فصلنامه علمي -پژوهشي « پژوهشنامه انقالب اسالمي»

Pažuhešhnâme-ye Enghelâbe Eslâmi

سال هشتم :شمارة  26بهار 1397
صفحات198 -177 :

A Quarterly Scientific – Research Journal
on Islamic Revolution
Vol 8, No 26, Spring 2018

شناسه دیجیتال (10.22084/RJIR.2017.12039.1968 :)DOI

مخالفت امام خمیني با نظام شاهنشاهي پهلوی از منظر
قانون اساسي مشروطه؛ فرایند یک تحول
1

حسن حضرتي
مظفر شاهدي

2

چكیده
در پژوهش حاضر تالش شده است با بهرهگیري از تكنیك یا الگوي «ردیابي فرایند» و بهشیوه بررسي
تاریخي روند مخالفت امام خمیني(ره) با حكومت پهلوي در چارچوب قانون اساسي مشروطه و متمم آن مورد
ارزیابي توصیفي -تحلیلي قرار گیرد .همچنین میزان اعتبار نظریه اقتدار عقالني -قانوني ماكس وبر براي
تبیین و توضیح موضوع پژوهش مورد سنجش و آزمون قرار خواهد گرفت .مسئله مورد بررسي ردیابي
فراینـدي است كه بهتحولي بنیـادین در نـگرش امام خمیني(ره) نسبت بهقانون اساسي مشـروطه و
مشروعیتزدایي قطعي از حكومت پهلوي انجامید .در چارچوب پرسشهاي اصلي و فرعي ،مدعاي پژوهش
جایگاه قانون اساسي مشروطه و متمم آن را در مقاطع مختلف در نزد امام خمیني(ره) تبیین ميكند و دالیل
تحول بنیادین در نگرش ایشان نسبت بهنظام مشروطه و ضرورت از میان برداشتن حكومت پهلوي را توضیح
ميدهد.
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مقدمه
محمدرضاشاه پهلوي طبق اصل سي و نهم متمّم قانون اساسي مشروطه در بدو سلطنت ( 25شهریور
 )1320در مجلس شوراي ملي دوره سیزدهم حاضر شد و نسبت به رعایت و پاسداري از اصول قانون
اساسي و متمم آن سوگند وفاداري یاد كرد .اما در روندي تدریجي ولي مداوم ،از حوزه وظایف و اختیاراتي
كه قانون اساسي مشروطه و متمم آن براي مقام سلطنت تعیین كرده بود ،پا را فراتر نهاد و بر دامنه
مداخالت غیرقانوني خود در اداره امور كشور افزود .پس از كودتاي  28مرداد  ،1332كه با سركوب شدید
مخالفان و منتقدان سیاسي و گسترش حضور و نفوذ قدرتهاي خارجي (در درجه اول آمریكا و سپس
انگلستان) در ایران همراه بود ،شاه بیش از پیش از سلطنت در چارچوب قانون اساسي مشروطه فاصله
گرفت .خودكامگي و اقدامات فراقانوني شاه در دهه  1340و پس از آن شدت بیشتري یافت .این روند ،كه
با سركوب بیش از پیش مخالفان و نادیده گرفتن حقوق اساسي مردم ایران ،مصرح در اصول قانون
اساسي مشروطه و متمم آن همراه بود ،تا اواسط دهه  1350ادامه یافت.
امام خمیني(ره) تا اواسط نیمه دوم دهه  1340بر این باور بود كه قانون اساسي مشروطه و متمّم آن
ميتواند چارچوب حقوقي قابل قبولي براي تداوم نظام مشروطه در ایران باشد .بههمین دلیل از همان آغاز
(بهطور مشخص از سال  )1341عمده مخالفتها و انتقادات خود از اقدامات و رفتارهاي فراقانوني حاكمیت
را با استناد بهقانون اساسي مشروطیت مطرح ميكرد .امام خمیني(ره) این شیوه مخالفت با حكومت را تا
چند سال آتي ادامه داد .اما هنگامي كه از اصالحپذیري حكومت در چارچوب قانون اساسي مشروطه نومید
شد ،ضرورت تغّیر و تحوّل بنیادین در نظام سیاسي حاكم بر كشور را مورد توجه قرار دادند.
با عنایت بهاین امر ،در پژوهش حاضر تالش ميشود با بهرهگیري از الگوي ردیابي فرایند و بهشیوه
بررسي تاریخي در راستاي پاسخگویي به دو سؤال زیر ،مخالفتها و انتقادات سیاسي امام خمیني(ره) با
نظام شاهنشاهي پهلوي بر بنیان قانون اساسي مشروطه بازخواني شده ،مستندات و دالیل تاریخي تحول
نگرش سیاسي ایشان نسبت بهحكومت وقت مورد ارزیابي قرار گیرد -1 :قانون اساسي مشروطه در نزد
امام خمیني(ره) از چه جایگاهي برخوردار بود و در كدام مقطع تاریخي از قانون اساسي و نظام مشروطه
اعتبارزدایي كرد؟  -2قانونگریزي و عدول محمدرضا شاه پهلوي از اصول قانون اساسي چه تأثیري در
روند و تداوم انتقادات و مخالفتهاي امام خمیني(ره) با او و مجموعه حاكمیت داشت؟
پیشینه پژوهش
تا اواسط نیمه دوم دهه  1340امام خمیني(ره) قانون اساسي مشروطه و متمم آن را سند و معیار قابل
قبولي براي دفاع از حكومت مشروطه ارزیابي ميكردند؛ اما اصرار شاه بر تداوم نقض مشروطیت و نادیده
گرفتن اصول قانون اساسي و متمم آن ،ایشان را از امكان اصالحپذیري نظام شاهنشاهي پهلوي نومید
ساخت.
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در این پژوهش موارد زیر مفروض دانسته شده است -1 :محمدرضاشاه پهلوي در چارچوب قانون
اساسي مشروطه و متمم آن حكومت نميكرد -2 .نظام شاهنشاهي پهلوي در آستانه دهه  1350از
مشروعیت قانوني و مقبولیت سیاسي برخوردار نبود -3 .قانون اساسي مشروطه و متمّم آن مهمترین معیار
سنجش «اقتدار قانوني» حكومت پهلوي محسوب ميشد.
چارچوب مفهومي
در پژوهش حاضر مراد از دو مفهوم «مشروطیت» و نظام مشروطه معاني زیر است« -1 :نوعي حكومت
كه در آن وضع قوانین بر عهده مجلس یا مجلسین شورا و سنا باشد و دولت مجري آن قوانین محسوب
گردد»؛ بنابراین « مشروطیت بر مبناي مشروط بودن قدرت چه در نظام سلطنتي و چه در نظام جمهوري،
در چارچوب یك قانون اساسي مدون ،بهعنوان یك قرارداد یا میثاق اجتماعي ميباشد» (آقابخشي:1366 ،
)61 -60؛ « -2سلطنت مشروطه ،حكومت سلطنتي مشروطهConstitutional monarchy :؛ حكومت
سلطنتي با بودن پارلمان و بر مبناي قانون اساسي .در این نوع حكومت اختیارات پادشاه برخالف سلطنت
مطلقه ،طبق قانون اساسي محدود ميشود و تصمیمات از طرف نمایندگان مردم گرفته ميشود .در این
سیستم در واقع شاه سلطنت ميكند اما حكومت نميكند» (آقابخشي و افشاريراد .)61 :1375 ،در تعریف
قانون و قانون اساسي هم معاني زیر مورد نظر پژوهش حاضر ميباشد« :قانون در معني اخص قواعدي
است كه با رعایت تشریفات معین از طرف قوه مقننه وضع ميگردد» (عبدي ،قانون چیست ،سایت
شخصي)«.قانون اساسي عاليترین سند حقوقي یك كشور و راهنمایي براي تنظیم قوانین دیگر است؛
قانون اساسي تعریفكننده اصول سیاسي ،ساختار ،سلسهمراتب ،جایگاه و حدود قدرت سیاسي دولت یك
كشور و تعیین و تضمینكننده حقوق شهروندان كشور است؛ قانون اساسي قانون تعیین كننده نظام حاكم
است؛ مشخص مي كند قدرت در كجا متمركز است؛ قواي حاكمه اعم از مجریه ،مقننه و قضائیه چه
اقتدارات و مسئولیتهایي در برابر ملت دارند؛ قانون اساسي اصول حاكم بر سیاستهاي اقتصادي،
فرهنگي و روابط خارجي كشور را تعیین ميكند» (آقابخشي و افشاريراد.)76 :1375 :
از آنجایيكه بررسي تاریخيِ فرایند «تحول» در نگاه آیتاهلل خمیني(ره) نسبت بهنظام سیاسي مستقر
در نقطه ثقل پژوهش حاضر قرار دارد ،واژه فوق در مفهوم و معاني زیر مورد نظر بوده است« :تحول
حركتي است بهفراسوي وضعیت فعلي از طریق یك وضعیتگذار و بهسمت یك وضعیت آتي»؛ «تحول یا
جهش بر دو نوع است :جهش در جوهر و جهش در اعراض .جهش جوهري عبارت است از پیدایش
صورت جوهري تازه اي در پي صورت قدیم؛ جهش در اعراض عبارت است از دگرگوني مقداري یا
دگرگوني كیفي یا تغییر در فعل»؛ «تحول بهمعني تغییري است كه موجب پیدایش احوال اجتماعي تازهاي
ميگردد» (صلیبا.)218 :1366 ،
در نوشته پیشرو مقصود از «قانون اساسي و متمّم آن» اشاره به اسنادي است كه (قانون اساسي در
 51اصل؛ متمّم قانون اساسي در  107اصل و در مجموع  158اصل) كه بهدنبال پیروزي انقالب مشروطه
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و در سالهاي 1325 -1324ق تصویب و با برخي اصالحات در دوران پهلوي ،مبناي حقوقي حكومت
مشروطه در ایران قرار گرفت .عبارات «مشروطیت»« ،سلطنت مشروطه»« ،نظام مشروطه» و «حكومت
مشروطه» هم كه با مسامحه به یك معنا اشاره دارد ،نظام سیاسياي است كه بهدنبال پیروزي انقالب
مشروطه در سال 1324ق1285 /ش در ایران شكل گرفت و تا سال 1357ش ادامه حیات یافت .همچنین
مراد از قانون مجموعه مصوبات مجلس شوراي ملي ایران در  24دوره قانونگذاري است« .نظامشاهنشاهي
پهلوي» و عباراتي مانند «رژیم پهلوي»« ،حكومت پهلوي» هم بهسلسله پهلوي اشاره دارد ،كه در
سالهاي ( 1357 -1304رضا شاه1320 -1304 :؛ محمدرضا شاه )1357 -1320 :در ایران حكومت
ميكرد.
مباني نظری
هرگاه بپذیریم سلطنت در چارچوب قانون اساسي مشروطه و متمّم آن معیار اقتدار قانوني و مشروع
شخص محمدرضاشاه پهلوي بود؛ و بهتبع آن با عدول او از رعایت قانون اساسي موقعیت قانوني و مشروع
او در رأس حاكمیت با مخالفت امام خمیني(ره) روبرو شد؛ ميتوان نظریه اقتدار عقالني -قانوني ماكس
وبر 1را بهمثابه چارچوبي نظري براي تبیین موضوع پژوهش حاضر مورد آزمون قرار داد.
ماكس وبر میان مفهوم قدرت و اقتدار تفاوت قائل است .در تعریف وبر «قدرت اساساً بهشخصیت افراد
متكي است ،در حالي كه اقتدار بستگي بهموقعیتهاي اجتماعي افراد دارد .قدرت صرفاً رابطهاي واقعي
است ،اما اقتدار رابطه مشروع سلطه و انقیاد است .اقتدار قدرت مشروع است» (دیلیني.)214 :1378 ،
در دستگاه فكري وبر اقتدار بهسه دسته :عقالني -قانوني ،سنتي و كاریزماتیك یا فرهمند تقسیم
ميشود .در صورتبندي وبر« :اقتدار عقالني -قانوني بر زمینههاي عقالني استوار است و متكي بهقواعدي
غیر شخصي است كه بهطور قانوني تصویب یا بهشكل قراردادي تثبیت شدهاند .روابط اجتماعي در جوامع
مدرن ،بر اساس این نوع اقتدار تعریف شده است .اقتدار عقالني -قانوني در فرد وجود ندارد ،بلكه در
موقعیتي قرار دارد كه فرد صاحب آن است» (همان .)215 :1378 ،اقتدار سنتي در جوامع پیشامدرن
عمومیت دارد و بنیان آن بر قداست سنت استوار است .در این گونه از اقتدار« :افراد بهشخص رهبر وفادار
ماندهاند ،چرا كه او در خدمت سنتهاست و از آنها سرمشق ميگیرد .رهبر قدرت خود را از گذشته بهارث
برده است و موضوع اطاعت ،اقتدار شخصي فردي است كه از فضایل تندیسهاي سنت بهرهمند شده
است .روابط حاكم در گروه اساساً بر پایه وفاداري فردي است» (همان .)215 :1378 ،اقتدار فرهمند هم
«متكي بهجاذبه رهبراني است كه مدعي برخورداري از تفضل خارقالعاده باشند .این نوع اقتدار ناپایدار

