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 چکیده
یکی از راهبردها و راهکارهای اساسی  1531 ماهبهمن 22پیروزی انقالب اسالمی در  در پی

)ره(، تأسیس نظام سیاسی و حقوقی نوین مبتنی بر تدوین قانون اساسی جدید بود.  امام خمینی
ترین بنیاد حکمرانی بیش از آنکه برگرفته از مثابه مهماسالمی ایران بهقانون اساسی جمهوری 

امام خمینی )ره( است. بر  هایپردازی باشد، برگرفته از آرا و نظرنظریات هر حقوقدان یا نظریه
امام خمینی )ره( در تکوین و  هایی آرا و نظررگذاریتأث همین اساس کاوش در نحوه

زند که ری اسالمی ایران پرسش اصلی این تحقیق را رقم میگیری قانون اساسی جمهوشکل
 ه نشان دادگرفتهای صورتبررسی نتایج. شودمیتحلیل و بررسی  ،تحلیلی -با روشی توصیفی

نویس قانون اساسی، تشکیل مجلس شکلی تدوین قانون اساسی اعم از تهیه پیش فرایندکه هم 
ازنگری در قانون اساسی و هم محتوا و مفاد و بررسی نهایی قانون اساسی، تصویب نهایی و ب

امام خمینی  هایشده در قانون اساسی تحت تأثیر نظرچارچوب نظام حکومتی اسالمی ترسیم
توان گفت که برداشت و تفسیر درست و )ره( تکوین و تدوین یافته است. بر همین مبنا می

ساالری دینی، تفسیری بر مردم های مبتنیصحیح و اصیل از مفاد قانون اساسی، براساس آموزه
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 مقدمه
ترین قواعدی است ترین سند سیاسی و حقوقی یك کشور و متضمن عالیقانون اساسی مهم

سو اصول و موازین حاکم بر روابط سیاسی افراد در ارتباط با دولت و نهادهای  که از یك
ر مقام د یکند و از سویسیاسی کشور و کیفیت توزیع قدرت در میان افراد و نهادها را تبیین می

(. جنبش قانون 53 ،1511قاضی، ) آیدهای شهروندان برمیتضمین حقوق و آزادی
عینیت پیدا کرد و جامعه ایرانی تا  1213گرایی اگرچه در نظام حقوقی ایران در سال اساسی

پیش از پیروزی انقالب اسالمی، نظم و نظام حقوقی خود را بر مدار قانون اساسی مشروطه 
رو خواهان را برآورده کند. از همینعمل نتوانست مقصود و آرمان مشروطه داد، درسامان می

های پیروزی نهضت اسالمی، رهبر چند ماه قبل از پیروزی انقالب اسالمی و نمایان شدن بارقه
کبیر انقالب اسالمی حضرت امام خمینی )ره(، ایده تدوین قانون اساسی جدید را متناسب با 

 طرح کردند. اقتضائات نظام اسالمی م
تهیه و تدوین و تصویب قانون اساسی جدید تا از طرف امام خمینی  فرایندبدیهی است که 

شد و همچنین نوع حکومت و ساختاربندی نظام سیاسی اسالمی از )ره( آغاز و پیگیری نمی
اساس اصول و ضوابط شد، قانون اساسی جدید کارکرد بهینه خود را برسوی ایشان تبیین نمی

مثابه بنیانگذار انقالب بهامام خمینی )ره(،  ها و برداشت، چراکه اندیشهیافتنمیی اسالماصیل 
شده حکومت در قانون اساسی اسالمی از شکل حکومت در اسالم، مبنای اصلی شیوه ترسیم

وکالت نمایندگان مردم در  ؛شودانعکاس خواست و نظر توده مردم تلقی می ایشان هاینظر است؛
نهایی قانون اساسی، محدود به رعایت خواست مشروع مردم بوده است و  مجلس بررسی

 امام صورت گرفته است هایها و نظربازنگری در قانون اساسی نیز با رویکرد تأمین دیدگاه
خمینی )ره(  بر همین اساس وجدان بیدار ملت به رهبری امام .(222، 1531)بهادری جهرمی، 

رو بیش از آنکه و از همین 1ی و اسالمی را دریافتضرورت پیگیری خط نهضت اصیل مکتب
پردازی باشد، خواستار تدوین و تکوین قانون اساسی مبتنی بر نظریات هر حقوقدان یا نظریه

امام خمینی بود و جامه عمل به آن  هایخواستار تدوین و تکوین این قانون براساس آرا و نظر
 پوشاند. 

که امام خمینی )ره( در تدوین و تکوین قانون اساسی چه  مطلب بنابر مطالب مذکور بررسی این
تأثیراتی داشتند، از موضوعات نیازمند تأمل و بررسی است که فارغ از دستاوردهای تاریخی آن، 
مبین مبانی قانون اساسی و خاستگاه موضوعی و تاریخی تدوین و بازنگری در آن است. اهمیت 

در تدوین و تصویب و تغییر قانون اساسی به تفسیر  دیگر کاوش نقش محوری نظرهای امام )ره(
قانون اساسی جمهوری اسالمی »که جا گردد. توضیح مختصر آنکه ازآناصول قانون اساسی بر می
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ای از آن، در شیوه عمل و اندیشه امام خمینی نهفته برد که بخش عمدهای بهره میایران از پیشینه
تواند موجد پذیرش مدخلیت که می اییکی از مبانی رو(، ازاین223، 1511)خلیلی، « است

نظرهای امام خمینی )ره( در مقام تفسیر قانون اساسی باشد، توجه به جایگاه و نقش ایشان در 
(؛ قانونی که به تعبیر 151، 1531گیری و تکوین قانون اساسی است )بهادری جهرمی، شکل

 (.151: 11، ج 1511ی، ترین ثمره جمهوری اسالمی  است )خمینایشان بزرگ
پاسخ به این پرسش است که امام خمینی )ره(  در پیتحلیلی  -این پژوهش در قالب توصیفی

 چه تأثیراتی بر تکوین و تدوین قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران داشته است؟
داری امام خمینی )ره( در جریان تهیه فرضیه نویسندگان آن است که بازتاب اندیشه حکومت

نویس قانون اساسی و تشکیل مجلس بررسی نهایی قانون اساسی و هدایت این مجلس در پیش
 فرایندایشان در  مؤثرحکایت از سهم  ،بررسی و تصویب قانون اساسی و بازنگری در آن

های سو و نقش راهبردی ایشان در معماری پایه شکلی تصویب قانون اساسی از یك
 نهادهای بنیادین قانون اساسی از سوی دیگر دارد. گیری مفاهیم ومشروعیت نظام و شکل

در بخش  ؛اصلی این تحقیق، مطالب در دو بخش سازماندهی شده است پرسشبرای پاسخ به 
شکلی تصویب قانون اساسی از مدخل تهیه  فرایندنخست، ابتدا نقش و اثر امام خمینی )ره( در 

ن اساسی، تصویب و بازنگری در نویس قانون اساسی، تشکیل مجلس بررسی نهایی قانوپیش
 و مفاد قانون اساسی که متأثر از نقش و در بخش دوم نیز محتوا شود؛میقانون اساسی مطالعه 

 شود.بوده است، تحلیل و بررسی می (ره) خمینی امام اثر

 . نقش و اثر امام خمینی )ره( در فرایند شکلی تصویب قانون اساسی1

 سینویس قانون اسا. تهیه پیش1-1

از اقدامات  شاهنشاهی، یکی نظام ارکان در تزلزل و ایجاد ایران اسالمی انقالب گرفتن اوج با
ی، طراحی و ترسیم اصول، نهادها و ارکان حکومت و حاکمیت، ماهیت، حدود و نحوه روضر

های مردم های اعمال قدرت و بیان حقوق و آزادیتوزیع قدرت در میان نهادها، اشکال و رویه
ب قانون اساسی جدید بود. بر همین اساس هرچند امام خمینی )ره( قانون اساسی در قال

اما  (،253، 1511)خلیلی،  کردندمشروطه را ابزاری برای مقابله با دیکتاتوری پهلوی قلمداد می
دلیل در برداشتن موارد مغایر اسالم و تأیید رژیم سلطنتی و نیز اعمال نفوذ آن قانون را به
زده در نگاشتن آن و الگو گرفتن چنین افرادی از قوانین اساسی کشورهای ربروشنفکران غ

از  پیشرو امام خمینی )ره( از همین 2دانستند.غربی، واجد ایرادات و اشکاالت مبنایی می
 :3ج ، 1511 )خمینی، پیروزی انقالب اسالمی با ضروری خواندن تدوین قانون اساسی جدید

