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چکیده

امام خمینی (ره ) به عنوان بنیانگذار انقالب اسالمی نسبت به ساختار
سیاسی رژیم پهلوی و گفتمان آن چالشهایی را وارد ساخته اند که منجر
به وقوع انقالب اسالمی گردید .امام با نگاه براندازانه و سلبی به رژیم
پهلوی ،الگوی مطلوبی را به عنوان نظام جمهوری اسالمی مبتنی بر والیت
فقیه ارائه نموده اند .دیدگاههای ایشان نسبت به نظام پیشین این پرسش
را مطرح ساخته است که  :چه تفاوتی بین مواضع امام خمینی (ره) نسبت
به زمامداران قبل وپس از انقالب اسالمی وجود داشت؟ باتحلیل محتوا
کیفی متن موصوف و تحلیل دادههای کتابخانهای و اینترنتی این فرضیه
ارزیابی گردید :با توجه به تفاوت ماهیت دو نظام ،نگاه انتقادی قبل از
انقالب به تدریج به نگاه براندازنه و مخالفت بارژیم پهلوی انجامید و در
دوره انقالب اسالمی نگاه اصالحی و انتقادی امام درچارچوب نظام تبیین
شد .فرضیه پژوهش باتوجه به نظریههای محیط سیاسی ،ماهیت سیاسی
و جنبشهای اجتماعی مورد تایید قرار گرفت؛ با استناد نظریههای محیط
سیاسی شواهد تفاوت زمینه سیاسی دوره پهلوی با جمهوری اسالمی،
تفاوت ماهیت نظام سیاسی(اقتدارگرایی /والیت فقیه) و با تکیه بر
نظریههای جنبشهای اجتماعی تفاوت رفتارهای سیاسی در دو
دوره(انقالبی /اصالحی) با توجه به نوع حکومت نشان داده شد.
کلیدواژه :امام خمینی(ره) ،انقالب اسالمی ،جمهوری اسالمی ،رژیم
پهلوی ،مسئوالن و کارگزاران.
تاریخ تأیید 1399/02/27
تاریخ دریافت 1398/11/23
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مقدمه
مسئله تغییر و چرایی تغییر در اندیشه سیاسی امام موضوع بسیاری از پژوهشها بوده
است(ک نتر و موسوی1397 ،؛ خاکسار ،میراحمدی و صفوی1395 ،؛ نادری باب اناری و
حاجی حسن .)1395 :تغییر و تطور در اندیشه سیاسی امام خمینی بر مبنای اجتهاد پویای ایشان
در مسائل مختلف سیاسی و اجتماعی و دور نشدن از احکام اس می بوده است .سازگاری
اندیشههای امام با تحوالت زمانه و تغییر و تطور در آنان هرگز به معنای گذار از جامعه دینی
به جامعه عرفی و سکوالر نیست .این تغییر در راستای کشف قوانین و مصلحت سنجی جامعه
اس می بر مبنای عقل و شرع است که خود شاکله نظام اس می محسوب میگردد(عابدی و
وزیری .)199-196 :1399 ،بر اساس این کشف و مصلحت سنجی و تفاوت زمینهای و
زمانی ،تفاوت موضعگیری امام در دو دوره موضوع این پژوهش میباشد .درباره تفاوت
نظام سیاسی و رژیم قبل و پس از انق ب اس می دیدگاههایی متفاوت وجود دارد .نگاه منفی
و مثبت و یا ترکیبی به قبل و پس از انق ب بیانگر تفاوت ساختار سیاسی میباشد .امام
خمینی(ره) به عنوان رهبر انق ب اس می که ساختاری سیاسی و گفتمان قبل از انق ب را به
چالش کشید و ساختار جدیدی را متناسب با اندیشه اس می طرح ریزی نمود ،مواضع
مختلف و متفاوتی نسبت به ساختار قبل و پس از انق ب اس می داشته اند اما تفاوت این
مواضع به معنای این نیست که نسبت به کلیه عملکرد و رفتارهای سیاسی پس از انق ب
اس می موضع مثبت و رضایت بخش دارند .در راستای این مسئله و برداشتهای متفاوت در
خصوص موضعگیری های امام ،این پرسش اصلی طرح گردید :چه تفاوتی در موضعگیری
ام ام نسبت به مسئوالن در دو دوره متفاوت پیش و پس از انق ب اس می وجود داشت؟ با
هدف پاسخ به پرسش موصوف ،فرضیه پژوهش چنین صورتبندی گردید :با توجه به تفاوت
ماهیت دو نظام ،نگاه انتقادی قبل از انق ب به تدریج به نگاه براندازنه و مخالفت بارژیم
پهلوی انجامید و در دوره انق ب اس می نگاه اص حی و انتقادی امام درچارچوب نظام
مطرح گردید .با توجه به جامعیت پیامها و سخنرانیهای امام در کتاب صحیفه ،بررسی
مقایسهای تفاوت دو نگاه از محتوای  22جلد کتاب صحیفه دریافت گردید.
روش شناسی پژوهش
روش انجام پژوهش توصیفی -تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانهای و تحلیل محتوای
کیفی است .بنابراین پژوهش حاضر در چارچوب رویکرد کیفی میباشد .تحلیل محتوای
کیفی در جایی که تحلیل کمی به محدودیتهایی میرسد ،نمود مییابد .بنابراین تحلیل
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محتوای کیفی را میتوان روش تحقیقی برای تفسیر ذهنی محتوایی دادههای متنی از طریق
فرایندهای طبقهبندی نظام مند،کدبندی ،و تمسازی یا طراحی الگوهای شناخته شده دانست.
همچنین یکی از ویژگیهای بنیادین پژوهشهای کیفی نظریه پردازی به جای آزمون نظریه
است .بنابراین یکی از اموری که درتحلیل محتوای کیفی باید مورد توجه قرارگیرد ،تعیین
چارچوب تئوری برای تحلیل دادهها است .محقق درابتدا نیاز به یک چارچوب نظری دارد
تا براساس آن ،فرضیهها ومتغیرهای خود را مشخص نماید ،سپس درصدد روشی برآید که
با تحلیل دادهها مناسب باشد(رفیع پور .)119 :1394 ،بنابراین در این پژوهش باترکیب نظریه-
های جنبشهای اجتماعی انق بی و اص حی ،نظریه محیط سیاسی ونظریههای ارتباط نوع
نظام سیاسی و جنبشهای انق بی یا اص حی چارچوب نظری تحلیل دادهها شکل گرفت؛
فرضیه و محورهای تحلیل محتوای کیفی در دو دوره نیز مبتنی بر این چارچوب نظری تهیه
گردید .با توجه به چارچوب نظری پژوهش ،تفاوت محیط و زمینه سیاسی قبل و پس از
انق ب نشان داده میشود و هماهنگی محیط سیاسی قبل از انق ب با جنبشهای انق بی و
محیط سیاسی پس از انق ب با جنبشهای اص حی و نگاه انتقادی ،وماهیت نظام سیاسی
اقتدارگرا و استبدادی پهلوی و لزوم جنبشهای انق بی و نظام جمهوری اس می به عنوان
برآیند انق ب و نظام مردمی و لزوم نگاه اص حی و انتقادی تبیین میگردد .تحلیل محتوای
کیفی موضعگیریهای امام مبتنی بر این چارچوب نظری دسته بندی و تحلیل میگردد.
باتوجه به فرضیه پژوهش ،شاخصها ،مولفهها و محتواها جهت تحلیل از متن مشخص گردید:

