بخش دوم :تحلیل شخصیت و افکار امام خمینی
اندیشه سیاسی امام خمینی

در صفحه  276مدخل بحث اندیشـه سیاسـی والیتفقیه مطرح میشـود .نویسـنده محترم
با اسـتناد به کتاب کشـف اسـرار مینویسد:
«در نخسـتین اثـر سیاسـی او به نام کشـف اسـرار  ...عقیده بـه دخالت روحانیـت در امر
سیاسـت و حکومـت بارز اسـت اما تصـور مبهمی از چگونگـی آن دیده میشـود .آنچه

آشـکار اسـت ایـن اسـت کـه اصـل سـلطنت پذیرفتهشـده اما بـر آن اسـت که بایـد رأی
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علمـا ملحـوظ گردد و نوعـی نظارت از سـوی آنان وجود داشـته باشـد »...

در اینجا چند نکته الزم به ذکر است که اشاره میکنیم:
این اثر (کتاب کشـف اسـرار) در حدود  44سـالگی در پاسـخ به رسـاله «اسـرار هزارساله»
علیاکبـر حکمی زاده (منتشـره در سـال  1322در  38صفحه) به رشـته تحریـر درآمد .حکمی
زاده در جزوه خویش عالوه بر طرح شـبهاتی نسـبت به مذهب تشـیع و اهانت و تبلیغات سـوء
علیـه روحانیـت ،دربـاره مسـائل حکومتی اسلام نیـز اظهارنظرهـا و خردهگیرهای نمـوده بود.
امـام پـس از مشـاهده این جـزوه انحرافـی دو ماه درسهـای خود را تعطیـل نمودند تا در اسـرع
وقـت پاسـخی مناسـب بـرای آن فراهـم و از حریـم روحانیت و تشـیع دفاع کنند .کتاب کشـف
اسـرار محتـوی مطالـب متنـوع اعتقـادی ،اجتماعـی ،فرهنگـی و سیاسـی بـوده و درعینحـال
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خیانتهـای رضاخـان در آن بـا صراحـت بیانشـده اسـت .کتـاب فـوق از فصلبنـدی و نظـم
ً
مشـخص در مطالب برخوردار نبوده و ظاهرا بهمقتضای مسـائلی که در کتاب اسـرار هزارسـاله
نقدی بر مدخل «امام خمینی» در دایرةالمعارف تشیع

نوشتهشـده به پاسـخگویی پرداخته اسـت؛ و از دیگر سـو به دلیل شـرایط اجتماعی و سیاسی آن
دوران مطالـب ایـن کتـاب را نمیتـوان نظـر قطعی امـام در باب حکومت دانسـت.
در رابطه با اندیشـه سیاسـی حضرت امام این نکته الزم اسـت که ایشـان از اندیشـه سیاسـی
ثابتـی برخـوردار بـوده اسـت و آنچـه تغییـر میکـرده مربوط به آراء سیاسـی ایشـان اسـت و لذا
ردپای حکومتی که در سـال  57شـکل گرفت را میتوان در کتاب کشـف اسـرار جسـتوجوکرد.
هرچنـد بـه دلیل فشـارهای سیاسـی از بیان شـفاف تشـکیل حکومت اسلامی امتنـاع میکنند
امـا مبـادی آن را بهخوبـی تبییـن مینماینـد؛ و بابیـان ایـن نکتـه که «مـا در تمام مراحل با شـما
موافقیـم؛ در اینکـه حکومـت الزم و قوه تقنینیـه و قضاییه و اجراییه میخواهیـم .اختالف در این

اسـت که خدای جهان مصالح کشـور اسلامی را بهتر تشـخیص میدهد» 1این مطلب ،نشـان
میدهـد حضـرت امـام بهخوبـی بـا نـوع حکومتهای مـدرن آشـنا اسـت و به اصـل تفکیک
قـوا توجـه دارد و آنچه برای ایشـان در تشـکیل چنین حکومتـی اهمیت دارد اجـرای قوانین الهی
است.
حضرت امام خمینی ره در ص  234کتاب کشف اسرار میفرمایند:
«اگـر یـک مجلسـی از مجتهدیـن دیـندار کـه هـم احـکام خـدا را بداننـد و هـم عـادل
باشـند و از هواهـای نفسـانیه عـاری باشـند و آلـوده بـه دنیـا و ریاسـت آن نباشـند و جز
نفـع مـردم و اجـراء حکـم خـدا غرض نداشـته باشـند تشـکیل شـود و انتخاب یـک نفر
سـلطان عـادل انتخـاب کننـد کـه از قانونهـای خدائـی تخلـف نکنـد و ظلـم و جـور

احتراز داشـته باشـد».

ایـن مطلـب نشـان میدهد حضـرت امـام تعریـف مشـخصی از حکومت دارنـد حکومت
بایـد انتخابـی باشـد و انتخـاب به دسـت مجتهدین دیـندار صـورت بگیرد.
در بخش دیگری امام می فرمانید:
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«از احـکام روشـن عقـل کـه هیچکس انـکار آنـرا نمیتوانـد بکند آن اسـت کـه در میانه
بشـر قانـون و حکومـت الزم اسـت و بشـر نیازمند بـه تشـکیالت و نظامنامههـا و والیت

و حکومتهای اساسـی اسـت».

از این مطلب میتوان نتیجه گرفت آنچه قطعی است وجود حکومت است و میفرمایند:
«کسـی جـز خـدا حـق حکومت بر کسـی نـدارد و حـق قانونگـذاری نیـز نـدارد و خدا
2

بهحکـم عقـل بایـد خـود بـرای مـردم حکومت تشـکیل دهـد و قانـون وضـع کند».

پـس بـا توجـه بـه مطالبـی کـه گفتـه شـد حضـرت امـام اصـل حکومـت را الزم میدانند و
ایـن حکومـت بایـد بـر اسـاس قوانیـن الهی شـکل بگیـرد و «مـا میگوییم مجلس مؤسسـانی
کـه تشـکیل میشـود برای تشـکیل یک حکومت یـا تغییر یـک رژیم بایـد از مالهـای خردمند
عالیمقـام کـه بـه عدالـت و توحیـد و تقـوی و بیغرضـی و ترک هوا و شـهوت موصوف باشـند
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تشـکیل شـود  ...تا قانونهـای الهی را انتخـاب کنند» 3پس معلوم میشـود کـه ورود روحانیون

و علمـا بـه عرصـه سیاسـت و حکومت چنـدان مبهم هم نیسـت.
آنچه موردقبول قطعی امام قرارگرفته وجود حکومت است نه سلطنت چنانکه میفرماید:

ً
«مجتهدیـن هیچوقـت بـا نظـام مملکت و بـا اسـتقالل ممالک اسلامی مخالفت نکردنـد فرضا

کـه ایـن قوانین را برخلاف دسـتورات خدائی بداننـد و حکومت را جائرانه تشـخیص دهنـد زیرا که

ایـن نظـام پوسـیده را بـاز بهتـر میداننـد از نبودنـش و لهـذا حـدود والیـت و حکومـت را کـه تعیین
میکننـد بیشـتر از چنـد امـر نیسـت  ...و هیـچ اسـمی از حکومت نیسـت وابدا از سـلطنت اسـمی
نمیبرنـد باآنکـه جز سـلطنت خدائـی همه سـلطنتها برخالف مصلحـت مردم و جوراسـت و جز

قانـون خدائـی همـه قوانیـن باطـل و بیهـوده اسـت ولـی آنهـا همیـن بیهـوده را هم تـا نظـام بهتری
4

تأسـیس نشـود محتـرم میشـمارند و لغـو نمیکنند»

نظـر امـام در اینجا بر این اسـت کـه ما بـرای جلوگیـری از هرجومـرج و مادامیکه حکومت
بهتـری تشـکیل نشـده مجبور به حفـظ نظام موجود هسـتیم اما ایـن نظام هیچگونه مشـروعیتی
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ندارد.
در ادامـه نویسـنده بـا توجه به نتیجـهای که در بخش قبلـی مبنی بر اینکه امام اصل سـلطنت
نقدی بر مدخل «امام خمینی» در دایرةالمعارف تشیع

را قبـول دارد ولی با سـلطنت پهلوی مشـکل دارد نوعـی پارادوکس را در بیانـات امام میبینید که
از یکسـو با سـلطنت مشـکلی ندارد اما سـلطنت پهلوی را برنمیتابد و این پارادوکس در سـال
 42بـا تبعید امام بهسـوی حل شـدن میرود ایشـان در متن مقاله مینویسـند:
«تـا قیـام سـال  42اصـل سـلطنت بهعنـوان یـک نظـام حکومتـی پذیرفتـه اسـت امـا
سـلطنت پهلـوی را از همـان آغـاز پیدایش برنمیتابد و این در حالی اسـت کـه در جامعه

ایـران و میـان نیروهـای سیاسـی آن ،زمینـه بـرای نفـی کامـل سـلطنت پهلوی هـم وجود
نـدارد .در اوج مناقشـات سـال  42و  ،43به لحـاظ عملی نیز موضع ضدیـت او با رژیم

پهلـوی بهتدریـج آشـکارتر میشـود ولـی به لحـاظ نظـری و حقوقی در خصـوص اصل
سـلطنت هنـوز ماننـد گذشـته میاندیشـد یـا دسـتکم برخلاف رأی پیشـین خـود در
کتـاب کشفاالسـرار سـخنی نگفته .ایـن پارادوکس پـس از سـرکوبی قیام پانـزده خرداد
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 42و تبعیـد امـام خمینـی در آبـان  42بهسـوی حـل شـدن و یگانگی مـیرود».

