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  درباره مشروطه ) رحمه هللا(نگاھى به انديشه ھاى امام خمینى
  تقى صوفى نیاركى

  
  :منبع 

  
http://www.qabas.org/farsi/mashrooteh/amoze1/5.htm 

مطالعه تاريخ در دوره ھاى اخیر، اھمیت خود را در حوزه ھاى دينى از دست داده است و فقط به تاريخ صدر 
اما آن چه تحت . اسالم ـ آن ھم به ضرورت بحث ـ در حول و حوش درگیرى ھاى فرقه اى توجه شده است

حقیقات علمى شايان توجھى عنوان تاريخ در دانشگاه ھا مورد توجه قرار گرفته، در مجموع نه تنھا فاقد ت
بوده، بلكه نگرش حاكم بر آنھا ھمانند ساير رشته ھاى علوم اجتماعى و انسانى، آلوده به نگرش ھاى 

مى تواند گستره : مرورى بر ديدگاه ھاى امام در تحلیل رخدادھاى تاريخ معاصر، اوال. شرك آلود غرب است
حساسیت ھاى فرھنگى ـ سیاسى وى را در ارتباط : ثانیاً  اطالعاتى ايشان را درباره اين تحوالت نشان دھد و

ً در دو محور تاريخ اسالم و تاريخ معاصر مى . با اين تحوالت آشكار سازد ديدگاه ھاى امام درباره تاريخ، عمدتا
در زمینه تاريخ معاصر، نھضت تنباكو، نھضت مشروطه و شخصیت ممتاز مرحوم مدرس در زمان . باشد

در اين نوشتار بر آنیم تا به گوشه ھايى از اين ديدگاه ھا . م ايشان را تشكیل مى دھدرضاخان، مباحث مھ
در تاريخ معاصر، صرف نظر از میزان ثبت و ضبط جزئیات تاريخى و آگاھى ما از آنھا، ارايه تحلیلى . اشاره كنیم

جايگاه آنھا را مشخص جامع كه بتواند مجموعه اين رخدادھا، به ويژه نكات برجسته آن را روشن ساخته و 
اين ھمان چیزى است كه ما در انديشه ھاى تاريخى حضرت امام درباره تاريخ . سازد بسیار با اھمیت است

در واقع مطالبى را كه در صدد بیان آن ھستیم، نگرشى است كه ايشان در تبیین . معاصر جستوجو مى كنیم
  .خطوط فكرى موجود در مشروطه ارايه داده است

  و نھضت ھاى اسالمى در سده اخیرروحانیت 

امام خمینى به جايگاه روحانیت در نھضت ھاى شیعه پافشارى كرده و علماى دين را محرك اصلى آن مى 
اين صد سال اخیر را وقتى ما مالحظه مى كنیم ھر جنبشى كه واقع شده است، از طرف «; شمارد

جنبش مشروطه بر . طان وقت آن بوده استروحانیون بوده است، بر ضد سالطین، جنبش تنباكو بر ضد سل
در اين جنبش ھايى كه در اين طول زمانى كه ما بوديم در آن «: ، و در جاى ديگر مى فرمايند».١ضد رژيم بود

طبقات ديگر ھم . بودند] روحانیون[قیام كرده، باز از اين طبقه يا نزديك به ما بوده، در اين جنبش ھا كسى كه 
در قضیه . در قضیه تنباكو اينھا بودند كه به ھم زدند اوضاع را. ھمراھى كردند، لیكن اينھا ابتدا شروع كردند

نیت در اين قضاياى ديگر ھم روحا. مشروطه اينھا بودند كه جلو افتادند و مردم ھم ھمراھى مى كردند با آنھا
بايد ملتِ اسالم بدانند، «لذا حضرت امام بر اين مطلب تكیه مى كنند كه . »٢با شما ھمه رفیق بوده است

  .»٣تخدمت ھايى كه علماى دينى به كشورھاى اسالمى در طول تاريخ كرده اند قابل شمارش نیس

در دوره اخیر، يعنى . اين موضع گیرى ھا در واقع خط بطالنى به نظريه ھاى تاريخ نگاران دوره معاصر است
معاصر به گونه سال ھاى پس از مشروطه و به دلیل سلطه سیاسى و فكرى مخالفان انديشه دينى، تاريخ 

اى نوشته شده كه نه تنھا سھم روحانیت در مبارزات استقالل طلبانه مردم مورد ترديد قرار گرفته، بلكه به 
اين خط تفكر را در نوشته ھاى ناظم . عنوان مھم ترين عامل بازدارنده براى رشد و ترقى مطرح شده است

بنابر اين، مرحوم امام در . مى توان ديد... دمیت واالسالم كرمانى، احمد كسروى، مھدى ملك زاده، فريدون آ
برابر ارزيابى ھاى نادرست و جھت دار روشن فكران غرب زده بارھا به نقش محورى روحانیت در سده اخیر 

  .اشاره كرده اند

لذا حركت ھايى كه بر . متكى بر مرجعیت است، عنايت و توجه خاصى داردامام امت بر نھضت ھايى كه 
بر اين اساس، وى علت مخالفت . محور مرجعیت انجام گرفته است، در ديدگاه ايشان مورد تأيید مى باشند
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استعمار و استبداد با روحانیت را، بعد از جريان تنباكو ھمین نھاد و قدرت روحانیت ـ كه در مرجعیت خالصه 
فھماند كه فتواى يك ]غربى ھا [قضیه تنباكو در زمان مرحوم میرزا، به اينھا «; مى شود ـ قلمداد مى كند

آقايى كه در يك ده در عراق سكونت دارد، يك امپراتورى را شكست داد و سلطان وقت ھم، با ھمه 
فھمیدند بايد اين قدرت را  اينھا... كوششى كه كرد براى اين كه حفظ بكند آن قرارداد را، نتوانست حفظ بكند

بگیرند، تا اين قدرت زنده است نمى گذارد كه اينھا ھر كارى دلشان بخواھد بكنند و دولت ھاى عنان 
گسیخته باشند و ھر طورى دلشان بخواھد عمل بكنند و لھذا با كمال كوشش، تبلیغات كردند بر ضد 

  ».۴روحانیت

  جايگاه روشن فكران وابسته در مشروطه، از منظر امام

در حوادث مشروطه، جداى از نقش استعمار خارجى و عناصر وابسته به دربار روحانیت و منورالفكرھا كار 
واھى مردم استوار نقش روحانیت در پیدايش جنبش و نیز دفاع ازآرمان اسالم خ. اصلى را بر دوش داشتند

