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 :قسمت گذشته خالصه

از مسائل    ی است چه اطالع  هی که فق ث یاز آن ح  ه ی. »فقستین  ی فقاهت شرط زمامدار  یی طباطبا  ی نظر آقا به

  ی د یبه فقها چه ام  ایکنند؟    یاس یائمه مردم را مامور به مراجعه به فقها در امور س   ای  امبر یپ  ایدارد تا خدا،    یاس یس 

  «است؟ یاس یحل مشکالت س  یبرا

 . ینیاست تا نائ یاصفهان ی متاثر از غرو شتریب  یاس یس  شه یدر اند  یطباطبائ

از انواع    ک یچیبه ه  ییطباطبا  ی . آقاهیمطلقه فق  یانتصاب   تیوال  یعنی  ینیخم  یاز نظر آقا  یحکومت اسالم  .۱

  .مطلقا باور نداشت ه یفق تیوال

نظر طباطبا  یحکومت اسالم .۲ انسان  یتفاوت   ییاز  تفاوت  تیندارد. وال  «یبا »حکومت  با حکومت    ی مطلقه 

  .کامال مردود است ییکه از نظر طباطبا ی ا وه یندارد، ش  ی استبداد فرد ایاقتدارطلب 

توقف بر »مشورت با مردم« است. از    ییاز نظر طباطبا  راتیدر قسم متغ  یحکومت اسالم  یاز مبان  یک ی .۳

  .ستین یشرط ن یمتوقف بر چن ه یفق یول  ماتیتصم ی نیخم دگاهید

از آن را    یحق تخط   یاست که احد  یاس یس   د یجاو  یالگو  امبریپ  یروش زمامدار  ییطباطبا  یاز نظر آقا .۴

و امام است نه در طول    امبریپ  یاس یس   ارات یعرض اختهم   هی فق  ی ول  یاس یس   اراتیاخت  ی نیخم  ی ندارد. از نظر آقا

  .آن
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  ی که از نظر آقا  ینسخ هستند، در حال  رقابلیاحکام کتاب و سنت غ  ییطباطبا  یآقا  یاس یس   شهیدر اند  .۵

تواند هر امری را، چه عبادی و  . حکومت می نیست»اختیارات حکومت محصور در چهارچوب احکام الهی    ینیخم

  .«کند  جلوگیری، ، مادامی که چنین است چه غیرعبادی که جریان آن مخالف مصالح اسالم است

  ی نظرو هم   ینیخم یبا آقا  ییطباطبا یعدم احساس مخالفت آقا  یادعا ایاست: آ یدنیپرس  یاستاد سبحان از

  !اطالع است؟از   یناش  هی فق  تیو وال  یآنها درباره حکومت اسالم 

  ست؟ین ی و عقل  یخیاستدالل تار یجا نجا یا ایدارد؟ آ  یامور چه نقش نگونه یدر ا احساس 

سال    دهیکه ساواک از آن ناراحت بوده امکان داشته کتاب برگز  تیو روحان  تیدرباره مرجع  ی کتاب بحث  چطور

 !باشد؟ ۱۳۴۱

 ! از اسناد منتشرشده ساواک تا کنون منتشرنشده است؟  کیچ یتوسط ساواک در ه  ییاز طباطبا  ییازجوب  چطور

 !ند؟یفرمایدارند چرا منتشر نم  نهیزم نیدر ا  یسند  ی استاد سبحان اگر

  یتناسب  چ یبود که ه  شانیا  یکشوردار   وهیپس از انقالب ش   ی نیخم  یبا آقا   ییطباطبا  ی آقا  ق ینظر عم  اختالف

 .نداشت یو عدالت علو  ی با رحمت نبو

سازگار است. آن   ییطباطبا  یمکتوب آقا یاس یس  شه یانقالب اسالم بود« کامال با اند  نیا د یشه نی»اول عبارت

  مانه یعبارت حک  نیدر ا  یاست و نه اسالم   یکه نه جمهور  یاسالم  یجمهور  یمکتوب در کنار تجربه عمل  راثیم

 ( ۱)  .«شد، و آن اسالم بود  د یشهبود، که مظلومانه هم  ی واقع د یشه ک ی انقالب نیشود: »در ا ی متبلور م

 

*** 
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  یی طباطبا  ی نیانقالب اسالم بود«، و مباحث متعدد حول مناسبات خم  ن یا  د یشه  نیدر سند عبارت »اول  ق یتحق

  زان یمکتوب صاحب الم  یاس یس   شهیشش گفتار نخست بود. در گفتار هفتم عبارت مذکور با اند   یاصل  یمحورها

  ه، یمدرسه حجت  ی خانه روبرو  گرید  بارک یاست:    ریمقدمه و سه بخش به شرح ز  کی  یشد. گفتار هشتم حاو   سهیمقا

( هر بخش چند بحث  ۲در بوته نقد. )  ییطباطبا  یاس یس   شه یو اند   یی طباطبا  ،ینیخم  یاس یآراء س   ی زمان  ق یتطب

  .گفتار شامل نُه بحث مسلسل است ن یدارد. ا

 یاول. دو نکته مقدمات  بحث

کتاب سال و حساب    نینخست  زهیجا  افتیاست: در  ل یبه شرح ذ  ی مباحث قبل  لیشامل تکم   یبحث مقدمات   نیا

  .نیکمک به فلسط   یمشترک برا

  کتاب سال نی نخست زه یجا افتی. درالف

 ی های با پاورق   سم یکتاب سال شدن دو جلد نخست کتاب اصول فلسفه و روش رئال  ی گفتار چهارم ماجرا  در

بود. )  ی مطهر  یمرتض انصار  ی( مهد ۳بحث شده  انتشار کتاب    ۱۳۳۴( در سال  ۱۲۷۴-۱۳۴۰)  ی سراج  از  پس 

کتاب اصول فلسفه و    ردوره کتاب سال، به نش  نیدوم  یسلطنت   زهیبرنده جا  یرازیناصر مکارم ش   ینماهالسوف یف

( به مجله  ۴کرده است.« )  افتیرا در  ی سلطنت  زه یاز آن جا  شیاشاره کرده که »پ  ییطباطبا  ی آقا  سم یروش رئال

  .آن   افتیدر  ایاست    زهیندارم. اعتبار و دقتش هم بر من مجهول است که مرادش تعلق جا  یدسترس   یسراج انصار

 ن یکمک به فلسط ی. حساب مشترک براب

  ی و مرتض  یمجتهد زنجان  ی موسو  دابوالفضلیس   ،ییطباطبا  نیدمحمدحسیس   انیول اشاره شد که آقا گفتار ا  در

( ساواک نسبت  ۵باز کردند. )   ی در بانک مل  ن یاز مردم فلسط  تیحما  ی برا  یحساب مشترک   ۱۳۴۹در سال    ی مطهر

]فضل اهلل[    د یشه  شنهادی. با پ دجمع شده در حساب مذکور را ساواک مطالبه کر   ی( پولها۶به مسئله حساس شد. )

برا۱۳۰۹-۱۳۶۴]   ی محالت آنها  قبوض   بیفر  ی[  س   نیا  ل یتحو  یبرا  یساواک  آقا  مرحوم  به  کاظم    د یپولها 
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( خاطرات و مبارزات  ۷ها داد. )   ی نیفلسط  لیبه مکه برد و تحو  ی محالت  د یاز او گرفتند اما پولها را شه  یعتمداریشر

 ( ۴۲۴ص  انها،یجر ان،ی( )جعفر۷۸ص  ، یمحالت د یشه

 ه یمدرسه حجت یخانه روبرو گرید بارک یاول.  بخش

 

)خمس(    یخانه آن را بابت وجوهات شرع  ن یاست: مالک ا  ن یدرباره خانه مورد بحث ا  ن یشیپ  ق یتحق  جه ینت

  ی از سو  ی نیخم  ی داماد آقا  ی خانه را از اعراب  ن یا  یمنتقل کرده و به نام او سند زده بود. عبدالباق  ی نیخم  ی به آقا

قبل همسرش به رحمت خدا رفته بود،   ماهکه چند    ییطباطبا  ی کند. آقا یتومان اجاره م  صد یس   یپدرش به ماه

در خانه قرآن و عترت    ۱۳۴۵تا اواخر زمستان    ۱۳۴۴از تابستان    یزد ی  ینجمه حائر  به همراه پسر و عروسش

کنند. از    ی م  ه یمالک، خانه را به سرعت تخل  ندهینما  یبا فشار اعراب   ۱۳۴۵دهم اسفند    خیکرده است. در تار  یزندگ

  ار یشود، بعد خانه در اخت  یشود که کتابها توسط ساواک غارت م   ی به کتابخانه م  لیتبد خانه    ۱۳۴۵اواخر زمستان  

دوازده نفر از طالب متاهل قرار داده است. بر اساس کتاب    اریبوده و او ادعا دارد خانه را در اخت  ینیاحمد خم

در    ۱۳۴۹مهر    ۲۵  خیدر تار  ییفاطمه طباطبا  ده یو س   ی نیخم  داحمد یخاطرات« مجلس جشن ازدواج س   م ی»اقل
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سرکار    ی نیخم  یهمسر آقا  ی مجلس جشن عروس   نیده است. در ابرگزار ش   ه« یمدرسه حجت  ی »خانه روبر  نیهم

  ( ۸. )است دهیبه فروش رس  ۱۳۵۰خانه در زمستان   ن یحضور داشته است. باالخره ا ی ثقف  جهیخانم خد 

اسناد ساواک، و    تیروا  ،یآبادخرم   یطاهر  دحسنی س   تیاست: روا  ری بخش شامل سه بحث به شرح ز  نیا

 . یلیتکم اتیروا

  یآبادخرم  یطاهر دحسنیس تی روا دوم.  بحث

سمتها را در کارنامه خود    نیاست که ا  ین یخم  ی( از شاگردان آقا۱۳۱۷-۱۳۹۲)  ی آبادخرم   یطاهر  دحسنیس 

اساس  قانون  فقها  ،یداشته است: عضو مجلس خبرگان  رئیسه مجلس خبرگان    أتی نگهبان، عضو ه  ی شورا   یاز 

