشد)ها ل دادهیبا تحل

های ارتباط نوع محیط سیاسی ونظریه های اجتماعی انق بی و اص حی، نظریههای جنبش
ها شکل گرفت؛ های انق بی یا اص حی چارچوب نظری تحلیل دادهنظام سیاسی و جنبش

فرضیه و محورهای تحلیل محتوای کیفی در دو دوره نیز مبتنی بر این چارچوب نظری تهیه 
وب نظری پژوهش، تفاوت محیط و زمینه سیاسی قبل و پس از گردید. با توجه به چارچ

های انق بی و و هماهنگی محیط سیاسی قبل از انق ب با جنبش شودمی انق ب نشان داده
های اص حی و نگاه انتقادی، وماهیت نظام سیاسی محیط سیاسی پس از انق ب با جنبش

 بی و نظام جمهوری اس می به عنوان های انقاقتدارگرا و استبدادی پهلوی و لزوم جنبش
گردد. تحلیل محتوای می و لزوم نگاه اص حی و انتقادی تبیینبرآیند انق ب و نظام مردمی 

گردد. می های امام مبتنی بر این چارچوب نظری دسته بندی و تحلیلگیریکیفی موضع
از متن مشخص گردید: ها و محتواها جهت تحلیل ها، مولفهباتوجه به فرضیه پژوهش، شاخص
-جلد اول؛ دوره پهلوی دوم( و محتوای توصیه 5جویانه)در کلیه محتوای براندازانه و مخالفت

؛ دوره جمهوری اس می( جمع آوری گردید و در راستای 21تا  6ای و انتقادی)در جلد
رویکرد تحلیل محتوای کیفی و فرضیه پژوهش، توصیف و دسته بندی گردید. جامعه 

های امام نسبت به مسوالن با توجه به دو شاخص با گیریامل کلیه بیانات و موضعپژوهش ش
ای، انتقادی و اص حی در دوره پهلوی دوم و پس از محتوای براندازانه و انق بی، و  توصیه

های قبل و پس از گیریانق ب است. پس از دسته بندی محتوای صحیفه براساس موضع
: محورهای براندازانه و 1ا و محورهای فوق، جدول شماره هانق ب باتوجه به شاخص

ای، اص حی، انتقادی و توصیه یمحورها :2مخالفت جویانه با رژیم پهلوی و جدول شماره 
هشدارآمیز نسبت به مسئوالن  تنظیم گردید. دسته بندی به عنوان مهمترین و آخرین مرحله 

ش بیانگر تائید فرضیه است. محتوای فرایند تحلیل محتوای کیفی، در جداول این پژوه
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های امام در هر جلد بر اساس محورهای این جداول جمع آوری و با چارچوب گیریموضع
 نظری و فرضیه پژوهش ارزیابی و تحلیل گردید.

های اجتماعی، محیط سیاسی و های جنبشچارچوب نظری: ترکیب نظریه

 ماهیت نظام سیاسی

ها در های کیفی، تبیین چارچوب نظری  است. نظریههشهای بنیادین پژویکی از ویژگی
یابند. از شرایط کلی تحلیل محتوای می مقام راهنمای طراحی و پیکربندی تحلیل اهمیت

کیفی نیز داشتن نظریه به عنوان پشتوانه بیان مفاهیم و محتوا در یک متن، طبقه بندی کلمات 
های تماعی انق بی و اص حی، نظریههای اجهای جنبشو جم ت است. ترکیبی از نظریه

ها ها درباره ماهیت نظام سیاسی و ارتباط آن با جنبشمحیط سیاسی یا زمینه سیاسی و نظریه
چارچوب نظری پژوهش حاضر را شکل داده اند و به عنوان پشتوانه و راهنمای بررسی و 

های اجتماعی، این جنبشهای . در نظریهگیرندمی تائید فرضیه پژوهش مورد استفاده قرار
کنند؛ می های انق بی و اص حی تقسیمها را از لحاظ روش پیگیری مطالبات به جنبشجنبش

 های قهرآمیز متوسلهای انق بی، حام ن آن برای رسیدن به اهداف به روشدر جنبش
های انتقادی، اص حی و تدریجی و های اص حی از روششوند در حالی که در جنبشمی

های محیط (. در موضوع نظریه40: 1391کنند)ج یی پور، می غیرخشونت آمیز استفاده
 سیاسی، زمینه سیاسی و محیط سیاسی مشوق یا مانع جنبش انق بی یا اص حی در نظر گرفته

بازی، ماهیت و نوع نظام سیاسی نقش مهمی در تغییر (. قواعد 135: 1377شوند)راش، می
کنشگران  (Charles Tilly)کنند. از دید چارلز تیلیمی ا اص حی( ایفارفتار سیاسی)انق بی ی

سیاسی مختلف در هر رژیم و در هر مقطع زمانی خاص از حیث میزان ورود به انواع مختلف 
-ها، پرسنل و ادعاهای جنبشفعالیت جنبش اجتماعی دارای تنوع هستند. از نظر وی، شکل

های سیاسی از عوامل یابند. کلیت محیطمی تکاملهای اجتماعی به لحاظ تاریخی تنوع و 
تیلی  (.276و  240: 1389آیند)تیلی، می های اجتماعی به شمارتغییر و تنوع یافتن جنبش

: سرکوبگر، کندمی براساس نحوه برخورد با مخالفان، چهار نوع حکومت را شناسایی
با تضعیف  19د که در قرن دهمی (. تیلی نشان204: 1393توتالیتر، متساهل و ضعیف)رهبری، 

های کنترل اقتدارگرایانه از باال به پائین تظاهرات خیابانی در فرانسه به ظهور رسید و در نظام
 (.239-238: 1391های اص حی فراهم گردید)تیلی، دموکراتیک زمینه فعالیت جنبش

استفاده از بنابراین نوع نظام سیاسی در نوع جنبش اجتماعی و میزان استفاده یا عدم 
ها های اقتدارگرا که عرصه سیاسی بسته است میزان خشونتخشونت موثر است؛ در رژیم
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ها های دموکراتیک از میزان خشونتبیشتر و اعتراضات عموما جنبه سیاسی دارند و در رژیم
گردد)رهبری، می های قانونی و جامعه مدنی پیگیریو مطالبات از طریق کانال شودمی کاسته
های (. فرضیه پژوهش براسا این مبانی نظری صورتبندی و ارتباط نظری بین نظریه252: 1393

 موصوف و فرضیه برقرار گردید:
؛ در هر دوره گیردمی محیط سیاسی و زمینه سیاسی پژوهش دو دوره متفاوت را در بر

گیری نوع جنبش نظام سیاسی متفاوت مستقر است و نوع نظام سیاسی در شکل
 عی)انق بی یا اص حی( تاثیر گذار است.اجتما

زمینه سیاسی و نظام سرکوبگر و اقتدارگرای پهلوی دوم، حام ن جنبش را به جنبش 
های امام نیز در راستای این ساختار سیاسی و زمینه و محیط گیریانق بی سوق داد و موضع

سیاسی مستقر هماهنگ با سیاسی، براندازانه و انق بی بود. در دوره انق ب اس می، نظام 
 های امام نیز  به شکل اص حی و انتقادی تجلی یافت.گیریدیدگاه امام و جامعه بود و موضع

