
 

 

 

 

 

 

 

 اساسی قانون خبرگان مجلس در  هیفقت یوالسیری در چگونگی برآمدن اصل 

 1  مهدی نجف زاده

 2ر ناصری جازاعلی 

 چکیده

ی ریگشکلمنجر به   1358در قانون اساسی در سال   هیفقتیوالبا توجه به اینکه گنجاندن نظریه    

مسیلهه  نیا میترسی  یپ در رو شیپ یک نظام سییاسیی جدیدی در دوران مصا یر گردیدس اسیتا مقا ه

 نیا ورود تحوالت خچهیتار و اسیت گرفتهشیکل یاسیاسی  قانون در هیفقتیوال شیهیاند  چگونه که  اسیت

  مصمار کبیر  نگاس در هیفقتیوال شیهیاند  یاجما   خوانشدر این باب   ذا.  چیسیت  یاسیاسی  قانون به  ا یل

 به  یرسیم  یهاواکنش نیاو   از یکی عنوانبه   یدرمحمدباقر   دیشی سییاسیی    شیهیاندو    یاسیالم انقالب

. در مقا ه پیش رو به تحوالت تاریخی ورود این ا یل به دینمایمضیروری    قانون اسیاسیی  سینوشیپ

تحهیهی و شییوس  -تو ییویحاضیر  مقا ه   روش .اسیت  شیدسپرداختهقانون اسیاسیی نیب با نگاهی متواوت 

و   یی نوین بیه بررسییییگراخیتیارو در چ یارچوب رویکرد    ای اسیییتهیا نیب کتیابخیانیهگردآوری دادس

و   پردازدیمدر این دورس تاریخی  و ایدئو وژیکی های اجتماعی  آشیکارسیازی روابق قدرت و برسیاخت

که اهمیت دادن به نقش افراد خاص در گنجاندن ا ییل    سییازدیمدر تحهیل ن ایی این ادعا را مطرح 

 با واقصیت موجود همخوانی ندارد.  هیفقتیوال
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 مقدمه-1

 اسیت بودس  مشیروهه  انقالب  ماحصیل  مصا یر   رانیا  در  یاسیاسی  قانونپیروزی انقالب      

  لی تبد  و  یاسیاسی  قانون  سیتأسی بر   یمبن قاجار شیاس  نیمظورا د  فرمان   یدور  از  پس  که

 اسیت  درآمدس  نگارش  به  مشیروهه  یپادشیاه  به  مطهقه یپادشیاه  از  کشیور یاسییسی نظام

 سیهطنت  یا    جنبه و کرد  محدود  را شیاس  اراتیاخت  که  یانقالب(  ۴۲  ا۱۳۶۱ ایکرمان)

 در  که بود  ییا یآسی  یکشیورها   نینخسیت  از  یکی  رانیا  گوت  توانیم.  برد  سیاال  ر یز  را

   یوحه  ۱۳۷۹  ایکسیرو)  شید  یاسیاسی  قانون  یدارا  ۱۲۸۵  سیال  در  مشیروهه  انقالب پرتو

 نظم  از  ج ان  یکشییورها   گر ید  خواهانمشییروهه  مانند  رانیا  خواهان  مشییروهه(  ۱۷۰

 انیب به  ا ی  دیجد  یاسییسی  نظم  خواسیتندیم و  بودند  یناراضی  شیوبکم موجود  یاسییسی

  قدرت تا   کنند  سیتأسیی یاسیییسیی  قدرت  اعمال  و چسیی   از  یدیجد  یا گو  تر قیدق

  دوران  در  قانون  نیا(  ۲۴,  ۱۳۹۲  ایمحمد  گل) ردیگ  قرار  مردم  خدمت  در یاسیییسیی

  از  یکی  رانیا  یاسییالم  انقالب یروزیپ با   و بود  همراس  یراتییتغ با  ب ین  یپ هو  سییهطنت

 چراکه بود  دیجد  سیاختار بر   یمبتن  یاسیاسی  قانون  نیتدو  ونیانقالب  یا یه  یها دغدغه

 یفضییا   و نبود  یزمان  مقطع  آن  در  جامصه  خواسییت یپاسییخگو  میقد  یاسییاسیی  قانون

 کی  جادیا  در  تیجم ور  و  تیاسیییالم  مقو ه به  انقالب  رهبر  نگاس  و  جامصه  کیدئو وژییا

 در   ینیخم  امام .بود  رگذاریتأث  یشاهنشاه  میرژ و  سیهطنت ینو  تیمحور با   سینوشیپ

 راسیییت  گر ا» :گوت  یاسیییاسییی  قانون  لیتصد  ج ت  یهارزا با   مخا وت  در  یاظ ارنظر 

 و   میرژ  و  شیاس  سیهطنت  اسیت  اسیالم  مخا ف  یاسیاسی  قانون  در  که  یب یچ  نیاو   ندیگویم

 (۱۴۵  وحه, ۱۳۷۸ اینیخم امام).«است میرژ ا ل

  سی نوشیپ  نیتدو  ج ت  یها کوشیش ب ین  ۵۴ سیال  در  آمدسدسیتبه  یخیتار اسیناد  در

 کمتر   سیاوا    توسیق  آن  ضیبق  لید   به  که  اسیت  شیدسیاسیالم  یجم ور  یاسیاسی  قانون

قانون   سینوشیپنخسیتین  و اکنون در کتابی تحت عنوان    اسیت  افتهی نما   و نشیر   امکان

اسیاسیی جم وری اسیالمی به چاس رسییدس اسیت که در آن به نوم حکومت جم وری  

مسیکوت  به د یل خوقان زمانه    احتماالً  هیفقتیوالاشیارس داشیته اسیت اما در خصیوص  
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 ماندس است.

 شیکل  ت ران  در  یحقوقدانجمع    ۱۳۵۷ سیال  تابسیتان  در یاسیاسی  قانون  نیتدو  ج ت

 کار  مختهف  یکشییورها   یاسییاسیی  یها قانون  یرو بر   مسییتمر    ییورتبه  که  ردیگیم

 ۴  یا   ۳»  :دیگویم  گروس  نیا  یاعضا   از  یکی  عنوانبه  یجواد  دیس  حاج در  .کردندیم

 اهللتیآ  که  یزمان  .دیرسییی  اتمام  به  نگارش  کار  ۵۷  ب من  لیاوا  در  و  دیکشییی هول  ماس

  من  از  شیانیا  میبود  شیانیا  خدمت  ما  که  یاجهسیه  نیسیوم  بًایتقر   آمد  رانیا به  ینیخم

 که گوت  شیانیا  و  دادم  مثبت  جواب  من  ؟دیاکردسهیت   یاسیاسی  قانون شیما   که دیپرسی

 .کند  هیت   را یاساس  قانون  سینوشیپ  که  مداد  دستور  یبیحب  حسن به  سیپار  در  من

.  د« یبده  یبیحب  حسین  لیتحو  دیاکردسهیت   که  را  یمتن  که  گوتند  ما  به  ینیخم  یآقا 

 گروس  و  یبیحب  حسیین  سینوشیپ  قیتهو  از  بصد(  ۲۱۵  شییمارس  ا۱۳۸۸  ایجواد  دیسیی)

 یعهما   به یبررسی  ج ت  راآن    امامو    شیودیم  امام  لیتحو  هیاو   سینوشیپ  دانحقوق

 (۱ شمارس ۱۱۵ ا۱۳۸۲ انیکاتوز) کنندیم ارسال قم

ی سیییاسییی باع  شیید تا ها گروسشییرایق انقالبی آن روزگار و منازعه میان   وجودنیباا

ی مجهس خبرگان ر یگشیکلبه مجرای قانونی نیوتد و زمینه را برای   شیدسنوشیتهقانون  

و سییرنوشییت این مجهس سییخن کافی   ها نهیزمقانون اسییاسییی فراهم کرد. دربارس  

اعضیا مجهس خبرگان   دیرسییمو در زمرس بح  این نوشیتار نیسیت. به نظر   شیدسگوته

را کنار گذاشییتند و با توجه به اکثریت روحانیون حاضییر در   سینوشیپی متون  زودبه

  هی فقتیوالتجهی آن گنجاندن ا یل    نیتر م مآن مجهس هرحی دیگر درانداختند که  

 بود.

  حکومیت  و فقیه  حوزس در  هیا هیینظر   نیرگیذارتر یتیأث  و نیتر م م از یکی هییفقتییوال مقو یه

 . شید  لیتکم  و  دایهو  ینیخم  امام  آثار  در  سیتیب  دهه  از هینظر   نیا اباشیدیم  یاسیالم

  ارائه  به  تر منظم   ییورتبه  ۴۸  سییال  ادامه امام در  در  و(  ۲۷۰_ ۲۶۹  ا۱۳۹۳  ایرحیف)

 وههه  در  یاسالم  حکومت  رامونیپ  ینیخم  امام  شهیاند  از  قسمت  نیا.  پردازندیم  بح 

 یسیینوهیحاشی  در  هم  امام و  ردیگینم  قرار  موردتوجه  یاسیاسی  قانون  سینوشیپ  در  اول

.  کنند ینم  یااشیارس  موضیوم  نیا  به  سینوشیپ  رامونیپ  شیخو  موردنظر   نکات  تذکر  و
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  ر ی تصب به  و بود  نشیدس  گنجاندس  یاسیاسی قانون  هیاو   سینوشیپ  در  ا یل  نیا وجودنیباا

  ا ییل بر  و بود  یسییاالرمردم  بر   دیتأک  شییدسهیت   سینوشیپ  در   ییدریبن  ابوا حسیین

  نی او   از  یکی  سینوشیپ  هیت   از  بصد  .(۱۴۷  ا۱۳۸۰   یدرایبن) بود  اسیتوار  مشیارکت

 تاکنون  که بود   یدر  محمدباقر   دیشی   موضیع  ایاسیاسی  قانون  سینو  شیپبه  ها واکنش

  تی مرجص  یمبان هرح  به   ییدر  دیشیی   نامه  نیا  در  اسییت.  شییدسپرداختهکمتر به آن  

 بیه  سینوشیپ  ارسیییال  از  بصید داخیل نیب  در  (.۳۳  ا۱۳۹۴   یییدرا)  پردازدیم  میانیهیحک

  نی نخسیت و  دادند  ارائه گوناگون  یشین ادها یپ  قا    در  را  خود  نظرات  شیانیا  قم  یعهما 

 و شیید یبررسیی  مربوهه  ونیسیییکم  در  عهما  و  مراجع  اظ ارنظر  به  توجه با   سینوشیپ

 (۵۳۷ ا۱۳۷۸ انایکاتوز) آمد عمل به یا الحات

  یمقیدمیات   سینوشیپ  عنوان تحیت  ب شیییتیارد ۹  و  ۸ خیتیار در  مرتبیهکیی  سینوشیپ

 یها هرح  یشورا  مصوبه  سینوشیپ  ۱۳۵۸  خرداد  ۲۴  خیتار  در  گر ید  بار ؛ وشد  منتشر 

  ین یخم  امام  یمبان و  ا ییول با   سینوشیپ  نیا.  دیگرد  منتشییر   یرسییم  هوربه  انقالب

  ا۱۳۸۱  ایسیینجاب) بود  کیدموکرات  کامالً  یسیینجاب  ر یتصب به  و  داشییت  یادیز  فا ییهه

  نظرات گوناگون  افراد  و  عهما  و یاسیییسیی  احباب  و ها گروس  آن  انتشییار  از  بصد که(  ۳۶۷

 بروز و نمود  هیفقتیوال  ا ییل  گنجاندن  خصییوص  در  اختالفات و  نمودند  انیب  را خود

 یاسییاسیی قانون خبرگان  مجهس  انحالل  هرح  از  بصد تا   یگوتمان  جدال  نیا و کرد  دایپ

 .داشت ادامه موقت دو ت توسق

 یچگونگ باری نمایان کردن بخشییی از وجه مغوول ماندس تاریخی بر  حاضییر   پژوهش

 یاسییسی  آراء یبررسی ژسیوبه و  آن  به  نسیبت  ها واکنش  و  یاسیاسی قانون  سینوشیپ  هیت 

 و  ورود  یچگونگتمرکب کردس و بیا بیازخوانی    سینوشیپ  بیه  واکنش در  یییدر دییشییی 

  احباب و ها گروس  یها کشیمکش  یاسیاسی  قانون  خبرگان  در  هیفقتیوال  ا یل   یتصیو

 .را در این خصوص برجسته سازد یاسیس

 :پژوهش  نهیشیپ

  یمتصدد   یها پژوهش  یاسیاسی  قانون  در  هیفقتیوال  یر یگشیکل  موضیوم با   ارتباط  در