سازمان حج و    ،یاسالم  انقالبدر سپاه پاسداران    ینیامام خم  ندهینما  ،یقانون اساس   ی بازنگر  یعضو شورا  ،یرهبر

درباره خانه مذکور اشاره    یدر چند موضع از کتاب خاطراتش به نکات تازه ا  ی ( و۹کشور پاکستان بوده است. ) 

 .کرده است

اتفاق افتاد،    ۱۳۴۶که در سال    ی به منزل و کتابخانه امام: از جمله حوادث  میرژ  ی روهای . »حمله مجدد نالف

در مقابل    یشده بود. منزل بزرگ   سیتاس   شانیبود که به اسم ا  ی به منزل امام و کتابخانه ا  میرژ   یروهاین  ورش ی

  ت یمرکز سازمان امن  ترشیداشت که پ  وجود که اکنون درمانگاه قرآن و عترت قرار دارد،    یی جا  ه، یمدرسه حجت 

و به خاطر    م یشد. ما آن وقت طلبه بود  جاد یمنزل ا  نی بار در شهر قم در ا  ن یاول  یبرا   ت یبود و سازمان امن  میرژ

  یبه آن رفت و آمد م   یبسته بود و افراد  شهیکه درِ آن هم  میمتوجه آن خانه شد   ه ی رفت و آمد به مدرسه حجت

کرده است. بعد از    یاندازرا در آنجا راه  التش یرا اجاره کرده و تشک  نجای ا  تیکردند. بعد معلوم شد که سازمان امن 

انقالب قرار    ی روهاین  اریراه آهن بود و اکنون در اخت  کی که نزد   یی سرآمد، و آنان به جاخانه به   نیاجاره ا  ی مدت

درآمد.    شانیدرآنجا سکونت کردند و به اجاره ا  ییمرحوم عالمه طباطبا  یمدت کوتاه  یدارد منتقل شدند، بعدا برا

منزل را بابت    نیخانه ا   ن یخانه به منزل خودشان رفتند، صاحب ا  نیاز ا  ییمرحوم عالمه طباطبا  نکهیا  پس از

کرده بود    شنهادیکه آن سالها در قم حضور داشت، پ  یتهران  یحاج مجتب  یکرد. آقا  میوجوهات خود به امام تقد 
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  ن یکنند و آن را به مطالعه و پژوهش فضال و طالب حوزه اختصاص دهند. البته ا سیتاس  ی خانه اکه درآنجا کتاب 

داشتند   میشروع کار بود و تصم نیا یکار مناسب نبود، ول نیا یهم برا یلیخ د ینداشت و شا یادیز یخانه اتاقها

منظور    نیکنند. به هم  لیتبد مدرسه و کتابخانه مناسب    ک یکنند و آنرا به    یداریخر  ز یاطراف را ن  یهابعدها خانه

طور روز به   ک یکه در    د ینپائ   یر یبه آنجا منتقل کردند، اما د  زیاز کتب امام را ن  یشد و مقدار  یداریخر  ییکتابها

کاغذها   یگذاشته با خود بردند، حت   یونیبردند و تمام کتابها را در کام  ورش یکتابخانه    نیهمزمان به منزل امام و ا

  ن یاول  ن یامام ا  ی ریو دستگ   د یدر امان نماند. بعد از تبع  م یامام بود، از هجوم ماموران رژ  زل که در من  ییهاو قبض 

 ( ۱۰) . «کردند   یبود که به منزل امام حمله م  یبار

  ی بروجرد   یکه و در زمان آقا  ی نام قُلقِسه. وقتبه   ی ا   افهیآدم خشن و بدق  کیساواک خرم آباد    س ی. »رئب

  ل یکه ساواک را تشک  ییجا نیساواک به قم آمد. در قم اول  س یرئ  ن یشخص به عنوان اول  ن یشد، ا  ل یساواک تشک

رفت   ه یکه ما به مدرسه حجت ی ها گاه تاست که االن درمانگاه قرآن و عترت قرار دارد. آن وق ییجا نیدادند هم

هم او را    یبروجرد   یکند. آقا  ی به آنجا رفت و آمد م  کلشیکه با آن ه   م ید ید  ی قُلقِسه را م  نیا  م یکرد  ی و آمد م

بعد از قُلقُسه    ی عی( سرهنگ بد ۱۱ساواک خرم آباد منصوب شد.« )   استیقلقسه بعد از قم به ر  ن ینگرفت.... ا  ل یتحو

  (۱۲) .ساواک قم منصوب شد  س یبه رئ

ا از خانه مذکور نقل  ساله بوده مشاهدات خود ر  یس   ست یب  ی که طلبه ا  یزمان  یخرم آباد   ی : طاهریبررس 

  س یرئ  نیشود. نخست  ی به عنوان دفتر آن اجاره م  ی ساواک در قم در دهه س   سیتاس   ی خانه از ابتدا  ن یکرده است. ا

ساواک قم    سیرئ  نیشود. دوم  یم   انساواک استان لرست  سیرئ   تشیساواک قًلقِسه بوده که بعد از اتمام مامور

شود.    یراه آهن منتقل م  ک یخانه به نزد  نیجاره دفتر ساواک از ابوده است. بعد از اتمام مدت ا  یعیسرهنگ بد 

خانه توسط ساواک اجاره کرده بود و    ه یبعد از تخل  ه یخانه را از مالک اول  نیا  ییطباطبا  ی پنداشته اوال آقا  یطاهر

  ن یصاحب ا  ییطباطبا  یخانه توسط آقا  هیرود، و ثالثا بعد از تخل  یبه منزل خودش م  شانیا  یبعد از مدت  ایثان

 .خانه آن را بابت وجوهات خود به امام منتقل کرد 
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خانه به جنب راه آهن، صاحب خانه آن را بابت    نی سه نکته مذکور نادرست است. بعد از رفتن ساواک از ا  هر

  یی طباطبا  ی مسر آقابعد از درگذشت ه  ا یزند. ثان  ی درآورده و سند م  ی نیخم  ی آقا  یبه ملک شخص  ه یوجوهات شرع

داماد و    یپدرش از محمدحسن اعراب  یسو  زخانه را ا  نیدر تابستان همان سال ا  ی، عبدالباق ۱۳۴۴بهار    لیدر اوا

  ، ییطباطبا  ی( آقا۱۳۴۵اسفند    ۱۰تا    ۱۳۴۴ماه )تابستان    ستیکند به مدت حدود ب  یاجاره م   ینیخم  یآقا  لیوک

  ی آقا  ی رموجهیغ  ل یبه دال  ۱۳۴۵( در اسفند  ۱۳بوده اند. )  ی نیمخ  ی خانه و مستاجر آقا  ن یپسر و عروسش ساکن ا

  یی طباطبا  ی آقا  ی : ناتوانلیآن دال  ست، یخانه ن  نیدر ا  ی به سکونت و  یکه راض  ند فهما  ی به مستاجرش م  ینیخم

  ی آقا نکه یبر ا ی مبن ینیخم ی توهم آقا ه، یبه استفاده از وجوهات شرع ل یفقر و عدم تما ل یاز پرداخت اجاره به دل

تحت الشعاع قرار گرفتن درس    ل یبه دل  شان یبودن از ا  نی چرکشده، و دل   ی آخوند اوقاف  ایاستاد دانشگاه    ییطباطبا

  .بوده است ییطباطبا ی فلسفه آقا  سیبعد از تدر شانیفلسفه ا

  ابان یدو سه خانه باالتر در همان طرف خ  ی گرید  یکرده به خانه اجاره ا   ه یبا عجله خانه را تخل  ییطباطبا  ی آقا

پسر و    ،ییطباطبا  ی خانه کوچک آقا  نیشوند. در ا  یاست منتقل م   هانیکه اکنون مؤسسه ک  ی به خانه کوچک

  ل یتبد   ۱۳۴۵داشته اند. خانه مذکور در اسفند    یدشوار  یزندگ   ییطباطبا  یبرادر آقا  یاله  یعروسش به همراه آقا

  ن یکند، و به ا ی خانه إحساس خطر م ن یبه ا ی نیخم یاز رفت و آمد طالب مقلد آقاشود. ساواک  ی به کتابخانه م

کند. بعد از به غارت رفتن کتابها خانه    ی برده آنجا را غارت م  ورش یهمزمان    ینیخم ی کتابخانه و منزل سابق آقا

 .شود  یبه خوابگاه طالب متاهل م لیتبد   ینینظر احمد خم ریز

    اک و وزارت اطالعاتاسناد ساو  تیسوم. روا  بحث

از    ۱۳۳۷تهران، در سال    ۱۲۸۷( فرزند ابوالقاسم، متولد  ۱۴)قُلقِسه( )   یمحمود قُلقِسائ  یی. سرهنگ هواالف

 استیر  ۱۳۴۱  بهشتیارد  ۱  خیساواک قم و در تار  استی به ر  ۱۳۳۷آذر    ۱۵  خیارتش به ساواک منتقل شد، و در تار

  ۳۱  خیخود بازنشسته شد، و در تار  یاماز شغل نظ  ۱۳۴۱آبان    ۱  خیدر تار  یشود. و   ی ساواک لرستان منصوب م
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از سمت خود در ساواک عزل شد. او بعد از عزل قم را به عنوان محل سکونت خود انتخاب کرد.    ۱۳۴۲  وریشهر

  ( ۱۵)  .بوده است ار یبخت مور یبه جناح ت یوابستگ   لی عزل او ظاهرا به دل

و مذاهب    االتیاداره ا  س یشهرستان قم رئ  تیاداره اطالعات و امن  استی. سرهنگ قلقسه قبل از انتصاب به رب

  ن یکرده است. در ا  هی قم را ته  ه ی درباره حوزه علم  لیگزارش تحل   ن ینخست  ۱۳۳۵اسفند    ۲۲ساواک بوده و در  

طالب،    ه یشهر  زانیس اول دروس خارج، مقم، تعداد طالب پانزده مدر  هیاز تعداد طالب حوزه علم  ین یگزارش تخم