 .1كارل امیل ماكسیمیلیان وبر ()Karl Emil Maximilian Weber؛ معروف بهماكس وبر ()Max Weber؛  21آوریل -1864
 14ژوئن 1920؛ حقوقدان ،تاریخدان ،جامعهشناس و استاد اقتصاد سیاسي.
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است و تا زماني ادامه ميیابد كه رهبر زنده است .او فرّ ایزدياش را حفظ ميكند و مردم بهتفضل او
اعتقاد دارند» (همان.)216 :1378 ،
روند انتقادات امام خمیني(ره) از رژیم پهلوي در چارچوب قانون اساسي و متمم آن با بهرهگیري از الگو
یا تكنیك ردیابي فرآیند مورد بررسي تاریخي قرار گرفته است .الگوي ردیابي فرآیند كه توسط ناگل 1ارائه
شده است« ،روش یا تكنیكي است كه در آن ،تحلیلگر تالش ميكند ،مكانیسمهاي علّياي را مشخص
كند كه ،متغیّر تبیین را بهیك پیامد پیوند ميدهد» (طالبان.)118 -96 :1378 ،
روش و نوع تحقیق
روش تحقیق ،بررسي تاریخي؛ نوع پژوهش ،توصیفي -تحلیلي؛ روش استخراج ،گردآوري ،طبقهبندي و
تنظیم منابع مورد نیاز ،كتابخانهاي است.
هدف و اهمیت تحقیق
هدف اصلي تحقیق پاسخ بهسؤاالت مطروحه در چارچوب مدعاي ارائه شده خواهد بود؛ حاصل پژوهش
حاضر ميتواند در تحلیل و تبیین دقیقتر روند تحوالت سیاسي و اجتماعي دوران پهلوي و ارتقاء گفتمان
انقالب اسالمي مؤثر واقع شود .بنابراین ميتوان براي پژوهش حاضر ارزش و فایده راهبردي در نظر
گرفت.
پیشینه
تاكنون در این باره تحقیق منسجم و روشمندي صورت نگرفته است .در آثار گوناگوني كه تاكنون با
موضوع امام خمیني(ره) چاپ و منتشر شده است ،این جنبه از حیات سیاسي ایشان بهگونهاي روشمند
مورد بررسي قرار نگرفته است .بهویژه طرح این موضوع در چارچوب مسئله ،سؤاالت و مدعاي ارائه شده
آن را از تحقیقات پیشین متمایز ميكند .از جمله :محمدحسن رجبي در كتاب «زندگينامه سیاسي امام
خمیني(ره)» 2شش فصل پایاني این اثر را بهحیات سیاسي امام خمیني(ره) در دهه 1350 -1340
اختصاص داده است؛ اما در این كتاب از جمله در فصول نهم تا هفدهم كه زندگي و فعالیتهاي سیاسي
امام خمیني(ره) در دهه  1340تا آستانه دهه  1350را مورد بررسي قرار داده است ،هیچگونه اشارهاي
بهموضوع پژوهش مقاله حاضر نشده است .محمدرضا دهشیري ،در كتابش« :درآمدي بر نظریه سیاسي

