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بر تكوين قانون اساسي)ره(هاي حكومتي امام خميني تأثير انديشه
 جمهوري اسالمي ايران

و نهادهاي سياسي( )با تمركز بر نوع حكومت، حاكميت

∗عميد زنجاني عباسعلياهللاآيت

و حقوق عمومي و علوم سياسي دانشگاه تهراناستاد گروه حقوق خصوصي  دانشكده حقوق

 هشاهي نادر ميرزاده كو
قم(دانش آموخته دكتري حقوق عمومي دانشگاه تهران )پرديس

)4/6/1388: تاريخ تصويب-4/3/1388: تاريخ دريافت(

: چكيده
قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران محصول انقالب اسالمي است كه اين انقالب بـه رهبـري

هـاي مشخـصي در انديـشه)ره(ي از آنجا كه امـام خمينـ. به پيروزي رسيد)ره(امام خميني 

توان به ميـان نهـاد كـه خصوص مسائل اساسي حكومت داشته است، اين پرسش بنيادي را مي 

چگونه بر تكوين قانون اساسي جمهوري اسـالمي ايـران)ره(هاي حكومتي امام خميني انديشه

و اين تأثير گذاري چه ميزان بوده است؟ در اين مقاله تال  ميتأثير گذار بوده است شـود بـهش

و شـيوه گـردآوري داده-روش تحقيق توصيفي. پرسش فوق پاسخ داده شود  هـا تحليلي است
هـاي از مطالبي كه بيان خواهد شد به اين نتيجه خواهيم رسـيد كـه انديـشه. اي است كتابخانه

 اي بر تكوين قانون اساسي جمهوري اسالمي ايـران تأثير تعيين كننده)ره(حكومتي امام خميني 

و نهادهاي سياسي داشته است . به ويژه موضوعات مربوط به نوع حكومت، حاكميت

:واژگان كليدي
.، تكوين قانون اساسي، حكومت، حاكميت، نهادهاي سياسي)ره(هاي حكومتي امام خميني انديشه

 :info@SRIIS.ir Email 66462349: فاكس مسئول مقاله∗
.اين مقاله نگاه كنيد از اين نويسنده در همين مجله، به صفحه پاياني شدهبراي اطالع از ديگر مقاالت منتشر
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 مقدمه
. انـد هاي مشخصي در خصوص مسائل اساسي حكومت بوده داراي ديدگاه)ره(امام خميني

و سياسـت، ضـرورت تـشكيل حكومـتا ز جمله اين كه ايشان معتقد به ارتباط تنگاتنگ دين

و مردمي، تصدي حكومت از سوي فقهاي عادل در عـصر غيبـت امـام اسالمي، حاكميت الهي

و جايگاه قـانون اساسـي بـه عنـوان يـك قـانون)ع(معصوم  و نقش به مصلحت نظام و بودند

و  و فعاليـت اين انديشه. تندسرنوشت ساز توجه داش بنيادين هـاي ها خود زمينه سـاز اقـدامات

. اندبودهو بنيانگذاري نظام جمهوري اسالمي به ويژه رهبري انقالب اسالمي)ره(سياسي امام 

اين قانون بنيادين كه ترسيم كننده. ترين منبع حقوق اساسي استقانون اساسي مهم

 مطالعه حقوق اساسي از اهميت دست اول چارچوب حقوقي نظام سياسي است، همچنان براي

اساسي جمهوري اسالمي در ايران دومين قانون اساسي تاريخ كشور، قانون. برخوردار است

به تصويب رسيد كه متعاقب پيروزي انقالب اسالمي ايران بي ترديد بدون انديشه. ايران است

به پيروزي نمي)ره(و عمل امام خميني  وانقالب اسالمي  قانون جمهوري اسالمي ايران رسيد

و موضوعيت نميهم تصويب نمي و. يافتشد و شناخت چگونگي در نتيجه مطالعه، بررسي

و شكل گيري قانون اساسي)ره(هاي حكومتي امام خميني ميزان تأثيرگذاري انديشه بر تكوين

و ضروري براي آشنايي با مباني حقوق  اساسي جمهوري اسالمي ايران موضوعي بسيار مهم

.جمهوري اسالمي ايران است

و تحقيقات به انقالب اسالميبسيارپس از پيروزي انقالب اسالمي ايران، مطالعات ، راجع

در حوزه حقوق. هاي سياسي ايشان صورت گرفته استو انديشه)ره(رهبري امام خميني

خ و موضوعات مختلفي از ديدگاه امام در اين)ره(ميني اساسي هم تحقيقات متعدد انجام شده

و پايان نامه مورد مطالعه واقع شده است بررسي مطالعات. خصوص در قالب كتاب، مقاله

كه انديشهانجام شده، نشان مي )ره(هاي حكومتي امام خميني دهد كه تاكنون از اين منظر

و به چه ميزان بر تكوين قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران تأثير داشته است، چگونه

و اين پرسش اساسي قابل طرح است كه انجام مستقليحقيقت هاي انديشهنگرفته است

و چه تأثيري بر تكوين قانون اساسي جمهوري اسالمي)ره(حكومتي امام خميني  چگونه

 ايران داشته است؟

به اهميت موضوع به پرسش فوق پاسخ داده،نظر كه  در مقاله حاضر سعي بر اين است

و تأثير اند فرضيه. بر تكوين قانون اساسي بررسي شود)ره(هاي حكومتي امام خميني يشهشود

كه انديشه به ويژه)ره(هاي حكومتي امام خميني تحقيق اين است در تكوين قانون اساسي

و نهادهاي سياسي تأثير به نوع نظام سياسي، حاكميت  تعيين كننده داشتهيموضوعات مربوط

شكل. است و همو1358گيري قانون اساسي، هم در زمان تصويب در سال منظور از تكوين ،
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هاي حكومتي امام تمركز مقاله بر بررسي تأثير انديشه. است1368موارد بازنگري شده در سال

در)ره(خميني  و نهادهاي سياسي به نوع نظام سياسي، حاكميت بر تكوين موضوعات مربوط

.قانون اساسي است

شددر دو بخش ارائه مطالب قانون) شكل گيري( روند تكوين اولدر بخش: خواهد

اساسي جمهوري اسالمي ايران از ابتداي شكل گيري پيش نويس تا بازنگري قانون اساسي در 

و عمل امام خميني 1368سال  بر مسائل، بحث)ره( با تأكيد بر چگونگي تأثير گذاري انديشه

اسدوم،در بخش. شودو بررسي مي كه متأثر از انديشه موضوعات قانون هاي حكومتي اسي

مي)ره(امام خميني  و بررسي قرار از.گيرداست، مورد مطالعه در پايان با جمع بندي مطالب

به عمل خواهد آمدمباحث ارائه شده نتيجه .گيري

 روند تكوين قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران: بخش اول
زمينه ساز تكوين قانون اساسي جمهوري اسـالمي پيروزي انقالب اسالمي،-1

 ايران 
هاي رژيـم در برابر برنامه)ره(، امام 1340پس از فوت آيت اهللا بروجردي در ابتداي سال

و واليتي در سال شاه براي انجام اصالحات از جمله اليحه انجمن   ايـستادگي1341هاي ايالتي

و عمالً مبارزه خود با رژيم شاه را آغ ج)ب(1385امام خميني،(».از نمود كرد صص1، و عميـد112-78،

ص 1381زنجـاني، در)ره( بار ديگر مخالفـت امـام1341انقالب سفيد شاه در اواخر سال)127، را

ج)ب(1385امام خميني،(.پي داشت  صص1، اين مخالفـت بـا اقـدام رژيـم در حملـه بـه) 165-155،

و سخنراني  و قيام 1342 خرداد13در)ره(امام فيضيه همراه بود  خرداد15و دستگيري ايشان

به دنبال داشت ص 1386منصوري،(را به سلطه رژيم پهلـوي.)169، اين قيام آغازي براي پايان دادن

