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 چکیده

تدوین قانون اساسي از مسائل اساسي بود که باید به سرعت تهیه از پیروزی انقالب اسالمي، پس 
نوشته  یني)ره(خمنویسي که به دستور امام  حتي پیشقانون اساسي  های نویس�پیششد. در  مي

گیری مجلس خبرگان قانون  پس از شکل رو ، از ایننبوداصل والیت فقیه  ی ازذکر شده بود،
در  را ها گروهبرخي های   یکي از اصول قانون اساسي،  واکنش عنوان بهطرح والیت فقیه اساسي و 

این که امام که حتي به طرح انحالل مجلس نیز کشیده شد. با توجه به یطور�به پي داشته است.
، دور شدن از سریع قانون گذاریتموضع روشني در مورد والیت فقیه داشتند، و از سوی دیگر بر 

موجبات تصویب قانون  خود، ورزیدند با تدابیر به موقع و تثبیت نظام اصرار مي جو ملتهب انقالبي
بهترین  عنوان بهآن  بعد از اضافه شدن این اصل، از و اساسي را طي یک روند قانوني فراهم آوردند

اجرای قانون اساسي، امام دستور بازنگری را صادر و طي جلسات بعد از ده سال از اصل یاد کرد. 
رسد این است �ميمهم به نظر  چه آن به قانون اساسي اضافه شد. 35ذیل اصل  «مطلقه»شورا لفظ 

انده شد، ن اساسي گنجدر قانوپرسي  های الزم و همه پس از بررسي ،فقیهمطلقه اصل والیت  که
ظهور رأی مردم در انتخاب نوع حکومت و سرنوشت  عنوان بهو  یکي از امتیازات قانون اساسيکه 
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 مقدمه
ی مختلفي را در ها ل قانون اساسي تا به امروز واکنش گروهیکي از اصو عنوان بهطرح والیت فقیه 

و به تبع آن « والیت فقیه» طرحدر این نوشتار برآنیم تا سیر داخل و خارج در پي داشته است. 
قانون اساسي بررسي  و بازنگری تا تصویب نویس�پیشبازه زماني تهیه  را در« والیت مطلقه فقیه»

قانون اساسي و نه پس از تصویب قانون اساسي توسط  نویس�پیشجا که نه در از آن .نماییم
این است که با  شود�ميمطرح که ي سؤال، ه بودتصریح نشد فقیه« مطلقه»واژه والیت خبرگان به 

دارای �مي ی انقالب اسالها آنآرم در رسیدن به اهداف وکه  توجه به اهمیت والیت مطلقه فقیه
این که متن تصویبي به رؤیت امام نیز رسید و علیرغم به  ای است، و نیز با عنایت جایگاه ویژه

ای با استناد به همین مطلب، والیت  اطالع از عدم ذکر والیت مطلقه فقیه، آن را تأیید نمودند. عده
در حکومت خدشه  خمیني)ره(مردم ندانسته و یا در مبنای امام �ميفقیه را جزء مطالبات عمو همطلق

رو بررسي این موضوع جهت پاسخ به شبهات مطرح در این زمینه ضروری  از این 3اند.وارد کرده
 است.

 
 در قانون اساسی «والیت فقیه» طرحسیر 

در طول مبارزات و نیز پس از پیروزی انقالب اسالمي، کساني که با مباني اصیل این انقالب 
کردند تا با  عي ميرو س های بسیاری برای مقابله با آن انجام دادند. از این مخالف بودند تالش

گزینش بخشي از تاریخ انقالب و یا مطالب حضرت امام چنین وانمود کنند حرکت انقالب در 
در موضوع مورد بحث که با تدوین های رهبری آن نبوده است.  جهت خواست مردم و حتي وعده

شکیل مجلس ابتدا قول ت خمیني)ره(امام کنند که  کند چنین القا مي قانون اساسي ارتباط پیدا مي
  2.ان را به مردم داد، اما به جای آن مجلس خبرگان تشکیل شدمؤسس

                                           
های  . محسن کدیور در کتاب حکومت والیي و نیز در سایت شخصي خود به این مباحث پرداخته و در نهایت بعد از بیان تضاد3

 داند.�شرعي ميقیه، اصل حاکمیت ولي فقیه را غیرگانه جمهوریت با والیت ف ده

. نظیر این شبهه در 333، ص 2یری در زندگي و افکار و آثار مهندس بازرگان، ج. حسن یوسفي اشکوری، در تکاپوی آزادی: س2
. آمده است  http://kadivar.com ، و//:fa.wikipedia.orghttp )دانشنامه آزاد ویکي پدیا(، مقاله مجلس خبرگان، های سایت

وارد  )ره(وقتي امام خمیني 3135در سال "آورده شده است:  http://talelesiyasat.parsiblog.com این جمله عینا از وبالگ 
 ]سسانؤم[ سساتؤم ساز در جمالتي فرمودند ما مجلسبه بهشت زهرا رفتند و در یک سخنراني سرنوشت ایران شدند مستقیماً

ن شورایي تشکیل شد که آجای هسسان تشکیل نشد بؤهر گز مجلس م ...کنند�تدوین مي ها آندهیم و قانون اساسي را �تشکیل مي
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ما به واجب است ... "در بهشت زهرا بیان داشت:  35بهمن  32امام در اولین سخنراني خود 
تعیین بکنیم  -را �ميدولت دائ- نا درست بکنیم و دولت اول راواسطه آرای مردم، مجلس سِ
ان بود، نه مجلس سنا. مجلس سنا اصلش یک حرف مؤسسجلس )مقصود من از مجلس سنا م
سسان را در مقابل مجلس سنا در ؤبه این صورت امام مجلس م 3".مزخرفي است، همیشه بوده(

چنین خبرگاني سابقه نداشت  از مجلس خبرگان آورده نشده بود. چرا که اصالً�مي نظر داشتند و نا
ان وجود داشته است یا مجلس سنا. فرق مؤسسمجلس  و تا قبل از آن در پیشینه ذهني مردم یا

شدند در �ميان از سوی مردم انتخاب مؤسساین دو مجلس در این بود که تمام اعضای مجلس 
نفر با آرای  15نفر از سوی شاه و  15نفر بود که  05که مجلس سنا، مجلسي متشکل از حالي