 قانون  مسیتندات  و  یمبان)چند منبع ا یهی مانند    به  توانیم  که اسیت  گرفته   یورت
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   ی تصیو  یچگونگ)  عنوان  تحت ب ین  یکتاب.  کرد  اشیارس(  یورع  جواد  دیسی  اثر   یاسیاسی

 اسیت شیدس  فیتأ   یروزآبادیدهقان ف( به قهم نسیترن  یاسیاسی قانون  در  هیفقتیوال  ا یل

 به  اکند  اشیارس یاسیاسی  قانون  در  هیفقتیوال  ا یل  ورود  یچگونگ به  آنکه  از  شیتر یب  که

 بسییینیدس  یاسیییاسییی قیانون  در  هییفقیو   اراتییاخت  و  هییفقتییوال یفق   و  ینظر  یمبیان

  نی ا  و  رابطیه نیا در پژوهش  یکم  تصیداد  ب ین  یتخصیییصییی  مقیاالت  حوزس  در .دیینمیا یم

 و اسییت بودس  منظر   کی  از  ها آن یبررسیی  اغه  که  افتی  توانیم  خاص هوربه  موضییوم

 باشیند  داشیته تمرکب   موضیوم  یخیتار  یواکاو و  پژوهش  ا یل  به  آنکه  از  شیتر یب  درواقع

 بیه  توجیه  عیدم  و  ییگویکه  کیه از  انیدبرآمیدس  مقیابیل  هرفبیه  ییپیاسیییخگو  در یییدد

ی و عدم ورود به خیتار  م م  سیییااالت  به مناسییی  پاسیییخ  عدم  و  موجود  یها ظرافت

 حاضیر  یها پژوهش  ضیصف نقاط  از  اشیدساثبات  مکررات  تکرار و  ب یبرانگچا شی  ها حوزس

در   هیفقتیوالروند هرح    یبررسی)تحت عنوان    یامقا هبه    توانیم  ازجمههکه    باشیدیم

ی تحت امقا هو   یمردانیبا نگارش زهرا عه  (رانیا  یاسییالم  یجم ور  یقانون اسییاسیی

و   یا ییالن  روزیبه قهم ف  (تیمشییروع  تیا مسییلو یقانون اسییاسیی  هیفقتیوالعنوان )

 .اشارس کرد یابوا قاسم بحرود

  منیابع از  اسیییتویادس  و موضیییوم  در  ینوآور  همچون  یقوت  نقیاط  بیه توانیم  وجودنیبیاا

 ثبت  به کمتر پژوهشیی  خاص   یورتبهپژوهش    موضیوم  رابطه  در. کرد  اشیارس  ارزشیمند

  نی ا  در موجود  یها تیظرف  که  هسیت  موضیوم  نیا  دهندسنشیان  که  اسیت  دسیرسیرسیمی  

  نی ا  حاضیر   پژوهش ب یتما   وجه. اسیت  نشیدس  گرفته  کار به  یکاف  اندازسبه  قیتحق سیوژس

 سییا هکی  یزمان برهه  در  مصا ییر   خیتار هرفانهیب  و  یخیتار یبررسیی  کنار  در که  اسییت

  هی فقتیوال  یمبان بر   دیتأک یهرف  از.  پردازدیم  موضییوم به  مکمل  وجه  سییه  در  انقالب

 امام  ینظر   نهیشیییپ با   یجیتدر   ییورتبه  بهکه  یدفص   ییورتبه  نه که  یا ییهعنوان  به

 و   سینوشیپ  کننیدگیانهییت   نقش  بیه  آن  کنیار  در  و  پردازدیم  شیییدسمطرح  ینیخم

 پژوهش  نیا  گر ید وج ه  و  دارد  اشییارس   ییدر  دیشیی   آراء  خاص  هوربه و  عهما   واکنش

  حسین  نقش به  آنجا   در  که  باشیدیم  هیفقتیوال  ا یل  ورود و   یتصیو  یچگونگ یبررسی

 .شد خواهد هپرداخت یاسیس یها گروس و یب شت اهللتیآ و تیآ



18         34شماره  ، 99 پاییز  ،9فصلنامه علمی ـ پژوهشی انقالب اسالمی، س 
 

 

 درباره نظریه

اسیییت   قرارگرفتیهدر بسیییتر آن  یادییکیه مقیا یه حیاضیییر تیا حیدود ز یچ یارچوب نظر 

گوناگون   یها تیروارا به با   یخیمطهق تار  یها موروضیهکه    باشیدیم نینو  ییگراخیتار

تحهیل متن در عر ییه   یها وسیشیینوین از جدیدترین    ییگراخیتار  .کشییدیمبه چا ش  

 دهۀ از که شیودیم محسیوب یانقادانه رویکردهای زمرۀ درو  مطا صات تاریخ اسیت  

 یها هینظر  اکثر  همچون.  انددادس فرهنگی مطا صات به جدیدی یوسیوسیمت 1980

نظریات تاریخی  و دارد ادبی نقد در ریشییه نیب  رویکرد این متونا انتقادیِ خوانش

 .کشدیمرا به چا ش  شودیمیی سنتی تصریف گراخیتارکه تحت عنوان  انیگرااثبات

 بافتار به ارجام با   یرفًا را متون که شیدیم فرض هورنیا عمومًا بیسیتما قرن اوایل تا 

 اسییتیون بار نخسییتین که نامی) نینو ییگراخیتار ف مید. توانیم شییانیخیتار

 را متن خوانش از جدیدی پارادایمبه کار برد(    1982سیال  در یامقا ه در گرینبهَت

 دوسیویه یارابطه به رافرهنگی   و مکتوب از اعم متون با  تاریخ نسیبت که کرد مطرح

  شدسمطرحیی سنتی  گراخیتارکه اشارس شد این نظریه در تقابل با    هورهمانداد.   تغییر 

 است.

و یییف   نگیارانخیتیارکیه    دانیدیمی  امقو یهیی سییینتیا تیاریخ را  گراخیتیاری  هورکهبیه

آن   کیییییینیییییینییییییدیمیییییی بییییییا  هییییییم  مییییییا   و 

  یرفًاو بر این عقیدس اسیت که متن    داندیمو تاریخ را روایت  یادق    میشیویمآشینا  

و فرض مسییهم اینکه مورخان قادرند راجع به هر دورس  باشییدیمبازتاب زمینه تاریخی  

  هورقطعبهنگارش ببنند و حقیقت مربوط به آن را  دسییت به   هرفانهیبتاریخی خاص  

یی نوین گراخیتیارامیا  ؛  داننیدیمی ثیابیت  امقو یهتیاریخ را    هیا آن.  ردیپیذیمبییان کننید را  

ی  ا مقو هی ثابت به  امقو هتاریخ را از    و  کندیمیی سنتی را رد  گراخیتارتمام موروضات  

نه ثبت عینی   سندینویم  نگارانخیتارتاریخی که  ها  آن. به عقیدس  کندیمتبدیل    ر یمتغ

. هر دادهاسییتیروا بهکه توسیییری گوتمانی از آن  شییدسحادثی  دادها یرو هرفانهیبو 

متونی که در دسیتر  دارد و با توجه به مالحظاتی که  برحسی ی تاریخ را  سیینوخیتار

و به   کندیمروایت    نگارانخیتاربه شیکهی متواوت با سیایر    داندیمشیخ  خودش م م  
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عبارتی هر تاریخی توسییر گذشیته اسیت نه خود گذشیته. به اعتقاد تاریخ گرایان نوینا 

ی های جان  دارایا   ها یداورشیپاسیت که با  چون نگارش تاریخ توسیق افرادی بودس

دقیق از    کامالًبه تصییویری    توانینم  گاسچیه ذا با خواندن تاریخ    اندنوشییته  شییخصییی

و ایسییتا نیسییت.  ذا    ناب  مطهقا  گاسچیهو واقصیت تاریخی    افتیدسییتوقایع گذشییته  

نویسییندس و متن و   دسیتندرهمی  ها گوتمانمصنای متن در نظام فرهنگی متشییکل از  

یا اقتصییادی و اجتماع ی فرهنگیا سیییاسیییاها گوتمانخوانندس مسییتقر اسییت که از  

هر   در  موجود  مییایییه  ادورسمییذهبیی  در  ردیگیمی  هر  گراخیتییار.  نوین  ی ادورسیی 

ی غیا ی  و مخت  بیه خود را دارد کیه بیا بیازتصریف رابطیه متن و تیاریخ بیایید بیه هیا گوتمیان

در   شیدسارائهی نویسیندسا دوران تاریخی  ها یمشیغو دل  عنا یر فرهنگی مشی ود در متنا

 متن توجه شود.

رمبگیان و نیروهیای اجتمیاعی  منتقیدا برمال کردن    ویهیوظبیه نظر تیاریخ گراییان نوین  

اسییت که در شییکل دادن یک جامصه خاص با یکدیگر در حال رقابت هسییتند و روش 

برای   مثالعنوانبه  .هاسیتآن  جانبههمهی تاریخی تو ییف  ها دسیپدمناسی  برای ف م  

و جبئییات زنیدگی اجتمیاعی در زمیان   رونیدیمبررسیییی ییک رمیان از متن رمیان فراتر  

تاریخی دو   انیگرااثباتبرای فرار از مشیکالت    ها آن.  کنندیمنوشیته شیدن را تحهیل  

. بیدون توجیه بیه رواییت  یییادق مطیا صیه کنیم و هرگونیه منطق  1:  دهنیدیمارائیه    حیلراس

در این  ییورت به گوته   ؛ کهکنیم وجوجسییت  متندرونرا در    ها گبارس ییدق و کذب  

  دی موردتردی تاریخی برای همیشیه  ها گبارسنتونی وینرا در قمار میان تاریخ و ا یا تا  آ

. ا یییا یت هرگونیه گیذار تیاریخی را از هریق بینیامتن بررسیییی کنیم. 2. رنیدیگیمقرار  

در ییک متن مشیییخ  بیا   جیادشیییدسیای تیاریخی  هیا گبارسبینیامتن بیه آن مصنیا کیه بین 

اسیتا تناسی  و سیازگاری وجود داشیته باشید.   دسجادشییابا آن    زمانهمیی که  ها گبارس

ی مختهف امیا هیا متنییک پیدییدس در    ۀدربیار کیاررفتیهبیهو عالئم   هیا نشیییانیهدر بینیامتنا 

 .شودیم حبت  زمانهم

  

 بحث و بررسی
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 و جاماندسبه  یها نگارش  در که  دارد  صهیشییی  فقه  در  یهوالن سیییابقه  هیفقتیوال  مقو ه

 امام  اما  اسیت  دسیگرد  مطرح  رسیغ و  یالنیم  اینراق اینینائ  ایمرتضی  دیسی  یها شیهیاند

 یبرا و  اسیییت  پرداختیه  هییفقتییوال  مقو ه به  تر یعهم و  تر قیبسییی   یییورتبه  ینیخم

 و   هیفقتیوال  نظیامبه  آن ینیگب یجا   و  یسیییهطنت نظیام  یسیییرنگون  بوم بار  نینخسیییت

 ؛ و میهسییت  شییاهد  را  عمل بر   هینظر   تقدم  درواقع  و کردس  مطرح  را  یاسییالم  حکومت

 دو ت یسهب  افتیره بر   که  ینینائ  محقق  آثار  در ژسیوبه  صهیش  مشروهه  هینظر   برخالف

 که  ینیخم  امام  یها شیهیاند  بودا بناشیدس  بتیغ دورس  در   انیفق  یاسییسی  تیوال ینو و

 تیوال بر   دیتأک و  دو ت یجابیا  افتیره  بر   آشییکارا  ااسییت  یاسییالم  یجم ور  اسییا 

 نظام   عنوان با   اکنون  که  ینیخم  امام  هینظر   حاظ  نیبد. اسیت  اسیتوار  هیفق  یاسییسی

 و ژسیو چ ارچوب و  ساختار ااست  شدسشناخته  هیفقتیوال بر   یمبتن  یاسالم  یجم ور

  امیام  آثیار  در  ۲۰  دهیه  از  هیینظر این  (.  ۲۴۳  ا۱۳۹۲  یارحیف)  دارد  یفردمنحصیییربیه

  یها کتاب  در  امام  حضییرت. اسییت  افتهیتکامل  زمان  مرور  در  و شییدس  دایهو  ینیخم

(  ۱۳۳۱ سیال  در  فیتأ )  ا رسیائل  کتاب(  یشیمسی  ۱۳۲۲  سیال  در  فیتأ )  االسیرارکشیف