در " اما منورالفكرھا در بارورى فكرى مشروطه، از زوايه ترويج انديشه ھاى غربى تالش مى كردند و طبعا; بود
ضعفى كه برخى . سر سازگارى داشته باشند) روحانیت(اين مسیر نمى توانستند با فكر دينى و نماينده آن 

د، اين بود كه فريب بعضى از روشن فكران را خورده، از چھره ھاى روحانى در مشروطه از خود نشان دادن
امام خمینى . ھمراه آنان و براى پیروزى فكر آنھا تا جايى پیش رفتند كه عاقبت خود را شكست خورده يافتند

از اول مشروطه را اينھا درست كردند، اين شیاطین متوجه مسايل بودند، روحانیون «: در اين باره مى فرمايند
ه تبع آنھابودند، بازى دادند اينھا را، خدعه كردند، متمم قانون اساسى را قبول كردند ولیكن وقت و مؤمنینى ك

ديگر وى در جاى . »۵عمل، عمل نكردند به متمم قانون اساسى، يعنى پنج نفر مجتھد در مجلس نیاوردند
ھمان طورى كه در . ببینید چه جمعیت ھايى ھستند كه روحانیون را مى خواھند كنار بگذارند«: مى فرمايند

آن وقت . صدر مشروطه با روحانى اين كار را كردند و اينھا را زدند و كشتند و ترور كردند، ھمان نقشه است
سیر ملت را از آن راھى كه بود، برگرداندند به ترور كردند سید عبدهللا بھبھانى را، كشتند مرحوم نورى را و م

ّال سیاست خارجى در مشروطه براى جاى گزينى » ۶...يك مسیر ديگر حضرت امام درباره شگردى كه عم
ال قدرت ھاى خارجى و خصوصا«: ايدغرب زده ھا به جاى روحانیت به كار بستند، مى فرم ّ " از آن طرف، عم

. كه اينھا را از صحنه خارج كنند يا به ترور و يا به تبلیغات] و مى خواستند[در آن وقت انگلیسیان در كار بودند 
گويندگان آنھا كوشش كردند به اين كه روحانیون را از دخالت در سیاست خارج كنند و سیاست را بدھند به 

كردند آنچه را كه . يعنى فرنگ رفته ھا و غرب زده ھا و شرق زده ھا; يى كه مى توانند به قول آنھادست آنھا
ً بدتر از ; يعنى اسم، مشروطه بود ولى واقعیت استبداد. كردند آن استبداد تاريك ظلمانى، شايد بدتر و حتما

اگر روحانیون، «: ايشان در جاى ديگر به اقشار مختلف مردم چنین سفارش مى كنند. »٧زمان ھاى سابق
ملت، خطبا، علما، نويسندگان، روشن فكران متعھد سستى بكنند و از قضاياى صدر مشروطه عبرت نگیرند، 

و مثل زمان مشروطه نشود كه آنھا ...«; ».٨به سر اين انقالب آن خواھد آمد كه به سر انقالب مشروطه آمد
كه اھل كار بودند مأيوس بشوند و كنار بروند، كه در زمان مشروطیت ھمین كار را كردند و مستبدين آمدند و 

  ».٩دمشروطه خواه شدند و مشروطه خواھان را كنار زدن

  نقش بازار در نھضت مشروطه، از ديدگاه امام

طبقه تجار در كنار ديگر . بازار در عصر قاجاريه، به لحاظ بافت سنتى ايران از جايگاه ويژه اى برخوردار است
به ھمین دلیل، نقش آنھا در . رساندن به مجاھدان، خوب واقف بودند طبقات جامعه به نقش خود در يارى

حوادث يك صد سال گذشته بسیار با اھمیت جلوه مى كند و آنچه مبناى تحلیل حضرت امام را تشكیل مى 
ھر چندكه در دوره ما، ساخت بازار دگرگونى ھايى يافته و با ورود . دھد، سالمت مواضع دينى آنھاست

صحنه سیاسى و اجتماعى و ھوشیارى عمده اى كه ايجاد شده، تغییراتى در تحلیل نقش  عناصر جديد به
نقش منفى سرمايه دارى در شرايط جديد ـ كه خود متأثر . بازار به وجود آمده است كه با گذشته تفاوت دارد

د كه رواج نبايد غفلت كر. از نظام سرمايه دارى غربى است ـ نیز چھره گذشته بازار را مشوش كرده است
انديشه ھاى كمونیستى در اين كشور نیز تأثیر زيادى در خراب كردن وجھه دينى ـ سیاسى بازار داشته 

. بارھا يادآور شده اندامام امت نقش بازار را در نھضت تنباكو، جنبش مشروطیت و انقالب اسالمى، . ١٠است
مى دانید كه در مشكالتى كه سابق بود ـ در ـ از زمان ] بازاريان[شما «: فرمودند ١٣۵٩ايشان در سال 

اگر يك وقت يكى از علماى تھران به واسطه . میرزاى شیرازى تا حاال، مشكالت در بازاھا حاصل مى شد
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د، بازار مى بست و ھمان بود كه آنھا توبه مى بدرفتارى دولت ھاى زمان قاجار مى خواست از تھران برو
مى دانید كه بازار يكى از «: وى در جاى ديگر مى فرمايند. »١١كردند و آن عالم را با التماس نگه مى داشتند

ر غائله اى كه براى اسالم پیش آمده است، اين بازار است كه پیش قشرھاى عظیم معتقد به اسالم و در ھ
در دوره مشروطیت و استبداد به صورت مشروطیت، باز در ھمه زمینه ھم اين بازار است كه ...قدم است 

پیش قدم است و ھمراه با ساير قشرھاى ملت از كارگران و كشاورزان و امثال اينھا مجاھده كرده است و در 
  ».١٢سالم آنچه كه توان داشته، عمل كرده استپیشبردِ ا

  امام و انتخابات در مشروطه و بعد از آن

حضرت امام، انتخابات در دوره مشروطه را فرمايشى معرفى كرده و نفوذ خان ھا در مناطق را به عنوان 
: ايشان، زمان قاجار را اين گونه ترسیم مى كنند. ى از طرف دربار مى دانند كه انتخابات را رقم مى زدنداھرم

آن وقتى كه رضاخان نبود، محمدرضا نبود، و زمان قاجار، من يادم ھست، آن وقت خان ھا بودند، شاه زاده «
دوق ھاى رأى براى خودشان مى ھا بودند، خان ھا دسته دسته اين مردم را به زور مى آوردند و در صن