 تفاوت گفتمان و ساختارسیاسی پهلوی و جمهوری اسالمی

 گفتمان و ساختار سیاسی پهلوی

ساس خود بر ا یاو به پادشاه هیو کودتا عل مصدق یو برکنار 1332تا  یمحمدرضا پهلو
پدرش را از نو برقرار  یبه بعد حکومت استبداد خیتار نیاز ا یاصول مشروطه ادامه داد ول

 رانیا یرا ادامه داد. تداوم حکومت پادشاه یو ییو غرب گرا ییتجددگراهای کرد و برنامه
 یاسیفرهنگ س انیاز پا یرا مسلط ساخت و حاک ییو غرب گرا ییتجددگرا 1357تا سال 
 (.384-383: 1387 ت،یبود)کارثو رانیا یسنت

از عناصر ای دهیچیبود که مجموعه پ سمیگفتمان مدرن ،یگفتمان مسلط در دوره پهلو
 وهیبه ش یگفتمان توسعه و نوسازو یسنت سمیالیمونیپاتر ،یرانیا یشاه هیمختلف از جمله نظر

بر  نگفتما نیکرد. در ا دایپ یشتریب باتیزمان ترک یبود و خود در ط یغرب سمیمدرن
 ،یاسیس تیمرکز ،یرانیا سمیونالیناس ،یستیمدرن تیاص حات از باال، عق ن ،ییاقتدارگرا

که در پرتو  یاشد. دولت مطلقهمی دیتاک یو توسعه صنعت سمیسکوالر ،یفرهنگ سمیمدرن
و ماقبل  یسنت یرا از صورتبند رانیآن بود تا جامعه و اقتصاد ا یگفتمان ظهور کرد، در پ نیا

مطلقه  سمیگفتمان مدرن نیدارانه عبور دهند. بنابرا هیمدرن و سرما یه دارانه به صورتبندیسرما
و  هاگروهبه ای عمده هایبیو بهنجارسازانه خود آس انهیاقتدارگرا انه،یبا خصلت عقلگرا
ی هاگروهو  ریعشا ها،تیگفتمان، سنت، مذهب، قوم نیوارد کرد. در ا یفرهنگ جامعه سنت

راستا بود که  نیاز عرصه قدرت اخراج شوند. در ا یگفتمان اریست به عنوان اغیبامی یسنت
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 ینوساز یهاسیاستاز  یقومهای تیو اقل ینیدهای اصناف، تجار بازار، فرقه ،ینید یعلما
 .(68: 1381 ه،یری)بشدندیدمی بیآس یپهلو

ساختار قدرت و ساختار  دربار بر یستیالیمونیغلبه شبه پاتر 32تا  20ی هاسالطی 
 یمجموعه دربار و ارتش در پ فیتضع. روبه رو گردیددوگانه  یبا چالش یدولت تیحاکم

 یاجتماع یکنشگر نهین زمآاز  یرضاه شاه و خ ء قدرت ناش دیو استعفا و تبع نیحمله متفق
دوران  یستیالیمونیشبه پاتر یکتاتوریرا فراهم کرد که تحت د ییروهایدوباره ن یاسیو س

و  لیسران قبا رینداشتند: نخبگان محافظه کار نظ یعلن تیفعال یبرا یرضاه شاه امکان
 نیاز اص ح طلبان مشروطه خواه در برابر هم بودند که ا یمتنوع فیو ط ییاز سو ونیروحان
-109: 1385 ق،یمحافظه کاران را فراهم ساخت)توف او تعامل دربار و ارتش ب یکینزد نهیزم
کاهش قدرت دربار،  لیدوره به دل نیاند. در ا دهمیدوره را دوره فترت نا نیا ی(. برخ110
شدند و قدرت سلطنت  یاسیس یتهایوارد عرصه فعال یمختلف اجتماعهای و دسته هاگروه

 ل،یقبا یروسا ن،یخوان ژهیبه و میسرکوب شده قد یاسیس یروهایکرد. ن دایکاهش پ
آمده بودند، آزاد  دیپد یکه در عصر نوساز ییروهایهمراه با ن میو اشراف قد ونیروحان

شکل گرفت و گفتمان  یدیگذار به گفتمان جد نی(. بنابرا77: 1380 ه،یریشدند)بش
 .دیحاکم گرد طعمق نیدر ا کیبوروکرات یاقتدارگرا
گرفت. هرچند شکل  رشکلیرانت یدولت اقتدار گرا 1332مرداد  28 یاز کودتا پس

 یاسیسلطنت مشروطه بود. اما نظام س یو قانون یاز نظر رسم 1332حکومت در دوران پس از 
از سر  زیقدرت بود که همه چ رهیبر سلسله مراتب زنج یمطلقه و خودمحور و متک ،یفرد

را بنا نهاده بود که خود در راس آن قرار  یهرم قدرت هگرفت. شامی آن نشات یحلقه اصل
هم ، امور خارجه ریبود، هم وز ریشاه هم نخست وز قتیدر حق» شت. به قول ارتشبد جم:دا
: 1380 ،یریم«)دستورات او بودند یهم بر ارتش سلطه داشت... آنها فقط مجر و اقتصاد ریوز
بر دو  انیرانیا» اع م کرد: نیچن اخود ر استیس زیحزب رستاخ سی(. شاه پس از تاس32

عضو  ایگونه افراد  نیندارند و ا مانیا یبه تاج و تخت و قانون اساس ایشوند: می میگروه تقس
گروه به  نیاز ا یباشند. هر فردمی مربوط به حزب توده ای یرقانونیغهای از سازمان یکی

 ،یریم«)از کشور هجرت کنند دیاب ایآنها خائن هستند  رایبه زندان خواهند افتاد، ز یزود
1380 :33). 
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دولت خودکامه،  رینظ یگوناگونهای خرده گفتمان یدر دوره پهلو مجموع در
ظاهر  رانیو حکومت ا استیدر پهنه س ریرانت یو دولت اقتدارگرا کیبوروکرات ییاقتدارگرا

 (.321: 1390 ،یشدند)موسو
 ساختار سیاسی جمهوری اسالمی 

 .کندمی استفاده یگفتمان انق ب اس م یرا برا کیدئولوژیا ییگفتمان سنت گرا هیریبش
در واکنش به گفتمان  رانیا یاس م یگفتمان جمهور ای کیدئولوژیا ییسنت گرا گفتمان
طبقات رو  یهاارزشگفتمان بازتاب ع ئق و  نیا یو دیشکل گرفت.  از د یپهلو سمیمدرن

. و اص ح و انق ب از باال قرار گرفته بودند یبود که در معرض نوساز یبه افول جامعه سنت
مسائل جامعه و عصر مدرن به  یبرا یبه عنوان راه حل یسنت اس م ،گفتمان نیدر ا
 یاسیس هیچون نظر یخود مرکب از عناصر مختلفموصوف، شد. گفتمان  لیتبد یدئولوژیا
( سمی)مانند پارلمانتارسمیاز عناصر مدرن یبرخ ،یسنت سمیالیمونیاز وجوه پاتر یبرخ عه،یش
جهان مدرن و  کیدئولوژیا ییبوده است. سنت گرا ییزمایو اقتدار کار ییمردم گرا ینوع
قلمداد کرده و به مظاهر مختلف تجدد  یرا به عنوان دشمن اصل کیدموکرات یزندگ وهیش
 یسنت روشنگر سم،یبرالیل ،یجامعه مدن سم،یبا پلورال ژهیگفتمان به و نیتاخته است. ا یغرب

و  یانضباط اجتماع ،یمقابل بر رهبر درداشته است و  زیتسر س رانیا سمیونالیناس زیغرب و ن
 ه،یری)بش گذاشته است دیتاک یکنترل فرهنگو یاسیس یینخبه گرا ،یسنت یهاارزش ،یاخ ق
1381 :69-70.) 