1. Ernest Nagel

 .2رجبي ،محمدحسن ( .)1369زندگينامه سیاسي امام خمیني (ره) .چ  ،1تهران :سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمي.
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امام خمیني(ره)» 1اگر چه بهگونهاي مبسوط و در حوزههاي گوناگون سیاسي ،نظري و فقهي و اجتماعي
دیدگاهها و آراء امام خمیني(ره) را مورد بررسي و ارزیابي قرار داده و پیرامون مبارزات سیاسي و اجتماعي
ایشان با نظام شاهنشاهي پهلوي اطالعات خوبي ارائه ميدهد ،با این احوال درباره موضوع و مسئله
پژوهش مقاله حاضر سكوت كرده است .در كتاب «اندیشه سیاسي امام خمیني(ره)» 2نوشته یحیي فوزي،
نویسنده درباره شئون گوناگون زندگي و حیات سیاسي -اجتماعي و نیز دیدگاهها و آراء سیاسي -نظري
امام خمیني(ره) سرفصلهاي خوبي ارائه داده است ،اما پیرامون موضوع پژوهش مقاله حاضر اطالعات
قابل ذكري در آن وجود ندارد .حسن احمدي در كتاب« :تاكتیكهاي مبارزاتي امام خمیني(ره)» 3برغم
مباحث خوبي كه درباره مواضع سیاسي و فكري امام خمیني(ره) در قبال نظام مشروطه و موقعیت نظام
شاهنشاهي پهلوي ارائه شده است ،اما درباره موضوع و باالخص مسئله پژوهش مقاله حاضر مطلب قابل
ذكري بهمحتواي كتاب او راه نیافته است .همچنین مصطفي الرافعي در كتابش« :درآمدي بر دیدگاههاي
جامعهشناختي ،سیاسي و فقهي امام خمیني(ره)» 4پیرامون زوایاي گوناگون شخصیت و اندیشههاي
سیاسي ،فكري ،دیني -فقهي ،اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي امام خمیني(ره) اطالعات و تحلیلهاي
نظري و تاریخي قابل توجهي وجود دارد ،با این حال ،بهموضوع و مسئله پژوهش مقاله حاضر هیچگونه
اشارهاي نكرده است.
حدود زماني موضوع پژوهش ،سالهاي دهه  1320تا دهه ( 1350تا آستانه پیروزي انقالب اسالمي) را
در بر ميگیرد .نقطه كانوني مكان موضوع پژوهش ایران خواهد بود؛ با این توضیح كه :منابع و مطالب
مورد استفاده در پژوهش ،عمدتاً ،بیانات ،اعالمیهها و سایر آثار امام خمیني(ره) خواهد بود كه در مقاطع
مختلف و در هنگام حضورشان در ایران ،تركیه ،عراق و فرانسه ایراد و تألیف كردهاند.
مشروطیت ،قانون اساسي و جایگاه علما
اسناد و منابع متقن فراواني وجود دارد كه نشان ميدهد علما و روحانیون شیعهِ مقیم ایران و عراق در
بسیج سیاسي و پیروزي نهایي انقالب مشروطه ایران در  13مرداد سال  14 ،1285جماديالثاني 1324
نقش تعیینكنندهاي داشتهاند (شاهدي ،1393 ،ج  .)261 -212 :1برغم اختالفاتي كه در ادامه بر سر
مفهوم و جایگاه نظام مشروطه و قانون اساسيِ برآمده از آن در حیات سیاسي و اجتماعي جامعه مسلمان
ایراني میان علما بروز كرد و این خود فرصت مغتنمي براي بسط و تبیین دقیقتر مباني نظري و فكري
 .1دهشیري ،محمدرضا ( ،)1380درآمدي بر نظریه سیاسي امام خمیني(ره) .چ  ،2تهران :مركز اسناد انقالب اسالمي.
 .2فوزي ،یحیي ( ،)1384اندیشه سیاسي امام خمیني (ره) ،چ  ،1تهران :دفتر نشر معارف.
 .3احمدي ،حسن ( ،)1390تاكتیكهاي مبارزاتي امام خمیني (ره) ،چ  ،1تهران :مركز اسناد انقالب اسالمي.
 .4الرافعي ،مصطفي ( ،)1391درآمدي بر دیدگاههاي جامعهشناختي ،سیاسي و فقهي امام خمیني(ره) ،ترجمه مالك عبدي ،چ ،1
تهران :مركز اسناد انقالب اسالمي.
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مشروطیت بر بنیان آموزهها و رهیافتهاي فقهي و اجتهادي علماي صاحب رأي شیعه فراهم آورد ،كلّیت
مشروطیت و قانون اساسي و متمم آن مورد تأیید و حمایتِ مرجعیت جهان تشیع و بسیاري دیگر از علما و
روحانیونِ فعال در عرصه سیاسي و اجتماعي ایران قرار گرفت .عالوه بر سیدعبداهلل بهبهاني و سیدمحمد
طباطبایي كه پیروزي ،استقرار و تحكیم نسبي موقعیت مشروطیت ایران و نیز تدوین و تأیید نهایي قانون
اساسي حاصل حضور و ایستادگي آنان بود (بهبهاني296 -291 :1387 ،؛ محیطمافي)315 -313 :1363 ،؛
حتي مخالفت شیخفضلاهلل نوري با مشروطیت و انتقادات نظري و فقهي او بر قانون اساسي هم ،ضمن
آنكه باعث شد متمم قانون اساسي بیش از پیش محتوایي دیني پیدا كند ،بهتبیین نظري دقیقتري از
ماهیت قانون اساسي و جایگاه مشروطیت در حیات جامعه ایراني از سوي علما و روحانیون شیعه راه گشود
و موقعیت حقوقي -سیاسي نظام مشروطه را در ایران تقویت كرد .همچنانكه میرزامحمدحسین نائیني
املربوطهفيوجوباملشروطه» را،

االمهوتنزيهاملله» و نیز شیخاسماعیل محالتي رساله « 
لئالي

رساله « 
تنبيه
كه هر دو تبیین دیني -سیاسي و فكري -حقوقي بيسابقهاي در دفاع از نظام مشروطه ایران و قانون
اساسي آن بودهاند ،در پاسخ بهایرادات فقهي و دیني شیخفضلاهلل نوري بهرشته تحریر در آوردند (نائیني،
173 -39 :1382؛ محالتي .)141 -55 :1386 ،متن و محتواي هر دو این رسائل مورد تأیید و تصدیق
آیتاهلل مال محمدكاظم آخوند خراساني مرجع مشروطهخواه بزرگ جهان تشیع و نیز آیت اهلل عبداهلل
مازندراني در حوزه نجف قرار گرفت (كدیور .)230 -222 :1385 ،حاجآقا نوراهلل اصفهاني و برادرش شیخ
محمدتقي نجفي اصفهاني (آقانجفي) در روند پیروزي ،استقرار و تحكیم موقعیت نظام مشروطه نقش قابل
توجهي ایفا كردند .حاجآقا نوراهلل اصفهاني در دفاع نظري و سیاسي از مشروطیت ایران و قانون اساسي
برآمده از آن« ،رساله مكالمات مقیم و مسافر» را تدوین كرد (اصفهاني120 -55 :1384 ،؛ نجفي.)1390 ،
اما در این میان رهبري سیاسي ،فكري و دیني مشروطیت ایران كه نقش تعیینكنندهاي هم در حمایت
سایر علما و روحانیون شیعه و اقشار گوناگون مردم كشور از نظام مشروطه ایفا ميكرد ،در درجه اول بر
عهده علماي ثالث نجف :مرجع بزرگ جهان تشیع مال محمدكاظم آخوند خراساني (متوفاي 1329ق)،
عبداهلل مازندراني (متوفاي 1330ق) و میرزاحسین خلیلي تهراني (متوفاي 1326ق) قرار داشت .برغم تمام
بحران ها و مشكالت فراوان سیاسي ،اجتماعي ،اقتصادي دامنگیر نظام مشروطه در ایران ،هر سه این علما
آشكارا و صریح ،در پشتیباني از مشروطیت ایران و قانون اساسي آن پایدار باقي ماندند؛ بهویژه در نامهها،
اعالمیهها و تلگرافات پرشمار آخوند خراساني ،كه بسیاري از آنها به تأیید عبداهلل مازندراني و میرزاحسین
تهراني هم رسیده است ،بهانحاء گوناگون حمایتهاي صریحي از «نظام مشروطه»« ،قانون اساسي
مشروطیت و متمم آن» و «مجلس شوراي مليِ» مستقر در تهران ،شده است (كدیور255-171 :1385 ،؛
شاهدي ،1393 ،ج.)364 -261 :1
بدینترتیب برغم تمام بحرانهاي داخلي و خارجياي كه طي سالهاي آتي دامنگیر كشور شد،
مشروطیت و نظام مشروطه در مجموع بهمثابه گامي مهم در ارتقاء و تحول در موقعیت سیاسي و اجتماعي
كشور رقم خورد و «قانون اساسي مشروطه و متمّم آن» بهعنوان سندي حقوقي و قانوني براي تعیین
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روابط مشروع میان ملت و حكومت ،مورد وفاق اقشار و طبقات گوناگون مردم ایران و از جمله اكثري از
علما و روحانیون شیعه قرار گرفت .در طول سالهاي پایاني حیات سلسله قاجار و سپس دوران سلطنت
رضاشاه و بعد از آن ،اگرچه برنامهها ،اقدامات و در مجموع كارنامه سیاسي دولتها و حكومتهاي وقت در
سنجش با قانون اساسي و متمّم آن مورد انتقادِ گاه بسیار شدید قرار گرفت ،اما كلّیت جایگاه مشروطیت و
قانون اساسي برآمده از آن بهعنوان یك نظام سیاسي و سند حقوقي -قانوني معیار ،با مخالفتي جدي
روبرو نشد .همچنانكه مراجع عظام شیعه هم ،از جمله آیات عظام :شیخعبدالكریم حائري ،سیدابوالحسن
اصفهاني ،سیدحسین بروجردي (شاهدي ،1393 ،ج  )140 -134 :2در مقاطع گوناگون در مجموع قانون
اساسي و متمم آن را سند حقوقي -قانوني قابل قبولي ارزیابي كردند .در همان حال برخي از روحانیون
پرآوازه شیعه مانند آیتاهلل سیدحسن مدرس (تكمیلهمایون ،)48 -24 :1374 ،آیتاهلل سیدابوالقاسم
كاشاني (شاهدي )99 -55 :1393 ،در چارچوب نظام مشروطه بهفعالیتهاي سیاسي و اجتماعي خود ادامه
دادند.
1

امام خمیني(ره) و قانون اساسي در کتاب کشفاالسرار
در البالي مباحث مختلفي كه امام خمیني(ره) در راستاي پاسخگویي بهاتهامات و مدعیات جزوه «اسرار
هزار ساله» مطرح ميكند ،چند بار بهطور مستقیم و غیرمستقیم بهموضوع نظام مشروطه و قانون اساسي
اشاره كرده است .از مجموع این نوشتهها برميآید ،گرچه ایشان از كارنامه و عملكرد حكومت مشروطه
بهویژه از دوره رضاشاه بدانسو انتقادات گاه بسیار شدیدي دارد ،اما بهجایگاه حقوقي -قانوني مشروطیت و
قانون اساسي و متمم آن نگاهي ایجابي دارد (امام خمیني ،بيتا .)124 -123 :چنانكه وقتي بهانتقاد از
بروز تقلبات گسترده در جریان انتخابات مجلس شوراي ملي در دوره رضاشاه و بعد از آن ميپردازد هدف
او تذكر این نكته است كه در روند برگزاري انتخابات اصول قانون اساسي و حقوق قانوني ملت ایران
پایمال شده است (همان.)181 -180 :
ایشان ضمن بحثي درباره ضرورت نظارت فقها در امور حكومت حضور یا نظارت علما و فقهاي شیعه
در مجلس شوراي ملي را «چنانچه [اصل دوم متمم] قانون [اساسي] هم همین را ميگوید» ،گامي بزرگ

