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چکیده
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پیشنویسهای قانون اساسي حتي پیشنویسي که به دستور امام خمیني(ره) نوشته
ميشد .در 
شده بود ،ذکری از اصل والیت فقیه نبود ،از اینرو پس از شکلگیری مجلس خبرگان قانون
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مقدمه
طرح والیت فقیه بهعنوان یکي از اصول قانون اساسي تا به امروز واکنش گروههای مختلفي را در
داخل و خارج در پي داشته است .در این نوشتار برآنیم تا سیر طرح «والیت فقیه» و به تبع آن
پیشنویس تا تصویب و بازنگری قانون اساسي بررسي
«والیت مطلقه فقیه» را در بازه زماني تهیه 
پیشنویس قانون اساسي و نه پس از تصویب قانون اساسي توسط
نماییم .از آنجا که نه در 
ميشود این است که با
خبرگان به واژه والیت «مطلقه» فقیه تصریح نشده بود ،سؤالي که مطرح 
توجه به اهمیت والیت مطلقه فقیه که در رسیدن به اهداف و آرمآنهای انقالب اسالمي دارای
جایگاه ویژهای است ،و نیز با عنایت به این که متن تصویبي به رؤیت امام نیز رسید و علیرغم
اطالع از عدم ذکر والیت مطلقه فقیه ،آن را تأیید نمودند .عدهای با استناد به همین مطلب ،والیت
ميمردم ندانسته و یا در مبنای امام خمیني(ره) در حکومت خدشه
مطلقه فقیه را جزء مطالبات عمو 
وارد کردهاند 3.از اینرو بررسي این موضوع جهت پاسخ به شبهات مطرح در این زمینه ضروری
است.
سیر طرح «والیت فقیه» در قانون اساسی
در طول مبارزات و نیز پس از پیروزی انقالب اسالمي ،کساني که با مباني اصیل این انقالب
مخالف بودند تالشهای بسیاری برای مقابله با آن انجام دادند .از اینرو سعي ميکردند تا با
گزینش بخشي از تاریخ انقالب و یا مطالب حضرت امام چنین وانمود کنند حرکت انقالب در
جهت خواست مردم و حتي وعدههای رهبری آن نبوده است .در موضوع مورد بحث که با تدوین
قانون اساسي ارتباط پیدا ميکند چنین القا ميکنند که امام خمیني(ره) ابتدا قول تشکیل مجلس
2
مؤسسان را به مردم داد ،اما به جای آن مجلس خبرگان تشکیل شد.

 . 3محسن کدیور در کتاب حکومت والیي و نیز در سایت شخصي خود به این مباحث پرداخته و در نهایت بعد از بیان تضادهای
دهگانه جمهوریت با والیت فقیه ،اصل حاکمیت ولي فقیه را غیرشرعي ميداند.
 .2حسن یوسفي اشکوری ،در تکاپوی آزادی :سیری در زندگي و افکار و آثار مهندس بازرگان ،ج ،2ص  .333نظیر این شبهه در
سایتهای (دانشنامه آزاد ویکي پدیا) ،مقاله مجلس خبرگان ،http://fa.wikipedia.org ،و  http://kadivar.comآمده است.
این جمله عینا از وبالگ  http://talelesiyasat.parsiblog.comآورده شده است" :در سال  3135وقتي امام خمیني(ره) وارد
ایران شدند مستقیماً به بهشت زهرا رفتند و در یک سخنراني سرنوشتساز در جمالتي فرمودند ما مجلس مؤسسات ]مؤسسان[
تشکیل ميدهیم و قانون اساسي را آنها تدوین ميکنند ...هر گز مجلس مؤسسان تشکیل نشد بهجای آن شورایي تشکیل شد که
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امام در اولین سخنراني خود  32بهمن  35در بهشت زهرا بیان داشت" :واجب است  ...ما به
مي را -تعیین بکنیم
واسطه آرای مردم ،مجلس سِنا درست بکنیم و دولت اول را -دولت دائ 
(مقصود من از مجلس سنا مجلس مؤسسان بود ،نه مجلس سنا .مجلس سنا اصلش یک حرف
مزخرفي است ،همیشه بوده) 3".به این صورت امام مجلس مؤسسان را در مقابل مجلس سنا در
نظر داشتند و نامياز مجلس خبرگان آورده نشده بود .چرا که اصالً چنین خبرگاني سابقه نداشت
و تا قبل از آن در پیشینه ذهني مردم یا مجلس مؤسسان وجود داشته است یا مجلس سنا .فرق
ميشدند در
این دو مجلس در این بود که تمام اعضای مجلس مؤسسان از سوی مردم انتخاب 
حاليکه مجلس سنا ،مجلسي متشکل از  05نفر بود که  15نفر از سوی شاه و  15نفر با آرای
ميشدند 15 .نفر گروه اول به سناتورهای
مردم ( 33نفر از تهران 33 ،نفر از شهرستآنها) انتخاب 
ميشدند.
انتصابي و  15نفر گروه دوم سناتورهای انتخابي نامیده 
اگر این مطلب را با سخن دیگر امام در مورد نپذیرفتن تعداد زیاد مجلس مؤسسان کنار هم
ميتوان نتیجه گرفت امام ،مجلسي را که تمام اعضای آن از سوی مردم انتخاب شود
بگذاریم ،
بیان کرده بودند ،و در صدد بیان تعداد افراد آن نبودند .از آن جا که مجلس جدید از جهت تعداد
کمتر از مجلس مؤسسان بود ،لذا نام جدیدی بر آن نهادند که همان «مجلس خبرگان بررسي
ميکردند ،از جمله شخصیتهای
قانون اساسي» بود .گرچه بعضي از افراد به تعداد آن اشکال وارد 
حقوقي اعالم کردند" :قانون اساسي باید با رأی نمایندگان منتخب مردم که تجسم آن در مجلس
مؤسسان است تدوین شود" 2و یا "هیچ قانون اساسي که از مجلس مؤسسان نگذرد ارزش و
اعتبار قانوني نخواهد داشت" 1.به همین جهت برای کم کردن اعتبار انتخابات مجلس خبرگان
قانون اساسي ،انتخابات را تحریم کردند 4.اما به عقیده امام ،ایجاد مجلس پر تعداد ،بهآنهای بود
تا آنها بتوانند افراد موردنظر خود را وارد آن نمایند و فرمودند:

نود و نه درصد آن روحاني بودند و قانون اساسي فعلي را نوشتند و بعد چند تبصره هم به آن اضافه کردند تا کمربندها را محکم و
صفت ]سفت[ ببندند که سي سال است این ماجرا ادامه دارد".
 .3صحیفه امام ،ج 35/33/32 ،0
 .2نشریه قدس  55 /35 /15به نقل از مجله پیغام امروز .35/1 /34
 .1همان به نقل از روزنامه آیندگان .35 /4 /25
 .4از جمله جبهه ملي و حزب خلق مسلمان ،کیهان ،شنبه  31مرداد  ،3135شماره  .35554پیشین به نقل از روزنامه آیندگان /3 /4
 35و .35 /1 /34
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ميخواهیم مجلس مؤسسان باشد .آن مجلس عریض و طویلي که  055تا
"افتادهاند دوره که نه ،ما 
 555نفر باید ج مع شوند که اگر بخواهند اصلش تحقق پیدا بکند ،یک شش ماهي الزم است .بعد هم
مي گذارند که این قانون درست تحقق پیدا کند  ...نظرشان به این است که
افراد مختلف ،افراد مغرض ن 
3
طول بکشد  ...آنها (بتوانند) توطئهها بکنند".

ميخواستند برای خود زمان بخرند تا در این مدت راهحل دیگری پیدا کنند.
در واقع با این کار 
امام به ایشان تذکر جدی دادند که بهانهگیریهای را تمام کنند:
ميکنند باید
"مگر مجلس مؤسسان چیست؟ جز این است که اشخاصي که مردم آنها را انتخاب 
بنشینند و قانون را مالحظه کنند؟ باید حتماً  555-055نفر باشند تا نوبت به شما هم برسد؟ اگر تمام
ملت  35نفر را تعیین کنند این ها مؤسسان نیست؟ مجلس اگر اعتبار دارد برای این است که مجلس
2
مبعوث از ملت است .میزان رأی ملت است".

ميانقالب ،الزم
با توجه به اشکاالت وارد بر پیشنویس قانون اساسي و با لحاظ ماهیت اسال 
بود که برای تدوین اصول قانون اساسي از افراد خبره و کارشناس استفاده شود .از این جهت،
عنوان «مجلس خبرگان» معروف گردید نه «مجلس مؤسسان» .منظور از تشکیل مجلس
مؤسسان ،تأسیس و پایهریزی قواعد اساسي است .حال آنکه مجلس خبرگان قصد خلق و انشای
ميرا در رفراندوم فروردین  3135پذیرفته بود،
قاعدهای نداشت بلکه چون ملت ،جمهوری اسال 
1
مجلس خبرگان باید قواعدی متناسب با این نظام تدوین مينمود.
پیشنویس قانون اساسي کرده بودند .این
امام خمیني حسن حبیبي را مأمور تهیهی 
پیشنویس پس از بررسي شورای انقالب و دولت موقت ،توسط روزنامههای کثیراالنتشار در اختیار

ميقرار گرفت .از سوی دیگر ،امام طي نامهای به مهندس بازرگان ،نخست وزیر
افکار عمو 
دولت موقت ،دستور تشکیل مجلسي از نمایندگان مردم را جهت بررسي مواد قانون اساسي به
صورت نهایي صادر نمود 4.لذا شورای انقالب در  34تیر همان سال ،قانون انتخابات مجلس
خبرگان را تصویب نمود و حدود یک ماه بعد 32 ،مرداد ،انتخابات «مجلس خبرگان بررسي نهایي
قانون اساسي» برگزار شد و بهعنوان نهادی مستقل و با آرای مستقیم مردم و متشکل از  53نفر
حقوقدان و اسالم شناس در  25مرداد با پیام امام خمیني

آغاز به کار کرد .طي سه ماه متوالي

 .3صحیفه نور ،ج  ،5ص .311
 .2صحیفه امام ،ج  ،5ص .351-352
 .1فرهنگ نامه نهادهای انقالب اسالمي ،مجلس خبرگان قانون اساسي ،ص http://daneshnameh.irdc.ir ،3553
 .4صحیفه امام ،ج ،5عنوان نامه :تدوین و تصویب قانون اساسي و تشکیل مجلس خبرگان.35/1/4 .
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متن قانون اساسي در  32فصل و  353اصل تدوین شد و به تأیید امام رسید و سپس در  32آذر
 3135به همهپرسي گذاشته شد و رسمیت یافت 3.با تصویب قانون اساسي ،نوع حکومت ،اهداف و
ارکان آن جنبهی قانوني به خود گرفت تا والیت و زعامت فقیه جامعالشرایط رسمیت پیدا کند.
اصل والیت فقیه توسط گروهي از خبرگان با محوریت شهید بهشتي نوشته شد و در جلسات
علني موافق و مخالف به نقد و بررسي طرح پیشنهادی پرداختند .اما گروهي اصل والیت فقیه را با
ميبه علت
جمهوری اسالميناسازگار دیدند" :طرح و تصویب والیت فقیه در قالب جمهوری اسال 
تعارضات و تضاد ماهوی و شکلي در بین دو مفهوم موجد اشکاالت فراوان در مرحله اجراء خواهد
پیشنویس از آن دفاع
شد 2 ".از سوی دیگر عدهای از مخالفین طرح ،با ادعای تکمیل بودن اصل 
پیشنویس قانون اساسي حرفي از والیت فقیه و اختیارات وی به میان نیامده بود
کردند چرا که در 
و رئیسجمهور و به تبع آن نخست وزیر اختیارات بیشتری داشتند" :قانون اساسي پیشنهادی
توسط عدهای از افراد اسالم شناس و مورد اطمینان تهیه شده و تا آنجا که بنده اطالع دارم این
قانون به تصویب شورای انقالب و مراجع تقلید و رهبر انقالب رسیده است 1 ".درحاليکه امام
ميدانست و بحث تشریفاتي 4بودن مجلس خبرگان و شتابزدگي در تصویب
پیشنویس را کامل ن 

3
پیشنویس هیچ چیزی نیست ،باید رأی بدهید باید نظر بدهید".
مينمود " :
پیشنویس را رد 