کلیه محتوای براندازانه و مخالفتجویانه(در  5جلد اول؛ دوره پهلوی دوم) و محتوای توصیه-
ای و انتقادی(در جلد 6تا 21؛ دوره جمهوری اس می) جمع آوری گردید و در راستای

رویکرد تحلیل محتوای کیفی و فرضیه پژوهش ،توصیف و دسته بندی گردید .جامعه
پژوهش شامل کلیه بیانات و موضعگیریهای امام نسبت به مسوالن با توجه به دو شاخص با
محتوای براندازانه و انق بی ،و توصیهای ،انتقادی و اص حی در دوره پهلوی دوم و پس از
انق ب است .پس از دسته بندی محتوای صحیفه براساس موضعگیریهای قبل و پس از
انق ب باتوجه به شاخصها و محورهای فوق ،جدول شماره  :1محورهای براندازانه و
مخالفت جویانه با رژیم پهلوی و جدول شماره  :2محورهای توصیهای ،اص حی ،انتقادی و
هشدارآمیز نسبت به مسئوالن تنظیم گردید .دسته بندی به عنوان مهمترین و آخرین مرحله
فرایند تحلیل محتوای کیفی ،در جداول این پژوهش بیانگر تائید فرضیه است .محتوای
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موضعگیریهای امام در هر جلد بر اساس محورهای این جداول جمع آوری و با چارچوب
نظری و فرضیه پژوهش ارزیابی و تحلیل گردید.
چارچوب نظری :ترکیب نظریههای جنبشهای اجتماعی ،محیط سیاسی و
ماهیت نظام سیاسی
یکی از ویژگیهای بنیادین پژوهشهای کیفی ،تبیین چارچوب نظری است .نظریهها در
مقام راهنمای طراحی و پیکربندی تحلیل اهمیت مییابند .از شرایط کلی تحلیل محتوای
کیفی نیز داشتن نظریه به عنوان پشتوانه بیان مفاهیم و محتوا در یک متن ،طبقه بندی کلمات
و جم ت است .ترکیبی از نظریههای جنبشهای اجتماعی انق بی و اص حی ،نظریههای
محیط سیاسی یا زمینه سیاسی و نظریهها درباره ماهیت نظام سیاسی و ارتباط آن با جنبشها
چارچوب نظری پژوهش حاضر را شکل داده اند و به عنوان پشتوانه و راهنمای بررسی و
تائید فرضیه پژوهش مورد استفاده قرار میگیرند .در نظریههای جنبشهای اجتماعی ،این
جنبشها را از لحاظ روش پیگیری مطالبات به جنبشهای انق بی و اص حی تقسیم میکنند؛
در جنبشهای انق بی ،حام ن آن برای رسیدن به اهداف به روشهای قهرآمیز متوسل
میشوند در حالی که در جنبشهای اص حی از روشهای انتقادی ،اص حی و تدریجی و
غیرخشونت آمیز استفاده میکنند(ج یی پور .)40 :1391 ،در موضوع نظریههای محیط
سیاسی ،زمینه سیاسی و محیط سیاسی مشوق یا مانع جنبش انق بی یا اص حی در نظر گرفته
میشوند(راش .)135 :1377 ،قواعد بازی ،ماهیت و نوع نظام سیاسی نقش مهمی در تغییر
رفتار سیاسی(انق بی یا اص حی) ایفا میکنند .از دید چارلز تیلی( )Charles Tillyکنشگران
سیاسی مختلف در هر رژیم و در هر مقطع زمانی خاص از حیث میزان ورود به انواع مختلف

فعالیت جنبش اجتماعی دارای تنوع هستند .از نظر وی ،شکلها ،پرسنل و ادعاهای جنبش-
های اجتماعی به لحاظ تاریخی تنوع و تکامل مییابند .کلیت محیطهای سیاسی از عوامل

تغییر و تنوع یافتن جنبشهای اجتماعی به شمار میآیند(تیلی 240 :1389 ،و  .)276تیلی
براساس نحوه برخورد با مخالفان ،چهار نوع حکومت را شناسایی میکند :سرکوبگر،
توتالیتر ،متساهل و ضعیف(رهبری .)204 :1393 ،تیلی نشان میدهد که در قرن  19با تضعیف
کنترل اقتدارگرایانه از باال به پائین تظاهرات خیابانی در فرانسه به ظهور رسید و در نظامهای
دموکراتیک زمینه فعالیت جنبشهای اص حی فراهم گردید(تیلی.)239-238 :1391 ،
بنابراین نوع نظام سیاسی در نوع جنبش اجتماعی و میزان استفاده یا عدم استفاده از
خشونت موثر است؛ در رژیمهای اقتدارگرا که عرصه سیاسی بسته است میزان خشونتها
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بیشتر و اعتراضات عموما جنبه سیاسی دارند و در رژیمهای دموکراتیک از میزان خشونتها
کاسته میشود و مطالبات از طریق کانالهای قانونی و جامعه مدنی پیگیری میگردد(رهبری،
 .)252 :1393فرضیه پژوهش براسا این مبانی نظری صورتبندی و ارتباط نظری بین نظریههای
موصوف و فرضیه برقرار گردید:
محیط سیاسی و زمینه سیاسی پژوهش دو دوره متفاوت را در بر میگیرد؛ در هر دوره
نظام سیاسی متفاوت مستقر است و نوع نظام سیاسی در شکلگیری نوع جنبش
اجتماعی(انق بی یا اص حی) تاثیر گذار است.
زمینه سیاسی و نظام سرکوبگر و اقتدارگرای پهلوی دوم ،حام ن جنبش را به جنبش
انق بی سوق داد و موضعگیریهای امام نیز در راستای این ساختار سیاسی و زمینه و محیط
سیاسی ،براندازانه و انق بی بود .در دوره انق ب اس می ،نظام سیاسی مستقر هماهنگ با
دیدگاه امام و جامعه بود و موضعگیریهای امام نیز به شکل اص حی و انتقادی تجلی یافت.
تفاوت گفتمان و ساختارسیاسی پهلوی و جمهوری اسالمی
گفتمان و ساختار سیاسی پهلوی