 .1روحاهلل الموسويالخمیني ،كشفاالسرار ،بيجا ،بينا ،بيتا334 :؛ همچنان كه قراین موجود نشان ميدهد ،امام خمیني (-1281
1368ش) كتاب كشفاالسرار را در سال  1323و در پاسخ بهجزوه  36یا  38صفحهاي «اسرار هزارساله» نوشته علياكبر حكميزاده،
تألیف كرد ،كه در سال  1322و در ضمیمه شماره دوازدهمِ دوهفتهنامه پرچم  ،كه تحت هدایت احمد كسروي در تهران منتشر
ميشد ،چاپ شده بود .در جزوه مذكور ،نویسنده انتقادات متعددي را متوجه مذهب تشیع كرده و بهزعم خود ،بدآموزيهاي آن را،
عامل خرافهگرایي و موجب تخدیر اخالق و رفتار فردي ،اجتماعي و سیاسي مردم كشور دانسته و در همان حال ،از مخاطبانش،
بهویژه علما و روحانیون ميخواست ،هرگاه ميتوانند ،منطقي و مستدل ،بهمدعیات او پاسخ بدهند (براي كسب اطالعات بیشتر در
این باره بنگرید به :علياكبر حكميزاده ،اسرار هزارساله).
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در جلوگیري از «ظلم و جور» ارزیابي ميكند (همان .)185 :امام خمیني(ره) ضمن نامشروع خواندن تمام
حكومتهاي غیردیني در دوران غیبت امام زمان(عج) و اینكه «جز سلطنت خدائي همه سلطنتها
برخالف مصلحت مردم و جور است و جز قانون خدائي همه قوانین باطل است» ،اما در ادامه تصریح
ميكند كه «مجتهدین هیچوقت با نظام مملكت و با استقالل مملكت اسالمي مخالفت نكردند ...زیرا كه
این نظام پوسیده را باز بهتر ميدانند از نبودنش و لهذا ...آنها همین بیهوده را هم تا نظام بهتري نشود
تأسیس كرد ،محترم ميشمارند و لغو نميكنند» (همان .)186 :ایشان در جایي دیگر از كتاب كشفاالسرار
ضمن اشاره به تقلبات گسترده در جریان انتخابات كه بالتبع مجالس برآمده از انتخابات مذكور و قوانین
مصوبه آن ناقض اصول قانون اساسي بوده و بنابراین «مملكت تاكنون به مملكت مشروطه شناخته
نشده» ،اضافه ميكند كه« :لكن با همه وصف مجتهدین با همین آش شلهقلمكار هم مخالفت را جایز
نميدانند و از همه در حفظ و حراست آن در موقع خود پیشقدمتر هستند» (همان.)189 :
امام خمیني(ره) با اشاره بهحضور نمایندگان دستچینشده رضاشاه در مجالس آن روزگار كه تا
سالهاي نخست دهه  1320هم اثرات آن باقي بود ،از لزوم رد اعتبارنامههاي آنها و غیرقانوني دانستن و
محو و سوزاندن اوراق قوانین مصوب مجالس مذكور سخن بهمیان ميآورد ،كه برخالف «قانون مملكت»
تصویب شدهاند و «بیك پول سیاه ارزش ندارد» (همان .)214 :ایشان در جایي دیگر با اشاره بهلزوم
نظارت فقها بر روند قانونگذاري «چنانچه دولت مشروطه نیز این امر را تصویب و تصدیق كرده 1و این
امر بههیچ جاي نظم مملكت و تشكیل حكومت و مصالح كشور برخورد نميكند» ،از فساد گستردهاي
سخن بهمیان ميآورد كه بهدلیل عدم رعایت قانون اساسي ،اركان حاكمیت را در برگرفته بود و اضافه
ميكند« :شما فقط یك ماده قانون مشروطه را عملي كنید كه (هر قانوني كه برخالف قانون شرع باشد
قانونیت ندارد) تا تمام افراد این مملكت با هم همآواز شوند و وضع مملكت بهسرعت برق تغییر كند»
(همان .)223 -222 :امام خمیني(ره) ضمن انتقاد از دیكتاتوري رضاشاه او را فاقد صالحیت احراز مقام
سلطنت ميداند ،زیرا« :اول شرط شاه آنستكه تخلف از قانون را بر خود روا ندارد و خود را مطیع قانون
بداند با او را بهمطاعي دیگران بپذیرند» و در تمجید از آیتاهلل سیدحسن مدرس كه در چارچوب قانون
اساسي مشروطیت چند دوره نمایندگي مردم در مجلس شوراي ملي را عهدهدار بود ،مينویسد« :ما
ميگوئیم مدرسها باید بر رأس هیئت تقنینیه و قواي مجریه و قضایي واقع شود تا كشور از این حال
فالكت بیرون بیاید» (همان.)234 -233 :
در چند جاي دیگر كتاب كشفاالسرار هم باز امام خمیني(ره) بهانحاء گوناگون ضمن انتقاد از سوء
عملكرد كارگزاران حكومت از كلیت نظام مشروطه و قانون اساسي و متمّم آن دفاع ميكند (همان-239 :
 240و  .)295 -294بنابر آنچه آمد امام خمیني(ره) برغم تمام انتقاداتي كه در سال  1323و در كتاب
 .1اشاره به اصل دوم متمم قانون اساسي مشروطه
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كشفاالسرار از كارنامه  38ساله نظام مشروطه دارد ،در مجموع كلیت نظام مشروطه و قانون اساسي و
متمم آن را سند حقوقي قابلقبولي ارزیابي ميكند كه اگر تمام ظرفیتهاي آن بهكار گرفته شود ،ميتواند
بهمثابه یك مرجع قانوني معتبر تعیینكننده رابطه میان حاكمیت و ملت باشد.
نگرش انتقادی امام خمیني(ره) بهموضوع نقض قانون اساسي :از دهه  1320تا سال
1347
امام خمیني(ره) در سالهاي آتي و بهویژه بعد از حضور آیتاهلل العظمي بروجردي در قم و عمدتاً در تبعیت
از مرام و روش سیاسي ایشان نسبت به تحوالت سیاسي و اجتماعي كشور واكنش نشان ميداد و هرگونه
تعرض احتمالي بهنظام مشروطه و قانون اساسي را با حساسیت دنبال ميكرد (امام خمیني ،1385 ،ج:1
 .)26امام خمیني(ره) نسبت بهآیتاهلل سیدابوالقاسم كاشاني كه سابقهاش در دفاع از حقوق مردم ایران در
چارچوب قانون اساسي مشروطه دیر پا بود ،نظر مساعدي داشت (همان ،ج .)45 :1بنابراین امام خمیني(ره)
تا آستانه دهه  1340كه با رحلت آیتاهللالعظمي بروجردي در فروردین  1340مقارن بود ،از قانون اساسي
مشروطه و متمّم آن دفاع ميكرد (بهشتيسرشت.)143 -112 :1391 ،
هنگامي كه در اواسط سال  1341حكومت در صدد برآمد اصول اصالحي (بعداً) موسوم به انقالب
سفید را به مورد اجرا بگذارد ،برهه جدیدي از حیات سیاسي امام خمیني(ره) آغاز گردید كه تالش ميكرد
با استناد به اصول قانون اساسي و متمم آن مانع از اقدامات غیرقانوني و غیراسالمي حكومت و دولت شود
(امام خمیني ،1385 ،ج .)78 :1در  28مهر  1341در نامه انتقادآمیزي كه خطاب بهشاه مينویسد ،با
برشمردن موارد اصالحي صورت گرفته در بندهاي مختلف قانون انتخابات انجمنهاي ایالتي و والیتي
مصوب دوران مشروطیت ،اصالحات صورتگرفته در مقررات انتخابات انجمنهاي ایالتي و والیتي «در
تعطیل طوالني مجلسین» 1را «مباین صریح قانون اساسي» دانسته و «تخلف از قوانین اسالم و قانون
اساسي و قوانین موضوعه مجلس شورا» ارزیابي ميكند و شاه را به «نص اصل دوم متمم قانون اساسي»
ارجاع ميدهد كه «تشخیص» غیرقانوني بودن و مخالفت آن با «قوانین محكم اسالم» را به «فقهاي
اسالم و مراجع مسلمین» واگذار كرده است .در همین نامه ایشان شاه را هشدار ميدهد كه علما در برابر
این اقدامات غیرقانوني و ضداسالمي حكومت ساكت نخواهند نشست (همان ،ج .)81 -80 :
ایشان در  15آبان  1341در نامه دیگري كه خطاب بهشاه ميفرستد نسبت به اصرار دولت به اجراي
مصوبه ضددیني و خالف «قانون اساسي و قانون مجلس» مذكور هشدار داده و بهنخستوزیر وقت