نفر گروه اول به سناتورهای  15شدند. �ميب ( انتخاها آننفر از شهرست 33نفر از تهران،  33مردم )
 شدند. �ميی انتخابي نامیده ها نفر گروه دوم سناتور 15انتصابي و 

ان کنار هم مؤسساگر این مطلب را با سخن دیگر امام در مورد نپذیرفتن تعداد زیاد مجلس     
دم انتخاب شود توان نتیجه گرفت امام، مجلسي را که تمام اعضای آن از سوی مر�ميبگذاریم، 

بیان کرده بودند، و در صدد بیان تعداد افراد آن نبودند. از آن جا که مجلس جدید از جهت تعداد 
مجلس خبرگان بررسي »ان بود، لذا نام جدیدی بر آن نهادند که همان مؤسسکمتر از مجلس 

ی ها مله شخصیتاز ج کردند،�ميبود. گرچه بعضي از افراد به تعداد آن اشکال وارد « قانون اساسي
قانون اساسي باید با رأی نمایندگان منتخب مردم که تجسم آن در مجلس "حقوقي اعالم کردند: 
هیچ قانون اساسي که از مجلس مؤسسان نگذرد ارزش و "و یا  2"شود مؤسسان است تدوین

به همین جهت برای کم کردن اعتبار انتخابات مجلس خبرگان  1."اعتبار قانوني نخواهد داشت
ی بود ها آنبه ،اما به عقیده امام، ایجاد مجلس پر تعداد 4قانون اساسي، انتخابات را تحریم کردند.

 فرمودند: بتوانند افراد موردنظر خود را وارد آن نمایند و ها آنتا 

                                                                                                        
ن اضافه کردند تا کمربندها را محکم و آن روحاني بودند و قانون اساسي فعلي را نوشتند و بعد چند تبصره هم به آنه درصد و نود 

 ."ببندند که سي سال است این ماجرا ادامه دارد ]سفت[ صفت
 32/33/35، 0. صحیفه امام، ج 3

 .1/35/ 34به نقل از مجله پیغام امروز  55/ 35/ 15. نشریه قدس  2
 .35/ 4/ 25. همان به نقل از روزنامه آیندگان  1
/ 3/ 4. پیشین به نقل از روزنامه آیندگان 35554، شماره 3135مرداد  31از جمله جبهه ملي و حزب خلق مسلمان، کیهان، شنبه .  4
 . 35/ 1/ 34و  35
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تا  055خواهیم مجلس مؤسسان باشد. آن مجلس عریض و طویلي که �مياند دوره که نه، ما افتاده"
مع شوند که اگر بخواهند اصلش تحقق پیدا بکند، یک شش ماهي الزم است. بعد هم نفر باید ج 555

گذارند که این قانون درست تحقق پیدا کند ... نظرشان به این است که �ميافراد مختلف، افراد مغرض ن
  3 "بکنند. ها )بتوانند( توطئه ها آنطول بکشد ... 

حل دیگری پیدا کنند. زمان بخرند تا در این مدت راهخواستند برای خود �ميدر واقع با این کار     
 ی را تمام کنند: ها گیریامام به ایشان تذکر جدی دادند که بهانه

کنند باید �ميرا انتخاب  ها آنمگر مجلس مؤسسان چیست؟ جز این است که اشخاصي که مردم "
نوبت به شما هم برسد؟ اگر تمام نفر باشند تا  555-055 بنشینند و قانون را مالحظه کنند؟ باید حتماً

ها مؤسسان نیست؟ مجلس اگر اعتبار دارد برای این است که مجلس نفر را تعیین کنند این 35ملت 
  2 "مبعوث از ملت است. میزان رأی ملت است.

انقالب، الزم �مينویس قانون اساسي و با لحاظ ماهیت اسال با توجه به اشکاالت وارد بر پیش    
ی تدوین اصول قانون اساسي از افراد خبره و کارشناس استفاده شود. از این جهت، بود که برا

منظور از تشکیل مجلس «. مجلس مؤسسان»معروف گردید نه « مجلس خبرگان»عنوان 
که مجلس خبرگان قصد خلق و انشای ریزی قواعد اساسي است. حال آن مؤسسان، تأسیس و پایه

پذیرفته بود،  3135را در رفراندوم فروردین �ميهوری اسالای نداشت بلکه چون ملت، جم قاعده
 1.نمود مجلس خبرگان باید قواعدی متناسب با این نظام تدوین مي

این د. قانون اساسي کرده بودن نویس�پیشی تهیهحسن حبیبي را مأمور  خمینيامام     
ثیراالنتشار در اختیار ی کها توسط روزنامه ،بررسي شورای انقالب و دولت موقت پس از نویس�پیش

ای به مهندس بازرگان، نخست وزیر  طي نامه قرار گرفت. از سوی دیگر، امام �ميافکار عمو
دولت موقت، دستور تشکیل مجلسي از نمایندگان مردم را جهت بررسي مواد قانون اساسي به 

ات مجلس تیر همان سال، قانون انتخاب 34شورای انقالب در لذا  4صورت نهایي صادر نمود.
مجلس خبرگان بررسي نهایي »مرداد، انتخابات  32خبرگان را تصویب نمود و حدود یک ماه بعد، 

نفر  53نهادی مستقل و با آرای مستقیم مردم و متشکل از  عنوان بهبرگزار شد و « قانون اساسي

ه متوالي آغاز به کار کرد. طي سه ما خمینيمرداد با پیام امام  25حقوقدان و اسالم شناس در 

                                           
 .311، ص 5. صحیفه نور، ج  3
 .351-352، ص 5. صحیفه امام، ج  2
 http://daneshnameh.irdc.ir، 3553، ص مجلس خبرگان قانون اساسي، ب اسالمينامه نهادهای انقال فرهنگ. 1 

 .4/1/35، عنوان نامه: تدوین و تصویب قانون اساسي و تشکیل مجلس خبرگان. 5. صحیفه امام، ج 4

http://daneshnameh.irdc.ir/?cat=4
http://daneshnameh.irdc.ir/?p=1875
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آذر  32رسید و سپس در  به تأیید امام و تدوین شد اصل 353فصل و  32در  متن قانون اساسي
با تصویب قانون اساسي، نوع حکومت، اهداف و  3رسمیت یافت.گذاشته شد و پرسي همهبه  3135