محمدرضا پهلوی تا  1332و برکناری مصدق و کودتا علیه او به پادشاهی خود بر اساس
اصول مشروطه ادامه داد ولی از این تاریخ به بعد حکومت استبدادی پدرش را از نو برقرار
کرد و برنامههای تجددگرایی و غرب گرایی وی را ادامه داد .تداوم حکومت پادشاهی ایران
تا سال  1357تجددگرایی و غرب گرایی را مسلط ساخت و حاکی از پایان فرهنگ سیاسی
سنتی ایران بود(کارثویت.)384-383 :1387 ،
گفتمان مسلط در دوره پهلوی ،گفتمان مدرنیسم بود که مجموعه پیچیدهای از عناصر
مختلف از جمله نظریه شاهی ایرانی ،پاتریمونیالیسم سنتی وگفتمان توسعه و نوسازی به شیوه
مدرنیسم غربی بود و خود در طی زمان ترکیبات بیشتری پیدا کرد .در این گفتمان بر
اقتدارگرایی ،اص حات از باال ،عق نیت مدرنیستی ،ناسیونالیسم ایرانی ،مرکزیت سیاسی،
مدرنیسم فرهنگی ،سکوالریسم و توسعه صنعتی تاکید میشد .دولت مطلقهای که در پرتو
این گفتمان ظهور کرد ،در پی آن بود تا جامعه و اقتصاد ایران را از صورتبندی سنتی و ماقبل
سرمایه دارانه به صورتبندی مدرن و سرمایه دارانه عبور دهند .بنابراین گفتمان مدرنیسم مطلقه
با خصلت عقلگرایانه ،اقتدارگرایانه و بهنجارسازانه خود آسیبهای عمدهای به گروهها و
فرهنگ جامعه سنتی وارد کرد .در این گفتمان ،سنت ،مذهب ،قومیتها ،عشایر و گروههای
سنتی میبایست به عنوان اغیار گفتمانی از عرصه قدرت اخراج شوند .در این راستا بود که
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علمای دینی ،اصناف ،تجار بازار ،فرقههای دینی و اقلیتهای قومی از سیاستهای نوسازی
پهلوی آسیب میدیدند(بشیریه.)68 :1381 ،
طی سالهای  20تا  32غلبه شبه پاتریمونیالیستی دربار بر ساختار قدرت و ساختار
حاکمیت دولتی با چالشی دوگانه روبه رو گردید .تضعیف مجموعه دربار و ارتش در پی
حمله متفقین و استعفا و تبعید رضاه شاه و خ ء قدرت ناشی از آن زمینه کنشگری اجتماعی
و سیاسی دوباره نیروهایی را فراهم کرد که تحت دیکتاتوری شبه پاتریمونیالیستی دوران
رضاه شاه امکانی برای فعالیت علنی نداشتند :نخبگان محافظه کار نظیر سران قبایل و
روحانیون از سویی و طیف متنوعی از اص ح طلبان مشروطه خواه در برابر هم بودند که این
زمینه نزدیکی و تعامل دربار و ارتش با محافظه کاران را فراهم ساخت(توفیق-109 :1385 ،
 .)110برخی این دوره را دوره فترت نامیده اند .در این دوره به دلیل کاهش قدرت دربار،
گروهها و دستههای مختلف اجتماعی وارد عرصه فعالیتهای سیاسی شدند و قدرت سلطنت
کاهش پیدا کرد .نیروهای سیاسی سرکوب شده قدیم به ویژه خوانین ،روسای قبایل،
روحانیون و اشراف قدیم همراه با نیروهایی که در عصر نوسازی پدید آمده بودند ،آزاد
شدند(بشیریه .)77 :1380 ،بنابراین گذار به گفتمان جدیدی شکل گرفت و گفتمان
اقتدارگرای بوروکراتیک در این مقطع حاکم گردید.
پس از کودتای  28مرداد  1332دولت اقتدار گرای رانتیرشکل گرفت .هرچند شکل
حکومت در دوران پس از  1332از نظر رسمی و قانونی سلطنت مشروطه بود .اما نظام سیاسی
فردی ،مطلقه و خودمحور و متکی بر سلسله مراتب زنجیره قدرت بود که همه چیز از سر
حلقه اصلی آن نشات میگرفت .شاه هرم قدرتی را بنا نهاده بود که خود در راس آن قرار
داشت .به قول ارتشبد جم «:در حقیقت شاه هم نخست وزیر بود ،هم وزیر امور خارجه ،هم
وزیر اقتصاد و هم بر ارتش سلطه داشت ...آنها فقط مجری دستورات او بودند»(میری:1380 ،
 .)32شاه پس از تاسیس حزب رستاخیز سیاست خود را چنین اع م کرد «:ایرانیان بر دو
گروه تقسیم میشوند :یا به تاج و تخت و قانون اساسی ایمان ندارند و این گونه افراد یا عضو
یکی از سازمانهای غیرقانونی یا مربوط به حزب توده میباشند .هر فردی از این گروه به
زودی به زندان خواهند افتاد ،زیرا آنها خائن هستند یا باید از کشور هجرت کنند»(میری،
.)33 :1380
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در مجموع در دوره پهلوی خرده گفتمانهای گوناگونی نظیر دولت خودکامه،
اقتدارگرایی بوروکراتیک و دولت اقتدارگرای رانتیر در پهنه سیاست و حکومت ایران ظاهر
شدند(موسوی.)321 :1390 ،
ساختار سیاسی جمهوری اسالمی