شوراى ملى بودند، نه اين نمايان گر اين است كه اينھايى كه در مجلس «; ».١٣گرفتند، مردم ھیچ كاره بودند
اينھا نوكرھاى خارجى بودند و با زور اين نوكر بزرگه، اينھا مى . اينھا چه اشخاصى بودند; شوراى اسالمى
در طول تاريخ مشروطیت نمى توانید پیدا كنید كه ھمه ايران، خودشان رأى داده اند، حتى . رفتند در مجلس

ى اول خودشان رأى مى دادند، لكن در تھران خان ھا نمى بله تھران در آن دوره ھا. در آن دوره ھاى اول
اما در شھرھاى ديگر و در دھات و در اين طور چیزھا، خان خانى بود و ھمان اشراف و . توانستند كارى بكنند

  ».١۴ھمان خان ھا مردم را مى بردند و به آن كسى كه نظرشان بود رأى مى دادند

زمان احمد شاه، امر انتخابات با خان ھا و مالكین و گردن كلفت ھاى «: وى در سخنرانى ديگرى مى فرمايند
آن وقت دولت نفوذ نداشت، لكن شاه زاده ھا كه داراى ملك بودند، خان ھايى كه داراى قدرت . ھر منطقه بود

آنھا رعیت خودشان را، مردم خودشان را با زور مى آوردند پاى ; ه در اطراف كشور بودندبودند و قلدرھايى ك
  ».١۵صندوق ھا و ھر چه آنھا مى گفتند، آنھا عمل مى كردند

ماھیت ) ٢۶/۴/۵٨(ور و پاسداران سفیددشت، در تاريخ حضرت امام در سخنرانى در جمع فرمان داران كش
در طول تاريخ مشروطیت ـ االّ بعضى موارد ـ « :پوشالى انتخابات در مشروطه را اين گونه عرض يابى مى كنند

مى شود گفت كه انتخابات آزاد نبوده است و خان ھا جمع مى كردند رعیت ھا را، ارعاب مى كردند رعیت ھا 
آمدند رأى به آنھا مى دادند كه اين را من خودم شاھد بودم قبل از رضا شاه، زمان احمد را، رعیت ھم مى 

شاه و آن وقت ھا اين دست خان ھا بود، خان ھا وكیل درست مى كردند و بعد كه رضا شاه آمد اين خان ھا 
كرد و ھمه ظلم  نه از بین ببرد، بلكه ھمه قدرت ھا را در خودش متمركز; را يك قدرى متمركز كرد در خودش

  ».١۶ھايى كه خان ھا مى كردند، خودش مى كرد

  امام و ديدگاه ھاى شیخ فضل هللا نورى

پیرامون دفاع از مواضع اصولى شیخ فضل هللا نورى، از ديگر نكات مھمى است كه در بینش تاريخى امام 
ھر چند مرحوم شیخ، ھم در میان دوستان و ھم دشمنان، بھواسطه تبلیغات . مشروطه مى توان دنبال كرد

ولى توجه امام به خصوصیات منحصر به فرد ; سوء روشن فكران و بى مھرى دوستان، چھره قابل قبولى ندارد
اگر چه افرادى معلوم . مغان آوردآن شھید در نھضت مشروطه، مى تواند افق ھاى وسیع و پربارى را به ار

كسروى، ملك زاده، ناظم االسالم كرمانى و ديگران او را مستبد، رياست طلب و : الحال مانند
آن . حكومت مشروعه ياد مى كندمعرفى مى كنند، ولى امام از او به عنوان سمبل دفاع از ١٧ھواپرست

  .حضرت با آموختن درس ايستادگى، مقاومت و شجاعت، رھبرى انقالب را بر عھده گرفت

  ايستادگى تا پاى دار 

حضرت امام در بیانات خود بارھا به اين نكته تأكید مى كند كه آنچه باعث شد شیخ در مواضع خود موفق 
ذاشت ـ ھمین مقاومت در مقابل مستبدان بود كه ھیچ رابطه اى شود ـ ولو اين كه جان خود را در آن راه گ
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ما ايرانى «: بین آنھا و اسالم نبود و ھم چنین مقاومت در برابر روشن فكران غرب زده كه آشكارا مى گفتند
  ».٨١سرا پا غربى مى خواھیم

حضرت امام مشروطه اى راقبول . بنابراين دفاع از شیخ توسط ايشان، خط بطالنى بر اين دو جريان مى باشد
مشروطه اى كه قوانین در آن، توسط . دارد كه در آن قوانین اسالم ضمانت اجرايى ھمچون فقھا داشته باشد

از اين رو ھنگامى كه الگوى . داكثريت جعل نشود و مالك اكثريت، در مشروعیت قوانین، ناكارآمد باش
حكومت اسالمى، نه استبدادى است و نه «: حكومتى مورد نظر خود را پايه ريزى مى كند، چنین مى گويد

البته نه مشروطه به معناى متعارف فعلى آن كه تصويب قوانین و آراى ; مطلقه، بلكه مشروطه است
  ».١٩اشخاص و اكثريت باشد

با نگاه تاريخى به حوادث و مطالبى كه در مشروطه مطرح شد، مى توان ادعا كرد كه اين الگوى حكومتى 
دنبال مى كرد و بارھا عنوان » مشروطه مشروعه«ھمان الگويى است كه مرحوم شیخ فضل هللا در نظام 

او ھنگامى كه امور مربوط به عامه را .چ نقشى در قانون نويسى و تصويب آن نداردمى كرد كه اكثريت، ھی
اگر مقصود، امور «:بررسى مى كند، آن را از وظايف و اختیارات فقھا و مجتھدان عادل دانسته و مى گويد

هللا  اين امر راجع به واليت است نه وكالت، و واليت در زمان غیبت امام زمان ـ عجل; شرعیه عامه است
از ّ و اعتبار با اكثريت آراء به مذھب امامیه، غلط است و ; فرجه ـ با فقھا و مجتھدين است، نه فالن بقال و بز

چه معنى دارد؟ قانون ما مسلمانان، ھمان اسالم است كه بحمدهللا تعالى طبقه ) در اين امور(قانون نويسى 
  ».٢٠ترتیب آن شدند بعد طبقه، روات اخبار و محدثین و مجتھدين متحمل حفظ و

  عدم اعتبار رأى اكثريت در تدوين قانون 

در نظر او قانونِ . نگاه مرحوم شیخ به قانون، نگاھى جامع است كه ھمه امور زندگى بشر را شامل مى شود
ار عبادات، امور سیاسى را ھم شامل شود و اين وسعت را از ويژگى ھاى قانون كامل قانونى است كه در كن