  کتیاب  و(  ۱۳۴۸ سیییال در  فیتیأ )  عیا ب  کتیاب(  ۱۳۴۳  فیتیأ )  هیهیا وسییی ر یتحر   کتیاب

  یه یتوصیی و  یاجما   هرح  به(  ۱۳۴۸ سییال  در  فیتأ )  هیفقتیوال ا ی  یاسییالم  حکومت

 (۸۳ ا۱۳۷۸ اباباپور. )پرداختند هیفقتیوال

 مکاسیی   به مربوط  بح   در  عیب  خارج  مباح   خالل  در  ۱۳۴۸  سییال  در  ینیخم  امام

 کتاب  یابتدا  در  امام.  کنندیم  مطرح  هیفقتیوال  باب  در  یبحث  یانصیار  یمرتضی  خیشی

 و  میهسیییت هییفقتییوال  بیه مصتقید  میا »  :کیه دارنید  اشیییارس  نکتیه  نیا  بیهنیب    هییفقتییوال

 یبرا  ویهیخه...اسیییت  کردس هم  نییتص  و کنید  نییتص ویهیخه دییبیا   اکرم  غمبر یپ  میمصتقید

  لی تشییک  که  نجاسییتیا.  کند  اجرا آوردس  اکرم  رسییول  که  را  خدا  احکام  که  اسییت  نیا

 (۲۱ ا۱۳۷۸ ینیخم اهللروح).«دیآیم الزم ادارس و اجرا دستگاس یبرقرار و حکومت

 

 

  هی فقتیوال  شیهیاند سیا ه  ۳۰  نهیشییپ  با   ینیخم  امام چگونه  که  هسیت  سیاالاکنون این  

 توجه  یمختهو  مسییائل  به یاسییاسیی  قانون  سینوشیپ ی بر سییینوهیحاشیی  و یبررسیی  در
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 ؟شییودینم  آوردس  هیفقتیوال  از  یاسییمهای مذکور ایشییان  در یادداشییت  اما   اندداشییته

 قوس  ایاقتصیییاد  مسیییائل  ایمذهب  یها تیاقه  مقوالت  ازجمهه  یموارد ذکر   به  شیییانیا

 یاتیجبئ در  یحت و(  ۵۵  ا۱۳۸۵  ایورع) اندکردساشیارس  نگ بان  یشیورا و  هیمجر   مقننها

 اوردس ین  انیم  به یذکر   هیفقتیوال  از  شیید  مالحظه که  هورهمان  اما   اندواردشییدسنیب 

 که  یاجهسیه  در  که  کندیم نقل  انیکاتوز نا یر   ا ی و(  ۲۹۷,  ۱۳۸۹  زادس  ینیحسیبودند )

 به  را  آن  فقق  دمایند  سینوشیپ  در  یمخا و  ب یچچیه  گوتند  شیییانیا  داشیییتند  امام با 

 (۱۲۵ ا۱۳۸۵ انیکاتوز) دیده نشان ب ین قم یعهما 

 :شودیم مطرح هیفرض چند ساال نیا به پاسخ یبرا

  مکرراً   ذا و  شییناختندینم  تیرسییم  به  را حاضییرشییدس  سینوشیپ  شییانیا  :اول فرض

   ید  در   ید  یاسیاسی  قانون  نیتدو  ضیرورت و  متص د  شیناسیان  اسیالم  انتخاب  ضیرورتبه

 نوم  نیا  نکهیا  و  هسیت  توجهقابل  نکته  کی  فرض  نیا  در  اما ؛  گوتندیم  سیخن  یاسیالم

  یحت  تواندیم  یاسیاسی  قانون  خبرگان  لیتشیک  شیدنمطرح  از  قبل  اسیاال  به  پاسیخ

 خصیوص  در  یر یگمیتصیم یبرا  امام با   انقالب  یشیورا جهسیه  خیتارچراکه   باشیدا  داشیته

 اشود گذاشته  رفراندوم به  سینوشیپ ا ی شود  لیتشیک  ماسیسیان  مجهس که  موضیوم  نیا

  سی نوشیپ  داشتند  ا رار  نیب   امام  آن  از  قبل  کهیدرحا   ااست  ۵۸  خرداد  اول  به  مربوط

  ا یرار  امام  ۵۷اسیوندماس    در  مثالعنوانبه. شیود  گذاشیته  رفراندوم به  صًایسیر   حاضیرشیدس

  لی تشیک   هرح  از  بصد  کهیدر یورت  داشیتند  شیدسهیت   سینوشیپ  گذاشیتن  رفراندوم بر 

 یبرا  مردم  قیتشییو به  مختهف  یها یسییخنران  در  امام یاسییاسیی  قانون خبرگان  مجهس

 در  امام  .کردندیم  دیتأک  سینوشیپ  کردن  یاسیالم  یبرا شیناسیان  اسیالم  به  دادن  یرأ

  یاسیالم  دیبا   ما   یاسیاسی  قانون»  :کنندیم اشیارس  28/04/58  خیتار  در خود  یسیخنران

 یکسان. مهت نه و  داد او  به  خواهم  یرأ  من  نه نباشدا  یاسالم  اول  از  یحرف اگر   و باشد

  امام)«دانندیم  یمترق  نید  را  اسییالم  و  دارند  دسیعق  اسییالم به  که  کنندیم  انتخاب  را

 (۲۴۶ ا۹ج  ا۱۳۷۸ ینیخم

  ممکن و  گذاشیته سیر   پشیت  را  انقالب  بحران  تازس  که  را  کشیور  قیشیرا  امام  :دوم  فرض

 قیشییرا  تیتثب و  دادندیم   یتشییخ داریناپا   ردیگ  قرار  خارج و  داخل  هجوم  مورد بود
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  حکم  در و  دانسیتندیم  موقت  دو ت کار  نیتر یضیرور  را  یاسیاسی  قانون  توسیق  کشیور

  هییفقتییوال هرح  یذا  و( ۵۵  ا۶ج  ا۱۳۷۸ ینیخم  امیام)  کردنید  اشیییارس  آن  بیه بیازرگیان

 یاسییاسیی قانون  رفراندوم  روند  شییدن  یهوالن و  اختالف بروز باع   دیشییا   توسییق امام

 .کردیم دور خود یا ه تیمأمور از را موقت دو ت که دیگردیم

 یتهق  نوعیذ  یاجتماع  ازنظر   داشتند  بر ع دس  را  جامصه  یرهبر   امام  چون  :سوم   فرض

 و  باشیید  هیفقتیوال  ا ییل  یقانون  تیتثب  در ییدد  که نبود  شییانیا  وهیوظ  و  شییدندیم

 ایورع)  کننید  تییتثب نظیام در را شیییانیا  یقیانون گیاسیجیا   تیا   بود  گرانید ویهیوظ  ینوعبیه

 خبرگان   مجهس  از  بصید و  قبیل  ونیانقالب و  عهمیا   یها هییانییب و  سیییخنیان که(  ۹۹  ا۱۳۸۵

 .است موضوم نیا دیما یاساس قانون

 ازین  یزمان  مقطع  آن  در  که  دانسیتندیم  ی یبد  یامر   را  هیفقتیوال  امام  :چهارم  فرض

 ینظارت و  یمصنو  یامر   را  آن  شیتر یب و  اسیت  نداشیته  یاسیاسی قانون  متن  در  گنجاندن  به

 که سیتین  نیا  یاسیالم  حکومت  از  منظور» :کردندیم  یتهق یشیرع  تیوال  ی وا  تحت

 یهیا خواسیییتیه نیتیأم  یبرا را  مردم  کن کننیدا ادارس را  حکومیت  خود یمیذهب  رهبران

  یاسیالم   حکومت  هسیتندا  مسیهمان  مردم  قاهع  تیاکثر   چون  و  کنندیم  یرهبر   اسیالم

ج   ا۱۳۷۸  اینیخم  امام)«.گرددیم  مردم بر   یمتک  و  شیدس  برخوردار  آنان  یبانیپشیت  از

 یا یییه  عنوانبه  را  آن کردن  مطرح  کشیییور بر   حاکم  یفضیییا  به  توجه با    ذا(  ۴۶۷  ا۳

 .دانستندینم  الح به یاساس

 و   پردازدیم  آن  از  قدتمام  تیحما  به  امام  هیفقتیوال  ا ییل   یتصییو  از  بصد وجودنیباا

 و   دهدیم نشییان  آن  به  یتند  واکنش  یرهبر   خبرگان  مجهس  انحالل  هرح انیجر   در

 شیییمیا  مگر »  کننیدیم  انییب  مردم  جمع  در  و  دانیدیم  هییفقتییوال  هییعه  توهلیه  را  آن

 کی با  کردسا  درسیت  را  مجهس  نیا ادیز  آراء  آن با   مهت که یخبرگان  مجهس  دیتوانیم

 ا۱۰  ج ۱۳۷۸  ینیخم  امیام)  «ابیاشییید  منحیل  مییگویم  میا :  دیییگویم شیییمیا  کیه  کهمیه

 با  که  روز  آن: »کنندیم  اشیییارس  نکته  نیا به  و  دهندیم  هشیییدار خاهر   ادامه و(  ۳۰۹

  دی زنیم  حرف و  دیبرآورد سیر   حاال  د؟یبود  کجا   شیما   سیوزاندند  را  ما  یروحان یپا   روغن

 (۳۱۷ ا۱۰ جهد ا۱۳۷۸ ینیخم امام) «یدکنیم اشکال هیفقتیوال به دانمینم و
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 هاسی نوشیپبحث اول: منازعه در 

 در  یاسییالم  حکومت  یاسییاسیی  قانون  سینوشیپ  نیاو   یدانیشیی   یمقدم  یادعا   هبق

  از  متأثر   سینوشیپ  نیاو   اسییت  دسیگرد  نیتدو  نینامص  یاعدس  توسییق  ۱۳۵۴  سییال

 در سیاوا    اسیتیر  به  گبارش  در  سیاوا  . شیودیم  ذکر   ۴۸ سیال  در  هیفقتیوال  در 

 استیر  یبرا  را  آن  متن  و  دادس  خبر   را  یاساس  قانون  کامل  متن  انتشار  17/4/54  خیتار

 گاسچیه  آن  سیندسینو  و  دیرسی سیاوا   دسیت  به  متن  نکهیباا.  اسیت فرسیتادس سیاوا  

 ی روحان  دیحم  دیس.  است  گرفته   ورت  خصوص  نیا  دریی  ها یزنگمانه  اما   نشد  مصهوم

  یجم ور  یاسیاسی قانون  به مربوط  اسیناد  انتشیار به  بار  نیاو   یبرا  که یکسی  عنوانبه

 به  سینوشیپ  نیا  سیییندسینو  مورد  در  ااسیییت کردس  مبادرت  ۵۴  سیییال  در  یاسیییالم

 که کردم  سییاال  شییانیا  از  من»  :کندیم  اشییارس  یاخامنه  اهللتیآ با   دارید  از یاخاهرس

 دیبا   قاعدتًا  فرمودند  شیانیا  باشید؟  تواندیم یکسی  چه کار[  متن  نگارش]  دیکنیم  فکر 

 در  یدراز  یها سیال  شیانیا  چون باشید  یرازیشی یربان[  میعبدا رح  اهللتیآ] یآقا   کار

 هرح  که کرد  اسییتناد  توانیم   ذا(  ۱۳۱  همانا. )«اندداشییته یبررسیی و  غور  کار  نیا

 ۱۱۷  در  متن  نیا.  اسییت بودس  همراس  یقبه  نهیزم با    وشییاتونوفل  در  یاسییالم  یجم ور

 ذکرشدس  «یاسالم  یجم ور»  اول  ا ل  در  حکومت  نوم  آن  در  و  است  منتشرشدس  ا ل

  ی مجریهاها قوسبه میان نیامدس اسیت و در آن به وظایف   هیفقتیوالاما ذکری از    اسیت

و قضیاییه پرداخته اسیت و شیامل جبییاتی مانند نوم خدمت سیربازی و حقوق   هییاجرا

 .باشدیم رسیو غاتبام و نوم ما یات دهی 

 متواوت یر یس  دسیگرد  مطرح  ۵۷  سال  در  یاسیاسی  قانون  سینوشیپ  عنوانبه  آنچه  اما   

  نهیشییپ  میبخواه  اگر . اسیت  داشیته  ۵۴ سیال  سینو  شیپبه نسیبت  جداگانه  ییمحتوا و

 در.  میکن  مراجصه  ۵۷ سییال تابسییتان  به دیبا   میکن یبررسیی  را  شییدسهیت   سینوشیپ