0
پیشنویس اعتراض داشتند .با این
ميدر 
همچنین تعدادی از خبرگان به کم بودن صبغه اسال 
وجود ،عدهای با این که مجلس خبرگان تشکیل شده بود ،هنوز خواستار تشکیل مجلس مؤسسان
بودند" :اگر ما بهعنوان نمایندگان مجلس مؤسسان تعیین شده بودیم و وقت و فرصت کافي

 .3برگزاری انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسي 32 ،مرداد  ،35پایگاه اطالع رساني مرکز اسناد انقالب اسالمي،
 http://www.irdc.irو محمد سروش ،دین و دولت در اندیشه اسالمي ،ص.25-33
 .2روزنامه قدس  55 /35 /15به نقل از احمد سمیعي ،طلوع و غروب دولت موقت ،ص .355
 .1صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسي نهایي قانون اساسي ،ج  ،3جلسه  ،33ص .153
 .4پیشنویس توسط دولت موقت انتشار یافت و اینگونه وانمود ميشد که مورد تأیید امام است و مراحل بعدی چیزی جز تشریفات
و اقدامات صوری نیست .ولي مشکل اصلي آنجا بود که پیشنویس دولت موقت فاقد محتوای اسالميبود و نقایص زیادی داشت.
فرهنگنامه نهادهای انقالب اسالمي ،مجلس خبرگان قانون اساسي ،ص . http://daneshnameh.irdc.ir ،3553
 .3صحیفه نور ،ج  ،5ص.231
 .0منیژه گرجي تنها نماینده زن خبرگان طي مصاحبهای اعالم کرد روح کلي اسالم و قرآن در پیشنویس رعایت نشده است.
کیهان ،یکشنبه  23مرداد  ،3135شماره  .35555آیتاهلل منتظری نیز عقیده داشت غرب زدگي پیشنویس قانون اساسي بیش از
شرع زدگي آن است .همان ،سه شنبه  30مرداد  ،3135شماره .35550
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مي طرح جدیدی تهیه کنیم
داشتیم که مثالً یک سال بنشینیم و با جمع آوری و کسب نظر عمو 
3
آن مطلبي دیگر و هنوز هم دیر نشده".
پیشنویس ،برگزاری انتخابات
ميبا تهیه 
امام اصرار داشت تا روند قانوني کردن نظام اسال 
2
جهت تشکیل مجلسي که قانون اساسي را تصویب نماید  ،همهپرسي قانون اساسي ،انتخابات
مجلس شورا و ریاست جمهوری بهعنوان ارکان نظام به سرعت پیش رود 1.انقالب در دوران
حساسي قرار گرفته بود ،از این روی باقي ماندن جامعه در جو آشفته و ملتهب انقالبي خطرناک
بود و تعبیر امروزی امکان مصادره انقالب وجود داشت .لذا امام طرح مسائل فرعي  -اعم از حق
ميشمرد و دامن زدن به آنها را توطئه و موجب از دست
یا باطل -را منحرف کننده ذهن مردم 
ميفرمود" :در دوره انتقالي نباید این طور نظر کرد که
ميدانست 4.به همین جهت 
رفتن انقالب 
3
همه کارها در این دوره انتقالي بشود".
در حوزه طرفداران انقالب ،پذیرش اصل والیت فقیه بهعنوان مبنای حکومت اسالمي مورد
خدشه نبود بلکه بیشتر اختالف آنها در مورد نگرش و برداشت از اصل و تفسیر آن و نیز دایره
اختیارات او در حکومت اسالمي بود که در بخش دیدگاههای تفسیری در معنای والیت فقیه
خواهد آمد .در طرف دیگر مخالفین این نظریه  -اعم از افراد یا گروههای سیاسي داخلي و به
تعبیری روشنفکران غرب زده ،و نظریه پردازان غربي و شرقي -بودند ،که با نفس قائل شدن
ميکردند و
والیت برای فقیه مشکل داشتند ،و ناسازگاریهای خود را به گونههای مختلف ابراز 
ميکنند.
امروزه نیز از آن به دیکتاتوری صالح 0نیز تعبیر 
بعد از مخالفتها و اشکالتراشيهای روشنفکر گرایانه ،باالخره مجلس طرح مذکور را بهعنوان
اصل پنجم تصویب کرد و در نتیجه والیت برای فقیه ثابت دانسته شد .بعد از اضافه شدن این
اصل ،بحث انحالل مجلس خبرگان از سوی تعدادی از اعضای دولت موقت مطرح شد .ایشان از
 .3رحمتاهلل مقدم مراغهای نمایندهی آذربایجان و کاندیدای حزب جمهوری خلق مسلمان و بهعنوان مخالف اصل پنجم نیز ثبت نام
کرده بود .صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسي نهایي قانون اساسي ،ج  ،3جلسه  ،33ص .154 ،153
 .2امام تعابیر متفاوتي از نام این مجلس دارند که در ادامه به آن اشاره خواهد شد.
 .1دکتر ایزدی در دهمین جلسه دادگاه عباس امیرانتظام  -معاون سیاسي نخست وزیر وقت و سخنگوی دولت موقت -در یکي از
اتهامات وی در دست داشتن توطئه انحالل مجلس خبرگان به این موضوع اشاره کرده است .کیهان ،دوشنبه  23اردیبهشت ،3105
شماره .33253
 .4صحیفه امام ،ج  ،3در جمع انجمن اسالميدانشجویان دانشکده داروسازی دانشگاه تهران35/4/24 ،
 .3همان ،ج  ،5ص  ،233در جمع دانشجویان اصفهاني 35 /2 /23
 .0هاشم آقاجری ،سمینار«شریعتي ،دیروز ،امروز ،فردا» ،کد مطلب ،25:پایگاه اطالعرساني علي شریعتي .http://drshariati.org
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چگونگي شکلگیری مجلس خبرگان و طرح چندین اصول پیشنهادی بهویژه اصل والیت فقیه
ناراضي بودند 3،به همین منظور به بهانه اتمام مهلت یک ماهه مجلس ،امیرانتظام -سخنگوی
دولت موقت -نامهای جهت انحالل مجلس تهیه کرد و قرار شد  35نفر از وزرای دولت بازرگان
آن را امضا و به اطالع امام برسانند و از ایشان بخواهند یا مجلس خبرگان را منحل سازد ،یا
ميدهند 2.موضوع انحالل در جلسهای متشکل از اعضای دولت و شورای
همهی آنها استعفا 
ميگوید:
انقالب مطرح شد .آیتاهلل خامنهای از اعضای حاضر در جلسه و عضو شورای انقالب 
"بنده آن شب حضور داشتم و گفتم مجلس نماینده مردم است و باید بماند و قانون اساسي را تمام کند.
البته آقایان تندی کردند حتي به ما اهانت کردند ،اما باالخره اظهارات ما ،مانع کارشان را روشن کرد".
علیرغم مخالفت شورای انقالب با طرح انحالل مجلس خبرگان ،بازرگان با امام مالقات و درخواست
انحالل را مطرح کرده بود که امام در مورد این مالقات صحبت و ریشه اختالفات را بیان نمود:
" آقای بازگان و رفقایش آمده بودند پیش ما و گفتند :ما خیال داریم که این مجلس خبرگان را منحلش
ميخواهید این کار را بکنید .شما چه سمتي دارید که
کنیم ،من گفتم :شما چه کاره هستید ،اصلش که 
بتوانید مجلس منحل کنید؟  ...در مجلس خبرگان به مجرد این که صحبت از والیت فقیه شد شروع
کردند به مخالفت حتي اخیرا در همین دو سه روز پیش در یکي از مجالسشان این منحرفین گفتند که
4
این مجلس خبرگان باید منحل شود".