بشیریه گفتمان سنت گرایی ایدئولوژیک را برای گفتمان انق ب اس می استفاده میکند.
گفتمان سنت گرایی ایدئولوژیک یا گفتمان جمهوری اس می ایران در واکنش به گفتمان
مدرنیسم پهلوی شکل گرفت .از دید وی این گفتمان بازتاب ع ئق و ارزشهای طبقات رو
به افول جامعه سنتی بود که در معرض نوسازی و اص ح و انق ب از باال قرار گرفته بودند.
در این گفتمان ،سنت اس می به عنوان راه حلی برای مسائل جامعه و عصر مدرن به
ایدئولوژی تبدیل شد .گفتمان موصوف ،خود مرکب از عناصر مختلفی چون نظریه سیاسی
شیعه ،برخی از وجوه پاتریمونیالیسم سنتی ،برخی از عناصر مدرنیسم(مانند پارلمانتاریسم)
نوعی مردم گرایی و اقتدار کاریزمایی بوده است .سنت گرایی ایدئولوژیک جهان مدرن و
شیوه زندگی دموکراتیک را به عنوان دشمن اصلی قلمداد کرده و به مظاهر مختلف تجدد
غربی تاخته است .این گفتمان به ویژه با پلورالیسم ،جامعه مدنی ،لیبرالیسم ،سنت روشنگری
غرب و نیز ناسیونالیسم ایران سر ستیز داشته است و در مقابل بر رهبری ،انضباط اجتماعی و
اخ قی ،ارزشهای سنتی ،نخبه گرایی سیاسی وکنترل فرهنگی تاکید گذاشته است (بشیریه،
.)69-70 :1381
بنابراین ،گفتمان انق ب اس می ،ساختار سیاسی متناسب با الگوی مطلوب خویش را در
قالب قانون اساسی تبیین کرد .براساس قانون اساسی جمهوری اس می ،نظام سیاسی برپایه
جمهوریت و اس میت(اصل اول قانون اساسی) بنا شده است .بر اساس یکی دیگر از اصول
قانون اساسی ،در جمهوری اس می ایران امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره شود،
از راه انتخابات :انتخاب رئیس جمهور ،نمایندگان مجلس شورای اس می ،اعضای شوراها و
نظایر اینها ،یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین میگردد(اصل
ششم قانون اساسی) .با وجود تضاد ظاهری دو پایه نظام سیاسی جمهوری اس می ایران برخی
از مفسران قانون اساسی معتقدند «:جمهوری» ناظر به شکل حکومت و قید اس می مربوط به
محتوای آن است(کاتوزیان68 :1360 ،؛ هاشمی.)56 :1374 ،
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دسته بندی محورهای صحیفه قبل و پس از انقالب اسالمی
باتوجه به تفاوت گفتمان و ساختار سیاسی دو دوره و باتوجه به مولفههای فرضیه شامل
موضعگیریهای ساختارشکنانه و براندازانه(دوره پهلوی دوم متناسب با گفتمان و ساختار
آن) ،در پنج جلد اول صحیفه بررسی گردید و همچنین محورهایی با محتوای توصیهای و
انتقادی(دوره جمهوری اس می و متناسب با گفتمان و ساختار سیاسی این دوره) در  16جلد
بعدی صحیفه انتخاب و دسته بندی گردید .با توجه این که گفتمان حاکم بر دوره پهلوی،
گفتاری متمایز با گفتار امام خمینی و نگاه اس می بود ،پیامها و سخنرانیها نیز از جنبه انتقادی

فراتر رفته است و کام در مخالفت با گفتمان مسلط پهلوی بیان میگردد .پیامها و سخنرانی-
های امام خمینی در پنج جلد اول صحیفه در خصوص مسئوالن کام براندازانه و مخالف
ساختار موجود است :اعتراض به رژیم شاه و قیام  15خرداد ،پیام به سران دولتهای اس می
در خصوص تحریم روابط تجاری و سیاسی اسرائیل ،ارتباط دادن همه فسادها به رژیم
شاهنشاهی ،سلطنت و غده سرطانی ،رژیم جباری و غارتگر ،جنایات نابخشودنی ،غصبی
بودن سلطنت و در نهایت وجوب مبارزه با حکومتهای ظالم بیانگر این نگاه براندازانه و
واسازی گفتمان پهلوی است .با تعیین چارچوب نظری تفاوت گفتمان و ساختار سیاسی دو
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
صورت جداول  1و  2از متن مورد تحلیل(صحیفه) استخراج ،دسته بندی و تحلیل گردید.
جدول شماره  :1فرایند تحلیل محتوای کیفی(دسته بندی محورها  5جلد صحیفه؛ دوره پهلوی دوم)

شماره

محورهای براندازانه و مخالفت جویانه با رژیم پهلوی

دوره

جلد کتاب
1

تا

دعوت به قیام برای خدا(صص ،)22-21مخالفت با انجمنهای ایالتی و والیتی ،لزوم

1312

آبان 1344

لغو آن و ادامه قیام تا لغو (ص ،)78هشدار درباره رفراندم شاه(ص،)134-133
مقاومت در برابر رژیم پهلوی(صص ،)152-151شکست رفراندوم شاه ،اع م عزای
عمومی درواکنش به حمله به فیضیه(صص 156و  ،)167عدم سکوت و تاکید
بر«االن عصر عاشوراست»(ص ،)243شاه و اسرائیل اساس گرفتاری ها(ص ،)422
مخالفت با الیحه کاپیتوالسیون(ص.)422
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شماره

دوره

225

محورهای براندازانه و مخالفت جویانه با رژیم پهلوی

جلد کتاب
2

1344

تا

لزوم توسعه مبارزه دانشجویی(ص ،)87مقابله با رژیم شاه و عدم تسلیم در برابر

شهریور

ظلم(صص ،)130-129پیام به سران دولتهای اس می؛ تحریم روابط تجاری و

1352

سیاسی اسرائیل(ص ،)139وعده پیروزی قیام مردم(ص ،)169لزوم براندازی رژیم
پهلوی(ص ،)208وجوب قیام علما علیه جشنهای شاهنشاهی(صص،363
 ،)366،367تشریح ستمکاریهای رژیم و غیرقانونی بودن آن(ص.)448

3

تا

مخالفت با تأسیس حزب رستاخیز(صص ،)72-71تبیین جنایات رژیم درفاجعة

1352

مهر 1357

کشتار مردم قم در دی(1356ص )314و تعطیلی بازار(ص ،)330تأکید بر
سازماندهی نهضت(صص ،)396-394امریکا ،مجرم اول؛ شاه ،مجرم دوم(ص،)407
تاکید بر وحدت کلمه در برکناری شاه(ص ،)417تاکید برلزوم ارتباط بین علما و
احزاب تا برقراری حکومت اس می(ص ،)418انق ب  57برنامهای الهی(ص،)490
رژیم شاهنشاهی منشا همه مفاسد(ص .)490

4

مهر تا آبان

تساوی سلطنت با دیکتاتوری(ص ،)38اجازه سلطنت به شاه خیانت به

1357

مردم(صص ،)129-128جباری و غارتگری سلطنت شاه(ص ،)180رژیم غیرقانونی
و جنایاتی نابخشودنی(صص ،)205-204شاهنشاهی ،کثیفترین رژیمهای
دنیا(صص ،)255-254مخالفت با تز «شاه سلطنت کند ،نه حکومت(ص،)373
سلطنت ،غدۀ سرطانی(ص ،)478سه اصل پیشنهادی؛ عزل شاه(ص ،)483انقراض
سلطنت ارتجاعی و سلسله پهلوی(ص ،)490تاسیس جمهوری اس می(صص 512و
.)496