هنگام اقامت در پاریس به دکتر حسن به 1531 ماهآن را از مهر نویس اولیه، تهیه پیش(521
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امام، با  نظر ساختن اجرایی راستای در ایران به ورود نیز با حبیبی حبیبی سپردند. دکتر حسن
 اهللفتح لنگرودی، جعفری برگزاری جلسات مشترک با چند تن از حقوقدانان )آقایان محمد

نویس ماه پیش کاتوزیان( در مدت چند میناچی و ناصر ناصر الهیجی، عبدالکریم صدر،بنی
در اختیار امام خمینی  1/12/1531اصل تهیه کردند و در تاریخ  132قانون اساسی را مشتمل بر 

 (.512: 1، ج 1511)کاتوزیان،  قرار دادند
وزیری دولت موقت نویس با توجه به دستوری که امام خمینی )ره( در حکم نخستاین پیش

ر فراهم کردن مقدمات تصویب قانون اساسی صادر کرده بودند، در اختیار دولت موقت مبنی ب
تهیه طرح قانون »اساسنامه آن،  2های انقالب که طبق ماده قرار گرفت و در شورای عالی طرح

بعد از اعمال  و شداز وظایف آن بود، بررسی « اساسی بر مبنای ضوابط اسالمی و اصول آزادی
اصالنی ) ، به شورای انقالب اسالمی سپرده شدهای انقالبشورای عالی طرحتوسط  تغییراتی

 112که حاوی  نویس قانون اساسیپیشاین مرحله، از  پس .(111 ،1531 میرزاده کوهشاهی،و 
در حضرت امام  گرفت وقرار  ایشانمالحظه حضرت امام )ره( در اختیار  برای اصل بود،

ایشان تأیید کردند که این متن  ،از طرف دیگر 5ذکر شدند.نویس، نکاتی را متحواشی متن پیش
 فرمان بر همین اساس مطابق. کنند بیان را خود هاینظر هاآن تا ارسال شود قم علمای برای

 و شریعتمداری نظیر آقایان گلپایگانی، مراجع برای جمعی از نویسپیش )ره( این امام حضرت
 .(1، 1513)ورعی،  ارسال شد نجفی مرعشی

همراه اشکاالت و نقدهای نویس بهبا توجه به اظهارنظر علما و مراجع تقلید، متن پیش
های انقالب قرار گرفت. دولت موقت در اختیار شورای عالی طرح توسطگرفته، مجدداً صورت

به بررسی متن اصالحیه  1531 ماهوچهارم خردادشورای انقالب نیز از تاریخ ششم تا بیست
 131نویس اصالحی در . در نهایت متن اصالحیه پیش(12، 1513)ورعی،  نویس پرداختپیش

 مذاکرات مشروح صورت از استفاده راهنمای) اسالمی رسید اصل به تصویب شورای انقالب
طور رسمی به 22/5/1531و در تاریخ ( 21-3 :1ج  ،1511 اساسی، قانون نهایی بررسی مجلس

 د.شبرای اطالع عموم منتشر 

 مجلس بررسی نهایی قانون اساسی. تشکیل 1-2

 هایتالش از یکی اسالمی، جمهوری نظام به مردم رأی و اسالمی انقالب پیروزی از پس
بررسی و تصویب نهایی  برای مردم، نمایندگان از مجلسی تشکیل( ره)خمینی  امام اصلی
 لسهدر جکه  گفتدر این خصوص باید  .بود شده از سوی دولت موقتنویش ارائهپیش

در حضور  شورای انقالب دولت موقت و یبا حضور اعضا 1/5/1531در تاریخ مشترکی که 
نحوه بررسی و تصویب نهایی قانون اساسی  در خصوص، شدتشکیل  خمینی )ره( در قم امام
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سسان، ؤدلیل ضیق وقت بدون تشکیل مجلس مد: نظر نخست، آن بود که بهشدو نظر مطرح 
پرسی گذاشته شود. این گروه برای توجیه نظر خود بر این باور هنویس قانون اساسی به همپیش

قانون اساسی  که کندشرایط حساس کنونی ایجاب میسسان و ؤبودند که تشکیل مجلس م
، 1513)ورعی،  پرسی کافی استهرچه زودتر تصویب شود و رأی مثبت مردم در یك همه

سسان بررسی و ید توسط مجلس مؤیس قانون اساسی بانو. نظر دوم آن بود که پیش(51-53
منظور بررسی و تصویب قانون سسان بهرو معتقد به تشکیل مجلس مؤز همینو ا شودتصویب 

 امام خمینی اساسی بودند. استدالل این گروه در دفاع از نظر خویش آن بود که اوالً حضرت
 ثانیاً تدوین 1اند؛داده مجس مؤسسان تشکیل وعده مردم ها بهها و مصاحبهدر سخنرانی بارها
 نیز دنیا در رایج رویه و مردم صورت بگیرد نمایندگان باید توسط امری است که اساسی قانون

 چنین تشکیل منتظر مردم و شده دنیاهای دادهثالثاً با توجه به وعده ؛ترتیب است به همین
 . (53-51، 1513)ورعی،  مجلسی هستند

 توجه با اما بود، نمایندگان زیاد شمار با مجلسی انمؤسس مجلس تشکیل از اولیه تلقی رچنده
 حفظ منظوربه( ره) خمینی امام بود، بسیار وقت صرف مستلزم مجلسی چنین تشکیل اینکه به
 مدافعان نظر با اسالم، یعنی مردم نهضت اصلی هدف و انقالب دستاوردهای از صیانت و

همداستان  3سسان معمولز مجلس مؤکمتر ا نمایندگانی شمار با البته مؤسسان مجلس تشکیل
شدند. در واقع با تأکیدات مکرر امام خمینی )ره( بر لزوم تحقق میثاق حاکمیت و مردم برای 

هایی که در تشکیل و کارشکنی هاایجاد حکومت جمهوری اسالمی ایران و با تمام انتقاد
مردم به جمهوری مجلس خبرگان قانون اساسی شد، ایشان معتقد بودند که تنها پاسخ عملی 

بلکه باید نمایندگان مردم فعاالنه اصول قانون اساسی را بررسی و  ،کنداسالمی کفایت نمی
ترتیب با تصویب اکثریت . بدین(151، 1532)غمامی،  و به رأی ملت بگذارندکنند تصویب 

شورای انقالب و موافقت حضرت امام )ره( مقرر شد که مجلس بررسی قانون اساسی موسوم 
از بررسی  پسد و طرح پیشنهادی قانون اساسی شومجلس خبرگان با تعداد کمتری تشکیل  به

در تاریخ  نتیجه امام خمینی )ره(در . (21-21: 1، ج 1513)هاشمی،  پرسی گذاشته شودبه همه
 :وزیر دولت موقت اعالم کردندبا صدور حکمی خطاب به مهندس بازرگان، نخست 1/5/31
های انقالب مشغول تدوین و تکمیل آن هستند ـ با ـ که شورای طرح طرح قانون اساسی را»

سرعت تکمیل و به تصویب شورای انقالب رسانده و هرچه زودتر در اختیار افکار عمومی 
نمایید ـ نظران و تمامی اقشار ملت ـ در مدت محدودی که تعیین میبگذارید تا همه صاحب

راز نمایند، و بنابر تصمیمی که با تبادل نظر با شورای پیشنهادها و نظرات خود را درباره آن اب
های مذهبی انقالب و دولت گرفته شد، ترتیبی دهند تا مردم هر استان و هر یك از اقلیت
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کنند، نظر خود را به تعدادی که شورای انقالب اسالمی و دولت تعیین مینمایندگان صاحب
باتوجه به همه پیشنهادهای مفیدی که رسیده  انتخاب کنند و مجلس متشکل از نمایندگان مردم،

صورت نهایی بررسی و تنظیم نمایند... پس از آنکه این قانون است، مواد قانون اساسی را به
نظر مردم مورد بررسی نهایی قرار گرفت، به رأی گذارده اساسی در جمع نمایندگان صاحب

 (.112: 1، ج 1511 خمینی،) ...«شود
راستای تشکیل مجلس خبرگان، امام خمینی )ره( در آستانه برگزاری  درشایان ذکر است که 

هایی مانند های خود ویژگیها و پیامانتخابات تعیین اعضای مجلس خبرگان در سخنرانی
شناسی و عالم بودن را برای اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی مطرح کردند و ضمن اسالم

های مزبور را به انتخاب نمایندگان خود با ویژگی دعوت مردم برای شرکت در انتخابات، مردم
 (.11، 1513فراخواندند )ورعی، 

 . بررسی و تصویب قانون اساسی1-3
مرحله بررسی و تصویب قانون اساسی در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در چارچوب 