  انقالب  یشیرویپ  به  توجه  با   ونیاسییسی و  حقوقدانان  از  متشیکل  یمیت سیال  آن  تابسیتان

 گونهنیا  جریان را  یجواد  دیس  حاج   در.  زنندیم  سینوشیپ  هیت  و  نگارش  به دست

 و   یجیاله  میعبیدا کر   اناییکیاتوز  نیا یییر  اینیاچیم یآقیا   اتویاقبیه  بنیدس»: کنیدیمرواییت 

 شیاس   میرژ  ر ییتغ  که  میکرد  احسیا   انقالب  روند  یر یگشیکل  آغاز  در  ا یدریبن  اهللفتح
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  یجم ور  نظام  کی  قطصًا  که  دیجد نظام  کهییازآنجا  و  اسیت  مسیهم  آمدس  دیپد  وضیع با 

 «.میشید یاسیاسی  قانون نوشیتن  کاربهدسیت  اسیتا یاسیاسی قانون  ازمندین بود  خواهد

 (۵۶ ا۲۱۵ شمارس ا۱۳۸۸ ایجواد دیس)

 حوظ  ضییرورت بر   ینیخم  امام  به هنام  کیهی  یبازرگان  همان سییال  ورماسیشیی ر در  

 و ردیپذینم  را  بازرگان  راهبرد  ینیخم  امام  اما   کندیم  دیتأک  مشیروهه یاسیاسی  قانون

 نیادیبن  اختالف  از  نیا  .دارد  دیتأک  دیجد یاسیاسی  قانون  هیت  و  میرژسیاقق شیدن   بر 

 (۴۴۶_ ۴۴۷ ص ا۱۳۹۱ اییهباهبا ) دارد تیحکا  یآزاد ن ضت یاعضا  و امام

  نی تدو  از  یشتر یب   راحت  با نیب    ۱۳۵۷  سال  ماسید  در  ینیخم  امامدر ادامه این روند  

 در  18/10/57  خیتار به  امام  مصیاحبه  در  و  دیگویم  سیخناسیاسیی    قانون  سینوشیپ

  دی جد یاسیاسی  قانون  هیت   مشیغول  اکنون»  :دیگویم  میتا   نشینالیفا   خبرنگار به پاسیخ

 شییتر یب  سینوشیپ  هیت  به  امام اشییارس(.  ۱۵۹ ا۴  ج  ا۱۳۷۸  اینیخم  امام).«میباشیییم

  وشاتو نوفل  در  امام  رایز  است  یبیحب  حسن  توسق  یهراح  حال  در  سینو  شیپبه  ناظر 

( ۱۰  ص  ا۵۸/۶/۱۱   انیک. )بودند  دادس  یبیحب  حسیین  به  را  سینوشیپ  هیت   دسییتور

  یب یحب توسیییق  شیییدسهییت   سینوشیپ  2/11/57 خیتیار  در  از نگیارش مقیدمیاتیا  پس

 نیب  یمشییترک  جهسییات  امام  شیین ادیپ  به  انقالب  یروزیپ  از  بصد و  دیگرد  امام  لیتحو

 ماس  کی  مدت در هولو    برگبار شیید  ت ران  در  مسییتقر  یحقوق  ونیسیییکم و  یبیحب

 امام  حضیرت با   مالقات  در  7/12/57  خیدر تار  ا یلا  ۱۶۰  در و  شید  هیت   یسیینوشیپ

 (۵۳۵ ا۱ج  ا۱۳۷۸ انیکاتوز) .گرفت قرار شانیا اریاخت در

 که  گوتند  10/12/57  یصنی  بصد  روز  سییه ینکات  ذکر  و  سینوشیپ  مطا صه  از  پس  امام

کننید. پس از    اعالم  را  خود  اتیینظر   عهمیا   و  گردد  ارسییییال  عهمیا   یبرا  سینوشیپ

 خیتیار  در  سینوشیپ  رامونیپ  هیا آن  اتیینظر   فق ی و حقوقی عهمیاای  هیا یبررسییی

  متننیب    27/12/57  خیتیار  در  بصید  روز  سییییه.  گرفیت  امیام  ارییاخت  در  24/12/57

 در  دیجد سیال  آغاز با .  شید  موقت  دو ت  لیتحو  یجواد  دیسیحاج    قیهر   از  سینوشیپ

 بصد  و  دیرسی   یتصیو  به  انقالب  یها هرح یعا   یشیورا  اسیاسینامه  1358  نیفرورد  لیاوا

  قرار کار  دسیتور  در  سینوشیپ  حیتصیح و  هیت   یاسیالم  یجم ور  رفراندوم  یبرگبار  از
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  «ی مقدمات  سینوشیپ»  عنوان  تحت  یسیینوشیپ  انتشیارا  تالش  نیا  ماحصیل و  گرفت

. ردیبگ   ییورت  نظر   اعالم  نظران ییاح  توسییق  تا  بود  ماسب شییتیارد  ۹ و  ۸  خیتار  در

  نظرات  از  یاپارسو   داشیت  سینوشیپ  نینخسیت با   ییها تواوت  سینوشیپ  نیا  همچنین

  انقالب  یشییورا  در  یجد  نظر اختالف  انیم  نیا  در. بود  شییدساعمال  آن  در  عهما   و  امام

 یی ن ا   سینوشیپ  رسیاندن   یتصیو  به یچگونگ  خصیوص  در  اختالف  آن و  دهدیم  رخ

 یکی  را  ماسسان  مجهس  لیتشک  بازرگان  یر یوزنخست  حکم  در  امام  کهییازآنجا   و  بود

ی عدم تشیییکیل  ( گروه۵۴  ص  ا۶ج    ا۱۳۷۸  ینیخم  امام)  شیییمردند دو ت  فیوظا   از

 ماسیسیان  مجهس  لیتشیک به عقیدس گروهی دیگر  و  دانسیتندیممجهس را خهف وعدس  

 .کرد دایپ بروز اختالفات  ذا ازدیم دامن  یتصو روند شدن تر یهوالن به

 یشیورا  در  اتینظر   توانیم  کل  در کشییدس شید.این اختالفات به شیورای انقالب نیب 

  یتصیو  خواهان که یکسیان( ۱: کرد  میتقسی دسیته  سیه به  پیرامون این بح   را  انقالب

 ا یسیحاب  داهللی  ایکن  یم دو  مثل  یافراد بودندا  ماسیسیان  مجهس  توسیق یاسیاسی  قانون

 نیا  استدال شان گروس  نیا.  شوندیم  محسوب  دسیته  نیاجبو  فروهر ا  بازرگان  ا یدریبن

 وعدس  خهف  ینیخم  امام  وعدس  به  توجه با  و  یحقوق  تیشأن  و  یا مههنیب  از حاظ  که بود

  رفراندوم به  کردن  اکتوا  و  ماسییسییان  مجهس  لیتشییک  عدم  نکهیا و  سییتین  دسیپسییند

(. ۳۸  ا۱۳۸۵  ایورع). شید  خواهد  جامصه  در  تشین   موج  و کردس  کیتحر   را  مخا وان

 با  که بود  نیا  شیانیا یه  لید   ها آن  و بودند  رفراندوم  یبرگبار  خواهان  دوم  دسیته( ۲

  خطرات و  خواهدیم  یادیز  زمان  ماسیسیان  مجهس  لیتشیک  کشیور  قیشیرا به  توجه

 یبرا یشیتر یب  امکان  ومرجهرج و یاسیاسی قانون  نبود   یورت  در  انقالب  دکنندسیت د

 یاسیاسی قانون  سینوشیپ و  سیتین  ماسیسیان  مجهس  لیتشیک  به  یازین   ذا  ابندییم بروز

  (۳(  ۲۲۸_ ۲۲۹  ا۱ج    ا۱۳۸۴  اییبابا   یعه)  اسیت  ادار  را  گذاشیتن  یپرسیهمه به  تیقابه

 دو   نیا  بر   عالوس  هم  یسیییوم  دگیاسیید  دییگویم  کیه  دارد  وجود  ب ین  یگر ید  تییروا  امیا 

  افکیار  نیدسینمیا  و  خبرگیان  از  آنیان  اکثر   کیه  مجمع  کیی  در  نکیهیا و  داشیییتیه وجود  دگیاسیید

 یا یه  یرأ  سیسس  اشیود یبررسی  یاسیاسی  قانون  اشیود  ینظرخواه  باشید  کشیور  یها بخش

 اهللتیآ  و  یهیاردب  یموسو  میعبدا کر   ایب شت  دکتر   که  باشد  مردم با   رفراندوم  ههیوسبه
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 یا یییه  دسییا  درواقع  امیا (  ۳۸  ا۱۳۸۵  ایورع)  کردنیدیم  تییحمیا   دگیاسیید  نیا  از  یهیا قیان

  مباحثات  دنینرسی  جهینت به  از  بصد.  اسیت  منصیوب یها قان  اهللتیآ  به خبرگان  مجهس

 که  گرددیم برگبار  یداور  ج ت  امام با   یاجهسیه  1/3/58  خیتار  در  انقالب  یشیورا  در

 شیودیم بنا   ؛ وشیودیم  واقع  موردقبول  خبرگان  مجهس  لیتشیک  شین ادیپ  جهسیه  آن  در

 قانون  یشین ادیپ  هرح  و  لیتشیک خبرگان  به  مصروف  یاسیاسی  قانون یبررسی  مجهس

. (۲۴۸  ا۱ج    ا۱۳۸۴  ایفوز) شییود  گذاشییته  یپرسییهمه  به یبررسیی  از  بصد یاسییاسیی

 هوربه  ا یل  ۱۵۱ با   24/3/58  خیتار  در  انقالب  یها هرح  یشیورا  مصیوب  سینوشیپ

 ایسینجاب. )بود  کیدموکرات  کامالً یسینجاب  قول  به  سینوشیپ  نیا.  شید  منتشیر   یرسیم

 و   احکامو   فرانسه  پنجم  یجم ور  از  یا تقاه  آن را یفارس  نیا دجالل و(  ۳۶۷  ا۱۳۸۱

نیب   سینوشیپ  بیه  واکنش  در  .(۴۰۷  ا۱۳۷۶  ایفیارسییی)  دانیدیم  یاسیییالم  ا یییول

 است. دادسرخ یگوناگون یاظ ارنظرها 

 انتشار  زمان  از  ( نظراتالف  کرد  میتقس  توانیم  دودسته  در  را  ها واکنش  و  نظرات  نیا

 خیتار  در  سینوشیپ  یرسیییم  انتشیییار تا   سینوشیپ  یررسیییمیغ و  هیاو   یها نسیییخه

 خبرگان  مجهس  انتخابات تا   سینوشیپ  یرسییم  انتشییار  زمان  از  نظرات  (ب  24/3/58

 :شودیم آوردس نظرات از یاپارس مقا ه از قسمت نیا در. 12/5/58 خیتار در

  انتشار   تا سی نوشیپ  یررسمیغ و هیاول یهانساهه  انتشاار  زمان از نظرات  (الف

 24/3/58 خی تار در سی نوشیپ یرسم

 عیدم  خصیییوص در  سینوشیپ  بیه  نسیییبیت  هیا واکنش  نیاو  از گویت بتوان دییشیییا _ ۱

  ب من  ۱۵  خیتار به   یدر  دیشی   یخیتار نامه  ااسیت  داشیته  ابراز   یدر  دیشی   را  دنانگنج

با به  و  دهدیم  ارائه  یاسیالم  حکومتاز    وسیتیمان  کی   بنان  یعهما   به پاسیخ  در  ۵۷

  یآرا   به  ادامه  در.  کندیم  دیتأک  یرهبر   وجود  بوم  بر   دسیرش  تیمرجص  ر یتصبکار بردن  

 .شد خواهد هپرداخت  در دیش 

  «ق ی ا شیییراجیامع  یفق یا   تییوال»  عنوان  تحیت را  یسیییینوشیپ  یگیانیگهسیا  اهللتییآ_ ۲

 .کرد شن ادیپ

 خیتیار  در  رانیا  یاسیییالم  یجم ور  یاسیییاسییی  قیانون نیهیزم  عنوان  بیا   ییهیا جبوس_ ۳



     27...     در  هیفقتیبرآمدن ا ل وال  یدر چگونگ  یریس

 

 

  ا۱۳۸۵ یورع.)بود  شییدسینیبشیپ  یرهبر   یشییورا  آن  در  که  شیید  منتشییر   10/3/58

۷۴ _۷۳) 

 58/ 24/3  خی تار در سی نوشیپ  یرسم انتشار  زمان  از  هاشنهادیپ و  نظراتب(  

 :است شرح نیبد ها شن ادیپ یبرخ

 به  یانامه  در  . او2/4/58  خیتار به  قم  یعهما   از  یه ران  ینیحسی  نیمحمدحسی  نامه_ 1