همانطـور کـه در بـاال اشـاره شـد حضرت امـام حکومـت سـلطنتی را از باب جلوگیـری از
فسـاد و تباهـی جامعـه میپذیـرد نـه بهعنوان یـک حکومـت مطلوب.
برفـرض کـه حضرت امام سـلطنت را قبول کرده باشـند برای آن تعریف مشـخصی دارند چه
در تعییـن سـلطان کـه در بـاال گفته شـد که بایـد علماء عـادل او را انتخـاب کنند چه در شـرایط
سـلطان که میفرمایند:
«مـا نمیگوییـم و نگفتیـم کـه شـاه بایـد فقیه باشـد یا مقدمـه واجـب بداند شـاه نظامی
باشـد ولـی از فقـه که قانـون رسـمی مملکت اسـت تخلف نکند  ...اول شـرط شـاه این
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اسـت کـه تخلف از قانـون را بر خـود روا نـدارد و خـود را مطیع قانـون بداند».

لذا پارادوکسی در نظرات امام وجود ندارد.
نکتـه بعـدی کـه در مدخـل بررسـی میشـود نظریـه والیتفقیـه در دوره تدریس امـام یعنی
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سـال  48هسـت نویسـنده میگوید:
و چارچوبهـای حقوقـی آن روشـن نیسـت و در درسهایـی که تحت عنـوان والیتفقیه
بـه چـاپ رسـید فقـط اصـل وجـود والیتفقیـه مطـرح واثبـات میشـود .2 .نظریـه

والیتفقیـه نصبـی اسـت و حاکـم را منصـوب از جانـب خداونـد میدانـد و سـخنی در
1

رابطـه بـا جایـگاه مـردم و رأی آنان به میـان نیامـده »...

هرچنـد کتـاب والیتفقیـه امـام ناظـر بـه یک نظـام سیاسـی مبتنی بـر والیتفقیه نیسـت و
در ایـن کتـاب حکومـت مبتنـی بر این اصل تبیین نشـده اما مسـئله اصلی در بحـث والیتفقیه
حـدود اختیارات فقیه اسـت که حضـرت امام بهخوبی این مسـئله را بیان نمودهانـد و همانطور
کـه پیامبـر و امامـان معصوم علیهمالسلام دارای شـئون سـهگانه قضـا ،افتاء و حکومـت بودند
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«نظریـه والیتفقیـه در ایـن زمـان .1 :خیلی کلی اسـت ومکانیـزم های اجرایـی و محتوا

جانشـینان آن بزرگـواران نیـز این سـه شـأن را دارا میباشـند حضرت امـام در کتـاب والیتفقیه
میفرمایند:
«اگـر فـرد الیقی کـه دارای این دو خصلت (عالم و عادل) باشـد به پا خاسـت و تشـکیل

حکومـت داد ،همـان والیتـی را کـه حضرت رسـول اکـرم  در اداره جامعه داشـت دارا
هسـت؛ و بـر همـه مـردم الزم اسـت کـه از او اطاعـت کننـد .ایـن توهـم کـه اختیـارات

حکومتـی رسـول اکرم بیشـتر از حضـرت امیر بـود ،یا اختیـارات حکومتی حضـرت امیر
بیـش از فقیـه اسـت باطل و غلط اسـت .البتـه فضائل حضرت رسـول اکرم بیـش از همه

عالـم اسـت و بعـد از ایشـان فضایـل حضـرت امیـر  از همه بیشتراسـت لکـن زیادی
فضایـل معنـوی اختیـارات حکومتـی را افزایش نمیدهـد .همـان اختیـارات و والیتی را

کـه حضرت رسـول و دیگـر ائمه ،صلـوات الله علیهـم ،در تدارک و بسـیج سـپاه ،تعیین

والت و اسـتانداران ،گرفتـن مالیـات و صرف آن در مصالح مسـلمانان داشـتند ،خداوند
همـان اختیـارات را بـرای حکومـت فعلـی قرار داده اسـت منتها شـخص معین نیسـت،
ّ
«ولـی» همه
روی عنـوان (عالـم عـادل) اسـت« 2».خداونـد متعـال رسـول اکـرم  را
مسـلمانان قـرار داده؛ و تـا وقتـی آن حضـرت باشـند ،حتـی بر حضـرت امیـر  والیت
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دارنـد .پـسازآن حضـرت ،امـام بـر همـه مسـلمانان ،حتی بـر امام بعـد از خـود ،والیت
دارد؛ یعنـی ،اوامـر حکومتـی او دربـارهٔ همـه نافـذ و جـاری اسـت و میتوانـد قاضی و

نقدی بر مدخل «امام خمینی» در دایرةالمعارف تشیع

والـی نصـب و عـزل کنـد .همیـن والیتـی کـه بـرای رسـول اکـرم  و امـام در تشـکیل
1

حکومـت و اجـرا و تصـدی اداره هسـت ،بـرای فقیه هم هسـت».

بـا توجـه بـه مطالب یادشـده حـدود اختیارات فقیـه بهطور کامل مشـخص میشـود و آنچه
حائـز اهمیـت هسـت همیـن اسـت حال شـکل حکومـت ممکن اسـت فرق داشـته باشـد اما
اصـل اساسـی ،والیتفقیـه اسـت کـه باید احـکام الهـی را در جامعه اجـرا کند.
نکتـه دیگـر اهـداف حکومـت اسلامی اسـت کـه اگـر اهـداف یـک حکومـت بیـان شـود
خودبهخـود چارچوبهـا و سیاسـتهای حکومـت نیـز آشـکار میشـود و البته حضـرت امام
نیـز از ایـن نکتـه غافـل نبودهانـد ایشـان در جلـد دوم کتـاب البیـع بحـث والیتفقیـه را مطرح
نمـوده و در آنجـا اهـداف حکومـت اسلامی را اینچنیـن بیـان میدارنـد:

ّ
«فـإن لزوم ا حلکومــة ـ لبسط العدالــة ،واتلعلیم والرتبیــة ،و حفظ انلظـم ،و رفع الظلم،
ّ
وسـد اثلغـور ،واملنـع عن جتـاوز األجانـب ـ مـن أوضـح أحکام العقـول ،مـن غری فـرق بنی
2

عصر وعرص ،أو مصر و مرص»

لـزوم حکومـت بهمنظـور بسـط عدالـت و تعلیم و تربیـت و حفظ نظـام جامعـه و رفع ظلم
و حراسـت مرزهـای کشـور و جلوگیـری از تجـاوزات بیگانـگان از بدیهیتریـن امـور اسـت،
بیآنکـه بیـن زمان حضور و غیبت امام و این کشـور و آن کشـور فرقی باشـد .وقتـی اهداف یک
حکومت مشـخص شـد سیاسـتهای متناسـب برای رسـیدن به آن اهداف پایهریزی میشـود
چنانکـه در بحـث کارآمـدی حکومتها یکـی از مهمتریـن معیارهای کارآمـدی تبیین صحیح
اهداف اسـت.
نکتـه حائـز اهمیت دیگر بحـث تفاوت حکومـت مبتنی بـر والیتفقیه با سـایر حکومتها
ً
اسـت .حضـرت امـام در کتـاب والیتفقیـه میفرماینـد حکومـت اسلامی اوال چـه چیـزی
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 .1همان ص 51
 .2کتاب البیع ،امام خمینی جلد دوم ص 619