1

حتي دکتر نورالدین کیانوری -دبیر کل حزب توده -با نظر امام موافق بود و اعالم کرده بود آن
چه مهم است تسریع در تصویب قانون اساسي است ،از همین جهت معتقد به انحالل مجلس یا
3
تجدید انتخابات نبودند.

 . 3واقعیت این است که بین بازرگان و مجموعه دولت موقت و همفکران او با رهبری انقالب ،اختالف در مسائل وجود داشت و این
اختالفها بعد ها بیشتر و عمیق تر نیز شد .مهندس محمد توسلي از نزدیکان بازرگان –شهردار تهران در دو سال اول انقالب -نیز
به آن اشاره ميکند « :مشکل دیگر ،دیدگاه مهندس بازرگان بود که با دیدگاهي که بعداً بهصورت والیت فقیه مطرح شد ،همگام
نبود ».حسن یوسفي اشکوری ،در تکاپوی آزادی :سیری در زندگي و افکار و آثار مهندس بازرگان ،ج ،2ص .231به نقل از مجله
ایران فردا ،شماره  ،21ص.20
ميرفت مؤلف
 .2کیهان ،دوشنبه  23اردیبهشت  ،3105شماره  .33253بازرگان بعدها نیز درخواست انحالل کمیته را کرد .انتظار 
کتاب زندگينامه بازرگان علت درخواست انحالل مجلس خبرگان را ،توضیح ميداد ،اما وی صرفاً بازرگان را بهعنوان نخست وزیر
منصوب امام و شورای انقالب از ایجاد توطئه علیه مرجعي قانوني مبری دانسته است .حسن یوسفي اشکوری ،در تکاپوی آزادی:
سیری در زندگي و افکار و آثار مهندس بازرگان ،ج ،2ص .233-234
 .1روزنامه قدس  55/35/15به نقل از روزنامه جمهوری اسالمي.33/33/23
 .4صحیفه نور ،ج ،33ص .35/0/25 ،1
 .3کیهان ،دوشنبه  22مرداد  ،3135شماره .35553
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با موضع گیری حساب شدهی امام ،مجلس خبرگان اصول 333 ،335 ،353 ،355 ،355 ،35 ،3
و  332قانون اساسي را در راستای حاکمیت دین و اختیار رهبری تصویب نمود .قانون اساسي به
بهطور کلي در فضایي آرام برگزار شد ،اما در برخي مناطق نا آراميهایي
همهپرسي گذاشته شد و 
ميشد ،هیچکدام از اشخاص مطلوب
بهوجود آمد 3.به عقیده امام هر قدر از مردم رأی گیری 
ميشد" :اگر 35دفعه هم بخورد ،این مردم همان مردماند .این دفعه مردم
مخالفان وارد کار ن 
فهمیدند که چه اشخاصي به اسالم اعتقاد دارند و چه اشخاصي به اسالم اعتقاد ندارند یا خیلي
پایبند نیستند 2".به این ترتیب بعد از  35سال خفقان اولین آزمایش آزادی مردم ایران در انتخابات
1
مجلس ،با موفقیت انجام شد.
دیدگاههای تفسیری در معنای والیت فقیه
ميشدن قانون اساسي ،در جریان تدوین مصوبات اجرایي توسط مجلس شورای اسالمي
بعد از رس 
ابهاماتي در رابطه با حیطه اختیارات ولي فقیه و دولت بهوجود آمد و این باعث شد تا دیدگاههای
متفاوتي در مورد تفسیر والیت فقیه مطرح شود .اولین بحثها هنگام تدوین قانون مالکیت اراضي
کشاورزان و نحوهی واگذاری زمین به کشاورزان نیازمند جهت محرومیتزدایي مطرح شد 4.در بند
ميتوانست حتي در صورت عدمرضایت
«د» این قانون ،حاکم به اقتضای والیتي که داشت 
3
مالکاني با شرایط خاص زمین را از آنها خریده و در اختیار کشاورزان نیازمند بگذارد .این قانون با

 .3بهعنوان نمونه ستاد انتخابات ایالم توسط مهاجمین محاصره شد ،در نتیجه رأیگیری تا پایان شمارش آراء در تدابیر امنیتي انجام
شد .در تهران نیز گروهي به قصد برهم زدن نظم حوزههای رأیگیری در میدان آزادی دست به تظاهرات و داد شعار کردند .کیهان،
شنبه  31مرداد  ،3135شماره .35554
 .2صحیفه امام ،ج  ،33ص.4
 .1کیهان ،یکشنبه  23مرداد  ،3135شماره .35555
 .4در سال اول انقالب آمار نشان ميداد که  3،053،555خانوار زمیني برابر  2،41میلیون هکتار در اختیار داشتند و در مقابل ،تنها
 3355خانواده بزرگ مالک قرار داشتند که  2،43میلیون هکتار زمین را در تصرف خود داشتند ،و این یعني هر خانواده مالک بزرگ
به اندازه  35برابر خانوادههای خرده مالک ،دارای زمین بودند .ضمن این که مقایسهی مزبور بدون در نظر گرفتن خانوادههای
فراواني بود که اساساً فاقد زمین بودند .محمد سروش ،دین و دولت در اندیشه اسالمي ،ص 335به نقل از مجله زیتون ،شماره ،33
اسفند .03
« .3در مورد بق یه ،در جاهایي که کشاورزاني وجود دارند که فاقد زمین زراعي هستند و جز از راه گرفتن مازاد زمین اینگونه مالکان،
نميتوان آنها را صاحب زمین زراعي کرد ،وظیفه این است که مازاد بر حد مذکور را به این گونه زارعین واگذارکنند ،و اگر به میل