معلوم است كه اين قانون الھى ما مخصوص به عبادات نیست، بلكه جمیع مواد سیاسیه را «; الھى مى داند
اگر كسى را گمان آن باشد كه مقتضیات عصر، تغییر دھنده بعضى مواد «; ».٢١بر وجه اكمل واوفى دارا است

اگر كسى را گمان آن «; ».٢٢آن قانون الھى يا مكمل آن است، چنین كسى ھم از عقايد اسالمى خارج است
باشد كه ممكن و صحیح است جمعى از عقال و حكما و سیاسیین جمع شوند و به شورا ترتیب قانونى 
بدھند، كه جامع اين دو جھت باشد و موافق رضاى خالق ھم باشد، البد آن كس از رقبه اسالمى خارج 

  ».٢٣خواھد بود

به دور از تمايالت نفسانى مى : فراگیر، كامل و جامع بوده و ثانیا; قانون: بنابراين در انديشه مرحوم شیخ اوال
  .است باشد كه از ناحیه خداوند متعال، از طريق پیامبران براى اصالح بشر فرستاده شده

عادل : ثانیاً ; بايد عالم به مصالح و مفاسد قانون باشد: اوال«: در مورد قانون گذار، مرحوم شیخ مى فرمايد
  ».٢۴رئوف باشد: باشد و ثالثاً 

ديشه ھاى مرحوم شیخ جايگاه ويژه اى دارد كه در اين فرايند، به طور كلى ھم قانون و ھم قانون گذار در ان
وظیفه علماى اسالم منحصر به آن است كه احكام كلیه را «: نقش فقھا و مجتھدان را چنین بازگو مى كند

مرجع «از اين رو ; »٢۵كه مواد قانون الھى است، از چھار دلیل شرعى استنباط فرمايند و به عوام برسانند
كلیه احكام اسالمیه در ھمه اعصار، بعد از نبى اكرم و ائمه اطھار، مدى اللیل و النھار، علماى اسالم و 

الت مجتھدين عظام ـ ضاعف هللا اقدارھم ـ بوده و ھست و نشايد احدى غیر از سلسله جلیله در احكام دخ
  ».٢۶نمايند

اين كه در اين بینش دولت چه جايگاھى دارد؟ سئوالى است كه مرحوم شیخ به آن اين گونه جواب مى 
و مال و عرض مردم، بايد  بايد گفته شود كه قوانین جاريه در مملكت نسبت به نوامیس الھیه، از جان«: دھد

مطابق فتواى مجتھدين عادل ھر عصرى كه مرجع تقلید مردمند باشند، و منصب دولت و اجزاى آن از عدلیه و 
  ».٢٧نظمیه و ساير حكام، فقط اجراى احكام صادره از مجتھدين عادل مى باشد
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بنابراين دولت و اركان آن، قوه اجرايى ھستند كه فقیه را در اداره امور مملكت كمك كرده و در تحت نظر و 
ً قانون جعل كرده و در مملكت مجرى دارد. فرمان او عمل مى كنند   .٢٨لذا دولت نمى تواند خود رأسا

با توجه به نظرات مرحوم شیخ در باب قانون و دولت، اينك به اين موضوع مى پردازيم كه اكثريت در تدوين 
بیان مى قانون چه جايگاھى دارند؟ پیش از پاسخ به اين سئوال، ابتدا تفكیك شیخ در مورد جعل قانون را 

ً محل خود را پیدا كند   .كنیم تا مناقشه ايشان دقیقا

مرحوم شیخ براى تبیین منزلت قوه مقننه و اعتبار اكثريت آرا در انديشه سیاسى خود، دو تصوير اساسى از 
  :اين قوه ارايه مى دھد، سپس اعتبار اكثريت آرا را در ھر دو تصوير به نقد مى كشد

ّنى به تصوير اول به مقاطعى ا) الف ز حیات اجتماعى يك جامعه بر مى گردد كه در آن ھیچ حقوق و قاعده مدو
وجود ندارد و قدرت سیاسى در جامعه به طور مطلق در » نھادھاى سیاسى«يا » حقوق اساسى«نام 

سپس به دلیل تحوالت سیاسى ـ اجتماعى، مقرر مى شود كه اختیارات از دست يك . دست يك نفر است
  .ضابطه اى مشخص قرار گیردفرد خارج و تحت 

تصوير دوم به مقاطعى از حیات اجتماعى يك جامعه مربوط مى شود كه در آن ضابطه، قاعده و قانون ) ب
اما براى آن كه اين قاعده با امور اجتماعى مردم بر اساس تحوالت جارى ھم شأن شود، مردم ; وجود دارد

نام مجلس گرد ھم مى آيند و بر اساس قوانین موجود و  نمايندگانى را انتخاب مى كنند و آنھا در جايى به
ياد مى شود، آيین نامه ھاى اجرايى يا » قانون اساسى«پذيرفته شده جامعه كه امروزه از آن به عنوان 

قوانینى را وضع مى كنند كه در حقیقت قوانین درجه دوم محسوب مى شود و تحت تأثیر قوانین اول 
  .٢٩ھستند

بر اساس اين تفكیك، مجلس مقننه در ديدگاه شیخ، مجلسى است كه در آن قوانین كلى براى اداره 
عمومى جامعه وضع مى شود كه به آن قانون اساسى گويند و تمام اركان مملكت بر اساس آن اداره مى 

م كه بر اساس قانون اساسى، برنامه دوره اى نظام را تدوين مى كند، مجلس شود به مجلس دومى ھ
از نظر مرحوم شیخ، بحث عدم اعتبار اكثريت آرا و تعیین وكیل يا باب وكالت براى . برنامه ريزى مى گويند

چرا كه ايران جامعه اى ; نوشتن قانونى به نام قانون اساسى، در انديشه دينى بحثى بى اساس است
اگر اسمى از حكومت دينى و قانون شريعت برده . مى است و بايد مبتنى بر قوانین شريعت اداره شوداسال

مى شود، ديگر نمى توان با اكثريت آرا فردى را كه ھیچ گونه تخصصى در مسايل دينى ندارد، در جايى به نام 
چرا كه اين امور، جزء امور . كردمجلس جاى دارد و با اين آرا، قانونى به نام قانون اساسى تدوين و تصويب 

  .عامه است و در زمان غیبت از شئون واليت فقیه بوده و از دايره وكالت خارج مى باشد

ً ھمان ديدگاھى است كه حضرت امام در بحث تدوين قانون اساسى بعد از پیروزى انقالب  اين نگرش، دقیقا
دھد، آن گاه كه بسیارى از گروه ھاى مخالف حكومت دينى، به پیروى از سنت سیاسى غرب، ارايه مى 