تتاح رهنمودهایی که امام خمینی )ره( مرقوم فرموده بودند، صورت پذیرفت. به مناسبت اف
در ( ره)خمینی  این مجلس، امام کاربه شروع  آستانه اساسی و در قانون نهایی مجلس بررسی

 مجلس اعضای به خطاب منظور چگونگی تصویب قانون اساسی، پیامیبه 21/3/1531تاریخ 
 کننده چارچوب بررسی و تصویب قانون اساسی است. در واقع ترسیم که کردند صادر مزبور

  :این پیام بیان شده، حاوی دو بخش است نکاتی که در
در بخش نخست پیام، وظایف و رویکرد نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در 

ترین محور بررسی و تصویب قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است. در این بخش مهم
منطبق با موازین اسالم توان تأکید بر تصویب قانون اساسی پیام و هدف اصلی از این پیام را می

)ره( با استناد به اینکه انگیزه انقالب و رمز پیروزی آن  دانست. در این خصوص امام خمینی
پرسی دهم و درصد کلیه کسانی که حق رأی داشتند، در همه 2/31اسالم بوده است و اکثریت 

سئله تصریح ، بر این م1رأی مثبت دادند« جمهوری اسالمی»به  1531 ماهیازدهم فروردین
 از باشد و تخلف از چنین شرطی را تخلف اسالم براساس درصدقانون اساسی باید  کنند کهمی

-525: 1، ج 1511)خمینی،  کنندعنوان می ملت اتفاق به قریب اکثریت یآرا و جمهوری
رسد، چراکه اعضای مجلس نظر میاین امر به لحاظ منطقی و اصولی نیز کامالً موجه به .(521

 را انتخاب کرده« جمهوری اسالمی»اند که پیشتر نظام رسی نهایی، نمایندگان مردمی بودهبر
اند تا همه الزامات و اقتضائات جمهوری اسالمی را رو نیز ایشان مکلف بودهبودند و از همین

رعایت کرده و از آن تخطی نکنند؛ امری که وجهه همت نمایندگان مجلس بررسی نهایی نیز قرار 
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 و مخالفت تشخیص (. در راستای تحقق هدف مذکور، ایشان52، 1535ه است )منصوریان، داشت
عظام عضو مجلس خبرگان دانسته و  فقهاى صالحیت در منحصراً اسالم را احکام با موافقت

 این بیان از بعد( ره)امام  البته دانند.دیگران را از اظهارنظر در این خصوص فاقد صالحیت می
 اند،متخصص سیاسى و ادارى حقوقى، هاىرشته در که افرادی تخصص از که کنندمی تأکید سخن،

 .(523: 3، ج 1511شود )خمینی، می گرفته بهره اساسی، قانون اصول جهات همین در
 را خود نهایی، بررسی مجلس اعضای که داشتند تأکید( ره)بر نکات مذکور، امام خمینی عالوه

ها و بدون هراس از جنجال آزاد ذهنی با و نبینند محصور موقت دولت شدهارائه نویسپیش به
بگمارند؛ امری که در جریان کار مجلس  همت اساسی قانون تصویب به اسالمی، نگاهی با و

بررسی نهایی قانون اساسی نمود پیدا کرد و نمایندگان مجلس نیز متأثر از آن و با استناد به 
نامه آیین« لس و اصات این مجلس و نظر این مجلسفرمایشات امام یعنی استقالل این مج»

 بود معتقد . ایشان(521-525، 1، ج 1511)خمینی،  شده دولت موقت را کنار گذاشتند تنظیم
. آوردنمی دوام اسالمی حکومت آن، بدون و است اسالم حکومت اساس اساسی، قانون که

 خواستار دانستند،می مهم را اسیاس قانون اصول بررسی کار در دقت اینکه عین در رو،ازاین
 در تأخیر و اساسی قانون نهایی بررسی مجلس انحالل طرح مقابل در و ندبود آن در تسریع

 .(523: 3، ج 1511)خمینی،  کردندمی ایستادگی اساسی، قانون تصویب
اختصاص یافته است. قانون اساسی کشور  بخش انتهایی پیام نیز به بیان خصوصیات و ویژگی

 قشرهای تمام مصالح و حقوق حمایت و خصوصیات قانون اساسی نیز ایشان حفظ ارهبدر
 و صالحیت قانون مفاهیم روشنی و آینده، صراحت هاینسل نیازها و منافع بینیملت، پیش

 های قانون اساسیویژگی عنوانبهرا  دیگر اسالمی هاینهضت برای گرفتن قرار راهنما و نمونه
 .(523: 3، ج 1511)خمینی،  برشمردند

 1331. بازنگری در قانون اساسی 1-4

بینی و تعیین قواعد و ، با توجه به عدم پیش1511در جریان اصالح قانون اساسی در سال 
و از طرفی، اشاره به امکان  1531ضوابط مربوط به شیوه بازنگری در قانون اساسی مصوب 

یند ا، عمالً فر152و  151در اصول پرسی تجدیدنظر در قانون اساسی از طریق برگزاری همه
که تنها  گفتترتیب باید بدین اصالح قانون اساسی از طریق فرمان امام خمینی )ره( آغاز شد.

اینکه  برعالوه ،ای که تاکنون در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران صورت پذیرفتهبازنگری
ه که امام گرفتب و مواردی انجام براساس دستور و فرمان امام )ره( علیه بوده است، در چارچو

خطاب به  1/2/1511. ایشان در نامه مورخ (131: 1531)بهادری جهرمی،  معین کرده بودند
عنوان اعضای شورای بازنگری قانون اساسی و بر تعیین بیست نفر بهجمهور وقت، عالوهیسئر
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ن مهم، چارچوب تعیین چگونگی انتخاب پنج نفر دیگر از میان نمایندگان مجلس برای ای
« محدوده مسائل مورد بحث»موارد بازنگری در قانون اساسی را ذیل هشت بند تحت عنوان 

یس موقت ئعنوان رجمهور وقت بهیسیق و انحصاری مشخص کرده بودند. رئصورت دقبه
امیدوارم که این جلسه »شورای بازنگری، در ابتدای اولین نطق خود در این شورا با بیان اینکه 

ترین زمانى آن چیزى را که مقصود حضرت امام مدّ ین اقدام با بهترین شکلى و در نزدیكو ا
: 1، ج 1512، صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی) «ظله بوده تأمین کند

، مسیر حرکت شورای بازنگری را در چارچوب فرمان و نظر حضرت امام خمینی )ره( علیه (2
شده توسط امام، سئله یعنی لزوم حرکت شورای بازنگری در مسیر تعیینتبیین کردند و این م

صورت مشروح ) ها بار توسط اعضای آن شورا ذکر شده و مورد تأکید قرار گرفته استده
 .(21، 11، 5: 1، ج 1512، مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی

 اساسیدر تکوین محتوا و مفاد قانون  . نقش و اثر امام خمینی )ره(2

 . تعیین نوع نظام سیاسی2-1
جمهوری »ایران یعنی  نوع حکومت نییبه تب رانیا یاسالم یجمهور یقانون اساس 1 اصل

تعیین  است. افتهیاختصاص  رانیا یاسالم یاستقرار نظام جمهور یو چگونگ «اسالمی
در آرا و  نوع نظام سیاسی ایران در این اصل از قانون اساسی ریشه عنوانبهجمهوری اسالمی 

 انقالب پیروزی هآستان های امام خمینی )ره( دارد. توضیح آنکه امام خمینی )ره( دراندیشه
با طرح این  خبرنگار روزنامه فرانسوی فیگارو پرسش پاسخ به در 1531 ماهمهر 22در  اسالمی،

 شاه رژیم جانشین خواهیدعمل شما دارای چه جهتی است و چه رژیمی را می»ال که ؤس
را جمهوری  ساخت نظام سیاسی بار نوعبرای اولینضمن رد کردن رژیم سلطنتی، ، «د؟کنی

 .(5: 1، ج 1511)خمینی،  دکراسالمی معرفی 
 قانون براساس و عمومی یآرا بر مبتنی حکومتی اسالمی جمهوری ،(ره)خمینی امام منظر از

 را نظام ی )ره( جمهوریتامام خمین .(311: 5، ج 1511)خمینی،  است اسالم به متکی اساسیِ
 آزادی مردم، آن در دانستند کهمی حکمرانی اِعمال برای شکلی ها،جمهوری سایر همچون
 که قانون شودمی سبب که کردند معرفی نظام این محتوای را اسالمیت و دارند اراده و انتخاب
  .(123: 3، ج 1511)خمینی،  باشد اسالم قانون حکومت، اساسی

 رأی بر مبنای را اسالمی جمهوری درون در حکمرانی قواعد و اصول تنهانه ه(امام خمینی )ر
 جایی تا حکومت نوع این در مردم جایگاه ایشان، اعتقاد به بلکه دانستند،می معتبر و نافذ مردم
 رأی مردم که مادام و باشد مردم اقبال و خواست بر مبنای باید نیز حکومت نوع تعیین که است
بر همین اساس  .گرفت نخواهد شکل اسالمی جمهوری ندهند، حکومت این کیلتش به مثبت



 
 
 

 نقش و اثر امام خمینی )ره( در تکوین و تدوین قانون اساسی... 
 