ً
نیسـت« :حکومـت اسلامی هیچیـک از انـواع طـرز حکومتهـای موجـود نیسـت .مثلا
اسـتبدادی نیسـت کـه رئیس دولت مسـتبد و خودرأی باشـد؛ مال و جـان مردم را بـه بازی بگیرد
بلکـه (مشروطه)اسـت .البتـه نه مشـروطه بـه معنای متعـارف فعلی آنکـه تصویـب قوانین تابع
آرای اشـخاص و اکثریـت باشـد .مشـروطه ازاینجهـت کـه حکومتکننـدگان در اجـرا و اداره
مقیـد بـه یـک مجموعه شـرط هسـتند کـه در قرآن کریم و سـنت رسـول اکـرم  معین گشـته
ٔ
(مجموعـه شـرط) همـان احـکام و قوانیـن اسلام اسـت کـه باید رعایـت و اجرا شـود.
اسـت.
ازاینجهـت حکومـت اسلامی (حکومت قانـون الهی بر مـردم) اسـت ».سـپس در ادامه فرق
اساسـی آن را با حکومت سـلطنتی و جمهوری بیان میدارد« :فرق اساسـی حکومت اسلامی
ٔ
(مشـروطه سـلطنتی) و (جمهوری) در همین اسـت :در اینکه نمایندگان مردم،
با حکومتهای
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و در آن بهدلخـواه دخـل و تصـرف کنـد حکومـت اسلامی نـه اسـتبدادی اسـت و نـه مطلقـه؛

یـا شـاه ،در اینگونـه رژیمهـا به قانونگـذاری میپردازنـد؛ درصورتیکـه قدرت مقننـه و اختیار
تشـریع در اسلام بـه خداوند متعال اختصاصیافته اسـت .شـارع مقـدس اسلام یگانه قدرت
مقننـه اسـت .هیچکـس حق قانونگـذاری نـدارد؛ و هیچ قانونی جـز حکم شـارع را نمیتوان به
مورداجـرا گذاشـت .به همین سـبب ،در حکومت اسلامی بهجـای (مجلس قانونگـذاری) که
یکی از سـه دسـته حکومتکننـدگان را تشـکیل میدهد( ،مجلـس برنامهریزی) وجـود دارد که
بـرای وزارتخانههـای مختلـف در پرتـو احکام اسلام برنامـه ترتیب میدهـد؛ و با ایـن برنامهها
کیفیـت انجـام خدمـات عمومـی را در سراسـر کشـور تعییـن میکنـد 1».بـا توجـه بـه مطالب

یادشـده بهخوبی مشـخص اسـت که چارچوبها و حوزه وظایف و اهداف حکومت اسلامی
در دیـدگاه امام تثبیتشـده اسـت حال شـاید جایـگاه حقوقـی والیتفقیه در یک نظام سیاسـی
بیاننشـده امـا ایـن چیزی از اصل بحـث را که تبیین صحیـح وظایف و اختیارات فقیـه و اهداف
حکومت اسلامی اسـت را مخـدوش نمیکند.
امـا در رابطـه با بخـش دوم مطلـب که نویسـنده میگوید« :نظریـه والیتفقیه نصبی اسـت
و حاکـم را منصـوب از جانـب خداونـد میدانـد و سـخنی دربـاره جایـگاه مـردم و رأی آنـان به
 .1والیتفقیه همان ص  42و 43
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میـان نیامده اسـت .بـا آغـاز انقالب اسلامی و حضـور تعیینکننده مـردم درصحنـه در فاصله
مهرومومهـای  58-57سـخنان چندی از سـوی امام خمینی مبنـی بر اصالت رأی مـردم عنوان
نقدی بر مدخل «امام خمینی» در دایرةالمعارف تشیع

شـد کـه حاکـی از نگـرش جدیـد و اصالحـی وی بـود 1».در ادامه نیـز نویسـنده بخشهایی از

سـخنان امـام  را مبنـی بـر اصالـت رأی مردم نقـل میکند.
بلـه اینکـه امام خمینـی ره قبـل از انقالب بهطور مسـتقیم از جایگاه مـردم و میـزان تأثیر رأی
ً
مـردم در حکومـت سـخنی نگفته درسـت اسـت امـا اوال ایـن دلیل بر این نمیشـود که ایشـان
ً
تأثیـری بـرای رأی مـردم قائـل نبـود باشـند ثانیـا ایشـان درجاهای مختلـف از انتخابات سـخن
میگوینـد ماننـد آنجایـی کـه میگوینـد مجلـس شـورای ملی از علماء تشـکیل شـود کـه این
مجلـس سـلطان را انتخـاب کننـد حضـرت امـام خمینـی ره در ص  234کتاب کشـف اسـرار
میفرماینـد:
«اگـر یـک مجلسـی از مجتهدیـن دیـندار کـه هـم احـکام خـدا را بداننـد و هـم عـادل
باشـند واز هواهای نفسـانیه عاری باشـند و آلوده به دنیا و ریاسـت آن نباشـند و جز نفع

مردم و اجراء حکم خدا غرض نداشـته باشـند تشـکیل شـود و انتخاب یک نفر سـلطان
عـادل انتخـاب کننـد کـه از قانونهای خدائـی تخلف نکند و ظلـم و جور احتراز داشـته
باشد».

ً
مسـلما اینچنیـن مجلسـی بـا انتخـاب مـردم شـکل میگرفـت .یـا در جـای دیگـری که به
نحـوه انتخابـات در دوران پهلـوی اشـاره میکند هیچ کجا اصـل انتخابات را زیر سـؤال نمیبرد
ف اسـرار میفرمایند:
بلکـه روش انتخابـات را نقـد میکنـد حضرت امـام در کتاب کشـ 

ً
«همـه میدانیـد کـه اوال اکثـر مردم خبـر از وکالـت و آمـدن و گذشـتن دوره انتخابات و

چگونگـی وکالـت و حـدود اختیـارات وکیـل ندارنـد و ازاینجهـت در شهرسـتانهایی

کـه بیـش از دویسـت هـزار جمعیـت دارد بیشـتر از ده دوازده هـزار تعرفـه بـرای انتخابات
پخـش نمیشـود و در ایـن صـورت وکالـت ظالمانـه و احـکام آنهـا جـور اسـت  ...و
ً
ثانیـا چهـارده دوره از انتخابـات ایـران مـا گذشـته و همـه دیدیـد کـه چـه در دوره قبل از

162

 .1دایرةالمعارف تشیع همان

دیکتاتـوری و چـه در آن دورهای ننگیـن و چـه در دوره بعـد کـه این دوره اسـت وکالت از
1

روی عدالـت و آزادی جریـان پیـدا نکـرده».

محل بحث فسـاد انتخابات اسـت که بایـد روش آن تغییر کند.
نویسـنده محتـرم بـا اشـاره بـه این مطلب که بعـد از سـال  57در رابطـه با اصالـت رأی مردم
سـخن گفتـه و ایـن نشـان از نگـرش اصالحـی وی بـود درصـدد اسـت تـا بیـان کند که تـا قبل
از ایـن تاریـخ حضـرت امـام اعتقـاد به رأی مـردم نداشـته و برای آنهـا جایگاهـی در حکومت
اسلامی قائـل نبـوده؛ امـا الزم اسـت ایشـان بفرماینـد ایـن نکتـه را از کدامیک از سـخنان امام
برداشـت کردهانـد صـرف اینکـه حضرت امـام بهصـورت جداگانـه از نقش مـردم در حکومت
سـخنی نگفتـه دلیـل نمیشـود که ایشـان اعتقـادی بـه رأی مـردم نداشـته باشـند و در اصطالح
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بـاز در اینجـا هم مشـاهده میکند کـه مخالفی با اصـل انتخابات و رأی مردم نمیشـود بلکه

طلبگـی اثبات شـیء نفـی مـا ادا نمیکند.
نکتـه دیگـری کـه در ایـن مدخل الزم به تذکر اسـت بحـث والیتفقیـه در پیشنویس قانون
اساسـی اسـت ایشـان در ص  277مدخل میگویند:
«(امـام) علیرغـم نظریـات خـود در درسهـای والیتفقیـه ،در جریـان تدویـن قانـون

اساسـی جمهـوری اسلامی ایـران آن را اعمـال نکـرد و در نخسـتین پیشنویـس قانـون
اساسـی کـه مـورد تأییـد وی قـرار گرفـت هیـچ اصلـی کـه متضمـن والیتفقیـه توسـط

برخـی از اعضـای خبـرگان پیشـنهاد و باوجود پـارهای مخالفتها تصویب شـد مالحظه
نمیگـردد».