 ایماد  مکات   و  یدیتوح  مکات   در  قانون  و  حکم  فهسوه  تواوت  نییتب  در  ینیخم  امام

 که  شیمردس یغرب  یها قا    از  تیاکثر   یرأ  بودن  مال    یمصنا   به  را  یجم ور  حکومت

 .است ناسازگار اسالم باروح

  عنوان  تحیت  10/4/58  خیتیار  در  را  خود نظرات  نقطیه  یگیانیگهسیا   ی یییاف اهلل طف_ ۳

 (۷۶ همانا) .کرد منتشر  و میتنظ  لا ۱۹۸ در اسالم یاساس قانون

 چیاس 13/4/58  خیتیار  در  را  قم  یعهمیا   از  نور   ۱۱۰  حیدود  نیامیه  اهالعیات  روزنیامیه_ ۴

 .بودند یاساس قانون در هیفقتیوال ا ل گنجاندن خواهان که کرد

 چاس  به یخاتم  محمد  دیسی نام  به  21/4/58  خیتار  در  رای  امقا ه  اهالعات  روزنامه_ ۵

 .کرد اشارس دیتقه مراجع نظارت به توانیم آن یمحورها  ازجمهه که دیرسان

  یرسییم   انتشییار  از  بصد  ها واکنش  نیتر م م  از  یکی  یمنتظر   اهللتیآ  یهیتوصیی  هیانیب_ ۶

 در  هیانیب  نیا .بود  پرداخته  هیفقتیوال  مسیلهه به  که  اسیت  یاسیاسی  قانون  سینوشیپ

 .دیرس چاس به یاسالم یجم ور روزنامه در 24/4/58 خیتار

 خیتیار در سینوشیپ خصیییوص  در را  خود نظرات رانیا مهیت  زحمتکشیییان حبب_ ۷

 و   یاجتمیاع  در یییحنیه  تییروحیان حضیییور  بر   دییتیأک  جبوس نیا در. داد ارائیه  30/4/58

 .دارد دیتأک یاساس قانون در هیفقتیوال وجود  بوم بر  و دارد رانیا یاسیس

 دربارس یهرح  ارائه به  را خود  ۱۴  شیمارس  هیانیب  ایاسیالم  انقالب  نیمجاهد  سیازمان_ ۸

 است شدسلیتشک ا ل ۱۶۶ و مقدمه کی از هرح نیا داد اختصاص یاساس قانون

 یاساس قانون سی نوشیپ به صدر محمدباقر دیس واکنش وسیاسی  آراء

  واکنش  نیاو   سینوشیپ به  نسیبت   یدر  محمدباقر   دیسی  واکنش اسیت  مصتقد  نگارندس

 شدس  نگاشته   بنان  یعهما   نامه  جواب  در  واکنش  نیا  ااست بودس  موضوم  نیا  به  یرسم
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 ۶ به مربوط   در  دیش   نامه  خیتار  کهنیا  اول  ااست  تیاهم حائب   ج ت دو  از که  اسیت

 یبرا  امام  حکم با   زمانهم  یصنی  اسییت  ۱۳۵۷  ب من  ۱۵ با   مصییادف  ۱۳۹۹  االولعیرب

  هنوز  درواقع  ااسیییت بودس  یاسیییالم  انقالب  یروزیپ  از  قبل و  بازرگان  یر یوزنخسیییت

   ییورتبه  آن به  نسییبت  یواکنشیی ا ی و  نگرفته  قرار  یعموم  نقد  مصرض  در  سینوشیپ

 یفق   لیتحه با   سینوشیپ  نقد  جرقه  نیاو  گوت  توانیم. اسیت  نگرفته   یورت  یرسیم

 اسیت  ج تنیازا  هرح  نیا  تیاهم .اسیت  خوردس  رقم   یدر  محمدباقر   دیسی یاسییسی و

  یاسیییالم   نظیام  کییدئو وژییا  چ یارچوب  نییتب بیه  شیییدسهییت   سینوشیپ مقیابیل  در کیه

  دی شی   یسیو  از  شیدسارائه  سینوشیپ با   رسیا ه  نیا  ییمبنا   شیباهت  یهرف  از  و  پردازدیم

 یاتیح و  م م  دیتائ  از  نشیان  مصیوب  قانون و  یاسیاسی  قانون  خبرگان  مجهس  در  یب شیت

 بیه  چراکیه  اسیییت  تییاهم  حیائب   ییمحتوا  از حیاظ  دوم(  ۱۵  ا۱۳۷۹  مایحک)  دارد  آن

 نیب  در   یدر  دیشی .  پردازدیم  بتیغ  زمان  در  یاسیالم  حکومت  اجراقابل  مدل یهراح

 و   یعهم گاسیجا   تیاهم بر  و  است  شدسیم  شناخته  ینید عهوم  در  تبحر  به  وقت  یعهما 

 اشیارس  شیانیا  شی ادت  از  بصد  ینیخم  امام نامه  به  توانیم   یدر  محمدباقر   دیسی  یمصنو

 یعبا  روز سه  و  دانندیم  هیعهم حوزس  مواخر   از و  مجاهد  یعهم  یتیشخص  را  او  که کرد

 .کنندیم اعالم یعموم

  عنوان  تحت   ییدر  دیشیی   آثار  نیتر م م  از   بنان  یعهما   پاسییخ  در   ییدر  دیشیی   نامه

 هرح ا ی  "رانیا  هیاالسیالم  هیا جم ور  دسیتور  مشیروم  عن  هیدیتم   هیفق    مصه رسیا ه"

 به یشیاهرود  محمود  دیسی  توسیق  که بود  یاسیالم  یجم ور  یاسیاسی  قانون  یشین ادیپ

 ییدر در این    محمدباقر   دیسیی  (.۱۷۴  ا۱۳۸۷  ایپناه)  شیید  دادس  لیتحو  ینیخم  امام

 .میکنیمنکات آن اشارس  نیتر م موجیبس به نکاتی درخور توج ی اشارس دارد که به 

 آن  در  مندرج  نظرات و  نامه نیباوجودا  که  کندیم  دیتأک  نامه  یابتدا  در   ییدر  دیشیی 

 آن  از  ا خطاب  فصیل و  یین ا   سیخن  کنمیم  دیتأک: »کنند  رادیا  دیبا   امام  را یین ا  نظر 

 یروزیپ به  را  آن  توانسیت و  افراشیت به  را یپرچم  نیچن  که  اسیت  مجاهد  یشیوایپ  نیا

  هی فقتیوال  مقو ه  به مربوط  که  نامهبخش  نیتر یدیکه  (۲۵  ا۱۳۹۴   ییدرا) برسییاند«

  تی مرجص»:  کندیم ادی  آن  از  مانه«یحک  تیمرجص»  عنوان  تحت   یدر  دیشی   اشیودیم



     29...     در  هیفقتیبرآمدن ا ل وال  یدر چگونگ  یریس

 

 

  مصصیوم  امام  ینا   مرجعا  ینید   حاظ به  و  اسیت  یاسیالم  قانون  کنندسنییتب  مانهیحک

 (۳۳ همانا).رودیم شمار به

  را  هیفقتیوال و  یاسیالم  حکومت  مدل  نامه  از  بخش  نیا انیپا   در یدر    محمدباقر   دیسی

: از  انیدعبیارتآن    یمبیان  کیه  دانیدیم  یاسیییالم  فقیه  در  یگیذارقیانون  یمبیان  بر   یمبتن

 ابتین تیباکوا  و عادل  مطهق  مجت د_ ۲  اسیت  خداوند  آن  از  تن ا   یاسیتقال   تیوال_ ۱»

  مطابق. اسیت  امت  آن  از  شیورا  ا یل  اسیا  بر   امهع  تخالف_ ۳...دارد  عصیر   امام جان   از

 نسیبت  زمانا  امام  ینا   یقانون  اشیراف و  نظارت  چ ارچوب  در  تواندیم  امت  ا یل  نیا

  یاسیالم   یزندگ  در  آن  یاجرا  و  عقد  اهل  شیهیاند_ ۴  کند  تیحاکم  اعمال  خود  امور  به

  زمان  امام  ینا  یقانون  نظارت  ا یییل  و  شیییورا  ا یییل با   که  یاگونهبه_   آن  تکامل  که

  از  برآمدس و  مردم  ندسینما   که  شییودیم  ییشییورا  یر یگشییکل  موج _ باشیید  هماهنگ

  یشن ادها یپ  عنوانبهرا    نگاس  نوم  نیاش ید  در  (۳۶_ ۳۷  همانا.« )است  آنان  انتخاب

 در  آن  ر یتأثو   دیتائ  توانیم  و  اسییت کردس  مطرح  اسییت  اجرا و  یبررسییقابل که  ینظر 

 در  آن  یقیتطب یبررس  که کرد  مشاهدس  وضوحبه  رانیا  یاسالم  یجم ور یاساس  قانون

 .گنجدینم نوشتار این

 یاساس قانون خبرگان در هیفقتیوال ا ل  یتصو و ورود یچگونگ بح  دوم:

  یها فیه  حضیور با   ۱۳۵۸  مرداد  ۱۲  خیتار  در یاسیاسی  قانون  خبرگان  مجهس  انتخابات

 و   یآزاد  ن ضیت  تا   گرفته  یمکتب  به موسیوم  یها تشیکل  از  یاجتماع و یاسییسی  مختهف

 قابل  انتخابات  یآرا  جهینت(  ۲۲۴_ ۲۲۵  ا۱۳۷۶  ایرضییو. )شیید برگبار  چپ یها گروس

 دادس  لیتشییک  را  ندگانینما   در یید  ۷۰  حدود  یجم ور  حبب  ائتالف و بود  ینیبشیپ

  هم  انتخیابیات  نیا  یعبیارت  بیه.  بودنید  کردس  تقهی   یادعیا   چیپ  یهیا گروس   یذا  و  بود

 داد  نشییان  را  مختهف  یها گوتمان  وزنهم و  کرد  روشیین  را یاسیییسیی  یها یمرزبند

 (۲۹۲ ا۱۳۸۹ زادسا ینیحس)

 خیتار  در «یاسیاسی قانون یین ا  یبررسی  مجهس»  عنوان  تحت  خبرگان  مجهسدر ادامه  

  مذاکرات  مشیروح   یورت) کارکرد  به  شیروم  ندسینما   ۷۲  تیعضیو با   ۱۳۵۸  مرداد  ۲۸

 (.۷ ا۱۳۶۴ ا۱ ج ایاساس قانون یین ا  یبررس مجهس
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 دو ت که  داشییت  آن  از  نشییان  بازرگان  سییخنان  اخبرگان  مجهس  هیافتتاح  مراسییم  در

  ر یی تغ و  ا یالح  به  یاسیاسی  ازین  که  داندیم شیدس  دیتائمتنی    را  سینوشیپ  متن  موقت

  یاسیالم   متون  از  برگرفته  را  مندرج  ا یولدر سیخنرانی خودا   بازرگان و  ندارد  نیادیبن

  یرأ  و  یمه  تیحاکم  انتقادا  حق  ایآزاد  ا ییول  از  آنچه  یمیتقد هرح  در»  :شییماردیم

  راثیم نه و  اسیت  گانگانیب  لیتحه  و  دیتقه  و  نیزم  مغرب  ارمغان  نه اسیت  آمدس  تیاکثر 

 و   منکر   از  ین  و  مصروفامربیه  ارییاخت  یرهیا یتصب در بهکیه  مخهوما  یشیییاهنشیییاه نظیام

 «یاز   یا    تیمشی  زا  منبص   و  قرآن با   منطبق  اسیت  یا یو   یمحتوا  مشیورت  دسیتور

مجهس خبرگانا رسییا ت خود را بازنگری اسییاسییی در   کهیدر ییورت  (۷  ا۱ج    همانا)

و ا یول م می چون ا یل پنجم را توانسیت در قانون اسیاسیی   دانسیتیم  سینوشیپ

 بگنجاند.