 کند. الشرایط رسمیت پیدا ی قانوني به خود گرفت تا والیت و زعامت فقیه جامعارکان آن جنبه
در جلسات  نوشته شد وبا محوریت شهید بهشتي خبرگان  گروهي ازاصل والیت فقیه توسط     

گروهي اصل والیت فقیه را با اما  مخالف به نقد و بررسي طرح پیشنهادی پرداختند. وفق علني موا
لت به ع�ميطرح و تصویب والیت فقیه در قالب جمهوری اسال" :ناسازگار دیدند� ميجمهوری اسال

تعارضات و تضاد ماهوی و شکلي در بین دو مفهوم موجد اشکاالت فراوان در مرحله اجراء خواهد 
از آن دفاع  نویس�پیشای از مخالفین طرح، با ادعای تکمیل بودن اصل از سوی دیگر عده 2 "شد.

ده بود قانون اساسي حرفي از والیت فقیه و اختیارات وی به میان نیام نویس�پیشدر  که کردند چرا
قانون اساسي پیشنهادی ": نداختیارات بیشتری داشتجمهور و به تبع آن نخست وزیر رئیسو 

که بنده اطالع دارم این  جامورد اطمینان تهیه شده و تا آن ای از افراد اسالم شناس وتوسط عده
امام ه کدرحالي 1 "ع تقلید و رهبر انقالب رسیده است.قانون به تصویب شورای انقالب و مراج

بودن مجلس خبرگان و شتابزدگي در تصویب  4تشریفاتيبحث  ودانست �مين کامل را نویس�پیش
 3".هیچ چیزی نیست، باید رأی بدهید باید نظر بدهید نویس�پیش": نمود�ميرد را  نویس�پیش

با این  0اعتراض داشتند. نویس�پیشدر �ميتعدادی از خبرگان به کم بودن صبغه اسالهمچنین 
تشکیل مجلس مؤسسان  خواستارهنوز با این که مجلس خبرگان تشکیل شده بود، ای عده وجود،
نمایندگان مجلس مؤسسان تعیین شده بودیم و وقت و فرصت کافي  عنوان بهاگر ما ": بودند

                                           
، پایگاه اطالع رساني مرکز اسناد انقالب اسالمي، 35مرداد  32اساسي، . برگزاری انتخابات مجلس خبرگان قانون  3

http://www.irdc.ir 25-33و محمد سروش، دین و دولت در اندیشه اسالمي، ص. 
 .355به نقل از احمد سمیعي، طلوع و غروب دولت موقت، ص  55/ 35/ 15. روزنامه قدس 2
 .153، ص 33، جلسه 3شروح مذاکرات مجلس بررسي نهایي قانون اساسي، ج . صورت م1
شد که مورد تأیید امام است و مراحل بعدی چیزی جز تشریفات  گونه وانمود مي نویس توسط دولت موقت انتشار یافت و این پیش. 4

. بود و نقایص زیادی داشت� ی اسالمينویس دولت موقت فاقد محتوا جا بود که پیشولي مشکل اصلي آن .و اقدامات صوری نیست
 . http://daneshnameh.irdc.ir، 3553، ص ساسيمجلس خبرگان قانون ا، نامه نهادهای انقالب اسالميفرهنگ

 .231، ص5. صحیفه نور، ج 3
نویس رعایت نشده است. �ای اعالم کرد روح کلي اسالم و قرآن در پیش. منیژه گرجي تنها نماینده زن خبرگان طي مصاحبه0

نویس قانون اساسي بیش از �اهلل منتظری نیز عقیده داشت غرب زدگي پیش. آیت35555، شماره 3135مرداد  23کیهان، یکشنبه 
 .35550، شماره 3135مرداد  30شرع زدگي آن است. همان، سه شنبه 

http://www.irdc.ir/
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طرح جدیدی تهیه کنیم  �ميیک سال بنشینیم و با جمع آوری و کسب نظر عمو داشتیم که مثالً
 3 "وز هم دیر نشده.طلبي دیگر و هنآن م
، برگزاری انتخابات نویس�پیشبا تهیه �ميامام اصرار داشت تا روند قانوني کردن نظام اسال    

پرسي قانون اساسي، انتخابات ، همه2جهت تشکیل مجلسي که قانون اساسي را تصویب نماید
ر دوران انقالب د 1.ارکان نظام به سرعت پیش رود عنوان بهمجلس شورا و ریاست جمهوری 

حساسي قرار گرفته بود، از این روی باقي ماندن جامعه در جو آشفته و ملتهب انقالبي خطرناک 
اعم از حق  -طرح مسائل فرعي امام لذا امکان مصادره انقالب وجود داشت.  تعبیر امروزی بود و

از دست را توطئه و موجب  ها آنشمرد و دامن زدن به �ميرا منحرف کننده ذهن مردم  -یا باطل
در دوره انتقالي نباید این طور نظر کرد که "فرمود: �ميبه همین جهت  4دانست.�ميرفتن انقالب 

  3 "همه کارها در این دوره انتقالي بشود.
مورد � ميمبنای حکومت اسال عنوان بهدر حوزه طرفداران انقالب، پذیرش اصل والیت فقیه     

ورد نگرش و برداشت از اصل و تفسیر آن و نیز دایره در م ها آنخدشه نبود بلکه بیشتر اختالف 
معنای والیت فقیه  دری تفسیری ها که در بخش دیدگاه بود� مياختیارات او در حکومت اسال

و به ی سیاسي داخلي ها اعم از افراد یا گروه -. در طرف دیگر مخالفین این نظریه خواهد آمد
ا نفس قائل شدن بکه بودند،  -غربي و شرقيو نظریه پردازان تعبیری روشنفکران غرب زده، 

کردند و �ميی مختلف ابراز ها ه گونهی خود را بها ، و ناسازگاریداشتند والیت برای فقیه مشکل
 کنند.�مينیز تعبیر  0از آن به دیکتاتوری صالح نیز امروزه