گزارش   نیآمده است. مطابق ا  سم یو کمون م یدارند، نظر مدرسان درباره رژ  یاجتماع یاس یس   ش یکه گرا  یمدرسان

با   کی هر  یگانیو گلپا یعتمداریشر انیبا حدود پانصد طلبه، )آقا یبروجرد  یدر رده دوم پس از آقا  ی نیخم یآقا

شده اند.   یمعرف  ر یفلسفه و تفس س یطلبه در رده اول تدر ۲۰۰با حدود   ییطباطبا یا طلبه در رده سوم(، آق ۳۰۰

  ن ی. انها همچنیی. طباطبا۳و    ی نی. خم۲  ،یعتمداری. شر۱  انیهم عالقه دارند: آقا  یکه به مسائل اجتماع   یعلمائ

هستند   سمیکمون  لفمخا ن یکنند. عموم علما و مدرس  ی م  بیرا هم تعق  سمیکمون هی عل یمنطق  تیو فعال غاتیتبل

موضوعه را    ن یاز احکام اسالم، قوان  ت یندارند. به علت رسوخ لزوم تبع  ی به دستگاه حاکمه کشور هم اعتقاد  ی ول

  ی داده شده است: هفته ا حاتی توض ن یا ینفر به طور اختصاص ک یگزارش در مورد  ن یدانند. در ا  ینم  نیموافق د

  ی ماد  د یو انتقاد در عقا قی مقاالت و تحق م یتنظ یو مستعد برا ند مطالب عالقه  ییطباطبا یبار در محضر آقا کی

در    ی متعدد   فاتی جهت معظم له تال  نیو به هم  ردیگ  ی است و بحث و گفتگو صورت م  ل یجلسه تشک  یاجتماع

    (۱۶. )دارد  نهیزم نیا

و    لیاز دانشگاه جنگ فارغ التحص   ۱۳۳۲در سال    رازیش   ۱۳۰۲متولد     نیرزند حسف  عىیحسن بد   پ ی. سرتج

  ۱۵  خیساواک مهاباد و در تار  سیرئ  ۱۳۴۰  یشد. در د  یبا درجه سرهنگ ستاد به ساواک معرف   ۱۳۴۰  وریدر شهر

قم منصوب شد تا    ستانساواک شهر  استیوقت ساواک به ر  سیسرلشگر حسن پاکروان رئ  یاز سو   ۱۳۴۰اسفند  

سرهنگ    استیدر زمان ر  ۱۳۴۳تا    ۱۳۴۱  یهاسال  نیماند. حوادث قم ب   یسمت باق  نیدر ا  ۱۳۴۵  نیفرورد  ۱۴

قبل از انجام    ۱۳۵۸آبان    ۳و در روز    گردد ی م  ر یانقالب دستگ   روزى یدر ساواک قم رخ داد. نامبرده با پ  یعیحسن بد 
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آباد   ی( طاهر۱۷ت. )اس   همحاکمه به علت سکته قلبى در زندان فوت کرد از    یعینوشته است: »بد   یخرم  بعد 

که به    یدر زمره کسان  یعینام بد   ی( اما در خاطرات صادق خلخال۱۸کرد.« )  یبازداشت ظاهرا در زندان خودکش

  (۱۹) «. ساواک قم سی [، رئیعی]سرهنگ حسن بد  ع ی. سرلشکر بد ۴۶حکم او اعدام شده اند ذکر شده است: »

و غارت کرده بود اتهام را متوجه مراجع وقت    لیرا تعط   ی نیخم  ی عصر آقا  یکتابخانه ول  ساواک   نکه ی. با اد

  ه ی و ضبط کتب مربوطه را از ناح  ی نیکتابخانه خم  لیقم تعط  ه یبه اتفاق طالب حوزه علم  ب یکرد: »اکثر قر  د یتقل

به ا۲۰«. ) ۱۳۴۶آذر    ۸دانند.    ی م  یگانیو گلپا  ی عتمداریشر  انیآقا سند    ل یمناسبت وزارت اطالعات در ذ  ن ی( 

باالبردن سطح معلومات و آگاه  ی نیاظهار نظر کرده است: »امام خم  ن یساواک چن به    ی به منظور  مردم نسبت 

 ی ختماندستور داد سا  افت،یبه عراق انتقال    ه یترک  دگاهیکه از تبع   نینخست  ی اسالم، در همان روزها  یاحکام و مبان

  ی ر یکنند... د  یبه او واگذار کرده بود، کتابخانه عموم   ۱۳۴۳خرداد    ۱۲  خیدر تار  یقم  انبازرگ  ی خرم  ی را که آقا

آن   ی برا ی سیباشکوه و مجهز درآمد و کتابخانه ارزنده و نف م، یعظ  یصورت کتابخانه ا که ساختمان مزبور به  د ینپائ

قرار    هی کتابخانه مقابل مدرسه حجت  نیاداره آن به مرجله اجرا گذاشته شد. ا  یبرا  یا   ژهیو برنامه و  د یفراهم گرد

آورده    زین  ری( در انتها سند ز۲۱درمانگاه قرآن و عترت احداث شده است.« )  گاهیداشت و هم اکنون در همان جا

الک    ر یگان زقم و امضاکنند   یدادسرا  ندهیبا حضور ... نما  ۱۳۴۶آبان    ۲۲صورت جلسه مورخه    رویشده است: »پ

جلد کتاب موجود در کتابخانه    ۲۱۸۵عصر و دفتر کتابخانه باز و تعداد    ی نام ول به   ینیمخ   ی و مهر مخزن کتابخانه آقا

 ( ۲۲) .« د . مراتب صورت جلسه ش د یساواک قم گرد لیمزبور کال تحو 

  :یبررس

خانه را بابت وجوهات    ۱۳۴۳خرداد    ۱۲  خیبوده که در تار  ی تاجر قم  ی . نام مالک خانه مورد بحث خرمکی

به کتابخانه    ل یتبد   ۱۳۴۵دوم اسفند    مهیخانه از ن  نیکند. ا  ی منتقل م  ینیخم  یبه آقا  یبه شکل محضر   یشرع

 .شود یمنتقل م واک به سا ۱۳۴۶کتاب داشته که در آبان  ۲۱۸۵شود. کتابخانه مذکور   یعصر م ی ول
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سرهنگ قُلقِسه از    استیمرکز ساواک قم در زمان ر   ن یبه عنوان نخست  ۱۳۳۷آذر    ی . خانه مذکور از حوالدو

خانه مذکور همچنان در اجاره ساواک و    یعیسرهنگ بد   استیشود. بعد از انتقال قلقسه از قم و ر  ی اجاره م  یخرم

  ی و زندان  ۱۳۴۲خرداد    ۱۵  امیو ق  ۱۳۴۱در سال    تیدر زمان نهضت روحان  گریمرکز آن بوده است. به عبارت د

از زندان    ۱۳۴۳  نیفرورد  ۱۶  خیدر تار  ی نیخم  یخانه بوده است. آقا  نیمرکز ساواک قم هم  ینیخم  یشدن آقا

  ه یمدرسه حجت  یآزاد شد. در بهار همان سال ساواک از ساختمان مذکور به جنب راه آهن منتقل شد و خانه روبرو 

  .مالک قرار گرفت   اریدر اخت

به    ز یچطور خانه اش را به ساواک اجاره داده بود در بدو نظر سوال برانگ   ینیمخ   ی تاجر مقلد آقا  نکهی. اسه

 باشد   شده   اجاره  –  ساواک  نه  و  –  یر یخانه به اسم نخست وز  نکهیا  یکیرسد. اما چند احتمال وجود دارد.    ی نظر م

از ابتدا ساواک به    نکه یا  ای نداشته است.    لفتکه مالک متوجه شده خانه اش مرکز ساواک شده توان مخا  ی زمان  و

  روزمندانه یبه آن صورت اجاره داده است. در هر صورت با بازگشت پ  یزور خانه را تصرف کرده و به شکل صور 

  ی به نام آقا  ی به شکل محضر  یخانه را به عنوان وجوهات شرع  یاز بدنام  ییرها  یاز زندان، مالک برا  ینیخم  یآقا

م  ینیخم اند ک  ی منتقل  زمان    شانی.  آن  تار ۱۳۴۳خرداد    ۱۲)در  است.  بوده  آزاد    ه یعل  شان یا  یسخنران  خی( 

 .آبان همان سال است  ۱۳  د یتبع  خیو تار  ۱۳۴۳آبان   ۴ ونیتوالس یکاپ

    یل یتکم اتیچهارم. روا بحث

 :کنم   یمرتبط با خانه مذکور اشاره م یلیتکم ت یبحث به دو روا ن یدر ا  

منزل    ۱۳۳۷سال    یاو حوال   یطلبگ   ل یآورد که در اوا  ی م  اد ی( به  ۱۳۲۴محقق داماد )متولد    ی مصطف  د ی. س الف

  ی و ب  یدختر در هتل قم طالب به عنوان اعتراض به ناامن ک یتعرض به  انیمذکور متعلق به ساواک بوده و در جر

ساواک قم از خانه مذکور خارج شد    سیساختمان تجمع کرده بودند. سرهنگ قلقسه رئ   نیدر مقابل هم  یناموس 

خواهد شد. بعدا    یدگیرس   ه یبه قض   عا یدهد که سر  ی قول م  تیو طالب را دعوت به آرامش کرده با ادب به جمع

  !آنرا راه اندخته بود  عهی هم معلوم شد اصل آن تعرض دروغ بوده و خود ساواک شا
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اسناد ساواک در مورد خانه مذکور سازگار است.    زیو ن   یخرم آباد   یطاهر  تیمحقق داماد با روا  تی: روایبررس 

  ۱۳۶۵در سال    ینیخم  یبه آقا  شیاز نامه ها  ی کیدر    یدر هتل قم، استاد منتظر   یتعرض به دختر  عهیدر مورد شا

از مشکالت    ی کی  ز یظالمانه خود ن   یهاه یتصف و    هایخط باز  ن یاساس آنرا مثال آورده است: »ا  ی ب  عاتیدرباره شا