اين امـر. همچنان بر مبارزه با رژيم تاكيد داشت1343پس از آزادي در فروردين)ره(امام. بود

ج)ب(1385امام خميني،(صويب كاپيتو السيون نمايان گرديدتمقابله ايشان با در  ص1، و) به بعد261،

و نيـز)ره(امـام.به تركيه را به دنبال داشت 1343 آبان13در)ره(تعبيد امام در دوران تبعيـد

را44پس از انتقال در سال  و فرهنگـي خـود به ويژه مبارزات فكري  به عراق مبارزات خود را

مي.دادندادامه توان به تدريس بحث حكومت اسالمي يا واليت فقيه در نجـف در از آن جمله

ص 1381روحاني،( اشاره نمود 1348سال  و نظـري بـراي مبـارزه بـا)715، كه خود مبناي تئوريك

و استقرار حكومت اسالمي بود  با در گذشت مـشكوك فرزنـد ارشـد 1356از آبان سال. رژيم

و بـاالخره بـا)10-14، صـص 1385شـجاعي زنـد،(هايي عليه رژيم صورت گرفت، سخنراني)ره(امام

بـي تـا،،مـدني(.اي جديد گرديد مبارزات مردم وارد مرحله)ره(انتشار مقاله توهين آميز عليه امام

و تـدبير مبـارزات را بـا تأكيـد بـر اهـداف)ره( امام)320-328صص  و با درايت لحظه به لحظه
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و الهي و حضور مردم سرانجام عمـر رژيـم سـلطنتي بـه اسالمي و با رهبري ايشان پيش بردند

و انقالب اسالمي در  و زمينه براي تكـوين قـانون1358 بهمن22پايان رسيد  به پيروزي رسيد

. فراهم گرديدجمهوري اسالمياساسي

 تعيين نوع نظام سياسي-2
كه از سوي امام و)ره(از امور مهم در تكوين قانون اساسي تأثير گذار بـود، پيگيري گرديد

بيشتر در پاسخ خبرنگاراني كـه نـوع)ره(، امام 1357از اواخر مهر. تعيين نوع نظام سياسي بود 

مي  مي» جمهوري اسالمي«شدند، حكومت جايگزين رژيم سلطنتي را جويا امام(نمودندرا مطرح

ج)ب(1385خميني،  ص4، مو بارها در مناسبت)3، ختلف از اين شكل حكومت سـخن گفتنـد هاي

يكي از شعارهاي اصلي انقالب درآمدبه گونه  كه اين خواست رهبري انقالب به عنوان نـك(اي

ص 1385شفيعي فر،  ،29(.

تـرين در حكم انتصاب مهندس بازرگان به عنوان نخست وزير دولت موقت، مهم)ره(امام

به آراء  و رجوع  عمومي ملت درباره تغيير نظام سياسـي كـشور بـه وظيفه وي را انجام رفراندم

ص6، جلد)ب(1385امام خميني،(جمهوري اسالمي، مشخص نمودند ،54(.

 همواره تا روز برگزاري همه 1357از نهم اسفند)ره(پس از پيروزي انقالب اسالمي، امام

و بر هاي پرسي تعيين نوع نظام سياسي، تعيين نوع نظام سياسي را از اولويت اصلي معرفي

و به شدت عناوين كردجمهوري اسالمي به عنوان شكل مطلوب نظام سياسي كشور تأكيد  ند

ص 1386اهوازي،(گرديد را نفي كردند ديگري كه براي نظام سياسي مطرح مي و از مردم)104،

به جمهوري اسالمي رأي بدهند ص1386اهوازي،(خواستند يين نوعو در رفراندم تع.) به بعد261،

تعيين جمهوري.به جمهوري اسالمي رأي دادند)ره(نظام سياسي، مردم با اجابت دعوت امام 

و تصويب قانون اساسي را هم  به عنوان نوع نظام سياسي خود خط مشي كلي تدوين اسالمي

و تصويب مي و قانون اساسي هم بايد در همين چارچوب كلي تدوين .شدنشان داد

س قانون اساسي تكوين پيش نوي-3
، جمهوري اسالمي معرفـي 1357نوع حكومت آينده را در مهر ماه)ره(از هنگامي كه امام

ج)ب(1385امام خميني،(كرد ص4، ، مشخص بـود كـه بايـد قـانون اساسـي جديـدي هـم بـراي)3،

: كــرد اعــالم 1357 دي مــاه10در تـاريخ)ره(حــضرت امــام. حكومـت آينــده تــدوين شـود

مي« شناسد، چون از نظـر ملـت رژيـم سـلطنتي مـردود قانون اساسي كه رژيم ايران را سلطنتي

و بايد قانون اساسي جديدي تدوين شود  ج)ب(1385امام خمينـي،(».است، از اعتبار ساقط است ،5،

:دكر نيز ضمن تأكيد بر تدوين قانون اساسي جديد اعالم1357دي18ايشان در تاريخ)304ص

ص)ب(1385امام خمينـي،(» اكنون مشغول تهيه قانون اساسي جديدي هستيم« در)ره( امـام)400، ج،
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هاي شوراي انقالب را تهيه مقدمات تأسيس دولت انتقالي اعالم، از مأموريت1357 دي ماه 22

را  كه تـشكيل خواهـد شـد و از وظايف دولت جديدي از« كردند تـشكيل مجلـس مؤسـسان

به منظور تصويب قانون اساسي جديد منتخبين مرد   1385امام خميني،(.دانستند» جمهوري اسالميم

ج)ب( ص5، ،426(.

به ايـران، ايـشان در حكـم نخـست وزيـري دولـت)ره(پس از ورود تاريخي امام خميني

موقت، فراهم كردن مقدمات تصويب قانون اساسي را پس از همه پرسـي تغييـر نظـام سياسـي 

به عنوان  و دولـت موقـت مـشخص كشور، امـام(.نـد كرد دومين مأموريت اساسي نخست وزير

ج)ب(1385خميني،  ص6، اي از اين پس امر تدوين پـيش نـويس قـانون اساسـي وارد مرحلـه.)54،

و طرح جديد مي مي شود به دولت موقت ارائه و و در شوراي طرحهايي تهيه هاي انقـالب شود

.گيرندمورد رسيدگي قرار مي

،خطاب به نخست وزير دولت موقت)ره(حضرت امام 1358 خرداد4ر فرمان مورخ صدو

و از جهات مختلف بر مراحل بعدي تكوين قانون نقطه عطفي در تكوين قانون اساسي بود

و محتواي آن تأثير گذار بود و موارد مهمي كه در اين فرمان وجود دارد. اساسي  از نكات

بر)ره(امام توان به تأكيد مي و تصويب قانون اساسي، تأكيد طي مراحل تدوين بر تسريع در

و مشخص نمودن  و در نتيجه لزوم اسالمي بودن قانون اساسي اسالمي بودن انقالب اسالمي

و تصويب قانون اساسي اشاره نمود  ج)ب(1385امام خميني،(مراحل تدوين صص7،  پس.)283-282،

و پس از تصويب شوراي انقالب در معرض افكار از اين فرمان، پيش نويس قانون اساسي تهيه

.عمومي گذاشته شد

پس از انتشار پيش نويس قانون اساسي، ضمن تأكيد بر اسالمي بودن قانون)ره(امام

ج)ب(1385نك امام خميني،(اساسي  ص9، و) 166، به ويژه علماي اسالم، اسالم شناسان آحاد جامعه

ب كه اين امر فراهم كننده صاحبنظران را و اظهارنظر در خصوص آن فراخواند و بررسي ه نقد

در خصوص)ره(شايد بتوان مواضع امام. بستر مناسب جهت تحول در پيش قانون اساسي بود

به طور نمادين در اين جمله ايشان يافت كه  لزوم اظهار نظر در پيش نويس قانون اساسي را

ج)ب(1385امام خميني،(» اين پيش نويس هيچ چيز نيست« ص9، نه تنها عموم)ره(امام.)246،

به طرح نظراتشان در خصوص پيش نويس قانون اساسي مي نمايد، بلكه صاحبنظران را دعوت

و اشكاالت بررسي خواهد شد وعده مي كه اين نظرات ج)ب(1385امام خميني،(دهد ص8، ،303(.