2

آیتاللـه منتظـری در کتـاب خاطراتشـان در جواب به این سـؤال کـه (در آن پیشنویس اصل
ً
والیتفقیـه مطـرح نبـود .امـام هـم آن متـن را قبال دیـده بود .آیـا دراینارتبـاط با کل اصـول این
ً
قانـون و یـا اصـل والیتفقیـه کـه بعدا بـه آن اضافه شـد ،مرحـوم امام نظـر موافق و یـا مخالفی
ابراز نداشـتند؟) فرمودند:
 .1کشفاالسرار امام خمینی ص 181
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در ارتبـاط بـا قانـون اساسـی ،امـام هیچچیـز نفرمودنـد .مـن رئیس خبـرگان بـودم .امام

حتـی یکبـار هـم نگفتنـد کـه شـما چنیـن کنیـد یـا یکجـا اعتـراض کننـد که شـما چرا

نقدی بر مدخل «امام خمینی» در دایرةالمعارف تشیع

چنیـن کردیـد .مـن از امام چیـزی در ایـن رابطه نشـنیدم .گویـا میخواسـتند دخالتی در

1

ایـن مسـئله نداشـته باشـند؛ و بعـد ایشـان بـه قانـون اساسـی تصویبشـده ،رأی دادند.

ً
اوال ایـن نکتـه صحیح اسـت کـه در پیشنویـس ابتدایی کـه در تاریـخ  7اسـفند  57به امام
تحویـل داده میشـود بنـدی بـا عنـوان والیتفقیـه وجود نـدارد و حضـرت امام در حاشـیه 20
اصـل حواشـی و مرقوماتـی دارنـد کـه در هیچکـدام بـه نبـود اصـل والیتفقیه اشـارهای نشـده
ً
امـا نکتـه اینجاسـت کـه اصلا بنا بـوده امام ایـن مسـئله را از طـرف خود مطـرح کنـد و آیا این
بـه مصلحـت بـوده که بـا شـرایط آن روز جامعـه اصرار بـه تصویب اصـل والیتفقیـه در قانون
اساسـی میکردنـد و آیـا اصـرار امـام بر ایـن مطلب ایـن شـائبه را به وجـود نمیآورد که ایشـان
دنبـال کسـب قدرت هسـتند و یا نه مسـئله حضـور ولیفقیـه در رأس حکومت بهعنـوان رهبری
آنقـدر بدیهـی بـوده که امـام لزومی بـه ذکـر آن ندیدند
امـا در اینکـه چـرا حضـرت امام بـا توجه به اینکـه برای حکومت اسلامی که اصل اساسـی
آن والیتفقیـه اسـت قیـام کردند بااینحـال در پیشنویـس قانون اساسـی والیتفقیـه نیامده و
از طـرف ایشـان تذکـری هـم داده نشـده اسـت در این موردبحث هـای مختلفی مطرحشـده که
بـه چند مـورد از این مـوارد اشـاره میکنیم.
بنیصدر در یک مصاحبه اظهار داشت:

ُ
«قانـون اساسـی بـه نظر امام رسـیده ،امام با دسـتخط خـود در نه مـورد در آن اصالحاتی
کردهانـد 2،پیشنویـس قانـون اساسـی اولیه یکدسـت نبـود و مالحظات امـام و آیتالله

شـریعتمداری در مرحلـه دوم موردتوجـه قـرار گرفـت ،تمـام مـوارد قانـون اساسـی جـز
3

یکـی ،دو مـورد کـه بـرای مجلس خبـرگان گذاشتهشـده ،مـورد تأیید امام هسـت»

ولی در مقابل حسن آیت دریک سخنرانی این سؤال را مطرح کرد که:
164

 .1خاطرات آیتالله منتظری از  1301تا  1378ص 207
 .2بر اساس متن پیشنویسی که در اختیار امام قرارگرفته ایشان در حاشیه  20اصل تذکراتی دادهاند
 .3روزنامه جمهوری اسالمی 58/4/14

«اگـر امـام ایـن پیـش نویـس را دیدهانـد چـرا اینقـدر اشـکال دارد؟ دیـدن غیـر از تأیید
1

کـردن اسـت ،دیدهانـد ولـی تأییـد نکردهانـد»

چنانکـه دریک سـخنرانی در جمع دانشـجویان که در 0تاریـخ  58/5/3حـدود  26روز پیش از
تشـکیل مجلس خبرگان ابرازشـده میفرمایند:
«بعدازاینکـه رسـیدیم بـه اینجـا بیاییـم یـک قانـون آمریکایـی درسـت کنیم؟ یـک قانون
اروپایـی درسـت کنیم؟ یک قانون غربی درسـت کنیـم؟ خون جوانانمـان را هدر بدهیم؟

ایـن اآلن دسـت خودتـان اسـت ،این قانـون پیشنویس اسـت ،پیشنویس هیچ نیسـت،
2

بایـد رأی بدهیـد ،باید نظـر بکنید».

ایـن جملات بهخوبی نشـان میدهد که برخالف سـخنان کسـانی کـه ادعا میکردنـد امام
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و از کلمـات امـام هـم برمیآیـد که مالحظه ایشـان بـه معنای تأییـد پیشنویس نبوده اسـت

پیشنویـس را قبـول داشـته و تنهـا چنـد اشـکال جزئی داشـتند ،پیشنویـس چندان مـورد تأیید
ایشـان نبـوده اسـت .لـذا در پیامی کـه در تاریـخ  29مرداد  58بـه مجلس خبرگان نوشـتند و در
آن تذکراتـی را اعلام داشـتند بنـد دوم این تذکرات به شـرح زیر هسـت:
«قانـون اساسـی و سـایر قوانیـن در ایـن جمهـوری بایـد صـد درصـد بر اسـاس اسلام
باشـد؛ و اگـر یـک مـاده هـم برخلاف احکام اسلام باشـد ،تخلـف از جمهـوری و آرا

ن ملـت اسـت .برایـن اسـاس ،هـر رأیـی یـا طرحی کـه از طرف یـک یا چنـد نماینـده به
مجلـس داده شـود که مخالف اسلام باشـد ،مـردود و مخالف مسـیر ملـت و جمهوری
ً
اسلامی اسـت؛ و اصوال نمایندگانی که بر این اسـاس انتخابشـده باشـند وکالت آنان

محـدود بـه حـدود جمهـوری اسلامی اسـت؛ و اظهارنظـر و رسـیدگی به پیشـنهادهای
3

مخالـف اسلام یـا مخالـف نظام جمهـوری خـروج از حـدود وکالت آنهاسـت».

حضـرت امـام از ابتـدا نیـز توجـه داشـتند که متن قانون اساسـی توسـط علما بررسـی شـود

 .1همان 58/4/16
 .2صحیفه امام ج  9ص 246
 .3همان ص 308
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لـذا پـس از مطالعـه پیشنویس اولیه در تاریخ  10اسـفند  57بنـا بر فرمایش امام 1بـرای مراجع

وقـت یعنی آقایان گلپایگانی ،سـید کاظم شـریعتمداری ،2سـید شـهابالدین مرعشـی نجفی،
نقدی بر مدخل «امام خمینی» در دایرةالمعارف تشیع

3

سـید محمدصـادق روحانی ،عبدالرحیم ربانی شـیرازی و برخی از علمای تهران ارسـال شـد.

جالبتوجـه اسـت که در پیشنویس منتشـره در تاریخ  8اردیبهشـت پـارهای از نظرات امام و
4

علما اعمالشـده بود و در پیشنویس منتشـره رسـمی موردتوجه قـرار نگرفته بود!

بـا تمام ایـن احواالت پیشنویـس قانون اساسـی در تاریـخ پنجشـنبه24خردادد 58با عنوان

پیشنویس رسـمی منتشـر شـد .روز شـنبه روزنامه کیهان با تیتر بزرگ نوشـت :
اعالمخطر امام درباره توطئه در تصویب قانون اساسی
حضرت امام میفرمایند:
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 .1دکتـر کاتوزیـان« :طـرح را خدمـت امـام دادیم...امـام در آن جلسـه گفتنـد طرح شـما یـک مدتی پیش مـن بماند تـا مطالعه کنم.
ایشـان اصـرار داشـتند تـا طـرح را به قم بفرسـتیم تا جمعـی از علمای قم نیز آن را بخوانند تا ازنظر شـرعی اشـکالی نداشـته باشـد تا
مـن نیـز آن را امضـا کنم تـا به رفراندوم گذاشـته شـود(».ناصر کاتوزیـان ،حقوق اساسـی ،مقاله «گذری بـر تدوین قانون اساسـی»،
ش  ،1ص )125
 .2آیتاللـه شـریعتمداری در مصاحبـه بـا خبرنگاران«:پیشنویـس قانون اساسـی را سـه ،چهـار ماه پیش بـه اینجا آوردنـد و مطالعه
کردیـم و شـش ،هفـت ماده آن را حاشـیه زدیم ،گفتیم بایـد اصالح شـود(».جمهوری اسلامی  ،58/3/21ص  ،8ش؟)
 .3سـید جـواد ورعـی ،مبانی و مسـتندات قانـون اساسـی ،ص 54؛ آقای احمد معرفت از موسسـه امـام صادق (ع) تهـران در تاریخ
 58/4/8بهپیـش نویـس منتشـره در مطبوعـات اعتـراض کـرد که غیر از پیشنویسـی اسـت که بـرای علما ارسالشـده بود.
 - .4سید جواد ورعی ،مبانی و مستندات قانون اساسی ،ص  63-61و ص .66

«ایـن چنـد روزی کـه صحبـت از قانـون اساسـی و نشـر قانون اساسـی اسـت مسـائلی
مطـرح میشـود کـه بـه نظـر مـن توطئـهای در کار اسـت توطئـهای کـه بـرای اسلام و

قانـون اساسـی اسـت و در مطالعه قانون اساسـی اسـت و بـه رفرانـدوم قـرار دادن قانون
اساسـی ...مطالبـی پیشآمـده اسـت کـه مـن احسـاس خطـر میکنـم و الزم میدانـم
1

ملـت را از ایـن خطـر آ گاه کنـم».