 

05 

 برگزاری خواستار تاریخ، در ثبت نیز و اراده مردم تحکیم و تثبیت برای( ره)خمینی  امام
 این آینده در بودند تا آزاد انتخابات قالب در رسمی صورتبه حکومت نوع تعیین پرسیهمه

 مردم به اسالمی جمهوری نظام مردم، احساسات از وءاستفادهس با که نیاید وجودبه نگرش
 عنوانبه 13/11/1531رو ایشان در حکم انتصاب بازرگان در تاریخ از همین .است شده تحمیل

 1ند.کنرئیس دولت موقت، وی را مأمور برگزاری رفراندوم تغییر نظام به جمهوری اسالمی می
ر انجام رفراندوم تعیین نوع حکومت ایران را که در دستو 22/12/1531بازرگان نیز در تاریخ 

 1کند.رسد، به وزیر کشور صادر میشورای انقالب به تصویب می 1/12/1531جلسه مورخ 
برابر با اول و دوم  1531ماه دینراز انجام رفراندوم در تاریخ دهم و یازدهم فرو پس

پرسی تعیین حکومت همه نتایج قطعی یهجری قمری، با شمارش آرا 1533االول جمادی
نظام برگزیده مردم برای اداره جامعه  عنوانبه« جمهوری اسالمی»آن  در پیشود و اعالم می
کنندگان قانون اساسی با توجه اهمیت تعیین نوع نظام شود. بر همین اساس تدوینتعیین می

حکومتی و با  دهاینها میان مناسبات کلیه دهندهشکل و حکمرانی برای مبنایی عنوانبهسیاسی 
سازی جمهوری اسالمی تأسی از اندیشه امام خمینی )ره( و خواست و اراده مردم، به اساسی

 پردازند.در اصل نخست قانون اساسی می

 . ترسیم وجوه اسالمیت قانون اساسی 2-2
ترین ویژگی قانون اساسی از دیدگاه امام خمینی )ره( اسالمی بودن آن است. در نظام مهم

ض قانون اساسی است و در فرترین پیشالم و موازین آن مهمری اسالمی، برتری اسجمهو
ای که امام گونهشود، بهمراتب هنجارهای حقوقی، باالترین هنجار محسوب میمیان سلسله

خمینی )ره( پیش از تشکیل مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، با ضروری دانستن تدوین 
 عنوان ،است شده بیان سنت و قرآن در که اسالم مسلم اصول را آن اصلى خطوط قانون اساسی،

بررسی و تصویب قانون  فراینداین برتری و توفق در  .(151 :3 ج ،1511 )خمینی، کردند
جایی که حتی صالحیت  اساسی نیز مورد تأکید و تصریح امام خمینی )ره( قرار گرفته است، تا

محدود به چارچوب موازین شریعت بوده و  کنندگان قانون اساسی جمهوری اسالمیتدوین
سس قانون اساسی به مفهوم متداول در ادبیات ؤاعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، م

 3اند.حقوق اساسی نبوده
 موازین حکومت بر ناظر توانمی )ره( خمینی امام منظر از را اساسی قانون بودن اسالمی دیگر بعد

از منظر امام خمینی )ره( شریعت اسالمی اقتضا  دانست. قانونگذاری در اسالم مقدس شرع
کند که در حکومت اسالمی قوانین الهی اجرا شود و اگر کسانی که به دالیل مختلف معتقد می

گذاری در ریزی برای اجرای قانون یا قاعدهمنظور برنامهبه لزوم قانونگذاری بشری به



 

 
 52/ شماره  يعموم  حقوق دانشفصلناهم   

 

 

06 

وضع نکرده است یا دالیلی از این دست باشند،  ها قانونیموضوعاتی که خداوند متعال برای آن
ریزی برای اداره جامعه نیز یا باید صرف بیان قوانین الهی باشد یا این قانونگذاری یا برنامه

ها را نقض نکنند، چراکه همه و آن ودکم این قوانین در چارچوب قوانین الهی ارائه شدست
متعال ارسال شده است ند که توسط خداوند افراد حتی رسول اکرم )ص( نیز تابع قانونی هست

 .(13 :1513 )خمینی،
فقیه در ولی عنوانبهالشرایط بعد دیگری از اسالمی بودن قانون اساسی به وجود فقیه جامع

ای است که در قانون گردد. والیت مطلقه فقیه، نظریهرأس قدرت سیاسی و نظام اسالمی برمی
بر اندیشه حکومتی امام خمینی )ره( بنا شده است. اساسی جمهوری اسالمی ایران مبتنی 

توان گفت که والیت مطلقه فقیه نظریه سیاسی زیربنای قانون اساسی، می ،ترعبارت دقیقبه
شمار بخش و الگوی نظام سیاسی در گفتمان سیاسی و حکومتی شیعه بهعنصر مشروعیت

صورت ن از سوی امام خمینی )ره( بهپردازی آکه با طرح و نظریه (2: 1531)نیکونهاد،  رودمی
د و با تصویب آن در قانون اساسی شجدی وارد ادبیات حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران 

در  خصوصنمودار گردید. در این  121و  31و  3، این نظریه در قالب اصول 1531در سال 
فقیه که در اوج  طرح حکومت اسالمی بر پایه والیت»مقدمه قانون اساسی مقرر شده است که: 

اختناق و خفقان رژیم استبدادی از سوی امام خمینی ارائه شد، انگیزه مشخص و منسجم نوینی 
 .«را در مردم مسلمان ایجاد نمود و راه اصیل مبارزه مکتبی اسالم را گشود

 . ترسیم وجوه جمهوریت قانون اساسی2-3
غاز کرد، حضور و مشارکت مردم را نه آ 1512امام خمینی )ره( که نهضت خود را که از خردادماه 

مانند گذشته در مبارزه ضداستعماری یا مبارزه پارلمانی، بلکه در چارچوب تشکیل و اداره نظام 
 ایمقدمه مردم را ، امام خمینی )ره(،حکومتتشکیل ر مورد نقش مردم در داسالمی نمایان ساخت. 

 امکان مردم همراهی معتقد بودند که بدوندانستند و آن می استمرار و حکومت تشکیل برای واجب
 (.133: 11، ج 1511ندارد )خمینی،  وجود اسالمی حکومت استمرار و تحقق

بر لزوم مشارکت اداره و استمرار نظام اسالمی توسط مردم، امام خمینی )ره(  خصوصدر 
ر قانون جایگاه این مشارکت را د ند کهدکرتالش تأکید داشتند و بر همین اساس  سیاسی مردم

. امام خمینی کنندهای مهم سیاسی ترغیب و مردم را به حضور در صحنه ردهاساسی نهادینه ک
 به حکومت یعمومی دانسته و معتقدند که ابتنا یآرا بر مبتنی )ره( جمهوریت را حکومتی

 باید که افرادى یا و فرد انتخاب در ملت آحاد تمامى که[ است] اىگونهبه» مردم یآرا
. (151: 3، ج 1511)خمینی،  «باشند داشته شرکت بگیرند، دست در را امور زمام و یتمسئول

 عنوانبه« جمهوری اسالمی»ایشان بعد از پیروزی انقالب اسالمی با انتخاب  زمینهدر همین 
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یابی به نظام والیت نوع نظام سیاسی، سهم اصلی را در تحقق نظام حکومت اسالمی و عینیت
 یرو در اولین گام، تعیین نوع نظام سیاسی را به آراردمی سپردند و از همینفقیه به مشارکت م

 کردندتشکیل نظام جمهوری اسالمی را تأیید  درصد مردم، 31عمومی ارجاع دادند که بیش از 
و با انتخاب نمایندگان خود در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی و تأیید قانون اساسی با 

 تأیید بر قانون اساسی زدند.  مهر مستقیم خود، یآرا
واسطه حکم امام کننده مردم به موارد مذکور ختم نشد و بهگفتنی است که حضور و نقش تعیین

وزیر دولت موقت مبنی بر در اختیار آرا و افکار عمومی گذاشتن خمینی )ره( خطاب به نخست
ار مجلس بررسی نهایی و پیش از آغاز به ک نویس قانون اساسی مصوب شورای انقالب،متن پیش

 های سیاسی،ها و تشکلهای مختلف مردم در کنار احزاب، جمعیتهنگام تشکیل آن، گروه
نظران، به بیان نظرهای خویش درباره اصول پیشنهادی مندرج در متن مراجع تقلید و صاحب