 .1الزم بهیادآوري است كه ،شاه تحت فشار علي امیني نخستوزیر وقت و طبق اختیاراتي كه اصل اصالحي  48قانون اساسي (بر
اساس مصوبه مجلس مؤسسان دوم در اردیبهشت سال  )1328بهاو داده بود ،مجلسین شوراي ملي و سنا را ،در اردیبهشت سال
 1340منحل كرده و تا آن هنگام هیچگونه اقدامي براي تجدید برگزاري انتخابات صورت نگرفته بود.
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اسداهلل علم 1،انذار ميدهد كه به «تخلف خود از قانون اسالم و قانون اساسي» پایان دهد .ایشان
بهشخص شاه هم آشكارا گوشزد ميكند كه هرگاه اقدامات غیرقانوني فوق متوقف نشود «قانون اساسي
كه ضامن اساسي ملیت و سلطنت است ،از اعتبار» ساقط خواهد شد 2.ایشان تأكید هم دارد كه هرگاه
عدول دولت از اجراي «قانون اسالم و قانون اساسي» ادامه یابد ،مخالفتها با حكومت ادامه خواهد یافت
(همان ،ج  .)88 -86 :1بنابراین امام خمیني(ره) اقتدار قانوني شاه و ادامه مشروعیت حكومت او را مشروط
به«تبعیت» از اصول قانون اساسي و متمم آن ميداند .ایشان همزمان در نامهاي هم كه خطاب بهعلم
مينویسد مصوبه اخیر در موضوع انجمنهاي ایالتي و والیتي را «غیرقانوني»« ،خالف قانون اساسي و
قوانین مجلس» دانسته ،از ایستادگي علما در دفاع از اصول قانون اساسي سخن بهمیان ميآورد و تالش
دولت براي «سست»كردن «پایههاي قانون اساسي را كه ضامن ملیت و استقالل مملكت است» خطا و
خیالي باطل ارزیابي كرد (همان ،ج .)90 :1
هنگامي كه تحت فشار علما و اسالمگرایان در اوایل آذر  1341دولت ناگزیر اعالم كرد از اجراي
مصوبه اخیر در موضوع انجمنهاي ایالتي و والیتي منصرف شده است ،امام خمیني(ره) ضمن تأكید بر
لزوم تصویب این مدعا در هیأت وزیران ،باز هم از غیرقانوني بودن و مغایرت مصوبه فوق با اصول قانون
اساسي و متمم آن سخن بهمیان آورده و اعتراض اخیر روحانیون و اسالمگرایان را «نهضت بزرگ ملي و
قانوني بيسابقه یا كمسابقه یك ملت براي دفاع از مذهب و قانون اساسي» ارزیابي نمود و تصویب هر
قانوني ولو در مجلس شوراي ملي را ،اگر «مخالف قانون اساسي» باشد ،فاقد ارزش قانوني دانست .ایشان
باالخص نخستوزیر وقت را «بهاصل دوم متمم قانون اساسي» ارجاع ميدهد كه بر اساس آن« :هیچ
مجلسي و هیچ مقامي نميتواند برخالف شرع اسالم و مذهب جعفري تصویبي بكند یا قانوني بگذراند»
(همان ،ج  .)111 -108 :1ایشان چند روز بعد هم باز تأكید كردند تنها دلیلي كه موجب ميشده است
« علما از طریق قانون صحبت كنند ،این است كه اصل دوم متمم قانون اساسي ،قانون خالف قرآن را از
قانونیت انداخته است» (همان ،ج .)116 :1
اولین بار در اواخر دي  1341و بهدنبال طرح برگزاري رفراندوم براي تأیید اصالحات موسوم به انقالب
سفید بود كه امام خمیني(ره) صراحتاً نسبت به تبعات سوء این طرح غیرقانوني براي حیات نظامشاهنشاهي
پهلوي هشدار داد (همان ،ج .)133 :1برگزاري رفراندوم را عالوه بر وجوه غیرشرعي آن ،اقدامي غیرقانوني
دانست كه در قانون اساسي و سایر قوانین موضوعه ایران هیچگونه اشارهاي بهآن نشده بود (همان ،ج :1
 .)137 -135در اسفند  1341هم شماري از علما از جمله امام خمیني(ره) طي اعالمیهاي مشترك با
استناد بهاصول متعدد قانون اساسي و متمم آن اصالحیه مربوط بهقانون انتخابات انجمنهاي ایالتي و

 .1اسداهلل علم در  27تیر  1341در مقام نخستوزیري ،جایگزین دكتر علي امیني شد و تا  17اسفند  1342در این مقام باقي بود.
 .2این تذكر امام خمیني(ره) بهشاه ،تا حد زیادي با نظریه «اقتدار قانوني» ماكس وبر مطابقت دارد.
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والیتي را غیرقانوني و فاقد اعتبار دانستند و عواقب اینگونه اقدامات را «خطرناك و وحشتآور» ارزیابي
كردند (همان ،ج .)150 -145 :1
ایشان در  7اسفند  1341نسبت بهبياعتبار شدن قانوني شاه در پي برگزاري رفراندوم غیرقانوني اصول
موسوم بهانقالب سفید هشدار داده و ابراز نگراني كرد و چند روز بعد با انتقاد شدید از سیاستهاي
سركوبگرانه حكومت از انقالب سفید شاه با عنوان «انقالب سیاه» یاد كرد و جهت اجتناب از سلب
مشروعیت قانوني از حكومت پهلوي ،پیشنهاد نمود «این دولت مستبد 1بهجرم تخلف از احكام اسالم و
تجاوز به قانون اساسي كنار برود» (همان ،ج .)154 -151 :1در  13فروردین  1342هم طي پیامي
شدیداللحن بار دیگر دولت علم (و نه حكومت) را بهخاطر برگزاري رفراندوم غیرقانوني و سركوب منتقدان
و مخالفان مورد انتقاد قرار داد (همان ،ج .)179 -177 :1چند روز بعد هم ضمن محكوم كردن اقدامات
سركوبگرانه دولت تصریح نمود «حفظ قوانین اسالم و قانون اساسي سرلوحه مرام آنهاست» (همان ،ج :1
 .)180امام خمیني(ره) در  10اردیبهشت  1342هم در جمع دانشجویان عضو انجمن اسالمي دانشگاه
تهران از گسترش استبدادگرایي در كشور انتقاد كرده و هدف از مبارزه را «حفظ» «مشروطیت» اعالم
نمود (همان ،ج .)191 :1
ایشان كه تالش ميكرد حتيالمقدور سیاستهاي سركوبگرانه و «قانونشكنانه» چند ماهه گذشته را
نه به شاه بلكه به دولت منتسب نماید؛ بلكه براي جلوگیري از مشروعیت قانوني حكومت پهلوي فرصتي
باقي بماند ،در  12اردیبهشت  1342هشدار داد اگر شخص شاه مصدر همه این امور باشد «باید فاتحه
اسالم و ایران و قوانین را خواند» (همان ،ج  .)197 :1طي سال  .1342ایشان بارها نسبت بهاقدامات و
برنامههاي غیرقانو ني و ضداسالمي حكومت و دولت وقت هشدار داده و تبعات سوء آن را گوشزد كرده و
از اینكه حكومت «در مملكت اسالمي برخالف قانون اساسي» رفتار ميكرد ابراز تأسف مينمود (همان ،ج
 223 :1و  249و  .)262 -261ایشان در  26فروردین  1343و در آستانه آزادي از حصر در جمع شمار
كثیري از روحانیون و مردم در مسجد اعظم قم ضمن نكوهش شدید دولت ساقط شده علم و شخص شاه
بهخاطر اقدامات غیرقانوني و سركوبگرانه سال گذشته ،همچنان علما و روحانیون را مدافع مشروطیت و
قانون اساسي دانسته و تأكید نمود« :اگر بهقانون اساسي شما 2اتكا دارید ،قانون اساسي مردم را آزادي داده
است .از این زورگویيها قانون منع كرده است ...ميگذاریم قانون را زمین ...بهقانون اساسي عمل كنید،
اگر ما حرفي زدیم .به این متمم قانون اساسي شما عمل كنید كه علماي اسالم در صدر مشروطیت جان
دادند براي گرفتن این ...ما كه ميگوییم به قانون اساسي عمل كنید ،ما مرتجعیم یا شمایي كه سلولهاي