5

آبان

تا

غیرقانونی و غصبی بودن سلطنت(صص ،)419 ،374 ،63 ،8وجوب مبارزه با

بهمن

حکومتهای ظالم(ص ،)20مقصداعلی؛ برقراری حکومت عدل اس می(ص،)24

1357

تبیین الگوی حکومت اس می(ص ،)28چرایی مخالفت با حکومت شاه(ص ،)159
رژیم سلطنت خ ف قوانین عقلیه(ص.)507

دسته بندی محورهای جلد شش تا بیست و یک در جدول شماره  2باتوجه به «وضعیت
انق ب» تنظیم شده است؛ مخالفت با همه عناصر رژیم سابق و لزوم بازسازی ساختارسیاسی
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بر مبنای الگوی جدید .بنابراین شرایط موجود ،موضع گیریهای توصیهای و انتقادی امام را
نسبت به مسئوالن نظام مبتنی بر گفتمان انق ب دربرداشته است.
جدول شماره  : 2فرایند تحلیل محتوای کیفی(دسته بندی محورها جلدشش تا بیست و یک صحیفه؛ دوره پهلوی
دوم)
شماره جلد

دوره

کتاب
6

محورهای توصیهای ،اصالحی ،انتقادی و هشدارآمیز نسبت به
مسئوالن

بهمن  1357تا

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

فروردین 1357

مبارزه تا سقوط کامل رژیم ،جنایات ،خیانتها و دارایی پهلوی و ملی شدن
آن ،طاغوت زدایی و برقراری حکومت اس می است(صص ،272 ،11 ،10
)274؛ بخش دیگر پیامها بر جمهوری اس می و لزوم معرفی حکومت اس می،
دوری گزینی از اخت فات(صص ،)115 ،269 ،328 ،79سستی ننمودن در
استمرار نهضت(ص ،)409حکومت در خدمت مردم(ص )447تاکید دارند.

7

فروردین 1357

جامعه سالم در گرو حاکمان سالم(ص  ،)285انق بی نماها و خام خیالی-

تا خرداد1357

ها(صص ،)334-333لزوم تقویت روحیه مردم(ص ،)372متصدیان سالم و
متعهد(ص ،)382رعایت نظم و قانون(ص .)479

8

خرداد1357
تا تیر 1358

هشدار به مسئوالن به ویژه روحانیون(صص ،)3-1لزوم مراقبت مردم از اعمال
مسئوالن(ص ،)5مسئولیت امانتداران اس م(ص ،)274خطر سوء استفاده از
قدرت(صص ،)279-278وظایف سنگین روحانیون و پاسداران(ص،)279
مردمی بودن دولتمردان(ص ،)350خ فکاریهای مسئولین ،ضربه به
اس م(صص ،)422-421جلوگیری از خروج دولت از خط اس م(ص.)472

9

تیر  1358تا

دولت ،خدمتگزار است نه فرمانفرما(ص ،)18انتقاد از بی توجهی به مسائل

شهریور 1358

اساسی و اصلی کشور(ص ،)56توجه مسئوالن به ضعفا و
ی
مستمندان(صص ،)123-122نمایندگان مجلس ،وکیل مردمند نه ول ّ
آنها(ص ،)304انتقاد از وضعیّت اداری و کم کاری کارمندان(ص.)366

10

شهریور 1358

نقش والیت فقیه در حکومت اس می؛ نظاترت و کنترل و عدم

تا آبان 1358

دیکتاتوری(ص ،)58تدریجی بودن اص حات بعد از انق ب(ص ،)74تدریجی
بودن اص حات بعد از انق ب(ص ،)110لزوم پرهیز روحانیون از ارتکاب
هرگونه خ فی(صص ،)145-144استق ل قاضی در امر قضاوت(ص.)272
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دوره

کتاب
11

12
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مسئوالن

آبان  1358تا

ممانعت والیت فقیه از ایجاد دیکتاتوری(ص ،)22اعمال سرخودی؛ آفت

دی 1358

درونی انق ب اس می(ص ،)313امر به معروف و نهی از منکر (ص.)386

دی  1358تا تیر

مسئولیت خطیر متصدیان در نظام اس می؛ رفتار مناسب جمهوری

1359

اس می(صص ،)54-53انتخاب افراد متعهد برای مجلس(صص،)169-168
ضرورت تحول دادگستری(ص ،)214لزوم انتقاد و مقابله با مقامات(ص،)215
مجلس محل مباحثه نه مبارزه و جبهه بندی(ص ،)346اظهار نگرانی از
ناسازگاری و اخت ف در ارگانهای اس می(ص ،)413نظم و هماهنگی در
اص ح امور(صص ،)415-413اخت فات و سوء عملکردها منشأ شکست
جمهوری اس می( ،)416-415هشت تذکرو هشدار در جمع پاسداران(صص
.)443-444

13

تیر  1359تا

لزوم اص حات در دستگاه قضائی و بی طرفی کامل قضات(صص 50و ،)115

بهمن 1359

لزوم مردم گرا بودن مسئوالن(صص ،)382-379اهمیت ارزیابی و گزینش در
تصدی مسئولیتها(ص ،)475لزوم انتقاد و ممنوعیت غرض ورزی(صص-480
.)481

14

بهمن  1359تا

وارد نشدن نیروهای نظامی در گرایشهای سیاسی(صص )65-64و عدم دخالت

تیر 1360

قوای مسلح در امور سیاسی(صص ،)144-143مردمی بودن مسئوالن در نظام
اس می(صص.)321-320

15

تیر  1360تا

لزوم نظارت مردم بر کارهای دولتمردان(صص ،)18-16تأثیرناپذیری از مقام

بهمن 1360

و ریاستها(ص ،)70مسئولیت رئیس جمهور در مقابل آرای ملت(ص،)74
ضرورت اص ح در وزارت امور خارجه و سفارتخانه ها(ص ،)501مردمی
بودن مسئولین در سرتاسر کشور(ص.)510

16

17

بهمن  1360تا

قدرت طلبی مسئولین ،منشأ شکست انق ب(ص ،)23گماردن افراد شناخته

شهریور 1361

شده در مسئولیتهای حساس(ص.)122

مهر  1361تا تیر

نظارت قوای سه گانه بر صدا و سیما(ص ،)234در رأس بودن مجلس نسبت به

1362

همه ارگانها(ص ،)246انتقاد صحیح آری اما توطئه هرگز(صص.)462-461
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دوره

کتاب
18

محورهای توصیهای ،اصالحی ،انتقادی و هشدارآمیز نسبت به
مسئوالن

تیر  1362تا

همراه نبودن مردم با حکومتهای دیکتاتور(صص ،)79-78مطرح نبودن مقام و

مرداد 1363

ریاست در اس م(صص ،)412-411لزوم خدمت نمودن مسئوالن به
مردم(ص.)379

19

مرداد 1363تا

سپردن امور به مردم و نظارت دولت(صص ،)35-34جلوگیری از ایجاد

اسفند1364

نارضایتی در ادارات(صص ،)36-35خودخواهی و قدرت طلبی منشأ فسادهای
عالم(صص ،)250-249مداخله ننمودن قوای مسلحه در امور سیاسی(ص،)400
انتقاد سالم و راهنمایی دولت توسط مجلس(صص.)398-397
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اسفند  1364تا