صاحب    یارباب  یحاج مهد   ی که در قم آقا  د یدار  ادینقل کنم. قطعا به   یداستان  یعالحضرت   ی کشور است. من برا

  ت یشد و مرحوم آ غ یآن تبل   یو چقدر رو  ختند یو قتل او به دار آو  یدختر مسافر اصفهان ک یهتل را به اتهام زنا با 

(  ۲۳اردستان )  نده ینما  یسلطان  ییحی  خیش   ی دود دو سال قبل آقاآن فشار آوردند. ح  ی اجرا  ی رو  م ه  ی اهلل بروجرد

  ی آن دختر زنده است و اهل منطقه ماست و اتفاقا مسافر همان هتل هم بوده است و کس  د یدان  یبه من گفت م

  یدهم آقا  ی احتمال م  منراه انداخت.    یارباب  ه ی را سرهنگ قلقسه عل  ی باز  ن یهم مزاحم او نشده است و همه ا

  ( ۲۵)  .«را بدانند   انی( هم که اهل منطقه هستند جر۲۴) یصانع

، خبر متواتر در  ۱۳۵۵حدود    یمتوفا  یخرم  نیدرباره مالک و خانه: نام مالک حاج حس  ی شتری. مشخصات بب

  هی ( سوابق قض۲۶داده است. )  ی نیخم  ی خمس خود به آقا  ی نود هزار تومان بده  یخانه را به ازا  یآن زمان که خرم 

  ابان یدر خ  ی در قم خانه ا  ی کوکاریش شخص ن۱۳۴۳: »سال  یی: خانم فاطمه طباطباینیخم  یدر بستگان آقا

ا  ه یهد   ینیاهلل خم  تیبه آ  هیمدرسه حجت   یروبرو   هیحجت برا  شانیکرد و  استفاده طلبه ها کتابخانه    یآنجا را 

  ۱۳۴۳بودند، در سال    رانیکه آقا ا  ی: زمانیمصرف وجوه شرع: »دقت در  یمصطفو   دهی( خانم فر ۲۷کردند.« )

  ی و اتاقها  اط یبا ح  یسند زدند. خانه ا  شانیبه آقا فروختند و به نام ا  ن نود هزار توما  متیملک را به ق  نیا  ی فرد

فرستاده شدند،    هی و به ترک  د یداشت. بعد از آنکه آقا تبع  ه یحجت  ابانیبه سمت خ  یدرب ورود   کیبزرگ که تنها  

منزل سهم امام بود،    نی: »چون اینیاحمد خم  د ی( س ۲۸ملک سهم امام و سادات )خمس( است.« )   نیگفتند که ا

 ( ۲۹. )«.... در فروش آنجا عجله داشتند 
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 یی و طباطبا  ینیخم  یاسیآراء س یزمان قیدوم. تطب بخش

 

به   ییطباطبا یاس یآراء س  ، یزمان ب یبه ترت ینیخم  یاس یاست: آراء س  لیبخش شامل سه بحث به شرح ذ نیا

 .ییطباطبا - ی نیخم یاس یآراء س  ی زمان ق یو تطب  ،یزمان بیترت

 ی زمان بیبه ترت  ینیخم یاسیپنجم. آراء س  بحث

  ن یبعد از نخست  ینیخم  ی پرسشها پاسخ داده شود: چرا کتاب »کشف اسرار« آقا  نیبه ا  کوشمی بحث م  نیا  در

از چه    ینیخم  ی چاپ نشده است؟ آقا  د یچاپ قبل از انقالب، پس از انقالب تا کنون تجد   د ی( و تجد ۱۳۲۳چاپ )

در اوج    شانیقائل بوده است؟ ا  هی فق  طلقهم  یانتصاب  تی به وال  یو از چه زمان  ه،ی عامه فق  یانتصاب  تیبه وال  یزمان

و در عوض    اورد ین   انیبه م  ی مضمون آن سخن  ی حت  و   ه یفق  ت یاز وال  گاهچ یانقالب خصوصا در نوفل لوشاتو چرا ه

مطرح کرد؟    تیوال  یجااز جمله خود را به   ون یاست و نظارت روحان  یکه همه جا جمهور  ی به همان معن  یجمهور

از سرگذرانده و با    یچه تحوالت  ینیخم  یآقا  یاس یس   شهیاند   گر؟ید   زیچ  ای  هی تور  ای  بوده  هیبر تق  یکتمان مبتن  نیا

  داشته است؟ یچه نسبت  یمکان یزمان ط یشرا
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قائل نبوده، اما    هی فق  تی ( به وال۱۳۲۳در زمان نگارش کتاب کشف اسرار )   یدر چهل و سه سالگ   ینیخم  یآقا

  دگاه ید  نیشده قائل بوده است. ا  یبه نظارت فقها بر شاه که توسط مجلس مؤسسان متشکل از مجتهدان انتخاب م

قب   یاز نظر فقها  یبی ترک  یو از  )مجلس مؤسسان    یروحان  ظ یغل  یستوکراس یآر  ک یبا    ی نینائ  لیمشروطه خواه 

در فروع    یاختالف  هینظر  ک یرا    هیفق   تیزمان وال  نیدر ا  ی( و انحصار قانون در احکام شرع بوده است. ویروحان

  رغم ی( و عل۳۱کشف اسرار را نداد )چاپ    د یاجازه تجد   ین یخم  ی( پس از انقالب آقا۳۰دانسته است. )  یم  یفقه

)دوره   ی نیرا در ضمن موسوعة االمام خمآن  ی نیو نشر آثار امام خم  می تنظ  مؤسسه( ۳۲زبانها )  گریترجمه آن به د

         .( منتشر نکرده است۱۳۹۲در پنجاه جلد،  شانیکامل آثار ا

  ن یا  ی در انتها  شانی( ا۳۳است. )   ده یمبه طول انجا  ۱۳۳۰تا    ۱۳۲۳از سال    ینیخم  ی اول خارج اصول آقا  دوره

از دو مؤسس آن درس استاد    یک یدوره به قلم    نیا  راتیشده است. تنها تقر  د یدوره متعرض بحث اجتهاد و تقل

ش است. در  ۱۳۸۸انتشار آن سال    خیارو ت ۱۳۳۰خرداد    ۳اتمام آن    خیدرآمده است. تار  ری به رشته تحر  یمنتظر

درس را به خود    ن یمستقل از ا  ی ( بحثه یفق  تی)وال  یاس یافتاء و قضاوت است و زعامت س   هی دوره مناصب فق  نیا

درآمده    ریبه رشته تحر  ینی خم  یکه به قلم خود آقا  د«ی »االجتهاد والتقل  ی ( رساله اصول۳۴اختصاص نداده است. )

در مجموعه    ۱۳۴۴انتشارش سال    ن ینخست  خی، و تار۱۳۳۰  ر یت  ۱۴اتمام نگارش آن    خی ردوره است. تا  نیمتعلق به ا

  جهینت  نیمجاز منصب قضاوت و حکومت( به ا  یدر امر ثالث )متصد   یو نقل   ی عقل  یل یبا دال  شانیالرسائل است. ا

ثبوت    یاقو   ه کچناناست، آن   بتیفقها در زمان غ  یکه »اجماع بلکه ضرورت دال بر اثبات قضاوت برا  رسد ی م

  ت یوال  ایبه حکومت )  یرساله اوال فصل مستقل  نی( در ا۳۵است.« )  هی فق  یالجمله برا  یف  تیمنصب حکومت و وال

  ست، ین  بتیدر زمان غ  هیاوت فق قض  یبه قرص و محکم  هیفق  یاس یزعامت س   ای( اختصاص داده نشده است، ثانهی فق

  .به عدم جواز در مقابل آن است یقو  ولوجود ق ش یکه معنا ادشدهی از آن  «ی لذا با اصطالح »اقو

در    ه یکه فق  یاست به نحو   هی عامه فق  یانتصاب  تیمراد وال  ایآ  ست؟یمقطع چ  نی در ا  هی مراد از حکومت فق  اما

توان    یم   ۱۳۳۷تا    ۱۳۳۰از سال    شانیدوره دوم اصول ا  راتیداشته باشد؟ پاسخ را از تقر  تیوال  ی همه حوزه عموم
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شروع شده و در سال   ۱۳۳۷سوم از سال   دورهمطرح شده است. ) د یدوره دوم بحث اجتهاد و تقل ی . در انتهاافتی

در دوره سوم    نینابرامتوقف شده است. ب  ی نیخم  ی آقا  د ی تبع  لی به دل  ه یرفع از مباحث اصول عمل  ثیدر حد   ۱۳۴۳

از    ی می)که ن  یصانع  وسفی و    ی آمل  یعبداهلل جواد   انیآقا  راتی( تقر ۳۶مطرح نشده است. )  د یبحث اجتهاد و تقل

و    یسیها بعد بازنوخود را دهه    رات یرا شرکت داشته و تقر  ی نیخم  ی سوم اصول آقا  وره آخر د   مه یدوره دوم و ن

  .دارند  ی شتریب  اتیبحث جزئ نی منتشر کرده اند( در ا رایاخ

االصول    ری با عنوان تحر  رات یتقر  ن یش است. ا۱۳۹۶بهمن    ۳۰  ی آمل  ی جواد  ی آقا  رات یتقر  ی سیاتمام بازنو  خیتار

لشکر و اعزام    زیمطلقه شامل تجه  تیمورد بحث وال   اساتیدر س   اتیمراد از وال  شانی منتشر شده است. به نوشته ا

  را یباشد )ز  ی نم  یاست که مرتبط با قاض  ی رحقوقیرفع مخاصمات غ  ی برا  ی بلکه مراد مقام   ست،یسرحدات ن   به   رو ین

  ن یحل ا  ی ]امر[ برا ی دست که به ول  ن یاز ا  یو تهاجمات ی شود( آنچنان که در دزد  ی قضاوت خارج م ره یاز دا  نیا

  گر یدر حل د  تیدر فصل خصومتهاست. اما وال  هیموضوع  ای  هیحل شبهات حکم  یگردد. کار قاض  یمنازعات برم