و در همیـن سـخنرانی اسـت کـه امـام بـه روشـنفکران و حقوقدانـان و سـایر مـردم توصیـه
میکننـد کـه متن پیشنویـس را مطالعه کرده و اشـکاالت خـود را مطرح کنند تـا منتخبین مردم
آن را بررسـی کنند.
ایـن مطالـب نشـان از آن دارد کـه حضرت امـام موافق متـن پیشنویس بهطور کامـل نبودند
و بهطـور مـدام نسـبت بـه اسلامی بـودن آن تذکـر میدادنـد از همیـن رو ایشـان در فاصله بین


ینیمخ ماما راکفا و تیصخش لیلحت :مود شخب

بـرای مسـلمین و بـرای کشـور مـا خطـر پیـش مـیآورد ،ایـن چنـد روز کـه صحبـت از

انتشـار پیشنویس و تشـکیل مجلـس خبـرگان ( 58/3/26تـا  )58/5/29دهها بـار از ضرورت
انتخـاب اسلام شناسـان متعهد و ضـرورت تدوین قانون اساسـی صد درصد اسلامی سـخن
گفتنـد .رهبر انقلاب در دیدار دانشـجویان و پزشـکان شـیراز میفرمایند:
«اآلن مـا احتیـاج داریـم کـه قانـون اساسـیمان را بررسـی بکننـد و تصویـب بکنند یک
ّ
عـده آدم ّمطلـع ،خبیـر ،مجلس ُخبرگان پیدا بشـود .باید ٔ
همـه افکار را متوجـه این بکنید
که یک اشـخاص صحیحی ،یک اشـخاص مسـلمانی ،یک اشـخاص متعهد به اسلام،
یـک اشـخاص معتقـد بـه اینکه ایـن مکتب اسـت کـه میتواند ما را مسـتقل قـرار بدهد،

یـک همچـو اشـخاصی را تعییـن بکنید .تا برونـد به مجلس و انشـاءالله قانون اساسـی
2

را آنهـا چـه بکننـد و بعـد هم رفراندوم گذاشـته بشـود و این مرحلـه را ما طـی بکنیم».

ً
اصـوال چـون تهیهکنندگان پیشنویـس جمعی از حقوقدانانـی بودند که با علـم حقوق رایج
در دنیا آشـنایی بیشـتری داشـتند تا با مبانی اسلامی ،قانون اساسـی برگرفته از قوانینی اساسـی
رایـج در غـرب بود تا برگرفتـه از اصول و مبانی اسلامی.
 .1روزنامه کیهان 58/3/26
 .2صحیفه امام ج  9ص 9
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نکتـه دیگـری کـه در این موضوع الزم اسـت به آن اشـارهکنیم توجه علما بـه اصل والیتفقیه
اسـت کـه بارهـا در تذکرات و طرحهای پیشـنهادی خـود به آن توجه نشـان دادهانـد و دیگر الزم
نقدی بر مدخل «امام خمینی» در دایرةالمعارف تشیع

نبـود حضـرت امـام به آن اشـاره کنند چراکـه درواقع حرف علما مـورد تأیید امام و حرف ایشـان
است.
یکـی از مهمترین اشـکاالت که بیشـترین حجـم را در میان نظـرات به خود اختصـاص داده،
فقـدان مسـئله رهبری در قانون اساسـی اسـت که در عصر غیبـت بر عهده فقهای جامع شـرایط
اسـت .ایـن ایـراد هم بر نخسـتین پیشنویـس کـه در اسـفندماه  57در اختیـار امـام و مراجع و
علمـا قـرار گرفت ،مطرح شـد و هـم بر پیشنویس رسـمی که در مطبوعات منتشـر شـد .اینک
مـروری بـر دیدگاهها در ایـن زمینه:
آیتاللـه مشـکینی از علمـای قـم در تاریخ  4اسـفند  57بـا نگارش «حکومـت جمهوریٔ
درزمینه حکومت اسلامی تشـریح کرد .سـه گـروه افتاء (قـوه مقننه)،
اسلامی» دیـدگاه امام را
شـورا (مجلس شـورا با کنترل جمعـی از فقها) و اجـرا (قوه مجریه) در این کتاب پیشبینیشـده
اسـت .در بخشـی از ایـن اثـر وظایـف کلـی فقیه افتـا و بیان احـکام ،والیـت تصـرف در اموال
دولتـی و ملـی ،قضـاوت و داوری ،جـاری کـردن حـدود و تعزیـرات و اجـرای مراتـب بـاالی

امربهمعـروف و نهـی از منکر برشـمرده شـده اسـت 1.این اثر هرچنـد ناظر بهپیـش نویس قانون
اساسـی نیسـت ،امـا نخسـتین اثری اسـت که پـس از انقالب از شـأن فقیـه در نظـام جمهوری
اسلامی سـخن گفته است.
 آقای سـید عبدالله شـیرازی از مراجع تقلید وقت ،در روز  21اسـفند  57در پاسخ خبرنگارٔ
درزمینه «اعمال حکم فقیه در حکومت اسلامی» پرسـید ،گفت:
خبرگـزاری پارس که از وی
«فقیـه بـر طبـق والیتـی کـه دارد ،میتواند وظایف سـنگینی را بـر عهده بگیـرد و از طریق

والیتفقیـه میشـود کـه حیـات واقعی اسلام را به وجـود آورد».

ایـن مطلـب نشـان میدهد که مسـئله والیتفقیـه ماهها پیش از تشـکیل مجلس خبـرگان از
168

 .1مشکینی ،علی ،حکومت جمهوری اسالمی ،انتشار در 57/12/4

سـوی علما مطرح شد.
 در پیشنویسـی کـه در اختیـار امـام قـرار گرفـت و همان پیشنویـس در جامعه مدرسـین1

زدهشـده کـه «بایـد مقام رهبـری انقالب که مافوق اسـت ذکر شـود».

 آیتاللـه گلپایگانـی از مراجـع وقت پس از مالحظه نخسـتین پیشنویـس ،اصلی را تحتعنـوان «والیت فقهای جامعالشـرایط» به شـرح زیر پیشـنهاد کرد:
«حاکمیـت مطلقـه حقیقیـه مختـص بـه خداونـد متعال اسـت و ایـن حکومـت والیت
الهیـه برحسـب اصـول عقایـد اسلامی و مذهـب جعفری بـر پیغمبـر اکـرم  تفویض
شـده و بعـدازآن حضـرت ،بـا ائمه اطهـار  و در عصر غیبـت با فقهای جامعالشـرایط
ً
اسـت و هرکـس دیگـر ایـن حاکمیـت را اسـما یـا عملا بـه خـود اختصـاص دهـد،

اسـتبدادگر و متجـاوز بـه حریـم حاکمیـت الهیه خواهـد بـود .بنابراین مسـلمانان در هر
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محـور بحثهـا بود ذیل اصل  89که رئیسجمهور باالترین مقام رسـمی کشـور اسـت حاشـیه

عصـر میتواننـد بـا تصویـب و نظـارت فقهـای جامعالشـرایط بر اسـاس نظام اسلامی
بـرای تضمیـن اجـرای احـکام الهـی بهعنـوان حاکمیـت ملـی زمـام امـور را بـه دسـت
بگیرنـد و از ظهـور حکومت دیکتاتـوری و فردی در جامعه اسلامی جلوگیـری نمایند و

حکومـت جمهـوری اسلامی بـا الهـام از تعالیـم عالیه تشـکیل خواهد شـد».