بنابراین، گفتمان انق ب اس می، ساختار سیاسی متناسب با الگوی مطلوب خویش را در 
 هیبرپا یاسینظام س ،یاس م یجمهور یبراساس قانون اساستبیین کرد. قالب قانون اساسی 

از اصول  گرید یکی( بنا شده است. بر اساس ی)اصل اول قانون اساستیو اس م تیجمهور
اداره شود،  یعموم یبه اتکاء آرا دیامور کشور با رانیا یاس م یدر جمهور ،یقانون اساس

شوراها و  یاعضا ،یاس م یمجلس شورا ندگانیجمهور، نما سیاز راه انتخابات: انتخاب رئ
گردد)اصل می نیقانون مع نیا گریکه در اصول د یدر موارد یاز راه همه پرس ای نها،یا رینظا

 یبرخ رانیا یاس م یجمهور یاسینظام س هیدو پا ی(. با وجود تضاد ظاهریششم قانون اساس
مربوط به  یاس م دیحکومت و ق لناظر به شک «یجمهور» :معتقدند یاز مفسران قانون اساس

 (. 56: 1374 ،ی؛ هاشم68: 1360 ان،یآن است)کاتوز یمحتوا
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 از انقالب اسالمی قبل و پسدسته بندی محورهای صحیفه 

فرضیه شامل های باتوجه به تفاوت گفتمان و ساختار سیاسی دو دوره و باتوجه به مولفه
براندازانه)دوره پهلوی دوم متناسب با گفتمان و ساختار های ساختارشکنانه و گیریموضع
ای و بررسی گردید و همچنین محورهایی با محتوای توصیه فهیصح  اول پنج جلددر ، آن(

جلد  16انتقادی)دوره جمهوری اس می و متناسب با گفتمان و ساختار سیاسی این دوره( در 
، یکه گفتمان حاکم بر دوره پهلو نیابا توجه  .انتخاب و دسته بندی گردید بعدی صحیفه

 یاز جنبه انتقاد زیها نیو سخنرانها امی، پبود یو نگاه اس م ینیبا گفتار امام خم زیمتما یگفتار
-یو سخنرانها امی. پگرددمی انیب یفراتر رفته است و کام  در مخالفت با گفتمان مسلط پهلو

ازانه و مخالف در خصوص مسئوالن کام  براند فهیپنج جلد اول صح رد ینیامام خم یها
 یاس مهای به سران دولت امی، پخرداد 15 امیشاه و ق می: اعتراض به رژساختار  موجود است
 میبه رژها ، ارتباط دادن همه فسادلیاسرائ یاسیو س یروابط تجار میدر خصوص تحر

 یبغص، ینابخشودن اتی، جناو غارتگر یجبار می، رژیسرطان ه، سلطنت و غدیشاهنشاه
نگاه براندازانه و  نیا انگریظالم بهای وجوب مبارزه با حکومت تیبودن سلطنت و در نها

با تعیین چارچوب نظری تفاوت گفتمان و ساختار سیاسی دو . است یگفتمان پهلو یواساز
 دوره، بخش اولیه، اصلی و نظری رویکرد تحلیل محتوای کیفی انجام پذیرفت و با تکیه بر
این چارچوب، فرایند تحلیل محتوای کیفی با دسته بندی محورهای فرضیه در دو دوره به 

 از متن مورد تحلیل)صحیفه( استخراج، دسته بندی و تحلیل گردید.  2و  1صورت جداول 
  جلد صحیفه؛ دوره پهلوی دوم( 5: فرایند تحلیل محتوای کیفی)دسته بندی محورها 1جدول شماره 

  
شماره 

 ابجلد کت
 محورهای براندازانه و مخالفت جویانه با رژیم پهلوی دوره

تا  1312 1

 1344آبان 

لزوم  ،یتیو وال یالتیاهای مخالفت با انجمن ،(22-21)صصخدا یبرا امیدعوت به ق

 (،134-133)صهشدار درباره رفراندم شاه (،78)ص تا لغو امیلغو آن و ادامه ق

 یاع م عزاشکست رفراندوم شاه،  (،152-151ی)صصپهلو میمقاومت در برابر رژ

(، عدم سکوت و  تاکید 167و  156واکنش به حمله به فیضیه)صصدر یعموم

(، 422(، شاه و اسرائیل اساس گرفتاری ها)ص 243ص«)االن عصر عاشوراست»بر

 (.422مخالفت با الیحه کاپیتوالسیون)ص
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شماره 

 ابجلد کت
 محورهای براندازانه و مخالفت جویانه با رژیم پهلوی دوره

تا  1344 2

شهریور 

1352 

و عدم تسلیم در برابر  شاه میمقابله با رژ (،87یی)صتوسعه مبارزه دانشجو لزوم

و  یروابط تجار میتحری؛ اس مهای به سران دولت امیپ(، 130-129ظلم)صص

 رژیم یلزوم برانداز(، 169)صمردم امیق یروزیوعده پ(، 139)صلیاسرائ یاسیس

، 363شاهنشاهی)صصهای علیه جشن علما امیوجوب ق (،208ی)صپهلو

 (.448های رژیم و غیرقانونی بودن آن)ص(، تشریح ستمکاری366،367

تا  1352 3

 1357مهر 

 ةدرفاجع میرژ اتیجناتبیین  (،72-71)صصزیحزب رستاخ سیتأسمخالفت با 

بر  دیتأک (،330( و تعطیلی بازار)ص314)ص1356ید کشتار مردم قم در

 (،407)صمجرم اول؛ شاه، مجرم دوم کا،یامر (،396-394)صصنهضت یسازمانده

علما و  نیبرلزوم ارتباط ب دیتاک (،417)صشاه یبر وحدت کلمه در برکنار دیتاک

(، 490ی)صالهای برنامه 57انق ب  (،418ی)صحکومت اس م یاحزاب تا برقرار

 (.490رژیم شاهنشاهی منشا همه مفاسد)ص 

مهر تا آبان  4

1357 

(، اجازه سلطنت به شاه خیانت به 38دیکتاتوری)صتساوی سلطنت با 

(، رژیم غیرقانونی 180(، جباری و غارتگری سلطنت شاه)ص129-128مردم)صص

 یمهایرژ نیفتریکث ،یشاهنشاه (،205-204و جنایاتی نابخشودنی)صص

 (،373)صشاه سلطنت کند، نه حکومت»مخالفت با تز  (،255-254)صصایدن

(، انقراض 483ه اصل پیشنهادی؛ عزل شاه)ص(، س478ی)صسرطان ۀسلطنت، غد

و  512(، تاسیس جمهوری اس می)صص490سلطنت ارتجاعی و سلسله پهلوی)ص

496.) 