و    ه یاز شبهات حکم نهایاجحافات متداول، ا گر یسرش را شکسته  ود ا یزده،  ی لیس  یگر یدبه   ی اختالفات مثال کس

سمرة    هی است. قض  یقاض  ی مسلط بر همه حت   یّول   فیندارد بلکه از وظا  ی با قاض  یاست و ارتباط  ی اجنب  ه یموضوع

  ی تصد   یبرا  هی ت فقیصالح  تینه قضا. در نها  تیوال  یعن یاست.    لیقب  نیرر والضرار از ابن جندب در قاعده الض

  ی منصبها  یتواند متول  یم  ی متجز  هی[ عالوه بر قضا محرز است. ضمنا فقادشدهی  یو سلطنت ]به معن  تیمنصب وال

 ( ۳۷. ) شود تیقضا و وال

  شان یاصول ا  رات یحضور داشته است. تقر  ی نیخم  یدر درس اصول آقا  ۱۳۳۴از سال    زی ن  یصانع  وسف ی  مرحوم 

  ن ی( در هر حال در ا۳۸اتمام نگارش آن هم نامشخص است. )  خ یمنتشر شده و تار  ۱۴۰۰بعد از درگذشت مرداد  

. در  است  افته یاختصاص    است و حاکم که حکمشان نافذ    یمسئله چهارم و پنجم منضما به بحث از قاض  راتیتقر

حکمش نافذ است. امور مربوط    یاس یاست که در امور س   ی داده شده که مراد از حاکم کس  حیبحث توض  ن یا  یابتدا

را ادا    نم یْد  د یگو  ی [ می]با قلدر  یاست ول  ونیکه مد   رد یپذ   یم  یشده: شخص  یمعرف  نگونهیبه حاکم و سلطان ا
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چرا که منصب    ، یو حاکم مراجعه کرد نه قاض  یبه وال  د یبا  ی ا  فعهمرا  نیرسد. در چن  یکنم، زورش هم م  ینم

به نحو    هی فق  یبرا  تی. حق ظهور مقبوله عمر بن حنظله در جعل حکومت و والستی امور ن  نیدخالت در ا  یقاض

  ن یبحث قبوله عمر بن حنظله نوشته است ا ی. در انتهایو قضائ  یاس یدر امور س  تیوال ی عنیاطالق و عموم است، 

  ایسپاه و امثال آن از حقوق    زیدر منازعات است، نه مثل تجه هی فق یب در اثبات حکومت عامه برابا  اتیروا  راظه

ثابت است    ه یفق  ی و ائمه برا   امبر یپ  یی و وال  ی شئون حکومت  ه ی کل  نکه یمنازعات. اطالق ادله دال بر ا  ر یاموال در غ

 ( ۳۹) .باشد  ی تمام م

  ی )کم  ه یعامه فق  یانتصاب  تیاز وال  یقی مض  اریبس  یبه معنا  د یدر قم قبل از تبع  ی نیخم  یتوان گفت آقا  یم

  یی رفع خصومتها  ای ی رحقوقیغ ی در رفع خصومتها تیوال  ق یمض ی معنا ن یبر قضا( قائل شده بود. ا تیاز وال شیب

به   ازیق نمشخص است اما احقاق ح نکه حق در آ  یامور ای ست،ین هی موضوع ای هیاست که در زمره شبهات حکم

است که بر همگان از جمله    یو شأن وال   ستین  یشأن قاض  تیشق از وال  نیا  شانی دارد. به نظر ا  یاس یقدرت س 

  نکه ی. با توجه به استیمطلقه )در حد اداره کشور و دفاع از آن( ن  تیوال  حایصر  تی وال  ن یمسلط است. ا  یقاض

  ی نیخم  ی رسد آقا  ی ( به نظر م۴۰عامه مورد نظر است، )  تیهمان وال  یفقه  ن متو  اری مطلقه در بس  تیاصطالح وال

    .آن هم قائل نبوده است  جیرا  ی به معن یحت ه یعامه فق  یانتصاب تیبه وال ۱۳۴۳تا سال 

در    ۱۳۴۴مهر    یاست که جلد اول آن حوال  ینیخم  ی جامع آقا  ی عرب  یی رساله فتوا  ن ینخست  لة یالوس   ر یتحر

بار منتشر شده    ن ینخست  یدهه پنجاه در نجف برا   لینوشته شده و هر دو جلد آن اوا  ه ی ترک  یدر بورسا  د یزمان تبع

بلکه    ست،ین  ی االقو  یاوال عل  گرید  هیفق  یاس یس   تیعن المنکر آن وال  یاست. در خاتمه کتاب االمر بالمعروف و النه

  یبه تمام حوزه عموم  یرحقوقیات غرفع خصوم  قیمض  یاز معن  ایشده است، ثان  یبه فتو   لیقرص و محکم تبد 

را   شانیا  یاس یس   اراتیاخت  ه یامام غائب است و کل  بیجامع شرائط فتوى و قضاوت نا  هی است: »فق  افتهیگسترش  

 ( ۴۱. ) «است یی اسالم بر مردم واجب کفا اساتیبر اقامه س  شانی. مساعدت ااستدار  یجهاد ابتدائ ی به استثنا
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  ۱کند:    یرا در دوازده جلسه مطرح م  ه یفق ت یدر نجف بحث وال  عی کتاب الب سی در ضمن تدر  ینیخم ی آقا  

  ۱۳۵۰در بهار    روتیدوم آن در ب  شیرای و و  ۱۳۴۸اول آن در نجف أواخر اسفند    راستهی. متن و۱۳۴۸بهمن    ۱۹تا  

م  )  یمنتشر  ا  ش یرایو  نی ( هم۴۲شود.  ا  رانیمکررا در  در  فرع    ک یاز    ه یفق  ت ین کتاب والیمنتشر شده است. 

  ی شد. آقا  ل یشود« تبد   یم   قشیکه تصورش موجب تصد   یهیبد   ی در کشف اسرار به »مسئله ا  ی فقه  یاختالف

اقامه دل  لهیرالوس یتحر  یبر فتاوا  ینیخم ا  لیاش  درباره حکومت    یشتریب  اتیجزئ  نییتب   نیهمه فهم کرد. در 

  یمجلس شورا   ی از »قانون« که مطلقا مصوبه عرف  شانی ا  راد عرضه شده است و م  هی فق   ت یبر وال  ی مبتن  یاسالم

بر    « یز یاز »برنامه ر  شیب   ی ا  فه ی وظ  نیتقن  ی . قوه مقننه  به جا«یشود: »حکم شرع  ی مشخص م  ستین  ی مل

  ز ین   هیاست و قوه قضائ  یهمان احکام شرع  یاش اجرا  فه ی هم وظ  هی ندارد، آنچنان که قوه مجر  یاساس حکم اله

 ی اس یانقالب و نظام س   یبرا   ینیخم  ی آقا  فست یمان  قتی کتاب در حق  ن ی( ا۴۳مرافعات. )  درهمان احکام    ق یتطب

  .هی مطلقه فق یانتصاب تیبر وال یمبتن  یمطلوب است: حکومت اسالم 

- ۱۳۵۲  یظاهرا در سالها  ع« ی در جلد دوم »کتاب الب  ی نیخم  ی به قلم خود آقا  هی فق  تیبحث وال  ی متن عرب  اما

متن    ن ی( ا۴۴منتشر شد. )  یبه فارس   ه« ی فق  ی ول  اراتیدر نجف منتشرشده است، و با عنوان »شئون و اخت  ۱۳۵۱

  قا ی دق  هی فق  یول   یاس یس   اراتی. اختستین   هی مطلقه فق  یانتصاب  تیوال  ه ی جز نظر  یزینوشته شده چ  ی که با دقت فقه

مطلقه هم استفاده شده است.  تینوبت از واژه وال نیچند   ی ( حت۴۵و ائمه است، ) امبریپ  یاس یس  اراتیهمان اخت

ندارند و البته حق دخالت در امورى که فقیهى دیگر اقدام به شروع آن کرده   تیزمان فقها بر هم وال ن ی( در ا۴۶)

 ( ۴۷. ) ندارند  زیرا ن

مضمون آن    ی حت  ای  ه«ی فق  تی»وال  ( مطلقا از اصطالح۱۳۵۶-۱۳۵۷به مدت کمتر از دو سال )   ی نیخم  یآقا

از عراق، اقامت پنج ماهه در نوفل لوشاتو    شان یدوران اوج گرفتن انقالب، اخراج ا  نیآورد، ا  ی نم  ان یبه م  یزیچ

  ت یکه با سماجت درباره ماه  یالملل  نیببه تهران است. در پاسخ خبرنگاران    روزمندانهیو بازگشت پ  سیحومه پار

که به اصطالحِ    شانیپرسند، ا  یم  ندهیدر نظام آ  شانیو خصوصا نقش خود ا   ونینقش روحان  ،یاسالم  یجمهور
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  ون یاست، تحت نظارت روحان  بند ی اسالم پا  ن یاکتفا کرده که حکومت به قوان  ن یبوده تنها به ا  ان«یدر »مقام ب  یاصول

است مثل    ییجمهور  یاسالم  یجمهور   ایاست    یکه در همه جا جمهور  ی همان معن  ه ب  ی ( و جمهور۴۸است، )

  ی ناسازگار است. حکومت اسالم ه«ی فق یشرع تیبا »وال ت یدو خصوص ن ی(. واضح است که ا۴۹) هایجمهور ریسا

حقوق    بر   ست،ین  هی فق  تیبر وال  یاست، اما قطعا مبتن   ه«ی با نظارت فق  یاسالم  یمقطع »جمهور  نیشده در ا  یمعرف

  ی اس یس   یبا رأ  ی دارد و تناسب  تربرال یل  ییمای( در مجموع س ۵۰شود، )  یم  یشتریب  د ی تاک  ی عموم  ی هایمردم و آزاد

 ی پرس ندارد. آنچه مردم در همه   هی مطلقه فق  یانتصاب  تیوال   یعنی(  ۱۳۵۶تا    ۱۳۴۴از دو دهه )   شیبه مدت ب  شانیا