 عنوان بهکور را الخره مجلس طرح مذا، بروشنفکر گرایانه یها تراشياشکال و ها مخالفتبعد از     
. بعد از اضافه شدن این دانسته شدوالیت برای فقیه ثابت اصل پنجم تصویب کرد و در نتیجه 

از مطرح شد. ایشان اعضای دولت موقت از سوی تعدادی از انحالل مجلس خبرگان  بحث اصل،

                                           
عنوان مخالف اصل پنجم نیز ثبت نام  ی آذربایجان و کاندیدای حزب جمهوری خلق مسلمان و بهای نمایندهاهلل مقدم مراغه. رحمت3

 .154، 153، ص 33، جلسه 3بود. صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسي نهایي قانون اساسي، ج  کرده
 . امام تعابیر متفاوتي از نام این مجلس دارند که در ادامه به آن اشاره خواهد شد.2
در یکي از  -تمعاون سیاسي نخست وزیر وقت و سخنگوی دولت موق -. دکتر ایزدی در دهمین جلسه دادگاه عباس امیرانتظام 1

، 3105اردیبهشت  23اتهامات وی در دست داشتن توطئه انحالل مجلس خبرگان به این موضوع اشاره کرده است. کیهان، دوشنبه 
 .33253شماره 

 24/4/35 ،دانشجویان دانشکده داروسازی دانشگاه تهران�انجمن اسالمي، در جمع 3. صحیفه امام، ج 4
 35/ 2/ 23نشجویان اصفهاني ، در جمع دا233، ص 5. همان، ج 3
 . http://drshariati.orgرساني علي شریعتي ، پایگاه اطالع25، کد مطلب:«شریعتي، دیروز، امروز، فردا»هاشم آقاجری، سمینار  .0

http://drshariati.org/
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ویژه اصل والیت فقیه اصول پیشنهادی به چندینگیری مجلس خبرگان و طرح چگونگي شکل
سخنگوی - انتظامامیربه همین منظور به بهانه اتمام مهلت یک ماهه مجلس،  3بودند، اراضين
نفر از وزرای دولت بازرگان  35ای جهت انحالل مجلس تهیه کرد و قرار شد نامه -ولت موقتد

آن را امضا و به اطالع امام برسانند و از ایشان بخواهند یا مجلس خبرگان را منحل سازد، یا 

اعضای دولت و شورای ای متشکل از  در جلسهانحالل موضوع  2دهند.�مياستعفا  ها آنی  همه

 گوید: �ميای از اعضای حاضر در جلسه و عضو شورای انقالب  اهلل خامنه آیت مطرح شد.انقالب 
مجلس نماینده مردم است و باید بماند و قانون اساسي را تمام کند.  بنده آن شب حضور داشتم و گفتم"

 1 "الخره اظهارات ما، مانع کارشان را روشن کرد.اه آقایان تندی کردند حتي به ما اهانت کردند، اما بالبت
خواست انحالل مجلس خبرگان، بازرگان با امام مالقات و درطرح مخالفت شورای انقالب با  علیرغم

  :نمودبیان  این مالقات صحبت و ریشه اختالفات را در موردکه امام  انحالل را مطرح کرده بود
آقای بازگان و رفقایش آمده بودند پیش ما و گفتند: ما خیال داریم که این مجلس خبرگان را منحلش "

خواهید این کار را بکنید. شما چه سمتي دارید که �مي، اصلش که اره هستیدکنیم، من گفتم: شما چه ک
ت از والیت فقیه شد شروع ؟ ... در مجلس خبرگان به مجرد این که صحببتوانید مجلس منحل کنید

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.

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

                                           
انقالب، اختالف در مسائل وجود داشت و این  . واقعیت این است که بین بازرگان و مجموعه دولت موقت و همفکران او با رهبری3

نیز  -شهردار تهران در دو سال اول انقالب–ها بیشتر و عمیق تر نیز شد. مهندس محمد توسلي از نزدیکان بازرگان  ها بعد اختالف
مطرح شد، همگام  صورت والیت فقیهبه مشکل دیگر، دیدگاه مهندس بازرگان بود که با دیدگاهي که بعداً»کند: �اشاره مي نبه آ
.به نقل از مجله 231، ص 2در تکاپوی آزادی: سیری در زندگي و افکار و آثار مهندس بازرگان، جحسن یوسفي اشکوری، « نبود.

 .20، ص21ایران فردا، شماره 
لف ؤرفت م�مي ها نیز درخواست انحالل کمیته را کرد. انتظار . بازرگان بعد33253، شماره 3105اردیبهشت  23. کیهان، دوشنبه 2

عنوان نخست وزیر  بازرگان را به داد، اما وی صرفاً�نامه بازرگان علت درخواست انحالل مجلس خبرگان را، توضیح ميکتاب زندگي
در تکاپوی آزادی: منصوب امام و شورای انقالب از ایجاد توطئه علیه مرجعي قانوني مبری دانسته است. حسن یوسفي اشکوری، 

 .233-234، ص 2افکار و آثار مهندس بازرگان، جسیری در زندگي و 
 .�23/33/33به نقل از روزنامه جمهوری اسالمي 15/35/55. روزنامه قدس 1
 .25/0/35، 1، ص 33. صحیفه نور، ج4
 .35553، شماره 3135مرداد  22. کیهان، دوشنبه 3
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 333، 335، 353، 355، 355، 35، 3ی امام، مجلس خبرگان اصول با موضع گیری حساب شده    
قانون اساسي را در راستای حاکمیت دین و اختیار رهبری تصویب نمود. قانون اساسي به  332و 

یي ها نا آراميدر برخي مناطق اما برگزار شد، در فضایي آرام کلي  طور�بهگذاشته شد و  رسيپهمه
کدام از اشخاص مطلوب ، هیچشد�ميقدر از مردم رأی گیری به عقیده امام هر  3.وجود آمدهب

اند. این دفعه مردم دفعه هم بخورد، این مردم همان مردم 35اگر" :شد�مينمخالفان وارد کار 
دند که چه اشخاصي به اسالم اعتقاد دارند و چه اشخاصي به اسالم اعتقاد ندارند یا خیلي فهمی

