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قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران؛ پيشينه و سير تدوین

سهراب مقدمی شهيدانی
محمدجواد فرج نژاد ابرقويی

چکيده
تدوين قانون اساس��ی جمهوری اس��المی اي��ران به عن��وان يكی از دس��تاوردهای 
سياسی بنيادين انقالب اسالمی است. اطالع از پيش��ينه، انگيزه های اوليه و نخستين 
پيش نويس های قانون اساس��ی، از مدعای خالف واقع برخی اعضای نهضت آزادی در 
مصادره اين دس��تاورد پيش��گيری خواهد كرد. اين نوش��تار در پی تبيين سير تدوين 
پيش نويس قانون اساسی در قبل و بعد از پيروزی انقالب اسالمی است و در ضمن آن، 
به تبيين عملكردها و مواضع جريان ها، س��ازمان ها، احزاب و شخصيت های سياسی- 

مذهبی در قبال تدوين قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران می پردازد. 
کليدواژه ها: امام خمينی، پيش نويس قانون اساسی، قانون اساسی جمهوری اسالمی، 

نهضت آزادی، جريان های سياسی- مذهبی ايران
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مقدمه
يكی از مهم ترين دستاوردهای سياسی انقالب اسالمی، سقوط نظام سلطنتی و تأسيس 
نظام جمهوری اسالمی بوده است. از جمله لوازم تغيير نظام سياسی كشور، تدوين قانون 
اساسی جديد است كه در آن، ضمن تعيين نوع نظام حاكميتی، حقوق اساسی مردم و 
تعيين وظايف و اختيارات قوای حاكميتی در آن متجلی می گردد. تصميم تاريخی امام 
خمينی)ره( مبنی بر لزوم كنار گذاردن قانون اساسی مشروطيت و تدوين قانون اساسی 
جديد، در حالی اتخاذ ش��د كه برخی جريان های داخلی آخرين تالش ها را در آخرين 
روزهای منتهی به پيروزی انقالب اسالمی برای حفظ نظام شاهنشاهی و قانون اساسی 

مشروطيت به كار بستند. 
در ميان طرفداران حفظ قانون اساسی مشروطيت، نام برخی از سران نهضت آزادی به 
چشم می خورد.1 به عنوان نمونه مهندس مهدی بازرگان، از اعضای باسابقه جبهه ملی 
و از مؤسس��ان نهضت آزادی، در اوايل ش��هريور 57 طی نامه ای خطاب به امام،2 ضمن 
تشريح سياست »مبارزه گام به گام«، بر ضرورت حفظ قانون اساسی مشروطيت تأكيد 

می كند. در بخشی از اين نامه تاريخی چنين آمده است: 
... هدف نهايی البته سرنگونی رژيم است. اما در مرحله اول رفتن شاه، 
در مرحله دوم نظارت و محدوديت جانشينان او، در چهارچوب قوانين 
موجود و آزادی ها، س��وم كار ك��ردن روی افكار و تش��كيل و تربيت و 

تجهيزات و در مرحله چهارم تبديل به جمهوری اسالمی. 
... حكومت اسالمی يگانه هدف و منظور نهايی هر مسلمان بايد باشد. 
عنوان كردن آن در جواب سؤال خبرنگار لوموند كاماًل به جا بوده است اما 
هنوز مشخص و شناخته نشده و تعريف واحدی پيدا نكرده، روی كيفيت 
حكومت اس��المی از جهات عدي��ده ايدئولوژيك اقتصادی- سياس��ی، 
اداری و غيره به قدر كافی و مقبول كار نشده است لذا نمی تواند در حال 
حاضر به عنوان جانش��ين قانون اساسی و مش��روطيت عرضه شود. در 
افكار روشنفكران، حتی متدينين مبارز با سابقه و در محافل بين المللی 

1. برای اطالع تفصيلی از عملكرد »نهضت آزادی« در تدوين قانون اساس��ی جمهوری اس��المی رك: سهراب 
مقدمی شهيدانی و ميثم عبداللهی چيرانی، نقدی بر مدخل »خمينی روح اهلل« در دايره المعارف بزرگ اسالمی، 

تهران، بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقالب اسالمی، 1395، ص80-83. 
2. مهندس بازرگان در آذرماه سال 60 طی يادداشتی به ابراهيم يزدی، مضمون اين نامه را »ماحصل بحث ها و 
مشورت هايی در تهران« برمی شمارد! رك: شصت سال صبوری و ش��كوری )يكصد و هجده روز در نوفل لوشاتو(، 

خاطرات دكتر ابراهيم يزدی، ج3 نسخه اينترنتی(، ص490. 
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عكس العمل مطلوب ندارد...1
آن گونه كه می بينيد، گرچه وی خود را مستقيماً در تقابل با هدف غايی انقالب اسالمی 
)يعنی تشكيل حكومت اسالمی و جمهوری اسالمی( قرار نمی دهد، اما از امام می خواهد 
كه »در چهارچوب قواني��ن موجود« حركت كند و حتی تا ش��هريور 57 هم بر اين باور 

است كه:
حكومت اس��المی نمی تواند در حال حاضر به عنوان جانش��ين قانون 
اساسی و مشروطيت عرضه شود. در افكار روشنفكران، حتی متدينين 

مبارز باسابقه و در محافل بين المللی عكس العمل مطلوب ندارد...2 
چه بسا او نيز به اصل حكومت دينی اعتقاد داش��ته اما با توجه به بن مايه های فكری، 
توانمندی های علمی و احاطه دانشی، قدرت درك ماهيت چنين حكومتی را نداشته و 
الجرم، به جای تالش در جهت تحقق يك نظام دينی، پيش��نهاد حفظ وضع موجود را 

ارايه كرده است.
آن  گونه كه پيداست، الگوی مطلوب مهندس بازرگان، مبارزه گام  به  گام در چهارچوب 
قانون اساسی مش��روطيت اس��ت كه الزمه آن عدم براندازی رژيم سلطنت بوده است. 
به روايت ابراهيم يزدی، پس از س��فر بازرگان به پاريس، محتوای همين نامه بی جواب 
بازرگان به امام، دوباره از طرف بازرگان مطرح شده است كه واكنش منفی امام را در پی 

داشت.3 
مهندس بازرگان در مالقات با امام خمينی، نظرهای خود را بيان كرد، ولی با اقبال امام 
روبه رو نشد و امام به صورت كاماًل قاطع نظريات ايشان را رد كردند و او هم بدون وصول 

به نتيجه مطلوب به ايران بازگشت. 
روايت ديدار بازرگان با امام و حواش��ی مربوط به آن، در كتاب خاطرات دكتر فاطمه 
طباطبايی- همسر مرحوم سيد احمد خمينی- نيز انعكاس يافته و از اين اختالف های 

1. همان، ص491-492. 
2. دكتر ابراهيم يزدی مدعی است كه موضوع گفت وگوی بازرگان با امام در سفر به پاريس نيز همين نامه بوده 
است! و اين نشان می دهد كه تا واپسين روزهای سقوط پهلوی، بازرگان همچنان بر حفظ قانون اساسی مشروطيت 

پای فشاری داشته است. البته او بعد از عدم توفيق در جلب نظر امام با حالت قهر به ايران بازگشت! 
3. ابوالفضل توكلی بينا- از كسانی كه مانند بسياری از انقالبيون مدت كوتاهی در پاريس حضور يافته است- در 

خاطراتش چنين نقل كرده است: 
»مهندس بازرگان وقتی از ايران به پاريس آمد، در اولين مالقات با حضرت امام می گويد كه راه بن بس��ت است. 
مردم خسته ش��ده اند... مهندس بازرگان هم اظهار كرده بود كه می خواهم با دوس��تانم مشورت كنم... مهندس 
بازرگان هم آمد ايران و پس از مشورت اعالميه كم رنگی دادند.« رك: فرامرز شعاع حسينی )به كوشش(، ديدار در 

نوفل لوشاتو: خاطرات سياسی- اجتماعی ابوالفضل توكلی بينا، تهران، عروج، 1389، ص229-230. 
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بنيادين بين امام و اعض��ای نهضت آزادی حكايت دارد.1 خان��م طباطبايی ضمن بيان 
تفصيلی اختالف دو گفتمان موجود، به اظهار نظر مرحوم س��يد احمد خمينی)ره( در 

مكالمه با خود، اين گونه اشاره كرده است: 
تلفنی با احمد صحبت كردم و تحليل هايی را كه شنيده بودم برايش 
گفت��م. او گفت امام همچن��ان بر اين باورند كه ش��اه بايد ب��رود. رژيم 
شاهنشاهی بايد ساقط شود و به جای رژيم سلطنتی، جمهوری اسالمی 
محقق شود و متذكر شده اند اين مطالب بايد به طور مكرر و پی درپی، به 
مردم گفته شود تا نهضت مردم منحرف نشود و به سردی نگرايد. احمد 
گفت: البته آقای بازرگان بر موضع خود اصرار و امام هم به موضع خود 

اعتقاد دارد.2
طرفداران بقای قانون اساسی مشروطيت )كه الزمه اش حفظ سلطنت پهلوی بود(، به 
شعارهايی مانند »شاه بماند، سلطنت كند و نه حكومت« و »مبارزه در چهارچوب قانون 
اساسی« متمسك شده بودند اما با تدبير قاطعانه و تصميم هوشمندانه امام خمينی)ره( 
همه اين تالش ها بی فرجام ماند و »سقوط س��لطنت« و »تدوين قانون اساسی جديد« 
از سوی امام به عنوان دو راهبرد انقالبی خلل ناپذير و قطعی اعالم شد. امام خمينی)ره( 
نيز عالوه ب��ر مخالفت با سياس��ت های ناصحيح نهضت آزادی در جلس��ات خصوصی، 
خطر انحراف انقالب اسالمی از جانب ايش��ان را بارها در جلس��ات عمومی- و البته به 
دليل مالحظات مبارزاتی، بدون ذكر نام- مط��رح كرده اند كه بازخوانی نمونه ای از اين 
اظهار نظرها كه در پاسخ به طرح بازرگان ايراد شده است، راه گشاست. امام در سخنرانی 
خود در تاريخ 29آبان 57- تنها چند روز پس از مالقات بازرگان با ايش��ان- خطاب به 

دانشجويان و ايرانيان مقيم خارج، چنين می فرمايند: 
من به... بعضی از اين آقايان كه آمده بودند و می گفتند كه »سياس��ت 
قدم  به  قدم«، خوب حاال يك قدم برداريم و بعدش صبر كنيم يك مدتی 
بگذرد بعد قدم دوم را برداريم، گفتم آقا اگر شما اين قدم را سست كنيد، 
]در[ قدم دوم قدم های شما را می ش��كنند! اين طور نيست كه يك قدر 
صبر كنند كه ش��ما حاال قدم اول را برداشتيد حاال ايشان سلطنت كند 
نه حكومت!... بعد از اين هم��ه جنايات حاال ديگر بيايند آقا س��لطنت 

1. فاطمه طباطبايی، اقليم خاطرات، تهران، عروج، 1391، ص446-447. 
2. همان، ص446. 
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كنند نه حكومت! اين اگر پايش مس��تقر بش��ود، دنبال اين هستند كه 
اين نهضت را بخوابانند با هر طور كه می توانند. اينها دنبال اين هستند. 
و اگر اين نهضت بخوابد، اين آتش��ی كه در دل مردم روشن شده است 
و خدا روشن ترش كند اگر اين بخوابد و اين آتش خاموش بشود، ديگر 
امكان ندارد كه اين نهضت پيدا بشود، يا شبيه آن پيدا بشود... ايرانی ها 
بيدار باشند، ملتفت باش��ند كه در چه مقام حساسی واقع شده اند، االن 
چه موقعيتی از برای ايران االن هست. مثل سابق نيست كه خوب حاال 
امروز نشد فردا؛ خير ديگر امكان ندارد. بين موت و حياتيد شماها! بين 

زندگی و موت هستيد.1
امام از نخس��تين روزهای ورود به پاريس، صراحتاً مخالفت خود را با حفظ ش��اه و نظام 
سلطنتی )ولو به شرط كم شدن اختيارات پادشاه و عمل به مفاد قانون اساسی مشروطيت( 

اعالم می كند. به عنوان مثال در تاريخ 10آبان 57 صراحتاً اعالم می دارند كه: 
با توجه به تجارب تلخ گذشته ملت ما از اين خاندان، هيچ گونه راه حلی 
در چهارچوب شاه س��لطنت  كند و نه حكومت، قابل قبول نخواهد بود. 

علی االصول ما با رژيم سلطنتی مخالف هستيم. 2 
طرفدارای از حفظ قانون اساسی عصر پهلوی، فقط منحصر در چهره های ملی- مذهبی 
و خصوصاً اعضای نهضت آزادی نبوده، بلكه يكی از مراج��ع تقليد قم هم در طرفداری 
از تز بقای سلطنت مشروطيت، شناخته می شود. آيت اهلل ش��ريعتمداری، در پاييز 57 
در مصاحبه با خبرگزاری فرانس��ه و خبرگزاری پارس، »عمل به قانون اساسی وقت« را 
مكفی می داند. وی در پاسخ به سؤال خبرنگار خبرگزاری پارس، كه می پرسد: »آيا قانون 
اساسی كه فعاًل مورد اجراست مورد تأييد جنابعالی است؟« چنين پاسخ می دهد: »نص 
همين قانون عمل بشود مورد تأييد ماست.«3 اين نحوه موضع گيری انتقادات فراوان و 
واكنش های شديدی را در ميان انقالبيون برانگيخت. انتش��ار نامه ای سرگشاده به نام 
»آژير قرمز« خطاب به »آيات عظام و علمای اعالم ايران«، يكی از مهم ترين واكنش های 
اعتراضی بود كه در 14آبان ماه 57 در لبنان منتشر شد و در سطح وسيعی در ايران انتشار 
يافت4 و بعداً مورد توجه رسانه ها قرار گرفت و برخی رسانه ها ماجرا را از شخص آيت اهلل 

1. صحيفه امام، ج 5، ص58-59. 
2. همان، ج 4، ص245. 

3. به نقل از: سيد حميد روحانی، شريعتمداری در دادگاه تاريخ، قم، مركز اسناد انقالب اسالمی، 1361، ص176. 
4. رك: همان، ص178-164. اين نامه با امضای »روحانيون مبارز-گروه 15خرداد« نشر يافته است. 
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شريعتمداری پی گير شدند.1
نظر به مدعاهای برخی چهره های ملی- مذهبی، با هدف مصادره ابتكار امام در جهت 
»تدوين قانون اساسی«،2 بازخوانی سير تدوين قانون اساسی امری ضروری است. اين 
نوشتار بر آن اس��ت كه ضمن بازخوانی س��ير تاريخی »تدوين قانون اساسی جمهوری 
اسالمی«، عملكردها و مواضع جريان ها و شخصيت های سياسی-مذهبی مختلف را در 

قبال اين ماجرا روشن سازد. 

یک تجربه  ناشناخته
روشن اس��ت كه هيچ انقالبی بدون برخورداری از راهكارهای مترقی و برنامه  روشن 
ب��رای دوران پس از پيروزی، امكان رس��يدن به ثب��ات پس از پيروزی و اس��تقرار يك 
حاكميت ماندگار در جامعه پساانقالبی نخواهد داشت. توجه به تجارب تلخ انقالب ها و 
نهضت های گذشته، اين موضوع را در ذهن انقالبيون ايران به يك دغدغه جدی مبدل 
كرده بود كه ناگزير می بايس��ت برای دوران پس از پيروزی، برنامه عملی ايجابی داشته 
باشند. تشكيل گروه واليت در آغاز دهه چهل، و بعد هم آغاز دروس واليت فقيه امام در 
سال های پايانی دهه چهل )سال 1348(، در پيگيری چنين دغدغه ای اهميت تاريخی 
داشت و در كانون های نخبگانی )و حتی در ميان عموم مبارزان( بازتاب نسبتاً گسترده 
يافت. اين تكاپوها در ابتدای دهه پنجاه شمسی )سال 1354(، منجر به تدوين نخستين 
پيش نويس »قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران« گرديد. سندی بسيار مهم كه تقريباً 
در تمام مقاالت و كتاب های مربوط به بررسی تاريخ حقوق عمومی و اساسی در ايران، از 
آن سخنی به ميان نيامده است. اين سند بسيار مهم، كه البته از موضوع اين مقاله خارج 
اس��ت، نش��ان می دهد كه كانون های انقالبی در ايران، به موازات تالش برای براندازی 
رژيم س��لطنتی، در پی ايجاد يك حكومت دينی مردم س��االر بوده اند. بعيد نيست كه 

1. »ايران پست«، جمعه 27 آذر 1357، ص7.
2. برخالف مستندات تاريخی، برخی از ملی- مذهبی ها تالش می كنند التفات به لزوم قانون اساسی را به خود 
نسبت دهند. به عنوان نمونه دكتر ابراهيم يزدی در كتاب خاطرات خود ادعا دارد لزوم نوشتن پيش نويس را او به 
امام پيشنهاد داده است: »موضوع ديگری كه در اين گفت وگوهای صبحگاهی مطرح كردم اين بود كه آقا حاال دنيا 
خوب می داند كه ملت ايران و ش��ما چه نمی خواهيد، ولی نمی داند چه می خواهيد. اينكه بگوييم شاه برود كافی 
نيست. شاه بايد برود، اما چگونه؟ و به عالوه با رفتن او كشور با خأل روبه رو می شود، ما چه برنامه ای برای بعد از رفتن 
او داريم؟« )ابراهيم يزدی، شصت سال صبوری و ش��كوری، ج3، ص127و 128(، »بنابراين تنها راه حل عملی و 
كم ضرر، تدوين پيش نويس قانون اساسی جديد است. هر نظامی با قانون اساسی آن تعريف می شود. برای تسريع 
امور می توانيم اين پيش نويس را تدوين كنيم و س��پس يك مجلس مؤسسان منتخب مردم آن را بررسی و نهايی 

كند.« )همان، ص151( 
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تدوين كنندگان اين پيش نويس )كه البته تاكنون 
ناش��ناخته مانده ان��د(، نيم نگاهی ب��ه نمونه های 
تحقق يافته حكومت »جمهوری اسالمی« در برخی 
كشورهای اسالمی و نيز توليدات برخی متفكران 
مسلمان در جای جای س��رزمين اسالمی داشته 
باش��ند و از ايشان الهام گرفته باش��ند، اما پيش از 
بررس��ی مفاد اين پيش نويس و انگيزه و آبش��خور 
فكری نگارندگان آن، اصل چنين اقدامی، بس��يار 
پر اهميت و قابل تقدير اس��ت و طبع��اً مدعاهای 
واهی برخی افراد كه خود را مبتكر ايده »جمهوری 

اسالمی« معرفی می كنند را باطل می كند.1 پيش نويس قانون اساسی جمهوری اسالمی 
در سال 1354 به دليل ضبط آن توسط ساواك )در اداره پست(، در محافل انقالبی امكان 
نشو و نما و بحث و بررسی نيافت و لذا تلقی عمومی آن است كه نخستين بار در سال 57 
نسبت به نگارش پيش نويس قانون اساسی جمهوری اسالمی، اقدام شده است! در اين 
نوشتار بدون مدخليت دادن به پيش نويس سال 1354، سير تدوين پيش نويس نهايی 

قانون اساسی جمهوری اسالمی را مورد بررسی قرار می دهيم. 

سير تدوین پيش نویس قانون اساسی جمهوری اسالمی
در شرايطی كه حتی برخی شخصيت های سياسی و مذهبی مشهور بر حفظ قانون اساسی 
سلطنت تأكيد داشتند امام خمينی)ره( مسئله تدوين قانون اساسی جديد را مستقيماً پی 
گرفت. ايشان در گذشته نيز پس از انتشار جزوات دروس »واليت فقيه« در سال 48، در 
ضمن دعوت عمومی از همه طالب و دانشجويان، بر مطالعه پيرامون كيفيت اجرای حكومت 
اس��المی تأكيد ورزيده بود،2 و در لبيك به اين درخواست عمومی، حركت های فراگيری 
سامان  يافته بود كه انتشار نخستين پيش نويس قانون اساسی جمهوری اسالمی در سال 54 

1. برای اطالع تفصيلی از مفاد اين پيش نويس و نيز مشاهده اسناد مرتبط با آن رك: سهراب مقدمی شهيدانی 
)به كوشش(، نخستين پيش نويس قانون اساسی جمهوری اس��المی ايران، تهران، بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه 

انقالب اسالمی، 1396. 
2. برای اطالع تفصيلی در مورد سير تكوين حكومت اسالمی و دعوت امام از نخبگان دانشگاهی و حوزوی برای 
تأمل پيرامون ابعاد حكومت اسالمی رك: حس��ن مقدمی شهيدانی و علی رس��تمی، »پيشينه شناسی مفهومی 

جمهوری اسالمی«، 15خرداد، دوره سوم، س13، تابستان 1395، ص93-132. 

تصميم تاریخی امام خمينی)ره( 
مبنی بر لزوم کنار گذاردن قانون 
اساسی مشروطيت و تدوین 
قانون اساسی جدید، در حالی 
اتخاذ شد که برخی جریان های 
را  تالش ها  آخرین  داخلی 
در آخرین روزهای منتهی به 
پيروزی انقالب اسالمی برای 
حفظ نظام شاهنشاهی و قانون 
اساسی مشروطيت به کار بستند
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يكی از آنهاست.1 اما با نزديك شدن به موسم سقوط نظام شاهنشاهی و پای فشاری امام بر 
تأسيس نظام اسالمی، ايشان اين  بار دستور تهيه پيش نويس قانون اساسی را در ايام حضور 
در نوفل لوشاتو به دكتر حسن حبيبی واگذار كرد. وی دوشنبه دوم بهمن 57 پيش نويس 
اوليه خود را به امام داد و قرار بود كه به تهران آورده ش��ود تا ديگران هم نظر دهند.2 اما به 
دليل بسته بودن فرودگاه ها، امام پيش نويس را به وی پس دادند تا در رفت و آمد ها از بين 
نرود. به گفته وی دو گروه نيز در تهران اقدام به تهيه پيش نويس كرده بودند كه اين مطلب 

را بعد از سفر به ايران فهميدند.3 

1. حجت االسالم والمسلمين سيد حميد روحانی در جلد 4 كتاب نهضت امام خمينی)ره(، از سلسله پژوهش هايی 
حول حكومت اسالمی س��خن می گويد. از جمله آن تحقيقات نوشتن قانون اساس��ی برای جمهوری اسالمی در 
سال 54 می باشد. وی بيان می كند كه »بی ترديد اين طرح و انديش��ه و متن قانون اساسی جمهوری اسالمی در 
سال1354در نجف از نظر امام گذشت و با او مطرح شد. نمی توان باور كرد آنهايی كه متن قانون اساسی جمهوری 
اس��المی را برای عناصر و چهره های گوناگون ايران حتی مقامات ژاندارمری و س��اواك پست كرده اند، اين طرح 
را با امام در ميان نگذاش��ته و از نظر او نگذرانده اند. افزون بر اين، آنچه در ايران می گذش��ت، اعالميه ها، نامه ها و 
شب نامه هايی كه پخش می شد، حتی شعاری در گوشه ای نوشته می شد، كسانی در ايران، بی درنگ آن را برای امام 
گزارش می كردند و امام را در جريان می گذاشتند.« رك: سيد حميد روحانی، نهضت امام خمينی، ج4، ص129. 
2. دكتر حبيبی: »من از همان اوائل در مورد حقوق اساسی اسالم و شيعه تحقيقات كرده بودم و جزوه ای هم به 
عنوان امامت در حقوق شيعه نوشته بودم و بر اين اس��اس مفاهيم واليت فقيه و امامت را با موازين حقوق اساسی 
غرب بيان و قالب بندی كرده، اشاره كرده بودم كه حقوق عمومی و حقوق خصوصی در اسالم مجزا نيست و اين يك 
پايه جامعه شناختی دارد... با توجه به كوشش هايی كه در مورد تطبيق امامت با حقوق اساسی جديد كرده بودم، 
اقدام به تهيه يادداشت هايی كردم كه در آن زمان ما می گفتيم يادداشت و حال می گويند پيش نويس و البته فرصت 
بزرگی كه پيش آمده بود، امكان دسترسی به امام و كسب فتاوای حقوقی ايشان بود. به اين ترتيب مسائلی كه برای 
من مبهم بود و يا الزم بود كه نظر امام اخذ شود از ايشان سؤال می كردم... باألخره اين يادداشت ها در آخر بهمن ماه 
آماده شد. ]ظاهراً اشتباهی در گفتار ايشان هست، زيرا در ادامه از ابتدای بهمن سخن می گويد.[ بعد از اينكه اين 
يادداشت ها حاضر شد، با يكی از آقايان اهل علم كه آنجا بودند دو شب نشستيم و اين قانون را از نظر شرعی و فقهی 
مورد بررسی قرار داديم. به خصوص قسمت شورای نگهبان را كه قباًل نظرات امام را در مورد شورای نگهبان كسب 
كرديم... به هر صورت در روز دوشنبه دوم بهمن ماه اين پيش نويس را تقديم امام كردم و اين بدين علت بود كه در 
روز پنج شنبه همان هفته قرار بود به تهران بياييم و قرار بود كه قبل از ما هيئتی روز سه شنبه به تهران بيايد. نظر امام 
اين بود كه متن پيش نويس را اين گروه به تهران ببرد تا در آنجا مورد بررسی عده ای از فقها قرار بگيرد.« )مصاحبه 

اختصاصی كيهان با دكتر حبيبی، 58/6/11، شماره10797. رك: سند شماره117( 
3. در مصاحبه دكتر حبيبی، تنها به نام برخی افراد اش��اره شده است و به طور مش��خص نام گروه خاصی برده 
نمی شود. البته دكتر كاتوزيان به دعوت ش��دن عده ای به منزل آقای صدر حاج سيدجوادی اشاره می كند؛ دكتر 
كاتوزيان: »نهضت آزادی به اروپا رفته بودند و آنجا قرار هايی گذاشته بودند. شورای انقالب تشكيل شده بود. در اين 
زمان از عده ای كه حدود 40 يا 50 نفر می شدند دعوت كردند كه در منزل آقای صدر حاج سيدجوادی كه بعدها 
وزير دادگستری دولت موقت بازرگان شد گردهم آيند. صدر حاج س��يد جوادی در آن جلسه گفت: »به هر حال 
امام روزی به ايران خواهد آمد و ما بايد آمادگی داشته باشيم. دست روی دست گذاشتن درست نيست. بايد قانون 
داشته باشيم.« آن گردهمايی تا چند جلسه ديگر هم ادامه يافت ولی اختالف نظرها در آن گروه بسيار زياد بود و از 
همان ابتدا معلوم بود كه به نتيجه ای نخواهند رسيد. به همين جهت دكتر حسن حبيبی به عنوان نماينده امام از 
اروپا به تهران آمد و گفت امام گفته اند يك عده محدودی كه هم مسلمان باشند و هم آگاه به مسائل روز و انقالبی 
باشند انتخاب كنيد و از آنان برای نوشتن پيش نويس قانون اساسی استفاده شود. خود دكتر حبيبی نيز ترجمه ای 
از قانون اساسی فرانسه تهيه كرده و به امام نشان داده بودكه امام گفته بودند به ايران برويد و دكتر حبيبی نيز آن 
را در كميسيونی حقوقی مطرح كرد.« ناصر كاتوزيان، »گذری بر تدوين اولين پيش نويس قانون اساسی«، حقوق 
اساسی، س1، ش1، پاييز 82، ص124(. از طرفی آقای ميناچی نيز ميزبان برخی افراد )ظاهراً همان افراد نام برده 
در متن دكتر حبيبی( بوده است. لذا به نظر می آيد اشاره دكتر حبيبی، به جلسات صدر حاج سيد جوادی و جلسات 

آقای ميناچی می باشد، كه ايشان با اعضای جلسات آقای ميناچی كار را ادامه می دهد. 
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با ورود امام به ايران، ايش��ان در حكم نخس��ت وزيری بازرگان به تاريخ 15بهمن 57، 
زمينه س��ازی برای تغيير نظام سياسی و تدوين قانون اساس��ی را يكی از وظايف اصلی 
دولت موقت برشمردند تا همچنان بحبوحه حوادث انقالب، مانع از تدوين قانون اساسی 

جديد نگردد. در حكم بازرگان چنين آمده است: 
جناب آقای مهندس مهدی بازرگان : بنا به پيش��نهاد شورای انقالب، 
بر حسب حق شرعی و حق قانونی ناشی از آرای اكثريت قاطع قريب به 
اتفاق ملت ايران كه طی اجتماعات عظيم و تظاهرات وسيع و متعدد در 
سراسر ايران نسبت به رهبری جنبش ابراز شده است... جنابعالی را بدون 
در نظر گرفتن روابط حزبی و بس��تگی به گروهی خاص، مأمور تشكيل 
دولت موق��ت می نمايم تا ترتي��ب اداره امور مملك��ت و خصوصاً انجام 
رفراندوم و رجوع به آرای عمومی ملت درباره تغيير نظام سياسی كشور 
به جمهوری اسالمی و تشكيل مجلس مؤسسان از منتخبين مردم جهت 
تصويب قانون اساسی نظام جديد و انتخاب مجلس نمايندگان ملت بر 

طبق قانون اساسی جديد را بدهيد.1 
جالب آنكه همزمان با حكم نخس��ت وزيری دولت موقت، دقيقاً در همين روز، نامه ای 
تاريخی از ش��هيد صدر وجود دارد كه در آن پيش نويسی برای قانون اساسی جمهوری 
اسالمی ايران ارايه داده است. شهيد صدر اين متن را در پاسخ به سؤال تعدادی از علمای 
لبنان و در مقام تبيين ديدگاه فقهی خود پيرامون »قانون اساس��ی جمهوری اسالمی 
ايران« نگاشته است. ايش��ان پس از ذكر ويژگی های انقالب اسالمی، به نقش بی بديل 
رهبری نهضت تحت عنوان »مرجعيت رش��يده« تأكيد می ورزد و در ادامه انديشه های 
بنيادين در پيش نويس قانون اساسی را توضيح می دهد. ايشان آنگاه به بيان روش های 
اعمال حاكميت از سوی مردم و همچنين شرايط و ويژگی های شخصی كه مسئوليت 
مرجعيت را قبول می كند، می پردازد. در بخش پايانی نامه نيز ش��هيد صدر تعدادی از 
اهداف جمهوری اسالمی ايران در خارج از كشور را برمی شمارد و نظريه كوتاه فقهی خود 
در اين نامه را، تنها به عنوان پيشنهادی كه قابل بررسی و اجراست معرفی می نمايد. نامه 
مورد بحث به تاريخ 6 ربيع االول 1399 برابر با 15 ب�ه�م�ن 1357 شمس��ی )پيش از 
رفراندوم تعيين نظام سياسی و قبل از انتشار رسمی پيش نويس قانون اساسی جمهوری 

1. صحيفه امام، ج 6، ص55.
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اسالمی ايران( نگاشته شده است.1 اين نامه اكنون به زبان فارسی ترجمه شده و در اختيار 
همه محققين فارسی زبان قرار دارد.2 

به گفته دكتر حبيبی، وی به همراه آقايان صدر حاج س��يد جوادی،3 ناصر كاتوزيان، 
محمدجعفر لنگرودی، عبدالكريم الهيجی4 و ناصر ميناچی5 پيش نويس قانون اساسی 
را در 160 اصل تكميل و اصالح نمودند.6 دكت��ر كاتوزيان نام آقای فتح اهلل بنی صدر7 را 
نيز به اين جمع اضافه می كند.8 پيش نويس در تاريخ 7اس��فند 57 به امام تحويل داده 

1. به تازگی پژوهشگاه تخصصی شهيد صدر اعالم كرده كه در آستانه پيروزی انقالب اسالمی و بعد از ورود امام 
خمينی به ايران، ش��هيد صدر تأليف مجموعه ای با نام »االسالم يقود الحياه؛ اس��الم راهبر زندگی« را آغاز نموده 
است. به نوشته اين مركز، نگارش اولين مقاله از اين مجموعه در تاريخ 15 بهمن 1357 )6ربيع االول 1399ق( به 
پايان رسيده و »لمحه فقهيه تمهيديه عن مشروع دستور الجمهوريه االسالميه فی ايران؛ نگاهی فقهی و مقدماتی 
به پيش نويس قانون جمهوری اسالمی ايران« نام گرفته است. به گفته اين مركز پژوهشی، به دليل شرايط امنيتی 
عراق، اين پيش نويس به شكل پاسخ به استفتاء نگاشته شده و در تاريخ 6 اسفند57 به ايران فرستاده شده است. 
از قول شهيد صدر چنين آمده است: »رهبران بزرگوار انقالب در ايران مشغول به كارها و مشكالت پرشمار مربوط 
به برقراری امنيت و تحكيم پايه های انقالب هستند و بی شك در اين زمان اين فرصت برای آنها مهيا نمی شود كه 
به تأمين جنبه های فكری نهضت بپردازند و ما بايد در اين زمينه، ولو با همين تالش ساده، به ايشان كمك كنيم«. 
گفتنی است مقاالت مربوطه در سال 58 برای نخستين بار ترجمه شده است. اكنون مجموعه مقاالت شهيد صدر در 
موضوع پيش گفته با نام »اسالم راهبر زندگی« توسط پژوهشگاه تخصصی شهيد صدر نشر يافته است. برای اطالع 

www.imam-sadr.com  بيشتر در اين باب رك: پايگاه رسمی پژوهشگاه تخصصی شهيد صدر
2. رك: محمدباقر صدر، »نگرشی فقهی و مقدماتی به پيش نويش قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران«، ترجمه 

امين رضا عابدی نژاد داورانی، انديشه صادق، ش10، بهار 1382، ص8-18. 
3. وی از اعضای اوليه و بنيانگ��ذار نهضت آزادی ايران و از اعضای فعال نهضت مقاومت ملی، دادس��تان تهران، 
عضو شورای انقالب، وزير دادگستری، وزير كشور، نماينده مردم قزوين در اولين دوره مجلس شورا، پيش و پس از 

انقالب بوده و به مدت 30 سال سرپرستی دائره المعارف تشيع را عهده دار بوده است. 
4. حقوق دان و از مؤسسين جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر. 

5. وی از مؤسسان حسينيه ارشاد به شمار می رفت و تا پايان عمر نيز عهده دار سمت مديريت اين مركز بود. نيز 
ارتباط نزديكی با اعضای نهضت آزادی داشت و در دولت موقت، عهده دار وزارت ارشاد بود. 

6. دكتر كاتوزيان تعداد اصول آن پيش نويس را، 150 اصل بيان می كند. 
7. او از اعضای اصلی نهضت مقاومت ملی و عضو كميته اجرايی و كميته انتشارات و تبليغات بود. 

8. دكتر كاتوزيان: »بنابراين می توان گفت اولين پيش نوس قانون اساسی در هيئتی تصويب شد كه اعضای آن 
عبارت بودند از دكتر حبيبی، دكتر جعفری لنگرودی، مرحوم فتح اهلل بنی صدر كه بعدها دادستان كل كشور شدند، 
آقای الهيجی، آقای ميناچی و خود من. آقای ميناچی به دليل مشغله زياد، كمتر در جلسات كميسيون شركت 
می كرد ولی از لحاظ تهيه مكان و غذا پيوسته ما را ياری می كرد و محور تشكيل كميسيون بود. بنی صدر نيز از نيمه 
راه از ما جدا شد و گفت انقالب در جای ديگر به من نياز دارد و در حكومت موقت با سمت دادستان كل كشور شروع 
به فعاليت كرد. از آن جمع چهار نفری بنده مسئول نوشتن اصول پيش نويس شدم. يعنی مذاكرات را می شنيدم 
و خود نيز پيشنهاداتی می دادم. با توجه به نيازهايی كه انقالب داشت، می خواستيم جلوی ضرباتی كه از حكومت 
سابق خورده بوديم، گرفته شود. لذا پس از مذاكرات و تجزيه و تحليل فراوان، مذاكرات را به صورت اصل می نوشتم. 
بس��ياری از اصول را هم در منزل تهيه می كردم و در جمع مطرح می كردم كه اگر مورد موافقت قرار می گرفت به 
عنوان اصل قانون اساسی نوشته می شد. در طول دو يا سه ماه توانستيم كار را تمام كنيم. به طوری كه گاهی در روز 

15 ساعت كار می كرديم و باألخره 150 اصل قانون اساسی را نوشتيم.« 
رك: ناصر كاتوزيان، »گذری بر تدوين اولين پيش نويس قانون اساسی«، حقوق اساسی، س1، ش1، پاييز 82، 

ص124 و 125. 
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می ش��ود1 و در تاريخ 10اس��فند به توصيه امام برای علما در قم فرس��تاده ش��د2 و در 
24اس��فند متن نهايی حاصل از تلفيق نظريات علما توس��ط همان جمع فوق الذكر، را 
به امام دادند.3 همچنين در تاريخ 27اس��فند از طريق آقای صدر حاج سيد جوادی به 
هيات دولت تحويل داده ش��د. در هيئت دولت نيز در شورای طرح های انقالبی زير نظر 
دكتر يداهلل سحابی4 پيش نويس مورد بررس��ی قرار گرفت.5 عزت اهلل سحابی فرزند وی 
می گويد: »در اين مرحله دكتر سنجابی از طرف حزب ملت ايران، دكتر صحت از طرف 
حزب مردم ايران و يكی و دو نفر حقوقدان ديگر روی آن كار كردند. من هم حضور داشتم. 
طرح اوليه كمی تعديل شد.«6 پيش نويس بعد از دولت موقت به شورای انقالب رفت و 
تقريباً با سرعت تصويب شد.7 پيش نويس تصويب ش��ده در دولت موقت يك مرتبه در 
تاريخ 8 و 9 ارديبهش��ت 58 در 160 اصل منتشر ش��د8 و پاره ای از نظريات امام در آن 

1. مصاحبه اختصاصی كيهان با دكتر حبيبی، 58/6/11، شماره 10797، ص10. ناصر كاتوزيان، گامی به سوی 
عدالت، ج1، ص535. 

ناصر ميناچی وزير اطالعات دولت موقت در تاريخ 8 اس��فند 57 اعالم كرد كه »طرح قانون اساس��ی در دست 
امام خمينی است.« )كيهان، 57/12/9، ش10649، ص3( البته دكتر كاتوزيان اين تاريخ را 19 بهمن )روز ديدار 
كاركنان نيروی هوايی با امام( بيان می كند اما ظاهراً اشتباه می گويد زيرا در ابتدای خاطرات خود )ص118، نشريه 
حقوق اساس��ی( می گويد: »به خاطر می آورم كه روز 22 بهمن زمانی كه پادگان ها سقوط كردند به همراه دكتر 
حسن حبيبی كه او نيز از نويسندگان پيش نويس بود از حس��ينيه ارشاد ]محل برگزاری كميسيون پيش نويس[ 
برمی گشتيم..« كه نشان می دهد تاريخ 19 بهمن اشتباه است و همان تاريخ 9 اسفند كه دكتر حبيبی می گويد، 

درست می باشد. 
2. ناصر كاتوزيان، »گذری بر تدوين قانون اساس��ی«، همان، ص125؛ نيز مصاحب��ه اختصاصی كيهان با دكتر 

حبيبی، 58/6/11، شماره10797، ص10. 
3. مصاحبه اختصاصی كيهان با دكت��ر حبيبی، همان. دكتر كاتوزيان بيان می كند كه در اين جلس��ات آقايان 

ميناچی و بنی صدر حضور نداشتند. رك: كاتوزيان، گامی به سوی عدالت، ج1، ص537. 
4. از اعضای مؤسس نهضت آزادی ايران بود. 

5. مصاحبه اختصاصی كيهان با دكتر حبيبی، همان. 
6. ماهنامه چشم انداز ايران، »شريعتی الگوی آرمانی توسعه«، ش26، ص70. عزت اهلل سحابی می گويد: »طرح 
اوليه كمی تعديل شد. حبيبی اختيارات رئيس جمهور را خيلی باال برده بود و در مقابل نخست وزير را خيلی ضعيف 
كرده بود، در كميسيون هيئت دولت كه پدر بنده رياست آن را بر عهده داش��ت، اختيارات نخست وزير را باالتر و 

اختيارات رياست جمهوری را پايين آوردند تا تعادلی برقرار شود.« 
7. در روزهای 6،8،10،11،12،13،17،24 خرداد 58 بخش��ی از جلسات ش��ورای انقالب به اين امر اختصاص 
يافت. شهيد محمدجواد باهنر: »شورای انقالب نگاهی فوری و گذرا به پيش نويس كرده و چون بايد نظرات عموم 
مردم لحاظ شود، الزم بود مجلسی از صاحب نظران تشكيل شود... شورای انقالب در مورد اين طرح و پيش نويس 
نظر مساعد و موافق خودش را اعالم نمی كند بلكه منتظر است نظرها جمع شود و در مجلس خبرگان دقيقاً به كار 
تنظيم و تكميل و اصالح اين قانون اساسی رسيدگی شود و حتی شورای انقالب آماده است كه بپذيرد و دگرگونی 

اساسی و مبنايی در بسياری از موارد اين قانون را.« )جمهوری اسالمی، به تاريخ 58/5/13( 
8. كيهان، 8 و 9 ارديبهشت 58، شماره های 10694 و 10695؛ نيز رك: سند شماره46.
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اعمال شده بود1 و به عنوان پيش نويس مقدماتی خوانده شد.2

نظریات مختلف پيرامون ضرورت و کيفيت تأسيس مجلس مؤسسان
بعد از انتشار رسمی پيش نويس مصوب دولت موقت و شورای انقالب )در 151 اصل( 
در تاريخ 58/3/24 3 بحث های داغی پيرامون ضرورت يا عدم ضرورت تش��كيل مجلس 
مؤسسان قانون اساسی شكل گرفت. در مورد تشكيل مجلس مؤسسان يا خبرگان يا به 

رأی گذاشتن همان پيش نويس سه نظريه كلی وجود داشت: 
1. تشكيل مجلس مؤسسان و تصويب قانون اساسی توسط آن: نظر آقايان مهدوی كنی، 

يداهلل سحابی، مهدی بازرگان، ابوالحسن بنی صدر، داريوش فروهر.
2. برگزاری رفراندوم: نظر آقايان سيد علی خامنه ای، اكبر  هاشمی رفسنجانی، عزت اهلل 

سحابی، قطب زاده.
3. تشكيل مجلس كوچك تر )خبرگان قانون اساس��ی(: نظر آقايان بهشتی، موسوی 

اردبيلی، طالقانی.4
البته در اين زمينه نظري��ات ديگری نيز مطرح بود كه كمت��ر در كانون توجهات قرار 

داشت. در اينجا به چهار مورد از مهم ترين آنها اشاره می شود: 
1. نظر آيت اهلل سيد كاظم ش��ريعتمداری: معتبر بودن قانون اساسی مشروطه همراه 
با حذف اصول مربوط به سلطنت و عدم نياز به مجلس خبرگان.5 البته اين نظريه عماًل 
پذيرفته نشد. امام در س��خنرانی خود اعالم نمود كه چون رژيم سلطنتی غير قانونی و 

نامشروع است، قانون اساسی اين نظام هم از اعتبار ساقط است.6
2. برگزاری هم زمان رفراندوم جمهوری اس��المی و قانون اساسی تا مردم هنگام رأی 
به جمهوری اسالمی بدانند كه به چه نظام و قانونی رأی می دهند. اين پيشنهاد نيز در 

شورای انقالب رد شد.7

1. سيد جواد ورعی، مبانی و مستندات قانون اساسی، ص61. 
2. يداهلل سحابی، كيهان، 58/2/22، ش10704؛ حسن حبيبی آن را متن دست كاری شده پيش نويسی شمرد 
كه با استفاده از متن اوليه تهيه شده بود. رك: كيهان 58/10/25، ش10906؛ نيز ناصر كاتوزيان، حقوق اساسی، 

»گذری بر تدوين قانون اساسی«، همان. 
3. كيهان 58/3/24، ش10732؛ نيز رك: اسناد شماره 4 و 8.

4. صورت مذاكرات شورای انقالب، جلسه مورخ 58/2/25 به نقل از: سيد جواد ورعی، مبانی و مستندات قانون 
اساسی به روايت قانونگذار، ص39. 

5. كيهان، 58/7/15، ش10824، ص3. 
6. صحيفه امام، ج5، ص304. 

7. صورت مذاكرات شورای انقالب، ج1، ص21. 
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3. تدوين قانون اساسی توسط آقايان و معتقدان به 
اصول انقالب؛ اين افراد كه مورد اعتماد رهبر و مردم 
هستند به وس��يله يك ش��ورای محدود سه نفری به 

انتخاب امام و رياست آقای طالقانی انتخاب شوند.1
4. عدم ني��از به برگزاری انتخاب��ات به دليل حجت 
بودن نظ��ر اكثريت اعض��ای مجلس تدوي��ن قانون 

اساسی.2
بررسی داليل هركدام از نظريات، نيازمند تفصيل در 

جای ديگر می باشد.3

روزشمار تدوین پيش نویس قانون اساسی 
در اين بخش، به منظور ارايه تصويری روشن از سير تحوالت، تاريخچه وقايع مرتبط با 

تدوين قانون اساسی، به اختصار مرور می شود. 
پاريس )قبل از بهمن 57(: پيشنهاد شدن به دكتر حبيبی برای نوشتن 

پيش نويس 
2بهمن 57: دادن پيش نويس توس��ط دكتر حبيبی به امام در پاريس 

)كه چند روز بعد به او بازگردانده شد.(
15بهمن 57: تأكي��د امام خمينی بر تدوين قانون اساس��ی جديد در 
حكم نخس��ت وزيری دولت موقت، همچنين نگارش پيش نويس قانون 

اساسی جمهوری اسالمی توسط شهيد صدر 
19بهمن 57: اولين جلس��ه مش��ترك دكت��ر حبيبی با كميس��يون 

مشخص شده برای تدوين پيش نويس
7اسفند 57: دادن پيش نويس در 160 اصل به امام

10اسفند 57: فرستادن آن برای علمای قم 
24اسفند 57: دادن متن نهايی حاصل از تجميع نظريات علما به امام

27اسفند 57: دادن پيش نويس به دست آمده توسط آقای صدر حاج 
سيد جوادی به هيئت دولت

1. امت، ش10، 1358/3/30، ص2. 
2. صورت مذاكرات شورای انقالب، ج2، ص69. 

3. رك: سيد جواد ورعی، همان، ص36-45. 

آیت اهلل گلپایگانی: از بعضی 
از مواد این پيش نویس)اول( 
معلوم می شود که به واسطه 
فاصله ای که در دوران پنجاه 
و چهار ساله اخير ميان مردم 
و فرهنگ اسالم ایجاد شده، 
تحت تأثير یکی از دو فرهنگ 
شرق و غرب ناخودآگاه 
برآن اند که آنچه در مملکت 
به عنوان نظام مقرر شود باید 
یا تقليد از نظامات غربی یا 

نظام شرقی باشد
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8 و 9ارديبهشت 58: انتشار پيش نويس بررسی شده در دولت موقت به 
عنوان پيش نويس مقدماتی برای اعالم نظرها در 160 اصل 

6 تا 24 خرداد58: بررسی در شورای انقالب
24خرداد 58: انتش��ار پيش نويس رس��می مصوب دولت و ش��ورای 

انقالب.
12مرداد 58: انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی 

28 مرداد 58: شروع به كار مجلس خبرگان قانون اساسی 
24آبان 58: اتم��ام كار تدوين قانون اساس��ی در 175 اصل توس��ط 

خبرگان قانون اساسی 
12آذر 58: تصويب نهايی توسط ملت ايران در انتخابات 

ارسال پيش نویس قانون اساسی به علما
پيش نويس اوليه در تاريخ 10اسفند 57 بنابر فرمايش امام1 برای علما و مراجع وقت 
يعنی آقايان گلپايگانی،2 سيد كاظم شريعتمداری،3 سيد شهاب الدين مرعشی نجفی،4 
سيد محمدصادق روحانی، عبدالرحيم ربانی شيرازی5 و برخی از علمای تهران ارسال 
شد.6 امام نيز در حواش��ی متنی كه در اختيارش��ان بود، نكاتی را متذكر شدند و برای 

بررسی به جامعه مدرسين فرستادند. آيت اهلل محمد يزدی بيان می كند:  
پيش نويس��ی كه در اختيار حضرت امام قرار گرفت��ه و به نظر مبارك 
ايشان رس��يده بود و يادداش��ت هايی در كنار صفحاتش مرقوم فرموده 
بودند، عين آن نسخه را برای جامعه مدرسين قم ارسال كردند كه آقايان 

1. دكتر كاتوزيان: »طرح را خدمت امام داديم... امام در آن جلسه گفتند طرح شما يك مدتی پيش من بماند تا 
مطالعه كنم. ايشان اصرار داشتند تا طرح را به قم بفرستيم تا جمعی از علمای قم نيز آن را بخوانند تا از نظر شرعی 

اشكالی نداشته باشد تا من نيز آن را امضا كنم تا به رفراندوم گذاشته شود.« )ناصر كاتوزيان، همان، ص125(. 
2. رك: اسناد شماره 12، 52، 64، 72، 78، 80. 

3. آيت اهلل شريعتمداری در مصاحبه با خبرنگاران: » پيش نويس قانون اساس��ی را سه، چهار ماه پيش به اينجا 
آوردند و مطالعه كرديم و ش��ش، هفت ماده آن را حاش��يه زديم، گفتيم بايد اصالح ش��ود.« )جمهوری اسالمی، 

58/3/21، ص8(.
4. رك: اسناد شماره 32و 58و 76. 

5. آقای ربانی شيرازی در 58/3/24 اظهار داش��ت:  »از مدتی قبل پيش نويس قانون اساسی نوشته شده، وقتی 
كه در قم بودم، آوردند و ديدم اشكاالتی كه به نظر رسيد، توضيح دادم.«)جمهوری اسالمی،58/3/24، ص3(

6. س��يد جواد ورعی، همان، ص54؛ )همچنين آقای احمد معرفت از مؤسس��ه امام صادق)ع( تهران در تاريخ 
58/4/8 به پيش نويس منتشره در مطبوعات اعتراض كرد كه غير از پيش نويسی است كه برای علما ارسال شده 

بود.( رك: همان. 
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آن را مالحظه كنند و اظهار نظر نمايند. ب��رای اين منظور به مدت يك  
ماه صبح ها جلساتی با حضور اعضای جامعه مدرسين تشكيل می شد. 
اين جلسه به رياست آيت اهلل مشكينی تشكيل می شد. اين نسخه محور 
بحث و تبادل نظر بود. يك صفحه خوانده می ش��د، نظر امام مطرح و به 

بحث گذاشته می شد و اگر نكاتی به نظر می رسيد، يادداشت می شد.1

مهم ترین نقدهای وارد بر پيش نویس رسمی منتشره در 24 خرداد 58
پس از انتش��ار پيش نويس قانون اساس��ی جمهوری اسالمی در رس��انه های رسمی، 

انتقاداتی بر آن وارد شد كه در ادامه مهم ترين اين انتقادها را از نظر می گذرانيد. 
الف. اعمال نكردن نظريات علما و امام

جالب توجه است كه در پيش نويس منتشره در تاريخ 8 ارديبهشت پاره ای از نظريات 
امام و علما اعمال شده بود و در پيش نويس منتشره رسمی مورد توجه قرار نگرفته بود!2 
اين در حالی اس��ت كه برخی ادعا دارند پيش نويس های منتشره به  جز در چند مورد با 

تأييد امام همراه بود. بنی صدر در يك مصاحبه اظهار می دارد:  
اين قانون اساسی به نظر امام رسيده، امام با دستخط خود در 9 مورد 
در آن اصالحاتی كرده اند، پيش نويس قانون اساس��ی اوليه يك دست 
نبود و مالحظات امام و آيت اهلل شريعتمداری در مرحله دوم مورد توجه 
قرار گرفت. تمام موارد قانون اساسی جز يكی، دو مورد كه برای مجلس 

خبرگان گذاشته شده، مورد تأييد امام می باشد.3 
آقای حس��ن آيت در يك س��خنرانی اين س��ؤال را مطرح می كند كه »اگ��ر امام اين 
پيش نويس را ديده اند، چرا اينقدر اشكال دارد؟ ديدن غير از تأييد كردن است، ديده اند 
ولی تأييد نكرده اند.«4 بيانات ام��ام از 58/3/26 تا 58/5/29 يعن��ی فاصله زمانی بين 
انتشار پيش نويس رسمی تا تشكيل مجلس خبرگان نيز حاوی ده ها بار تأكيد بر انتخاب 
اسالم شناسان متعهد و ضرورت تدوين قانون اساسی اسالمی می باشد. ايشان در تاريخ 

58/5/3 بيان می دارد:  

1. مصاحبه آيت اهلل يزدی پيرامون تدوين قانون اساس��ی، دبيرخانه مجلس خبرگان، 83/3/25. رك: پيوست، 
حاشيه های امام، سند شماره104.

2. سيد جواد ورعی، همان، ص63-61 و ص66. 
3. جمهوری اسالمی، 58/4/14، ص8.

4. همان، 58/4/16. 
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... بعد از اينكه رسيديم به اينجا، ما بياييم يك قانون امريكايی درست 
كنيم، يك قانون اروپايی درست كنيم، يك قانون اساسی غربی درست 
كنيم، خون جوان هامان را هدر بدهيم! اين االن دست خودتان است. اين 
قانون پيش نويس است، پيش نويس هيچ چيز نيست. بايد رأی بدهيد. 
بايد نظر بكنيد و مهم اين است كه خبرگان بايد اسالمی، امين، مسلمان، 
متوجه، غرب و ش��رق و تحت تأثير غربی و تحت تأثير ش��رقی نباشند، 
تحت تأثير مكتب های انحرافی نباش��ند. اينهايی ك��ه می خواهيد قرار 
بدهيد اين طور نباشد كه تحت تأثير مكتب ماركس مثاًل يا امثال اينها 
باشند، اينها ]نبايد[ باش��ند. مجلس خبرگان را كه می خواهيد درست 
بكنيد، بايد افراد خبير به احكام اسالم و اش��خاصی كه امين هستند و 
اش��خاصی كه تحت تأثير مكتب های انحرافی نيس��تند و اشخاصی كه 
دلسوز به اين ملت هستند و اشخاصی كه دلسوز به اسالم هستند، يك 
همچو اشخاصی را البته اشخاص خبير مطلع و مطلع بر اوضاع روز، اينها 
را بايد تعيين بكنيد تا بررسی بكنند و يك قانونی كه مطابق با ميل همه 
ملت اس��ت، كه آن عبارت از قانون غير مخالف با اس��الم ]است [ و هيچ 
چيزش مخالف با اسالم نباشد، ان شاءاهلل درست بشود. و آن وقت به نظر 
همه مردم گذاش��ته بش��ود؛ مردم رأی به آن بدهند، و آن قانون، قانون 

تصويب شده باشد.1
نيز هشدار آيت اهلل گلپايگانی در تاريخ 58/3/29 و پس از عدم توجه به موارد اصالحی 

مدنظر ايشان مورد توجه می باشد: 
اينجانب از االن ابالغ می كنم اگر قانون اساس��ی ب��ه طور كامل طبق 
قوانين شرع تدوين نشود و مسئله اتكا حكومت به نظام امامت و واليت 
فقيه در آن روشن نشود، حكومت بر اساس آن طاغوتی و ظالمانه خواهد 

بود...2 
... از بعضی از مواد اين پيش نويس معلوم می شود كه به واسطه فاصله ای 
كه در دوران پنجاه و چهار ساله اخير ميان مردم و فرهنگ اسالم ايجاد 
شده، تحت تأثير يكی از دو فرهنگ شرق و غرب ناخودآگاه برآن اند كه 

1. صحيفه امام، ج9، ص246، 58/5/3؛ نيز رك: همان، ص308، 58/5/29، پيام امام به مناسبت افتتاح مجلس 
خبرگان قانون اساسی. 

2. جمهوری اسالمی، 58/3/29.
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آنچه در مملكت به عنوان نظام مقرر شود بايد يا تقليد از نظامات غربی 
يا نظام شرقی باشد.1

نيز يك��ی از كانديداهای نهضت آزادی ب��ه طور ضمنی به اين مطلب اش��اره می كند. 
عزت اهلل سحابی در جلسه خبرگان قانون اساسی با اشاره به اختالفات صدر مشروطه بين 
مشروطه خواهان و مشروعه خواهان، نظريه نايينی را در خصوص حكومت در عصر غيبت 
و جايگزينی قوای س��ه گانه تحت نظارت ملت به جای حكومت معصوم تشريح كرده و 
می گويد:  »اين پيش نويس قانون اساسی بر اين اساس است.«2 حال آنكه انتظار می رفت 
پيش نويس بر اساس ديدگاه های رهبران نهضت و در رأس آنها امام خمينی تهيه گردد.3
نكته مهم ديگر فقدان مسئله رهبری و نبودن اصل واليت فقيه در پيش نويس است. 
بررسی نظريات موافقين و مخالفين و چرايی اين بحث، نيازمند تفصيل در جايی ديگر 

می باشد. 
ب. سكوالريستی و غير اسالمی بودن پيش نويس 

عدم توجه به مبانی دينی در تدوين پيش نويس مذكور، انتقادات زيادی را برانگيخت. 
اين موضوع آن چنان واضح بود كه اعضای دولت موق��ت و چهره های ملی گرا نيز بر آن 
اذعان داشتند. به عنوان نمونه كريم سنجابی می گويد: »پيش نويس كاماًل دموكراتيك 

بود.«4 همچنين عزت اهلل سحابی نيز تصريح دارد كه: 
در مجموع روح ليبرال دموكراس��ی بر پيش نويس حاك��م بود. اما در 

شورای انقالب به تعبير بنده، آن را سوسيال دموكراسی كردند.5 
حسين بشيريه نيز می گويد: »پيش نويس خصلتی سكوالر داشت.«6 در ادامه نظريات 

برخی ديگر از شخصيت های سياسی و مذهبی را از نظر می گذرانيد: 
صادق طباطبايی: »در اين پيش نويس، رئيس جمهوری برای 5 سال انتخاب می شود و 
فقط مجلس شورای ملی وجود دارد. واليت فقيه در اين پيش نويس نيست و نظام، يك 

نظام دموكراتيك شبه غربی خواهد بود.«7

1. همان.
2. مشروح مذاكرات مجلس بررس��ی نهايی قانون اساس��ی، اداره كل فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای 

اسالمی، 1364، ج1، ص91-88.
3. رك: سيد جواد ورعی، همان، ص66-67.

4. كريم سنجابی، خاطرات سياسی، لندن، جبهه مليون، 1368، ص332. 
5. محمدحسين رفيعی، »شريعتی الگوی آرمانی توسعه و تجلی آن در قانون اساسی 1358«، چشم انداز ايران، 

ش26، 1383، ص65-78. 
6. حسين بشيريه، ديباچه ای بر جامعه شناسی سياسی ايران، تهران، نگاه معاصر، 1387، ص37.

7. اطالعات، 58/1/7، ش15815.
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غالمحس��ين س��اعدی: »پيش نويس جديد بر 
پيش نويس قبلی يك برت��ری ظاهری دارد و آن 

الئيك بودن آن است.«1
جالل الدي��ن فارس��ی: »... التقاط��ی از قانون 
جمهوری پنجم فرانسه و احكام و اصول اسالمی 

بود.«2
سيد محمد خاتمی: »متأسفانه در پيش نويس 
چيزی كه نيست، اس��الم است و بهتر است آن را 
قانون اساسی جمهوری يا جمهوری دموكراتيك بناميم. اين همان قانون اساسی است 

كه بختيار می خواست آن را عملی كند.«3 
حزب جمهوری اسالمی: »متن پيشنهادی قانون اساسی برخالف آنچه انتظار می رفت 
و فكر می شد، متأسفانه به گونه ای تدوين و تنظيم ش��ده است كه تاراج دهنده منافع و 
منابع نسل حاضر و نسل های آينده كشور است. اين متن پيشنهادی از نوآوری و خالقيت 
اسالمی عاری است... اين قانون اساسی يك رونويسی است از قانون اساسی گذشته...«4 
در كنگره منتقدان مسلمان در سخنان برخی اشاره شد كه »پيش نويس، پيش نويس 

حكومت جمهوری است نه جمهوری اسالمی«5
آيت اهلل گلپايگانی با توجه به برخی موارد پيش نويس، آن را تحت تأثير فرهنگ شرق 

و غرب دانست كه در صفحات گذشته بدان اشاره شد. 
عبدالرحيم ربانی شيرازی، علت تغييرات اساسی در پيش نويس را متناسب بودن آن 
با حكومت دموكراتيك بيان می كند در حالی كه خبرگان انتخاب شدند تا قانون اساسی 

جمهوری اسالمی را تدوين كنند.6
آيت اهلل محمدصادق روحانی: »اين پيش نويس غربی است و نبايد مبنای كار مجلس 

خبرگان قرار گيرد. بدتر از قانون اساسی قبلی است، به درد نمی خورد.«7
آيت اهلل يحيی ن��وری: »پيش نويس نه اس��المی اس��ت ن��ه انقالبی! از منتس��كيو و 

1. همان، 58/4/12، ش15895.
2. جالل الدين فارسی، چهار انقالب و دو گرايش مكتبی و دنيا دولتی، تهران، سوره مهر، 1376، ص407. 

3. اطالعات، 58/4/21، ص9، ش15902.
4. جمهوری اسالمی، 58/5/1.

5. كيهان، 58/4/20، ش10754.
6. اطالعات، 58/7/29، ص4.

7. كيهان، 58/4/25، ش10758.

صرف نظر از این که آیا دولت 
حق دخالت در این کار را 
داشت یا نه، طرح انحالل مجلس 
قانون اساسی به خاطر این بود 
که فهميده بودند که مجلس 
خبرگان، به دنبال تصویب اصل 
والیت فقيه و تغيير برخی اصول 

پيش نویس است



79
ين

دو
ر ت

 سي
ه و

شين
؛ پي

ران
ی اي

الم
 اس

ری
هو

جم
ی 

اس
 اس

ون
قان

96
ن 

ستا
  تاب

  5
ه  2

مار
  ش

م 
ده

هار
ل چ

 سا
  

وم
ه س

دور

سوسياليسم غير عملی بيشتر الهام گرفته تا از قرآن و اسالم و بسيار ضعيف تر از قانون 
اساسی مشروطه.«1

ده ها تن از فضالی حوزه قم، قانون اساسی مشروطه به جز اصول مربوط به سلطنت را 
بسيار متقن تر ارزيابی نمودند.2

برای بررسی بيش��تر اين موضوع به بيانيه ها، نامه ها و نقدهای واردشده در بخش بعد 
توجه فرماييد. 

نكته مهم اين است كه در موضوع پيش نويس قانون اساسی ظاهراً آقای ابراهيم يزدی 
اظهارنظری اثباتاً و نفياً ندارد. لذا محتمل است كه با آن موافق بوده و نيز محتمل است 
كه موافق نبوده! شايد هم به اين علت كه می خواس��تند كار سريع پيش برود مخالفتی 
نكردند تا در مجلس خبرگان بررسی های الزم انجام شود. همان گونه كه ديگر اعضای 

شورای انقالب نيز خيلی اظهار نظر ندارند.

بيانيه ها، پيش نویس های پيشنهادی و نقدها
در مورد پيش نويس منتشرشده گروه ها و افراد زيادی به صورت پيام، بيانيه، سخنرانی، 
اطالعيه و طرح پيش��نهادی مس��تقل اظهار نظر نمودند. بنابر مقدمه كتاب مش��روح 
مذاكرات قانون اساسی، بيش از چهار هزار پيشنهاد و نيز بيش از 60 طرح پيشنهادی به 

مجلس خبرگان قانون اساسی رسيد.3 مهم ترين موارد آن عبارت اند از:4
حواشی امام خمينی بر پيش نويس مقدماتی 

بيانيه ها و پيشنهاد های اصالحی آيت اهلل گلپايگانی 
بيانات آيت اهلل شريعتمداری در مورد مجلس خبرگان و پيش نويس 

پيشنهادات آيت اهلل مرعشی نجفی 
نامه شهيد صدر در پاسخ به پرسش ها پيرامون قانون اساسی با عنوان 

نگرش فقهی و مقدماتی بر پيش نويس 
پيام آيت اهلل سيد عبداهلل شيرازی 

1. جمهوری اسالمی، 58/5/6، ص4.
2. همان،58/4/21.

3. رك: مشروح مذاكرات مجلس بررسی نهايی قانون اساسی، همان، 1364، ج1، مقدمه و ج4، ص3.
4. الزم به تذكر است كه اس��ناد مربوط به اين بخش با همكاری دبيرخانه مجلس خبرگان رهبری و با استفاده 
از آرش��يو روزنامه های مختلف به دست آمده است. با توجه به حجم انبوه اين اس��ناد و عدم امكان ذكر تمامی آن 
موارد، فقط مهم ترين موارد بيان می گردد. الزم است در صورت نياز بيشتر، به مجموعه 20 جلدی اسناد و مدارك 
قانون اساسی موجود در دبيرخانه مجلس خبرگان، مراجعه شود.  نيز فهرست تفصيلی اين مجموعه در دفتر بنياد 

تاريخ پژوهی و دانشنامه انقالب اسالمی واحد قم موجود است. 
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پيشنهاد های آيت اهلل سيد محمد صادق روحانی 
پيش نويس آيت اهلل سيد محمد حسينی شيرازی، »آيين نامه جمهوری 

اسالمی« و »به سوی حكومت هزار ميليون مسلمان« 
نظريات آيت اهلل مكارم شيرازی در مورد قانون اساسی 

مصاحبه ها و بيانيه ها و پيش نويس پيشنهادی آيت اهلل منتظری 
نامه آيت اهلل محمدحسين حس��ينی طهرانی به امام در نقد و بررسی 

پيش نويس 
اطالعيه آيت اهلل دستغيب 

نامه آيت اهلل وحيد خراسانی به امام )58/3/26( و نامه با همان محتوا 
به رئيس خبرگان 

سخنان آيت اهلل محمدباقر خوانساری از علمای تهران 
سخنان آيت اهلل اسماعيل حسينی مرعشی از علمای اهواز 

سخنان آيت اهلل محالتی 
پيش نويس آيت اهلل لطف اهلل صافی گلپايگانی، »قانون اساسی اسالم«، 

در 198 اصل 
پيام ها و پيشنهاد های آيت اهلل حسن س��عيد از علمای تهران، »قانون 
اساسی در حكومت مهدی)عج(« و »حكومت از ديدگاه قرآن و عترت« 

پيشنهادهای آيت اهلل رضا استادی 
نامه آيت اهلل امينی به مراجع 

پيام عالمه مفتی زاده رهبر مسلمانان كرد 
اعتراض و پيشنهاد های سيد ابوالفضل برقعی بر پيش نويس 

بيانات و اطالعيه آيت اهلل عالمه يحيی نوری 
پيش نويس آيت اهلل سيد محمد خامنه ای در 200 اصل، »طرح قانون 

اساسی جمهوری اسالمی« 
بيانيه آيت اهلل معزی ماليری از علمای قم 

پيش نويس پيش��نهادی مش��ترك آقاي��ان منتظری، س��يد محمد 
خامنه ای، حس��ن آيت، ف��ؤاد كريم��ی در 88 اصل، با عن��وان »طرح 

پيشنهادی در قانون اساسی«
پيشنهاد های آيت اهلل سيد حسن مرتضوی از قضات وقت ديوان عالی 
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كشور، »آنچه هرم مس��لمانی بايد درباره 
قانون اساسی بداند«

بيانيه آقای علی تهرانی از علمای مشهد 
نامه آقای طبس��ی حائری ب��ه علما در 

بررسی پيش نويس
نظر حجج اسالم يوسف صباغی، محمد 

رضايی، محمدرضا علوی سرشكی
نام��ه آق��ای رضا بهج��ت ب��ه آيت اهلل 

گلپايگانی
پيشنهاد های مجمع علمی پژوهش های 
اسالمی، »نقد پيش نويس قانون اساسی«
بيانيه ده ها تن از فضالی حوزه علميه قم
نامه علمای اصفهان، جمهوری اسالمی

نامه نمايندگان گروه های اسالمی كردستان به امام
نظريات جامعه وعاظ قم پيرامون پيش نويس قانون اساسی

بيانيه جامعه روحانيت تهران
مقدمه مؤسسه در راه حق قم بر قانون اساسی

پيش نويس پيشنهادی انجمن حجتيه
پيش��نهادات و نظريات انجمن زرتش��تيان ايران بر پيش نويس قانون 

اساسی
مقاله دكتر حسن آيت

نظريات دكتر سنجابی، دكتر بهشتی و سازمان مجاهدين خلق
حبيب اهلل بصيری، »مطالبی درباره قانون اساسی جمهوری اسالمی«

محمد آل اسحاق، »زمينه قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران«
مقاله سيد محمد خاتمی در مورد قانون اساسی

ح. كريمی، نقد بر پيش نويس قانون اساسی
مصاحبه های بنی صدر در مورد قانون اساسی

نقد های ن. ف. لواسانی بر پيش نويس
نقدهای خسرو علوی زاده بر پيش نويس

خانم دکتر طباطبایي: تلفنی 
با احمد صحبت کردم...
گفت: امام همچنان بر این 
باورند که شاه باید برود. 
رژیم شاهنشاهی باید ساقط 
شود و به جای رژیم سلطنتی، 
جمهوری اسالمی محقق 
شود و متذکر شده اند این 
مطالب باید به طور مکرر و 

پی درپی، به مردم گفته شود
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نظر دكتر فاروق در مورد قانون اساسی
نظر آقای مكفی در مورد قانون اساسی

نقد های دكتر كاتوزيان بر قانون اساسی
صحبت های صدر حاج سيد جوادی در مورد پيش نويس

نظريات جامعه قضات در مورد پيش نويس
جمعيت حقوق دانان ايران، برگزاری س��مينار هشت روزه »خواست 
ملت از قانون اساس��ی« از 58/3/26 تا 58/4/6 با س��خنرانی فاطمی، 
بابكی، سميعيان، بهبهانی، معتمدنژاد، محفوظ، رحيمی، ضياءالدين، 

خواجه نوری، بقايی يزدی، ابوالمحمد، منتظر حقيقی، متين دفتری.
كنگره مس��لمانان منتقد با س��خنرانی های عراق��ی، طالقانی، ملكی، 

صادقی، كريمی، سيد علی خامنه ای و... در نقد و بررسی پيش نويس.
سازمان مجاهدين انقالب اس��المی، پيش نويس پيشنهادی در 166 

اصل
سازمان مجاهدين خلق ايران

س��ازمان انقالبی، پيش نويس پيش��نهادی در 6 فص��ل و 97 بيانيه و 
پيشنهاد های حزب توده

جبهه ملی ايران، »درباره پيش نويس قانون اساسی«
نظريات اصالحی حزب اتحادالمسلمين

بيانيه جامعه بهائيان ايران و »پيش��نهاد مقدمه و متن اصالحی برای 
پيش نويس«

اتحاد دموكراتيك مردم ايران، چاپ سرمقاله در نشريه خود
پيش��نهادات ح��زب زحمتكش��ان اي��ران، »نقطه نظ��رات در مورد 

پيش نويس قانون اساسی«
بررسی های گروه سوسياليست های مبارز از پيش نويس قانون اساسی

پيشنهاد های جاما )جنبش انقالبی مردم ايران(
اتحاديه كارگران و دهقانان، جزوه »قانون اساسی جمهوری اسالمی 

يا قيم نامه؟« 
نشريه راه كارگر، هفته نامه اتحاد چپ. 

دانشجويان هوادار س��ازمان پيكار در راه آزادی طبقه كارگر، »واليت 
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فقيه گشادترين كالهی كه بر سر مردم می رود« 
انتقادات جمعيت دفاع از آزادی

انتقادات جمعيت ملی زنان به پيش نويس قانون اساسی

موضع نهضت آزادی در مورد قانون اساسی و بحث انحالل مجلس خبرگان 
مهندس مهدی بازرگان، دبيركل نهض��ت آزادی قبل از انقالب موضع حزب را چنين 

بيان می كند: 
نهضت آزادی به قانون اساسی معتقد است. اگر شاه حاضر باشد تمام 

مواد قانون اساسی را به اجرا درآورد، ما آماده ايم تا سلطنت را بپذيريم.1
مهندس مهدی بازرگان هن��گام تقديم طرح پيش نويس به مجل��س خبرگان قانون 

اساسی بيان می كند: 
در طرح تقديمی، آنچه از اصول آزادی، حق انتقاد، حاكميت ملی و رأی 
اكثريت آمده اس��ت، نه ارمغان مغرب زمين و تقليد و تحميل بيگانگان 
است و نه ميراث نظام شاهنشاهی مخلوع بلكه در تعبيرهای اختيار امر 
به معروف و نهی از منكر و دستور مشورت، محتوی اصولی است منطبق 

با قرآن و منبعث از مشيت ازلی رحمانی.2
سخنان فوق نشان از موافقت نهضت آزادی با پيش نويس می باشد. داليل موافقت با اين 
پيش نويس اين بود كه آنها همانطور كه گفته شد، قانون اساسی دلخواه خود را در دولت 
موقت به تصويب رساندند و اصولی چون واليت فقيه در آن ديده نمی شد. نيز با ادعای 
تأييد امام، به دنبال عدم تغيير در آن بودند. ش��ايد دليل ديگ��ر موافقت نهضت آزادی 
با قانون اساس��ی، اين بود كه آنها احتمال نمی دادند در انتخاب��ات مجلس، رأی زيادی 
نخواهند داشت؛ به طوری كه 69 درصد افراد حائز آرا از ميان فقها و روحانيون انتخاب 
شوند. كريم سنجابی از بازرگان نقل قول كرده كه بزرگترين اشتباهش، اصرار بر مجلس 
مؤسس��ان قانون اساس��ی بوده زيرا اين مجلس اصل واليت فقيه را تصويب كرد و نفوذ 
روحانيون را تحكيم بخشيد.3 مهندس بازرگان در جاهايی ديگر نيز پيش نويس مصوب 

1. اسناد النه جاسوسی امريكا، بخش اول، دانشجويان پيرو خط امام، تهران، 1363، ص7؛ اسناد نهضت آزادی، 
بی جا، 1361، ج1، ص16. 

2. اطالعات، 58/5/29.
3. سعيد برزين، زندگی نامه سياسی بازرگان، تهران، مركز، 1395، ص295.
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دولت موقت را بهتر از قانون تصويب شده در مجلس 
خبرگان می دانست.1

نهض��ت آزادی پ��س از تصويب ني��ز در بيانيه ای، 
موافقت خود را با اجرای آن قانون اساسی اعالم نمود: 
با آنكه قانون اساس��ی را از نقص و عيب و بی نياز از 
اصالح و تكميل از طريق قانونی نمی دانيم، ولی چون 
با آرای عمومی، قوت قانونی پيدا كرده و نعم البدلی 
نداش��ته، تضعيف و ترديد در آن واژگون كننده اساس نظاممان خواهد 
شد. طرفدار، وفادار، مدافع و پاسدار آن هستيم و آن را دستاورد انقالب 

و سرمايه ملی خود می دانيم.2 
البته نهضت آزادی بعداً بيان می كرد كه اعتقاد به اين قانون الزم نيست و صرف التزام 
كافی است: »در رابطه با اصول قانون اساس��ی و هر قانون ديگری، بايد اصل التزام مورد 
نظر باشد نه اعتقاد.«3 بررسی التزام عملی آنها به قانون اساسی نيازمند تفصيل در جای 

ديگری می باشد.
بنابراين نهضت آزادی در جريان پيش نويس قانون اساس��ی، كام��اًل موافق بوده زيرا 
خودشان آن را نوشتند اما در مجلس خبرگان قانون اساسی پيش نويس تغييرات فراوانی 
يافت؛4 به طوری كه در همان زمان و هنوز نيز كسی مثل ابراهيم يزدی در صحبت هايش 
از اين موضوع گله مند است. اما موضع بيانيه های نهضت در آن مقطع، قبول كردن قانون 

1. رك: آن س��وی اتهام؛ محاكمات و دفاعيات اميرانتظام، تهران، نی، 1381، ص26؛ رك: خاطرات و مبارزات 
شهيد محالتی، تهران، مركز اسناد انقالب اس��المی، 1376، ص125. به گفته شهيد محالتی، مهندس بازرگان 
روزی در دانشگاه تهران، پيش از خطبه های نماز جمعه در برخورد با آقای منتظری به انتقاد و پرخاش پرداخت كه 
چرا قانون اساسی را عوض كرديد؟ چرا آيين نامه مجدد نوشتيد؟ نيز مرحوم منتظری كه آن زمان رياست مجلس 
خبرگان قانون اساسی را بر عهده داش��ت می گويد: »... متن اين پيش  نويس را دولت موقت چاپ كرد و به ما داد و 
اصرار هم داشت كه همان متن را بنشينيم تصويب كنيم و حتی ما می گفتيم كلماتی از آن را عوض كنيم، می گفتند 
نه عيناً همين متن را تصويب كنيد! ما گفتيم اينكه نمی ش��ود ما بايد نظر خودمان را مطرح كنيم.«)حس��ينعلی 

منتظری، خاطرات، منتشرشده در سايت اينترنتی وی، ج1، ص458.( 
2. نهضت آزادی ايران، كتاب 7اسفند، ص96.

3. بيانيه1621 نهضت آزادی، 68/9/8. 
4. مرحوم منتظری از تصمي��م نهضت آزادی چنين می گوي��د: » در همان روز اول آق��ای صباغيان آمد پيش 
من و گفت ما فكرش را كرده ايم ك��ه آقای طالقانی را به عن��وان رئيس قرار بدهيم و آقای بن��ی صدر را به عنوان 
معاون و جلس��ات را ايش��ان اداره كنند. من چيزی به او نگفتم ولی بعداً هنگامی كه هيئت رئيسه سنی مشخص 
ش��د، برای تعيين رئيس دائم رأی گيری به عمل آمد و مرا به نواب رئيس معين كردند و مرحوم آقای بهشتی را به 
عنوان نائب رئيس. آقای صباغيان چون از گروه نهضت آزادی بود، دوست داش��ت مجلس را آقای بنی صدر اداره 

كند.«)حسينعلی منتظری، همان، ج1، ص451.( 

امام خمينی)ره(: با توجه به 
تجارب تلخ گذشته ملت ما از 
این خاندان، هيچ گونه راه حلی 
در چهارچوب شاه سلطنت  
کند و نه حکومت، قابل قبول 
نخواهد بود. علی االصول ما با 

رژیم سلطنتی مخالف هستيم
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است. نيز در همان زمان بحث انحالل مجلس خبرگان از طرف دولت موقت طرح شد. 
در تاريخ 58/7/18، به پيش��نهاد عباس امير انتظام،1 معاون نخست وزير و سخنگوی 
دولت موقت، جلسه ای در منزل تقی انواری و با حضور آقايان اميرانتظام، مقدم مراغه ای، 
عباس سميعی، فتح اهلل بنی صدر، عباس رادنيا و احمد صدر حاج سيد جوادی برقرار شد 
و طرح انحالل مجلس خبرگان ريخته شد.2 داليل آنها اين بود كه مدت زمان بررسی و 
1. بنی صدر در خاطرات خود ادعا دارد كه اين طرح توسط برادر وی، فتح اهلل بنی صدر تهيه شد. رك: بنی صدر، 

درس تجربه، ص200.
2. امير انتظام، در دادگاه چنين می گويد: »نظر من بر اين بود كه مشكالت ما ناشي از فقدان قانون است و چون 
در اين رابطه مجلس خبرگان كه ماهيتي بدعت آميز داش��ت تخلف كرده بود، طرح انحالل آن را پيشنهاد كردم. 
مردم ايران به نمايندگان خود اين وظيفه را محول نموده بودند كه پيش نويس قانون اساسي تهيه شده توسط دولت 
موقت را مورد بررسي قرار دهند. در زمان تشكيل مجلس خبرگان سه تخلف نسبت به رفراندم 12 فروردين 1358 
انجام شده بود: 1.پيش نويس قانون اساسي تهيه شده توسط دولت موقت بايستي مورد بررسي قرار مي گرفت، در 
حالي كه اين پيش نويس دور انداخته شده بود و يك پيش نويس قانون اساسي مذهبي مورد بررسي و مداقه قرار 
گرفته بود 2. قرار بود پيش نويس قانون اساسي دولت موقت در مجلس مؤسسان مورد بررسي قرار گيرد. در حالي 
كه مجلس خبرگان با نمايندگاني كه اكثراً روحاني بودند و با تعداد 75 نفر تشكيل شده بود. 3. مدت زمان رسيدگي 

يك ماه تعيين شده بود در حالي كه مجلس بيش از 3 ماه ادامه داشت. 
بنابراين طرح انحالل مجلس خبرگان، پاس��خي بود به خواس��ت مردم كه منتظر يك قانون اساس��ي جديد و 
دموكراتيك در مقابل قوانين رژيم س��لطنتي بودند و به اين ترتيب بر مبناي پيش بيني من، از تدوين يك قانون 
اساسي كه قدرت را در انحصار روحانيون قرار مي داد، جلوگيري به عمل مي آمد. پس از تأييد پيشنهاد من، از افراد 
حاضر در جلسه كه عده اي حقوقدان در بين آنها بود تقاضا كردم كه متن حقوقي طرح را تهيه نمايند. متن اين طرح 
توسط آقايان احمد صدر حاج سيدجوادي )وزير دادگستري( و فتح اهلل بني صدر )دادستان كل( تهيه و انشا و اصالح 
نهايي آن به عهده فتح اهلل بني صدر گذاشته ش��د. صبح روز بعد به منزل فتح اهلل بني صدر رفتم و طرح تهيه شده را 
گرفتم، ولي طرح مزبور بدون اطالع مهندس بازرگان تهيه شده بود و من مخصوصاً ايشان را در جريان جلسه طرح 
قرار نداده بودم تا نتيجه كار را به اطالع ايشان برسانم. لذا طرح را به نخست وزيري بردم و از آقاي بازرگان خواهش 
كردم دستور دهد در اتاق ايشان را قفل كنند تا من بتوانم جريان مذاكرات ديشب را به اطالعشان برسانم. ايشان 
دستور داد در اتاقشان را قفل كردند و من نخست وزير را در جريان مذاكرات و تصميمات و نتايج جلسه شب قبل 
قرار دادم. آقاي بازرگان پس از مطالعه طرح، سرش را روي دست هاي خود روی ميز قرار داده و مدتي فكر كرد پس 
از نزديك به بيست دقيقه سرش را بلند كرد و گفت: من هم با اين طرح موافقم، بعد اضافه كرد: برو خودت متن را در 
روي كاغذ بلندي ماشين كن و آن را به امضاي وزرا برسان. من متن ماشين شده را به وزارتخانه هاي مختلف بردم 
و 14 نفر از وزرا آن را امضا كردند. آقاياني كه مخالف طرح بودند و آن را امضا نكردند عبارت بودند از: دكتر ابراهيم 
يزدي )وزير امور خارجه(، مهندس هاشم صباغيان )وزير كش��ور(، مهندس علي اكبر معين فر)وزير نفت( و دكتر 

ناصر ميناچي )وزير ارشاد(. 
در آن زمان به دليل ب��روز اختالفاتي بين دولت و ش��وراي انقالب چند نفر از اعضاي دولت در ش��وراي انقالب 
شركت مي كردند و چند نفر از اعضاي شوراي انقالب بدون داش��تن حق رأی در هيئت دولت شركت مي نمودند 
و من مي دانستم در صورتي كه طرح تصويب ش��ده در هيئت وزيران، براي اطالع مردم ايران اعالم نشود و موكول 
به تصويب آيت اهلل خميني گردد آن طرح اجرا نخواهد ش��د. به همين دليل قبل از اينكه نخس��ت وزير از اتاق به 
محل تشكيل كابينه برود به ايشان پيش��نهاد كردم خبرنگاران راديو و تلويزيون و روزنامه ها را دعوت كنيم تا در 
نخست وزيري حضور پيدا كنند و آقاي بازرگان بالفاصله پس از خروج از هيئت دولت، طرح تصويب شده را به اطالع 
خبرنگاران برسانند. نخست وزير پيشنهادم را پذيرفت و من از رئيس دفتر ايشان خواستم تا از خبرنگاران دعوت 
كند و خودم در اتاق رئيس دفتر ايشان منتظر ماندم. جلسه هيئت دولت پنج ساعت طول كشيد. اولين كسي كه 
از جلسه خارج شد و به طبقه باال آمد شخص نخس��ت وزير بود من باالي پله ها انتظار ايشان را مي كشيدم. ايشان 
فوق العاده عصبي و هيجان زده بود. وقتي به من رسيد مرا به كناري كشيد و ابتدا سوگند داد تا مسئله را فراموش 
كنم و دوم اينكه بالفاصله به سوئد بازگردم از ايشان جريان را پرس��يدم: گفت بعداً برايت خواهم گفت.« رك: آن 

سوي اتهام؛ خاطرات عباس اميرانتظام، ج1، ص48-50.
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تنظيم قانون اساسی به پايان رسيده و چون از لحاظ شرعی و حقوقی وكالت و نمايندگی 
به زمان در نظر گرفته شده محدود است و بعد از انقضای آن نمايندگان نمی توانند زمان 
وكالت خود را يك طرفه تمديد نمايند، بنابراين بايد مجلس منحل شود.1 اين طرح در 
هيئت دولت به امضای 17 نفر از اعضای دولت رسيد و تنها 4 نفر آن را امضا نكردند.2 در 
شب تصويب نيز دولت روزنامه ها را آماده نگه داشت تا خبر مصوبه را به صورت فوق العاده 
منتشر كنند و راديو- تلويزيون هم آن را بالفاصله اعالم كنند. در اين ميان بازرگان آن را 

منوط به تأييد امام كرد و البته امام نيز قاطعانه با آن مخالفت كردند: 
مگر ش��ما می توانيد كه مجلس خبرگانی كه ملت با آن آراء زياد اين 
مجلس را درس��ت كرده با يك كلمه ای كه ش��ما بگوييد »ما می گوييم 
كه منحل باش��د« مگر با اين حرف ها شما می توانيد، مگر شما قابل آدم 
هستيد! اگر چنانچه واليت فقيه بشود، ديگر همه قدرت ها دست فقيه 
می آيد! پس بنابر اين ع��زا بايد بگيريد! اينها اگر همه قدرت ها دس��ت 
رئيس جمهور مث��اًل كذايی بيايد، هي��چ حرفی ندارن��د، همه قدرت ها 
دست رئيس جمهور باشد، اگر همه قدرت ها دست يك نخست وزير مثاًل 
منحرفی بيايد، آن هم حرفی ب��ه آن ندارند. اما اگر قدرت، نه آن قدرتی 
كه قدرت شيطانی اس��ت، آنی كه نظارت بر امور مملكت است كه نبادا 
معوج بشود... باز هم با رأی ملت. باز هم رأی ملت است كه آن اشخاص 
را يا آن هيئت هايی را كه مثاًل می خواهند درس��ت  بكنند، با رأی ملت 
درست می شود، با اكثريت. شماها در اقليت هستيد. نشسته ايد آنجا با 

قلم می خواهيد حكومت كنيد بر اكثريت!3
صرف نظر از اين كه آيا دولت حق دخالت در اين كار را داشت يا نه، اين طرح به خاطر 
اين بود كه فهميده بودند كه مجلس خبرگان، به دنبال تصويب اصل واليت فقيه و تغيير 

1. جمهوری اسالمی، 59/4/9، ش311، مصاحبه شهيد قدوسی دادستان كل كشور. 
2. حاج س��يدجوادي، از اعضاي دولت موقت تهيه طرح انحالل مجلس خبرگان قانون اساسي را اين گونه شرح 
مي دهد: »حضرت امام از سخنان توطئه آميز آنان سخت برآشفته مي شود. امير انتظام طرحي كه امضاي 18 وزير 
كابينه را در ذيل خود داشت، به بازرگان داد و اگرچه رئيس دولت موقت امضاي تمامي وزيران را مي پسنديد و از 
عدم امضاي معين فر، صباغيان، يزدي و ميناچي، كه به داليل ناكافي ب��ودن داليل از امضاي آن خودداري كرده 

بودند، راضي نبودند.« آن سوی اتهام؛ خاطرات اميرعباس انتظام، ج1، ص48. 
3. صحيفه امام، ج10، ص309؛ نيز رك: همان، ج14، ص437: »قضيه طرح آنكه مجلس خبرگان منحل بشود 
كه در زمان دولت موقت اين طرح شد و بعد هم معلوم شد كه اساسش از اميرانتظام  بوده و آن مسائل. آن وقت آمدند 
آقايان پيش ما؛ همه اين آقايانی كه آقای بازرگان  و رفقايش گفتند: ما خيال داريم اين مجلس را منحلش كنيم. من 
گفتم: شما چه كاره هستيد اصلش كه می خواهيد اين كار را بكنيد! شما چه سمتی داريد كه بتوانيد مجلس منحل 

كنيد؟ پا شويد برويد سراغ كارتان. وقتی ديدند محكم است مسئله، كنار رفتند.« 
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برخی اصول پيش نويس اس��ت. مهندس بازرگان در 
يك سخنرانی به مناسبت رحلت آيت اهلل طالقانی از 
مصوبات مجلس خبرگان اظه��ار نگرانی می كند. در 
پاسخ او، نايب رئيس مجلس خبرگان اظهار شگفتی 
می كند و وجود هر گونه نگرانی را رد می كند.1 شهيد 
سيد عبدالكريم  هاشمی نژاد نيز در سخنرانی خود به 

وی جواب می دهد: 
موقعی نگ��ران می ش��ويم كه اين 
انقالب را بدهيم به دست كسانی كه 

در اين مدت هشت ماه تجربه نش��ان داد كه آنگونه كه بايد نمی توانند 
عمل كنند. مسئله واليت فقيه اين اس��ت كه اگر امروز اين را در قانون 
اساس��ی ننويس��يم، فردا امام خمينی هم اگر بخواهد در يك موضوعی 
اظهار نظر كند، می گويند تو مقام غير مسئولی و حق نداری اظهار نظر 
بكنی. ما می خواهيم پای واليت فقيه را به دولت و حكومت بكشانيم تا 
فردا به فقيه نگويند كه تو آدم غير مسئول هستی و نمی توانی اعتراض 

كنی.2 
امير انتظام بعدها از بازرگان به خاطر نداشتن شجاعت در اعالم انحالل مجلس خبرگان 

و در ميان گذاشتن طرح با امام گاليه نمود و گفت: 
متأسفانه مهندس بازرگان با همه خصوصيات عالی و قدرت فوق العاده 
در قبول شرايط سنگين زمان، فاقد جسارت كافی است. فردا بازرگان و 
عده ای از افراد هيئت دولت به ديدن امام رفتند و طرح را مطرح كردند. 
پرواضح بود كه امام آن را رد خواهد كرد، در حالی كه اگر قباًل اعالم شده 
بود، ش��انس رد كردن آن ده درصد بود ولی در عوض 36 ميليون مردم 
كه به دليل وضع خاص زمان فكر می كردند به جای پياده كردن قانون 
1. شهيد بهشتی: »ملت ما و تحصيل كرده های ما نگران چه هستند؟ برای من و برای دوستانمان خيلی بيشتر 
اظهار نگرانی آقای مهندس بازرگان نخس��ت وزير مورد عالقه مان در س��خنرانی ديروزشان مورد توجه بود زيرا از 
سخنان ايش��ان هم نگرانی از كار مجلس خبرگان استش��مام می شد. ايش��ان از چه چيز نگران هستند؟ از اينكه 
نمايندگان به راستی ميليون ها مسلمان انقالبی ايران، اينجا گردهم آمده اند تا قانون اساسی را بر پايه اصالت های 

اسالم بررسی و تصويب كنند، نگرانند؟« )مشروح مذاكرات مجلس بررسی نهايی قانون اساسی، ج1، ص370.(
2. مشروح مذاكرات مجلس بررس��ی نهايی قانون اساس��ی، ج2، ص1168؛ جالب توجه است كه در همان ايام 
راديوهای بيگانه مثل بی بی س��ی از امام خمينی به عنوان »يك مقام غير رس��می« ي��اد می كردند. رك: كيهان، 

58/6/27، ش10809، ص7. 

آغاز دروس والیت فقيه امام 
در سال های پایانی دهه چهل، 
در کانون های نخبگانی و عموم 
مبارزان بازتاب نسبتًا گسترده 
یافت. این تکاپوها در ابتدای 
دهه پنجاه شمسی، منجر به 
تدوین نخستين پيش نویس 
جمهوری  اساسی  »قانون 

اسالمی ایران« گردید
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اسالم، آخونديسم بر مملكت حكومت خواهد كرد، بپا خاستند و تحت 
رهبری امام بازگشت بازرگان را از ايشان خواستند.1 

بازرگان، بعدها عملكرد مجلس خبرگان در تصويب اصل واليت فقيه را يكی از معضالت 
دانست و از سرايت آن به تمام اركان حكومتی انتقاد كرد.2

مراجعه به آرای عمومی؛ آخرین گام در تدوین قانون اساسی جمهوری اسالمی
پس از استعفای دولت بازرگان در اعتراض به تسخير النه جاسوسی امريكا، )برخالف 
آنچه در برخی منابع رسمی آمده است(3 عماًل پروسه تدوين قانون اساسی ناتمام ماند 
و دولت موقت نتوانست »كار تصويب قانون اساسی در مجلس خبرگان« را به سرانجام 
برس��اند؛ همچنان كه موفق نشد »همه پرس��ی قانون اساس��ی« را برگزار كند. لذا امام 
خمينی در حكم مربوط به »قبول استعفای نخس��ت وزير و بيان مأموريت های شورای 
انقالب«، يكی از مس��ئوليت های ش��ورای انقالب را »تهيه مقدمات همه پرسی قانون 

اساسی « برمی شمارند.4 
قانون اساسی جمهوری اس��المی ابتدا به صورت پيش نويس های متعددی در جامعه 
فكری- رسانه ای ايران مطرح گشت و در ادامه، در مجلس خبرگان قانون اساسی به بحث 
گذاشته شد و به دست اعضای همين مجلس تصويب شد. تصويب قانون اساسی )در 175 

1. آن سوی اتهام؛ خاطرات اميرعباس انتظام، محاكمات و دفاعيات امير انتظام، تهران، نی، 1381، ج2، ص16. 
2. رك: بازرگان، انقالب ايران در دو حركت، بی جا، 1363،  ص183.

3. به عنوان نمونه در مدخل »خمينی، روح اهلل« در دايره المعارف بزرگ اسالمی چنين آمده است: »دولت موقت 
با رهبری و رهنمودهای آيت اهلل خمينی، برگ��زاری انتخابات مجلس خبرگان، تدوين قانون اساس��ی، برگزاری 
همه پرسی قانون اساسی، و در نهايت تثبيت نظام جمهوری اسالمی  برای كشور ايران، در 12فروردين 1358، را 
صورت داد«. )مدخل خمينی،ص679( اساساً برگزاری همه پرسی قانون اساسی مربوط به دوره دولت موقت نيست. 

چه اينكه پس از استعفای دولت موقت در حكم شورای انقالب بر انجام آن تأكيد شده است! 
4. در حكم ايشان چنين آمده است: 

»بسم اهلل الرحمن الرحيم 
شورای انقالب جمهوری اسالمی 

چون جناب آقای مهندس مهدی بازرگان، با ذكر داليلی برای معذور بودن از ادامه خدمت، در تاريخ 58/8/14 
از مقام نخست وزيری استعفا نمودند، ضمن قدردانی از زحمات و خدمات طاقت فرسای ايشان در دوره انتقال، و با 
اعتماد به ديانت و امانت و حسن نيت مشاٌراليه، استعفا را قبول نمودم. شورای انقالب را مأمور نمودم برای رسيدگی 

و اداره امور كشور در حال انتقال. و نيز شورا در اجرای امور زير بدون مجال، مأموريت دارد:
1. تهيه مقدمات همه پرسی قانون اساسی؛ 

2. تهيه مقدمات انتخابات مجلس شورای ملی؛ 
3. تهيه مقدمات تعيين رئيس جمهور.

الزم به ذكر است كه با اتكال به خداوند متعال و اعتماد به قدرت ملت عظيم الشأن، بايد امور محوله را، خصوصاً 
آنچه مربوط است به پاكسازی دستگاه های اداری و رفاه حال طبقات مستضعف بی خانمان، به طور انقالبی و قاطع 

عمل نمايند. 58/8/15- روح اهلل الموسوي الخمينی «. رك: صحيفه امام، ج 10، ص501. 
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اصل( در تاريخ 24 آبان 58 به اتمام رس��يد و متن مصوب، در آذر 1358 با همه پرسی 
مردمی، به تصويب عمومی رسيد. 

جمع بندی
بررسی س��ير تدوين پيش نويس قانون اساسی جمهوری اس��المی در سال های 57 و 
58، نش��ان می دهد جريان حاكم در دولت موقت به دنبال آن ب��ود كه مبانی و موازين 
شريعت به صورت حداقلی در مفاد قانون اساس��ی بازتاب يابد و از همين حيث، چه در 
تعيين نوع نظام سياسی و چه در س��اير اصول تعيين كننده )مانند واليت فقيه(، نوعی 
گرايش به قانون نگاری س��كوالر يا قانون با پيوند حداقلی با ديانت، در عملكرد حضرات 
متبلور است. اين ماجرا نشان می دهد كه آقايان خواس��ته يا ناخواسته، به دنبال تكرار 
تجربه تلخ مشروطه در تبديل مجلس شورای اسالمی به مجلس شورای ملی بودند كه 
با تدبير داهيانه امام خمينی)ره( در وارد كردن مراج��ع، علما و مردم به ماجرای قانون 
اساسی، پروژه آنها با شكس��ت مواجه گرديد و همين شكست تاريخی، زمينه ساز ايجاد 
يك حكومت »مردم ساالر دينی« و تصويب قانون اساسی آن در پاييز 1358 )در دوران 

استعفا و كناره گيری جريان دولت موقت( گرديد. 