ارائه ها اظهارنظر مفصل و بر دهنویس قانون اساسی پرداختند و از این طریق عالوهپیش
های جامع برای قانون اساسی و چند طومار برای اندراج مواردی خاص در قانون نویسپیش

اساسی، قریب به چهارهزار پیشنهاد از طرف مردم به دبیرخانه مجلس بررسی نهایی قانون اساسی 
ها در تدوین اصول قانون ( که بسیاری از آن221-225، 1531واصل شد )بهادری جهرمی، 

 نهایی بررسی مجلس مذاکرات مشروح قرار گرفت )صورت 12د توجه و استفادهاساسی مور
 (.115 ،1513 زنجانی، عمید ؛521 :1ج  همان، ؛121 :1ج  ،1511 اساسی، قانون

گشایش مجلس بررسی نهایی قانون  تتوان به پیام امام خمینی )ره( به مناسبهمچنین می
را برای قانون  وجود چهار خصوصیات و ویژگیاشاره کرد که ایشان در این پیام،  اساسی،

)خمینی،  استها مرتبط با حقوق مردم دانند که سه مورد از آناساسی کشور ضروری می
 (.523: 3، ج 1511

شده از سوی براساس شیوه تعیین ،1511همچنین هنگام بازنگری در قانون اساسی در سال 
شده توسط شورای بازنگری قانون تصویب بایست متن تهیه ومی حضرت امام خمینی )ره(،

متن قانون  زمینهدر همین  11و به تصویب مردم برسد.شود عمومی عرضه  یبه آرا اساسی،
مورد تصویب نهایی  1/3/1511اساسی پس از اعمال تغییرات توسط شورای بازنگری در تاریخ 

 .(111، 1513)عمید زنجانی،  مردم قرار گرفت
اس مبانی حکومت در اسالم، مدلی از حکومت الهی را طراحی کردند که امام خمینی )ره( براس

منشأ مشروعیت نظام اسالمی، جایگاه مردم  عنوانبهدر عین توجه به امر اصیل والیت الهی 
که  گفتکند. در این خصوص باید بخش به نظام اسالمی معنا پیدا میرکن مقبولیت عنوانبه

الشرایط و نقش فقیه جامع توسطنحوه تولی امور  در خصوصایشان در پاسخ به استفتائی 
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صور دارد. لکن  عیدر جم تیوال: »ندیفرمایمبخشی مردم در تشکیل حکومت اسالمی مقبولیت
که در قانون  ن،یمسلم تیحکومت بستگى دارد به آراى اکثر لیو تشک نیتولى امور مسلم

 «نیبا ولىّ مسلم عتیبه ب دهشمى ریشده است، و در صدر اسالم تعب ادیاساسى هم از آن 
 .(133: 22، ج 1511)خمینی، 

در مجموع در مقام بیان نقش امام خمینی )ره( در ترسیم وجوه مردمی بودن قانون اساسی، 
های ها و دیدگاهخواست عنوان نمود و آینهامام خمینی )ه( را  به هایها و نظرتوان دیدگاهمی

انقالبی که  گفتاساسی متعین شده است. در توضیح این مطلب باید مردم تلقی کرد که در قانون 
سو  منجر شد، از یك 1531به پیروزی رسید و به تدوین قانون اساسی در سال  1531در سال 

ثمره مبارزات طوالنی مردم ستمدیده از حکومت رژیم فاسد پهلوی و حاصل پایداری و مقاومت 
پهلوی، تقدیم صدها شهید و ایثار و گذشت و ایستادگی  مردم در مقابل فشارهای گوناگون رژیم

ها و خواست مشروعشان مبنی بر برقراری حکومت اسالمی بود و از سوی دیگر پیشوا، بر آرمان
رهبر و راهنمای مردم در شروع و استمرار مبارزات و طراح مسیر انقالب از ابتدا تا پیروزی 

 (.131-133، 1531ری جهرمی، )بهاد نهایی، حضرت امام خمینی )ره( بودند
امام و با اعتماد و اعتقاد قلبی به اهداف ایشان، در مسیر  هایتوده مردم انقالبی با پذیرفتن نظر

ها و مبارزات خویش ایشان را سرلوحه شعارها، خواسته هایمانو فر هاانقالب گام برداشته و نظر
ها، برانداختن حکومت ارزات و جانفشانیقرار داده بودند و در واقع تمام خواست مردم از این مب

طاغوت و استقرار حکومت اسالمی مطابق با دیدگاه و خواسته امام و رهبری این نهضت بود. 
دنبال اهدافی بودند مردم تعبیری از انقالب و مبارزه را پذیرفته بودند که امام به آن قائل بود و به

و نظامی را دنبال  کردخواستند که امام ترسیم میکرد، حکومتی را میها را تبیین میکه امام آن
بندی شکل حکومت و ها در واقع استخواندنبال آن بود. این مفاهیم و خواستهکردند که امام بهمی

شود که تمام قوای آن و جایگاه مردم و استقرار مکتب مورد پذیرش مردم در آن را شامل می
)بهادری جهرمی،  دهندقانون اساسی را تشکیل می های اصلی و مهم مردمی بودنها جلوهاین

1531 ،131).  
توان گفت که قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران برخالف با عنایت به مطالب مذکور می

وجه به ملزومات آن پایبند نیستند، با هیچبسیاری از کشورهایی که داعیه دموکراسی دارند اما به
که مردم در طوریمشارکت حداکثری مردم همراه بوده است، بهآفرینی امام خمینی )ره( با نقش

مجلس بررسی نهایی قانون  یانتخاب اعضا اداره امور کشور چه در تعیین نوع نظام سیاسی،
)منصوریان،  اندداشته مؤثراساسی و چه در تصویب نهایی آن و سایر امور مشارکت فعال و 

کند که در اساسی و نظام حقوقی کشور ایجاب میبُعد جمهوریت قانون . بنابراین (21، 1535
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های مردم در تمامی ابعاد کارکردی منظومه حقوقی و ساالری دینی، دیدگاهچارچوب مفهوم مردم
امام  هایها و نظربا توضیحاتی که گذشت، دیدگاه زمینهسیاسی کشور منشأ اثر باشد و در این 

ای است که مردمی بودن های مردم بایستهو دیدگاهها خواست عنوان نمود و آینه)ره( به خمینی
 .(131، 1531)بهادری جهرمی،  کندقانون اساسی را ترسیم می

سازی جهت اصالح برخی ساختارها و سازوکارها در قانون .زمینه2-4
  1331اساسی 

اما با توجه به آنکه تدوین  داشت،نقاط قوت بسیار خوبی  1531آنکه قانون اساسی مصوب  با
تصویب آن با جو ملتهب ابتدای پیروزی انقالب و عدم شناخت دقیق معضالت اجرایی  و

با تدابیر و  دلیل وجود خألهای قانونی،که به 12داشتنقایص و اشکاالتی  روازاینهمراه بود، 
توان به یکی از طور مثال میبه  شد.وفصل میالخطاب امام خمینی )ره( حلتصمیمات فصل

گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد که مقدمه شکل عنوانبهمینی )ره( تدابیر امام خ
های الزم در امر تقنین صورت پذیرفت. در این خصوص باید سنجیدر پاسخ به لزوم مصلحت

 قانونگذاری روند، 1531 مصوب ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون که مطابق گفت

 با مطابق مقررات تدوین امکان اسالمیشورای  که مجلس بود دهش طراحی نحویبه

 مجلس اصرار و شرع اولیه احکام با مصوبات مخالفت اما ،را داشت نظام مصالح و هاضرورت

 با را ذاریگقانون جریان و دادمی قرار یکدیگر روی در رو را مجلس نگهبان و شورای آن، بر

ار فراوان مجلس شورای . در واقع اصر(312: 2، ج 1512)هاشمی،  دکرمواجه می اختالل
مصوبات و تأکید شورای نگهبان بر  بودن مصلحت یا ضرورت اسالمی در بعضی موارد بر

مسائلی را مطرح ساخت که در آن مصالح نظام در مقابل احکام و موازین  مشروعیت قوانین،
 توان به تفاوت. از جمله این موارد می(111-111، 1532)غمامی،  کردشرعی خودنمایی می

کننده روابط میان کارفرمایان و ه با قوانین تنظیمهدیدگاه مجلس و شورای نگهبان در مواج
گونه روابط اشاره کرد. دخالت در این منظوربهکارگران و حدود اختیارات دولت اسالمی 

 قانون و دارند کارگر پنج از بیش که بیمه کارفرمایانی سهم پرداخت از معافیت قانون براساس