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

اسفند 1366
21

فروردین 1367
تا

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

اردیبهشت

1368

تحلیل پیامها و سخنرانیهای امام در صحیفه دوره پهلوی
جلد اول تا پایان جلد پنجم صحیفه ،پیام ها ،نامهها و سخنرانیهای امام خمینی از دوره
پهلوی اول ( رضا شاه ) تا انق ب اس می را در برمی گیرد .فرایند تحلیل محتوای کیفی در
دوره پهلوی دوم در سه سطح انجام گردید .در سطح اول ،توصیف ،دو محور اصلی با
مضامین موضعگیریهای مخالفتجویانه و براندازانه توصیف شد .محورهای با محتوای
مخالفتجویانه و براندازانه از متن پنج جلد اول صحیفه متناسب با فرضیه پژوهش استخراج
گردید .در سطح دوم ،تحلیل  ،کلیه محورها و مضامین استخراج شده از متن  5جلد صحیفه
دسته بندی گردید .در راستای فرضیه پژوهش ،نگاه براندازانه و مخالفت جویانه امام نسبت
به مسئوالن پهلوی دوم در جدول شماره  1تحلیل گردید .در سطح سوم و ک ن ،تبیین،
دادههای دسته بندی شده و تحلیل شده باتوجه به فرضیه ،با چارچوب نظری پژوهش و زمینه
تاریخی مورد ارزیابی قرار گرفت .گفتمان و ساختارسیاسی پهلوی دوم(به عنوان بخشی از

دادههای تاریخی و مبانی نظری) تبیین گردید؛ گفتمان و ساختار پهلوی دوم ،زمینه موضع-
گیریهای براندازانه و مخالفتجویانه را فراهم ساخت .بخشی از فرضیه پژوهش با توجه به
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محورهای انتخاب شده موصوف ،تحلیل آن در ارتباط با فرضیه و با ارزیابی آن با شرایط
زمینهای و مبانی نظری و تاریخی مورد تائید قرار گرفت .با توجه به فرایند فوق ،مواضع امام
با توجه به شاخصهای تعیین شده از  5جلد صحیفه به صورت زیر تلخیص شد:
جلد اول :اشاره به ساختار نظام پادشاهی رضاشاه و چگونگی روی کار آمدن آن و
دعوت مردم به قیام برای خدا بخشی از مباحث ضد ساختار پهلوی اول در این جلد است.
قیام برای شخص است که یک نفر مازندرانی بی سواد را بر یک گروه چندین میلیونی چیره
میکند .در این جلد به مخالفت با انجمنهای ایالتی پرداخته شده است .هشدار امام خمینی
درباره رفراندم شاه و سخنرانی در جمع روحانیون ط ب قم و لزوم مقاومت در برابر رژیم
پهلوی و اینکه باید در مقابل کارهای خ ف شرع و قانون این دستگاه ایستاد ،بخش دیگری
از توصیف امام در جلد اول صحیفه است .بیانات امام در واکنش به حمله فیضیه ،اعتراض به
رژیم و قیام  15خرداد و اینکه چرا در مقابل شاه مملکت که میخواهد روحانیت را از میان
بردارند .قیام نمی کنید؟ چرا در مقابل حکام سکوت میکنید؟ امروز دیگر روز سکوت
نیست .امروز روزی است که باید در مقابل المذهبها قیام کرد ... ،االن عصر عاشور است.
جلد دوم :در این جلد به بیانات امام در سالهای  1344تا  1352مربوط میشود ،یعنی
سالهای که بتدریج مخالفها و مفاهیم و زمینههای براندازنه بیشتر و جدی تر میشود  .اینکه
در مقابل ظلم نباید تسلیم شد ،تحریم روابط تجاری و سیاسی با اسرائیل در پیام به سران
دولتها اس می ،لزوم براندازی سلسه پهلوی در سخنرانی سال 1347و تشریح ستمکاریهای
رژیم در سال «1351سربازی بودن علما و روحانیون به جرم اظهار تاثر از رفتار غیر قانونی و
غیر شرعی دستگاه و شرعی ،انتقامی است که رژیم دست نشانده استعمار از اس م و هواداران
آن میگیرد» .مواردموصوف در جلد دوم اشاره به غیر قانونی بودن و لزوم مخالفت با رژیم
و ساختار پهلوی دارد.
جلد سوم :روند مخالفت با نظام تشدید میگردد ،اشاره به حزب رستاخیز و اینکه روند
شکل گیری این حزب مخالف قانون اس می و موازین بین المللی است .اشاره به جنایات
رژیم در فاجعه کشتار مردم قم در  19در  56و تعطیلی سزار در اعتراض به شاه ،و تاکید بر
سازماندهی نهضت در سال  1357بیانگر نگاه ایجابی امام خمینی در این جلد از صحیفه است
 .تا جلد سوم تمرکز بر مخالفت با رژیم پهلوی است .هر چند کتاب والیت فقیه کام ایجابی
حکومت مطلوب را ارائه کرده است اما در سخنرانیها و پیامهای جلد سوم تاکید بر برقراری
حکومت اس می و ارائه الگو و حکومت مطلوب به شیوه ایجابی است.
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جلد چهارم :با پیامها و سخنرانیها و بیانات امام خمینی در مهر تا آبان  1357اختصاص
یافته است .سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج درباره تساوی سلطنت با دیکتاتوری ،اجازه
سلطنت به شاه ،خیانت به مردم است ،مخالفت با جباریت و غارتگری رژیم ،غیر قانونی بوده
سلطنت غده سرطانی و در نهایت ارائه اصل پیشنهادی امام که اصل سوم آن تاکید بر
حکومت اس می و تاسیس جمهوری اس می است.
جلد پنجم :بیانات و سخنرانیهای امام از آبان تا بهمن  1357را در بر میگیرد ،غیر
قانونی بودن و غصبی بودن سلطنت ،وجوب مبارزه با حکومتهای ظالم ،برقراری حکومت
عدل اس می ،الگوی اس می به علت مخالفت با شاه و این که رژیم سلطنتی از اول خ ف
قوانین عقلیه انسان است .نقش امام خمینی به ویژه در این مبارزه زمانی بیانگر پیوند پیامها و
سخنرانی با رخداد انق ب است.
با شواهد تاریخی ساختار سیاسی دوره پهلوی به عنوان ساختاری اقتدار گرا تبیین گردید.
مطابق با نظریههای محیط سیاسی و رابطه نوع حکومت با نوع رفتار سیاسی جنبشهای
اجتماعی ،ساختار اقتدار گرا رفتار انق بی را در پی دارد .محتوای مواضع امام خمینی در 5
جلد اول صحیفه مبتنی بر رفتار سیاسی انق بی ،تاکید بر قیام و مقاومت در برابر رژیم بیانگر
چرایی انتخاب مواضع انق بی از سوی امام میباشد.
تحلیل پیامها و سخنرانیهای امام در صحیفه دوره جمهوری اسالمی