  .را براى نوشتن قانون اساسى پیش كشیدند» مجلس مؤسسان«بحث 

مجلسى كه دو جھت ; امام امت با درايت سیاسى خود، بحث تأسیس مجلس خبرگان را مطرح كردند
  :كارشناسى در آن لحاظ شده بود

  . ى از آنان فقیه و مجتھد در دين بودند، تا دينى بودن قوانین تضمین شودعده ا) الف

  .عده اى ديگر، متخصص در قوانین حقوقى بودند تا حقوق عمومى نیز رعايت شده باشد) ب

ھمان گونه كه به تفكیك دو حوزه قانون نويسى و برنامه ريزى در انديشه شیخ اشاره كرديم، جا دارد اين 
قدرت مقننه و اختیار «: امام در بخشى از مباحث خود مى گويد. بیانات حضرت امام دنبال كنیم تلقى را نیز در

. شارع مقدس اسالم، يگانه قدرت مقننه است. تشريع در اسالم، به خداوند متعال اختصاص داشته است
به ھمین . ذاشتھیچ كس حق قانون گذارى ندارد و ھیچ قانونى جز قانون شارع را نمى توان به مورد اجرا گ
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سبب، در حكومت اسالمى به جاى قانون گذار ـ كه يكى از سه دسته حكومت كنندگان را تشكیل مى دھد ـ 
مجلس برنامه ريزى وجود دارد كه براى وزارت خانه ھاى مختلف در پرتو احكام اسالم، برنامه ترتیب مى دھد 

  ».٣٠ور تعیین مى كنندو اين برنامه ھا كیفیت انجام خدمات عمومى را در سراسر كش

ھمان گونه كه مالحظه مى شود، ايشان نیز بین قوه مقننه كه قانون اساسى را تدوين مى كند و مجلس 
  .برنامه ريزى، تفكیك قايل مى شود

بررسى نھايى قانون اساسى جمھورى اسالمى ايران ارسال كرد،  وى در پیامى كه براى اختتامیه مجلس
ً در صالحیت فقھاى عظام است«:فرمود و چون اين ... تشخیص مخالفت و موافقت با احكام اسالم، منحصرا

ديگر در اين اجتھاد و تشخیص احكام شرعى ...يك امر تخصصى احكام شرعى از كتاب است، دخالت وكالى
  ».٣١در تخصص ديگران، بدون داشتن صالحیت و تخصص الزم است از كتاب و سنت، دخالت

  :اين ھمان استداللى است كه مرحوم شیخ فضل هللا در بحث نوشتن قانون اساسى مطرح كرد

يت در زمان غیبت امام زمان با فقھا و مجتھدين است نه فالن اين امر، راجع به واليت است نه وكالت، و وال«
ّاز   .»٣٢بقال و بز

متأسفانه اكثر مناقشات و اعتراض ھايى كه نسبت به شیخ شھید ـ چه از طرف موافقان و چه مخالفان ـ 
  .است، از عدم تفكیك بین اين دو حوزه نشأت مى گیردصورت گرفته 

متمم دوم قانون . دفاع امام از مواضع اصولى شیخ، حكايت از عمق انديشه ھاى اين شھید بزرگوار دارد
لیكن راجع به ھمین مشروطه و ...«; اساسى را مى توان از نمونه ھاى بارز تالقى اين دو انديشه برشمرد

ايستاد كه مشروطه بايد مشروعه باشد، قوانین بايد قوانین موافق )رحمه هللا(اين كه مرحوم شیخ فضل هللا
; در ھمان وقت كه ايشان اين امر را فرمود و متمم قانون اساسى ھم از كوشش ايشان بود; اسالم باشد

 مخالفین، خارجى ھا كه يك ھمچو قدرتى را در روحانیت مى ديدند، كارى كردند در ايران كه شیخ فضل هللا
مجاھد مجتھدِ داراى مقامات عالیه را يك دادگاه درست كردند و يك نفر منحرفِ روحانى نما او را محاكمه كرد 

  ».٣٣و در میدان توپخانه، شیخ فضل هللا را در حضور جمعیت به دار كشیدند

به اين متمم «: با تكیه بر متمم قانون اساسى مى فرمود ١٣۴٣خرداد، در سال  ١۵امام در سالگرد  حضرت
قانون اساسى عمل كنید كه علماى اسالم در صدر مشروطیت براى گرفتن آن و رفع اسارت ملت جان 

و يا در جاى ديگر، ھنگامى كه خبرنگاران خارجى در مورد قانون اساسى و جمھورى اسالمى ; »٣۴دادند
سئواالتى را مطرح مى كنند، حضرت با تفكیك بین دوره ھاى جعل و تغییر قانون اساسى، مرحله اول را با 

  .تكیه بر متمم دوم قانون اساسى، پاسخ گوى بعضى از سئوال ھا مى داند

مان قاجاريه، علما نمى توانستند طرح حكومت اسالمى را ارايه دھند، از اين جھت براى تقلیل چون در ز«
و االن ... ظلم استبدادھاى قاجار بر اين شدند كه قوانینى وضع كنند و سلطنت به صورت مشروطه در آيد

اين يك مرحله . تمام مسائلى را كه ما مطرح مى كنیم، مى توانیم به متمم قانون اساسى استناد كنیم
بنابراين قانون اساسى در مرحله اول با حفظ متمم آن، براى ھمین مسائلى كه ما ; است از قانون اساسى

اما در مرحله دوم، مسأله سلطنت رضاشاه و سلسله پھلوى كه . مطرح كرده ايم مى تواند مستند باشد
ت نداشته و اين سلسله بر خالف قانون موادى از قانون اساسى را تغییر داد و تصويب نمودند، اصال قانونی

  ».٣۵اساسى بر مملكت تحمیل شده است

البته مرحوم امام به اين نكته توجه دارند كه قانون اساسى در اوايل مشروطه، از مجموعه ھاى حقوقى 
كه نقايص آن را از مجموعه ھاى حقوقى فرانسه و . ھاى ديگر كپى بردارى شده استبلژيكى و بعضى جا

  .٣۶انگلیس، به اصطالح ترمیم نمودند و براى گول زدن ملت، بعضى از احكام اسالم را ضمیمه كردند