 و معمای تاریخکمیسیون اصل پنجم 

 و   ا ییل ذکر   از  قبل  هیفقتیوال  ا ییل  به موسییوم  پنجم  ا ییل   یتصییو  خصییوص  در

 و   یخیتار  تیاهم  یدارا  آنچه_ ۱:  دینما یم  یضیرور  نکته  چند  آن  رامونیپ  حاتیتوضی

 رخانه یدب  اریاخت  در  که اسیت  پنجم  ا یل  ونیسییکم  مذاکرات  اسیت  فراوان یاسییسی

  یاعضییا   از  نامههیتو یی  اخذ  و نگارندس  یها ینگارنامه باوجود و  اسییت خبرگان  مجهس

  قید با  و  نگرفت  قرار دسیتر   در  محدود   یورتبه  یحت  مذاکرات  نیا خبرگان  مجهس

 ا۱۰۷  ا یول و  شیدس  متبهور  پنجم  فصیل  در  هیفقتیوال  ا یل_ ۲. دیگرد روبرو  محرمانه

 مربوط بیه آن  اراتییاخت  و  فیوظیا   و رهبر    یییویاتو    قیشیییرا  نییتص  بیه  ۱۱۰  و  ۱۰۹

 در  کهاسیت   یاسیاسی  قانون  پنجم  ا یل  اسیت  بح   محل  نجا یا  در  آنچه و  اسیت  پرداخته

 یاسیاسی قانون  خبرگان  مجهس پانبدهم  جهسیه  در  ۱۳۵۸  وریشی ر   ۲۱  چ ارشینبه  خیتار

 .شد  یتصو آرا تیاکثر  با  و گرفت قرار یموردبررس

 ای  ها ونیسییکم  جهسیات به  منوط  دینبا   را  خبرگان  مجهس  در  هیفقتیوال  ا یل   یتصیو

 بهکه  کرد یتهق  مجهس  درون  در  خاص  افراد  توکر   دسییزا  را  آن و  دانسیت  یعهن   یحن

 دیسی و  ینیخم  امام  آراء  به  آن  ینظر   شیهیر  آمد دوم  و نخسیت  بح   در  که  هورهمان

 هاگروس و  افراد  نقش  درواقع و گرددیبرم  یاسیالم  حکومت  خصیوص  در   یدر  محمدباقر 
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. اسیییت  یقیانون  و  یحقوق  یهیا قیا ی   در  اتیینظر   نیا  تییتثب مجهس  خیارج  و  داخیل  در

  یافراد   یهیا یر یگیپ  ا یی  و  مقیاومیت  اگر   کیه  کردذعیان  ا  دییبیا   را  نکتیه  نیا  کیه  هرچنید

  درازا  به  ا ل  نیا   یتصو  نبود...  و  یمنتظر   اهللتیآ تایآ  حسن  ایب شت دکتر   همچون

  لی تقه   ذا  شییودیم  محسییوب ییروبنا   امر   کی  فیه  نیا  کار  گر یدیعبارتبه  .دیکشیییم

 یسیطح  اسیت  شیدس یتصیو  و  هرح  خبرگان  مجهس  در  تمامًا  ا یل  نیا  نکهیا  به  موضیوم

 .رسدیم نظر  به

 دیشی   اسیتیر  با  یاسیاسی  قانون  پنجم  ا یل   یتصیو  یبرا  خبرگان  جهسیه   یترت هر   به

 تیآ  حسین  توسیق  پنجم  ا یل  شیوراهاا  ا یل  یبررسی  از  بصد  وبرگبار گردید    یب شیت

  کندیم  نامثبت  مخا ف  عنوانبه  که ینور   نیاو . شید  قرائت  سیهیرئلتیه ر یدب  عنوانبه

  یرهبر  و  دارد  عالقه  رانیا  یاسیالم  انقالب به  نکهیا به  اشیارس با  او.  اسیت  یامراغه  مقدم

 توجه  خواهدیم  نکته  نیا  بر   و  کندیم  آغاز  را  خود  یانتقاد  نطق  اسیت  رفتهیپذ  را  امام

  اسیالم  نکهیا  و کرد  قانون به  محدود  را  آن  اسیالم  میتحک یبرا  دیبا   چرا که  کند  جه   را

 است  انقالب  یشورا  دیتائ  مورد  سینوشیپ  نیا  نکهیا  انیباب  ضمن  در و  است یفراقانون

 شییودیم  ادآوری  را  اسییت  یعموم  یآرا به  اتکا  بر   یمبتن  که سییوم  ا ییل با   آن  تصارض

 بر و  داندیم سیوم  ا یل  با   ر یمغا   را  هیفقتیوال  ا یل  یامراغه  مقدم(  ۳۷۵  ا۱  ج  همانا)

 نوم  نیا  که  دارد  دیتأک  نکته  نیا بر   و  ورزدیم  ا یرار  سینوشیپ   یتصیو  روند  عیتسیر 

 خاص  هبقه  کی  توسیق  اسیالم  درآمدن  انحصیار  به  منجر   اسیت  ممکن  نیقوان  میتنظ

 لا ی  رد  در  را  لید   نیهم ب ین   یدریبن  که  کندیم اشیارس  یادغدغه به  ادامه  در.  شیود

  را خبرگان  مجهس  تیماه خود  یسییخنران  آخر   دری  امراغه.  کندیممطرح    هیفقتیوال

 ناچار شیود  یتصیو  ا یل  نیا اگر   نکهیا و  دهدیم   یتشیخ  متواوت  ماسیسیان  مجهس با 

  حضیار  از  یب شیت  دیشی   مراغه  مقدم  نطق  اتمام  از  بصد  .میهسیت  ا یول  همه  ر ییتغ  به

 نژاد  یهاشییم  دیشیی   شیین ادیپ  به که  کند   ییحبت  موافق  عنوانبه نور   کی  خواهدیم

   یحبت  اول گروس  از  هم و  دیهسیت  متن  نیا  سیندسینو  هک  شیما  خود»  :نکهیا بر   یمبن

  جواب  یامراغه  مقدم  نکات  به و  کندیم  رادیا  را  نطق  خود یب شییت  دیشیی   د«اییبورما 

 و   ندارد  یاسیییاسییی  قانون  به یازین  چیه  اسیییالم  که پرسیییش  نیاو   در جواب.دهدیم
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 و   مهت  کی  یاسیاسی  قانون  که اسیت  نیا  میکنیم ما   » آنچه:  دیگویم  اسیت یفراقانون

 و   جامصه  نیچن  کی یاسیاسی قانون  ایاسیالم  انقالب  کی ایاسیاسی قانون  مسیهمان  جامصه

  (۳۷۷  همانا) «باشید  یاسیالم  مصارف به  یمتک  که  دارد  ازین یب یچ  بدان  یانقالب  نیچن

  متواوت  را  خبرگان  مجهس  تیهو  که  دهدیم  پاسخ  را  دوم  نکته  یب شت  دیش   بصدازآن

  مجهس گر ید  میبده  ر ییتغ  را  یا ییه  نجا یا  ما   اگر   که  دیگوت»:  دیگویم  او.  دانسییتندیم

  را  الزم  یب یچ  خبرگان  همهنیا  مجتمع  اگر   باشیدا  عکس  مطه   دیشیا . سیتین  خبرگان

 اگر ... سیتین خبرگان  مجهس  وقتآن  نکند  ا یالح و  دیوباین یاسیاسی  قانون  یمحتوا بر 

 چه یبرا  واتیتشیر   نیا ا یآ  اسیت  تمام  گر ید  شیدسانجام که  یکار  که باشید  یمصن  بدان

  ادامیه  در( ۳۷۷  همیانا)بود؟«  چیه یبرا میداد جهسیییه  نیا  لییتشیییک  نکیهیا  گر ید بود؟

 اشیارس شید  مطرح  یامراغه  مقدم  توسیقکه   ۵  و  ۳  ا یل  تصارضیات  به یب شیت  دیشی 

 اسیت؟  آمدس  چرا  ا یل  نیا: »که  پردازدیم  موضیوم  نیا  حیتوضی به  ادامه  در و  کندیم

 کی  دیبا   امور  ادارس  و  یرهبر   ثقل  تیمرکب  که  میکرد  شین ادیپ  یاسیاسی  قانون  در ما   چرا

 داشیته  ندسیآ  در  یاسیالم نظام  میخواهیم  ما   کهنیا  یبرا...  باشید یگروه  ا ی فرد  نیچن

 و هینظر   چ ار هبار  حدود به  خود یسیخنران  در یب شیت  دیشی (  ۳۷۸  همانا) م«یباشی

 یاسیاسی قانون دررا    ا یل  نیا چرا  که  دارد  نیا بر   تکه  عمومًا  نکهیا و  مردم  شین ادیپ

 و   نظرات  یآورجمع  را یاسیاسی  قانون خبرگان  مجهس  کار و  کندیم  اسیتناد  اندنگذاشیته

 .داندیم سینوشیپ لیتکم

 و   ها جامصه  مورد  در  حیتوضی به  ا یل ورود  ضیرورت  و  شیدن  تر روشین یبرا  یب شیت  دیشی 

 جیامصیه  آن  مردم کیه  ییهیا جیامصیه »  :پردازدیم  یمکتب و  یمکتب  ر یغ  یاجتمیاع یهیا نظیام

 کردندا  انتخاب  را  مکتبشیان  کهنیا  محضبه  ااندکردس  انتخاب  را  یمکتب  ب یچ  هر   از  قبل

  مکتی  نیا  چ یارچوب در  میا   ب یچهمیه  دییبیا   بصید  بیه  نیا از  کیه انیدکردس  اعالم  قیتیحق در

  یها انتخاب  او شیان  انتخاب  نیا با  یو ... گرفته   یورت  آزادانه  مکت   انتخاب...  باشید

  جیامصیه  نیدیگویم  هیا جیامصیه  نیا  بیه.  انیدکردس  محیدود  مکتی   چ یارچوب  در  را  بصید

 اسیت  یمکتب  نظام  کیکه ایران اسیالمی    کندیم  اذعان  و(  ۳۸۰  همانا)  ک«یدئو وژیا

 .است کردس مشخ  را حکومت چ ارچوب رفراندوم با  رانیا مهت و
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   یورت  هیفقتیوال  پنجم  ا یل  خصیوص  در  یر یگیرأ  ابصد از نظرات مختهف  تیدرن ا 

  افراد  کنمایم  اعالم  را  جهینت»: شید   یتصیو  گونهنیا  یب شیت  دیشی   تیروا به و  گرفت

 اچ ار نور   ممتنع نورا  وسیهپنجاس  موافق  هسیتندا نور   وپن شیصیت  تابهو  هبق بر  حاضیر 

 (۳۸۴ همانا) شد«  یتصو پنجم ا ل نیبنابرا؛ نور  هشت مخا ف

 در فراسوی متن مذاکرات یاثرگذار نقش افراد وبحث سوم: 

  نی تیدو  و هرح  از خبرگیان  مجهس درون در  ازآنچیه  بود  یتیروا شییید  ذکر  کیه رونید  نیا

قانون   مجهس  مذاکرات  مشیروح  یها کتاب  در ا ی و  شید  پخش  یمه رسیانه  در  ا یل  نیا

تقهیل آن به یک موافق و مخا ف به مصنای    و  مباحثات  یکوتاه  نیا  اما .  درآمد  ر یتقر   به

 . اسیت  شیدسمطرح  آن  دسیچک  و  گرفته   یورت  نظر تبادلبح  و  ها سیاعتآن اسیت که 

  کهیهنگام  و  میکردیم  بح   یررسمیغ  لتیه  جهسه  در»  :یفارس  نیا دجالل  تصبیر   به

 یین ا   یتصیو  یبرا  یعهن   یحن به  را  آن  میشیدیم  مطملن  آرا  تیاکثر   حصیول  هر   از

 ر یتنو  ج ت  یرفًا  مجهس  یعهن  جهسیات  چراکه(  ۵۱۵۹  ا۱۳۷۳  ایفارسی)  «میآوردیم

 و   ها یسییازمیتصییم یو  اسییت  شییدسیم  منتشییر   نینماد   ییورتبه و  یعموم  افکار

  لی د   به  که  سته  نجا یا  در.  است  بودس  دادن  رخ  حال  در  گر ید  یجا   در  ها یر یگمیتصم

  داخل و  خارج  در  یرامونیپ  یاظ ارنظرها  به  دیبا   محرمانه اسییناد  به یدسییترسیی  عدم

 یبررسی آن  به مربوط  یها هیفرضی و اشیارس  نکته  چند  به  ادامه  در.  کرد  بسیندس  مجهس

 .شودیم یواکاو تیروا چند نیب و

  یها تیروا  هیفقتیوال  ا یل   یتصیو  درروند  ها آن  یرگذاریتأث و  افراد  نقش  خصیوص  در

  از بصید  مثیالعنوانبیه  .انیدشیییدسثبیت خیاهرات قیاب در بصضیییًا  کیه  دارد  وجود  یگونیاگون

 یفردا: »دارد  یامکا مه یب شیت  دیشی  با   کندیم  ادعا   سیحابی  هیفقتیوال  ا یل   یتصیو