آبان تا  5

بهمن 

1357 

وجوب مبارزه با (، 419، 374، 63، 8)صصبودن سلطنت یو  غصب یرقانونیغ

 (،24ی)صحکومت عدل اس م یبرقرار ی؛اعلمقصد (،20)صظالم یحکومتها

(، 159(، چرایی مخالفت با حکومت شاه)ص 28ی)صحکومت اس م یالگوتبیین 

 (.507رژیم سلطنت خ ف قوانین عقلیه)ص

 
وضعیت »باتوجه به   2دسته بندی محورهای جلد شش تا بیست و یک در جدول شماره 

تنظیم شده است؛ مخالفت با همه عناصر رژیم سابق و لزوم بازسازی ساختارسیاسی « انق ب
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ای و انتقادی امام را های توصیهبر مبنای الگوی جدید. بنابراین شرایط موجود، موضع گیری
 نسبت به مسئوالن نظام مبتنی بر گفتمان انق ب دربرداشته است.

: فرایند تحلیل محتوای کیفی)دسته بندی محورها جلدشش تا بیست و یک صحیفه؛ دوره پهلوی 2جدول شماره 

  دوم(

شماره جلد 

 کتاب

ای، اصالحی، انتقادی و هشدارآمیز نسبت به توصیه یمحورها دوره

 مسئوالن

تا  1357بهمن  6

 1357فروردین 

به دلیل شرایط انق بی؛ بخش عمده مطالب بر غیرقانونی بودن رژیم و ادامه 

ها و دارایی پهلوی و ملی شدن مبارزه تا سقوط کامل رژیم، جنایات، خیانت

، 272، 11، 10برقراری حکومت اس می است)صص آن، طاغوت زدایی و 

بر جمهوری اس می و لزوم معرفی حکومت اس می،  ها (؛ بخش دیگر پیام274

(، سستی ننمودن در 115، 269، 328، 79دوری گزینی از اخت فات)صص

 دارند. دیاک( ت447(، حکومت در خدمت مردم)ص409استمرار نهضت)ص

 1357فروردین  7

 1357تا خرداد

-(، انق بی نماها و خام خیالی285جامعه سالم در گرو حاکمان سالم)ص 

(، متصدیان سالم و 372(، لزوم تقویت روحیه مردم)ص334-333ها)صص

 (.479(، رعایت نظم و قانون)ص 382متعهد)ص

  1357خرداد 8

 1358تا تیر 

لزوم مراقبت مردم از اعمال  (،3-1)صصونیروحان ژهیهشدار به مسئوالن به و

خطر سوء استفاده از  (،274)صامانتداران اس م تیمسئول (،5)صمسئوالن

 (،279)صو پاسداران ونیروحان نیسنگ فیوظا (،279-278)صصقدرت

ضربه به  ن،یمسئولهای یخ فکار (،350)صبودن دولتمردان یمردم

 (.472ص)از خروج دولت از خط اس م یریجلوگ (،422-421)صصاس م

تا  1358تیر  9

 1358شهریور 

به مسائل  یتوجه یانتقاد از ب (،18)صولت، خدمتگزار است نه فرمانفرماد

توجه مسئوالن به ضعفا و  (،56)صکشور یو اصل یاساس

 یّ مردمند نه ول لیمجلس، وک ندگانینما (،123-122)صصمستمندان

 (.366)صکارمندان یو کم کار یادار تیّانتقاد از وضع (،304)صآنها

 1358شهریور  10

 1358تا آبان 

ی؛ نظاترت و کنترل و عدم در حکومت اس م هیفق تینقش وال

 یجیتدر (،74)صبودن اص حات بعد از انق ب یجیتدر (،58دیکتاتوری)ص

از ارتکاب  ونیروحان زیلزوم پره (،110)صبودن اص حات بعد از انق ب

 (.272)صدر امر قضاوت یل قاضاستق  (،145-144ی)صصهرگونه خ ف
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شماره جلد 

 کتاب

ای، اصالحی، انتقادی و هشدارآمیز نسبت به توصیه یمحورها دوره

 مسئوالن

تا  1358آبان  11

 1358دی 

آفت (، اعمال سرخودی؛ 22ی)صکتاتورید جادیاز ا هیفق تیممانعت وال

 (.386)ص از منکر یامر به معروف و نه (،313ی)صانق ب اس م یدرون

تا تیر  1358دی  12

1359 

ی؛ رفتار مناسب جمهوری در نظام اس م انیمتصد ریخط تیمسئول

 (،169-168)صصمجلس یانتخاب افراد متعهد برا (،54-53اس می)صص

 (،215)صقاد و مقابله با مقاماتتلزوم ان (،214ی)صضرورت تحول دادگستر

از  یاظهار نگران (،346ی)صمجلس محل مباحثه نه مبارزه و جبهه بند

در  ینظم و هماهنگ (،413ی)صاس م یو اخت ف در ارگانها یناسازگار

اخت فات و سوء عملکردها منشأ شکست  (،415-413)صصاص ح امور

(، هشت تذکرو هشدار در جمع پاسداران)صص 416-415ی)اس م یجمهور

443-444.) 

تا  1359تیر  13

 1359بهمن 

 (،115و  50ی و بی طرفی کامل قضات)صصلزوم اص حات در دستگاه قضائ

در  نشیو گز یابیارز تیاهم (،382-379)صصلزوم مردم گرا بودن مسئوالن

-480ی)صصغرض ورز تیلزوم انتقاد و ممنوع (،475)صتهایمسئول یتصد

481.) 

تا  1359بهمن  14

 1360تیر 

( و عدم دخالت 65-64ی)صصاسیس یشهایدر گرا ینظام یروهایوارد نشدن ن

بودن مسئوالن در نظام  یمردم (،144-143قوای مسلح در امور سیاسی)صص

 (.321-320ی)صصاس م

تا  1360تیر  15

 1360بهمن 

از مقام  یریرناپذیتأث (،18-16)صصدولتمردان یلزوم نظارت مردم بر کارها

 (،74)صملت یجمهور در مقابل آرا سیرئ تیمسئول (،70)صاستهایو ر

 یمردم (،501)صضرورت اص ح در وزارت امور خارجه و سفارتخانه ها

 (.510)صدر سرتاسر کشور نیبودن مسئول

 تا 1360بهمن  16

 1361شهریور 

گماردن افراد شناخته  (،23)صمنشأ شکست انق ب ن،یمسئول یقدرت طلب

 (.122)صحساس یتهایشده در مسئول

تا تیر  1361مهر  17

1362 

در رأس بودن مجلس نسبت به  (،234)صمایسه گانه بر صدا و س ینظارت قوا

 (.462-461)صصاما توطئه هرگز یآر حیانتقاد صح (،246)صهمه ارگانها
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شماره جلد 

 کتاب

ای، اصالحی، انتقادی و هشدارآمیز نسبت به توصیه یمحورها دوره

 مسئوالن

تا  1362تیر  18

 1363مرداد 

مطرح نبودن مقام و  (،79-78)صصکتاتورید یهمراه نبودن مردم با حکومتها

لزوم خدمت نمودن مسئوالن به  (،412-411)صصدر اس م استیر

 (.379)صمردم

تا  1363مرداد 19

 1364اسفند

 جادیاز ا یریجلوگ (،35-34)صصسپردن امور به مردم و نظارت دولت

 یمنشأ فسادها یو قدرت طلب یخودخواه (،36-35)صصر اداراتد یتینارضا

 (،400ی)صاسیمسلحه در امور س یمداخله ننمودن قوا (،250-249)صصعالم

 (.398-397)صصدولت توسط مجلس ییانتقاد سالم و راهنما

تا  1364اسفند  20

 1366اسفند 

 جدید تکرار موضوعات قبلی وعدم وجود پیام یا سخنرانی انتقادی و اص حی

 1367فروردین  21

تا اردیبهشت 

1368 

 دیجد یو اص ح یانتقاد یسخنران ای امیوعدم وجود پ یتکرار موضوعات قبل

 