و بهره برداري به بررسي . از پيشنهادات در مجلس بررسي نهايي قانون اساسي استكه اشاره

در)ره(دعوت امام كه از جمله نقدهايي كه به دنبال داشت نقدهاي بسياري از قانون اساسي را

و صاحبنظران مطرح گرديد عدم درج واليت فقيه در پيش نويس  اين مقطع از سوي علما

ص 1384قلفي،( قانون اساسي بود ،394(.
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 كيل مجلس خبرگان قانون اساسيتش-4
و صاحبنظران براي نقد پيش نويس قانون اساسي، موضوعي كه عالوه بر دعوت از عموم

و امام  مي)ره(اهميت داشت نمود مسأله تشكيل مجلس بايد امور را در مجراي صحيح هدايت

. خبرگان بود

مج)ره(در خصوص تشكيل مجلس خبرگان، امام امام(لس مؤسسان با مخالفت با تشكيل

ج)ب(1385خميني،  ص8، در مقطع. از تأخير در تصويب قانون اساسي جلوگيري نمودند)163،

 ضمن دعوت مردم براي شركت در انتخابات،)ره(انتخابات مجلس خبرگان هم امام 

كه از مهمگيژوي ينترهايي كه اعضاي مجلس خبرگان بايد داشته باشند را بيان نمودند

بركردندها را اسالم شناس بودن بيانگيژوي و اسالم شناسان از سوي مردمو انتخاب علما

ج)ب(1385امام خميني،(د كردنتأكيد  صص9، )و55،67،92، به متحد شدن ... و در عين حال علما را

ج)ب(1385امام خميني،(. كردنددر انتخابات دعوت ص9، ص 1380، همچنين نك يزدي، 238، نتيجه)525،

كه مردم در انتخابات مجلس خبرگان غالب اعضاي مجلس خبرگان را از علما  اين امر اين بود

كه اين امر خود در تكوين موضوعات قانون اساسي مؤثر بود .و اسالم شناسان انتخاب نمودند

 تصويب قانون اساسي در مجلس خبرگان قانون اساسي-5
به كار اين مجلس پيام)ره(مجلس خبرگان، امام پس از انجام انتخابات يبه مناسبت آغاز

به اعضاي مجلس خبرگان صادر اين پيام تعيين كننده راهبرد كلي مجلس.دكردنمهم خطاب

و سبب شد كه نمايندگان مجلس خبرگان قانون اساسي  خبرگان در تصويب قانون اساسي بود

و نيروهاي مسلمان پير بودند بدون هرگونه ترديدي به بررسي)ره(و امامكه اغلب از روحانيت

.و تصويب قانون اساسي منطبق بر موازين اسالمي بپردازند

تأكيد بر تصويب قانون اساسي منطبق با موازين اسالم، عدم دخالت افراد غير متخصص در

و غرب در تصوي ب تشخيص احكام اسالم كه با فقهاي اسالم است، عدم تأثير پذيري از شرق

و نهراسيدن از جنجال ها، توجه دادن به اين امر قانون اساسي، لزوم استقالل نمايندگان خبرگان

ترين محورهاي پيام از مهم،كه صالحيت نمايندگان فراتر از پيش نويس قانون اساسي است

ج)ب(1385امام خميني،(بودند)ره(امام  صص9، )309و 308،

ب و خواست اكثريت قاطع)ره(ا رهنمودهاي امام خميني مجلس خبرگان قانون اساسي

تغيير آيين نامه داخلي. اعضا، در تصويب قانون اساسي مسير مستقل خود را پيش گرفت

و كنار گذاشتن پيش نويس قانون اساسي  به وسيله دولت موقت مجلس خبرگان تهيه شده

م(. دولت موقت از موارد بارز اين انتخاب مسير مستقل بود -33، صص 1364جلس شوراي اسالمي، نك

اين رويكرد مجلس خبرگان بيش از هر چيز تأكيد بر ابعاد اسالمي نظام جمهوري اسالمي)11
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به دنبال داشت با كنار گذاشتن پيش نويس.و حركت در جهت ايجاد يك حكومت اسالمي را

كه مبناي كار باشد، زمينه براي استفاده از پيشن كه به مجلس به عنوان تنها طرحي هادهاي متعدد

و اصولي  و اين امر به نوبه خود باعث تصويب موضوعات خبرگان واصل شده بود، فراهم شد

كه در پيش نويس مطرح نشده بودند ترين موضوعات در از جمله مهم. در قانون اساسي گرديد

ختمامتوان به موضوع ضرورت انطباق اين خصوص مي كه ود قوانين با موازين اسالمي

كه مجموعه ساختار و موضوع واليت فقيه به همراه داشت تغييرات زيادي را در ساير اصول

و نهادهاي سياسي را تحت تأثير قرار داد اشاره نمود مصوبات مجلس خبرگان. حكومت

و آنها مجلس خبرگان را آن  نگراني جدي بسياري از اعضاي دولت موقت را به دنبال داشت

در نتيجه اصل موجوديت اين مجلس را با استداللي به ظاهر. ظار داشتندچيزي نيافتند كه انت

و طرح انحالل مجلس خبرگان قانون اساسي را به بهانه انقضاي مدت كار  حقوقي نشانه رفتند

و قصد به اجرا گذاشتن آن را داشتند ص 1360آيت،( آن تهيه نمودند ، صص 1384و اسماعيلي، 193،

و)ره(امام.)132و 131 با قاطعيت در برابر طرح انحالل مجلس خبرگان واكنش نشان داد

ج)ب(1385امام خميني،(. كردطراحان آن را ناكام  صص10، ج 308و 307، ص14و ،438(.

به مراجعه به آراء عمومي رسيد در)ره(امام. پس از پايان تصويب قانون اساسي نوبت

طي پيامآستانه برگزاري همه پرسي قانون اساس بريي  مهم خطاب به ملت ايران، ضمن تأكيد

كه در روز اخذ رأي به قانون اساسي رأي مثبت خواهد و بيان اين امر  اهميت قانون اساسي

ج)ب(1385امام خميني،(داد، همه را براي شركت در همه پرسي قانون اساسي دعوت نمودند ،11،

بررسي نهايي قانون اساسي، قانون اساسي ايشان پس از اتمام كار مجلس)138و 137صص

ج)ب(1385امام خميني،(مصوب اين مجلس را مورد تأييد قرار دادند  ص11، و آن را)102،

و سرنوشت ساز خواندند بزرگ ج)ب(1385امام خميني،(ترين ثمره جمهوري اسالمي ايران ،11،

.)138و 137صص

ي جمهوري اسالمي ايران بازنگري در قانون اساس-6
چه چگونگي بازنگري در قانون اساسي در مجلس بررسي نهايي قانون اساسي به اگر

صص1364نك مجلس شوراي اسالمي،(تصويب نرسيد  ص 1378/1379و خليلي، 1734- 1736،  اما از)156،