 یب شیییت  مرحومبیا    مجهس  دور  یکر   در  رفتم  خبرگیان  مجهس  بیه  من  کیه  روز  آن

 کردندیم   یحبت  شیانیا با  و  بودند  گرفته  را  شیانیا گرد  جوانان  از  یاعدس  کهیدرحا 

  قطع  مببور  جوانان  با   را  خود   حبت  من  مشاهدس  از  پس  یب شت  مرحوم  اکردم  برخورد

 گوت  من  به  آهسیته و  دیبوسی  را   یورتم  و گرفت  آغوش  در  مرا  آمدا  من یسیوبه  و کرد

 دیشی   سیخنان  نیا  از یسیحاب  «دیدارنگه  نهیسی  در  را  دردها   نیا  فصالً  اسیت ب تر   که
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 یو  بودند  مخا ف  هیفقتیوالتصیوی  ا یل    با   ب ین  شیانیا  که  کندیم  اسیتنباط  یب شیت

 وجود نیباا(  ۵۳  ا۱۳۹۵  ایهاشم  و  یب شت. )دانستندینم  مخا وت  انیب  مستصد  را  زمان

 یب شیت  دیشی   رفتار  زا  او  که  اسیت بودس  یبرداشیت یسیحاب  اسیتنباط که  گوت  توانیم

 چرا  اسییتا بودس  آن  مخا ف  یب شییت  دیشیی   اگر   چراکه.  ندارد  تیقطص و  اسییت  داشییته

متن قانون در   یا ییه  سییندسینو چرا  و  ؟باشییدیاو م  پانبدهم  جهسییه  یا ییه  سییخنران

 دو   یاحتما   جواب به  دنیرسی  یبرا  اسیت؟  شیانیا  یشیواهد ذکر   به  خصیوص ا یل پنجم

 خود  یباهن  دسیعق  برخالف  یب شییت  دیشیی   نکهیا  اول  :شیید  متصییور  توانیم  را حا ت

 بودس یشیفرما   یعبارت  به  و  است  شدس  یسخنران  نیا  به  سوارش  و  است کردس  یسخنران

 و اشییارس  بدون  را  یسییخن  تنشکاهش   و  فضییا  کردن  آرام  یبرا  نکهیا دوم  حا ت ا ی و

 موضیوم  نیا. اندکردس  انیبخطاب به سیحابی   یخا ی  مورد  به  منظورشیان  کردن شیواف

 توجه با   اول حا ت  احتمال  که کرد یبررسی  یب شیت  دیشی   یشیناسی  تیشیخصی با   دیبا   را

و حا ت دوم نیب   اسییت  ذهن  از  دورکمی    او  یآرا تیحر  و  یب شییت  دیشیی  سییابقه  به

 .دینما یم تر محتمل

  یها واکنش که  اسییت  تیآ  حسیین  با   دارید  از  کندیم  نقل یسییحاب  که یگر ید خاهرس

  مجهس  لیتشیییک  به  ماندس  روز دو  یکی»  :دیگویم او  .اسیییت  داشیییته یپ  در  را  یادیز

  نی ا  در  .دارد  اشیکال  یاسیاسی  قانون  نیا  گوتند  یامصیاحبه یه  یمنتظر   یآقا   خبرگان

 یروشینوکر   محافل  در  یمنتظر   یآقا  حرف. سیتین  تیروحان  از  یاسیم  یاسیاسی  قانون

  نی ا گوت  مایشیید آشیینا   اول دورس  مجهس  در  تیآ با  ما   که  بصدها   داشییتا  یبد  بازتاب

 کیه  بود  هیا حرف نیا دنبیال  هم تییآ خود. میگوت  یمنتظر  یآقیا  بیه  میرفت میا   را هیا حرف

 تیآ به  کینبد  افراد توسیق  مصیاحبه  نیا(  ۱۳۴  ا۱۳۸۸ شیاد وا)  ت؟«یروحان کو  پس

  از  سییوءبرداشییت اسییت  گوته  یسییحاب  آنچه که  شیید ذکر   گونهنیا و  شیید  دادس  پاسییخ

  از و  مجهس  دوم و  اول  دورس  ندگانینما   از  یمیکر   فااد.  اسییت بودس  تیآ  یها  ییحبت

 دیس  و  کندیم  تیروا  را  ا ل  نیا   یتصو و  ورود  یگر ید  منظر   از  تیآ  کینبد  دوستان

 بح   اوالً»:  داندیم  هیفقتیوال  یا ییه  سییندگانینو  را  تیآ  حسیین و  یاخامنه  محمد

 ها جهسیه  آن  در  که یدوسیتان  از یبصضی.... شید  ا یاح  و  مطرح  امام  توسیق  هیفقتیوال  ا یل
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  یا خامنه  محمد  دیسیی  یآقا   منبل  در  ما   که  دهندیم  شیی ادت  و  هسییتند  زندس بودند

 اهللتیآ  خدمت میبرد  را  آن  بصد و  مینوشییت بار  نیاو   یبرا  را  ا ییل  نیا و  مینشییسییت

 بردند   امام  خدمت  را  آن  تیدرن ا  و  شید  پردازش  یگر ید  ونیسییکم  در  تازس.  ..یمنتظر 

 امام  خق  دسیت  یحت و  کردند  اعمال  هیفقتیوال  ا یل  در  را  ها ا یالح  نیآخر   شیانیا و

 (۲۹۵ ا۱۳۹۳ اییموگو.« )مجهس ندگانینما  یبرخ خدمت بردند را

  یسییانگه  هرح که  رسیدیم  جهینت  نیا به  خود  کتاب  درنیب     یدریبندر ادعایی دیگر 

 :دیگویم او  است  شدس  یر یگیپ و  مطرح نظامادسیپ  عنوانبه  تیآ و ییبقا   توسق و  اسیت

 بیاهم تییآ و  ییبقیا ] حیال  میگوتیم  جورنیا  میا .  اسیییت  یسییییانگه  هرح  میگوتیم میا »

 شیودینم ییهوا  جورنیهم  و کرد  قیتحق  دیبا   داندیم  خدا  نداشیتند  ا ی  داشیتند[  ارتباط

[ تییآ  حسییین]  آقیا   نیا  میگوتیم.  میبود  نکردس  هم  قیتحق  و  میگوتیم  وقیتآن  یو 

 و تیآ  نقش بر   هم گر ید  یجا   در   یدریبن  (۸۴  ا۱۳۸۰  ا یدریبن)«هسیت یچ ییبقا 

 کیه  گوتم یمنتظر   یآقیا   بیه»  :دییگویم  و  کنیدیم دییتیأک  یمنتظر   اهللتییآ  اهالم  عیدم

 که  گوتند  من  به شیناسیمینم  را  او  من: گوت  د؟یکرد  امضیا   تیآ  حسین  با   چطور شیما 

 (۸۴ همانا) د«یبگذار گوتم من و میبگذار هیفقتیوال یبرا هم شمارا یامضا 

قطصی   به  مصییاحبه  متن  در  چراکه  اسییت   امیا و  اب ام  دچار خود   ییدریبن  یادعا   نیا

 دیسی   یدر.  کندیم  اذعان  سیانگه  توسیق  ییبقا   ینشیاندگدسیت  خصیوص  در  ادعا   نبودن

  موضیع  یمنتظر  و کردس  وا یا  تیآ  را  یا یه  نقش اسیت  مصتقد  راسیتا   نیا  در  هم  یجواد

  از باالتر   را  خود  یحوزو و  یعهم گاسیجا   یمنتظر   اهللتیآ  اما ؛  اسییت کردس  تکرار  را  تیآ

  متواوت  یاظ ارنظر   در   ذا شیود ییبقا  و  تیآ  دسیت  چهیباز  ا یطالحبه  که  داندیم  آن

 ورود  ٔ  نهیدرزم و  کردم  عیتوز  و  نوشیتم  قم  در  یاکتابچه: »دیگویم  .شید ذکر   آنچه با 

  هماهنگ  من با   بصداً  گرانید  و بودم  مبدم  یاسیاسی  قانون  متندرون  به  هیفقتیوال  ا یل

  یفرهنگ   ماهنامه با   مصییاحبه  در  ب ین  انیهیاسییراف  دکتر   (۷۲  ا۱۳۸۵  ایهیخه)شییدند«

 :دیگویمهیف مقابلا    یها هجمه  مقابل  در تیآ  حسین  از  دفام  در  ارانی  شیاهد  یخیتار

  مذاکرات  اگر   شییما  بود یاسییاسیی  قانون  در  هیفقتیوال  بح   گذارانهیپا   از  یکی  تیآ»

 بیه راجع  کیه  یسیییاا   هر   کیه  دیینیبیم دییبخوان  را  یاسیییاسییی  قیانون خبرگیان مجهس
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... بیدهید  جواب تییآ  یآقیا   دییگویم یب شیییت  دییشییی  شیییودیم دسییپرسییی  هییفقتییوال

  ا یییل  گنجیانیدن  در  او  نقش نیهم  لیید   بیه  شییید  تییآ  بیا   بصیدهیا   کیه  ییهیا مخیا ویت

 در خود  تییآ  حسییین  (۲۶۵  ا۱۳۹۳  اییموگو) «.بود  یاسیییاسییی قانون  در  هییفقتییوال

 یا یییه  لید  و  کندیم  اقرار  هیفقتیوال  ا یییل   یتصیییو  در خود  نقش به  یمواضیییص

  نی ا  یجد  مدافصان  و  هرفداران  از  یکی  من: »داندیم  ا ییل  نیا   یتصییو  را  یندگینما 

 که بود  نیا  یبرا  هم  مجهس  نیا  یندگینما   قبول دیشییا   و  هسییتم  (هیفقتیوال)  ا ییل

  حکومت  چون  کنم  کمک  ا ییل  نیا  گذراندن  در  دارم  قدرت  که ییآنجا   تا   کنم  کمک

 ی بررسی  مجهس  مذاکرات  مشیروح   یورت)«نمیبینم  مسیتقر   ا یل  نیا  بدون  را  یاسیالم

 (۱۰۹۲ ا۱ ج ا۱۳۶۴ ایاساس قانون یین ا 

در این خصییوصا انتصییاب و ابتکار این ا ییل به   ب یبرانگبح ی  ها چا شاز    یکی دیگر 

  توانیمحبب زحمتکشییان اسییت. اگر بخواهیم منصییوانه به این ادعا رسیییدگی کنیم  

به   اییبقا   اریعتمامی  نیآفر نقش با  و  زحمتکشیییان  حببانتصیییاب این ا یییل به   گوت

  نی ا  در که  اسیییت  رابطه  نیا  در  هرح  و  شییین ادیپ  هبار ۴  حدود  گرفتن دسینادمصنای  

 کیه بود  یحبب  نیاو   چراکیه کردا اشیییارس  یجم ور  حبب بییانییه  بیه  توانیم  خصیییوص

 خواسیییتیار  و  کرد  اعتراض آن  بیه موقیت دو یت  سینوشیپ انتشیییار  از پس  بالفیا یییهیه

 ها دس ا ی و(  ۹۳  ا۱۳۸۵  یورع)  شید یاسیاسی  قانون  در  هیفقتیوال نام  به  یا یه  گنجاندن

 آن  به خود  نظرات و  ها هیاهالع  و ها هیانیب  در  یررسییمیغ  و  یرسییم  ارگان  و  سییازمان

 آنکه  گر ید  نکته ؛ وباشییندیم  دسییتر   در و  یآورجمع  ها آن  همه  که  اندکردساشییارس

 یعهما   و  ینیمشیک نژادا  یهاشیم  دیشی   ایمنتظر   اهللتیآ ایب شیت  دیشی   مانند  یافراد

  قرار شیدسیهراح  و یاحسیاسی یباز  کی  درها  آنهمه    و  بودس  نظر  یاح   یافراد  گر ید

 تیآ  حسین  همچون  یافراد  توسیق  آنکه  از  شیپ  موضیوم  نیا  ا یل   ذا. گرفت  نخواهند

 بود. شدسدرجبافتار سیاسی آن روزگار  در بشود مطرح زحمتکشان حبب و

 یر یگجهینت

ی مختهف فق ی ها برداشیتدر آرا اندیشیمندان و قدمای شییصی با   هیفقتیوالاندیشیه  

   ییورتبه  بهکه  یدفص   ییورتبه  نهاسییت اما در دوران مصا ییر این نظریه   قرار داشییته
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جدیدی در آثار امام خمینی متبهور گردیدس اسیت.   قرائتو با   شیدسیب یرهرح  یجیتدر