  دوره پهلوی فهیامام در صحهای یسخنرانو ها امیپ لیتحل

دوره  از  ینیامام خم یهایو سخنرانها ها، نامه امیپ ،فهیجلد پنجم صح انیاول تا پا جلد 
را در برمی گیرد. فرایند تحلیل محتوای کیفی در  یاول ) رضا شاه ( تا انق ب اس م یپهلو

، دو محور اصلی با توصیفدوره پهلوی دوم در سه سطح انجام گردید. در سطح اول، 
جویانه و براندازانه توصیف شد. محورهای با محتوای های مخالفتمضامین موضعگیری

متن پنج جلد اول صحیفه متناسب با فرضیه پژوهش استخراج  جویانه و براندازانه ازمخالفت
جلد صحیفه  5، کلیه محورها و مضامین استخراج شده از متن تحلیلگردید. در سطح دوم، 
امام نسبت  انهیپژوهش، نگاه براندازانه و مخالفت جو هیفرض یدر راستا دسته بندی گردید.

، تبییندر سطح سوم و ک ن،  گردید.تحلیل  1پهلوی دوم در جدول شماره مسئوالن  به
های دسته بندی شده و تحلیل شده باتوجه به فرضیه، با چارچوب نظری پژوهش و زمینه داده

تاریخی مورد ارزیابی قرار گرفت. گفتمان و ساختارسیاسی پهلوی دوم)به عنوان بخشی از 
-پهلوی دوم، زمینه موضع های تاریخی و مبانی نظری( تبیین گردید؛ گفتمان و ساختارداده

پژوهش با توجه به  هیفرضبخشی از  جویانه را فراهم ساخت.های براندازانه و مخالفتگیری
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و با ارزیابی آن با شرایط  هیبا فرض رتباطآن در ا لیتحل موصوف،انتخاب شده های محور
د فوق، مواضع امام با توجه به فراین  قرار گرفت. دیمورد تائ ای و مبانی نظری و تاریخیزمینه

 جلد صحیفه به صورت زیر تلخیص شد: 5های تعیین شده از با توجه به شاخص

کار آمدن آن و  یرو یرضاشاه و چگونگ یاشاره به ساختار نظام پادشاه: جلد اول
جلد است.  نیاول در ا یاز مباحث ضد ساختار پهلو یخدا بخش یبرا امیدعوت مردم به ق

 رهیچ یونیلیم نیگروه چند کیرا بر  ادسو یب ینفر مازندران کیشخص است که  یبرا امیق
 ینیپرداخته شده است. هشدار امام خم یالتیاهای جلد به مخالفت با انجمن نی. در اکندمی

 میط ب قم و لزوم مقاومت در برابر رژ ونیدر جمع روحان یدرباره رفراندم شاه و سخنران
 یگری، بخش دستادین دستگاه ایخ ف شرع و قانون ا یدر مقابل کارها دیبا نکهیو ا یپهلو

، اعتراض به هیضیامام در واکنش به حمله ف اناتیب است. فهیامام در جلد اول صح فیاز توص
 انیرا از م تیروحان خواهدمی کهچرا در مقابل شاه مملکت  نکهیخرداد و ا 15 امیو ق میرژ

روز سکوت  گری؟ امروز ددیکنمی سکوت؟ چرا در مقابل حکام دیکن ینم امی. قبردارند
 . کرد، ... االن عصر عاشور است امیقها در مقابل المذهب دیاست که با ی. امروز روزستین

 یعنی شود،می مربوط 1352تا  1344 یهاسالامام در  اناتیبه ب در این جلد :جلد دوم
 نکهی. ا شودمی تر یو جد شتریبراندازنه بهای نهیو زم میو مفاهها مخالف جیکه بتدر یهاسال

به سران  امیدر پ لیبا اسرائ یاسیو س یروابط تجار میتحر ،شد میتسل دیدر مقابل ظلم نبا
های یستمکار حیو تشر1347سال  یدر سخنران یسلسه پهلو یلزوم برانداز ،یاس م هادولت
و  یقانون ریبه جرم اظهار تاثر از رفتار غ ونیبودن علما و روحان یسرباز»1351در سال  میرژ
دست نشانده استعمار از اس م و هواداران  میاست که رژ یانتقام ،یدستگاه و شرع یشرع ریغ
 میبودن و لزوم مخالفت با رژ یقانون ریدر جلد دوم اشاره به غ مواردموصوف«. گیردمی آن

 . دارد یو ساختار پهلو

روند  نکهیو ا زی، اشاره به حزب رستاخگرددمی دیتشد مخالفت با نظام روند :جلد سوم
 اتی. اشاره به جنااست یالملل نیب نیو مواز یحزب مخالف قانون اس م نیا یریشکل گ

بر  دیو تاک ،سزار در اعتراض به شاه یلیو تعط 56در  19در فاجعه کشتار مردم قم در  میرژ
است  فهیجلد از صح نیدر ا ینیامام خم یجابینگاه ا انگریب 1357نهضت در سال  یسازمانده

 یجابیکام  ا هیفق تی. هر چند کتاب والاست یپهلو می. تا جلد سوم تمرکز بر مخالفت با رژ
 یبر برقرار دیجلد سوم تاکهای امیو پها یحکومت مطلوب را ارائه کرده است اما در سخنران

 . است یجابیا وهیمطلوب به ش ومتو ارائه الگو و حک یحکومت اس م
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اختصاص  1357در مهر تا آبان  ینیامام خم اناتیو بها یو سخنرانها امیپ با :جلد چهارم
 ، اجازهیاتورکتیسلطنت با د یخارج درباره تساو میمق انیرانیدر جمع ا ی. سخنراناست افتهی

بوده  یانونق ری، غمیرژ یو غارتگر تی، مخالفت با جباربه مردم است انتی، خسلطنت به شاه
بر  دیامام که اصل سوم آن تاک یشنهادیارائه اصل پ تیو در نها ینسلطنت غده سرطا
 . است یاس م یجمهور سیو تاس یحکومت اس م

 ری، غگیردمی را در بر 1357امام از آبان تا بهمن های یو سخنران اناتیب :جلد پنجم
ومت حک یبرقرار ،ظالمهای بودن سلطنت، وجوب مبارزه با حکومت یغصببودن و  یقانون

ول خ ف از ا یسلطنت میکه رژ نیبه علت مخالفت با شاه و ا یاس م ی، الگویعدل اس م
و ها امیپ وندیپ گرانیب یمبارزه زمان نیدر ا ژهیبه و ینیامام خم نقش .انسان است هیعقل نیقوان

 با رخداد انق ب است.  یسخنران
بیین گردید. ته پهلوی به عنوان ساختاری اقتدار گرا با شواهد تاریخی ساختار سیاسی دور

های شهای محیط سیاسی و رابطه نوع حکومت با نوع رفتار سیاسی جنبمطابق با نظریه
 5مام خمینی در اجتماعی، ساختار اقتدار گرا رفتار انق بی را در پی دارد. محتوای مواضع ا