سال خفقان اولین آزمایش آزادی مردم ایران در انتخابات  35به این ترتیب بعد از  2".پایبند نیستند
 1با موفقیت انجام شد. ،مجلس

 
 در معنای والیت فقیه ی تفسیریها دیدگاه

 ميدر جریان تدوین مصوبات اجرایي توسط مجلس شورای اسالاساسي،  قانون شدن�ميرس بعد از
ی ها وجود آمد و این باعث شد تا دیدگاهابهاماتي در رابطه با حیطه اختیارات ولي فقیه و دولت به�

قانون مالکیت اراضي  هنگام تدوین ها اولین بحث شود. مطرحتفسیر والیت فقیه متفاوتي در مورد 
در بند  4.مطرح شد زدایيمحرومیت جهتواگذاری زمین به کشاورزان نیازمند  یحوهنو کشاورزان 

رضایت توانست حتي در صورت عدم�ميحاکم به اقتضای والیتي که داشت  ،قانون این« د»
این قانون با  3خریده و در اختیار کشاورزان نیازمند بگذارد. ها آنمالکاني با شرایط خاص زمین را از 

                                           
گیری تا پایان شمارش آراء در تدابیر امنیتي انجام ه رأیعنوان نمونه ستاد انتخابات ایالم توسط مهاجمین محاصره شد، در نتیج . به3

گیری در میدان آزادی دست به تظاهرات و داد شعار کردند. کیهان، های رأی شد. در تهران نیز گروهي به قصد برهم زدن نظم حوزه
 .35554، شماره 3135مرداد  31شنبه 

 .4، ص33. صحیفه امام، ج 2
 .35555، شماره 3135مرداد  23. کیهان، یکشنبه 1
میلیون هکتار در اختیار داشتند و در مقابل، تنها  2،41خانوار زمیني برابر  3،053،555داد که �. در سال اول انقالب آمار نشان مي4

میلیون هکتار زمین را در تصرف خود داشتند، و این یعني هر خانواده مالک بزرگ  2،43خانواده بزرگ مالک قرار داشتند که  3355
های  ی مزبور بدون در نظر گرفتن خانوادههای خرده مالک، دارای زمین بودند. ضمن این که مقایسه برابر خانواده 35ه اندازه ب

، 33به نقل از مجله زیتون، شماره  335فاقد زمین بودند. محمد سروش، دین و دولت در اندیشه اسالمي، ص فراواني بود که اساساً
 . 03اسفند 

یه، در جاهایي که کشاورزاني وجود دارند که فاقد زمین زراعي هستند و جز از راه گرفتن مازاد زمین اینگونه  مالکان، در مورد بق. »3
را صاحب زمین زراعي کرد، وظیفه این است که مازاد بر حد مذکور را به این گونه زارعین واگذارکنند، و اگر به میل  ها آنتوان �نمي

گرفته و در اختیار کشاورزان نیازمند واگذار شود و دولت  ها آنند به متقضای والیت به حکم حاکم از خود به این وظیفه عمل ننمای
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ی آنان خریداری ها ن بزرگ زمینبدون رضایت مالکا زیرامواجه گردید  3ای نگهبانشورمخالفت 
واسطه مشکالت اجرایي پیش آمده هب گرچه بعداً خالف شرع تلقي شد و ایشاناز نظر و ، شد�مي

نسبت به مسکن، توزیع کاال،  باید آزاد باشند تامردم  از نظر ایشان 2طرح اصالحي آن مطرح شد.
گیری کنند. خواهند تصمیم�ميابنیه تاریخي، اشغال منابع طبیعي و غیره هر گونه که ری گذاقیمت

منجر به ی ها عمال سیاست، لذا ادادهدر ردیف احکام ثانویه قرار را احکام حکومتي این افراد 
قائل نبودند � ميگونه اختیاری برای حکومت اسالهیچ ها آن. دانستند�ميخالف شرع  مردم را تحدید

اضطراری بود. گذاشت شرایط �ميی خود باز ها ها عاملي که دست دولت را برای اعمال سیاستو تن
 .شد و در حال احتضار حکومت و جامعه قابل استفاده بود�ميه اکل میته تلقي والیت فقیه به مثاب

گذاری مثل یي از نظام قانونها دیدگاه محدودیتي والیت فقیه برای حفظ مصلحت جامعه در بخش
 فقهای شورای تأیید گروهي از علماء همراه بود. مثال با ي از اعضای شورای نگهبان، وبعض

دولت مجاز به تعیین نظام توزیع کاال نیست، ولي در مواقع بحران و »نظر داده بودند که نگهبان 
ک اراضي موات لبرای احیاء و تم لزوم اخذ مجوز"قائل بودند: ایشان  1".ضرورت اجازه مداخله دارد

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.

ی خود ها اگر دولت هزینه"در همین راستا یکي از اعضای برجسته جامعه مدرسین نوشته بود:     
ا از راه مالیات آن هم بدون رضایت مالیات دهندگان تأمین کند، برخالف تعهدی است که ر

به مردم جهان داده است که اسالم بیاورید، نماز بخوانید و او هم غیر از زکات و  پیامبر
ایشان در جای دیگر تصریح کردند که محتوای حکم ولي  3 "چیز دیگری نگیرد ها آنخمس از 

منوط به ضرورتي است که حرج و گرفتاری اول  ،ی است و جعل از سوی ولي فقیهفقیه، حکم ثانو
برای مسلمین پیش آورد و یا دوم ضرر هنگفتي متوجه اسالم و مسلمین شود. در غیر این صورت 

                                                                                                        
اهلل قرباني، مجموعه کامل قوانین و مقررات فرج«. المال به او بپردازدها مالک به بیت ها را پس از کسر بدهي بهای نسق این زمین

 .433اراضي، ص 
 .31، ص 3155و فرودین  50انداز ایران، اسفند انون اراضي شهری، دوماهنامه چشم. فائزه حسیني، مجلس اول و ق3
های بایر و  اند، و بعد از آن زمینهای صالح خلع ید شده وسیله دادگاه. به این صورت که ابتدا اراضي موات، سپس اراضي ای که به2