 .بودند  ده یدو سال شن ن یکه در ا بود دادند، آنچه  « یقاطع »آر ی به آن را ۱۳۵۸ نیفرورد 

در    رانیبه اتفاق ملت ا  بیقاطع قر تیاکثر  یاز آرا  یناش   یو حق قانون  «یبه موجب »حق شرع  ینیخم  یآقا

( مراد  ۵۱دولت موقت را منصوب کرد. )   ریو سپس نخست وز یانقالب اسالم یشورا یاجتماعات و تظاهرات اعضا

حقوقدانان    ی توسط برخ  شانیا  ظرن   ریکه ز  یقانون اساس   سینو  شینبود. در پ  هی فق  تی جز وال  ی زیچ  یاز حق شرع

مخالفت    ص یبه مجلس خبرگان تشخ  امشیدر پ  شانیبرده نشده بود. ا  ه یفق  ت یاز وال  یشده بود اسم  ه یمعتمد ته

( بعد  ۵۲از آنان در مجلس وجود دارند. ) ی فقها دانسته که گروه  تیو موافقت با احکام اسالم را منحصرا در صالح

  ه ی فق  تیتمام قد از وال  ین یخم  یآقا  ۱۳۵۸  وریشهر  ۲۱  خیان در تارتوسط مجلس خبرگ  هی فق  تیوال  ب یاز تصو

  ست، ین  یفات یتشر  یامر  هی فق  تیکرد وال  حیتصر  شانی( ا ۵۳اسالم دانست. )  بیآن را تکذ   بیکرد و تکذ   تیحما

است نه همه    هیفق  تیشئون وال  ی آمده برخ  ی( و آنچه در قانون اساس ۵۵است )  یاصل قانون اساس   نی( بهتر۵۴)

 ( ۵۷. )یکتاتوریاست نه د یکتاتور یضد د هی فق  تی( ضمنا وال۵۶آن. ) شئون

بر وال  ینیخم  یآقا استفتائات خود  به  پاسخ  امر هر جا که    ی کند که »ول  یم  حیمطلقه تصر  ت یدر ضمن 

  ن یا  ص ی( واضح است که تشخ۵۸مصلحت اسالم و نظام اقتضا کند در اموال و انفس حق اعمال والیت دارد«. )

امر است    ی ول یحکومت   اماطاعت از احک  ی »وجوب شرع گر ید ی امر است. پاسخ به استفتا  ی مصلحت هم با خود ول

فتوا    ن ی( ا۵۹.« )ردیگ  یدربرم  ز یمجتهدان را ن  گرید  یشود بلکه حت  ی مجتهدان را شامل م  گریکه نه تنها مقلدان د
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( منافات دارد و چون متاخر از آن  ۶۰ندارد )   تیفقها وال گریبر د  ه ی نوشته بود که فق ع یدر کتاب الب شانیبا آنچه ا

 .مطلقه دانست تیبر وال  گر ید ی و اطالق ینیخم  ی آقا یی نها یفتوا د یاست با

( و امام جمعه تهران  ۶۱نگهبان )  یشورا  ریکار و اعتراض دب  ریوز  یبعد از استفتا  ۱۳۶۶دوم سال    مهین  در

محدود به    یحکومت اسالم  اراتیرا آشکارتر کرد: »اخت  اراتش یو اخت  هی مطلقه فق  تی دش از والمرا  ینیخم  یآقا

و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتى نماز    ت؛بلکه یکى از احکام اولیه اسالم اس   ست،یچهارچوب احکام فرعیه الهیه ن

ه است، در موقعى که آن قرارداد  تواند قراردادهاى شرعى را که خود با مردم بستو روزه و حج است. حکومت مى 

تواند هر امرى را، چه عبادى و یا غیر عبادى که جریان  مخالف مصالح کشور و اسالم باشد، یکجانبه لغو کند. و مى 

کرد    حیتصر  ۱۳۶۶  ی( در د ۶۲اسالم است، از آن مادامى که چنین است جلوگیرى کند.« )  حآن مخالف مصال

  عت یمنوط به ب  نیامور مسلم  ی حکومت و تول  لیدارد، اما تشک  تیصور وال  ع یدر جم  ط یجامع الشرا  ه ی»اگرچه فق

منتخب خبرگان    یول یبالفعل برا تیعدم لزوم مرجع شانینظر ا نی( آخر۶۳است.« ) ی با و نیاکثر مسلم یآرا ای

 ( ۶۴. )لزوم اجتهاد مطلق است  نیدر ع

  ه ی فق  تیاز وال  قیمض  ییبه معنا  ۱۳۳۰حداقل از    ین یخم  یتواند گفت که آقا  یتوجه به مستندات فوق م   با

  شان یباور داشته است. ا  هی مطلقه فق  یانتصاب  تیبه وال  ۱۳۴۴قائل بوده و حداقل از سال    یقضائ  تیبه وال  کینزد

  ه یتور  ای  ه یخود تق   یواقع  یو کتمان را   هی بر نظارت فق  ی مبتن  یاسالم  یبا ابراز جمهور  ۱۳۵۷-۱۳۵۶  یدر سالها

  ا ی  نیامور مسلم  ی تول  شانی بوده است. البته ا  هی مطلقه فق  ی انتصاب  تیوال  شانیا  یواقع  یکرده بود. در آن زمان را 

 امبریپ  یاس یس   اراتیامر را همان اخت  یول   اراتیامر، و اخت  یمردم با ول  تیاکثر  یرا منوط به را  نیمسلم  یزمامدار

 .است انستهد ی و ائمه م

  ت ی از وال  ق یمض  یحکومت مشروطه با نظارت و اذن فقها و سپس به نوع  اتیدوران قم به نظردر    ینیخم  یآقا

معتقد بوده است. در    ه یمطلقه فق  یانتصاب  ت یقائل بوده است. در دوران نجف به وال  یی قضا  تیبه وال  ک ینزد  هی فق

دفاع    هی با نظارت فق  ی اسالم  ی از جمهور  ه ی ورت  ا ی  ه ی( با تقسیپرده اوج انقالب )سال آخر نجف و دوران پار  انیم
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  ت یاکثر  عت یب  ای  ت یاست که البته رضا  ه یمطلقه فق   یانتصاب  تیبر وال  یدر تهران مبتن   یکند. دوران زمامدار  یم

امر   یفقها از ول  گر ید یهمگان حت تیلزوم تبع انشیا ییداند. نظر نها ی الزم م یاس یس  تیاعمال وال ی مردم را برا

 (۶۵. )مانده است ی به جا شانی از ا یزمان  بیبه ترت یاس یس   هی چهار نظر ع است. در مجمو

 ی زمان  بیبه ترت ییطباطبا  یاسیششم. آراء س بحث

 یی طباطبا  یداشته است؟ آقا  یتحول   ییطباطبا  یآقا  یاس یس   شهیاند   ایاست: آ  لیذ  یبحث پاسخ به پرسشها  نیا

در سه سال    ییطباطبا  ینظر آقا   ایبعد از آن؟ آ  ایابراز داشته    ۱۳۴۲خرداد    مهین  امی خود را قبل از ق  یاس یآراء س 

  است؟ افته یتحول  شانیآخر عمر ا

المجتمع    یالمرابطة ف  یدر »کالم ف   زانیالم  ر یخود را در جلد چهارم تفس  یاس یس   یآراء اجتماع  ییطباطبا  یآقا

( روش اداره جوامع همواره در  ۶۶منتشر کرده است. )  ۱۳۳۶سوره آل عمران ظاهرا در سال    یانتها  «یاالسالم

با مراعات صالح حال    د یاست که با  یمحکومت اسال  انیعرصه به عهده متصد   نیاست. احکام و مقررات ا  رییتغ

امور به    نیا  بت یاتخاذ شود. در عصر غ  امبر یو روش پ رهیاس س جامعه و پس از مشورت با عموم مسلمانان و بر اس 

.  ردیبگ   ش یامامت را پ  وه ی کنند تا ش   یگذاشته نشده است، بلکه زمامدار را مسلمانان انتخاب م   ی عهده عده خاص

  ی را نف  ه یفق  یاس یس   تیبحث آشکارا وال  ن یدر ا  ییطباطبا  ی . آقاستین  ی اسالم  وه یش   ربا زور و قه  ده یعق  لیتحم

 .باشد  ر یمد  ی چه کس نکهی تا ا  دهیشیاداره جامعه اند  یبه چگونگ  شتر یده است و بکر

ظاهرا در    زان یسوره نساء در جلد پنجم الم  ۸۳و    ۵۹  اتیاالمر را در آ  یآراء خود را درباره اول  ییطباطبا  یآقا

نخست    ه ی. در آریهستند والغ  ت یعشر اهل ب  ی ائمه اثن   ه ی االمر در هر دو آ  ی ( اول۶۷منتشر کرده است. )  ۱۳۳۷سال  

  ری و متغ یاس یدوم مربوط به امور س  ه یاما در آ  بود،( بود که مرجع خدا و رسول ینی)ثوابت د  یبحث در حکم شرع

مورد مراجعه    شانیاس یس   ت یریاالمر ذکر شده است که در جنبه مد   یو اول  امبریاست، لذا مرجع رفع اختالف پ

اولرند یگ  ی قرار م باشند.   ی امت و فرماندهان نظام  یاهل حل و عقد، علما  ن،یراشد   یتواند خلفا  یاالمر نم   ی. 