بیانات ،سخنرانیهای پیامهای امام خمینی از بهمن سال  1357تا سال  1368در قالب هفده
جلد ( جلدهای شش تا بیست و دو)1در راستای موضوع پژوهش جمع آوری شد .دوره
جمهوری اس می نیزدر سه سطح بررسی گردید .در سطح اول ،توصیف ،محورهای اصلی
با مضامین موضعگیریهای اص حی ،توصیهای و انتقادی توصیف شد .محورهای با محتوای
فوق از متن جلدهای شش تا بیست و یک( 16جلد)صحیفه متناسب با فرضیه پژوهش
استخراج گردید .در سطح دوم ،تحلیل ،کلیه محورها و مضامین استخراج شده از متن 16
جلد صحیفه دسته بندی گردید .در راستای فرضیه پژوهش ،نگاه اص حی ،توصیهای و
انتقادی امام نسبت به مسئوالن جمهوری اس می در جدول شماره  2تحلیل گردید .در سطح
سوم و ک ن ،تبیین ،دادههای دسته بندی شده و تحلیل شده باتوجه به فرضیه ،با چارچوب
نظری پژوهش و زمینه تاریخی مورد ارزیابی قرار گرفت .گفتمان ،ساختارسیاسی و ماهیت

 .1جلد بیست و دوم شامل فهرست ها و نمایه ها است.
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انق ب اس می(به عنوان بخشی از دادههای تاریخی و مبانی نظری) تبیین گردید؛ گفتمان،
ساختار جمهوری اس می و نظام مبتنی بر نظام مطلوب امام ،زمینه موضعگیریهای اص حی،
توصیهای و انتقادی را فراهم ساخت .بخشی از فرضیه پژوهش با توجه به محورهای انتخاب
شده موصوف ،تحلیل آن در ارتباط با فرضیه و با ارزیابی آن با شرایط زمینهای و مبانی نظری
و تاریخی مورد تائید قرار گرفت .محورهای انتخاب شده از متن سخنرانیها و پیامها براساس
فرایند سه سطحی فوق به صورت زیر انجام گردید؛ در ابتدا مواضع امام خمینی با توجه به
شاخصهای فرضیه خ صه گردید :بخش از محورها به غیر قانونی بودن رژیم ،مجلس و
دولت قبل ،ادامه مبارزه تا سقوط رژیم ،جنایات ،خیانتها و دارایی پهلوی ،برگردانده شاه
و زدودن فرهنگ پهلوی تکیه دارد .در واقع مطالب سلبی درباره رژیم سابق بخشهایی از
سخنرانیها و پیامهای این دوره را در بر میگیرد .اما در کنار این ،مطالبی با نگاه اص حی و
پیشنهادی در زمینهها و مواردی جنبه انتقادی نسبت به وضعیت موجود (انق ب اس می )
تببین میگردد .تاکید بر جامعه سالم در گرو حاکمان سالم ،نقد انق بی نماها و خام خیالیها،
رعایت نظم و قانون ،هشدار به مسئوالن به ویژه روحانیون ،لزوم مراقبت مردم از اعمال
مسئوالن ،لزوم بازسازی کشور ،اص ح امور توسط متخصصین ،هشدار در خصوص خطر
سوءاستفاده از قدرت ،وظایف سنگین پاسداران و روحانیون ،تاکید بر مردمی بودن دولت-
مردان ،هشدار به خ فکاریهای مسئولین و اینکه چگونه این امر به اس م ضربه خواهد زد.
جلوگیری از خروج دولت از خط اس م ،دولت خدمتگزار نه فرمان فرما ،ویژگیهای
مسئوالن و زمامداران ،انتقاد از بی توجهی به مسائل اساس و اصل کشور ،توجه مسئوالن به
ضعفا و مستمندان ،وضعیت قوای انتظامی در رژیم اس می ،انتقاد از وضعیت اداری و کم
کاری کارمندان ،نقش و جایگاه والیت فقیه در حکومت اس می ،تدریجی بودن اص حات
پس ازانق ب ،امر به معروف و مسئولیت همگانی ،لزوم پرهیز روحانیون از ارتکاب هر گونه
خ فی ،بط ن وکالت نماینده مخالف با جمهوری اس می ،استق ل قاضی در امر قضاوت،
ممانعت والیت فقیه از ایجاد دیکتاتوری ،اشاره به آفت درونی انق ب اس می ،اشاره به
مسئولیت خطیر متصدیان در نظام اس می ،لزوم انتخاب افراد متعهد برای مجلس ،لزوم انتقاد
مقابله با مقامات ،لزوم اص حات در دستگاه قضائی ،لزوم بی طرفی کامل قضات ،اهمیت
ارزیابی و گزینش در تصدی مسئولیت ها ،لزوم انتقاد و ممنوعیت غرض ورزی ،عدم دخالت
قوای مسلح در امور سیاسی ،مردمی بودن مسئوالن در نظام اس می ،لزوم نظارت مردم بر
کارهای دولت مردان ،تاثیر ناپذیری از مقام و ریاست ها ،مسئولیت رئیس جمهور در مقابل
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ارای ملت ،ضرورت اص ح در وزارت امور خارجه و سفارتخانه ها ،قدرت طلبی مسئولین
و منشا شکست انق ب ،گماردن افراد شناخته شده در مسئولیتهای حساس ،نظارت قوای
سه گاه بر صدا و سیما ،در راس بودن مجلس نسبت به همه ارگان ها ،انتقاد صحیح آری اما
توطئه هرگز ،همراه نبودن مردم با حکومتهای دیکتاتور ،مطرح نبودن مقام و ریاست در
اس م ،لزوم خدمت نمودن مسئوالن به مردم ،سپردن امور به مردم و نظارت دولت ،جلوگیری
از ایجاد نارضایتی در ادارات ،اشاره به این که خودخواهی و قدرت طلبی منشا فسادهای عالم
است ،مداخله ننمودن قوای مسلح در امور سیاسی ،انتقاد سالم و راهنمای دولت توسط
مجلس همگی نگاه اص حی و انتقادی امام خمینی به مسئوالن و زمامداران در دوره
جمهوری اس می را مورد تائید قرار میدهد.
سخنرانیها و پیامهای امام خمینی در صحیفه در راستای فرضیه پژوهش در قالب
محورهای مرتبط اص حی ،توصیهای و انتقادی جمع آوری شد ،در ذیل محورهای انتخاب
شده ،عین متن امام خمینی در راستای آن محورهای انتخاب شده ،بیان گردید .تحلیل محورها
و متنهای انتخاب شده آن ،نگاه انتقادی توصیهای و اص حی امام خمینی در حوزههای
مختلف را نشان میدهد .واژهای اص ح و متن سخنرانی و پیامهای مرتبط با آن ،تکرار
واژههای نظارت ،مراقبت ،انتقاد ،امر به معروف و نهی از منکر ،نقد قدرت طلبی و دیکتاتوری
با پیام و سخنرانیها و مصاحبهها انتخاب شده در صحیفه ،تائید فرضیه پژوهش را در بردارد.
مواضع انتقادی و اص حی امام در این دوره با توجه به محیط سیاسی و نوع حکومت(والیت
فقیه) ،رفتار و جنبشهای اص حی و انقادی را در پی داشته است .بنابراین چرایی اتخاذ این
مواضع با شواهد مبتنی بر نوع ساختار سیاسی جمهوری اس می و نظریههای هماهنگی نوع
حکومت با نوع رفتار سیاسی و جنبشهای اجتماعی اص حی تبیین گردید.
نتیجه گیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی نگاه امام خمینی(ره) نسبت به زمامداران و نظام سیاسی
قبل و پس از انق ب تدوین شد .تمرکز بر متن سخنرانیها و پیامهای امام در دو دوره متفاوت
تنها با بررسی محتوای سخنرانیها و پیامهای امام در صحیفه امکان پذیر بود .بهترین شیوه
بررسی متون و کتب به ویژه با تاکید بر مقایسه ،تحلیل محتوا است .برای بررسی و ارزیابی
فرضیه پژوهش و نشان دادن تفاوت ماهیت دو نظام سیاسی به روش تحلیل محتوا ارائه
چارچوب نظری و صورتبندی مدل نظری ضروری یافت و بر این اساس با ترکیبی از مبانی
نظری درباره زمینه سیاسی ،نظریهها درباره رابطه ماهیت و نوع نظام سیاسی و جنبشهای
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انق بی و اص حی ،در پیوند با موضوع پژوهش ،تفاوت موضعگیری امام درساختار
استبدادی ،اقتدار گرایی بوروکراتیک و گفتمان مدرنیسم پهلوی(زمینه سیاسی) و نوع موضع
گیری انق بی و براندازانه(نظریههای جنبشهای انق بی)نشان داده شد .با تبیین چگونگی
شکل گیری و مسلط شدن گفتمان انق ب اس می و نظام مبتنی بر والیت فقیه(زمینه سیاسی
جدید) و متناسب با آن موضعگیری اص حی و انتقادی امام(نظریههای جنبشهای اص حی)
هماهنگ با فرضیه تحلیل گردید .ع وه بر پیوند مباحث نظری با فرضیه پژوهش به شیوه
توصیفی -تحلیلی و آزمون فرضیه با این روش ،پشتوانه نظری موصوف به عنوان مبنا و