 کارفرمایان برای را الزاماتی هاکارگاه به دولتی اعطای خدمات استناد به دولت کاری،بی بیمه

 شروط اعمال جهت دولتی خدمات از استفاده به استناد شورای نگهبان، اما ،بود دهکر مقرر

وافی به مقصود  بود، بررسی حال در مجلس در که کار قانون پیرامون الیحه را آورالزام
 که (3-1، 1535)فتاحی،  دش خمینی )ره( امام استفتاء از  موجب دو مسئله این و دانستمین

 را الزامی شروطی آینده چه و حال چه تواندمی دولت فرمودند که بیان پاسخ در امام حضرت

 .(152: 22، ج 1511)خمینی،  دکن مقرر
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ینی )ره( به پاسخ امام خم بارهدر 21/3/1511پس از این دبیر وقت شورای نگهبان در تاریخ 
طور کلی در خصوص حدود اختیارات دولت اسالمی و به 11/3/1511وزیر کار وقت مورخ 

های مختلف اجتماعی، اقتصادی، بازرگانی و کشاورزی به حضرت امام خمینی )ره( در بخش
ای نوشت و پذیرش رویکرد مزبور را در تصویب قوانین و مقررات در امور عامه و نامه

ولت منحصر شده است، منجر به تعویض و تغییر نظامات اصیل اسالمی و خدماتی که به د
 .(153-151: 22 ج ،1511 خمینی،) امکان عرضه هر نظامی در ذیل حکومت عنوان کرد

در عین حال امام خمینی )ره( در پاسخ به این نامه به اختیار مطلق حکومت اسالمی اشاره 
د در راستای تأمین مصالح نظام اسالمی هرگونه توانکنند و معتقدند که حاکم اسالمی میمی

و این امر به بازرگانی داشته باشد  اقتصادی،ای در شئون مختلف اجتماعی، سیاسی، مداخله
 اختصاص ندارد ای خاص یا طرقی انحصاری که در نظام اسالمی مشخص شده باشد،حوزه

در ای که خمینی )ره( در نامه بر اظهارنظر مذکور، امامهوعال .(115: 22 ج ،1511 خمینی،)
: 22ج ،1511 خمینی،) 11/12/1511جایگاه و اختیارات حکومت اسالمی در تاریخ  خصوص

هایی، اختیارات حکومت را دائر مدار مصالح کشور و اسالم ، صادر کردند، با ذکر نمونه(111
اختیارات ای نظیر ضرورت، عسر و حرج و اضطرار، حدود بر ادلهدند و عالوهکرمعرفی 

 .(521، 1513)ارسطا،  بیان فرمودند« مصلحت»حکومت را در چارچوبی تحت عنوان 
)ره( موجب شد که نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران بتواند بر  این رویکرد امام خمینی

منظور قوانینی را مطابق با موازین شرعی به تصویب برساند و به ،«مصلحت نظام»مبنای 
و سازوکار نهادی تشخیص مصلحت در موارد عدم توافق و انتخاب نظر مشخص شدن راهکار 

تشخیص مصلحت نظام  منظوربهشورای نگهبان و مجلس، مرجعی  هایمقدم در میان نظر
ششمین محور بازنگری  عنوانبه 1511تشکیل و در جریان بازنگری قانون اساسی در سال 

 د.شوسازی آن در قانون اساسی مطرح جهت اساسی
، است. امام خمینی )ره( در «حذف شرط مرجعیت از شرایط رهبر»ل دیگر موضوع مثا

یس این شورا، مواردی را ای به رئهپاسخ به درخواست شورای بازنگری، ضمن ارسال نام
خصوص شرایط رهبر و سرپرست نظام اسالمی بیان کردند که حذف شرط مرجعیت از  در

، ج 1511اساسی، شورای بازنگری قانون صورت مشروح مذاکرات ) جمله آن موارد است
هرگونه »کنند البته حضرت امام )ره( در پاسخ استعالم شورای بازنگری تأکید می .(31 :1

صورت مشروح مذاکرات شورای ) ...«کنمآقایان صالح دانستند عمل کنند من دخالتى نمى
رهبری با خصوص مسئله شرایط  و فقط در (31 :1، ج 1512 اساسی،بازنگری قانون 

توجه به اهمیت موضوع و شرایط آن روز کشور و استبعادی که در مورد امکان مرجع 
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کنند که از ابتدای تقلید نبودن رهبر وجود داشته است، مواردی را بیان و یادآوری می
و  فقیه مخالف بودهتدوین قانون اساسی نیز با اندراج شرط مرجعیت برای ولی

صورت مشروح مذاکرات ) چندان دور قابل پیاده شدن نیسته نهاند که در آینددانستهمی
بینش سیاسی و »همچنین تصحیح عبارت  .(31 :1، ج 1512 اساسی،شورای بازنگری قانون 

، نیز بنابر «بینش صحیح سیاسی و اجتماعی»به  1531مصوب  123اصل  2در بند « اجتماعی
ذاکرات شورای بازنگری قانون صورت مشروح م) اهلل مؤمن در آن شوراهای آیتگفته

مواردی است که مبتنی بر نظر امام خمینی )ره(، در  در زمره ،(113 :2، ج 1512 اساسی،
 .(131، 1531)بهادری جهرمی،  قانون اساسی صورت گرفته است

در همین زمینه حتی مخبر کمیسیون اول شورای بازنگری قانون اساسی )کمیسیون بررسی 
از قانون اساسی را « رهبری شورایی»تشخیص مصلحت(، دلیل حذف مسائل رهبری و مجمع 
 مذکور در نامه15«باید فردی را انتخاب کنیم که...»کنند که از عبارت مستند به استظهاری می

االشاره امام خمینی )ره( در آن شورا وجود داشته است )صورت مشروح مذاکرات شورای فوق
 (.121: 2، ج 1512بازنگری قانون اساسی، 

یه )مدیریت شورایی( است. براساس یمثالی دیگر در این خصوص مسئله مدیریت در قوه قضا
یه بر عهده شورایی به نام یهای قوه قضا، انجام مسئولیت1531 مصوبقانون اساسی  131اصل 

حساب یه بهیگیرنده قوه قضاگذاشته شده بود که باالترین مقام تصمیم« شورای عالی قضایی»
 به دادگستری در الزم تشکیالت یه همانند ایجادیقضا قوه وظایف مربوط به اداره آمد ومی

 قضات اسالمی، استخدام جمهوری با متناسب قضایی لوایح های قوه، تهیهمسئولیت تناسب
داشت. پس از گذشت ده سال از اجرای  ها و... را بر عهدهشایسته و عزل و نصب آن و عادل

شد که یه به این نحوه مدیریت مربوط مییقضا های قوهنارسایی قانون اساسی، بخشی از
ساله نیز به شورای عالی قضایی در طول برهه زمانی ده 11چندین نامه حضرت امام )ره(

حکایت از آن دارد. در نهایت بروز این مشکالت سبب شد تا در نامه امام )ره( به شورای 
یکی از محورهای نیازمند  عنوانبهیه یه قضابازنگری قانون اساسی، تمرکز در مدیریت قو

 بازنگری معرفی شود.
قانون اساسی اشاره کرد که براساس آنچه  111توان به مفاد صدر اصل عنوان مثالی دیگر میبه

در مشروح مذاکرات شورای بازنگری آمده است، دلیل اینکه براساس صدر این اصل، فرایند 
حفظ سنتی »شود؛ جمهور آغاز میبری خطاب به رئیسبازنگری در قانون اساسی طی حکم ره

و نامه مربوط به بازنگری در قانون اساسی را خطاب به « است که امام خمینی )ره( بنا کردند
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، ج 1512جمهور صادر کردند )صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، رئیس
2 :111.) 

صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری به گواهی تاریخ و مبتنی بر مطالب مذکور و 
تنها رویکرد کلی اعضای شورای بازنگری در اصالح قانون نهکه  یابیمدرمیقانون اساسی، 

حضرت  هایپیشنهاد کسب نظربلکه  ،اساسی در جهت تطبیق دادن با تصمیمات امام بوده
دا کرده عملی پی امام در خصوص موضوعات در دست بازنگری، مطرح و در مواردی جنبه

توضیح آنکه چندین نفر از اعضای  .(131، 1531)بهادری جهرمی،  و اجرایی شده است
تفویض امر بازنگری از سوی امام  با وجودکنند که شورای بازنگری قانون اساسی، پیشنهاد می

در دست بازنگری، استعالم شود تا  گانه)ره( به این شورا، نظر ایشان در خصوص موارد هشت
)صورت مشروح مذاکرات  «تر نتیجه بگیرندتر به نتیجه برسند و سریعها راحتنسیویکم»

کاری و این مسائل از اتالف وقت و دوباره»و  (11: 1ج  ،1512 شورای بازنگری قانون اساسی،
، (11: 1ج  ،1512 )صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، «جلوگیری بشود

 «این است که باید در طریق همان نظر خاص امام قدم برداریمما خالصه نظرمان »چراکه 
و الزم است که   (11: 1ج  ،1512 )صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی،

گشا باشد اگر حضرت امام... خصوصیاتى در نظر مبارکشان است، براى اعضا تبیین بشود تا راه»
 مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، )صورت مشروح «هاگیرى کمیسیونبراى تصمیم

)صورت  «نظر حضرت امام مشخصاً و شاید ریزش خیلی الزم است»زیرا  (،11: 1ج  ،1512
روى این اصولى که ما »و   (25: 1ج  ،1512 مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی،

ر امام امت در تمام له مهم است... هر جورى باشد، رأى و نظئخواهیم بحث بکنیم، چون مسمى
 ،1512 )صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، «اینها با ما و همراه ما باشد

 .(51: 1ج 
هایی که ذکر شد، مربوط به نطق یك نفر از اعضای شورای شاید تصور شود نقل قول

که اند کدام توسط یکی از اعضای متفاوت این شورا بیان شده اما هر ،بازنگری است
دهنده عمومیت چنین دیدگاهی در میان اعضای شورای بازنگری قانون اساسی است. نشان

صراحت بیان کردند اگر حضرت امام در خصوص حتی برخی اعضای آن شورا به
تواند نظر موضوعی خاص، نظری داشته باشند، شورای بازنگری صالحیت ندارد و نمی

 ،1512 اکرات شورای بازنگری قانون اساسی،)صورت مشروح مذ متفاوتی را مالک قرار دهد
ما بیش از مواردى که حضرت امام فرمودند »و برخی دیگر معتقد بودند  (21: 1ج 
)صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری  «توانیم بحث بکنیم و نباید هم بحث بکنیمنمى
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 .(15: 1ج  ،1512 قانون اساسی،
جزئی حضرت امام در خصوص  هایاد کسب نظرمبتنی بر مطالب مذکور باید گفت که پیشنه

ای شود که امارهموضوعات در دست بازنگری، با هیچ مخالفتی در صحن این شورا مواجه نمی
)بهادری  اندخصوص صحبت نکردهصراحت در اینبهاست بر موافقت سایر اعضایی که 

 .(131، 1531جهرمی، 

ن اساسی، محدود به مسائل ماهوی حضرت امام در شورای بازنگری قانو هایتوجه به نظر
امام داشته است. موارد  هاینبوده و این شورا در عمده مسائل شکلی نیز سعی در تبعیت از نظر

 شود:عنوان مثال ذکر میزیر به
شود، ای که در شورای بازنگری تشکیل میهای چهارگانهدر خصوص نامگذاری کمیسیون 

در فرمان تشکیل ]عین عبارات امام »ت این است که جمهور وقیسئنظر برخی اعضا از جمله ر
)صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری  «کار برده شودبه [شورای بازنگری قانون اساسی

 شود.حدود بسیار زیادی عملی می و این پیشنهاد تا (32-22: 1ج  ،1512 قانون اساسی،
شود ری نیز مقرر میموضوعات در دست بازنگ در خصوصدر مورد ترتیب بحث و بررسی 

 ، موضوعات مورد بحث و بررسی قرار گیرداست ترتیب مواردی که در نامه امام مطرح شدهبه
 .(21: 1ج  ،1512 )صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی،

در خصوص نامگذاری شورای بازنگری قانون اساسی نیز، پیشنهاد سه نفر از اعضای آن شورا 
)صورت مشروح مذاکرات  به متن نامه امام در خصوص تشکیل آن شوراست مبتنی و مستند

و کسانی که با پیشنهاد مذکور  (15-23-21: 1ج  ،1512 شورای بازنگری قانون اساسی،
هم برخی نظرشان این است که در مورد نامگذاری آن شورا از خود حضرت  ،کنندمخالفت می

: 1ج  ،1512 رای بازنگری قانون اساسی،)صورت مشروح مذاکرات شو امام کسب نظر شود
صورت ) گیری کنندو برخی دیگر معتقدند حداقل از نظر امام مطلع شوند و بعد تصمیم (52

 .(13-51: 1ج  ،1512 مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی،
یکی دیگر از مظاهر توجه شورای بازنگری در مسائل شکلی، به فرمان حضرت امام، چگونگی 

اینکه برخی از اعضای آن شورا، بنابر عرف موجود  باعیین هیأت رئیسه موقت این شوراست؛ ت
)صورت مشروح مذاکرات شورای  در مجالس، معتقد به تشکیل هیأت رئیسه موقت سِنّی بودند

، اکثریت اعضا، تشکیل هیأت رئیسه موقت به (51-51: 1ج  ،1512 بازنگری قانون اساسی،
مشروع تلقی کردند که فرمان بازنگری از سوی  نظرقت را از این جمهور ویسئریاست ر

)صورت مشروح مذاکرات شورای  جمهور صادر شده استیسئحضرت امام خطاب به ر
 (.53-51-53: 1ج  ،1512 بازنگری قانون اساسی،
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شود ای که در شورای بازنگری تشکیل میهای چهارگانهدر خصوص انتخاب اعضای کمیسیون
شود، با الهام گرفتن از انتخاب اعضای شورای بازنگری از نهادهای گوناگون اد مینیز پیشنه

هایی عضو شوند که مرتبط با نهادی باشد کشوری توسط حضرت امام، اشخاص در کمیسیون
ج  ،1512 )صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، دنکار که در آن مشغول به

صورت « روح پیام و رهنمود حضرت امام»شنهاد نیز با تمسك به و مخالفت با این پی( 32: 1
و  (33-31: 1ج  ،1512 صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی،) گیردمی

کند که هایی میعضو دیگری نیز که پیشنهاد متفاوتی دارد، پیشنهاد خود را مستدل به اولویت
)صورت مشروح مذاکرات « ضرت امام هم بودهعاً موردنظر حقط»ها معتقد است این اولویت

 (.31: 1ج  ،1512 شورای بازنگری قانون اساسی،
توان گفت که غلظت این مسئله و توجه شورای بازنگری قانون مبتنی بر مطالب مذکور می

خصوص کلیه مسائل محتوایی و شکلی  حضرت امام )ره( در هایها و نظراساسی به دیدگاه
سی تا حدی است که برای محققی که با جو تاریخی و فضای آن روز بازنگری در قانون اسا

 برانگیز است.کشور و جایگاه امام در میان جامعه بیگانه باشد، شك
 گیرینتیجه

ترین هنجار نظام جمهوری اسالمی بعد از منزله بنیادیقانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به
 می است و هم والد آن. این قانون دارای زمینه، زمانه،نوعی هم مولود نظام اسالشریعت اسالمی، به

فرد خود پدیدار شده و معنادار اقتضائات، مبادی و ماهیت خاصی است که در نظام معنایی منحصربه
. 1شود. مطالعه فرایند تدوین و تکوین این قانون هم از حیث فرایند شکلی در مواردی مانند می

. تشکیل مجلس بررسی 5نویس قانون اساسی؛ دعوت به نقد پیش .2نویس قانون اساسی؛ تهیه پیش
. تعیین چارچوب مجلس بررسی نهایی در تدوین و تصویب قانون اساسی؛ 1نهایی قانون اساسی؛ 

. معین کردن محورها و موارد بازنگری در قانون 1صدور فرمان بازنگری در قانون اساسی؛  .3
. رأی مثبت به 1رسی نهایی برای تدوین قانون اساسی؛ . انتخاب نمایندگان مجلس بر1اساسی؛ 

. رأی مثبت به مصوبه بازنگری در قانون اساسی در 3مصوبه مجلس بررسی نهایی قانون اساسی؛ 
تعیین نوع نظام  .12و هم از حیث محتوا و مفاد مندرج در آن در مواردی همچون  ؛1511سال 

. تأکید حکومت موازین شرع 12قانون اساسی؛  . تأکید بر محتوای اسالمیت نظام و11سیاسی؛ 
. 11. تصدی زعامت جامعه اسالمی توسط فقیه واجد شرایط؛ 15 مقدس اسالم در قانونگذاری؛

. منوط بودن هرگونه تغییر کلی و 13 نقش مؤثر مردم در تشکیل و اداره نظام اسالمی؛  تأکید بر
زی و تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام سازمینه .11جزئی در قانون اساسی به تصویب مردم؛ 