به آن    نیآورد. علماى د  ی جبران به بار م  رقابل یبه علما از جمله فقها مفاسد و خسارات غ  یاس یسپردن امور س 
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  ن یدر ا  نکهیدارند؟ تا خدا امت اسالم را مأمور سازد به ا  یاس یهستند، چه اطالعى از مسائل س   هی جهت که فق

صاحب    نجایاسى هست؟! در ایبراى حل مشکالت س   دىیمسائل به علما مراجعه کنند؟ در مراجعه به علما چه ام

 .را انکار کرده است یاس یس  ت یوال یفقها برا  تیبه وضوح صالح زانیالم

  ۱۳۴۱  یدر د   ت«یو روحان  تیدرباره مرجع  یدر کتاب »بحث  ی یطباطبا  ی و زعامت« آقا  ت یمهم »وال  مقاله 

  ری بر مصالح متغ  ی )مقررات مبتن  ر یاحکام متغ  ی ( و اتخاذ و اجراعتیشر  ی عنیاحکام ثابت )  یمنتشر شده است. اجرا

از    ی و زمامدار  ت ی. مسئله والجراستو هر دو الزم اال  رد یگ   ی صورت م  ی اسالم   ی ( توسط والستین  عتیکه جزء شر

و اطالع    ر یحسن تدب  ، ین ید  ی تقوا  ی جامعه اسالم  ی وال  ط یو ثابت و الزم االجرا در همه زمانهاست. شرا  عتیمواد شر

(  ۶۸شمرده نشده است. )  نی مسلم  ی الزم وال  ط یاز همگان داشته باشد. به شکل شفاف فقاهت از شرا  شیبر اوضاع ب

 .ی مصالح عموم تیمشورت با همه مردم و رعا یعنی خداست،  رسول  رهیاست اقتدا به سنت و س  یآنچه ضرور 

  یی طباطبا  یمنتشر شده آقا  ۱۳۳۸سال    ردسوره انفال که    ۶۰  ه یآ  ریتفس  لیذ  زانیالم  ریجلد نهم تفس  در

  ت یرعا  ی کند که مصالح همه افراد جامعه را به طور مساو  ی م  یمعرف   « یرا معادل »حکومت انسان  ی حکومت اسالم

خواسته هاى افراد را فداى    نکه یباشد، نه ا  خواهد گذارد، و لو هر که مى    ی انان احترام م  یهاکند، به خواسته   یم

 .کرده باشد  تیخواسته اکثر اینفر و  ک یخواسته 

اسالمی    هایانسان معاصر« در کتاب اسالم و انسان معاصر، مجموعه بررسی   یهایازمند یمقاله »اسالم و ن  در

احکام ثابت    یاحکام و مقررات اسالم   م ی( در تقس۱۳۵۵:  ی، نگارش ثانو۱۳۳۹در مجله مکتب اسالم:    ه ی)نگارش اول

فقط    عت یشوند. شر  یم  افتیرسولش    نتکرده که در کتاب خدا و س   ی را حافظ منافع حیاتی نوع انسان معرف

و مقطعی آدمیان متغیر،  است. قسم دوم احکام و مقررات حافظ مصالح مختلف زمانیـ  مکانی و منافع موقت    نیهم

سوزوال  از  و  هستند  نسخ  قابل  و  زمان    یپذیر  مصالح  به حسب  و  دینی  ثابت  مقررات  شعاع  در  اسالمی  والی 

 . شوند  یو حکم خدا شمرده نم عتی. الزم االجرا هستند اما شرگرددی شود و نسخ م داده و وضع می تشخیص 
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از اواسط    شانیقبل و چه بعد از انقالب مخالف بود. اچه    استیعلما در س   م یبا دخالت مستق  یی طباطبا  یآقا

که ارائه شد به خواص خود گفته    یعبارات را با اسناد  ن یا  ۱۳۶۰تا دو ماه قبل از درگذشت در آبان    ۱۳۵۷سال  

انقالب اسالم خواهد    نیا  د ی شه  نی»نخست  ونهضت، اسالم خواهد بود«    نیا  یقربان  نی : »بزرگتر ۱۳۵۷  زیاست، پائ

ن اسالم بود«  ٓ  شد، و ا  د یبود، که مظلومانه هم شه  یواقع  د یشه  ک یانقالب    نیانقالب: »در ا  یروز یبود«. پس از پ

سازگار    یاس یس   شهیدر اند   شانیکه با مکتوبات ا  یانقالب اسالم بود«. عبارات  نیا  د ی شه  نیطور خالصه: »اولبه   ای

 .است

دهد. حکومت    ی نشان نم  شتر یرا از اول تا آخر ب  یاس یس   ه ی نظر  ک ی  ییاطباطب  ی آقا  ی و شفاه  ی کتب  راثیم

مصلحت آنها با اقتدا    تیو رعا  شانیمنتخب مردم که با مشورت ا  ی با زمامدار  هی فق  تی وال  یمنها  یانسان  ای  یاسالم

  ۱۳۴۲خرداد    ۱۵قبل از    شانیا  یاس یبه اتفاق آراء س   بی کند. اکثر قر  ی جامعه را اداره م  امبر یپ  ره یبه سنت و س 

       .ابراز شده است

 یی طباطبا ینیخم  یاسیآراء س  یزمان  قیهفتم. تطب بحث

از    کیاسالم را کدام   یاست: بحث حکومت اسالم و احکام اجتماع  لیقب  نیاز ا  یی بحث پاسخ به پرسشها  نیا

  ی منها  ی )حکومت اسالم  ییطباطبا  یآقا   یاس یاز نظرِ س   ی نیخم  ی آقا  ا یدو متفکر زودتر مطرح کرده است؟ آ  نیا

  ی جمهور  ی در دو همه پرس   ییطباطبا  ی ( مطلع بوده است؟ آقاه یفق  تی( قبل از انتشار قول خود )والهیفق  تیوال

   داشته است؟ یچه موضع یو قانون اساس  یاسالم

کتابها از    ن ینبوده، خصوصا که غالب ا  ی مخف  گریاز نظر عالم د  ی دو عالم به احتمال قو  ن یاز ا  ک یهر    کتب

بوده که به اسم معاصران خود    نیبوده است. البته روش عالمان آن دوران ا  امیمنتشرشده آن ا  یکتابها  نیمهمتر

سال بعد از    ک ی  شانینکرده است. ا  منتشر   ی کتاب  ییطباطبا  یآقا  ستیکردند. در دهه ب  یدر آثارشان اشاره نم 

به شاه منتخب مجلس    ین یخم  یبه قم وارد شده است. در آن دهه آقا   زیاز تبر  ینیمخ  یانتشار کشف اسرار آقا
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دانسته    یم  ی در فروع فقه  یاختالف  هی نظر  ک یرا    هی فق  تیمعتقد بوده و وال  شانیو تحت نظارت ا  یمؤسسان روحان

  .است

  یی طباطبا  یآقا  زانیالم  ریکه انتشار تفس  یمنتشر نشده است، در حال  یدر دهه س   ی نیخم  یاز آثار آقا  کیچیه

  ۱۳۳۷و    ۱۳۳۶  یدر سالها  ب یبه ترت  یاس یمباحث س   یآغاز شده، و مجلدات چهارم و پنجم آن حاو  ۱۳۳۳از سال  

احکام کتاب    ی و اجرا  ی اذعان به ضرورت حکومت اسالم  ن یمجلدات در ع  نیدر ا  ییطباطبا  ی منتشر شده است. آقا

و روش    ی مصالح عموم  تیاز سنت رسول خدا در مشورت با مردم و رعا  ی رویبه پ  د ی را مق  ی اسالم  ی سنت، وال  و

نف  و  )عدالت  م  یامامت  انتخاب  مسلمانان  توسط  که  کرده،  و   ی استبداد(  شرط  و  ن  ی شود  آقاستیفقاهت    ی . 

  ی دوم دهه س   مهیفقها را انکار کرده است. در ن  یاس یبه صراحت زعامت س   ی االمر قرآن  ی اول  ر یدر تفس  ییطباطبا

به    یبودن زمامدار مسلمانان، و الزام و  یانتخاب  ه،ی فق  تی وال  ینف  ییطباطبا  یآقا  یاس یس   شهیاند   هیسو  نیمهمتر

  .بوده است یمصالح عموم تیو رعا ، یدر مشورت مل ی نبو رهیاقتدا به س 

االمه در أساس و    هیاالمه و تنز  هی با عنوان »تنب  یطالقان   دمحمود یتوسط س   ینینائ   یرزا یاز انتشار کتاب م  بعد 

  شه یاست، اند   ه ی که حکومت مشروطه با اذن و نظارت فق  ۱۳۳۴حکومت از نظر اسالم« در سال    ای  ت یأصول مشروط

 شانیاست. ا  ش یقدم به پ  کی  ی اذن و  ای  زهبه اجا  ازیو عدم ن   یشرط فقاهت وال   یدر نف   ییطباطبا  یآقا  یاس یس 

 .بوده است ینی خم یزودتر از آقا  اریبس یاسالم اجتماع شتازانیدر زمره پ

  ی )د   ت یو روحان  تیدر مرجع  ی وزعامت در کتاب بحث  تیبا انتشار مقاله وال  ییطباطبا  ی آغاز دهه چهل آقا  در

شتراط  عدم ا  ی شتریبا صراحت ب  ی است. و  یبه زبان فارس   عه یش   یاس یس   شه یدر اند   هیفق   تیوال  ی نف  شتاز ی( پ۱۳۴۱

 ی اس یاطالعات س   ،یو کاردان  تیریل مد یاز قب  یطیخاطرنشان کرده، بر شرا  یجامعه اسالم  ی فقاهت در زمامدار

حدود و احکام    یکند. او اگرچه اجرا  ی م  د یزمامدار تاک  ی ضرور  ط یبه عنوان شرا  یو تقو   یو امانتدار  ،یاجتماع

دو امر هم    نیهم  یزمامدار دانسته، اما در مجر   تیانها را مسئول  یو اجرا  یو مصلحت  ریو اتخاذ مقرارت متغ  یشرع

را به حکومت    یحکومت اسالم  رش یدر جلد نهم تفس  یو   امیا  نی. به عالوه در هماست فقاهت را شرط ندانسته  
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  ی آنان و انکار استبداد فرد   یهمه مردم و احترام به خواسته ها ی تساو  تیآن رعا یکند که مبنا  یم  ر یتعب یانسان

 .نمانده است ی مخف ینیخم ی از چشم آقا ی مبان نیاست. قطعا ا تیو استبداد اکثر

  ه ی به ترک  ی و نفوذ خارج  ی به استبداد داخل  ۱۳۴۳و    ۱۳۴۲  ی خود در سالها  یخی با اعتراض تار  ی ن یخم  یآقا