  .ون قرار بود علما بر آن نظارت داشته باشند، امام آن را قبول مى كندبا اين وجود، چ



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

٧ 
 

  چگونگى انعكاس نظريات شیخ فضل هللا در نجف، از ديدگاه امام

مرحوم امام با توجه به ديدگاه ھاى جامعه شناختى خود، گروه ھاى درگیر در مشروطه را تقسیم بندى كرده 
  .موافق و مخالف مشروطه را افرادى صاحب نظر و خبره معرفى مى كندو علماى 

در نجف بعضى علماى درجه اول مخالف . در مشروطه اين طور نبود، در مشروطه ھر دو طرف قوى بودند«
  ».٣٧بودند، بعضى علماى درجه اول موافق بودند

آنچه كه در اين تحلیل اھمیت دارد اين است كه آيا اختالف مذكور، ناشى از نھاد روحانیت بود؟ به عبارت 
: ديگر، آيا منشأ اختالف در درون روحانیت بود يا از بیرون ھدايت مى شد؟ در اين مورد ھم ايشان مى فرمايند

  ».٣٨كه خود به خود ايجاد شود، بلكه در بین آنھا ايجاد كردند اختالفات را ايجاد كردند و اين طور نبود... «

حوزه علمیه نجف به علت دور بودن از ايران و تحوالت جارى در آن، دچار اشتباھاتى شد كه خواسته يا 
  .ھانى مثل شیخ فضل هللا را نیز گرفتناخواسته، دامن مشروعه خوا

حتى قضیه مرحوم آقا شیخ فضل هللا را در نجف ھم يك جور بدى «: حضرت امام در اين باره مى فرمايند
ّى كه ساختند در ايران و در ساير جاھا، اين جو اسباب . منعكس كردند، كه از آنھا ھم صدايى در نیامد اين جو

  .»٣٩با دست بعضى از روحانیون خود ايران، محكوم كردنداين شد كه آقا شیخ فضل هللا را 

ِ خواسته ھا و افكار مرحوم شیخ، جوسازى دروغین، داده ھاى غلط، اطالع  انعكاس ناصواب و غیرمنطقى
جملگى از داليلى است كه مى توان در مخالفت بعضى از علماى ; نرسانى بیمار و منابع اطالعات غیرمطمئ

  .نجف با شیخ برشمرد

  شريعت بر دار

بى ترديد آنچه در مشروطه مطرح شد گرچه لعابى اسالمى داشت، ولى محتوايش چیزى جز انديشه ھاى 
اومانیستى فرھنگ غرب نبود، و اين نكته اى بود كه مرحوم شیخ به جرم فھم زود ھنگامش تاوان لیبرالى و 

بنابراين، امام داليلى را در به دار كشیده شدن مرحوم شیخ مؤثر مى داند كه بى ارتباط با اين . آن را پس داد
  :مطلب نیست

  ايستادگى در مشروعه خواھى) الف

به تحقیق اگر مرحوم . م شیخ شد، مى توان به شريعت خواھى او اشاره كرداز داليلى كه باعث اعدام مرحو
امام، جرم مرحوم . شیخ در مشروطه خواھى، دنبال مشروطه غیرمشروعه مى بود اين اتفاق رخ نمى داد

مرحوم شیخ مى گفت ،،مشروطه بايد «: شیخ را ھمان مشروعه خواھى ارزيابى كرده و مى فرمايد
قوانین موافق اسالم باشد،، اما در آخر، مخالفین، او را در میدان توپ خانه در حضور بايد ; مشروعه باشد

تا آن جا كه مثل مرحوم حاج شیخ فضل هللا نورى «: وى در جاى ديگر مى فرمايد» .۴٠جمعیت به دار كشیدند
ايران براى خاطر اين كه مى گفت بايد مشروطه، مشروعه باشد و آن مشروطه اى كه از غرب و شرق به  در

  ».۴١ما رسیده قبول نداريم، در ھمین تھران دار زدند و مردم ھم پاى او رقصیدند يا كف زدند

  نقشه ھاى از پیش تعیین شده) ب

حضرت امام بعد از بیان شخصیت ممتاز مرحوم شیخ و اين كه ايشان در زمان مشروطه يك آدم شاخصى در 
ايران بوده و مورد قبول ھمه بودند، جوسازى ھا علیه ايشان را از نقشه ھاى استعمارى دانسته و مى 

  ».۴٢نعزل كنند و كردنداين نقشه اى بود براى اين كه اسالم را م«: فرمايد



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

٨ 
 

تمام نقشه ھا و طرح ھايى كه از طرف مخالفان و مغرضان ; ھمان گونه كه از اين عبارت ھا به دست مى آيد
اندن دين و احكام اسالم از متن شیخ اجرا مى شد، يك ھدف مشخص را دنبال مى كرد و آن به حاشیه ر

در واقع ھمه آنھا براى از بین بردن اسالم انقالبى مطرح مى شد و ما در مشروطه، شاھد عملى . جامعه بود
شدن اين نقشه ھا ھستیم و پیكر بى جان مجاھد شھید را بر باالى دار غرب گراى مملكت، افراشته مى 

  .بینیم

موافقم كه نوشت ،،شیخ شھید نورى، نه به  تندر كیان با دكتر م«: چه خوش گفت مرحوم جالل آل احمد
بلكه به عنوان مدافع مشروعه بايد باالى دار برود،، ; عنوان مخالف مشروطه كه خود در اوايل امر مدافعش بود

از آن روز بود كه نقش غرب زدگى را و من مى افزايم و به عنوان مدافع كلیت تشیع اسالمى، و به ھر صورت 
و من نعش آن بزرگوار را بر سر دار، ھمچون پرچمى مى دانم كه به ; ھمچون داغى بر پیشانى ما زدند

و اكنون . عالمت استیالى غرب زدگى، پس از دويست سال كشمكش بر بام سراى اين مملكت افراشته شد
در لباس و خانه و خوراك و ادب و مطبوعاتمان و . نه ايمدر لواى اين پرچم، ما شبیه به قومى از خود بیگا

خطرناك تر از ھمه در فرھنگمان، فرھنگى مآب مى پروريم و فرھنگى مآب، راه حل ھر مشكلى را مى 
  ».۴٣جويیم

    

  روطهحضرت امام و آسیب شناسى مش

وى ايجاد احزاب و گروه ھاى . امام درباره انحراف و شكست مشروطه، بر نكات قابل توجھى تكیه دارند
مختلف را يكى از اين علل ارزيابى كرده و اصل ابداع اين گروه ھا را مستند به خیانت كاران دانسته و مى 

مختلف، اسباب تفرقه مى شود، گروه ھاى . دست ھاى خیانتكار، گروه ھاى مختلف درست نكند«: فرمايند
در صدر مشروطیت ھم با ايجاد گروه ھاى مختلف نگذاشتند كه مشروطه به ثمر . رشد سیاسى نیست