ا یهی از ا یول قانون اسیاسیی با پیشین اد شی ید  یدر در   عنوانبهورود این اندیشیه  

قانون   سینوشیپعهما پیرامون    ها ادشین یپی تاریخی به عهمای  بنان و نظرات و انامه

  یجم ور   یدر قانون اسیاسی سیازسیرنوشیت  یا یه  عنوانبه  هیفقتیوالا یل  ی شید.  ب یریپ

را به  یمجهس خبرگان قانون اسیاسیو مباحثات    مذاکرات  نیبتر یبرانگچا ش  ایاسیالم

  یها گوتمانو    ها شیهیاند  ییآرا یفشیاهد    انیم  نیخود اختصیاص دادس اسیت و در ا

ا یاسیییاسییی  قیانون  پنجم  ا یییل در  یگوتمیان  تنیازماین   تبعبیهکیه   میهسیییتگونیاگون  

  مختهف  یها تیروا باوجود  .ردیگیمی جدیدی در مجهس خبرگان شکل  ها یبندفیه

از نحوس ورود این ا ییل به ا ییول قانون اسییاسییی در مجهس خبرگانا این    متواوت و

و   ها تیروا  گذاشییتن  هم  کنار با   دیبا  که  اسییت  موضییوم  نیا  دیما  ها دگاسیداختالف  

 ی که  یبندجمع  به  موجود  مسیییتنداتارتباط برقرار کردن با  و   یاسییییسییی  خاهرات

  مطهق  را هیا آن  توانینمیی نوین  گراخیتیاربیا توجیه بیه رهییافیت   هرچنید  اافیتییدسیییت

 با  و کرد یبررسی  یانهیشییپ   یورتبه  تر کالن سیطح  در  را  موضیوم  دیبا   بهکه دانسیت

 گوت  توانیم  وجودنیباا  .دیرس  مطهوب  یر یگجهینت  به  گوناگون  ینظرها اختالف  قبول

 اول گروس  در  که  اندداشیته  یاسیاسی  نقش گروس دو  هیفقتیوال  ا یل   یتصیو  خصیوص  در

  یرهبر  و  هیفقتیوال  یا ییه  پردازهینظر   عنوانبه  ینیخم  امام  مانند یشییاخصیی  افراد

 پردازهینظر   عنوانبه  آن  تبعبه   ییدر  دیشیی   و  یاسییالم  حکومت  گذارانیبن و  ن ضییت

 اجرا و قابل ینظر   هرح  ارائه.  رندیگیم  یجا   بتیغ  زمان  در  یاسییالم  حکومت  یحقوق

ت. به عبارتی اسی   یدر  دیشی   اقدامات  از یاسیاسی  قانون  کیدئو وژیا  چ ارچوب  نییتص

 یاسیاسی قانون سیاختار  در  ا یل  نیا   یتصیو  در  ییمحتوا و  ییربنا یز  نقش گروس  این

 ایب شیت  دیشی   مانند  یافراد و  کارگباران  شیامل دوم گروس  .اندداشیته  یاسیالم  یجم ور

 نیا   یتصو  در  ایحقوق و  یفق   یها   نهیدرزمجایگاس عهمی    باوجود  که  و...  تیآ  حسن

  مجهس  درو مدیریتی    یکنندگاقنام  باقدرت  اندتوانسته  و  اندداشته  ییروبنا   نقش  اا ل

  هی فقتیوال  ا یل   یتصیو  در  اهمسیو  خبرگان  از  یجمص  همراس یاسیاسی قانون  خبرگان

 تمام  دینبا    ذا  .باشیند  داشیته  ینیآفر نقش  یاسیاسی  قانون  در  یحقوق  ا یل  کی  عنوانبه
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 به دیبا   بهکه  کرد یاسیاسی قانون  خبرگان  مجهس  به  مصطوف  را  ا یل  نیا   یتصیو  ندیفرا

 نینو  ییگراخیتیار  روش  بر هییتک  بیا   حیالنیبیاا.  کرد  توجیهنیب    اول  گروس  یا یییه  نقش

  متن  یمصنا   بهکه  اسیت  لیا ی و  ناب  مطهقا  اسیت  موجود  آنچه  که کرد  ادعا   توانینم

 مستقر   خوانندس  و  متن  و  سندسینو  دسیتندرهم  یها گوتمان  از  متشکل  یفرهنگ  نظام  در

 هیما   دورس  هر   در موجود  رسیغ و  یاجتماع  یاسیییسیی  یفرهنگ  یها گوتمان  از  که  اسییت

 .ردیگیم

 

 منابع

 ت ران: خمینیا امام اندیشیییه در هیفقتیوال نظریه ا۱۳۷۸ اهللا یآمهیا بن زادسمیابراه_

 خمینی امام آثار نشر و تنظیم انتشارات

 خمینیا امیام دییدگیاس از هییفقتییوال هییتیاریخیا نظر رونید ا۱۳۷۸ محمیدم یدیا بیابیا پورا_

 خمینی امام آثار نشر و تنظیم موسسه ت ران:

 چاس ادویم  دانشیگاس  :قم ایرانا در سییاسیی ا اسیالم۱۳۸۹ محمدعهیا دیزادسا سی حسیینی_

 دوم

 خمینیا امام آثار نشییر و تنظیم مرکب :ت رانا  امام وهیا  ییح۱۳۷۸ اهللاروح خمینیا _

 اول چاس

 آثار نشیر و تنظیم موسیسیه ت ران:  اسیالمیا حکومت هیفقتیا وال۱۳۷۸ اهللاروح خمینیا _

 خمینی امام

 ظور نشر {اجایبا }االسرارکشف ا۱۳23 اهللاروح خمینیا _

 سوم چاس  ااسماعیهیان :ا رجاءا قم ا ا رسائل۱۳۶۸اهللا روح خمینیا _

 نشر و تنظیم موسیسه ت ران: خمینیا امام تحریرا وسییهه ا ترجمه۱۳۹۲اهللا روح خمینیا_

 خمینی امام آثار

 مر اد نشر :ت ران اکبرا ج اد و هیفقتیوال اهللاروح خمینیا _

 حمیدا ترجمه  عرب ج ان در مصا ییر اسییالمی یهاجنبش ا۱۳۷۷ اریا هراانجیدکم _

 سوم چاس ا انیک :ت ران احمدیا

 یهمش ر :ت ران انقالبا و یا هاشم۱۳۷۶رضویا مسصودا  _

 نو گام :مهیا ت ران بنیادی مباح  و انقالب یهاناگوتها ۱۳۸۳اهللا  ا عبتیسحاب _

 مصا ر  دایا ا ت رانسنجابی کریم دکتر سیاسی خاهرات ا۱۳۸۱ کریما ایابنجس_
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 دوم وزراا چاس: ت رانتحکیما  تا پیروزی از اسالمی ا انقالب۱۳۸۸شاد وا عبا ا   _

 :قم زندیها م دی ماا رسیا ت اسیالم مکت  زندگی راهبر اسیالم ا۱۳۹۴محمدباقرا    یدرا _

 دارا صدر

 عروج :ت ران خاهراتا میا اقه۱۳۹۱ فاهمها هباهباییا _

 خاتمیا تا بازرگان از گذشیت چه ایران در سیال وپن سیتیب  ا۱۳۸۴ باباییا داوودا عهی _

 تاکنون دوما مجهه فرداا چاس امید :ت ران

 فقه و یدارحکومت تحول مصا ییر ایران در سیییاسییت و فقه ا۱۳۹۳ا داوودا  فیرحی _

 نی نشر :ت ران اسالمیا حکومت

 :ت ران  ارانیدر ااسیالمی   بانقال از بصد اجتماعی سییاسیی ا تحوالت۱۳۸۴ا  ییحیفوزیا  _

 عروج

 سیورس :ت ران ادوسیتیدنیا و مکتبی گرایش دو انقالب چ ار ا۱۳۷۶ انیا دفارسییا جالل _

 م ر

 عهوم و حقوق  دانشیکدس انتشیارات ت ران: عدا تا یسیوبه گامی ا۱۳۷۸ نا یرا کاتوزیانا_

 اول چاس سیاسی

 :ت ران رضییازادسا رحیم پیشییگوتار با ایرانا مشییروهه تاریخ ا۱۳۷۹ احمدا کسییرویا_

 مجید انتشارات

 اول جهد آگاسا انتشارات ایرانیانا دارییب تاریخ ا۱۳۶۱ اناظم االسالم اکرمانی_

 اشراق  :قم  درا ش ید سیاسی نظریه ا۱۳۷۹ یایا عهصمورم _

 اسیالمی جم وری اسیاسیی قانون سینوشیپ  نخسیتین ا۱۳۹۸شی یدانیا سی رابا مقدمی  _ 

 اسالمی انقالب دانشنامه و یپژوهخیتار بنیاد :ت ران ایرانا

 حکمت اشراق  :قم آیتا اسرارا ۱۳۹۳ا جوادا ییمو گو _

 هنری فرهنگی موسیسیه :ت ران اسیاسییا قانون در هیفقتیوال ا۱۳۹۷ دهقانا ایآبادنجم_

 اسالمی انقالب اسناد مرکب انتشارات

  : قم  گذاراقانون روایت به اسییاسییی قانون مسییتندات و مبانی ا۱۳۸۵ جوادا  دیورعیا سیی_

 رهبری خبرگان مجهس دبیرخانه انتشارات

 یهاسییال خاهرات و کارنامه پیروزی و انقالب ا۱۳۸۳ا  اکبریعه رفسیینجانیا هاشییمی _

 نشییر دفتر  :ت ران بشیییریا عبا  انجام به و هاشییمی محسیین نظر زیر ا۱۳۵۸ و ۱۳۵۷

 دوم چاس انقالبا مصارف
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  یحد :ت ران تاریکا زوایای ا۱۳۷۳ا  نیا دجالل فارسیا _

 ا1364ایرانا اسیالمی جم وری قانون ن ایی بررسیی مجهس مذاکرات مشیروح  یورت _

 ۴_ ۱ جهد اسالمیا شورای مجهس عمومی روابق و فرهنگی امور کل ادارس :ت ران

 مجالت

  یوحه ا از۳۳ شیمارس افرهنگ کوثر  حدی  و قرآن عهوم ا مجهه۱۳۷۸ عهیرضیاا انصیاریا_

 ۴۸ تا ۴۵

 57_ 56ا  وحه ۲۱۰ شمارس گبارشا ا مجهه۱۳۸۸ اا  دریجواد سید حاج_

 2  ماندگار شهیا اند۱۳۷۹ احکیما سید محمدباقر_

 ۵۲ شمارس فرداا ایران ا۱۳۷۸ اهللاسحابیا عبت _

 59_ 57 وحه   و دوشمارس یک  ابازتاب اندیشه 1379 اهللاسحابیا عبت _

 اسیالمی جم وری اسیاسیی قانون سینوشیپ  او ین بر گذاری ا۱۳۸۲کاتوزیانا نا یرا  _

 ۱۱۹  وحه نخستا شمارس اساسی حقوق  مجهه ایرانا

 مقاالت

 ه ی فق ت ی وال  ا یل  ی ر ی گ شیکل  چگونگی  ا ۱۳۹۵ا مرضییه   هاشیمی  حاجی  عهیرضیاا  ب شیتی  _

 . ۱ ایرانا شمارس  اجتماعی  مطا صات  مجهه : ت ران  اسالمیا  جم وری  در  قدرت  ساخت  منب ه به 

 قانون در  یدر محمدباقر سیید عالمه یهاشیهیاند ریتأث ا۱۳۸۷ ارسینجانیا سیجادا پناهی _

 ا۱۸ و ۱۷ شمارس اسیاست و دین ا فصهنامهجم وری اسالمی ایران  اساسی

 نامه هرح ایران اسیالمی جم وری اسیاسیی قانون شیواهی خیا تار۱۳۸۵محسینا   خهیهیا_ 

 77_ 68شمارس اول  وحه   عمومی حقوق  ماهنامه :ت ران ابازنگری و تدوین

 تاریخسیییاسیییا مجهه   قدرت بازتصریف و مشییروهه انقالب ا۱۳۹۲ احمدا محمدیا گل_

 ۲۰۱ _۱۸۲  وحها 12ش  سوما و بیست سال ا بهراا دانشگاس اینگارخیتار و نگری

 

 نسخه ا کترونیکی 

 دیحم کوشیش به ا یدریبن ابوا حسین خاهرات تجربه ا در ۱۳۸۰ ا ابوا حسینا یدریبن _

 اسالمی انقالب فرانکوورتا انتشارات بر ین ایاحمد

 ۴۹۰  وحه اینترنتیا شکوریا نسخه و  بوری سال ابراهیما شصت یبدیا_

 

 

 