اهد شد. فاضل هرندی )مصاحبه شونده(، طرح جدید اصالحات ترتیب و در صورت نیاز بین کشاورزان و متقاضیان تقسیم خودایر به
 .03-05، ص 24، شماره 3105دی  2اراضي به مجلس پیشنهاد شد، مجله جهاد، 

 .201، ص2. حسین مهرپور، مجموعه نظریات شورای نگهبان، ج 1
 .033. همان، ص  4
 .31، ص 3104، مرداد 33، مجله نورعلم، شماره «بحثي پیرامون مالیات». احمد آذری، مقاله  3
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صادر نماید و اگر کسي این کار را کند و در واقع �ميفقیه حق ندارد به صرف مصلحت اندیشي حک
 اند.از آن نهي فرموده اطهار انجام داده که ائمهقیاس و استحساني را 

به لحاظ آن � ميبر مبنای همین طرز فکر بود که موارد فراواني از مصوبات مجلس شواری اسال    
شمرد از سوی شورای نگهبان خالف �ميرا برای دخالت در مصالح جامعه، مجاز � ميکه دولت اسال
ی مسکوني توسط دولت، نظارت دولت بر توزیع ها احدشد، مانند: کنترل قیمت و�ميشرع شمرده 

کاال، نظارت سازمان اوقاف بر موقوفات معلوم التولیت، الزام صاحبان مشاغل به دریافت کارت 
اند و الزام کاره رها شدهو ساختماني که در کشور نیمه ها شناسایي مالیاتي و اقدام نسبت به شهرک

اهلل مشکیني در همان ابتدای امر آیت 3ال خالف شرع است.به اتمام کار یا انتق ها آنمالکین 
تفاوت آراء ریشه  34/33/33ای در تاریخ طي مصاحبه کنندگان قانوني از تدوینیک عنوان به

والیت فقیه است که آیا حاکم  ]محدوده[سر  ی اختالف برعمده"را چنین بیان نمود:  تفسیری
چون صالح –که به صالح جامعه باشد یت در صورتيشرع، این سلطه را برای محدود کردن مالک

 2"دارد؟ -جامعه بر مصالح فرد مقدم است
صاحب زمین شدن ": کرد و گفتشهید بهشتي در جمع افراد جهاد سازندگي سخنراني     

رسد این الیحه �ميگونه به نظر این 1."کشاورزان رأی من بود. ما خیلي جاها پایش ایستادیم 
توانستند آن را قبول کنند. �ميبرای بسیاری گران آمده و ن که بوددیگری مغایر نشان از دیدگاه 

 گوید: �ميشهید در جای دیگری در توجیه مباني این بند 
توانند بر �ميهر مالک و مالکیت خصوص هر مالک، معنایش این است که دیگران ن 4مالکیت شخصي"

قضای این مالکیت )های شخصي( این نیست خالف حقوق مالکیت مالک در مال او تصرف کنند، ولي م
تواند در آن تصرف کند. به تعبیر دیگر مالکیت شخصي و خصوصي در طول حق �ميکه ولي امر هم ن

ای از آقایاني که کنم عده�مياولویت و والیت ولي امر در تصرفات در اموال است نه در عرض آن. فکر 
کنندگان در این اصل با تهیه وازین اسالم است یا نه،منطبق با مکنند که آیا �ميدر این الیحه اشکال 

 3"کلي یا از نظر میدان و دایره وسعت آن.طور�بههم نظر نباشند، یا 

                                           
 .303، 50، 44، 33، ص 3. حسین مهرپور، مجموعه نظریات شورای نگهبان، ج  3
 . 3133بهمن  34. کیهان، 2
 .433. بنیاد شهید، او به تنهایي یک امت بود، ص 1
ت خصوصي . طبق تعریف شهید بهشتي، مالکیت شخصي یعني این که فرد مالک چیزی شود و این یک اصل مسلم است. مالکی4

 یعني اشخاص حقیقي یا حقوقي بتوانند عوامل تولید باشند. همان.
 .153. همان، ص 3
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آن را به عناوین  نه تنها و شمرد�ميه امام حکومت را از احکام اولیدر مقابل تفکر این عده،     
بر همین  3دانست.�ميمقدم  ي الهيلکه حکومت را بر جمیع احکام فرعبکرد، �ميثانویه محدود ن

از حدود اختیارات  -اهلل صافياهلل لطفآیت–دبیر وقت شورای نگهبان  اسفسار در پاسخ به اساس
حتي امام در آخرین پیام خود به این  2دولت را در اخذ قیمت خدمات دولتي آزاد گذاشت. ،دولت

از سوی دیگر به شورای نگهبان  1 ر برد.کاشورا، حکم ثانوی و حکم والیت فقیه را در برابر هم به
  4 جهان نگردد. ادارهبه نحوی عمل نمایند که اسالم متهم به عدم قدرت نمود �مينیز توصیه 

 
 در قانون اساسی فقیه« مطلقه»والیت طرح سیر 

زیرا هنگام طرح انحالل مجلس خبرگان  مفهوم جدیدی نبودوالیت فقیه در روند تصویب قانون، 
والیت خودم استفاده  فرمود این مشکلي نیست من ازمام مهلت قانوني اش، امام به علت ات

ولي امر این  عنوان بهخودم هم  مشروعیت دادم، دولت و جریان که به اینهمان طور کنم و �مي
ی زماني مجالي به جو حاکم بر مجلس خبرگان در آن برهه ر حاله به 3کنم.�ميتمدید تاریخ را 

کامل در قانون اساسي  طور�بهرا در باب قلمرو والیت فقیه  خمیني)ره(ظر امام خبرگان نداد تا ن
بسیاری از افراد برجسته روشن بود.  ضمن این که نظر امام در این مورد کامالًاعمال کنند. 