راهنمای توصیف و تحلیل محتوای کیفی متن صحیفه در نظر گرفته شد .شاخصها و مولفه-
هایی با محتوای انق بی ،براندازانه و مخالفتجویانه در دوره پهلوی از جلد یک تا پنجم

جمع آوری و تبیین شد :تاکید برقیام ،مبارزه و انق ب (جدول شماره  .)1جلدهای شش تا
بیست و یکم تاکید بر شاخصها و مولفههای با محتوای اص ح ،نقد ،نظارت و توصیه جمع
آوری و تحلیل شد(جدول شماره .)2
در مجموع ارزیابی فرضیه پژوهش براساس روش شناسی پژوهش به صورت زیر پیگیری
شد:
 تمایز ساختار سیاسی و گفتمان پهلوی و جمهوری اس می با توجه به منابع کتابخانهایو در پیوند با چارچوب نظری تفاوت زمینه سیاسی
 مشخص کردن تفاوت نگاه و رویکرد در دو دوره با توجه به مبانی نظری جنبشهایانق بی و اص حی
 تعیین شاخصها و محورهای انق بی و انتقادی با توجه به مدل نظری ترکیبی تحلیل محتوای سخنرانیها و پیامهای امام خمینی در قالب جلدهای یک تا پنج صحیفهبا توجه به محورها و شاخصهای موصوف(جدول شماره  )1و جلدهای شش تا بیست و
یک با توجه به شاخصهای انتقادی و اص حی(جدول شماره )2
 -برقراری ارتباط بین زمینه و محیط نظام سیاسی و نوع جنبشها با استفاده از دو روش

توصیفی -تحلیلی(پیوند مدل نظری ترکیبی با دادهها دو نظام سیاسی متفاوت و دو موضع-
گیری متفاوت و استفاده از این مدل نظری برای شاخصسازی محتوای جلدهای صحیفه و
آزمون فرضیه به شیوه تحلیل محتوای کیفی
تفاوت پژوهش حاضر تبیین موضعگیریهای امام به صورت مقایسهای(دو دوره متفاوت)
و استفاده از تحلیل محتوا بر مبنای کتاب جامع درباره پیامها و موضعگیریهای ایشان
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میباشد .یافتههای پژوهش در برخی منابع بدون اشاره به کتاب خاص یا تحلیل محتوا پیامها
به صورت کلی بیان شده بود اما تفاوت تحقیق حاضر تبیین تفاوت نگاه از یک اثر بیست و
دو جلدی است .در خصوص بیانات امام خمینی نسبت به رژیم پهلوی منابع و آثار متعددی
به رشته تحریر در آمده است اما در خصوص مواضع ایشان نسبت به ساختارهای پس از
انق ب به طور مشخص اثری دیده نشده و جنبه نو آوری این پژوهش بیان تمایز و مقایسه
این دو دوره با تاکید بر یک متن مشخص بود ،در تحلیلهای ژورنالیستی برخی به عدم تمایز
نگاه امام خمینی یا تفاوت نگاه به علت ایدئولوژی اشاره کرده اند ولی از جنبه تحلیل متن و
مستند به متن در کنار تحلیل و مستند کردن به منابع کتابخانهای به نظر میرسد این پژوهش
تا حدودی گام اولیه در این مسیر برداشته است .تفسیر نگاه براندازانه و انق بی ،و نگاه انتقادی
و اص حی بر اساس دو دوره و باتوجه به عملکرد ،رفتار و گفتار امام با رویکرد تحلیل کیفی
متن(صحیفه) و مبتنی کردن آن به مدل نظری در هیچ اثر تاکنون انجام نگرفته است.
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