ه به و حتي قبل از مه همان نخستين روزهاي پس از تصويب قانون اساسي در مجلس خبرگان

و امام  هم آن را نفي ننمود بلكه)ره(پرسي گذاشتن آن، موضوع بازنگري آن مطرح گرديد

كه اشكاالت احتمالي در فرصت مناسب مرتفع شود ج)ب(1385امام خميني،(. وعده داد ،11،

) 175و 137صص

تاايپايان جنگ تحميلي فراهم كننده زمينه  مناسب براي بازنگري قانون اساسي بود

كه مهم ترين موارد آن ناهماهنگي در قوه مجريه، ناكارآمدي ايرادات اين قانون سرنوشت ساز
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و شوراي نگهبان بود، اصالح گردد و اختالف نظر مجلس نك(.مديريت شورايي قوه قضائيه

) 229-234، صص 1387عميد زنجاني،

به مشخص1358از آنجا كه راه بازنگري قانون اساسي، در قانون اساسي و نظر  نشده بود،

و باالترين)ره(موقعيت امام به عنوان بنيانگذار نظام جمهوري اسالمي، ولي فقيه، رهبر انقالب

طي نامه هايي موضوع بازنگري در قانون مقام رسمي كشور، مسؤوالن نظام در قواي مختلف

به ايشان پيشنهاد  ج 1384فوزي،( كردنداساسي را صص2، اي براي تأثيرز هم زمينهو با) 224و 223،

شد)ره(هاي حكومتي امام گذاري انديشه . بر تكوين موضوعات قانون اساسي فراهم

در)ره(امام كه بيش از هر فردي بر ضرورت بازنگري در قانون اساسي واقف بودند

به رئيس جمهور وقت جمهوري اسالمي ايران، 1368چهارم ارديبهشت طي حكمي خطاب

ج)ب(1385امام خميني،( شوراي بازنگري را صادر نمودند دستور تشكيل ص21، ،363(

و مراحل و در مقطع سازندگي، شيوه به طور كلي  در اين فرمان جامع داليل بازنگري

و،بازنگري، تركيب شوراي بازنگري  موضوعاتي كه بايد بازنگري شود، مدت انجام بازنگري

.اندمجري فرمان مشخص شده

و)ره(بازنگري برابر دستور امام شوراي محورهاي مشخص شده را مورد بررسي قرار داد

و دو اصل جديد هم به آن الحاق  نك عميد زنجاني،(دكراصول متعددي از قانون اساسي را اصالح

ص 1385 ،610(.

)ره(مينيخهاي امام موضوعات قانون اساسي متأثر از انديشه: بخش دوم
مي)ره(ام تأثير گذاري ام توان در يك تقسيم بندي كلي به دو بر تكوين قانون اساسي را

 تأثيرگذاري عام كه منظور از آن، تأثيراتي است كه نسبت به همه اصول- الف: نوع تقسيم نمود

و يا كليت قانون اساسي صادق هستند آن-ب.قانون اساسي  تأثيرگذاري خاص كه منظور از

.اند بر تكوين موضوعات خاصي از قانون اساسي داشته)ره(تأثيراتي است كه امام

ي امام و پيروزي اين انقالب با رهبر ، تأكيد بر تصويب قـانون)ره(رهبري انقالب اسالمي

و پيگيري مداوم ايشان در اين خصوص، تأكيد امام بر تشكيل مجلس خبرگـان بـه)ره(اساسي

ون اساسي، دعوت به نقد پيش نويس جاي تشكيل مجلس مؤسسان براي تسريع در تصويب قان 

و شاگردان امام  در مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، مقابلـه)ره(قانون اساسي، حضور علما

بـر تكـوين)ره(با طرح انحالل مجلس خبرگان از جمله موارد عام تأثيرگذاري امـام)ره(امام 

 بيـان تأثيرگـذاري اينـك بـه. گذشـت نخستشرح موارد مزبور در بخش. قانون اساسي است 

، در خصوص موضـوعات مربـوط بـه حاكميـت، نـوعيبر تكوين قانون اساس)ره(خاص امام

و نهادهاي سياسي مي . پردازيمحكومت
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و حاكميت-1  حكومت
ها قبل از انقالب اسالمي، نوع حكومت مطلوب براي جايگزيني رژيم مدت)ره(امام

و اعالم كردند كه در معرفي نمودن» جمهوري اسالمي«سلطنتي را  و بارها بر آن تأكيد كردند د

و از مردم هم تقاضا كردند به آن به آن رأي خواهند داد همه پرسي تعيين نوع نظام سياسي

و به دعوت امام رأي دهند و در همه پرسي انجام شده در روزهاي)ره(مردم هم لبيك گفتند

و يازدهم فروردين ماه به 1358 دهم اس«، بدين گونه امام. رأي مثبت دادند» الميجمهوري

به رأي قاطع مردم به نوع. در تعيين نوع نظام سياسي نقش مهمي ايفا نمودند)ره( با عنايت

و اصوالً)ره(حكومت مورد نظر امام  ، تثبيت اين حكومت در قانون اساسي نيز قطعي گرديد

1. گرديد قانون اساسي بايد در همين چارچوب تصويب مي

وب و ششم قانون مليا عنايت به اينكه هر كدام از انواع حاكميت الهي  كه در اصل پنجاه

مياساسي مقرر شده ،توان نماد يك وجه از وجوه نوع حكومت در قانون اساسي دانستاند را

و حاكميت ملي را نماد جمهوريت نظام تلقي نمود، يعني حاكميت الهي را نماد اسالميت نظام

ا مي)ره(مام اثر گذاري توان در خصوص بيان انواع حاكميت در در تعيين نوع نظام سياسي، را

. قانون اساسي هم صادق دانست

و بعد از تعيين نوع حكومت هم، تأكيدات مكرر ايشان بر حاكميت اسالم، انتخاب علما

به اعضاي مجلس خبرگان  روحانيون براي عضويت در مجلس خبرگان قانون اساسي، تذكر

نسبت به لزوم تصويب قانون اساسي مطابق با معيارهاي اسالمي، تأكيد بر حق تعيين سرنوشت 

. بر حاكميت در قانون اساسي است)ره(هاي امام مردم نيز از موارد تأثير انديشه

 رهبري-2
و)ره(هاي امام طرح مباحث واليت فقيه در درس و جلد دوم كتاب البيـع در نجف اشرف

كه باعث شد موضوع واليـت زمينه سازي  فقيـه تئوريك براي اين موضوع از عوامل مهمي بود

ص 1364نك مجلس شوراي اسالمي،(. در مجلس خبرگان در قالب قانون اساسي قرار گيرد   كتب)1092،

و.1 و يكـصد  اتكاء امور كشور به آراء عمومي مقرر در اصل ششم قانون اساسي، انتخابي بودن رهبر مقرر در اصـول پـنجم

و اصلتم قانون اساسي، انتخابي بودن رئيس جمهور مقرر در هف و چهاردهم قانون اساسي، به رسميت شناختن حقـوق  يكصد

هاي اساسي براي افراد ملت در اصول مختلف فصل سوم قانون اساسي، از جملـه مـصاديق جمهوريـت نظـام مقـرر در آزادي

و.قانون اساسي است   مذهب طبق اصل دوم قانون اساسي، اعالم رسميت ديـن اسـالم بـه مبتني بودن نظام بر پايه اصول دين

و مقررات نظام با موازين اسالمي مقرر در اصلموجب چهـارم قـانون اصل دوازدهم قانون اساسي، لزوم مطابقت همه قوانين

ن  ظام مقرر در قـانون اساسي، قرار گرفتن ولي فقيه در رأس حكومت بنا به اصل پنجم قانون اساسي از جمله مصاديق اسالميت

.اساسي است 
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و استناد اعضا بوده است نـك مجلـس شـوراي اسـالمي،(. مزبور در شوراي بازنگري هم مورد استفاده

) 1286و 1285، 176،177، صص 1380

به پيش نويس قانون و روحانيت براي اظهار نظر نسبت دعوت از عموم به ويژه علما

كه زمينه ساز مطرح شدن واليت فقيه بود ص 1384قلفي،(.اساسي و)394، ، تأكيد بر انتخاب علما