رابر رژیم بیانگر بکید بر قیام و مقاومت در جلد اول صحیفه مبتنی بر رفتار سیاسی انق بی، تا
 باشد.می چرایی انتخاب مواضع انق بی از سوی امام

  دوره جمهوری اسالمی فهیامام در صحهای یو سخنرانها امیپ لیتحل

در قالب هفده  1368تا سال  1357از بهمن سال  ینیامام خمهای امیپهای ی، سخنراناناتیب
دوره شد.  یموضوع پژوهش جمع آور یدر راستا 1و دو( ستیشش تا بهای جلد ) جلد

، محورهای اصلی توصیفجمهوری اس می نیزدر سه سطح بررسی گردید. در سطح اول، 
ای و انتقادی توصیف شد. محورهای با محتوای های اص حی، توصیهبا مضامین موضعگیری

جلد(صحیفه متناسب با فرضیه پژوهش  16فوق از متن جلدهای شش تا بیست و یک)
 16، کلیه محورها و مضامین استخراج شده از متن تحلیلاستخراج گردید. در سطح دوم، 
ای و اص حی، توصیهپژوهش، نگاه  هیفرض یدر راستا جلد صحیفه دسته بندی گردید.

در سطح  تحلیل گردید. 2جمهوری اس می در جدول شماره مسئوالن  انتقادی امام نسبت به
های دسته بندی شده و تحلیل شده باتوجه به فرضیه، با چارچوب ، دادهتبیینسوم و ک ن، 

نظری پژوهش و زمینه تاریخی مورد ارزیابی قرار گرفت. گفتمان، ساختارسیاسی و ماهیت 

                                                      

 .ها است هیشامل فهرست ها و نما مو دو ستیجلد ب .1
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های تاریخی و مبانی نظری( تبیین گردید؛ گفتمان، )به عنوان بخشی از دادهانق ب اس می
های  اص حی، گیریساختار جمهوری اس می و نظام مبتنی بر نظام مطلوب امام، زمینه موضع

انتخاب های پژوهش با توجه به محور هیفرضبخشی از  ای و انتقادی را فراهم ساخت.توصیه
ای و مبانی نظری و با ارزیابی آن با شرایط زمینه هیبا فرض رتباطا آن در لیتحل موصوف،شده 

براساس ها امیو پها یانتخاب شده از متن سخنرانهای محور قرار گرفت. دیمورد تائ و تاریخی
فرایند سه سطحی فوق به صورت زیر انجام گردید؛ در ابتدا مواضع امام خمینی با توجه به 

، مجلس و میبودن رژ یقانون ریغبه ها بخش از محور د:های فرضیه خ صه گردیشاخص
، برگردانده شاه یپهلو ییها و دارانتای، خاتی، جنامیدولت قبل، ادامه مبارزه تا سقوط رژ

از هایی سابق بخش میدرباره رژ ی. در واقع مطالب سلبدارد هیتک یو زدودن فرهنگ پهلو
و  یبا نگاه اص ح ی، مطالبنیا نار. اما در کگیردمی دوره را در بر نیا یهاامیو پها یسخنران

(  یموجود )انق ب اس م تینسبت به وضع یجنبه انتقاد یو مواردها نهیدر زم یشنهادیپ
، هایالینماها و خام خ ینقد انق ب ،بر جامعه سالم در گرو حاکمان سالم دی. تاکگرددمی نیتبب
وم مراقبت مردم از اعمال لز ،ونیروحان ژهیبه و مسئوالن، هشدار به نظم و قانون تیرعا

در خصوص خطر  ، هشدارنی، اص ح امور توسط متخصصکشور ی، لزوم بازسازمسئوالن
-بودن دولت یبر مردم دی، تاکونیپاسداران و روحان نیسنگ فی، وظاسوءاستفاده از قدرت

 اس م ضربه خواهد زد.امر به  نیچگونه ا نکهیو ا نیمسئول یهای، هشدار به خ فکارمردان

های یژگی، واز خروج دولت از خط اس م، دولت خدمتگزار نه فرمان فرما یریجلوگ
توجه مسئوالن به ، به مسائل اساس و اصل کشور یتوجه ی، انتقاد از بمسئوالن و زمامداران
و کم  یادار تیضعانتقاد از و ،یاس م میدر رژ یانتظام یقوا تی، وضعضعفا و مستمندان

بودن اص حات  یجی، تدریدر حکومت اس م هیفق تیوال گاهیو جا ش، نقکارمندان یکار
از ارتکاب هر گونه  ونیروحان زی، لزوم پرهیهمگان تی، امر به معروف و مسئولپس ازانق ب

، در امر قضاوت ی، استق ل قاضیاس م یمخالف با جمهور ندهیکالت نماو، بط ن یخ ف
، اشاره به یانق ب اس م ی، اشاره به آفت درونیکتاتورید جادیاز ا هیقف تیممانعت وال

مجلس، لزوم انتقاد  ی، لزوم انتخاب افراد متعهد برایدر نظام اس م انیمتصد ریخط تیمسئول
 تی، اهمکامل قضات یطرف ی، لزوم بی، لزوم اص حات در دستگاه قضائمقابله با مقامات

، عدم دخالت یغرض ورز تیانتقاد و ممنوع لزوم، ها تیمسئول یدر تصد نشیو گز یابیارز
، لزوم نظارت مردم بر یبودن مسئوالن در نظام اس م ی، مردمیاسیمسلح در امور س یقوا

جمهور در مقابل  سیرئ تی، مسئولها استیاز مقام و ر یریناپذ ری، تاثدولت مردان یکارها
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 نیمسئول ی، قدرت طلبها رتخانهو سفا ، ضرورت اص ح در وزارت امور خارجهملت یارا
 ی، نظارت قواحساسهای تی، گماردن افراد شناخته شده در مسئولو منشا شکست انق ب
اما  یآر حی، انتقاد صحبودن مجلس نسبت به همه ارگان ها ، در راسمایسه گاه بر صدا و س

در  استیو ر مقام، مطرح نبودن کتاتورید یهاتوطئه هرگز، همراه نبودن مردم با حکومت
 یری، جلوگسپردن امور به مردم و نظارت دولت، لزوم خدمت نمودن مسئوالن به مردم، اس م
عالم  یمنشا فسادها یو قدرت طلب یکه خودخواه نی، اشاره به ادر ادارات یتینارضا جادیاز ا
 توسط تدول ی، انتقاد سالم و راهنمایاسیمسلح در امور س ی، مداخله ننمودن قواستا

به مسئوالن و زمامداران در دوره  ینیامام خم یو انتقاد ینگاه اص ح یمجلس همگ
 د. دهمی قرار دیرا مورد تائ یاس م یجمهور

پژوهش در قالب  هیفرض یدر راستا فهیدر صح ینیامام خمهای امیو پها یسخنران
انتخاب  یمحورها لیشد، در ذ یجمع آور یو انتقادای هی، توصیمرتبط اص ح یمحورها
محورها  لی. تحلدیگرد انیانتخاب شده، ب هایآن محور یدر راستا ینیمتن امام خم نیشده، ع
های در حوزه ینیامام خم یو اص حای هیتوص ینگاه انتقاد ،انتخاب شده آنهای و متن