خود به این وظیفه عمل ننمایند به متقضای والیت به حکم حاکم از آنها گرفته و در اختیار کشاورزان نیازمند واگذار شود و دولت
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مخالفت شورای نگهبان 3مواجه گردید زیرا بدون رضایت مالکان بزرگ زمینهای آنان خریداری
ميشد ،و از نظر ایشان خالف شرع تلقي شد و گرچه بعداً بهواسطه مشکالت اجرایي پیش آمده

2
طرح اصالحي آن مطرح شد .از نظر ایشان مردم باید آزاد باشند تا نسبت به مسکن ،توزیع کاال،
ميخواهند تصمیمگیری کنند.
قیمتگذاری ابنیه تاریخي ،اشغال منابع طبیعي و غیره هر گونه که 
این افراد احکام حکومتي را در ردیف احکام ثانویه قرار داده ،لذا اعمال سیاستهای منجر به
ميدانستند .آنها هیچگونه اختیاری برای حکومت اسالميقائل نبودند
تحدید مردم را خالف شرع 
ميگذاشت شرایط اضطراری بود.
و تنها عاملي که دست دولت را برای اعمال سیاستهای خود باز 
ميشد و در حال احتضار حکومت و جامعه قابل استفاده بود.
والیت فقیه به مثابه اکل میته تلقي 
دیدگاه محدودیتي والیت فقیه برای حفظ مصلحت جامعه در بخشهایي از نظام قانونگذاری مثل
بعضي از اعضای شورای نگهبان ،و با تأیید گروهي از علماء همراه بود .مثال فقهای شورای
نگهبان نظر داده بودند که «دولت مجاز به تعیین نظام توزیع کاال نیست ،ولي در مواقع بحران و
ضرورت اجازه مداخله دارد 1".ایشان قائل بودند" :لزوم اخذ مجوز برای احیاء و تملک اراضي موات
خالف شرع است چرا که هرکسي مجاز است به هر مقدار که خواهد این اراضي را تصاحب نماید،
4
و در این صورت مالک شرعي و قانوني شناخته شده و دولت هم اجازه خلع ید از او را ندارد".
در همین راستا یکي از اعضای برجسته جامعه مدرسین نوشته بود" :اگر دولت هزینههای خود
ر ا از راه مالیات آن هم بدون رضایت مالیات دهندگان تأمین کند ،برخالف تعهدی است که
به مردم جهان داده است که اسالم بیاورید ،نماز بخوانید و او هم غیر از زکات و
پیامبر
3
خمس از آنها چیز دیگری نگیرد" ایشان در جای دیگر تصریح کردند که محتوای حکم ولي
فقیه ،حکم ثانوی است و جعل از سوی ولي فقیه ،اول منوط به ضرورتي است که حرج و گرفتاری
برای مسلمین پیش آورد و یا دوم ضرر هنگفتي متوجه اسالم و مسلمین شود .در غیر این صورت
بهای نسق این زمینها را پس از کسر بدهيها مالک به بیتالمال به او بپردازد» .فرجاهلل قرباني ،مجموعه کامل قوانین و مقررات
اراضي ،ص .433
 .3فائزه حسیني ،مجلس اول و قانون اراضي شهری ،دوماهنامه چشمانداز ایران ،اسفند  50و فرودین  ،3155ص .31
 .2به این صورت که ابتدا اراضي موات ،سپس اراضي ای که بهوسیله دادگاههای صالح خلع ید شدهاند ،و بعد از آن زمینهای بایر و
دایر بهترتیب و در صورت نیاز بین کشاورزان و متقاضیان تقسیم خواهد شد .فاضل هرندی (مصاحبه شونده) ،طرح جدید اصالحات
اراضي به مجلس پیشنهاد شد ،مجله جهاد 2 ،دی  ،3105شماره  ،24ص .03-05
 .1حسین مهرپور ،مجموعه نظریات شورای نگهبان ،ج ،2ص.201
 .4همان ،ص .033
 .3احمد آذری ،مقاله «بحثي پیرامون مالیات» ،مجله نورعلم ،شماره  ،33مرداد  ،3104ص .31
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ميصادر نماید و اگر کسي این کار را کند و در واقع
فقیه حق ندارد به صرف مصلحت اندیشي حک 
از آن نهي فرمودهاند.
قیاس و استحساني را انجام داده که ائمهاطهار
بر مبنای همین طرز فکر بود که موارد فراواني از مصوبات مجلس شواری اسالميبه لحاظ آن
ميشمرد از سوی شورای نگهبان خالف
که دولت اسالميرا برای دخالت در مصالح جامعه ،مجاز 
ميشد ،مانند :کنترل قیمت واحدهای مسکوني توسط دولت ،نظارت دولت بر توزیع
شرع شمرده 
کاال ،نظارت سازمان اوقاف بر موقوفات معلوم التولیت ،الزام صاحبان مشاغل به دریافت کارت
شناسایي مالیاتي و اقدام نسبت به شهرکها و ساختماني که در کشور نیمهکاره رها شدهاند و الزام
مالکین آنها به اتمام کار یا انتقال خالف شرع است 3.آیتاهلل مشکیني در همان ابتدای امر
بهعنوان یکي از تدوینکنندگان قانون طي مصاحبهای در تاریخ  33/33/34ریشه تفاوت آراء
تفسیری را چنین بیان نمود" :عمدهی اختالف بر سر ]محدوده[ والیت فقیه است که آیا حاکم
شرع ،این سلطه را برای محدود کردن مالکیت در صورتيکه به صالح جامعه باشد –چون صالح
2
جامعه بر مصالح فرد مقدم است -دارد؟"
شهید بهشتي در جمع افراد جهاد سازندگي سخنراني کرد و گفت" :صاحب زمین شدن
ميرسد این الیحه
کشاورزان رأی من بود .ما خیلي جاها پایش ایستادیم " 1.اینگونه به نظر 
ميتوانستند آن را قبول کنند.
نشان از دیدگاه مغایر دیگری بود که برای بسیاری گران آمده و ن 
ميگوید:
شهید در جای دیگری در توجیه مباني این بند 
ميتوانند بر
"مالکیت شخصي 4هر مالک و مالکیت خصوص هر مالک ،معنایش این است که دیگران ن 
خالف حقوق مالکیت مالک در مال او تصرف کنند ،ولي مقضای این مالکیت (های شخصي) این نیست
مي تواند در آن تصرف کند .به تعبیر دیگر مالکیت شخصي و خصوصي در طول حق
که ولي امر هم ن 
ميکنم عدهای از آقایاني که
اولویت و والیت ولي امر در تصرفات در اموال است نه در عرض آن .فکر 
ميکنند که آیا منطبق با موازین اسالم است یا نه ،در این اصل با تهیهکنندگان
در این الیحه اشکال 
3
بهطورکلي یا از نظر میدان و دایره وسعت آن".
هم نظر نباشند ،یا 