و اشخاص دیگر همچون  امام بودندای از شاگردان اهلل خامنهخبرگان نظیر شهید بهشتي، آیت
عدم ذکر لفظ  لذااهلل صافي در بسیاری از موارد با امام هم نظر بودند، لي و آیتاهلل جوادی آمآیت

. عالوه بر عدم همکاری و ایجاد جو نامناسب نبود اماماز نظر  ایشان عدم اطالع علتبه مطلقه 
هنگام تصویب اصول قانون اساسي، در عمل نیز کارایي نظریه ی موجود آزموده نشده بود و معلوم 

                                           
حکومت اهم »و « ای از والیت مطلقه رسول اهلل )صلي اهلل علیه و آله( است یکي از احکام اولیه اسالم استحکومت، که شعبه. »3

 .355، ص 25یفه نور، ج صح« احکام الهي است و بر جمیع احکام فرعیه الهیه تقدم دارد.
مى تواند در تمام مواردى که مردم استفاده از امکانات و خدمات دولتى مى کنند با شروط اسالمى، و حتى بدون شرط، دولت . »2

و این جارى است در جمیع مواردى که تحت سلطه حکومت است، و اختصاص به مواردى که . قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد
های اجتماعي،  ، موضوع: حدود اختیارات دولت در بخش20/3/3100، 25صحیفه امام، ج .«زیر کار ذکر شده است ندارددر نامه و

 جماران.-اقتصادی، بازرگاني و کشاورزی، تهران
ظه از قوانین مخالف با شرع مطهر و قانون اساسى بدون هیچ مالح ...کنم،  خواهم و توصیه مى و از شوراى محترم نگهبان مى. 1

صحیفه  ضرورات کشور که گاهى با احکام ثانویه و گاهى به والیت فقیه باید اجرا شود توجه نمایند. یهجلوگیرى نمایند و با مالحظ
 .423، ص33/1/3105الهي، تاریخ قرائت:  -، وصیت نامه سیاسي23امام، ج

 جماران.-، تهرانذکر به شوراى نگهباناختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام و ت موضوع:، 5/35/05، 23صحیفه امام، ج. 4
 . 33253، شماره 3105اردیبهشت  23. کیهان، دوشنبه 3
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یکي از اصول قانون اساسي  عنوان بهین این محدوده تا درج لفظ مطلقه و اعالم آشکار آن نبود تعی
رسد در عدم ذکر این �ميایران در عمل چه تبعاتي خواهد داشت. گرچه به نظر � ميجمهوری اسال

فرموده  کارانه رخ داده است. به همین علت بود که امام با این که قبالًمطلب، نوعي اقدام محافظه
بعضي از آن و بهترین اصل در قانون اساسي این اصل والیت فقیه است و غفلت دارند "بود: 

اما بر این باور بود که آن چه در قانون اساسي درباره اختیارات رهبری  3"بعضي هم غرض دارند
 آمده است، اندکي از شئون ولي فقیه است: 

ه نظر من یک قدری ناقص است. روحانیت بیشتر از این که در قانون اساسي یک مطلبي بود، ولي ب"
مخالفت نکنند  ها خیلي با این روشنفکر -خوب دیگر-این در اسالم اختیارات دارد و آقایان برای اینکه 

یک مقداری کوتاه آمدند، این که در قانون اساسي هست، این بعض شئون والیت فقیه هست، نه 

  2."ی شئون والیت فقیه همه

ه ظر خود را زماني فرمود که حدود دو ماه از تصویب و همه پرسي قانون اساسي گذشتامام ن    
آن نبود که اراده و نظر خود را بر روال در اداره ی امور کشور هیچ گاه برجا که ، و از آنبود

که به آن باور عمیق داشت، پافشاری « والیت مطلقه فقیه»گذاری کشور تحمیل کند، به  قانون

ن مطلب برخالف نظر مستشکلین، جزء امتیازات قانون اساسي قبل از بازنگری محسوب ای .نورزید
 طور�بهو تصویب آن توسط خبرگان ملت  نویس�پیششود. چرا که سیر منطقي روند نوشتن �مي

کرد و �ميکامل و قانوني طي شد و هیچ انحرافي در این زمینه رخ نداد. اگر امام بر نظر خود اصرار 
آن را وارد متن  -کردن اصل�ميبا پیشنهاد به خبرگان یا الزا -به هر طریقي  رسيهمه پقبل از 

که  شد. ضمن این�ميبه دیکتاتوری متهم  ،اشکال کننده افرادکرد، از طرف همین �ميقانون اساسي 

برخورداری از حمایت همه  دلیل به، شد�ميوارد کار  کرد و خود شخصاً�مياگر این کار را هم 

آورد. اما �ميخبره ترین خبرگان، مسلما این اصل به صورت مطلقه هم رأی  عنوان بهم ی مرد جانبه

سیره  خود این کار را نکرد و اجازه داد اهل فن خودشان به این نتیجه برسند. امام با بینش سیاسي
 هرگونه آقایان"تمم قانون اساسي به همین نحو بود و در این مورد فرموده بودند: امام در جریان م

با این وجود بعد از تصویب قانون، در مقابل  1."کنم�ميصالح دانستند عمل کنند، من دخالتي ن
سکوت نکردند و مقتضای شرایط از قبیل  -محدود بودن اختیارات رهبری -ی موجود ها کاستي

                                           
 قم. -5/35/35، 403، ص 33. صحیفه امام، ج 3
 .404. همان، ص 2
 .153، ص 23. صحیفه امام، ج 1
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به بیان دیدگاه  1، نامه قوه قضائیه2، نامه رئیس جمهور3پرسش نمایندگان مجلس شورای اسالمي
  پرداختند.�مير حوزه والیت فقیه و اختیارات رهبر خود د

بعد از گذشت ده سال از اجرای قانون اساسي، امام افرادی را از بین مجلس خبرگان رهبری،     
برگزید و طي  4/2/05قوای مقننه، مجریه و قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 

  4دستور بازنگری و ترمیم قانون اساسي را داد. ی(ااهلل خامنهجمهور وقت )آیتای به رئیسنامه
در والیت فقیه بر این امر متفق بودند که  شورای بازنگریاعضای همه  335اصل در بررسي     

لذا برای  .استهمان اختیارات در اداره کشور دارای و  و امام معصوم  ادامه اقامت پیامبر
بندهایي جهت گسترده  ،شورطي دو  اسي،این حکم شرعي در قانون اسبه رسمیت بخشیدن 