ایـن متـن پیشـنهادی در اصلاح پیشنویـس موردتوجه قرار نگرفـت و همین امر باعث شـد
کـه بهمجـرد انتشـار پیشنویـس در مطبوعـات ،ایشـان بـا صـدور بیانیـهای در روز 58/3/29
هشـدار دادند:
«اینجانـب از اآلن ابلاغ میکنـم اگـر قانـون اساسـی بهطـور کامـل طبـق قوانین شـرع
تدویـن نشـود و مسـئله اتکاء حکومـت بهنظام امامت و والیتفقیه در آن روشـن نشـود،

حکومـت بـر اسـاس آن طاغوتـی و ظالمانـه خواهـد بـود بایـد بـه عنایت ایـن انقالب،
نظـام حاکـم بهنظـام امامـت متکـی و بـه منبـع آن متصل گـردد تا قـوا همه در یک مسـیر
2

واقع شـود»...

 .1متن پیشنویس قانون اساسی اسفند  57ذیل اصل 89
 .2روزنامه جمهوری اسالمی 58/3/29
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آیتاللـه مکارم شـیرازی از علمـای قم از پیشبینی نکـردن نقش روحانیـت در پیشنویسانتقاد کرده و فقدان «مسـئله نظارت فقیه بر مسـائل اجرایی» را از نقایص قانون اساسـی شـمرد.
نقدی بر مدخل «امام خمینی» در دایرةالمعارف تشیع

آقـای رضـا اسـتادی از علمـای قـم با ارائـه نقطه نظـرات خود خواسـتار اصالح اصل سـومشد :
«والیتفقیه جامعالشرایط و آرای عمومی مبنای حکومت است».

در میـان انبـوه نامههـا ،جـوان هجدهسـاله آبادانـی بـه نـام جمـال قیـم با ارسـال نامـهای بهمحضـر آیتاللـه گلپایگانی نوشـت:
«بایـد توجه داشـته باشـید در تمـام اصول ایـن قانون اسـمی از رهبر عظیمالشـأن و اینکه
ً
بـا توجـه بـه قوانین چـه مسـئولیتی در جامعه دارنـد ،برده نشـده و عملا آن رهبـر را کنار

گذاردهانـد».

1

تمامـی مـواردی کـه در بـاال گفتـه شـد نشـان از آگاهـی و توجه علما بـه اصـل والیتفقیه و
لـزوم حضـور ایـن اصل در قانون اساسـی دارد که ورود امـام خمینی  به این موضـوع را بینیاز
میساخت.
امـام خمینـی  در طـول مبـارزات سیاسـی خویـش بهویـژه در اوج انقالب در سـال  57در
مقابـل سـؤاالتی از قبیـل آیا هدف شـما پس از رفتن شـاه ،به دسـت گرفتن قدرت اسـت؟ میلی
بـه کسـب قدرت از خـود نشـان نمیدهنـد و میفرمایند:

ٔ
برنامه مـا تحصیـل آزادی و اسـتقالل
«هـدف مـا برقـراری جمهـوری اسلامی اسـت و
ٔ
تصفیـه وزارتخانههـا و حـذف مادههایـی که رضاشـاه و شـاه فعلی با سـرنیزه در
اسـت و
2

قانـون گنجاندنـد و حـذف مـواد مربوط به سـلطنت مشـروطه».

بااینکـه مـردم در راهپیماییهـای خـود امـام خمینـی را بهعنـوان رهبـری انقلاب معرفـی
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 .1مبانی و مسـتندات قانون اساسـی جمهوری اسلامی سـید جواد ورعی ص  72تا  ،77در این کتاب مسـتندات بسـیاری از اشـاره
علمـا و مـردم بـه اصـل والیتفقیـه چـه پیش از انتشـار پیشنویس رسـمی و چـه پسازآن ذکرشـده کـه ما در اینجـا به ذکـر مواردی
اکتفـا کردیم
 .2صحیفه امام ج  4ص 263

میکنند ایشـان هیچگاه درصدد کسـب قدرت نبودند و حتی زمانی که دسـتور تشـکیل شـورای
انقلاب اسلامی دادنـد و فرمودند:
بـه اینجانـب ابرازشـده اسـت ،در جهـت تحقق اهداف اسلامی ملـت ،شـورایی به نام

«شـورای انقلاب اسلامی» مرکـب از افـراد باصالحیـت و مسـلمان و متعهـد و مـورد
ً
1
وثـوق موقتـا تعیینشـده و شـروع بـه کار خواهنـد کرد».

باوجودایـن در همیـن تاریخ در مصاحبه با تلویزیون آمریکا بر «نقش پیشـین» خویش یعنی
ارشـاد و هدایت تأکید میکنند و در جواب خبرنگار که پرسـید :شـکل حکومت اسلامی شـما
در ایران چگونه اسـت و نقش شـما در آنچه خواهـد بود؟ فرمودند:
«حکومـت ،جمهـوری اسـت مثـل سـایر جمهور یهـا؛ و احـکام اسلام هـم احـکام
مترقـی و دموکراسـی و پیشـرفته و بـا ٔ
همـه مظاهـر تمدن موافـق؛ و من هم نقشـی در خود


ینیمخ ماما راکفا و تیصخش لیلحت :مود شخب

«بهموجـب حـق شـرعی و بـر اسـاس رأی اعتمـاد اکثریـت قاطـع مـردم ایران که نسـبت

2

حکومـت نـدارم؛ همان نقـش هدایـت رادارم».

امـام بـار دیگـر در جریـان معرفی مهندس بـازرگان  -که شـورای انقالب پیشـنهاد کـرده بود
 ضمـن اشـاره بهحق شـرعی خـود و رأی اعتماد اکثریـت قاطع مردم در حکم نخسـتوزیری،ایـن نکته را موردتوجـه قراردادند:
«تاکنـون آرای عمومـی بـا ماسـت و مـا را بهعنـوان وکالـت بفرمایید یـا بهعنـوان رهبری
3

هـم قبـول دارنـد ازاینجهـت ما یـک دولتـی را معرفـی میکنیم تـا». ...

باوجـود چنیـن حقوقـی ،امـام از مـردم خواسـتار تائیـد یـا عـدم تائیـد ایـن انتخاب
بهطـور مسـتقیم شـدند:
«مـا دولـت را تعییـن کردیـم بهحسـب آنکـه هـم بهحسـب قانـون مـا حقداریـم و هـم
بهحسـب شـرع حقداریـم ،فـردا مـردم همهجـا در ایـران در همـه شـهرهای ایـران ،در

 .1همان ج  5ص 426
 .2همان ص 429
 .3همان ج  6ص 58
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تهـران ،در همـه محلات تهـران نظر خودشـان را راجع بـه این دولتـی که ما تعییـن کردیم
را اعلام میکننـد ...یـا نظرشـان این اسـت کـه ما دولـت اسلامی نمیخواهیـم خوب

نقدی بر مدخل «امام خمینی» در دایرةالمعارف تشیع

داد کننـد کـه نمیخواهیـم یـا نظرشـان ایـن اسـت کـه ایـن دولتـی کـه تعیینشـده یعنی

حکومـت شـرعی اسـت و بـه والیت شـرعی تعیینشـده اسـت و یـک حکومت شـرعی
1

اسـت نهفقـط حکومـت قانون باشـد».

علیرغـم چنیـن وضعیتـی کـه امـام از آن برخوردار بـود ،باوجودایـن برای خـود همان نقش
ارشـاد و هدایـت یعنـی رهبـری انقلاب اسلامی تا اسـتقرار جمهـوری اسلامی را بـا توجه به
چنیـن حضـور و رأی اعتمـادی بـرای خـود قائـل بـود و بـه کالم دیگـر برای نقشـی کـه در آینده
بایـد عهدهدار آن میشـد سـکوت اختیار کردنـد .درواقع تدویـن قانون اساسـی و تصویب آنکه
بیشـک بهعنـوان اساسـیترین اقدام بـرای گـذار از انقالب «مرحله پیشـین» بهمنظور اسـتقرار
نظـام جمهوری اسلامی «مرحله پسـین» تلقی میگردیـد و ّ
مبین وضعیت حقوقی اشـخاص و
نهادهـای سیاسـی بود که امـام ممکن بـود از آن برخوردار شـود؛ حال امام باید چـه میکرد؟ آیا
برخلاف رویه پیشـین خویش ،در مورد شـورای انقلاب با معرفی آقای بازرگان و حتی اسـتقرار
جمهـوری اسلامی ،بایـد اقـدام میکـرد؟ و متعـرض نقـص مذکـور میگردید؟ امـام خمینی
رحمهاللـه بهرغـم برخورداری از چنین نقشـی در رهبری انقالب اسلامی ،همانند رویه پیشـین
خویـش ،از همـه اقشـار ،روحانیان ،روشـنفکران و متفکران اسلامی درخواسـت میفرمودند،
ضمـن بررسـی پیشنویس کـه در جراید به چاپ رسـیده ،طی یـک ماه هر چه به نظرشـان برای
اسلام مفیـد اسـت و موافـق جمهوری اسلامی بـوده و در ایـن قانون به آن توجه نشـده اسـت،
تذکـر دهنـد و در روزنامهها منتشـر گـردد و خود متعرض عـدم گنجاندن والیتفقیـه نمیگردد
تـا تلقی بـه نقش و وضعیت پسـین (والیتفقیـه) نگـردد؛ و بهطورقطع در صـورت تعرض امام
خمینـی  بـه چنیـن نقصی ،ایـن شـائبه بعدها قـوت مییافت کـه هرچند نماینـدگان منتخب
مـردم در مجلـس بررسـی نهایـی قانـون اساسـی اعضای قوه موءسسـان محسـوب میشـوند و
ابتـکار عملـی بررسـی نهایی تنظیم قانـون را بـرای مراجعه بـه آرای عمومی بر عهده داشـتند اما
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 .1همان ص 69