 .1مقصود دولت اسداهلل علم است؛ دولت علم در  27تیر  1341جایگزین دولت علي امیني شد و در  17اسفند  1342جاي خود را
بهدولت حسنعلي منصور داد.
 .2مقصود اشاره بهشخص شاه و مجموعه حاكمیت است.
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شما پر است از حبسيها ...1ما حرفمان این است كه آقا به قانون اساسي عمل كنید ...اگر چنانچه دین را
ارتجاع ميدانید ،به قانون اساسي عمل كنید ...شما كه عمال استبداد هستید مترقي هستید ،ما كه
ميگوییم به قانون اساسي عمل كنید ،ما مرتجعیم؟» (همان ،ج .)298 -285 :1
ایشان بهاولیاي دولت حسنعلي منصور 2هم هشدار داد كه هرگاه همان رویه سركوبگرانه و غیرقانوني
دولت سابق را ادامه داده و مصوبات غیرقانوني آن را لغو نكند ،مخالفتها همچنان ادامه خواهد یافت
(همان ،ج  ،)299 :1كه نشان ميداد هنوز عالقمند است راهي براي تداوم مشروعیت قانوني حاكمیت
باقي بماند.
امام خمیني(ره) در شهریور  1343هم بهاحزاب حكومتساخته و فرمایشي و دولتهایي كه برخالف
قانون اساسي مشروطیت بهدستور شاه جاي خود را بهدیگري ميسپردند ،و نیز برگزاري بهشدت تقلبآمیز
انتخابات مجلس حمله كرده ،آن را ناقض نظام مشروطهِ قانونيِ سیاستورزي دانسته و هشداد داد «دست
بردارید آقا از این عقبافتادگي» (همان ،ج  )386 -384 :1همچنان كه وقتي مجلس دوره  21شوراي ملي
در مهر  1343الیحه موسوم به كاپیتوالسیون را تصویب كرد ،ایشان در  4آبان همان سال مصوبه فوق را
فاقد اعتبار قانوني دانسته و «وكالي مجلسین» را «وكالي سرنیزه» خواند كه هیچ وكالتي از سوي مردم
ایران نداشتهاند .ایشان نمایندگان مجلسین سنا و شورا و نیز دولت وقت را بهخاطر تصویب این الیحه
خائن به كشور و مردم دانست و با اشاره به اصل دوم متمم قانون اساسي مشروطه مصوبه مذكور را فاقد
اعتبار قانوني ارزیابي نمود (همان ،ج  411 :1و  417و  )423و ضمن هشدار شدید نسبت بهعواقب و نتایج
سوء این مصوبه براي استقالل ایران خطاب بهشاه گفت« :اي شاه ایران ،بهداد خودت برس» (همان ،ج :1
.)420
امام خمیني(ره) كه بهدلیل همین مخالفت صریح و شدیداللحن با مصوبه فوق در  13آبان  1343از
كشور تبعید شده ،ابتدا به تركیه و بعد از حدود یك سال در عراق و نجف اقامت گزید (بهشتيسرشت،
 ،)218 -214 :1391حتي با لحني تندتر بر مخالفتهاي خود با حكومت ادامه داد .اگرچه تا مدتها هنوز
لحن ایشان خطاب به حكومت ایران نصیحتگرانه و دعوت به بازگشت به شیوه صواب و قانوني حكمراني
بود ،اما نشانههایي از مشروعیتزدایي تدریجي از رژیم پهلوي هم در كالم و بیانات ایشان قابل ردیابي
است .چنانكه نامه مورخ  26فروردین  1346ایشان به هویدا نخستوزیر وقت« 3نصیحت»گونه است ،اما
بهصراحت از غیرقانوني بودن مجموعه حاكمیت در ایران سخن بهمیان ميآورد كه «بهاسم مشروطیت
 .1اشاره به سخنان شاه است كه در سخنرانيهاي سال  1342خود روحانیت را مرتجع ميخواند.
 .2حسنعلي منصور در  17اسفند  1342به مقام نخستوزیري منصوب شد و تا اول بهمن  ،1343كه توسط شاخه نظامي جمعیت
هیأتهاي مؤتلفه اسالمي ترور شده بهقتل رسید ،در این مقام باقي بود.
 .3امیرعباس هویدا در  7بهمن  1343در مقام نخستوزیري جایگزین حسنعلي منصورِ مقتول شد و تا  16مرداد  1356در این سمت
باقي بود.
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بدترین شكل حكومت استبداد و خودسري» را اعمال ميكند .ایشان «نقض قانون اساسي» را نشان و
«سند عقبماندگي» ایران ارزیابي ميكند و هویدا را «نصیحت» ميكند «اینقدر با حیثیت این ملت
بازي» نكنند؛ و هشدار هم ميدهد كه از خشم و قهر خدا و ملت بترسند (امام خمیني ،1385 ،ج -123 :2
.)127
از اوایل نیمه دوم دهه  1340بدانسو با گسترش روزافزون سیاستهاي سركوبگرانه و فشار بر منتقدان
مخالفتهاي امام خمیني(ره) با حكومت بهتدریج لحن تندتري بهخود ميگرفت و با ادبیاتي كه نشان
ميداد امید چنداني بهاصالحپذیري حكومت نميرود ،مخاطبانش را مورد خطاب قرار ميداد .چنانكه
بهگونهاي آشكارتر و با صراحت بیشتري سیاستهاي داخلي و خارجي حكومت و وابستگيهاي همهجانبه
آن به اسرائیل و غرب را كه بهنظر ایشان هدفي جز «محو اسالم و احكام مقدس قرآن» و«عقبافتادگي»
كشور نداشتند ،گوشزد كرده و بهویژه «نقشه» آنها را «محو و مسخ قانون اساسي» ميدانست «كه در آن
تضمین اسالم و مذهب و احكام شده [و] در آن تضمین آزاديهاي فردي و اجتماعي شده» بود (همان ،ج
.)130 -129 :2
فرایند یک تحول :عبور از قانون اساسي
در نوشتهها ،پیامها و آثار امام خمیني(ره) در سال  1347نشانههاي آشكارتري از نومیدي ایشان نسبت
بهاصالحپذیري حكومت پهلوي در چارچوب قانون اساسي و ناگزیري از تالش براي از میان برداشتن آن
قابل ردیابي است .از جمله در نامهاي كه در  14آبان  1347خطاب بهسیدمحمدرضا سعیدي 1مينویسد ،از
ضرورت «قیام» علیه حكومت سخن بهمیان آورده و تأكید ميكند كه «تا این شجره خبیثه برپاست امید
خیري نیست» (امام خمیني ،1385 ،ج .)208 :2اگرچه ایشان هنوز چشمانداز دقیق و روشني از آینده
حیات سیاسي كشور نداشت ،با این حال روحانیون و اسالمگرایان مخالف را به تقویت موقعیت و تداوم
مقابله و مبارزه با حكومت استبدادگراي پهلوي فراخوانده و تأكید ميكردند« :ما نباید در اداي وظایف
منتظر نتیجه قطعیه باشیم» (همان ،ج .)224 :2
ایشان در  11دي  1348هم در نامهاي كه خطاب به اتحادیه انجمنهاي اسالمي دانشجویان در اروپا
مينویسد ،از لزوم گسترش روابط میان جوانان تحصیلكرده و روحانیون و توجه بیشتر جوانان به آموزههاي
دیني و مذهبي سخن بهمیان آورده و بهویژه تأكید ميكند كه «قوانین تشكیالتي و اجتماعي و اقتصادي»
و نیز «قواعد سیاسي» اسالم «بیشتر از مطالب عبادي آن است»؛ كه نشان ميدهد ،در شرایط اصرار
حكومت پهلوي بر قانونگریزي و انسداد هرچه بیشتر فضاي سیاسي و اجتماعي كشور (شاهدي ،1393 ،ج
 .1محمدرضا سعیدي از روحانیون مخالف حكومت ،كه در حمایت از آیتاهلل خمیني(ره) صراحت لهجه تامي داشت ،در خرداد سال
 1349توسط ساواك دستگیر و تحت شكنجههاي مرگبار بهقتل رسید (براي كسب اطالعات بیشتر در این باره بنگرید به :آیتاهلل
سید محمدرضا سعیدي بهروایت اسناد ساواك ،كتاب اول ،چاپ اول ،تهران ،مركز بررسي اسناد تاریخي.)1376 ،
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 ،)149 -3 :3ایشان ایدههایي براي برپایي حكومتي بر مبناي احكام و قوانین اسالمي در ایران دارند (امام
خمیني ،1385 ،ج .)255 :2
والیت فقیه؛ مدل جایگزین
دقیقترین ،جامعترین و انسجامیافتهترین آراء و اندیشههاي امام خمیني(ره) درباره نظریه والیت فقیه و
ضرورت تشكیل حكومت اسالمي در عصر غیبت امام زمان(عج) در كتاب والیت فقیه ایشان كه با عناوین
دیگر هم چاپ و منتشر شده ،ذكر شده است 1.برخي از علما و روحانیوني كه در آن برهه مستقیم و
غیرمستقیم با امام خمیني(ره) در ارتباط بودند ،نومیدي ایشان از احتمال اصالحپذیري شاه و ضرورت از
میان برداشتن حكومت پهلوي و برپایي نظامي مبتني بر احكام و آموزههاي اسالمي را از دالیل طرح
2
نظریه والیت فقیه در آن مقطع زماني خاص ذكر كردهاند.
بدینترتیب امام خمیني(ره) كه از مدتها قبل بر این باور نزدیك شده بود حكومت پهلوي هیچگاه قانون
اساسي مشروطه را معیاري براي تداوم حیاتش قرار نخواهد داد ،اگرچه هنوز عليالظاهر موقعیت حكومت
شكننده بهنظر نميرسید ،صورتبندي نویني از نظریه دیرپاي والیت فقیه (شاهدي ،1393 ،ج-52 :1
 )131ارائه داد ،كه ميتوانست بهمثابه مدل و محتواي حكومتي جایگزین مطرح گردد .در این مرحله
برخالف آنچه تا چند سال قبل دنبال ميكرد ،ایشان دیگر در پي یافتن راهكاري براي بازگشت بهقانون
اساسي و انذار و هشدار حكومت پهلوي بهلزوم تبعیّت از شیوه قانوني سیاستورزي و حكمراني نبود ،كه
قراین موجود وضعیت جاري حكومت در ایران را بازگشتناپذیر نشان ميداد؛ بلكه در نگاه ایشان بهمقوله
حكومت و سیاست عملي كشور نشانههایي از ضرورت تحول ساختاري قابل ردیابي است .این معنا در
كتاب والیت فقیه 3و سایر بیانات ،پیامها و نوشتههاي ایشان در اواخر دهه  1340و بعد از آن لحاظ شده
است.
امام خمیني(ره) «والیت فقیه» را در زمره «موضوعاتي» ميداند «كه تصور آنها موجب تصدیق
ميشود و چندان بهبرهان احتیاج ندارد»؛ چه اینكه «هر كس عقاید و احكام اسالم را حتي اجماالً دریافته
باشد ...بيدرنگ [آن را] تصدیق خواهد كرد» (امام خمیني .)6 :1360 ،ایشان تصریح ميكند« :نسبت

 .1كتاب والیت فقیه تقریر و تنظیم سلسله دروس ایشان در موضوع والیت فقیه است ،كه در فاصله اول تا بیستم بهمن ماه سال
 1348در مسجد شیخ انصاري واقع در بازار حویش در شهر نجف اشرف تدریس كردهاند.
 .2براي كسب اطالعات بیشتر در این باره بنگرید به :ماهنامه فرهنگي -تاریخي یادآور ،س  ،1ش  ،1خرداد 29 -27 :1387؛
احمدي میانجي241 -238 :1380 ،؛ فاضلاسترآبادي154 -153 :1387 ،؛ موسويتبریزي181 -180 :1384 ،؛ گرامي:1381 ،
207 -204؛ كریمي67 -66 :1387 ،؛ فردوسيپور145 -138 :1387 ،؛ آلاسحاق167 -91 :1385 ،؛ جمي.175 -174 :1384 ،
 .3الزم به یادآوري است كه هدف این نوشته ،تشریح و بازخواني اندیشه والیت فقیه از نگاه آیتاهلل خمیني(ره) نیست و صرفاً بهذكر
شواهدي در راستاي تبیین موضوع پژوهش بسنده ميشود.
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اجتماعیات قرآن با آیات عبادي آن از نسبت صد بیك هم بیشتر است ...هیچ موضوع حیاتي نیست كه
اسالم تكلیفي براي آن مقرر نداشته» باشد (همان .)11 -9 :آیتاهلل خمیني(ره) اولین بار صراحتاً از محتوا
و ماهیت قانون اساسي و متمّم آن انتقاد كرده و بهویژه موادي از آن را «كه مربوط به سلطنت و
والیتعهدي و امثال آن است»« ،ضداسالمي» ميداند و معتقد است« :اسالم بر آن خط بطالن كشیده و
بساط آنرا برانداخته است» (همان .)12 :ایشان تشكیل حكومت را از ضروریات دین اسالم ميداند و
متذكر ميشود« :ما معتقد بهوالیت هستیم و معتقدیم پیغمبر اكرم (ص) باید خلیفه تعیین كند و تعیین هم
كرده است ...خلیفه براي این است كه احكام خدا را اجرا كند ...اعتقاد بهضرورت تشكیل حكومت و
برقراري دستگاه اجراء و اداره جزئي از والیت است ...مبارزه در راه تشكیل حكومت اسالمي الزمه اعتقاد
بهوالیت است ...توجه داشته باشید كه شما وظیفه دارید حكومت اسالمي تأسیس كنید و بدانید كه از
عهده این كار برمي آئید ...این را كه دیانت باید از سیاست جدا باشد و علماي اسالم در امور اجتماعي و
سیاسي دخالت نكنند استعمارگران گفته و شایع كردهاند ...مگر زمان پیغمبر اكرم(ص) سیاست از دیانت
جدا بود؟» (همان )23 -21 :و «بنابراین چون اجراي احكام پس از رسول اكرم(ص) و تا ابد ضرورت دارد،
تشكیل حكومت و برقراري دستگاه اجرا و اداره ضرورت ميیابد» (همان.)29 :
امام خمیني(ره) در سخناني كه تا آن برهه با چنان صراحتي بیان نشده بود ،تأكید ميكند« :شرع و
عقل حكم ميكند كه باید نگذاریم وضع حكومتها بههمین صورت ضداسالمي یا غیراسالمي ادامه پیدا
كند ...ما چاره نداریم جز اینكه دستگاههاي حكومتي فاسد و فاسدكننده را از بین ببریم و هیئتهاي
حاكمه خائن و فاسد و ظالم و جائر را سرنگون كنیم» (همان .)41 -40 :ایشان ضمن اشاره بهضرورت
تشكیل حكومت اسالمي در عصر حاضر و تحت هدایت فقیهان جامعالشرایطِ عالمِ «بهقانون و عدالت»،
تصریح ميكند« :اگر فرد الیقي كه داراي این دو خصلت باشد بهپا خاست و تشكیل حكومت داد همان
والیتي را كه حضرت رسول اكرم(ص) در امر اداره جامعه داشت دارا ميباشد و بر همه مردم الزم است
كه از او اطاعت كنند» و «این توهم كه اختیارات حكومتي رسول اكرم(ص) بیشتر از حضرت امیر(ع) بود
یا اختیارات حكومتي حضرت امیر(ع) بیش از فقیه است ،باطل و غلط است» (همان.)64 -63 :
ایشان اگرچه «انتظار ندارد»« ،بزودي»« ،حكومت اسالمي» تشكیل شود ،اما از مخاطبانش بهویژه در
میان علما و روحانیان ميخواهد با «تبلیغات و تعلیمات» دامنهدار در میان اقشار گوناگون مردم زمینههاي
سیاسي ،اجتماعي و فكري تشكیل حكومت اسالمي بر مبناي اندیشه والیت فقیه را فراهم آورند (همان:
 .)183امام خمیني(ره) علما و روحانیون را بهمقابله بدون اغماض و آشكار با حكومت فراخوانده (همان:
 )201 -199و بهمخاطبان خود اطمینان ميدهد كه هرگاه قاطعانه بهمبارزه و تالش خود ادامه دهند،
«حكومت اسالمي قطعاً برقرار خواهد شد» (همان.)190 :
با عنایت بهآنچه آمد ،نظریه اقتدار عقالني -قانوني ماكس وبر در راستاي تبیین مدعاي اصلي پژوهش
ميتواند سودمند واقع شود .بدینترتیب امام خمیني(ره) كه تا حدود سالهاي میاني نیمه دوم دهه 1340
در مجموع نظام مشروطه مبتني بر قانون اساسي و متمّم آن را چارچوب حقوقي -سیاسي قابل قبولي
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براي اداره امور كشور ارزیابي ميكرد و سالها هم تالش كرد بلكه حكومت پهلوي را از تدوام نقض
قانون اساسي بازداشته و براي بحران سیاسي حاكم بر كشور در چارچوب نظام مشروطه راهي پیدا شود؛
وقتي اصرار حكومت بر مشروطیتزدایي و استبدادگرایيِ توأم با وابستگي خارجي 1حتي گسترش بیشتري
یافت؛ نومید از آنچه در كشور ميگذشت ،ضرورت تغییري بنیادین و ساختاري در چارچوب حقوقي و
سیاسي كشور را بر مبناي اندیشه والیت فقیه و تشكیل حكومت اسالمي مورد توجه قرار داد؛ كه بهمعناي
مشروعیتزدایي از قانون اساسي و نظام مشروطه بود ،كه البته هیچگاه هم تمام و كمال در كشور بهمورد
اجرا گذاشته نشده بود .این رویكرد جدید در درجه اول بهمعناي سلب مشروعیت از «اقتدار قانوني»
حكومت پهلوي بود.
افقهای تازه :تداوم انتقاد از قانونستیزی حكومت در مسیر انقالب ()1357 -1350
از منظر امام خمیني(ره) حكومت سركوبگر ،استبدادگرا و وابسته پهلوي 2در اواخر دهه  1340دیگر از
مشروعیت و اقتدار قانوني برخوردار نبود و ضمن تأكید بر لزوم از میان برداشتن آن ،همچنان با تأسي
بهقانون اساسي آن را غیرقانوني ميدانست (امام خمیني ،1385 ،ج  )278 -277 :2و اگر چه تا مدتها بعد
ایشان با استناد بهقانون اساسي مشروطه و متمّم آن مشروعیت قانوني و دیني حكومت پهلوي را پایان
یافته ميداند ،اما دیگر در پي یافتن راهي براي بازگشت و بهرهگیري از ظرفیتهاي مغفولمانده قانون
اساسي و متمم آن و بالتبع نظام حقوقي -سیاسي مبتني بر حكومت مشروطه نیست؛ كه حتي در سالهاي
دور گذشته هم ظرفیتي حداقلي براي آن قائل بود .بنابراین در این برهه ایشان اساساً طرح جایگزیني
حكومت وقت با حكومتي اسالمي را دنبال ميكردند و بهمخاطبان خود هم این معنا را مكرر یادآور
ميشدند (همان ،ج  .)288 -287 :2چنانكه در  28اردیبهشت  1350بهمخاطبانش توصیه ميكند «طرز
حكومت اسالم و رفتار حكام اسالمي را بهاطالع دنیا برسانید تا زمینه فراهم شود كه حكومت عدل و
انصاف بهجاي این حكومتهاي استعمارزده برقرار شود» (همان ،ج  )346 -345 :2و در  1تیر  1350هم
ضمن انتقاد شدید از تدارك گستردهاي كه براي برگزاري جشنهاي  2500ساله شاهنشاهي فراهم شده
بود ،حكومت پهلوي را فاقد مشروعیت دانسته و لزوم تشكیل حكومت اسالمي را یادآور گردید (همان،
ج .)373 -358 :2در مرداد  1351هم از مخاطبانش ميخواهد« :براي پیاده كردن طرح حكومت اسالمي
و بررسي مسائل آن اهتمام بیشتري بهخرج» دهند و «از برمال كردن نقشههاي دستگاه جبار ایران» غافل