و اسالم شناسان براي عضويت مجلس خبرگان ج)ب(1385امام خميني،(روحانيت ،55،67صص،9،

)و92 ج)ب(1385امام خميني،(.، دعوت از علما براي متحد شدن در انتخابات خبرگان... ص9، ،238 (

به دنبال داشت، تأكيد بر تصويب قانون و اسالم شناسان در مجلس خبرگان را كه حضور علما

ج)ب(1385نك امام خميني،(اساسي صد در صد اسالمي  ص9، اعضاي مجلسو تشجيع)166،

ج)ب(1385امام خميني،(خبرگان در اين خصوص  صص9، و حمايت از تصويب واليت)309و 308،

ج)ب(1385امام خميني،(خبرگان فقيه در قانون اساسي پس از طرح موضوع واليت فقيه در مجلس ،

صص10 به رهبري مؤثر بوده است)59و58، . در تصويب اصول متعدد مربوط

به عنوان اولين موضوع براي بازنگري در فرمان امام تعيين موض امام خميني،()ره(وع رهبري

ج)ب(1385 ص21، از جمله تغيير. در خصوص رهبري گرديدي سبب تغييرات مهم)363،

و افزايش اختيارات رهبري طرح موضوع. چگونگي انتخاب رهبر، تغيير در شرايط رهبري

ج)ب(1385امام خميني،()ره(واليت مطلقه فقيه از سوي امام  صص20، و اقدام بر اساس)452و 451،

و هفتم قانون كه در بازنگري قانون اساسي موضوع واليت مطلقه در اصل پنجاه آن سبب شد

صص1380نك مجلس شوراي اسالمي،(اساسي درج شود  ) 1651و 1634، 1632، 1313، 1310،

به)ره(اظهارنظر صريح امام مبني بر عدم نياز به شرط مرجعيت براي رهبري در نامه

ج)ب(1385امام خميني،(رئيس شوراي بازنگري ص21، ص 1380و 371، كه شوراي)58،  موجب شد

و هفتم قانون اساسي اقدام نمايد و يكصد . بازنگري به حذف شرط مزبور از اصول پنجم

ا كه)ره(مر از سوي امام همچنين بيان اين به رئيس شوراي بازنگري، مجتهد«در نامه خود

به خبرگان رأي دادند. كندعادل مورد تأييد خبرگان محترم سراسر كشور كفايت مي اگر مردم

تا مجتهد عادلي را براي رهبري حكومتشان تعيين كنند، وقتي آنها هم فردي را تعيين كردند تا 

به عهده بگيرد در اين صورت او ولي منتخب مردم.، قهري او مورد قبول مردم استرهبري را

ج)ب(1385امام خميني،(»و حكمش نافذ است ص21، ص 1380و 371، ، 1380و مجلس شوراي اسالمي371،

 در منحصر شدن شيوه انتخاب رهبري از طريق مجلس خبرگان رهبري، تأثير داشته.)58ص

به نامه امام استناد برخي اعضاي شوراي. است مجلس شوراي(مؤيد اين امر است)ره( بازنگري

.)1256و 204، 192، 185، 184، صص 1380اسالمي، 

به دستور امام ،)45-66، صص 1387نك مهرپور،()ره(تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام

و به همراه داشتاختيارات .وظايف جديدي را در بازنگري قانون اساسي براي رهبري

به مجمع مقرر اختيارات رهبري در تشكيل مجمع، انتخاب اعضاي آن، تأييد مقررات مربوط
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در اصل يكصدو دوازدهم قانون اساسي، اختيارات رهبري در حل معضالت نظام از طريق

و دهم قانون اساسي از آن جمله .اندمجمع تشخيص مصلحت نظام مقرر در اصل يكصد

مشكردهمچنين مشخص اوره به رهبري به عنوان يكي از وظايف مجمع تشخيصن ارائه

ج)ب(1385امام خميني،(مصلحت نظام، در فرمان بازنگري ص21، ، باعث)ره(از سوي امام)363،

تعيين مقرر شدن از جمله. گرديد كه در برخي وظايف رهبري مشاوره با مجمع مزبور قيد شود

و صدوردرها كلي نظام پس از مشورت با مجمع سياست و دهم قانون اساسي  اصل يكصد

و هفتادپس از مشورت با مجمع فرمان بازنگري نك(و هفتم قانون اساسي در اصل يكصد

ص 1380مجلس شوراي اسالمي ،1322(.

و صفات رهبر مقرر در اصل» صحيح«اضافه شدن كلمه به عبارت بينش سياسي در شرايط

به عبار109 به آقاي)ره(ت بينش صحيح سياسي كه در نامه امام قانون اساسي، با استناد

به كار رفته بود، بوده است ج)ب(1385امام خميني،( انصاري ص21، ، 1380و مجلس شوراي اسالمي، 178،

با حذف شوراي رهبري در مالقات برخي)ره(و باالخره اعالم نظر موافق امام)646و 645صص

ص 1380مجلس شوراي اسالمي،(از اعضاي شوراي مذكور با ايشان  ، حذف شوراي مزبور از)707،

و هفتم قانون اساسي در بازنگري و يكصد . را به دنبال داشت1368اصول پنجم

 مجمع تشخيص مصلحت نظام-3
در باب واليت)ره(هاي حكومتي امام محصول انديشه1366گيري مجمع در سال شكل

و بنا به دستور مستقيم ايشان در مطلقه فقيه، لزوم توجه به مصلحت و احكام حكومتي  نظام

ج)ب(1385امام خميني،(اين خصوص بود صص20، .)123- 131، صص 1380و شريعتي، 465و 464،

حل«براي بازنگري قانون اساسي،)ره(در فرمان امام مجمع تشخيص مصلحت براي

كه قدرتي در و مشورت رهبري به صورتي ششمين» عرض قواي ديگر نباشدمعضالت نظام

ج)ب(1385امام خميني،( محوري بود كه براي انجام بازنگري مشخص شده بود ص21، در.)364،

عالوه بر اين.، مجمع در قانون اساسي وارد گرديد1368در بازنگري)ره(اجراي فرمان امام

تص)ره(فرمان امام  ويب موضوعات مختلف براي تشكيل مجمع نيز در شوراي بازنگري براي

ص1380مجلس شوراي اسالمي،(. مجمع مورد بهره برداري قرار گرفت ،846(.

به عنوان مهم و شوراي نگهبان اي كه در اصل يكصد ترين وظيفهحل اختالف بين مجلس

در واگذاري)ره(و دوازدهم قانون اساسي براي مجمع مقرر گرديده است ناشي از رويه امام 

و  به مجمع قبل از بازنگري قانون اختيار حل و مجلس فصل اختالف بين شوراي نگهبان

ص 1380نك مجلس شوراي اسالمي،(. اساسي است تصريح به دو وظيفه مجمع در فرمان امام.)840،

به مقام رهبري)ره( و ارائه مشورت كه عبارتند از حل معضالت نظام امام خميني،(براي بازنگري
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ج)ب(1385 ص21، و دوازدهم قانون)364، ، باعث قرار گرفتن هر دو وظيفه مذكور در اصل يكصد

مقرر شدن انتخاب اعضاي مجمع از سوي مقام. اساسي در بازنگري قانون اساسي گرديد

و دوازدهم قانون اساسي را مي در)ره(توان متأثر از رويه عملي امام رهبري در اصل يكصد

همچنين قسمت پاياني اصل.ي قانون اساسي دانست انتخاب اعضاي مجمع قبل از بازنگر

و دوازدهم قانون اساسي كه مقرر مي به مجمع توسط خود اعضاء«: دارديكصد مقررات مربوط

و به تأييد مقام رهبري خواهد رسيد و تصويب مي» تهيه در)ره(توان متأثر از رويه امام را هم

. اين خصوص دانست

 قوه مقننه-4
مي)ره(ام تأكيد ام و نقش آنها در امور را توان در بر حاكميت مردم بر سرنوشت خويش

گذاري متشكل از نمايندگان مردم مؤثر دانست يا حداقل منطبق با پيش بيني مجلس قانون

 در آستانه پيروزي انقالب از تشكيل مجلس سخن)ره(امام. هاي ايشان دانستانديشه

و پس از پيرمي گيري نهادهاي نظام از جمله مجلس شوراي وزي انقالب نيز بر شكلگفتند

كه از تصويب قانون اساسي دنبال مي و از جمله اهدافي نمودند تشكيل اسالمي تأكيد داشتند

ج)ب(1385امام خميني،( مجلس بود ص9، ،296(.