 .3حسین مهرپور ،مجموعه نظریات شورای نگهبان ،ج  ،3ص .303 ،50 ،44 ،33
 .2کیهان 34 ،بهمن .3133
 .1بنیاد شهید ،او به تنهایي یک امت بود ،ص .433
 . 4طبق تعریف شهید بهشتي ،مالکیت شخصي یعني این که فرد مالک چیزی شود و این یک اصل مسلم است .مالکیت خصوصي
یعني اشخاص حقیقي یا حقوقي بتوانند عوامل تولید باشند .همان.
 .3همان ،ص .153

بررسي روند طرح واليت فقیه در قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران



43

ميشمرد و نه تنها آن را به عناوین
در مقابل تفکر این عده ،امام حکومت را از احکام اولیه 
3
ميدانست .بر همین
ميکرد ،بلکه حکومت را بر جمیع احکام فرعي الهي مقدم 
ثانویه محدود ن 
اساس در پاسخ به اسفسار دبیر وقت شورای نگهبان –آیتاهلل لطفاهلل صافي -از حدود اختیارات
دولت ،دولت را در اخذ قیمت خدمات دولتي آزاد گذاشت 2.حتي امام در آخرین پیام خود به این
شورا ،حکم ثانوی و حکم والیت فقیه را در برابر هم بهکار برد 1 .از سوی دیگر به شورای نگهبان
4
مينمود به نحوی عمل نمایند که اسالم متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد.
نیز توصیه 
سیر طرح والیت «مطلقه» فقیه در قانون اساسی
در روند تصویب قانون ،والیت فقیه مفهوم جدیدی نبود زیرا هنگام طرح انحالل مجلس خبرگان
به علت اتمام مهلت قانوني اش ،امام فرمود این مشکلي نیست من از والیت خودم استفاده
ميکنم و همان طور که به این دولت و جریان مشروعیت دادم ،خودم هم بهعنوان ولي امر این

3
ميکنم .به هر حال جو حاکم بر مجلس خبرگان در آن برههی زماني مجالي به
تاریخ را تمدید 
بهطور کامل در قانون اساسي
خبرگان نداد تا نظر امام خمیني(ره) را در باب قلمرو والیت فقیه 
اعمال کنند .ضمن این که نظر امام در این مورد کامالً روشن بود .بسیاری از افراد برجسته
خبرگان نظیر شهید بهشتي ،آیتاهلل خامنهای از شاگردان امام بودند و اشخاص دیگر همچون
آیتاهلل جوادی آملي و آیتاهلل صافي در بسیاری از موارد با امام هم نظر بودند ،لذا عدم ذکر لفظ
مطلقه به علت عدم اطالع ایشان از نظر امام نبود .عالوه بر عدم همکاری و ایجاد جو نامناسب
هنگام تصویب اصول قانون اساسي ،در عمل نیز کارایي نظریه ی موجود آزموده نشده بود و معلوم

« .3حکومت ،که شعبه ای از والیت مطلقه رسول اهلل (صلي اهلل علیه و آله) است یکي از احکام اولیه اسالم است» و «حکومت اهم
احکام الهي است و بر جمیع احکام فرعیه الهیه تقدم دارد ».صحیفه نور ،ج  ،25ص .355
« .2دولت مى تواند در تمام مواردى که مردم استفاده از امکانات و خدمات دولتى مى کنند با شروط اسالمى ،و حتى بدون شرط،
قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد .و این جارى است در جمیع مواردى که تحت سلطه حکومت است ،و اختصاص به مواردى که
در نامه وزیر کار ذکر شده است ندارد ».صحیفه امام ،ج ،3100/3/20 ،25موضوع :حدود اختیارات دولت در بخشهای اجتماعي،
اقتصادی ،بازرگاني و کشاورزی ،تهران-جماران.
 .1و از شوراى محترم نگهبان مىخواهم و توصیه مىکنم ... ،از قوانین مخالف با شرع مطهر و قانون اساسى بدون هیچ مالحظه
جلوگیرى نمایند و با مالحظهی ضرورات کشور که گاهى با احکام ثانویه و گاهى به والیت فقیه باید اجرا شود توجه نمایند .صحیفه
امام ،ج ،23وصیت نامه سیاسي -الهي ،تاریخ قرائت ،3105/1/33 :ص.423
 .4صحیفه امام ،ج ،05/35/5 ،23موضوع :اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام و تذکر به شوراى نگهبان ،تهران-جماران.
 .3کیهان ،دوشنبه  23اردیبهشت  ،3105شماره .33253
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نبود تعیین این محدوده تا درج لفظ مطلقه و اعالم آشکار آن بهعنوان یکي از اصول قانون اساسي
ميرسد در عدم ذکر این
جمهوری اسالميایران در عمل چه تبعاتي خواهد داشت .گرچه به نظر 
مطلب ،نوعي اقدام محافظهکارانه رخ داده است .به همین علت بود که امام با این که قبالً فرموده
بود" :بهترین اصل در قانون اساسي این اصل والیت فقیه است و غفلت دارند بعضي از آن و
بعضي هم غرض دارند" 3اما بر این باور بود که آن چه در قانون اساسي درباره اختیارات رهبری
آمده است ،اندکي از شئون ولي فقیه است:
"این که در قانون اساسي یک مطلبي بود ،ولي به نظر من یک قدری ناقص است .روحانیت بیشتر از
این در اسالم اختیارات دارد و آقایان برای اینکه -خوب دیگر -خیلي با این روشنفکرها مخالفت نکنند
یک مقداری کوتاه آمدند ،این که در قانون اساسي هست ،این بعض شئون والیت فقیه هست ،نه
2
همهی شئون والیت فقیه".