اقلیت شورا معتقد بودند معني والیت  3ولي فقیه به اصل مزبور اضافه شد. اختیاراتنمودن حوزه 
ی ناشي از آن ها این رهبر، والیت امر و همه مسئولیت»قابل فهم است:  355مطلقه فقیه از اصل 

ا به علت احتمال سوء برداشت یا ناسازگاری در واقع تصریح به والیت مطلقه ر 0«را به عهده دارد
بودن « مطلقه»اکثریت شورا به استناد این که  دیدند. با این وجود،�ميبا اصول دیگر به مصلحت ن

مبني بر فراتر رفتن ولي والیت فقیه از اصول دیگر قابل استفاده نیست، نیز برای اتمام اعتراضات 
« والیت مطلقه فقیه»، اصرار داشتند که به لفظ فقیه از حدود قانوني خود در موارد مصلحت

، به 35در اصل « والیت امر»در نتیجه دیدگاه اکثریت پذیرفته شد و لذا عبارت تصریح شود. 
 5اصالح شد.« والیت مطلقه امر»
 

 نتیجه گیری
با مبنای مشروعیت حکومت والیت فقیه در مقابل رژیم غیرمشروع پهلوی قیام  خمیني)ره(امام 

نوع حکومت و آرای مردم به را معماری نمود. بعد از همه پرسي � ميحکومت جمهوری اسال کرد و
توجه به والیت از جمله عدم قانون اساسي نویس�پیشو نیز اشکاالت فراوان  جمهوری اسالمي،

                                           
 .215، ص 0. صحیفه نور، ج 3
 .355، ص 2. همان، ج2
 .5/2/05مهوری اسالمي، به نقل از روزنامه ج 15/35/55. نشریه قدس 1
 .101، ص23. صحیفه امام، ج4
 .043، ص2. صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسي، ج3
 قانون اساسي در پیوست آمده است. 355. متن کامل اصل 0
 . همان.5
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بر همین اساس مجلس خبرگان قانون  .، ضرورت تشکیل خبرگان قانون اساسي روشن شدفقیه
طرح ها نبود،  ین روند چون موردقبول اعضای دولت موقت و برخي گروهااساسي تشکیل شد. 

. با توجه به فضای انقالبي موجود، تطویل در روند تصویب قانون به مطرح شد انحالل مجلس
صالح انقالب نبود، از همین رو امام از اعمال غیرقانوني افراد جلوگیری نمود و با تدابیر خود در 

که در روندی قانوني، نمایندگان منتخب مردم، والیت  پس از این ستاد.مقابل جریانات منحرف ای
بعد از  در قانون اساسي آوردند و نیز � مين رکن اصلي نظام جمهوری اسالاعنوفقیه را به

پرسي قانون اساسي، امام نظر خود را در باب اضافه شدن اصل والیت فقیه ابراز نموده و از آن  همه

بعد از گذشت ده سال، امام دستور بازبیني قانون اساسي را صادر و دند. به بهترین اصل یاد کر
یي که به ها و صحبت ها جا که در این مدت امام، طي نامهافرادی را جهت این امر برگزید. از آن

ن یتبیبارها نظر صریح خود را در باب والیت مطلقه فقیه داده ی مختلف انجام ها مناسب با گروه
نداشتند. تنها محدوده والیت فقیه اعضای گروه بازبیني اختالفي در مورد  همین رو ازنموده بودند، 

  ی ایشان در درج لفظ مطلقه بود که اکثریت به آن رأی دادند.ها مسئله تفاوت در دیدگاه
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ألنام فی حکم أموال اإلمام، نرم افزار جامع فقه اهل البیت )علیهم مامقانی عبداهلل، هدایه ا .11

 السالم(

مصطفی جعفر پیشه فرد، پیشینه نظریه والیت فقیه، دبیر خانه مجلس خبرگان، نگارش،  .13

 .1327اول، 

 .اجه مطبوعاتی اسماعیلیان، قم، بیمؤسس، الرسائل ق،1321 روح اهلل، خمینی)ره(موسوی  .11

ه مطبوعاتی دارالعلم، شرکت مؤسس، تحریرالوسیله ،1311 ،ح اهللموسوی خمینی)ره( رو .12

 .چاپ قدس، اول� میسها

ه مؤسس، خمینی)ره(صحیفه امام مجموعه آثار امام  ،1321 ،موسوی خمینی)ره( روح اهلل .19

 .، عروج، چهارمخمینی)ره(نشر و تنظیم آثار امام 

افزار صحیفه ، نرممینی)ره(خ، صحیفه نور مجموعه آثار امام موسوی خمینی)ره( روح اهلل .27

 نور.

ه مؤسسآبادی، ، محقق حسن طاهری خرمکتاب البیع ،1323، موسوی خمینی)ره( روح اهلل .21

 جا.، قم، بیخمینی)ره(تنظیم و نشر آثار امام 
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ه تنظیم و نشر مؤسس، والیت فقیه: حکومت اسالمی، 1313، موسوی خمینی)ره( روح اهلل .22

 جا.ی، تهران، بخمینی)ره(آثار امام 

 .، دادگسترمجموعه نظریات شورای نگهبان، 1322مهرپور حسین،   .23

عباس، گزارشی از تصویب اصل والیت فقیه در قانون اساسی، نشریه قدس، میری  .21

37/17/11. 

ساالری، شماره روزنامه مردم، خمینی)ره(ناصری مجتبی، سیر تحول آرای سیاسی امام   .21

3129 ،13/3/93. 

افزار جامع فقه اهل البیت اهر الکالم فی شرح شرایع االسالم، نرمنجفی محمدحسن، جو .23

 .)علیهم السالم(

نراقی احمدبن محمد، عوائد االیام فی بیان قواعد االحکام و مهمات مسائل الحالل و  .21

 .افزار جامع فقه اهل البیت )علیهم السالم(الحرام، نرم

ت اراضی به مجلس پیشنهاد طرح جدید اصالحا، 1337)مصاحبه شونده(،  هرندی فاضل .22

 .21، شماره جله جهادشد، م

در تکاپوی آزادی: سیری در زندگی و افکار و آثار مهندس  ،1313 یوسفی اشکوری حسن، .29

 .بازرگان، قلم، تهران
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