ان)ره(تأكيدات مكرر امام قالب، تأكيد بر در مراحل مختلف انقالب مبني بر اسالمي بودن

كه محتواي آن اسالم است، تأكيد بر تصويب قانون اساسي منطبق بر  تعيين نوع نظام سياسي

و تأكيد بر اسالمي بودن همه قوانين نظام بر آمده از انقالب، اصرار بر اظهار  معيارهاي اسالم

اسان به نظر علما در خصوص پيش نويس قانون اساسي، دعوت از مردم براي انتخاب اسالم شن

به اعضاي مجلس براي  و ارائه رهنمود عنوان عضو مجلس بررسي نهايي قانون اساسي،

كه سبب گرديد اصل تصويب قانون اساسي صد در صد اسالمي را مي توان از مواردي دانست

و در  چهارم قانون اساسي در خصوص لزوم انطباق همه قوانين با موازين اسالم تصويب شود

و دوم  در تعيين محدوده صالحيت مجلس شوراي اسالمي مقرر شود كه مجلس اصل هفتاد

و نمي و احكام مذهب رسمي كشور مغايرت داشته باشد كه با اصول تواند قوانيني وضع كند

. براي تضمين اين امر هم نظارت فقهاي شوراي نگهبان مقرر شود

آن در قـانونو قـرار گـرفتن)ره(تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام بـه دسـتور امـام

تـرين وظيفـه كه مهم در خصوص بازنگري در قانون اساسي،)ره(اساسي در اجراي فرمان امام 

به مراحـل وضـع  و شوراي نگهبان است، باعث شد يك مرحله اتفاقي آن حل اختالف مجلس

و رابطه طولي بين دو ركن قوه مقننـه مقـرر در قـانون  قانون مقرر در قانون اساسي اضافه شود

. تعديل شود1358ي اساس



 227 ... بر تكوين قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران)ره(هاي حكومتي امام خميني تأثير انديشه

تغيير نام مجلس شوراي ملي بـه مجلـس«براي بازنگري قانون اساسي)ره(در فرمان امام

ج)ب(1385امام خميني،(به عنوان محور هشتم مشخص شده بود» شوراي اسالمي  ص21، و در)364،

لـسمج«بـه» مجلـس شـوراي ملـي«همين راستا در شوراي بازنگري هم تغيير نام مجلـس از

كـه)ره(همچنـين در اجـراي فرمـان امـام. در قانون اساسي تصويب گرديـد» شوراي اسالمي 

را بـه عنـوان محـور پـنجم كـه بايـد مـورد» تعداد نمايندگان مجلس شوراي اسـالمي«بررسي 

مي  ج)ب(1385امـام خمينـي،(شد، مـشخص نمـوده بودنـد بازنگري واقع ص21، ، ايـن امـر در)364،

م و شوراي بازنگري و چهـارم در خـصوص چگـونگي اصـل ورد توجه قرار گرفـت  شـصت

و به جاي معيار افزايش جمعيت، عوامل انـساني، سياسـي، افزايش تعداد نمايندگان اصالح شد

و نظاير آنها مالك افزايش تعداد نمايندگان قرار گرفتند . جغرافيايي

 قوه مجريه-5
مع» جمهوري اسالمي«بر)ره(تأكيد امام رفـي ايـن نـوع حكومـت بـه عنـوان حكومـتو

كه بر شكل  به قانون اساسـي داشـته مطلوب، عالوه بر تأثيراتي ديگري گيري موضوعات مربوط

كه از خصايص حكومت جمهوري وجود مقـام. است بر قوه مجريه هم مؤثر بوده است  ار آنجا

م  و انتخابي بودن مقام ص 1370آشوري،( ور استزبرياست جمهوري بـا تأكيـد بـر)ره(امام) 111،

و همچنـين در  اين نوع حكومت در پيش بينـي پـست رياسـت جمهـوري در قـانون اساسـي

ص 1364مجلس شوراي اسالمي،(انتخابي بودن آن تأثير گذار بوده است  ،1123(.

قبل از پيروزي نهايي انقالب اسالمي، مهندس بازرگان را به عنوان نخـست وزيـر)ره(امام

كه حكايت از اين داشت كه ايشان در انديـشه)ره(اين اقدام امام.ندكردانتخاب دولت موقت 

اند سبب شد كه بـه خود براي ساختار حكومت آينده پست نخست وزيري را هم در نظر گرفته

. در قالب قانون اساسي پيش بيني شود1358طور طبيعي اين پست درسال 

ا)ره(حضرت امام به» تمركز در مديريت قوه مجريه«ساسي در فرمان بازنگري قانون را

ج)ب(1385امام خميني،(كردندعنوان دومين محور مشخص  ص21، در.)364، از اين طريق ايشان

كه در بازنگري قانون اساسي در قوه مجريه ايجاد شد نقش داشتند در شوراي. تغييراتي

به فرمان امام  ا)ره(بازنگري هم ، 1380، مجلس شوراي اسالمي(ست در اين خصوص استناد شده

.)311ص

كه محتواي آن مطابق موازين اسالمي)ره(امام به عنوان نوع حكومتي جمهوري اسالمي را

و بر تصويب قانون اساسي كامالً اسالمي تأكيد  است به عنوان حكومت مطلوب معرفي نمودند

به مسائل  از جمله. اسالم توجه شودنمودند، موارد فوق سبب شد كه در تصويب قانون اساسي

از توان به پيش بيني شرايطياين موارد مي  و معتقـد بـه«و» بـودن رجال مـذهبي«چون مـومن
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و مذهب رسمي كشور و پـانزدهم قـانون اصـلدر» بودنمباني جمهوري اسالمي ايران  يكـصد

. اساسي به عنوان شرايط رئيس جمهور اشاره نمود

وهدر خصوص ارتش، مقرر شدن ويژگي و مردمي بودن ايي نظير اسالمي بودن، مكتبي

و در راه تحقق آن فداكار پذيرش  كه به اهداف انقالب اسالمي مومن افرادي شايسته به خدمت

ميد در اصل يكصدباشن و چهارم قانون اساسي را بر لزوم)ره(توان متأثر از تأكيد امامو چهل

ي شرايط مزبور در پيش نويس قانون اساسي عدم پيش بين. اسالمي بودن قانون اساسي دانست

و اضافه شدن شرايط مزبور در مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، مي تواند مؤيد دولت موقت

 با رهبري خود)ره(سپاه پاسداران انقالب اسالمي محصول انقالبي است كه امام. اين امر باشد

به پيروزي رساند . آن را

و-6 و سيما  شوراي بازنگري قوه قضائيه، صدا
و مقررات مدون جزايي اسالم«پيش بيني يكي از وظايف قوه» اجراي حدود به عنوان

و ششم قانون اساسي، پيش بيني و پنجاه به منابع معتبر امكان قضائيه در اصل يكصد استناد

و هفتم اسالمي يا فتاواي معتبر و شصت  از سوي قضات براي صدور حكم در اصل يكصد

و يكم قانون اساسي طبق قانون اسا و هفتاد و ضامن دانستن قاضي مقصر در اصل يكصد سي

در خصوص لزوم اسالمي بودن قانون)ره(توان متأثر از انديشه امام موازين اسالمي را، مي

ج)ب(1385نك امام خميني،(اساسي دانست  ص9، ،166(.