امام نظر خود را زماني فرمود که حدود دو ماه از تصویب و همه پرسي قانون اساسي گذشته
بود ،و از آنجا که در اداره ی امور کشور هیچ گاه برآن نبود که اراده و نظر خود را بر روال
قانونگذاری کشور تحمیل کند ،به «والیت مطلقه فقیه» که به آن باور عمیق داشت ،پافشاری
نورزید .این مطلب برخالف نظر مستشکلین ،جزء امتیازات قانون اساسي قبل از بازنگری محسوب
بهطور
پیشنویس و تصویب آن توسط خبرگان ملت 
ميشود .چرا که سیر منطقي روند نوشتن 

ميکرد و
کامل و قانوني طي شد و هیچ انحرافي در این زمینه رخ نداد .اگر امام بر نظر خود اصرار 
ميکردن اصل -آن را وارد متن
قبل از همه پرسي به هر طریقي  -با پیشنهاد به خبرگان یا الزا 
ميشد .ضمن اینکه
ميکرد ،از طرف همین افراد اشکال کننده ،به دیکتاتوری متهم 
قانون اساسي 
ميشد ،بهدلیل برخورداری از حمایت همه
ميکرد و خود شخصاً وارد کار 
اگر این کار را هم 
ميآورد .اما
جانبهی مردم بهعنوان خبره ترین خبرگان ،مسلما این اصل به صورت مطلقه هم رأی 
امام با بینش سیاسي خود این کار را نکرد و اجازه داد اهل فن خودشان به این نتیجه برسند .سیره
امام در جریان متمم قانون اساسي به همین نحو بود و در این مورد فرموده بودند" :هرگونه آقایان
ميکنم" 1.با این وجود بعد از تصویب قانون ،در مقابل
صالح دانستند عمل کنند ،من دخالتي ن 
کاستيهای موجود  -محدود بودن اختیارات رهبری -سکوت نکردند و مقتضای شرایط از قبیل

 .3صحیفه امام ،ج  ،33ص  -35/35/5 ،403قم.
 .2همان ،ص .404
 .1صحیفه امام ،ج  ،23ص .153
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پرسش نمایندگان مجلس شورای اسالمي ،3نامه رئیس جمهور ،2نامه قوه قضائیه 1به بیان دیدگاه
ميپرداختند.
خود در حوزه والیت فقیه و اختیارات رهبر 
بعد از گذشت ده سال از اجرای قانون اساسي ،امام افرادی را از بین مجلس خبرگان رهبری،
قوای مقننه ،مجریه و قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ  05/2/4برگزید و طي
4
نامهای به رئیسجمهور وقت (آیتاهلل خامنهای) دستور بازنگری و ترمیم قانون اساسي را داد.
در بررسي اصل  335همه اعضای شورای بازنگری بر این امر متفق بودند که والیت فقیه در
و امام معصوم و دارای همان اختیارات در اداره کشور است .لذا برای
ادامه اقامت پیامبر
رسمیت بخشیدن به این حکم شرعي در قانون اساسي ،طي دو شور ،بندهایي جهت گسترده
نمودن حوزه اختیارات ولي فقیه به اصل مزبور اضافه شد 3.اقلیت شورا معتقد بودند معني والیت
مطلقه فقیه از اصل  355قابل فهم است« :این رهبر ،والیت امر و همه مسئولیتهای ناشي از آن
را به عهده دارد» 0در واقع تصریح به والیت مطلقه را به علت احتمال سوء برداشت یا ناسازگاری
ميدیدند .با این وجود ،اکثریت شورا به استناد این که «مطلقه» بودن
با اصول دیگر به مصلحت ن 
والیت فقیه از اصول دیگر قابل استفاده نیست ،نیز برای اتمام اعتراضات مبني بر فراتر رفتن ولي
فقیه از حدود قانوني خود در موارد مصلحت ،اصرار داشتند که به لفظ «والیت مطلقه فقیه»
تصریح شود .در نتیجه دیدگاه اکثریت پذیرفته شد و لذا عبارت «والیت امر» در اصل  ،35به
5
«والیت مطلقه امر» اصالح شد.
نتیجه گیری
امام خمیني(ره) با مبنای مشروعیت حکومت والیت فقیه در مقابل رژیم غیرمشروع پهلوی قیام
کرد و حکومت جمهوری اسالميرا معماری نمود .بعد از همه پرسي نوع حکومت و آرای مردم به
پیشنویس قانون اساسي از جمله عدمتوجه به والیت
جمهوری اسالمي ،و نیز اشکاالت فراوان 

 .3صحیفه نور ،ج  ،0ص .215
 .2همان ،ج ،2ص .355
 .1نشریه قدس  55/35/15به نقل از روزنامه جمهوری اسالمي.05/2/5 ،
 .4صحیفه امام ،ج ،23ص.101
 .3صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسي ،ج ،2ص.043
 .0متن کامل اصل  355قانون اساسي در پیوست آمده است.
 .5همان.
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فقیه ،ضرورت تشکیل خبرگان قانون اساسي روشن شد .بر همین اساس مجلس خبرگان قانون
اساسي تشکیل شد .این روند چون موردقبول اعضای دولت موقت و برخي گروهها نبود ،طرح
انحالل مجلس مطرح شد .با توجه به فضای انقالبي موجود ،تطویل در روند تصویب قانون به
صالح انقالب نبود ،از همین رو امام از اعمال غیرقانوني افراد جلوگیری نمود و با تدابیر خود در
مقابل جریانات منحرف ایستاد .پس از اینکه در روندی قانوني ،نمایندگان منتخب مردم ،والیت
فقیه را بهعنوان رکن اصلي نظام جمهوری اسالمي در قانون اساسي آوردند و نیز بعد از
همه پرسي قانون اساسي ،امام نظر خود را در باب اضافه شدن اصل والیت فقیه ابراز نموده و از آن
به بهترین اصل یاد کردند .بعد از گذشت ده سال ،امام دستور بازبیني قانون اساسي را صادر و
افرادی را جهت این امر برگزید .از آنجا که در این مدت امام ،طي نامهها و صحبتهایي که به
مناسب با گروههای مختلف انجام داده نظر صریح خود را در باب والیت مطلقه فقیه بارها تبیین
نموده بودند ،از همین رو اعضای گروه بازبیني اختالفي در مورد محدوده والیت فقیه نداشتند .تنها
مسئله تفاوت در دیدگاههای ایشان در درج لفظ مطلقه بود که اکثریت به آن رأی دادند.