احاطـه رهبـری انقالب اسلامی بر رونـد امور ازجملـه تدوین و تصویـب قانون اساسـی ،آنان
را تحتالشـعاع قـرارداد و تحـت دسـتورالعملهای واجـب الرعایه ایشـان اصـل والیتفقیه در

امـام خمینـی  کـه یـک فقیه عـارف اسـت ،باوجود چنیـن تعرضی ،تعبیـر به دعـوت به نفس
خویـش تلقـی میگردیـد؛ با ایـن توضیح که بنا بـه داللت روایـت عیص بن قاسـم ،امام صادق
 قیامهـا را بـه دودسـته عمده زیر تقسـیم کرده اسـت:
 -1قیامهایی که جلوداران آنها ،به خود دعوت میکنند؛
 -2قیامهایی که برای مقابله با باطل و اقامه حق صورت میگیرد.

1

قیامهای دسته اول را ضالل و باطل اعالم کرده و قیامهای دسته دوم را تائید نموده است.


ینیمخ ماما راکفا و تیصخش لیلحت :مود شخب

قانون اساسـی گنجانده شـد! که بیشـک مفسـده این امر بیشـتر از عدم تعرض امام خمینی 
ً
بـه چنیـن نقصی میبـود؛ از سـوی دیگـر ،بهطورقطع شـرعا دعـوت بهحق (انقالب اسلامی)

ازایـنرو امـام خمینـی  تا زمانـی که جهات یادشـده رفع نگردیـد ،در این زمینـه اظهارنظر
صریـح نکـرد و تنهـا زمانـی بهصراحـت بـه دفـاع آشـکار از والیتفقیـه پرداخت کـه این اصل
بنـا بـه درخواسـت عمومـی توسـط خبـرگان مـردم بهطـور دموکراتیک طرح شـد و بـه تصویب
رسـید .ایـن رویـه نهتنهـا در تدویـن قانون اساسـی کـه در بازنگـری آن  -در خصـوص حدود و
اختیـارات رهبـری  -از سـوی امـام مورد تأکیـد قرار گرفـت؛ 2همچنان که در پاسـخ بـه نامه آیة
الله مشـکینی ،رئیـس شـورای بازنگری قانـون اساسـی ،میفرماید:
«خواسـته بودیـد نظـرم را در مـورد متمم قانون اساسـی بیان کنـم ،هرگونـه آقایان صالح
3

دانسـتند عمـل کنند مـن دخالتـی نمیکنم».

مسـئله بعـدی بدیهـی بـودن نظـارت فقیه بـر حکومت بـود .حضرت امـام که بنـای حرکت
انقالبـی خویش را حکومت اسلامی بـا محوریت والیتفقیه میدانسـت اآلن پـس از پیروزی
انقلاب تـازه بـه اهـداف بلنـد حکومـت اسلامی دسـتیافته اسـت و وجهـی نـدارد بگوییـم
 .1محمدصادق مزینانی« ،حکومت اسالمی در عصر انتظار» ،نشریه حوزه ،ش  4و  ،5سال دوازدهم ()1374
 .2والیتفقیه و پیشنویس قانون اساسی حسن بی ارجمندی مجله علوم سیاسی ،شماره 31
 .3مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی ،ج 1
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حکومتـی تشـکیل شـود بـدون والیتفقیـه از سـوی همانطـور کـه به مطالبـی از کتاب کشـف
االسـرار اشـاره کردیـم هـر حکومتـی غیـر از حکومت الهـی باطل و جـور اسـت و حکومت و
نقدی بر مدخل «امام خمینی» در دایرةالمعارف تشیع

سـلطنت مختـص خداونـد و و جانشـینان او پیامبر و امامان معصوم هسـتند کـه در زمان غیبت
بـر عهـده ولـی فقیه اسـت و هر چـه غیر ایـن باطل و بیهوده اسـت حـال چطور میتـوان تصور
کـرد کـه حضرت امـام با توجه به ایـن تفکری که از ایشـان سـراغ داریم راضی بـه حکومتی غیر
از حکومـت فقیـه شـوند درحالی که حکومت غیـر الهی را جـور میدانند لهذا به نظر میرسـد
ایشـان امـر ولـی فقیـه را در رأس حکومـت الزم و بدیهـی میدانسـتند و شـاید دلیل عـدم تذکر
اصـل والیـت فقیـه از طـرف ایشـان در پیش نویـس قانون اساسـی همین مطلب باشـد.
مطلـب بعـدی که در مدخل موردبررسـی قـرار میگیرد دمکراسـی و آزادی اسـت .در بخش
از ایـن مقالـه میخوانیم:
«در اندیشـههای امـام خمینـی نیـز دربـاره بعـد ایجابـی دمکراسـی و اصـل وجـود آن،

تصریحـات عدیـدهای مشـاهده میشـود ماننـد اینکـه (در اسلام مـردم آزادنـد هم در

بیـان عقایـد و هـم در اعمـال) امـا در بعـد سـلبی دمکراسـی و آزادیهـای اجتماعـی و
سیاسـی ،یعنـی آنچـه نبایـد بهعنوان آزادی و دمکراسـی وجود داشـته باشـد نظـری کلی

و مبهـم دیـده میشـود کـه میتوانـد تعاریـف و محتواهـای قانونـی مختلفـی بـه خـود
بگیرد».

1

نویسـنده مدعـی اسـت کـه امام فقـط اصل دمکراسـی را قبـول کرده ولـی در رابطه بـا حدود
آن سـخنی نمیگویـد امـا در شـواهدی که خود بـرای این مطلـب از صحبتهای امـام میآورد
ً
خلاف ایـن مطلب فهمیده میشـود مثال به مصاحبـهای از امـام در دیماه  57بـا مجله محلی
ل.اکـو در پاریس اشـاره میکنـد که امـام میفرماید:
«در اسلام دموکراسـی منـدرج اسـت و مـردم آزادند در اسلام ،هم در بیـان عقاید و هم
در اعمـال ،مادامیکـه توطئـه در کار نباشـد و مسـائلی را عنـوان نکننـد که نسـل ایـران را
2

منحـرف کنند».
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 .1دایرةالمعارف تشیع همان ص 278
 .2صحیفه امام ج  5ص 468

یـا در مطلبـی دیگـر مصاحبـه امام بـا نشـریه لوموند در نجـف در تاریـخ اردیبهشـت  57را
میآورد:
آزاد خواهنـد بـود  ...هرکـس آزاد اسـت اظهـار عقیـده کنـد ولی بـرای توطئه کـردن آزاد
نیست»

1

و همچنیـن قسـمتی از وصیتنامـه امـام خمینـی نیـز کـه بـه ایـن مطلـب اشارهشـده نقـل
میکنـد:
«تبلیغـات ،مقـاالت و سـخنرانیها و کتـب و مجلات برخالف اسلام و عفت عمومی

و مصالـح کشـور حرام اسـت و بـر همه ما و همـه مسـلمانان ،جلوگیـری از آنها واجب
اسـت و از آزادیهـای مخـرب بایـد جلوگیـری شـود ازآنچـه در نظر شـرع حـرام و آنچه


ینیمخ ماما راکفا و تیصخش لیلحت :مود شخب

«در جامعـهای کـه مـا بـه فکـر اسـتقرار آن هسـتیم ،مارکسیسـتها دربیـان مطلـب خود

خلاف مسـیر ملـت و کشـور اسلامی و مخالـف باحیثیـت جمهوری اسلامی اسـت،
2

بهطـور قاطـع اگـر جلوگیری نشـود ،همه مسـئول میباشـند»