  ».۴۴خودش برسد، او را بر خالف مسیر خودش راندند

ّن، مجاھدان و علما مى از ديگر عواملى كه ا يشان اشاره مى فرمايند، خالى كردن صحنه از جانب مردم متدي
اين موضع گیرى، حاكى از ارج نھادن او بر نقش محورى مردم در حكومت اسالمى است كه مقبولیت . باشد

م ھستند اگر مؤمنین كنار بروند، آنھايى كه متعھد به اسال«: لذا اظھار مى دارد; حكومت را تضمین مى كند
كنار بروند و اينھا بیايند و قبضه كنند، مثل صدر مشروطه كه رفتند كنار اشخاصى كه متعھد بودند و قبضه 

اگر در صدر . كردند مشروطه را آنھايى كه متعھد به اسالم نبودند و اسالم را به آن جا كشاندند كه ھمه ديديد
ند، روشن فكران متعھد آمده بودند و مسلمان ھاى مشروطه، علما آمده بودند در میدان، مومنین آمده بود

متعھد آمده بودند و قبضه كرده بودند مجلس را و نگذاشته بودند كه ديگران بیايند مجلس را بگیرند، ما به اين 
  ».۴۵روزگار نمى رسیديم، ما مملكتمان خراب نمى شد، ما عزتمان از بین نمى رفت

آنچه كه در بینش امام در جريان . از ديگر علل انحراف نھضت مشروطیت، دخالت دولت انگلیس مى باشد
اين مسأله از مسايل حساس . مشروطه شايان توجه مى باشد نقش سیاست خارجى در مشروطه است

نكته مھم، اين است كه حتى . ى متفاوتى ابراز شده استتاريخ مشروطه است كه درباره آن اظھار نظرھا
كسانى چون شیخ كه مشروطه را برخاسته از ديگِ پلوى انگلیس مى دانستند، اين گونه نبود كه بھبھانى و 

بلكه مھم، نقش روشن فكران وابسته و كسانى بود كه قبله آمال و آرزوھاى . طباطبايى را عامل بیگانه بدانند
اين افراد در میان صفوف مردم نفوذ كردند، آنھا را به داخل سفارت كشاندند و در آن جا بود كه  .آنان غرب بود

  .به قول تقى زاده، سنگ حريت ايران را بنا گذاشتند

، تحلیل خاصى ارايه مى دھند كه شامل دو جھت نفوذ انگلیسى ھا در مشروطه )رحمه هللا(امام خمینى
توجه به نفوذ فكر غربى براى از بین بردن ) ب; نگلیسى ھا در برابر روسجنبه سیاست و منافع ا) الف: است

توطئه اى كه دولت استعمارى «: ايشان در تحلیل دخالت انگلیس در امور ايران، چنین مى گويند. دين
يكى كه در ھمان موقع فاش شد، اين بود كه نفوذ روسیه : انگلیس در آغاز مشروطه كرد، به دو منظور بود

را در ايران از بین ببرد، و ديگرى ھمین كه با آوردن قوانین غربى، احكام اسالم را از میدان عمل و اجرا تزارى 
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مثال ; ص استگاھى وسوسه مى كنند كه احكام اسالم ناق«]لذا در مورد احكام اسالمى [» .۴۶خارج كند
ال انگلیس به . آيین دادرسى و قوانین قضايى آن چنان كه بايد باشد نیست ّ به دنبال اين وسوسه و تبلیغ، عم

دستور ارباب خود اساس مشروطه را به بازى مى گیرند و مردم را نیز فريب مى دھند و از ماھیت جنايت 
  ».۴٧سیاسى خود غافل مى سازند

دريك جمع بندى مى توان چنین نتیجه گرفت كه نگرش امام به جنبش مشروطه، در ھمه  :جمع بندى كلى
زمینه ھا ـ چه در رھبرى و چه در دخالت و حضور ديگر اقشار ـ نگاھى واقع بینانه مى باشد كه از ژرف نگرى 

او با تكیه بر نكات مثبت و درس گرفتن از اشتباھات .به مسايل روز حكايت مى كند و حساسیت وى نسبت
  .گذشتگان، انقالب اسالمى را طراحى كرده و آن را رھبرى مى كند

بر خالف ديدگاه برخى از نظريه پردازان سكوالر، حاصل يك حركت  ۵٧پیروزى حركت امام در سال 
در حاشیه جريان ھاى اجتماعى ننشسته بود تا آن كه در يك فرصت او . و فرصت طلبانه نبود» اپورتونیستى«

بلكه با نگاھى عبرت آموز به تاريخ و تحوالت . استثنايى، بر فراز امواجى قرار گیرد كه ديگران پديد آورده بودند
. دآن ـ به خصوص نھضت ھايى كه به نوعى روحانیت در آن نقش داشتند ـ خود را آماده مبارزه اى فعال كردن

او با تكیه بر مردم ـ كه در نھضت ھاى گذشته كم رنگ بود ـ و با اعتماد به نیروى آنان، از حركت ھاى 
سیاسى چپ و راست فاصله گرفت و با اعتماد به ھمین ذخیره الھى بود كه انقالب پس از پیروزى، طى 

  .دوران جنگ ھشت ساله در برابر قدرت ھاى جھانى مقاومت كرد

  

  منابع

  ]. بى تا[; نشر رواق; غرب زدگى; آل احمد، جالل. ١

  ]. بى تا[; تھران; واليت فقیه; امام خمینى. ٢

: تھران; ١ج ; و روزنامه شیخ شھید فضل اللّه نورى... اعالمیه ھا، مكتوباترسائل، ; تركمان، محمد. ٣
  . ١٣۶٢مرساه، 

  . ١٣۶٠امیركبیر، : تھران; چ اول; سلطنت و تاريخ; دفتر شانزدھم; در جستوجوى راه از كالم امام. ۴

  . ١٣۶٢نشر تاريخ، : تھران; لوايج آقا شیخ فضل اللّه نورى; رضوانى، ھما. ۵

  . ۵/٣/۵٩و  ٢٧/١٠/۵٩; ه جمھورى اسالمىروزنام. ۶

  . ۶سال اول، شماره ; دوره جديد; روزنامه كاوه. ٧

  . ۴/٨/۶٠; روزنامه كیھان. ٨

  . ١٨و  ١۵، ١٣، ٨، ٧، ۶، ۵، ٣، ٢، ١صحیفه نور، ج . ٩

: چ اول، تھران; به اھتمام گروه تحقیقات سیاسى اسالم; امام خمینىمؤلفه ھاى انديشه سیاسى . ١٠
  . ١٣٧٩پژوھشگاه علوم انسانى و مطالعات فرھنگى، 