مرتبط با آن، تکرار های امیو پ یاص ح و متن سخنران ید. واژهادهمی مختلف را نشان
 یکتاتوریو د یاز منکر، نقد قدرت طلب ینظارت، مراقبت، انتقاد، امر به معروف و نههای واژه
 پژوهش را در بردارد. هیفرض دی، تائفهیانتخاب شده در صحها و مصاحبهها یو سخنران امیبا پ

مواضع انتقادی و اص حی امام در این دوره با توجه به محیط سیاسی و نوع حکومت)والیت 
های اص حی و انقادی را در پی داشته است. بنابراین چرایی اتخاذ این فتار و جنبشفقیه(، ر

های هماهنگی نوع مواضع با شواهد مبتنی بر نوع ساختار سیاسی جمهوری اس می و نظریه
 های اجتماعی اص حی تبیین گردید.حکومت با نوع رفتار سیاسی و جنبش

 یریگ جهینت

 یاسی)ره( نسبت به زمامداران و نظام سینینگاه امام خم یحاضر با هدف بررس پژوهش
امام در دو دوره متفاوت  یهاامیها و پیشد. تمرکز بر متن سخنران نیقبل و پس از انق ب تدو

 وهیش نیبود. بهتر ریامکان پذ فهیامام در صح یهاامیها و پیسخنران یمحتوا یتنها با بررس
 یابیو ارز یبررس یبرامحتوا است.  لی، تحلسهیبر مقا دیبا تاک ژهیمتون و کتب به و یبررس
و نشان دادن تفاوت ماهیت دو نظام سیاسی به روش تحلیل محتوا ارائه وهش ژپ هیفرض

چارچوب نظری و صورتبندی مدل نظری ضروری یافت و بر این اساس با ترکیبی از مبانی 
های نوع نظام سیاسی و جنبش درباره رابطه ماهیت وها نظری درباره زمینه سیاسی، نظریه
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ساختار گیری امام درانق بی و اص حی، در پیوند با موضوع پژوهش، تفاوت موضع
و نوع موضع   ی)زمینه سیاسی(پهلو سمیو گفتمان مدرن کیبوروکرات یی، اقتدار گرایداداستب

 یچگونگ. با تبیین نشان داده شدهای انق بی(جنبشهای گیری انق بی و براندازانه)نظریه
)زمینه سیاسی هیفق تیبر وال یو نظام مبتن یو مسلط شدن گفتمان انق ب اس م یریشکل گ

های اص حی( های جنبشگیری اص حی و انتقادی امام)نظریهجدید( و متناسب با آن موضع
هماهنگ با فرضیه تحلیل گردید. ع وه بر پیوند مباحث نظری با فرضیه پژوهش به شیوه 

تحلیلی و آزمون فرضیه با این روش، پشتوانه نظری موصوف به عنوان مبنا و  -توصیفی
-ها و مولفهراهنمای توصیف و تحلیل محتوای کیفی متن صحیفه در نظر گرفته شد. شاخص

جویانه در دوره پهلوی از جلد یک تا پنجم هایی با محتوای انق بی، براندازانه و مخالفت
شش تا  یهاجلد(. 1)جدول شماره  انق ب و ، مبارزهامیبرق دیتاک جمع آوری و تبیین شد:

جمع  هیاص ح، نقد، نظارت و توصهای با محتوای ها  و مولفهشاخص بر دیتاک کمیو  ستیب
 . (2آوری و تحلیل شد)جدول شماره 

در مجموع ارزیابی فرضیه پژوهش براساس روش شناسی پژوهش به صورت زیر پیگیری 
 :شد
ای با توجه به منابع کتابخانه یاس م یو جمهور یو گفتمان پهلو یاسیساختار س زیتما -

  و در پیوند با چارچوب نظری تفاوت زمینه سیاسی
های با توجه به مبانی نظری جنبش در دو دوره  کردیمشخص کردن تفاوت نگاه و رو -

 انق بی و اص حی

 با توجه به مدل نظری ترکیبی یو انتقاد یانق ب یمحورهاها و شاخص  نییتع -

صحیفه  تا پنج کی یدر قالب جلدها ینیامام خم یهاامیها و پیسخنران یمحتوا لیتحل -
و  ستیشش تا بجلدهای  و  (1های موصوف)جدول شماره با توجه به محورها و شاخص

  ( 2های انتقادی و اص حی)جدول شماره با توجه به شاخص کی
ها با استفاده از دو روش ی و نوع جنبشاسینظام سزمینه و محیط  نیارتباط ب یبرقرار -

-دو نظام سیاسی متفاوت و دو موضعها تحلیلی)پیوند مدل نظری ترکیبی با داده -توصیفی

سازی محتوای جلدهای صحیفه و استفاده از این مدل نظری برای شاخص گیری متفاوت و
 آزمون فرضیه به شیوه تحلیل محتوای کیفی

ای)دو دوره متفاوت( های امام به صورت مقایسهگیریپژوهش حاضر تبیین موضع تفاوت
 های ایشانگیریها و موضعو استفاده از تحلیل محتوا بر مبنای کتاب جامع درباره پیام
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ها امیمحتوا پ لیتحل ایمنابع بدون اشاره به کتاب خاص  یپژوهش در برخهای افتهباشد. یمی
و  ستیاثر ب کیتفاوت نگاه از  نییحاضر تب قیه بود اما تفاوت تحقشد انیب یبه صورت کل

 یو آثار متعدد منابع یپهلو مینسبت به رژ ینیامام خم بیاناتاست. در خصوص  یدو جلد
پس از  یهانسبت به ساختار ایشان مواضعاست اما در خصوص  دهدر آم ریبه رشته تحر

 سهیو مقا زیتما انیپژوهش ب نیا ینشده و جنبه نو آور دهید یانق ب به طور مشخص اثر
 زیبه عدم تما یبرخ یستیژورنالهای لیمتن مشخص بود، در تحل کیبر  دیدو دوره با تاک نیا

متن و  لیاز جنبه تحل یاشاره کرده اند ول یدئولوژیبه علت ا هتفاوت نگا ای ینینگاه امام خم
پژوهش  نیرسد امی به نظر یاردن به منابع کتابخانهو مستند ک لیمستند به متن در کنار تحل

تفسیر نگاه براندازانه و انق بی، و نگاه انتقادی برداشته است.  ریمس نیدر ا هیگام اول یتا حدود
گفتار امام با رویکرد تحلیل کیفی و اص حی بر اساس دو دوره و باتوجه به عملکرد، رفتار و 

 مدل نظری در هیچ اثر تاکنون انجام نگرفته است. متن)صحیفه(  و مبتنی کردن آن به
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 :و مآخذ منابع
بازتاب جهانیانقالب اتو، جان. ال، یاستتتپوز - ، آن یران و 

 .1386تهران: باز، ، یرشانه چیترجمعه محسن مد
قم،  ،ینیامام خم یاسیس شهیاند(، 1393) یعل معلم، یاکبر -

 .یانتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اس م
 ینیامام خم یاقتصاد یهاشهیاند ،(1381محسن. ) ،ینیآژ -

 .یانق ب اس م یتهران: سازمان مدارک فرهنگ )ره(.
و  یانیآشت حهیلترجمه: م محتوا، لیتحل(،1374باردن، لورنس) -

 دیتهران: انتشتتتارات دانشتتتگاه شتتته ،یستتترخاب یدوز یمنیمحمد 
 .یبهشت
ترجمه:  ،یدر علوم اجتماع قیروش تحق (،1381ارل) ،یبب -

 رضا فاضل، تهران:انتشارات سمت.