. حذف 11. حذف شرط مرجعیت از شرایط رهبر در قانون اساسی؛ و 11؛ 1511در قانون اساسی 
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ه در نظام جمهوری اسالمی ایران رهبری شورای از قانون اساسی؛ این نتیجه را مبرهن ساخت که آن
و در مقام ترسیم چارچوب نظام عنوان قانون اساسی جمهوری اسالمی تدوین و تکوین یافته به

های فکری و فرهنگی اصیل خود حکومتی جمهوری اسالمی ایران برآمده، متأثر و برآمده از زمینه
های مؤثر و مهم و راهبردی امام خمینی )ره( بوده است. بر همین اساس یعنی نظرها و دیدگاه

مسائل و موضوعات مرتبط با های امام خمینی )ره( در خصوص توان گفت که توجه به دیدگاهمی
عنوان مبنای تفسیر و برداشت صحیح و تواند بهگیری از نظرهای ایشان میمفاد قانون اساسی و بهره

 اصیل از اصول قانون اساسی قلمداد شود.
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 هایادداشت

 جمهوری اسالمی ایران. . مقتبس از مقدمه قانون اساسی1

خواستند در اوایل مشروطه قانون اساسی را تدوین وقتی می»ه فرمودند: . برای مثال امام خمینی )ره( در این زمین2
ها را از سفارت بلژیك قرض کردند و قانون اساسی را از روی آن نوشتند و نقایص کنند، مجموعه حقوق بلژیکی

حکام های حقوقی فرانسه و انگلیس به اصطالح ترسیم کردند و برای گول زدن ملت، بعضی از اآن را از مجموعه
ها اقتباس کردند و به خورد ملت ما دادند. این مواد قانون اساسی و اسالم را ضمیمه کردند. اساس قوانین را از آن

ناقض  کجا از اسالم است؟ این ضد اسالم است، که مربوط به سلطنت و والیتعهدی و امثال آن است، متمم آن
 (.15، 1513 )خمینی،« طرز حکومت و احکام اسالم است

 .31-33، 1513 ورعی،. برای مطالعه نظرهای امام خمینی )ره( ر.ک: 3
طی سخنرانی خود در بهشت زهرا )سالم اهلل  1531 ماهبهمن 12حضرت امام در بدو ورود به ایران مورخ . 4

 (.11: 1ج  1511وسیله رأی مردم اشاره کرده بودند )خمینی، علیها( به تشکیل مجلس مؤسسان به

 هیاهوی و جنجال کمتر، با اعضای خبرگان مجلس تشکیل بر مبنی دولت و انقالب شورای طرح شدن یبا علن .5
 مجلس همان ماهیت نظر از را خبرگان مجلس سخنرانی یك در امام حضرت. برخاست هاگروه و احزاب

 پانصد، نمؤسسا مجلس یك خواهیم،نمی را کوچك مؤسسان مجلس ما که نگویید» :فرمودند و دانسته مؤسسان
 ها راآن مردم که اشخاصی اینکه چیست؟ جز مؤسسان مجلس مگر. نگیرید بهانه خواهیم،می نفری ششصد
 هم شما به نوبت که باشند نفر هفتصد ششصد، حتماً باید کنند؟ مالحظه را قانون و بنشینند باید کنند،می انتخاب

 ما نیست؟ مؤسسان مجلس مجلس، این نیستند؟ ملت کیلو هااین کردند، تعیین را نفر پنجاه ملت تمام اگر! برسد
 متعهد علمای نظر به رسید، اسالمی روحانی نظر به رسید، اسالمی خبرگان نظر به اساسی قانون اینکه از بعد

 خاطر برای ما... است میزان ملت خود گذاریم،می عمومی افکار در هم باز رسید، مردم نمایندگان نظر به رسید،
 خیلی اگر بگذارید، مؤسسان مجلس را اسمش شما بشود، درست هم مجلسی یك گفتیم بشود، کم نقها این اینکه
 (.112: 1، ج 1511)خمینی،  .«باشید غربی خواهدمی دلتان

 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران. 1. اصل 6
 اهللبسم»است:  زیر رحش به 1531ماه بهمن 13مورخ ( ره)خمینی  امام سوی از بازرگان حکم . بخشی از متن7

  الرحیم الرحمن
  بازرگان مهدی مهندس آقای جناب

 خاص، گروهی به بستگی و حزبی روابط گرفتن نظر در بدون را عالیانقالب، .... جناب شورای پیشنهاد به بنا
 آرای به رجوع و رفراندوم انجام خصوصاً و مملکت امور اداره ترتیب تا نمایممی موقت دولت تشکیل مأمور

 مردم منتخبین از مؤسسان مجلس تشکیل و اسالمی جمهوری به کشور سیاسی نظام تغییر درباره ملت عمومی
 را جدید اساسی قانون طبق بر ملت نمایندگان مجلس انتخاب و جدید نظام اساسی قانون تصویب جهت
 (.31: 1، ج 1511 )خمینی، .«...بدهید

جناب آقای احمد صدر حاج سید جوادی وزیر کشور، براساس » ت:وزیر به این شرح اس. متن دستور نخست8
فرمان رهبر انقالب اسالمی ایران، امام خمینی، مبنی بر انجام رفراندوم و استفسار از آحاد ملت رزمنده در تعیین 

 هیأت وزیران که 52/11/1531شکل حکومت ایران، مقرر فرمایید طبق طرح برنامه رفراندوم که در جلسه مورخ 
شورای انقالب اسالمی به تصویب رسیده است، نسبت به انجام برنامه رفراندوم در  1/12/1531در اجالس مورخ 

 (.121: 1، ج 1532یاری، )غنی« اقدام شود. 1531ماه تاریخ دهم فروردین
ین جلسه این . امام خمینی )ره( در پیام خود به مناسبت آغاز کار به مجلس بررسی نهایی قانون اساسی که در اول9



 
 
 

 نقش و اثر امام خمینی )ره( در تکوین و تدوین قانون اساسی... 
 

 

40 

صراحت دخالت اعضای غیرفقیه مجلس قرائت شد، پس از ذکر لزوم اسالمی بودن تمام مفاد قانون اساسی، به
مجلس یادشده در تعیین اسالمی بودن یا نبودن مفاد قانون اساسی را نفی کرده و تشخیص موافقت یا مخالفت 

 کنند.قهای عضو مجلس بررسی نهایی قلمداد میمفاد قانون اساسی با احکام اسالم را در صالحیت انحصاری ف
 قانون تدوین کار مردم، نمایندگان از متشکل خبرگان مجلس». در انتهای مقدمه قانون اساسی آمده است: 10

 رسیده مردم مختلف هایگروه از که پیشنهادهایی کلیه و دولت پیشنهادی نویسبررسی پیش براساس را اساسی
 «رساند. پایان بود... به

مورخ  جمهور وقت،. بخشی از فرمان امام خمینی در خصوص بازنگری در قانون اساسی خطاب به رئیس11
 و موارد تصویب و تدوین و بررسى از پس که نمودم تعیین مهم امر این به رسیدگى براى را هیأتى: »1/2/1511

 «.بگذارند رانای عزیز و شریف مردم عمومى آراى به را آن تأیید شود،مى ذکر که اصولى
 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران. . مقتبس از نامه امام به شورای بازنگری12
مان را توانیم نظام اسالمىدر مورد رهبرى، ما که نمى»...چند سطری امام )ره( چنین بوده است:  . بخشی از نامه13

مان در جهان سیاست و نیرنگ دفاع مىبدون سرپرست رها کنیم، باید فردى را انتخاب کنیم که از حیثیت اسال
 «کند...
امام )ره( خطاب به شورای عالی قضایی اشاره کرد که  21/12/1511توان به نامه مورخ ها میاز جمله این نامه. 14

 در این نامه آمده است:
 تعالى بسمه»

 شورای عالی قضایی جمهوری اسالمی ایران
 کنم:زد میمسائلی را گوش

باشید نباید به کار دیگری ت قضایی دارید و باالترین مرجع قضایی در کشور پنجاه میلیونی میشما که مسئولی -1
 در وقت اداری اشتغال داشته باشید. آیا بهتر نیست تا در وقت غیراداری هم به کار قضایی بپردازید.

ر ضروری است؛ و رو هستیم. و ظاهراً این امشود تا بدانیم با چه کسی روبهتقسیم کار قضایی موجب می -2
 حفظ قانون هم در این صورت امکان دارد.

ام گونه که در چند مورد اقدم کردهاینجانب تحمل تعطیل حکم خدا را ندارم. اگر کم کاری شود، خود همان -5
 نمایم.مستقیماً اقدام می

 «تفاوت باشم.توانم بیمن به شما عالقه دارم اما در مقابل تکلیف شرعی نمی 
 (.212-211: 21ج ، 1511)خمینی،  ها ر.ک:ایر نامهبرای دیدن س
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