  ]. بى تا[; انتشارات زوار; چ اول; خاطرات احتشام السلطنة; موسوى، سیدمحمدمھدى. ١١

پژوھشكده علوم : تھران; نظريه دولتِ شريعت; )ويژه انديشه سیاسى(مجله فرھنگ ; نامدار، مظفر. ١٢
  . ١٣٧٧زمستان ; ٢٨ـ٢٧شماره ; سال يازدھم; انسانى و مطالعات فرھنگى
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: تھران; تاريخ معاصر ايران از ديدگاه امام خمینى; ھاشمى تروجنى، محمد ـ بصیرت منش، حمید. ١٣
  . ١٣٧٨مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، 

    

  

  ھا نوشت پى

  .٢٠۴، ص ٧، ج )۵/۴/۵٨سخنرانى در جمع اعضاى جھاد، (صحیفه نور، . ١

  .۵١، ص ۵، ج )١٧/١١/۵٧سخنرانى در جمع وكالى دادگسترى، (ھمان، . ٢

  .١٧٧، ص ١ھمان، ج . ٣

  .٢٨ـ٢٧، ص ٨ھمان، ج . ۴

  .٢٨۵، ص ٢، ج )١٨/٨/۵٧سخنرانى در پاريس، (ھمان، . ۵

  .٢٨۵، ص ۶، ج )٣/٣/۵٨سخنرانى در جمع فرھنگیان و دانشجويان ادبیات دانشگاه اھواز، (ھمان، . ۶

  .۴/٨/۶٠روزنامه كیھان، ; ٢٠٢، ص ١۵، ج )سخنرانى در جمع روحانیان(ھمان، . ٧

  .٢٠٢، ص ١۵صحیفه نور، ج . ٨

  .١٧٨و  ١۵١، ص ١٨ھمان، ج . ٩

مؤلفه ھاى انديشه سیاسى امام خمینى، به اھتمام گروه تحقیقات سیاسى اسالم، مقاله رسول . ١٠
  .٢۶٠جعفريان، ص 

، ١٣صحیفه نور، ج ; ٢٧/١٠/۵٩، روزنامه جمھورى اسالمى، )سخنرانى در جمع بازاريان(م خمینى، اما. ١١
  .٢٨٠ص 

  .١٠/١١/۶١روزنامه جمھورى اسالمى، . ١٢

، ص )رحمه هللا(ھاشمى تروجنى، محمد ـ بصیرت منش، حمید، تاريخ معاصر ايران از ديدگاه امام خمینى. ١٣
۵٨.  

  .۵٨ھمان، ص . ١۴

  .۵٨ـ۵٧ھمان، ص . ١۵

  .١۵٠، ص ٨صحیفه نور، ج . ١۶

  .۵٧٢خاطرات احتشام السلطنه، موسوى، سید محمد مھدى، ص : براى نمونه ر، ك. ١٧
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كر را به شكل جدى از جمله افرادى كه اين ف; ١، ص ۵-۶روزنامه كاوه، دوره جديد، سال اول، شماره . ١٨
ايران بايد ظاھرا و (دنبال مى كرد سید حسن تقى زاده بود، او در اين روزنامه در مفاله اى عنوان مى دارد كه 

ً فرنگى مآب شود و بس ً و روحا   ).باطنا، جسما

  . ۶۶در جستوجوى راه از كالم امام، دفتر شانزدھم، سلطنت و تاريخ، چ اول، ص . ١٩

  .١٠۴، ص ١و روزنامه شیخ شھید فضل هللا نورى، ج ... رسائل، اعالمیه ھا، مكتوبات و; تركمان، محمد. ٢٠

  .۵۶-۵٧،ص١ھمان، ج. ٢١

  ۵٧،ص١ج.ھمان. ٢٢

  ھمان،. ٢٣

  .۶٩لوايح آقا شیخ فضل هللا نورى، ص ; رضوانى، ھمان. ٢۴

  .۵٨، ص١تركمان، محمد،ھمان، ج . ٢۵

  .١٠۴،ص ٢ھمان،ج. ٢۶

  .۶٩رضوانى، ھما، لوايح آقا شیخ فضل هللا نورى، ص . ٢٧

  .۶٢، ص ١و روزنامه شیخ فضل هللا نورى، ج ... رسائل، اعالمیه ھا، مكتوبات و; تركمان، محمد. ٢٨

  .٢۴، ص ٢٨ـ٢٧، نظريه دولتِ شريعت، شماره )ويژه انديشه سیاسى(نامدار، مظفر، مجله فرھنگ . ٢٩

  .٢۶ـ٢۵ھمان، ص . ٣٠

  .١٣۵٨پیام حضرت امام به مجلس خبرگان، سال ; ٢۶ھمان، ص . ٣١

  .١٠۴، ص ١و روزنامه شیخ فضل هللا نورى، ج ... رسائل، اعالمیه ھا، مكتوبات و; تركمان، محمد. ٣٢

، ص )رحمه هللا(ھاشمى تروجنى، محمد ـ بصیرت منش، حمید، تاريخ معاصر ايران از ديدگاه امام خمینى. ٣٣
  .١٧۵، ص ١٣صحیفه نور، ج ; ٧٠

  .۶٩، ص ١صحیفه نور، ج . ٣۴

  .٩۴، ص ٣ھمان، ج . ٣۵

  .١٢٢، ص ٨ھمان، ج . ٣۶

  .١٣۶، ص ١٨ھمان، ج . ٣٧

  .ھمان. ٣٨

  .١٨١، ص ١٨ھمان، ج . ٣٩

  .١٧۵، ص ١٣ھمان، ج . ۴٠
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١٢ 
 

  .١٣۵، ص ١٨ھمان، ج . ۴١

  .١٨١ھمان، ص . ۴٢

  .٧٨آل احمد، جالل، غرب زدگى، ص . ۴٣

  .۶٩در جستوجوى راه از كالم امام، دفتر شانزدھم، سلطنت و تاريخ، چ اول، ص . ۴۴

  ).سخنرانى( ۵/٣/۵٩روزنامه جمھورى اسالمى، ; ٧٣-٢ھمان، ص . ۴۵

  .٩، واليت فقیه، ص )رحمه هللا(امام خمینى. ۴۶

  .٧ھمان، ص . ۴٧

  

 
 