و آگاه به امور انتصاب كردنمقرر و مدبر را به عنوان يك نفر مجتهد عادل و مدير قضايي

كه در جايگاه واليت رييس قوه قضاييه كه عاليترين مقام قوه قضاييه است  از سوي مقام رهبري

در)ره(هاي امام فقيه قرار دارد، متأثر از انديشه به ولي فقيه در خصوص تعلق مقام قضا

ص 1385،)الف(امام خميني،( حكومت اسالمي است ،75(.

و دادسـتان كـل ين لزوم اجتهاد براي رئيس قوه قضائيه همچن و رئيس ديوان عـالي كـشور

كه از ديدگاه امام كشور را مي براي قاضي مقرر شده اسـت دانـست)ره(توان متأثر از شرايطي
ج 1380نك امام خميني،( ص2، ،83(.

به اين كه، سومين محوري كه در فرمان امام گري مـشخص شـده بـراي بـازن)ره(با عنايت

ج)ب(1385امام خميني،(بود، تمركز در مديريت قوه قضاييه بود  ص21، ، حذف شـوراي عـالي)364،

و جايگزيني آن به وسيله رئيس قوه قضائيه در بازنگري قانون اساسي، متـأثر از انديـشه قضايي

كه در چگونگي انتخاب وزير داد.در اين خصوص است)ره(امام  گستري در همچنين تغييراتي

و اصـالحاتي بـود كـه در  و شصتم قانون اساسي ايجاد گرديد ناشـي از تغييـرات اصل يكصد

و مجريه در بازنگري قانون اساسي ايجاد گرديد كه اين تغييـرات  اصول مربوط به قواي قضائيه
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تغييراتي كه در خصوص.براي بازنگري در قانون اساسي بودند)ره(خود در اجراي فرمان امام

و سازمان بازرسي كل كشور در بازنگري قانون اساسي ايجـاد شـد نيـز در دي وان عدالت اداري

و جـايگزين شـدن شـوراي)ره(راستاي فرمان امام  در خصوص ايجاد تمركز در قـوه قـضائيه

به وسيله رئيس قوه قضائيه در بازنگري قانون اساسي بود .عالي قضايي

و سيما-7  صدا
از» موازين اسالمي«قيد و بعـد و پـنجم قـانون اساسـي قبـل و هفتاد در اصل اصل يكصد

و سيما با رعايت آنها صورت پـذيرد، متـأثر  كه بايد فعاليت هاي صدا به عنوان امري بازنگري،

. در خصوص تصويب قانون اساسي منطبق با موازين اسالم است)ره(هاي امام از انديشه

به اين كه تمركز در مديريت صدا«راي بازنگري در قانون اساسي،ب)ره(، در فرمان امام نظر

سه گانه در آن نظارت داشته باشند  به صورتي كه قواي به عنوان چهارمين محوري كـه»و سيما

مي شد مشخص شده بود  ج)ب(1385امـام خمينـي،(بايد مورد بازنگري واقع ص21، ، تمركـز)364،

ب كه در )ره(ازنگري مقرر شده است در اجراي فرمـان امـام ايجاد شده در مديريت اين سازمان

.و مستقيماً متأثر از انديشه ايشان بوده است

به اين كه در فرمان امام براي بازنگري در كنار ايجاد تمركز در مديريت صدا)ره(با عنايت

سه گانه بر آن هم مقرر شده بود  ، نظارت قواي د)همان(و سيما ر، در بـازنگري قـانون اساسـي

سه گانه مورد توجه قرار گرفت و پنجم قانون اساسي، نظارت قواي و هفتاد مجلـس(اصل يكصد

ص 1380، شوراي اسالمي  زيـر نظـر مـشترك قـواي سـه گانـه قـضاييه به جاي اداره سـازمانو)51،

و مجريه)شوراي عالي قضايي( شـورايي مركـب از نماينـدگان ريـيس، مقرر گرديد كـه، مقننه

و رييس  و مجلس شوراي اسالمي جمهور و بـر سـازمان) هر كـدام دو نفـر( قوه قضاييه  صـدا

.ه باشندنظارت داشتسيما

كه» مصالح كشور«اضافه شدن قيد و در بازنگري قانون اساسي، به عنوان امري  آزادي بيـان

و سيما در نشر افكار ميصدا )هر(توان متأثر از انديشه امـام بايد با رعايت آن صورت پذيرد را

و رعايت آن دانست تغيير عنوان فـصل دوازدهـم. در خصوص اهميت توجه به مصلحت نظام

و سيما«به» هاي گروهي رسانه«قانون اساسي از  هم مطابق عباراتي است كه حضرت امام» صدا

. انددر فرمان بازنگري بكار برده)ره(

 شوراي بازنگري-8
ويموضوع مهم كه انديشه مستقيماً بـر آن تأثيرگـذار بـوده)ره( عمل امام از قانون اساسي

بـراي بـازنگري در قـانون)ره(در فرمـان امـام. است، شيوه بازنگري در قانون اساسـي اسـت 
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كه براي بـازنگري مـشخص شـده» راه بازنگري به قانون اساسي«اساسي، هفتمين محوري بود

ج)ب(1385امام خميني،(بود  ص21، چگونگي بـازنگري در قـانون)ره(ان امام در اجراي فرم.)364،

و هفتم قانون اساسي مقرر گرديد و هفتاد . اساسي در اصل يكصد

و هفـتم قـانون اساسـي، از جملـه مراحـل و هفتـاد مراحل بازنگري مقرر در اصل يكـصد

و تأييد در  به صدور فرمان بازنگري از سوي مقام رهبري، تصويب در شوراي بازنگري مربوط

اتخـاذ شـده بـود،)ره(به رويه اي كه براي بازنگري در قانون اساسي از سوي امام،يهمه پرس 

و متأثر از آن بوده است . شباهت دارد

و ابتناي تغيير ناپذير اعالم شدن و تماممحتواي اصول مربوط به اسالمي بودن نظام  قوانين

و پايـه و اهـداف جمهـو مقررات بر اساس مـوازين اسـالمي ،ري اسـالمي ايـران هـاي ايمـاني

و نيز اداره امـور كـشور بـا اتكـاء بـه آراء و امامت امت و واليت امر جمهوري بودن حكومت

و مذهب رسمي ايران  و دين ميعمومي در خـصوص)ره(هـاي امـام توان متـأثر از انديـشه را

.موضوعات مزبور دانست

 نتيجه
مي با طرح مباحث حكومـت مواردي نظير زمينه سازي تئوريك براي تشكيل حكومت اسال

و جلد دوم البيع، رهبري انقالب اسالمي، معرفي جمهـوري  اسالمي در قالب كتب واليت فقيه

به نقد پيش نويس قانون  به عنوان نظام مطلوب، پيگيري تصويب قانون اساسي، دعوت اسالمي

به عنوان اعضاي مجلس خبرگان قانون اسا  سي، تأكيـد اساسي، دعوت به انتخاب اسالم شناسان

و تصويب قانون اساسي كامالً اسالمي، مقابله با طرح انحـالل مجلـس  بر محتواي اسالمي نظام

دن محورهـاي بـازنگري، تعيـين كـر خبرگان، صدور فرمان بازنگري قانون اساسـي، مـشخص 

و اظهار نظر صريح در خصوص برخي موضـوعات خـاص   از سـوي اعضاي شوراي بازنگري

و شـوراي بـازنگري بـهو است)ره(امام خميني ناد اعضاي مجلس بررسي نهايي قانون اساسـي

را)ره(هاي حكومتي امام، تأثيرگذاري انديشه)ره(هاي امام ديدگاه بـر تكـوين قـانون اساسـي