منابع
 .1انصاری مرتضی ابن محمد امین1111 ،ق ،کتاب القضاء و الشهادات ،کنگره جهانی
بزرگداشت شیخ اعظم انصاری ،قم.
 .2انصاری مرتضی ابنمحمدامین1111 ،ق ،کتاب المکاسب ،کنگره جهانی بزرگداشت شیخ
اعظم انصاری ،قم.
 .3او به تنهایی یک امت بود ،1331 ،واحد فرهنگی بنیاد شهید ،ماز گرافیک ،دوم ،بیجا.
 .1آذری احمد ،مقاله «بحثی پیرامون مالیات» ،مجله نورعلم ،شماره  ،11مرداد 31
 .1آقاجریهاشم ،سمینار«شریعتی ،دیروز ،امروز ،فردا» ،کد مطلب  ،22پایگاه اطالع رسانی علی
شریعتی.
 .3حسینی فائزه ،مجلس اول و قانون اراضی شهری ،دوماهنامه چشمانداز ایران ،شماره ،12
اسفند  23و فرودین .1321
 .1روزنامه کیهان شمارههای  17111و  17113و 17127و  17121و.11221
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 .2سروش محمد ،1312 ،دین و دولت در اندیشه اسالمی ،مرکز انتشارات دفتر تبلیغات
میحوزه علمیه قم ،چهارم.
اسال 
 .9صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی ،اداره کل امور فرهنگی و روابط
میمجلس شورای اسالمی ،چاپخانه مجلس شورای اسالمی ،اول ،بیتا.
عمو 
 .17صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ،اداره کل امور فرهنگی و
روابط عمومیمجلس شورای اسالمی ،چاپخانه مجلس شورای اسالمی ،اول ،بیتا.
 .11علیخانی علیاکبر و همکاران ،1323،روششناسی در مطالعات سیاسی اسالم ،مرکز
تحقیقات دانشگاه امام صادق (علیه السالم) ،جمالی ،اول.
 .12قربانی فرج اهلل ،1321 ،مجموعه کامل قوانین و مقررات اراضی ،نشر دانشور.
 .13کدیور محسن ،1321 ،حکومت والیی ،نشر نی ،تهران.
 .11کرکی عاملی علی بن حسین ،بیتا ،رسائل المحقق الکرکی ،کتابخانه آیتاهلل مرعشی نجفی،
میحوزه علمیه قم ،اول
دفتر انتشارات اسال 
 .11مامقانی عبداهلل ،هدایه ا ألنام فی حکم أموال اإلمام ،نرم افزار جامع فقه اهل البیت (علیهم
السالم)
 .13مصطفی جعفر پیشه فرد ،پیشینه نظریه والیت فقیه ،دبیر خانه مجلس خبرگان ،نگارش،
اول.1327 ،
 .11موسوی خمینی(ره) روح اهلل1321 ،ق ،الرسائل ،مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان ،قم ،بیجا.
 .12موسوی خمینی(ره) روح اهلل ،1311 ،تحریرالوسیله ،مؤسسه مطبوعاتی دارالعلم ،شرکت
سهامیچاپ قدس ،اول.
 .19موسوی خمینی(ره) روح اهلل ،1321 ،صحیفه امام مجموعه آثار امام خمینی(ره) ،مؤسسه
نشر و تنظیم آثار امام خمینی(ره) ،عروج ،چهارم.
 .27موسوی خمینی(ره) روح اهلل ،صحیفه نور مجموعه آثار امام خمینی(ره) ،نرمافزار صحیفه
نور.
 .21موسوی خمینی(ره) روح اهلل ،1323 ،کتاب البیع ،محقق حسن طاهری خرمآبادی ،مؤسسه
تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) ،قم ،بیجا.
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 .22موسوی خمینی(ره) روح اهلل ،1313 ،والیت فقیه :حکومت اسالمی ،مؤسسه تنظیم و نشر
آثار امام خمینی(ره) ،تهران ،بیجا.
 .23مهرپور حسین ،1322 ،مجموعه نظریات شورای نگهبان ،دادگستر.
 .21میری عباس ،گزارشی از تصویب اصل والیت فقیه در قانون اساسی ،نشریه قدس،
.11/17/37
 .21ناصری مجتبی ،سیر تحول آرای سیاسی امام خمینی(ره) ،روزنامه مردمساالری ،شماره
.93/3/13 ،3129
 .23نجفی محمدحسن ،جواهر الکالم فی شرح شرایع االسالم ،نرمافزار جامع فقه اهل البیت
(علیهم السالم).
 .21نراقی احمدبن محمد ،عوائد االیام فی بیان قواعد االحکام و مهمات مسائل الحالل و
الحرام ،نرمافزار جامع فقه اهل البیت (علیهم السالم).
 .22هرندی فاضل (مصاحبه شونده) ،1337 ،طرح جدید اصالحات اراضی به مجلس پیشنهاد
شد ،مجله جهاد ،شماره .21
 .29یوسفی اشکوری حسن ،1313 ،در تکاپوی آزادی :سیری در زندگی و افکار و آثار مهندس
بازرگان ،قلم ،تهران.
http://www.irdc.ir
http://daneshnameh.irdc.ir
http://mardomsalari.com
http://fa.wikipedia.org
http://drshariati.org
http://kadivar.com
http://talelesiyasat.parsiblog.com
http://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution

