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ــازش ناپذير تاريخ انقالب  فصلنامه 15خرداد به سهم خود از مورخ دردمند و س
اسالمي جناب حجت االسالم و المسلمين آقاي سيد حميد روحاني كه با ريزبيني ها 
و دقت متعهدانه تاريخي كه دارد اين سند را از ميان صدها برگ سند منتشرنشده 
و مهجور درباره  تاريخ اين ملت بيرون كشيد و گرد و غبار تحريف تاريخي را از آن 
ــى از پيشينه  تاريخ با  دور كرد و كريمانه آن را در اختيار فصلنامه قرار داد تا بخش
ــگزاري مي كند. از خداوند بزرگ  شكوه انقالب كبير اسالمي شناخته شود، سپاس
مسئلت داريم كه اين فرصت را در اختيار ايشان قرار دهد تا متن كامل اين سند را 
با گزارش هاي ساواك و اسناد پيرامون آن در جلد چهارم نهضت امام خميني(س) 
كه در دست انتشار است، به جامعه پژوهشگران،  تحليل گران و مورخان تاريخ ايران 

و تفكر اجتماعي اسالمى عرضه دارد.

درس گفتارهاي واليت فقيه امام خمينى(س) در سال 1348
 و سند قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران در سال 1354

دكتر مظفر نامدار 
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ــالمي در  ــيس نظام جمهوري اس ــالمي در 1357 در ايران و تأس ــالب اس پيروزي انق
12فروردين1358، آغاز عصر تازه اي را در حوزه تفكرات اجتماعي،  دگرگوني هاي  سياسي 
و تغييرات فرهنگي رقم زد كه با هيچ دوره ديگري در تاريخ، قابل مقايسه نيست. انقالب 
اسالمي و نظام جمهوري اسالمي نخستين دوره اي است كه برخالف تحوالت دوران معاصر 
و همچنين دگرگوني هاي گذشته، حقانيت،  مرجعيت و مشروعيت خود را نه از تفكرات 
ــالم مي گيرد و نسبت به تمامي  غربي و نه از انديشه هاي اجتماعي و تاريخي، بلكه از اس
ــري كه اراده معطوف به قدرت دارند، اراده معطوف به آزادي،  عدالت،   ايدئولوژي هاي بش
ــر دارد. فكر اجتماعي اسالمي كه امام خمينى(س) آن را در  معنويت و عقالنيت براي بش
شرايط عصر حاضر حيات دوباره اى بخشيد، آن گونه كه در سراسر تاريخ خود نشان داده 
است، بيش از هر چيز، توليدات فكرى و فرهنگى خود را بر سه بعد اصلي زندگي اجتماعي 

متمركز ساخته بود:
1. اخالقي، عقلي و شرعى كردن سياست و قدرت سياسي 

2. اخالقي و اسالمي كردن نهادها و روابط اجتماعي 
3. پرداختن به الگوهاي گوناگون تحقق عدالت اجتماعي در فرهنگ اسالمى

ــبات اجتماعي و اقتصادي،  نظريه هايي كه از رهگذر آنها صورت بندي هاي قدرت  مناس
سياسي تعيين مي شود و الگوهاي گوناگون تغييرات اجتماعي و ثبات سياسي كه متفكران 
برجسته اي چون فارابي،  ابن سينا،  عامري،  بيروني، غزالي، ماوردي،  ابن خلدون،  مالصدرا، 
ميرزاى شيرازى و ديگر بزرگان فكر اجتماعي در تاريخ اسالمي به آن پرداخته اند، عموماً به 
دنبال اين بودند كه رابطه متقابل اين سه بعد اصلي زندگي اجتماعي را در تكوين يك جهان  
انساني، آزاد، عاقالنه،  عادالنه،  اخالقي و در يك كالم، يك جهان توحيدي، دريابند. چنين 
ــي كه در پي مطالعه و فهم انديشه هاي اجتماعي در تاريخ اسالمي  دريافتي براي هر كس
است و دغدغه درك عظمت نهضت امام خمينى(س) را در جهان كنونى دارد، يك ضرورت 

مي نمايد. 
ــه هاي اجتماعي غربى كه عمدتاً بر  ــالمي، برخالف انديش ــه هاي اجتماعي اس انديش
ــبات اقتصادي، ايدئولوژي هايي كه بر اساس اين مناسبات شكل  صورت بندى هاى مناس
مى گيرد و از رهگذر آنها شكل هاي قدرت و جايگاه خدايگان و بندگان در آن توجيه مي شود 
و الگوهاي گوناگون سلطه سياسي در زير سيطره توجيهات اين ايدئولوژى ها متمركز است، 
به جاي تمركز در ساختار قدرت و مناسبات اقتصادي و ايدئولوژيك آن، بر تعادل قوانين 

دستگاه قدرت و توده ها در تحقق عدالت متمركز است. 
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با تفاصيل مذكور فرآيند تحول فكر اجتماعي در تاريخ اسالمي در رسيدن به يك الگوي 
بديل با صورت بندى هاي كامًال بومي كه در آن اين سه بعد اصلي زندگي اجتماعي مورد 
توجه باشد، هيچ گاه محقق نشد و اشتياق تحقق يك جامعه توحيدي در ميان مسلمانان 

هميشه به صورت آرماني تاريخي به دوران جديد رسيده است.
ــالمي امام خميني(س) يگانه متفكري است كه فعاالنه درگير  معمار بزرگ انقالب اس
ــيد وحدت نظريه و عمل را كه از  سياست زمانه خود شد و در مقام حكيمي انقالبي كوش
لحاظ فقهي و فلسفي به دفاع از آن برخاسته بود، محقق سازد. امام متفكري سترگ بود كه 
در سرخوردگي هاي عالمان ديني از سياست هاي دوران خود، سر بر آورد و زماني از جهان 
اجتماعي سخن گفت كه هيچ گونه شيوه عيني براي اثبات اينكه مي توان با دين و باورهاى 
مذهبى جنبش هاى اجتماعي را رهبري و نظام اجتماعي جديدي بنا كرد، وجود نداشت. 
وقتي امام در سال 1341 فارغ از گفتمان هاي رسمي حوزه سياست به دنياي سياسي قدم 
گذاشت هيچ كس باور نمي كرد كه در كمتر از يك دهه نظريه  اي را در حوزه فكر اجتماعي 
ــي و اجتماعي را با تمامي  ــه تمامي صورت بندي هاي فكر سياس توليد كند كه اين نظري
متفكران بزرگش به چالش كشد و با عبور از فلسفه ها و ايدئولوژي هاي رنگارنگ سياسي و 

اجتماعي، به تأسيس نظامي مبتني بر فقه سياسي شيعه نايل آيد. 
وقتي از بديع بودن فكر اجتماعي  امام سخن مي گوييم مقصود اين نيست كه ادعا كرده 
ــيوه عيني براي اثبات تداوم تاريخى اين فكر در طول تاريخ اسالمي  ــيم هيچ گونه ش باش
وجود نداشته است؛ اتفاقاً دغدغه اصلي اين مقاله توجه به پيش زمينه هاي مغفول نظريه 
واليت فقيه و نظام جمهوري اسالمي در مكتب امام خميني(س) و شارحان و ناقدان آن 

است. 
ــتند فكر تأسيس جمهوري  ــايد بارها اين مطلب را شنيده ايم كه عده اي مدعي هس ش
اسالمي در ايران فاقد پيش زمينه هاي تاريخي و صرفاً محصول يك اتفاق ناخواسته بوده 
ــت. حتي ارادتمندان آرمان هاي امام خميني(س) نيز اين خطاي تاريخي را مرتكب  اس
مي شوند و ناخواسته در مطالب خود مي نويسند كه امام جمهوري اسالمي نمي خواست بلكه 
حكومت اسالمي طلب مي كرد و جمهوري اسالمي يك نظريه  گذار از نظام شاهنشاهي به 
حكومت اسالمي است كه روشنفكران ديني وابسته به جبهه ملي و نهضت آزادي كه به ويژه 
در فرانسه در كنار امام قرار گرفتند، به ايشان القا كردند. ما در اين نوشته مي خواهيم به اين 
نكته اشاره  كنيم كه هر چند رويكرد امام به سياست، بي گمان عامل ارزشمندي در شناسايي 
كوشش هايي است كه در يك صد سال گذشته در تشخيص برخي از موضوع هاي بي زمان 
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و مكان در انديشه اجتماعي اسالمي بوده است، اما در سال 1348 وقتي نظريه واليت فقيه 
به عنوان شكلي از حكومت اسالمي در مقابل نظام هاي سياسي موجود تدريس و منتشر 
شد كسي باور نمي كرد در كمتر از پنج سال به نوشته ها و نظريه  هايى منجر شود كه در آن 

زمزمه تأسيس نظام جمهوري اسالمي ايران و قانون اساسي آن مطرح گردد. 
اهميت اين بحث وقتى آشكار خواهد شد كه دريابيم ما از سال 1356 يا  1357 كه جنبش 
اجتماعي يكصد ساله ملت مسلمان ايران پيش زمينه هاي انقالب اسالمي شد و مردم در آن 
از نظامي به نام جمهوري اسالمي نام بردند،  سخن نمي گوييم بلكه از سال 1353 و 1354 
سخن مي گوييم كه ناگهان سندي در ميان ملت ايران منتشر گرديد كه در اين سند سخن 

از «قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران» است. 

قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران در سال 1354!! 
ــاواك تهران در نامه اي خطاب به مدير كل اداره سوم  ــال پرنيان فر،  رئيس س در اين س
ــماره 1220/27101 مورخ 54/4/11 بدينوسيله يك نسخه  ساواك مي نويسد: پيرو ش
(در هفت برگ) اعالميه تحت عنوان به اصطالح قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران به 
همراه يك طغري پاكت مربوطه كه توسط پست به دست گيرنده رسيده جهت استحضار به 
پيوست تقديم مي گردد.... مضافاً اينكه احتمال دارد اين اعالميه براي ساير طبقات مختلف 

مردم نيز ارسال گردد. 
شايد در آن سال مأموران و تحليل گران ساواك كه عموماً زير نظر سازمان سيا، موساد 
و اينتليجنت سرويس تعليم ديده بودند، مانند اغلب فيلسوفان سياسى غرب و غربگرايان 
داخلى به اين سند و امثال اين سند خنديده باشند و آن را ناشى از توهم ارتجاعى نيروهاى 
مذهبى تلقى كرده و بهايى براى آن در دستگاه هاى به ظاهر علمى روش شناسى خود قايل 
نشدند؛ اما چهار سال بعد در ايران، انقالب اسالمي با سه شعار بنيادين به پيروزي رسيد: 
استقالل، آزادي، جمهوري اسالمي. دو واژه استقالل و آزادي در فرهنگ سياسي - اجتماعي 
ــياري از مردم و جريان هاي فكري و  ايران و فلسفه سياسي شناخته شده بود اما براي بس
سياسي و حتي فيلسوفان سياست، مفهوم «جمهوري اسالمي» مفهومي غريب بود. همين 
مسئله نشان مي داد كه انقالب اسالمي از يك منطق منحصر به فرد و غريب پيروي مي كند 
كه براي تمام فيلسوفان سياسي،  نظريه پردازان،  تحليل گران و ناظران خارجي و داخلي 

ناشناخته است. 
ــتي دريافته بود كه «نظام حقيقت انقالب اسالمي با نظام حقيقت  ميشل فوكو به درس
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حاكم بر غرب يكي نيست.»1
وقتي مفهوم جمهوري اسالمي وارد حوزه سياست شد عده اي گفتند: «ايران گرچه سراپا 
اسالمي شده اما با آميختن حقوق اسالمي و اروپايي به شيوه اي بي همتا يك جمهوري مدرن 

به وجود آورده است.»2
ــم مي خورد اين است كه جمهوري  آنچه در تمامي اين گزارش ها و اظهارنظرها به چش
اسالمي ايران به شكل يك نظام سياسي، فاقد سابقه تاريخي حتي در مفهوم اصطالحي آن 

است. آقاي هاشمي رفسنجاني در خاطرات سال هاي 1357 و 1358 مي نويسد: 
يكي از بحث هاي عمده ما در قبل و بعد از پيروزي انقالب، شكل حكومت و نظام 
ــي مي كرديم. نظام هاي  ــه اين موضوع بحث هاي مفصل بود... در زندان راجع ب
سلطنتي و جمهوري و انواع حكومت هايي كه در آن زمان در دنيا بود مورد صحبت 

ــجل نبود.3 ــكل حكومتي واليت فقيه مس قرار مي گرفت... براي ما آن زمان ش
عجيب ترين نكته اين است كه هيچ كس در گزارش ها و خاطرات و نوشته هاي خود نسبت 
به وجود متني تحت عنوان قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، در سال هاي 1353 و 
1354 سخني به ميان نياورد. با وجودي كه ساواك در گزارش هاي خود نسبت به اين متن 
عنوان مي كند احتمال دارد اين متن براي ساير قشرهاي ملت نيز ارسال شده باشد اما حتي 
ــدن نظام جمهوري اسالمي در ايران نويسنده  پس از پيروزي انقالب اسالمي و مطرح ش
يا نويسندگان اين متن ادعايي نسبت به نگارش چنين پيش نويسي در سال هاي گذشته 

نداشتند. 
مورخ انقالب اسالمي حجت االسالم و المسلمين سيد حميد روحاني معتقدند كه پس 
از درس گفتارهاي امام خميني(س) در خصوص واليت فقيه در سال 1348 و انتشار اين 
ــارزه با ادعاى برپايى  ــكل گيري جريان هاي مب درس گفتار ها در قالب هاي متفاوت و ش
حكومت اسالمي، از سال 1350 به بعد به ويژه در ميان جوانان دانشگاهي زمزمه نگارش 
چنين متني توسط آيت اهللا رباني شيرازي در ميان نيروهاي سياسي - مذهبي مطرح بود. 
ــالمي و حتي در بحبوحه مباحث مربوط به تهيه  اما اينكه چرا پس از پيروزي انقالب اس
پيش نويس قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، نه خود آيت اهللا رباني شيرازي و نه ساير 
ــرخوش و افشين جهانديده، ني،  تهران،  1. ميشل فوكو و ديگران، ايران: روح يك جهان بي روح، ترجمه نيكوس

 1379، ص66. 
ــهين احمدي،  رسا،  تهران،  2. رابين رايت، آخرين انقالب بزرگ: انقالب و تحول در ايران، ترجمه احمد تدين و  ش

1382، ص32.
3. عباس بشيري (به كوشش)، انقالب و پيروزي (كارنامه و خاطرات سال هاي 1357 و 1358 هاشمي رفسنجاني)، 

 تهران،  1383، ص355-356. 
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مبارزان انقالب از وجود چنين متني خبر نداشتند،  در هاله اي از ابهام باقي مانده است. 
آنچه بر ما مسلم است اين است كه متن «قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران» در سال 
1354 توسط هيچ يك از جريان هاي مدعي مبارزه به نگارش در نيامده است و نويسنده يا 
نويسندگان اين متن بي ترديد از معتقدان به نهضت امام خميني(س) و آرمان هاي حكومت 
اسالمي بودند. نويسنده يا نويسندگان اين متن معتقدند كه راه جمهوري اسالمي ايران راه 
ملت است. آنهايي كه دستي در تاريخ ايران دارند، مي دانند كه اين باور،  باور شاگردان مكتب 
امام خميني(س) بود. هيچ جرياني جز جريان معتقد به آرمان هاي امام به انديشه  حكومت 

اسالمي به عنوان تنها راه آزادي و استقالل ملت ايران نمي انديشيد. 
ــت كه نويسنده يا نويسندگان آن به  آنچه در متن اين قانون جلب توجه مي كند آن اس
موفقيت نظام جمهوري اسالمي ايران در كوتاه ترين زمان ممكن ايمان داشتند. در انتهاي 
اين قانون مي خوانيم: «جمهوري اسالمي ايران در راهي كه پيش گرفته است به حقانيت 
و اصالت آن نهايت اعتماد و اطمينان دارد و در عين حال نسبت به اين واقعيت هم كمال 

ايمان و اطمينان را دارد كه موفقيت را به زودي به دست خواهد آورد.» 
ــالمي ايران در سال 1354 نشان  انتشار متني تحت عنوان قانون اساسي جمهوري اس
مي دهد كه پس از طرح نظريه واليت فقيه به عنوان يكي از اشكال تأسيس حكومت اسالمي، 
بخشي از شاگردان مكتب امام خميني(س) در اين فكر بودند كه اين نظريه را مى توان در 
قالب كدام يك از مدل هاي نظام سياسي تحقق بخشيد كه هم نمايانگر محتواي اسالمي 
ــد و هم با «زبان زمان» به ويژه زبان جوانان تحصيل كرده اين مرز و بوم  نظام سياسي باش
سازگاري داشته باشد. بي ترديد الگوي قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران در سال 1353 

و 1354 تحت تأثير چنين پرسش هايي بود.
وقتي درس گفتارهاي واليت فقيه از سال 1348 منتشر شد بخش قابل توجهي از جوانان 
ــلمان و مبارز اين مرز و بوم مخصوصاً در دانشگاه سرآسيمه در پي آن بودند  دردمند،  مس
ــور مذهبى  ــازند. جوانان پر ش تا خود را با نهضت امام خميني(س) و مكتب آن همراه س
مى خواستند به نحوي خود را از سيطره فلسفه  سياسي غرب كه بر جنبش هاي اجتماعي و 
الگوي نظام سياسي در ايران و جهان حاكم بود و امتحان خود را پس داده بود، رها ساخته 
و به الگويي كه امام در سال 1348 در قالب درس گفتارهاى حكومت اسالمي و واليت فقيه 
ــازند. شكل گيري جنبش هاي دانشجويي با آرمان هاي  در نجف ارايه كرده بود، متصل س

تشكيل حكومت اسالمي در فاصله سال 1348 تا سال 1357 در ايران بي نظير است. 
«جبهه اسالمي خوزستان» به رهبري شهيد عبدالحسين سبحاني، «گروه حزب اهللا» 
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خرمشهر، «گروه ارتش انقالبي خلق مسلمان ايران»، «گروه دختران عصمتيه» خرمشهر، 
«گروه شهيد حميدرضا فاطمي»،  «گروه ابوذر» و گروه هاي ديگر، آرمان هاي خود را تشكيل 
ــالمي معرفي كردند. تمامي اين گروه  ها بر اين باور بودند كه ارزشمندترين  حكومت اس
موضوع در دوران جديد جنبش هاي اجتماعي در ايران آن است كه چگونه نيروهاي مبارز 
مي توانند به فضاي جديدي كه با طرح نظريه واليت فقيه در حال شكل گيري بود، دسترسي 
پيدا كنند؛ از همين رو است كه ابهاماتي هم چون شكل نظام سياسي آينده ايران و اينكه 
آيا انقالب اسالمي در عرصه توليد نظريه و نظام با توجه به گسترش فزاينده  فعاليت هاي 
ــتعداد كافي دارد و مي تواند از آسيب هاي  سياسي جريان هاي غربگراي چپ و راست، اس
فردي و اجتماعي خاص كه عمدتاً محتوا و شكل جنبش هاي اجتماعي مذهبي را تحت تأثير 
قرار مي دهد، در امان باشد يا نه، وجود داشت. در چنين اوضاع و احوالي اين سؤال مطرح 
مي شد كه شكل نظام حكومتي براي نظريه واليت فقيه امام چه شكلي از نظام هاي موجود 
ــروطه و ساير اشكال نظام هاي  است؟ آيا نظريه واليت فقيه در قالب نظام جمهوري، مش
به ظاهر مدرن ارايه خواهد شد يا در شكل سنتي خود در جهان اسالم كه عموماً در قالب 

خالفت،  امامت يا حتي شيخوخيت مطرح شد، خواهد بود؟
ــه اغلب جوانان  ــده ايران ب ــي آين ــكل نظام سياس امام در تبيين ماهيت و محتوا و ش
تحصيل كرده كشور فهمانده بود كه اين انقالبي كه از راه مي رسد بي ترديد تحت سيطره 
گفتمان هاي رسمي غرب در حوزه سياست نخواهد بود. اما سؤال اساسي اين بود كه چگونه 
ــالمي كه بر پايه سرعت نور  بايد به بينش اجتماعي  عميقى نسبت به نظريه حكومت اس
تحوالت ايران را تحت تأثير خود قرار مي داد و در حال تبديل شدن به بديل نيرومندي براي 
جريان هاي فكري و سياسي حاكم بود، دست يافت؟ در چنين حال و هوايي تغييرات فكر 
سياسي در ايران، وجود جوانان پرشور مبارز را لبريز از شادي و سرور مى كرد اما به ندرت 
كسى تمايل به پشت سر گذاشتن افكار و انديشه هايى داشت كه در طول يك قرن بدان 

خو كرده بود.
ــم انداز نهضت مقدس امام خمينى(س) آينده درخشانى براى خود  مردم ايران در چش
ترسيم مى كردند و اميد به اين كه همه چيز در سايه رهاوردهاى شكل جديد جنبش هاى 
اجتماعى- كه امام خمينى(س) از آن تحت عنوان حكومت اسالمى ياد كرده بود- دگرگون 

خواهد شد، روز به روز در جامعه بيشتر قوت مى گرفت. 
دوران قاجاريه و پهلوى براى ملت ايران دوران مصيبت بار و قرنى بيمار و نااميدكننده به 
شمار مى رفت. جهانى كه غربگرايان و اصالح طلبان عصر قاجارى و پهلوى به ملت ايران 
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وعده داده بودند، جهانى تقليدى، بى انگيزه، استعمارى، وابسته به بيگانگان، استبدادى، 
ضد عقلى و به كلى انتزاعى و توهمى بود.

وابستگى در اين دوران بيش از استقالل، واپس گرايى بيش از پيشرفت و تقليد بيش از 
تجدد جلوه گرى مى كرد. پس از آن همه هياهويى كه پديده تجدد و ترقى در ايران به راه 
ــياه و به ظاهر مدرن پهلوى در پوشش  انداخت، سيطره مرگبار ديوانساالرى استبداد س
قانون اساسى مشروطه بر ايران حكم فرمايى مى كرد. جاروجنجال هاى ناشى از فرنگى مآبى 
خاموشى گرفت و نسيم رمانتيك تجدد و ترقى جاى خود را به اخگرهاى سوزان كوره هاى 
استقالل سوزى، فرهنگ گريزى، دين ستيزى و فرصت سوزى روشنفكرى حامى استبداد 

و استعمار داد.
استبداد ستبر و سنگين با فرآورده هاى سبك و حقير، جايگزين آرمان هاى بلند نهضت 
عدالت خانه و جنبش ملي شدن صنعت نفت شد. دين به الغرى، فرهنگ به سبك سري و 
سياست به توجيه ديكتاتوري و روشنفكري به مجيزگويي اصحاب سلطه گراييد. هيچ چيز 
يا هيچ وضعيتي ميل به شفافيت نداشت. در چنين فضاي تاريكي چه كسي باور مي كرد 
پيرمردي كوچك با عقلي  بزرگ، در فرسنگ ها دور از مردم سرزمين خود، با تبيين ايده هايى 
در حوزه حكومت اسالمي آن هم در عصري كه مي گفتند نه از دين اثري خواهد بود و نه 
از دين داران، پايه ريز يك جنبش بزرگ اجتماعي و مؤسس يك نظام بي بديل اسالمي در 

مقابل تمامي نظام هاي ستبر و سنگين غربي باشد؟! 
ــالمي را كه تا اين اندازه غيرمحسوس نشان  بنابراين سخت است كه واقعيت انقالب اس
ــتقبال ايد ه ها و آرمان هاي آن رفت و باور كرد كه  مي دادند، پذيرفت و با آغوش باز به اس
شكل نظام سياسي اين انقالب كه به نام جمهوري اسالمي ايران شهرت جهاني پيدا كرد، 
برخالف تصورات و توهمات جريان هاي عادي ساز تاريخ نگار دوران معاصر، نه در يك تصادف 
تاريخي و شرايط ناخواسته و تحت تأثير القائات منورالفكري سكوالر كه با شامه قوي خود 
نقطه عزيمت دگرگوني هاى آينده را در كنار امام ديده بودند و در همه جا تالش مي كردند 
ــد و نه  دوربين هاي تلويزيوني و تصويربرداري، آنها را كنار امام ثبت و ضبط كند، پيدا ش

في  البداهه به ذهن كسي رسيد. 
ورود به شرايط جديد اصوالً براي تمامي جريان هايي كه در نهضت مبارزاتي خود از فلسفه 
سياسي غرب و اشكال متفاوت نظام هاي آن استفاده مي كردند غيرقابل قبول و با يك مانع 
ــن در تحوالت اجتماعي  ــود و آن امتناع اين جريان ها از پذيرش نقش دي بزرگ روبه رو ب
ــالمي و واليت فقيه اصوالً در  ــوي نظام كامًال ديني بود. موضوع حكومت اس و رفتن به س
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جريان هاي سياسي شناخته شده آن دوران مثل جبهه ملي، نهضت آزادي، جريان هاي چپ 
و جريان هاي به ظاهر مذهبي مثل سوسياليست هاى خداپرست، سازمان مجاهدين خلق 
و غيره- حتي اگر حضور و تأثير گذاري آنها را در جنبش هاى اجتماعى باور كنيم- نه تنها با 
كم اقبالي بلكه با تمسخر و نفي مطلق روبه رو بود. در سال هاي دهه 40 و دهه 50 هنوز ديد 
مثبت و خوشبينانه اي نسبت به مفهوم حكومت اسالمي و واليت فقيه در ميان جريان هاي 
مبارز وجود نداشت چه برسد به اينكه بحث از تشكيل حكومت جمهوري اسالمي ايران و 
قانون اساسي آن باشد. تمامي ايدئولوژي هاي به ظاهر بزرگ و نيرومند در ايجاد جنبش هاي 
اجتماعي و سياسي جلوي استبداد و غربگرايي صحنه را ترك كرده بودند. صحنه اي كه رو 
به سوي دكترين زدايي فلسفه سياسي در ايران داشت و تمامي شكوه مبارزات سياسي را در 
مخالفت هاي نمايشي پارلماني مجلس شاهنشاهي يا اجازه تشكيل ميتينگ هاي كم مايه 
محفلى يك جريان سياسي در خانه هاي تيمي و در نهايت شوق مباحثه سياسي در پس 

دود سيگارهاى وينستون كافه نادرى1 و ... خالصه كرده بودند. 
ــالمي  ــاره چگونگي آينده جنبش اجتماعي در قالب نظريه حكومت اس پيش بيني درب
امام خميني(س) در چنين فضايى نتيجه اي جز صرف انرژي كالن براي بسيج عواطف و 
احساسات ناپايدار يك ملت رنج كشيده تلقي نمي شد و آرمان گرايي آن هم در برهه اي از 
سرخوردگي هاي سياسي و ناكامي هاي فكري و مبارزات چريكي و ترورهاي كور سياسي 

بحث بسيار كودكانه اى نشان مي داد. 
ــران و نيروهاي  ــاز تاريخ نويس اي ــه جريان هاي عادي س ــايد به همين اعتبار بود ك ش
انحصارطلب مدعي مبارزه سياسي، گوش شنوايي براي شنيدن فريادهاي جوانان مسلمان 
دانشجويي كه تحت تأثير انديشه حكومت اسالمي به سياهچال هاي زندان نظام شاهنشاهي 
گرفتار آمده بودند، نداشتند و چشم ديدن اسناد آشكاري چون قانون اساسي جمهوري 

اسالمي ايران در سال 1353 و 1354 را از دست دادند. 
ــنادى از اين دست و جريان هاي مبارزي در اين قامت فكري  آيا مي توان باور كرد كه اس
كه گريزي از دام هاي مرئي و نامرئي شكارچيان سازمان اطالعات و امنيت نظام مشروطه 
سلطنتي نداشتند، از ديد جريان هاي مدعي روشنفكري و روشن بيني و روشنگري پنهان 

مانده باشند؟!
1. كافه اى در تهران در خيابان جمهورى اسالمي (نادرى سابق) كه در سال 1317 در دوره رضاخان توسط فردى 
يهودى تأسيس گرديد و نزديك به جنگ جهانى دوم خانواده اى ارمنى، اداره آن را به عهده گرفت. اين كافه به تقليد 
ــكوالر ايران بود و تمام مبارزه سياسى را در جمع  از كافه هاى روشنفكرى اروپا پاتوق جريان هاى شبه روشنفكر س
شدن در اين كافه و مست كردن و قهوه خوردن و سيگار كشيدن و توهمات ذهنى خود را به نام ادبيات مدرن انقالبى 

بخورد جوانان دادن، خالصه كرده بودند. 
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پيش بيني يا پيشگويي 
ــاره چگونگي برخورد  درب
ــي چپ  ــاي سياس نيروه
ــي و  ــت و مذهب و راس
ــند  ــي با اين س غيرمذهب
ــه تحت عنوان  تاريخي ك
«قانون اساسي جمهوري 
ــالمي ايران» در سال  اس
ــر  1354 در جامعه منتش
ــود نتيجه اي  ــده ب گردي
ــرژي كالن  ــرف ان جز ص
ــردن مقصر  ــراي پيدا ك ب
ــدارد اما به ما  يا مقصران ن
مي آموزد كه جهاني كه در آن زندگى مي كنيم و مدعي تكنولوژي خودكار ديجيتال است 
به شدت غيرقابل اعتماد مي باشد؛ زيرا سايه ترسناك ايدئولوژي هاي حاكم بر اين جهان 
كه دست در دست اصحاب زر و زور و تزوير دارد، مي تواند افتخارآميزترين اسناد تاريخي 
هويت يك جنبش اصيل اجتماعي و تاريخي ملتي را حتى از چشم و حافظه توليدكنندگان 

اين اسناد نيز پنهان دارد. 
با اين تفاصيل «قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران» كه در اوايل سال 1354 منتشر 
گرديد نشان مي دهد كه نام مبارك «جمهوري اسالمي» نه محصول يك اضطرار تاريخي از 
يك شرايط پيش بيني نشده در سال 1357 بود، نه محصول القائات غربگرايي چپ و راست 
كه واژه ها و مفاهيم خوبي چون جمهوري، مشروعيت، مقبوليت،  سياست، اصالحات،  تجدد، 
ترقي، رشد و غيره را كه تمام آنها محصول ادبيات اسالمى است، محصول انحصاري تفكر 
مدرن القا مي كنند و خود را رازدان آن مي دانند و نه يك مفهوم اضطراري براي يك دوره 

گذار از جمهوري اسالمي به حكومت اسالمي است. 
ــي مكتب امام  ــنت مبارزات ــينيه تاريخي در س ــالمي محصول يك پيش جمهوري اس
ــت؛ مكتبي كه پايه گذار و نظريه پرداز آن درك دقيقي از «زبان زمان»  خميني(س) اس
داشته و قدرت اين را داشت كه تمامي دستاوردهاي فكري و سياسي يك مذهب را در قالب 

اين زبان باز توليد كند. 

«قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران» كه در اوايل سال 1354 
منتشر گرديد نشان مي دهد كه نام مبارك «جمهوري اسالمي» نه 
محصول يك اضطرار تاريخي از يك شرايط پيش بيني نشده در سال 
1357 بود، نه محصول القائات غربگرايي چپ و راست كه واژه ها 
و مفاهيم خوبي چون جمهوري، مشروعيت، مقبوليت،  سياست، 
اصالحات،  تجدد، ترقي، رشد و غيره را كه تمام آنها محصول 
ادبيات اسالمى است، محصول انحصاري تفكر مدرن القا مي كنند و 
خود را رازدان آن مي دانند و نه يك مفهوم اضطراري براي يك دوره 

گذار از جمهوري اسالمي به حكومت اسالمي است. 
جمهوري اسالمي محصول يك پيشينيه تاريخي در سنت 
مبارزاتي مكتب امام خميني(س) است؛ مكتبي كه پايه گذار و 
نظريه پرداز آن درك دقيقي از «زبان زمان» داشته و قدرت اين را 
داشت كه تمامي دستاوردهاي فكري و سياسي يك مذهب را در 

قالب اين زبان باز توليد كند
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امام خمينى(س) به ملت ها فهماند كه اگرچه جهان غرب 
ــدت با كمبود  ــت اما به ش ــيله ها و فرآورده هاس مملو از وس
اهداف و آرمان هاي انساني روبه روست؛ با وجود آنكه همه جا 
تلفن هاي سلولي، كامپيوترها، برنامه هاي الكترونيك، تجهيز 
كامل شركت ها به امكانات انفورماتيك و انبوه وسايل ارتباطي 
به چشم مي خورد اما تمامي آنها در خدمت اهداف استعماري 
و سلطه گري قرار دارند و وظيفه اي جز تحريف كردن ندارند.1 
ــالمي نشان داده  ــاله تحقير كشور هاي اس تاريخ دويست س
است كه آنچه در خصوص پيشرفت،  تجدد،  ترقي،  اصالحات، 
ــي مي گفتند صورت  ــر، قانون گرايي و دموكراس  حقوق بش
واقعي ندارد و چنين فضايي را آينده ملت هاي جهان به ويژه 
ــالمي نمي دانند و با تمام قوا از اقتدار و عزت  كشورهاي اس

مسلمانان جلوگيري خواهند كرد. آينده كشورهاي اسالمي در زير سيطره ايدئولوژي مدرن 
ــد. در چنين فضايي باز آفريني آرمان ها  غرب آينده اي كور،  گنگ و تاريك به نظر مي رس
ــالمي در ايجاد جامعه اي توحيدي تالش جهت پيشگيري از  و سنت هاي اصيل تفكر اس

آينده اي است كه مي خواهند آن را از پيش نابود كنند. 
ــالمي آخرين مرحله از پايان تاريخي است كه غرب در دو قرن گذشته بر  آيا بيداري اس
ــاني تحميل كرد؟ جهاني كه در آن مجاز بر واقعيت،  واقعيت  جهان اسالمي و جهان انس
ــانه ها و  ــزي، زندگي مصنوعي بر زندگي حقيقي،  افس بر حقيقت،  پول نامرئي بر پول فل
اسطوره هاي رسانه اي بر سرگذشت هاي واقعي زندگي،  طنز و ايدئولوژي بر جهان بيني و 

فلسفه ها و فيلسوفان مجازي بر حكمت برتري داشتند؟
از زماني كه امام خميني(س) معمار بزرگ بيداري اسالمي در دهه هاي پاياني قرن بيستم 
نظريه پرماجرا و عجيب واليت فقيه،  انقالب اسالمي و نظام جمهوري اسالمي را در مقابل 
ــانه و سياستمدار غرب مطرح كرد  جهان نظريه هاي ستبر و پر از فيلسوف و فلسفه و رس
كسي تصور نمي كرد 15خرداد 1342 نقطه تالقي با گذشته و آينده تقابل حق و باطل به 
شمار آيد. نقطه اي كه از آن پس تمامي جريان هايي كه اراده معطوف به سيطره و قدرت 
ــعاع خطابات اين نظريه خواهند بود. جهاني كه از سه قرن  در طول تاريخ داشته اند در ش

1. نقل به مضمون از مقاله «از تحول واقعي تا تحول مجازي»، ويچنته وردو،  سياحت غرب،  مركز پژوهش هاي 
اسالمي صدا و سيما، سال اول،  ش12،  خرداد 1383، ص18. 
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از زماني كه امام خميني(س) 
معمار بزرگ بيداري اسالمي در 
دهه هاي پاياني قرن بيستم نظريه 
پرماجرا و عجيب واليت فقيه،  
انقالب اسالمي و نظام جمهوري 
اسالمي را در مقابل جهان 
نظريه هاي ستبر و پر از فيلسوف 
و فلسفه و رسانه و سياستمدار 
غرب مطرح كرد كسي تصور 
نمي كرد 15خرداد 1342 نقطه 
تالقي با گذشته و آينده تقابل 

حق و باطل به شمار آيد
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گذشته به دست فيلسوفان و سياستمداران ساخته شده و 
ــهرت دارد، جز كوله باري  به جهان مدرن و پست مدرن ش
ــته اي،  بيكاري و  از بيم ها و نگراني ها، خطر سالح هاي هس
فقر، دستكاري هاي ژنتيكي و توليد جنون، فساد سياسي،  
ــت محيطي،  مافيا، مهاجرت هاي اجباري،  فاجعه هاي زيس
تروريسم، استبداد و ديكتاتوري،  استعمار و استكبار،  فحشا 
ــاد اجتماعي،  بيمارهاي غيرقابل عالج و نژادپرستي و  و فس
نسل كشي و توليد سالح هاي كشتار جمعي، به همراه نداشته 
است و اكنون از انگيزه  پيشرفت نيز بي بهره  است؛ زيرا اين پيشرفت هاي سترگ در حوزه 
ــعادت،  فضيلت،  امنيت،  عقالنيت،  معنويت و عدالت براي بشر به ارمغان  علوم و فنون، س

نياورده است. 
اكنون ترس و بي نظمي و تجاوز، جهان انساني را به ستوه آورده است. مي گفتند اگر دين 
ــر خارج كنيم ديگر دستاويزي براي جنگ هاي  و اخالق را از حوزه اجتماعي زندگي بش
عقيدتي در جهان وجود نخواهد داشت و انسان با عقالنيت خود بهشت را در همين  جهان و 
به روي همين زمين ايجاد خواهد كرد. اما فلسفه و عقل انساني اكنون جهنمي در زمين بر پا 
داشته است كه پر از اسلحه و توپ و سالح هاي وحشت بار شيميايي،  ميكروبي و اتمي است. 

هيچ انساني بدون يك اسلحه آتشين مدرن جرئت زندگي كردن در اين جهنم را ندارد. 
سياستمداران،  سربازان و تاجران با ايدئولوژي هاي ساخته ذهن فيلسوفان اكنون اداره 
چنين جهاني را به عهده دارند. نيچه به انسان ها وعده داده بود كه اگر خدا بميرد ابرانسان 
ــد و به زمين وفادار خواهد ماند اما ديري نپاييد كه با مرگ خدا،  معناي زمين خواهد ش

شيطان بزرگ بر زمين سيطره هژمونيك خود را حاكميت بخشيد. 
ــت زنده كرد و قوت بخشيد. صف آرايي  امام خميني(س) صداي خدا را در جهان سياس
مخالفان انقالب اسالمي در مقابل آرمان هاي امام خميني(س)، صف آرايي شيطان بزرگ 
با اصحابش در مقابل صداي خداست؛  مهم نيست كه مخالفان انقالب اسالمي مستقيماً از 
امريكا يا صهيونيسم و يا ديگران دستور بگيرند يا براي مخالفت با انقالب اسالمي جيره و 
مواجب دريافت كنند. آنچه اهميت دارد اين است كه مخالفت با امام و انقالب خواسته و 

ناخواسته مخالفين را در جرگه اصحاب شيطان بزرگ قرار خواهد داد.
تفاوت ويژه اي كه بين رويكرد امام به سياست با رويكردهاي ديگر وجود داشت نشان داد 
كه اغلب رويكردهاي سياسي ايران قبل از قيام 15خرداد سال 1342 بر بازسازى جريان 

امام خميني(س) صداي خدا را 
در جهان سياست زنده كرد 
و قوت بخشيد. صف آرايي 
مخالفان انقالب اسالمي در 
مقابل آرمان هاي امام خميني(س)، 
بزرگ  شيطان  صف آرايي 
با اصحابش در مقابل صداي 

خداست
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ــاس پس زمينه هاي گرايش هاي چپ و  سياسي خاص براس
ــترك آنها در مقابل رژيم پادشاهي  راست و اسلوب هاي مش
قرار داشت، در حالي كه انديشه امام از بنياد با اين اسلوب ها 

مخالف بود. 
ــه  اسالمي است كه  امام اولين متفكر دوران معاصر انديش
فرآيند تحوالت اجتماعي،  فكر سياسي و انديشه اجتماعي را از 
غرب و غربگرايي خارج ساخت و حكمت اجتماعي اسالمي را 
به سطح انديشه فراگير و حركت آفرين ارتقا بخشيد. دگرگون 
ساختن مفهوم جمهوري از سوي امام آن گونه كه بعدها در 
انقالب اسالمي دريافت شد نمودار رويكرد اجتماعي حكمت 
سياسي جديدي بود كه نبايد نقطه عزيمت آن را در شعار هاي 
دوران انقالب اسالمي جست وجو كرد بلكه بايد عقبه  آن را در 

مبارزات فكري امام در دوران رضاخان ديد.
شرح امام از سياست و فقه سياسي نمونه اي به دست مي دهد كه اين نمونه نشان  دهنده آن 
است كه چگونه عقل به مدد شرع به كار جهان دخيل است. دو عاملي كه به ظاهر غربگرايان 
ايران در يك قرن گذشته آنها را يك سر مخالف هم مي ديدند و شرع را مخالف توسعه در 

ايران معرفي مي كردند. 
ــر نقش دين در دنيا و حكومت اسالمي در  ــي كه نظريه واليت فقيه امام بر س كشمكش
انداخت، نشانه تغيير جهتي بزرگ در فرهنگ سياسي ايران و جنبش هاي اجتماعي بود. آن 
شكل هايي از عقالنيت ابزاري غربي به ويژه شكل هايي كه با مفهوم تجدد و پيشرفت پيوند 
داشتند و جريان غربگرايي در يكصد سال گذشته آنها را نيرويي رهايي بخش مي شمرد، 
با جنبش 15خرداد در سال 42 و نظريه واليت فقيه در سال 48 در معرض شبهه انگيزي 
گسترده اي قرار گرفت. توانايي غرب و روشنفكري غرب زده و همه جريانات سياسي وابسته 
به آن از چپ و راست به ويژه شرحي كه از شيوه دگرگوني در ايران مي گفتند، سخت مورد 

مناقشه قرار گرفت. 
نگراني هايي كه قيام 15خرداد به جنبش هاي بي خاصيت چپ و راست در ايران وارد كرد 
از سال 1342 رفته رفته بقاي جريان ها و احزاب سياسي و رژيم سلطنتي را تهديد مي كرد. 
نظريه واليت فقيه امام كه در سال 1348 به صورت منظم در قالب درس گفتارهاى فقهي 
در نجف  اشرف ارايه گرديد نمودار تغييري بود كه جنبش اجتماعي در نسل گذشته ايران 
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تفاوت ويژه اي كه بين رويكرد 
امام به سياست با رويكردهاي 
ديگر وجود داشت نشان داد 
كه اغلب رويكردهاي سياسي 
ايران قبل از قيام 15خرداد سال 
1342 بر بازسازى جريان سياسي 
خاص براساس پس زمينه هاي 
گرايش هاي چپ و راست و 
اسلوب هاي مشترك آنها در 
مقابل رژيم پادشاهي قرار داشت، 
در حالي كه انديشه امام از بنياد با 

اين اسلوب ها مخالف بود
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و جهان اسالم از سر گذرانده بود. اساس گسترده در هم ريختگي اي كه بر اثر اين نظريه در 
تحوالت دوران معاصر پديد آمد نيرومندترين جلوه هاي يك انقالب فكري بود كه تقريباً 

ميان سال هاي 1341 تا سال 1357 روي داد. 
ــه سياسي شيعه بود كه اغلب  نظريه واليت فقيه نمودار عيني بافت هاى انقالبى انديش
ــرد. آنها فهميدند  ــگاهي به خود جذب ك ــلمان را حتي در مراكز دانش جوانان مبارز مس
مي توانند نظريه واليت فقيه را به عنوان شكلي از حكومت اسالمي در قالب نظام جمهوري 
ــه اي جريان هاي چپ و راست پشت پا  اسالمي تئوريزه كنند و به تمام تحليل هاي كليش

زنند. 
نويسندگان قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران در سال 1354 به درستي دريافته بودند 
كه راه جمهوري اسالمي ايران راه ملت است.1 آنها مي دانستند كه «جمهوري اسالمي ايران 
ظلم و زور را محكوم و مغلوب خواهد كرد.»2 آنها مي دانستند «جمهوري اسالمي ايران از 
راهي كه پيش گرفته است به حقانيت و اصالت آن نهايت اعتماد و اطمينان دارد و در عين 
ــبت به اين واقعيت هم كمال ايمان و اطمينان را دارد كه موفقيت را به زودي به  حال نس

دست خواهد آورد.»3

1. قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران،  بخش پاياني. 
2. همان. 
3. همان. 

مقاالت
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