مينشان مي و آن را تأييد . نمايددهد

ق)ره(هاي حكومتي امام خميني گيريم انديشهاز آنچه بيان شد نتيجه مي ابل انكـار تأثير غير

به ويژه موضوعات مربـوط بـه نـوع حكومـت،  بر تكوين قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران

و نهادهاي سياسي داشته است   بـر)ره(حكـومتي امـام در اين ميان تأثير انديشه هاي. حاكميت

و مجمع تشخيص مصلحت نظام پر رنـگ تـر نوع حكومت، ماهيت اسالمي نظام، نهاد رهبري

. ضوعات بوده استاز ساير مو
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به مراتب فوق، و تحليلـي نظـام جمهـوري اسـالمي با عنايت  براي آشنايي با مباني فكـري

و حقوق اساسـي جمهـوري اسـالمي ايـران، شـناخت انديـشه )ره(هـاي حكـومتي امـام ايران

و. ضرورتي اجتناب ناپذير است كه بايد مد نظر محققان حقوق اساسي جمهوري اسالمي امري

. هان اين حوزه باشددانش پژو

و مأخذ  منابع
. مرواريد:، چاپ دوم، تهراندانشنامه سياسي،)1370( آشوري، داريوش،.1

قمچهره حقيقي مصدق السلطنه،)1360( آيت، حسن،.2 قم:، .دفتر انتشارات اسالمي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه

.مركز اسناد انقالب اسالمي: دوم، تهران، چاپ دولت موقت،)1384( اسماعيلي، خيراهللا،.3

و نـشر به روايت آيت اهللا هاشمي رفسنجاني)س(امام خميني،)1386( اهوازي، عبدالرزاق،.4 ، چاپ سوم، مؤسـسه تنظـيم

).س(آثار امام خميني

خم: چاپ اول، تهران،)س(انديشه سياسي امام خميني،)1385( جمشيدي، محمد حسين،.5 و انقـالب پژوهشكده امـام ينـي

. اسالمي

و جمهوري اسالمي ايران«،)1378/1379( خليلي، محسن،.6 ، پژوهشنامه»مقايسه بازنگري در دو قانون اساسي مشروطيت

و ششم، صص و انقالب اسالمي، سال دوم شماره پنجم . 131- 182متين، فصلنامه پژوهشكده امام خميني

و اختي) 1369( خميني، روح اهللا،.7 وزارت:؛ ترجمه مبحث واليت فقيه از كتاب البيع، چاپ دوم، تهران ارات ولي فقيه شؤون

و ارشاد اسالمي . فرهنگ

و نـشر: جلد، چاپ چهارم، تهران22،)ره(؛ مجموعه آثار امام خميني صحيفه امام،)1385( خميني، روح اهللا،.8 مؤسسه تنظيم

).ره(آثار امام خميني 

و نشر آثـار امـام خمينـي:، چاپ سيزدهم، تهران)حكومت اسالمي(واليت فقيه،)1385( خميني، روح اهللا،.9  مؤسسه تنظيم

).س(

قمتحرير الوسيله،)1380( خميني، روح اهللا،.10 .دفتر انتشارات اسالمي:، ترجمه علي اسالمي، چاپ نوزدهم،

و نشر آثار امام خميني مؤسس:، پنج جلد، تهرانالبيع،)1379( خميني، روح اهللا،.11 ).س(ه تنظيم

و نشر آثار امام خميني:، جلد دوم وسوم، تهران نهضت امام خميني،)1381( روحاني، حميد،.12 ، مؤسسه)س(مؤسسه تنظيم

و نشر عروج .چاپ

ا:، چاپ دوم، تهرانبرهه انقالبي در ايران،)1385( شجاعي زند، علي رضا،.13 و نشر آثار ).س(مام خميني مؤسسه تنظيم

و حقوقي مجمع تشخيص مصلحت نظـام) 1380( شريعتي، محمد صادق،.14 دفتـر تبليغـات:، چـاپ اول، قـم بررسي فقهي

. اسالمي حوزه علميه قم

.كانون انديشه جوان:، چاپ اول، تهرانفرآيند استقرار جمهوري اسالمي،)1385( شفيعي فر، محمد،.15

و مصلحت،)1380( صرامي، سيف اهللا،.16 :، مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام تهراناحكام حكومتي

. نشر عبير

.اميركبير:؛ جلد هشتم، تحول مباني انديشه سياسي در فقه شيعه، تهرانفقه سياسي،)1383( عميد زنجاني، عباسعلي،.17

ففقه سياسي،)1384( عميد زنجاني، عباسعلي،.18 .امير كبير:، تهران)مصلحت(قه سياسي، جلد نهم، قواعد

و نظام سياسي(انقالب اسالمي ايران،)1381( عميد زنجاني، عباسعلي،.19 قم)علل، مسائل نهـاد نماينـدگي مقـام معظـم:،

.رهبري در دانشگاهها

.انتشارات دانشگاه تهران:، تهرانحقوق اساسي ايران،) 1385( عميد زنجاني، عباسعلي،.20

.مجد:، تهرانكليات حقوق اساسي جمهوري اسالمي ايران،)1387(د زنجاني، عباسعلي، عمي.21
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و نشر آثار امـام:، تهران تحوالت سياسي اجتماعي بعد از انقالب اسالمي در ايران،)1384( فوزي، يحيي،.22 مؤسسه تنظيم

).س(خميني 

در،)1384( قلفي، محمد وحيد،.23 و حكومت ديني و نشر عروج:، تهران ايرانمجلس خبرگان . چاپ

. مجلس شوراي اسالمي:، تهرانمشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي،)1364( مجلس شوراي اسالمي،.24

. مجلس شوراي اسالمي:، تهرانمشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي،)1380( مجلس شوراي اسالمي،.25

تاب( مدني، جالل الدين،.26 قمتاريخ سياسي معاصر ايران،)ي . دفتر انتشارات اسالمي:، جلد دوم،

و نشر آثار امام خميني.27 ، دفتـر جايگاه مردم در نظام اسالمي از ديدگاه امام خميني،)1384(،)س( مؤسسه تنظيم ، تبيـان

و پنجم، چاپ دوم، تهران .سي

و مقررات.28 و تنقيح قوانين مجموعه قانون اساسي جمهوري اسالمي،)1386(رياست جمهـوري، معاونت پژوهش، تدوين

.، تهرانايران

آن«،)1378(محمد، منصور نژاد،.29 و تحليلي بـر و مـصلحت،»طرح مصلحت در انديشه امام خميني ، احكـام حكـومتي

و انديشه حكومت اسالمي، تهران ام: مجموعه آثار كنگره امام خميني و نشر آثار ).س(ام خميني مؤسسه تنظيم

قمآشنايي با انقالب اسالمي،)1386( منصوري، جواد،.30 . دفتر نشر معارف:،

. اطالعات:، چاپ سوم، تهرانهاي جديد در مسائل حقوقيديدگاه،)1387( مهرپور، حسين،.31

.مركز اسناد انقالب اسالمي:، تهرانخاطرات آيت اهللا محمد يزدي،)1380( يزدي، محمد،.32

:از اين نويسنده تاكنون مقاالت زير در همين مجله منتشر شده است

و مبـاني مقدمه«.27، شماره70سال» تاريخچه حقوق بشر در اسالم« اي بر مطالعـه تطبيقـي منـابع

و سيستم حقوقي روم  ،»اي بر حقوق اسالمي تطبيقـي مقدمه«.31، شماره73، سال»نظام حقوقي اسالم

ش73سال و كرامـت ذاتـي انـسان در اسـالم«.32ماره، .4، شـماره 1386، سـال»حقوق بشر اسالمي

.2، شماره 1388، سال»ماهيت حقوقي وصيت«