سی در ایران، (1380)نیحستت ه،یریبشتت - سیا سعه  ، موانع تو
 تهران: گام نو.

جامعه شناسی سیاسی ایران ای بر (، دیباچه1381بشیریه، حسین) -
 دوره جمهوری اس می ایران، تهران: نگاه معاصر.

(، مدرنیستتتم و شتتتبه پاتریمونالیستتتم 1385توفیق، ابراهیم)بهار  -
سی ایرانتحلیلی از دولت در عصر پهلوی،  شنا ، مجله جامعه 

 .10دوره هفتم، شماره 
ماعی جنبش(، 1389تیلی، چارلز) - ، 2004-1768های اجت

 لی مرشدی زاد، تهران: دانشگاه امام صادق.ترجمه ع
های جنبشی جامعه ایران؛ دو (، الیه1391ج یی پور، حمیدرضا) -

ماعی،  مه علوم جنبش ک ن و ده جنبش خرد اجت نا پژوهش  

 .87-35، سال هشتم، شماره چهارم، صص سیاسی
فقاهت و  تیوال هیفق تیوال ،(1379عبداهلل.) ،یآمل یجواد -

 قم: اسراء. ،عدالت

 باک م،یز دیترجمه: سععلم،  یستیچ (،1389چالمرز، آلن اف) -
 انتشارات سمت. تهران:

ختتاکستتتتار، علی محمتتد، میراحمتتدی، منصتتتور، صتتتفوی،  -
ای اصتتول فکری تشتتیع )با تمرکز بر (،بررستتی مقایستته1395حمزه)

مام خمینی ره( و نوستتتلفی باتمرکز بر داعش(،ا فت  گری) یا ره
 .56 -39، صص 37سال دهم، شماره ، انقالب اسالمی

  (،ی)حکومت اس  الم هیفق تیوال(، 1378روح اهلل) ،ینیخم -
 .ینیو نشر آثار امام خم میموسسه تنظ :نهم، تهرانچاپ 

 .یانتشارات آزاد :، قمکشف اسرارتا(،  یروح اهلل)ب ،ینیخم -
 .یقم: آزاد ،االسرار کشف،(1368)اهللروح ،ینیخم -
 .انیلیقم: اسماع ،عیکتاب الب،(1372اهلل)روح ،ینیخم -
و  میتهران: مؤستتستتة تنظ ،هیفق تیوال ،(1378اهلل)روح ،ینیخم -

 )ره(. ینینشر آثار امام خم

 ی،: حکومت اس  المهیفق تیوال ،(1394اهلل)روح ،ینیخم -
 )ره(. ینیو نشر آثار امام خم میتهران: مؤسسه تنظ

ی )مجموعۀ رهنمودها فۀنوریصح ،(1364)اهلل،روحینیخم -
 .یاس م تهران: وزارت فرهنگ وارشاد ره(. ینیخم امام
 یبرتر یموانع س  اختار (،1384)، ج لیروزآبادیف یدهقان -

، منافع یانی، در داوود کرانیا یاس  الم یجمهورای منطقه
 .یران، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردیا یاس م یجمهور یمل

ای بر جامعه جامعه و سیاست: مقدمه(، 1377راش، مایکل) -
 ، ترجمه منوچهر صبوری، تهران: سمت.شناسی سیاسی

سن) یرجب - سیس یزندگ ،(1374، محمدح ، ینیامام خم یا
 .انتشارات قبله تهران:

در  قیخاص تحقهای کیتکن (،1394پور، فرامرز) عیرف -
 انتشار. یشرکت سهام: تهران ،یرشته علوم اجتماع

های اجتماعی)کالس  یک، جنبش(، 1393رهبری، مهدی) -
 تهران: کویر. مدرن، پست مدرن(،

و ظهور  ین: اروپا مداریادیهراس بن، (1379)ید، بابیستتع -
س سالم  سیا ، یعنبر یو موست یدی، ترجمعه غ مرضتا جمشتیا

 .تهران: دانشگاه تهران
ید) - به، وزیری، مج بدی، محجو قه و1399عا نده ف کام  (، آی اح

ستتیاستتی در اندیشتته ستتیاستتی امام خمینی)ره(؛ رویکردی آینده 
سالمیپژوهی،  ، 50، ستتال چهاردهم، شتتمارهرهیافت انقالب ا
 .208-191صص 

سازه انگارانه های ، بازتاب(1392)یفیوسف سید و ی، مجیعباس -
در جهان استتت م،  یاستتت م یداریران بر آغاز بیا یانق ب استتت م

 .، سال اول، شماره چهاردهمیاسالماست یسهای پژوهش
ضل - س م(1388)سهیا، نفین یفا ر موازنه قدرت ییو تغ ی، انق ب ا

 .54، سال اول، ش گزارش جمهور، یدر عرصه جهان
 یهاروش (،1390)دیتتویاس، دیتتفرانکفورد، چتتاوا و نچم -

و رضتتتا  یجانی، ترجمه فاضتتتل الریپژوهش درعلوم اجتماع
 سروش. :تهران فاضل،

قاالت ( 1360ناصتتتر) ان،یوزکات - عه م بر  یگذر»مجمو
 تهران: دانشگاه تهران. «رانیا یانقالب اسالم

شه 1397ک نتری، ابراهیم، موستوی، ستعید)- (، ارزیابی تطور اندی
یه،  قه فق تاکید بر نظریه والیت مطل با  مام خمینی ره) یاستتتی ا ستتت

سالمی شنامه انقالب ا شماره 8، دوره پژوه صص 29،   ،181-
204. 
ق یروش تحق (،1379وان) وکل کتتامپنهود،،مونیر ،یویک -

 .ایتوت :گهر، تهران کین نیترجمه عبد الحس ،یدرعلوم اجتماع
یاس  ی ایران از (، 1387گارثویت، جین رالف) - تاریخ س  

شی تاکنون شاهی هخامن ضا علی بابایی، شاهن ، ترجمه غ مر
 تهران: اختران.

تا ورود  یمل تیهو ،(1387) نیحستتت ،یگودرز - غاز  از آ
 ی.رانیانتشارات تمدن اتهران:  ،رانیاسالم به ا

 استتتتیو ستتت یانتخابات ی(، شتتتعارها1397محمد) زاده،یلعل عل -
س ؛یخارج شعارهاای سهیمقا یبرر نژاد  یاحمد یانتخابات یرابطه 

ها، یخارج استتتتیستتت یو اتخاذ راهبردها یو روحان دانش  آن
 .10شماره  ،یانقالب اسالم

 (، ماهیت ستتیاستتی دولت پهلوی،1390ستتیدمحمد)  موستتوی، -
 .1، شماره 41دوره  سیاست،

(، 1395نتادری بتاب انتاری، مهتدی، حتاجی حستتتن، ملیحته)  -
رهیافت ابعادنظری و عملی تکلیف گرایی در اندیشه امام خمینی، 

 .116-95، صص 37، سال دهم، شماره انقالب اسالمی
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شم - س ،(1374محمد) ،یها سا سالم یجمهور یحقوق ا  یا
 .یبهشت دیجلد اول، تهران: شه ران،یا
غرب  و  یان تمدنی، موضتتتوعات م(1379)نگتن، ستتتاموئلیهانت -
 .21، شماره دی، نامه مفین چیر کشورها، ترجمه زهره پوستیسا
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