آنچـه در این سـخنان مشـهود اسـت اصل وجـود آزادی و دموکراسـی در حکومـت جمهوری
اسلامی اسـت اما حضـرت امام در تمـام موارد خطـوط قرمز را نیز مشـخص کرده اسـت (همه
آزادنـد مادامیکه نسـل ایران را منحرف نکنند) (مارکسیسـتها هم آزادنـد مادامیکه قصد توطئه
نداشـته باشـند) (کتب و نشـریات نیز آزادند مادامی خالف شـرع و مخالف جمهوری اسلامی
ننویسـند) در تمـام مـوارد میبینیـم کـه انحراف جامعه از مسـیر شـرع را خـط قرمـز آزادی اعالم
میکننـد و هرکجـا که کسـی یـا گروهی بخواهند بـا مطالب انحرافی و خالف شـرع جامعـه را به
انحـراف بکشـانند آنجـا آزادیشـان محدود میشـود و این حد دموکراسـی اسـت .پس برخالف
نظـر نویسـنده حضرت امام از بعد سـلبی نیز دموکراسـی را تعریف میکنند و بـا دادن یک مبنای
مشـخص و الزم یعنـی شـرع مقـدس و جمهوری اسلامی حـدود آزادیهـای اجتماعـی را برای
همه تبییـن مینمایند.
 .1صحیفه امام ج  3ص 366
 .2صحیفه نور ج  21ص 195
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نخسـتین پیـش نویـس قانـون اساسـی جمهـوری اسلامی ،بـه کوشـش :سـهراب مقدمـی شـهیدانی ،بنیـاد
تاریخپژوهـی و دانشـنامه انقلاب اسلامی ،تهـران.1396 ،
حماسـه  19دی قـم ،خاطـرات سیدحسـین موسـوی تبریزی ،به کوشـش :علی شـیرخانی ،مرکز اسـناد انقالب
اسلامی ،تهران.1377 ،
شـصت سـال صبوری و شـکوری؛ خاطـرات دکتر ابراهیـم یزدی ،جلد سـوم (118روز در نوفل لوشـاتو) ،نشـر
اینترنتی.
تاریـخ شـفاهی کمیتـه اسـتقبال از امـام خمینـی ،اکبـر قاسـملو-معصومه آقاجانپـور ،مرکـز اسـناد انقالب
اسلامی ،تهـران1391 ،ش.
یروانـد آبراهامیـان ،ایـران بیـن دو انقالب؛ ترجمه :احمد گل محمـدی ،محمد ابراهیم فتاحی ،تهران ،نشـر نی،
چاپ بیسـت و یکم1392 ،؛
انقالب اسلامی ایران ،از دی  1356تا بهمن  ،1357مجیدرضا اقدسـی ،مرکز اسـناد انقالب اسلامی ،تهران،
1389ش.
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مفتاحالغیب و شـرحه مصباحاالنس ،مع تعالیق لمیرزا هاشـم اشـکوری و االیتالله الخمینی و السـید محمد
القمـی و آقامحمدرضا قمشـیی و االسـتاذ حسـ نزاده آملی ،صححه و قـدم له :محمد خواجـوی ،مولی ،تهران،
اول ،1382 ،ص.39-1
جرعه ای از دریا ،ج ،3موسسه کتاب شناسی شیعه ،موسسه تراث شیعه ،قم.1394 ،
قیام  15خرداد به روایت اسناد ساواک ،ج ،1؟؟؟؟؟؟
خاطرات و مبارزات حجت االسلام فلسـفی ،مصاحبه :سـیدحمید روحانـی ،تدوین :علی دوانی ،مرکز اسـناد
انقالب اسلامی ،تهران ،چهـارم ،بهار .1382
کوثـر :مجموعه سـخنرانیهای حضـرت امام خمینی همـراه با وقایع انقالب اسلامی ( – 1340آبـان ،)1357
موسسـه تنظیم و نشـر آثار امام خمینـی ،تهران ،سـوم ،پاییز .1374
خاطـرات حجـت االسلام ری شـهری ،جلـد ،4ص ،135مرکـز اسـناد انقلاب اسلامی،چاپ دوم ،تهـران،
.1394
انقلاب اسلامی بـه روایـت بی بی سـی ،زیر نظـر عبدالرضا هوشـنگ مهـدوی ،طرح نـو ،چـاپ اول ،تهران،
زمستان .1372
سـه سـال سـتیز مرجعیت شـیعه در ایران ( ،)1341-1343روح الله حسـینیان ،مرکز اسـناد انقالب اسلامی،
چـاپ دوم.1384 ،
نخسـتین پیشـنویس قانـون اساسـی جمهـوری اسلامی ایـران ،به کوشـش :سـهراب مقدمـی شـهیدانی ،بنیاد
تاریخپژوهـی و دانشـنامه انقلاب اسلامی ،تهـران.1396 ،
اسـتادان امام (مروری بر زندگی ،اثار و اندیشـهها) ،بهجت محمدقاسـم ،مرکز اسـناد انقالب اسلامی ،تهران،
.1384
روحانـی ،سـیدحمید ،نهضت امـام خمینی ،دفتـر اول ،بنیاد تاریخپژوهی و دانشـنامه انقالب اسلامی ،تهران،
؟؟؟؟
زندگی و مبارزات آیتالله مشکینی ،تدوین :علی درازی ،مرکز اسناد انقالب اسالمی ،تهران ،بهار .1391
نقد عمر:زندگی و خاطرات ،علی دوانی ،رهنمون ،تهران.1381 ،
مقدمـی شـهیدانی ،سـهراب /میثـم عبداللهـی ،نقـدی بـر مدخـل خمینـی روح اللـه در دایرةالمعـارف بـزرگ
اسلامی ،بنیـاد تاریخپژوهـی و دانشـنامه انقلاب اسلامی ،تهـران.1395 ،
آشـنایی بـا بحاراالنـوار ،بزرگتریـن دایرةالمعـارف حدیـث شـیعه ،احمـد عابـدی ،تهـران :دبیرخانـه همایـش
بزرگداشـت عالمـه مجلسـی بـا همـکاری وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسلامی.۱۳۷۸ ،
دایرةالمعارف ّ
مصور تاریخ زندگی امام خمینی ،جعفر شیرعلی نیا ،نشر سایان ،تهران.1393 ،
زمانـه و زندگـی امـام خمینـی ،محسـن بهشتیسرشـت ،پژوهشـکده امـام خمینی و انقلاب اسلامی ،تهران،

عبانم

.1391
سـطر اول(خاندان ،رجال و حوادث بیسـت سـال نخسـت زندگی امام خمینی) ،محمدجـواد مرادینیا ،عروج،
تهران.1385 ،
حدیـث بیـداری :نگاهـى بـه زندگينامـه آرمانـى -علمـى و سياسـى امـام خمينـى (از تولـد تا رحلـت) ،حمید
انصـاری ،عـروج ،تهـران ،چـاپ چهـل و دوم1391 ،ش.
کارنامـه شـیخ فضـل الله نوری (پرسشـها و پاسـخها) ،علـی ابوالحسـنی (منذر) ،چهـارم :موسسـه مطالعات
تاریـخ معاصر ایـران1391 ،ش.
آینـه دانشـوران ،سـیدعلیرضا ریحان یـزدی ،انتشـارات کتابخانه آیت الله مرعشـی نجفی ،قم ،چاپ سـوم ،مهر
.1372
مفاخـر اسلام ،جلـد سـیزدهم(معاصران) ،علـی دوانـی ،مرکـز اسـناد انقلاب اسلامی ،تهـران ،چـاپ دوم،
1388ش.
«پـا به پای سـرو» ،خاطرات عفت مرعشـی ،به اهتمام :سـید علی مرعشـی ،دفتر نشـر معارف انقلاب ،تهران،
.1391

مقاله

« مشـایخ امـام خمینـی  ،»رضـا اسـتادی ،کیهـان فرهنگـی ،شـماره  ،63خـرداد 1368
؛صفحـات  8تـا .10سـهراب مقدمی شـهیدانی ،قیـام 15خردا؛ تبلـور اجتماعـی ظرفیتهای مردمـی روحانیت
و افـول تحلیلهـای حزبـی ،فصلنامـه تخصصـی پانـزده خـرداد ،دوره سـوم ،سـال سـیزدهم،
شـماره ،47بهـار 1395؛ صفحـات()463-488
هبـوط در مـه :نقـدی بر کتاب پا به پای سـرو (خاطـرات خانم عفت مرعشـی) ،لیال کریمی
شـنبه بـازاری ،فصلنامـه تخصصـی  15خرداد ،شـماره 48؛ تابسـتان  ،1395صفحـات -352
.327
قیـام  19دی  1356قـم ،توران منصوری ،فصلنامه تخصصی پانزده خرداد ،دوره سـوم ،سـال
سیزدهم ،شماره  ،46زمسـتان 1394؛ صفحات()279-281
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