 .1در آثار ،بیانات ،سخنرانيها و پیامهاي امام خمیني(ره) اشارات مبسوطي بهموضوع وابستگي حكومت پهلوي بهقدرتهاي خارجي
(باالخص آمریكا ،انگلیس و اسرائیل) و تبعات سوء ناشي از آن براي كشور ،شده است.
 .2در بیانات و آثار امام خمیني ،در مقاطع مختلف دهه  1340و  ،1350بارها این سهویژگي حكومت پهلوي مورد انتقاد شدید قرار
ميگرفت.
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نشده و «بهوحشیگريها ،قانونشكنيها و دیگر جنایاتي كه پیوسته در ایران جریان دارد اعتراض» نمایند
(همان ،ج .)439 -437 :2
ایشان در  20شهریور همان سال حكومت پهلوي را «رژیم غیرقانوني و سرسپرده» دانسته و با «اظهار
تأثر شدید از رفتار غیرقانوني و غیرشرعي دستگاه جبار» ،مخاطبانش را به ادامه مقاومت و «تحقیق و
نصبالعین» قرار دادن «احكام اسالم و كیفیت حكومت اسالمي» فراميخواند (همان ،ج.)452 -450 :2
در  22مهر  ،1352ایشان محمدرضا پهلوي را «نمونه» بارز «شاهان خونخوار» و «شاه بيحیثیت»
سرسپرده «آمریكا» و اسرائیل و «خدمتگزار بيچون و چراي آمریكا» و «جبار» ميخواند و از «علماي
اعالم و ملت شریف ایران» ميخواهد «بههر طریق ممكن شاه» را «از خیانت بیشتر بهقرآن و پیروان
آن» بازدارند و «جنایات این عفریت خونخوار را برمال سازند تا چهره باطني او بهتر روشن گردد» (امام
خمیني ،1385 ،ج.)7 -5 : 3
1
امام خمیني(ره) در  21اسفند  1353هم در انتقاد شدید از تأسیس حزب رستاخیز ،حكومت پهلوي را
«نظام پوسیدهاي» دانست كه «محكوم بهفناست» .ایشان ادعاي اخیر شاه مبني بر حمایت از مشروطه و
قانون اساسي 2را بياساس دانسته و تصریح نمود« :خود او در رأس مخالفین قانون اساسي و مشروطیت،
اساس مشروطه را از بین برده است» .ایشان با ذكر مصادیق متعددي از نقض قانون اساسي و اصول
مشروطه توسط شخص شاه خاطر نشان كرد« :اصوالً دخالت شاه (كه بر حسب نص قانون اساسي مقام
غیرمسئولي است) در امور كشور و قواي مملكت بازگشت بهدوران سیاه استبداد و نقض قانون اساسي
است» .امام خمیني(ره) ضمن دعوت مخاطبانش بهادامه مبارزه با حكومت ،اطمینان داد «رژیم در حال
فرو ریختن است» (همان ،ج .)75 -71 :3
امام خمیني(ره) در تمام سالهاي  1356 -1354بهمواضع سلبي خود نسبت بهحكومت پهلوي ادامه
داد ،كه معتقد بود هیچ نشاني از یك حكومت قانونيِ مردمگرا و حافظ و مدافع حقوق و منافع مردم ایران
در آن وجود ندارد و بنابراین براي رهایي از بنبست سیاسي موجود ،از میان برداشتن حكومت چارهناپذیر
است (همان ،ج  111 -110 :3و  .)257 -211ایشان در  21آبان  1356در حاليكه نشانههاي آشكاري از
تكوین ناآراميهاي سیاسي -انقالبي در كشور بهچشم ميخورد ،در پیامي خطاب بهملت ایران هرگونه
تالش براي نجات حكومت از بحران رو بهگسترش را مذبوحانه دانسته و تصریح كردند« :وقت گذشته و
ملت از روحاني و دانشگاهي تا طبقه كارگر و زارع ،مرد و زن ،بیدار شدهاند .این رنجدیدهها و
مصیبتكشیدهها محال است با این دودمان آشتي كنند و با ادامه سلطنت باطل ،ولو براي یك روز ،موافق
باشند» (همان ،ج .)261 :3
 .1براي كسب اطالعات بیشتر در باره فراز و فرود حزب رستاخیز ملت ایران بنگرید به :مظفر شاهدي ،حزب رستاخیز؛ اشتباه بزرگ،
ج  ،2چاپ اول ،تهران :مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سیاسي.1382 ،
 .2شاه ،سه اصل حزب رستاخیز را :قانون اساسي ،نظام شاهنشاهي و انقالب شاه و مردم اعالم كرده بود.
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نتیجهگیری
در مقاله حاضر با اتكاي به الگوي ردیابي فرایند و آزمون نظریه اقتدار عقالني -قانوني ماكس وبر مدعاي
پژوهش در راستاي پاسخ بهدو سئوال اصلي و فرعي طرح شده ،بهروش بررسي تاریخي مورد ارزیابيِ
توصیفي -تحلیلي قرار گرفت .یافتههاي پژوهش ما را به نتایج و دریافتهاي زیر رهنمون ميسازد:
 -1اگرچه از نظر امام خمیني(ره) ماهیت و محتواي قانون اساسي مشروطه و متمم آن سند حقوقي-
قانوني مطلوب و ایدهآلي محسوب نميشد ،با این احوال همچنان كه آثار ،نوشتهها و بیاناتِ
مكتوبشدهِ ایشان نشان ميدهد ،تا اواسط نیمه دوم دهه  1340در مجموع آن را معیار قابلقبولي
براي سنجش اقتدار قانوني نظام سیاسي حاكم بر كشور ارزیابي ميكردند.
 -2امام خمیني(ره) بهرغم انتقاداتي كه داشت ،در تمام سالهاي دهه  1320و  1330و تا آستانه
رحلت حضرت آیتاهللالعظمي سیدحسین بروجردي مرجع علياالطالق جهان تشیع و به تبعیت از
رویه ایشان نسبت به نظام سیاسي حاكم بر كشور نگرشي مداراجویانه و اصالحگرانه نشان ميداد.
 -3در تمام سالهاي نیمه نخست دهه  1340بهویژه در سالهاي  ،1343 -1341امام خمیني(ره)
بارها مستقیم و غیرمستقیم شخص شاه و حكومت پهلوي را بهدلیل نقض قانون اساسي مشروطه
و متمم آن نصیحت نموده مورد انتقاد قرار داد و نسبت بهتبعات سوء تداوم قانونگریزيها و
رفتارهاي خالف قاعده آن هشدار داده خواستار بازگشت بهروش قانوني حكومت و سیاستورزي
شد.
 -4اصرار حكومت پهلوي بر تداوم قانونگریزي ،سركوبگري و گسترش نفوذ غرب و اسرائیل در
ایران كه از نظر امام خمیني(ره) مصادیق بارز نقض قانون اساسي مشروطه و متمم آن محسوب
ميشد ،بر دامنه مخالفتهاي ایشان افزود و او را از هرگونه امكان اصالحپذیري حكومت و
بازگشت شاه بهشیوه قانوني سلطنت نومید ساخت.
 -5در بازخواني كتاب والیت فقیه كه در اواخر سال  1348تدریس و تنظیم شده است ،شاهد تحول و
تغیّري بيسابقه و در عینحال ساختاري و بنیادین در نگرش امام خمیني(ره) نسبت بهحكومت
پهلوي و قانون اساسي مشروطیت و متمم آن هستیم .در آن برهه ایشان بهطور كامل از رژیم
پهلوي مشروعیتزدایي كرد و بهدنبال ارائه الگویي نوین در امر حكومت و مدیریت جامعه بر
مبناي احكام و آموزههاي دین اسالم و مذهب تشیع و بر اساس نظریه و اندیشه والیت فقیه بود.
با این توضیح كه نظریه والیت فقیه سابقه دیرپایي در آراء و اندیشههاي فقها و مراجع جهان
تشیع داشت و خود امام خمیني(ره) هم بهطور مشخص از سال  1323و در كتاب كشفاالسرار
نظریه والیت فقیه را مطرح كرده و در بیانات و نوشتههاي خود در طول دهه  1340بهآن مهم
اشارات صریحي ميكرد.
 -6از اواخر دهه  1340بدانسو كه با گسترش فزایندهتر شیوه مستبدانه و سركوبگرانه حكومت در
ایران روبرو هستیم ،امام خمیني(ره) آشكارا و آشتيناپذیر ،استراتژيِ ضرورتِ از میان برداشتنِ
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حكومت پهلوي و تشكیل حكومتي بر بنیان احكام و آموزههاي اسالمي -شیعي را در پیش
گرفته ،ادامه داد.
 -7نهایتاً اینكه نتیجه پژوهش حاضر تا حد زیادي ميتواند مؤید نظریه اقتدار عقالني -قانوني ماكس
وبر باشد ،كه اگر بخواهیم قانون اساسي مشروطه را معیاري براي سنجش درجه اقتـدار عقالنـي-
قانوني محمدرضاشاه پهلوي در نظر بگیریم؛ كه میزان پایبندي او به رعایت اصول قانون اساسـي
و متمم آن ،در كیفیت برخورد امام خمیني(ره) با او نقش درجه اولي ایفا ميكرد (با این فرض ،كه
تمام رفتارهاي فراقانوني و استبدادگرایانهاش معلول نقض قانون اساسي بود)؛ آنگاه ميتـوانیم بـه
این رهیافت نزدیـك شـویم كـه تـداوم عـدول شـاه از شـیوه قـانوني حكومـت و سیاسـتورزي
مشروعیت اقتدار قانوني او را در نزد امام خمیني(ره) از بین برد.
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