منتشر    ۱۳۴۴در سال    د یرساله االجتهاد والتقل   ی الرسائل حاو  شانیا  ی استدالل  یاصول  یاثر فقه  ن یشد. نخست  د یتبع

  ی کند »اقو  ی دفاع م  هی فق  یاس یس   تیق از والیرق  اریبس  یبار به شکل  ن ینخست  یرساله برا   نیدر ا  ی نیخم  یشد. آقا

رساله چهارده سال قبل است:   نیاست.« البته زمان نگارش ا هی فق یالجمله برا یف تیثبوت منصب حکومت و وال

  ی از دوره دوم اصول آقا  یو صانع  یآمل  یجواد  یرهایالوصول )تقر   لةیاالصول و وس   ریتحر  نهی. به قر۱۳۳۰  ریت

  ت یوال  نایقی است و    ی رحقوقیدر فصل خصومات غ  هی فق  ت یدوران وال  ن یدر ا  ه ی فق  یاس یس   ت ی( مراد از والینیخم

  ش یرایو  ی : حکومت اسالمهی فق  تی( وال۱۳۴۹دهه )  نیشود. در اواخر ا  یدر اداره جامعه و دفاع از مرزها را شامل نم

  ل یشود تبد   ی م  قش یکه تصورش موجب تصد   ی هیبد   یبه مسئله ا   ه یفق  ت یمقطع وال  ن یشود. در ا  ی نجف منتشر م

قانون حکومت اسالم  ی شد و احکام شرع : حکومت  هی فق  ت یکتاب وال  روت یب  ش یرایگشت. و  یمعرف   ی به عنوان 

بود.    ینیخم  ی مورد نظر آقا  هی مطلقه فق  یانتصاب  تیبر وال  یمبتن  یحکومت اسالم  فستی ( مان۱۳۵۰)بهار    یاسالم

در مقابل زمامدار منتخب مردم    یساالر  ه ینبود: فق  ی فدو عالم در دهه چهل مخ  ن یا  یاس یس   یاختالف فاحش مبنا 

 .امبر یپ رهیبه مشورت با مردم و ملتزم به س  د یمق

  یی رساله فتوا  نینخست  لةیالوس   ریاست. اوال تحر  ین یخم  ی آقا  دنیو به اوج رس   ییپنجاه دوران شکوفا  دهه

  ی امام غائب است و دارا  بی جامع شرائط فتوى و قضاوت نا  هی قابل توجه فق  یفتوا  یحاو   ی نیخم  یجامع آقا  یعرب

جلد اول    نکهیدر نجف منتشر شد با ا  جاهدهه پن   لی( اوایجهاد ابتدائ  ی)به استثنا  شانیا  یاس یس   اراتیاخت  ه یکل

بحث شئون و    ی حاو  ع یدو سال بعد جلد دوم کتاب الب  ی کیبود.    افته ینگارش    ه یترک  ی در بورسا  ۱۳۴۴آن سال  

  ه ی. در نظر لهیرالوس یتحر  یدر نجف منتشر شد، به مثابه ادله فتاوا   یبه عرب  شانیبه قلم خود ا  هیفق  یول  اراتیاخت

و ائمه است. فقها بر    امبریپ  یاس یس   اراتیهمان اخت  قایدق  هیفق  یول  یاس یس   اراتیاخت  هیفقمطلقه    یانتصاب  تیوال
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  ی ندارند. آقا  زیندارند و البته حق دخالت در در امورى که فقیهى دیگر اقدام به شروع آن کرده را ن  تیهم وال

و مصالح    ه یاساس مصالح نوع  بر  یم شرعدوگانه احکا  میتقس   امیا  نیدر تنها مقاله مرتبطش منتشره در ا  ییطباطبا

در مجله مکتب اسالم منتشر شده    ۱۳۳۹آن در سال    ر ی کرد، البته قسمت ثابت و متغ  قیرا تعم  نشیشیپ  ریمتغ

  .رفت  یم  شیپ ه یفق تیانکار وال یهمچنان بر مبنا  ی بود. و

  ت یخود وال  یاس یس   یمبنا   هیتور  ای  هی از باب تق  ین یخم  ی، آقا۱۳۵۶اوج گرفتن انقالب در اواسط سال    با

  یرا در مصاحبه ها  ه یبا نظارت فق  ی اسالم  ی را به مدت حدود دو سال کتمان کرد، و جمهور   ه یمطلقه فق  یانتصاب

که    هایجمهور  ر یمثل سا  ای است    یکه در همه جا جمهور   ی به همان معن  ییخود مطرح کرد، جمهور  ی الملل  نیب

  یآقا   ۱۳۵۸  وریتوسط مجلس خبرگان در شهر  ه ی فق  تی وال  بیتصوبود. بعد از    ه یفق  یشرع  تیوال  یمسلما مناف

کرد و انکار آن را انکار اسالم دانست. در آن زمان شاخص    تیبعد از حدود دو سال تمام قد از آن علنا حما  ینیخم

که   ی لیبود به تفص  ه یفق  تی منکر وال  ی بودند. اول  یعتمداریشر  ی و آقا  یی طباطبا  انیآقا   ی نیخم  ی آقا  بان یرق نیتر

را با اصل    یمندرج در قانون اساس   اراتیبا اخت  ه یفق  تی وال  ۱۳۵۸آذر    ۱۰  یخ یتار  ه یهم در اعالم  ی گذشت. دوم

( قبل از  ۶۹کشور حذف شد. )   ی اس یس   یاز فضا   شهیهم  ی اتهام برا  نیناسازگار اعالم کرد و به هم  ی مل  تیحاکم

  .رانده شدند  هیبه حاش  بیرقهر دو  هی فق تیدهه پنجاه با استقرار وال انیپا

سال با اقتدار    ازدهیحکومت را به دست گرفت و    کی   استیاست که خود ر  عه یش   ی هیفق  ن ینخست  ی نیخم  یآقا

چه قبل و چه بعد از انقالب مخالف بود. به نظر    استیعلما در س   می با دخالت مستق  یی طباطبا  یحکومت کرد. آقا

مستضعف    ی ملتها  ییشوایو امامت و پ  ه داشتن وراثت حق   ی آغاز حکومت اهلل، و ارزان  یاسالم   ی جمهور  ی نیخم  یآقا

  ۱۲روز    د یاست. ملت با  یاسالم   ی مثبت به جمهور  یبه دنبال را   ران ی( به ملت ا۷۰سوره قصص( )   ۵  ه ی )مفاد آ

آن نشست.    یجاکه حکومت خداست به   ن یکه ... حکومت مستضعف  ی و زنده نگاه دارند، روز  رند یگ ب  د یرا ع  نیفرورد 

انتخابات  یهمه پرس   چیبلکه ه  یاسالم  یجمهور  یرس در همه پ  ییطباطبا  ی( آقا۷۱) انقالب    یو  از  قبل و بعد 

  ن یخواص خود گفته بود »بزرگتر  یانقالب به برخ  یروزی( او مطابق اسناد ارائه شده دو ماه قبل از پ۷۲شرکت نکرد. )
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از انقالب هم    بعد (  ۷۳انقالب اسالم خواهد بود«. )  نیا   د یشه  ن ینهضت، اسالم خواهد بود« و »نخست  ن یا  یقربان

  د یبود، که مظلومانه هم شه  یواقع   د یشه  ک یانقالب    نی ( گفته است: »در ا۷۴مطابق چهار سند مستقل موثق ) 

   .«شد، و ٓان اسالم بود

به استثنا  هی فق  تیدرباره وال  ینیخم  یقاآ   کردیرو پرده کوتاه سوم در    ان یم  یشامل چهار مرحله تحول و 

  ی منها  یانسان  یاز ابتدا تا انتها حکومت اسالم  ییطباطبا  ی آقا  کرد یبوده است. رو  هی فق  ی بسط اقتدار ول  یراستا

در سه سال نخست    ی زمون حکومت اسالمآ   درباره ثابت بوده است.    ی در زمامدار  امبریبر روش پ   د یبا تاک  ه ی فق  تیوال

  .در گفتار بعد بحث خواهم کرد  ییطباطبا ی آقا  یآن از سو

 در بوته نقد ییطباطبا یآقا یاس یس شهیسوم. اند بخش

 

داشته است؟    یازاتیچه امت  ییطباطبا  یآقا  یاس یس   کرد یدست است: رو نیاز ا  ییبخش پاسخ به پرسشها  نیا

و    ت یظرف  ییطباطبا  ی آقا   ی اس یس   شه یاند   ایکدام است؟ آ  ییطباطبا  ی آقا   یاس یس   ه ی ها و نواقص نظر  ی اهم کاست

  ه یفق  ت یاز وال  ر یمتفکر غ  دو   ن یا  یاس یس   هی زمان ما را داراست؟ نظر  ی مطلوب برا  یاس یس   ه ینظر   ک ی  تیخصوص
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بخش شامل دو بحث به    نی داشته است؟ ا  ی دار  ی چه تفاوت معن  های حقوق بشر و آزاد  ،یدموکراس   ی در محورها

    .و ابهامات آن  های و کاست  ییطباطبا ی آقا یاس یس  کردی رو  ازاتیاست: امت ل یشرح ذ

 ییطباطبا یآقا یاس یس کردی رو ازاتیهشتم. امت بحث

  :کنم  ی اختصار به ده نقطه قوت اشاره م به

کرده، به    تیرعا  یکه حقوق همگان را به طور مساو  ی : حکومتیحکومت اسالم   یبرا   یحکومت انسان  ریتعب .۱

  .ستی( ن یت یاکثر ای ی )فرد ی گذارد، و استبداد یهمگان احترام م  یخواسته ها

الزم    رغمیعل  ی اسالم  یوال  یوضع شده از سو  ریدر احکام ثابت. احکام متغ  عتیو شر نیمنحصر دانستن د .۲

  .شوند  یشمرده نم یو حکم اله عت یاالجرا بودن شر

  ا یطبقه    ایعده    ک یهستند نه    ی اسالم همه مردم به طور دسته جمع  ی اس یو س   یمخاطب احکام اجتماع .۳

صالح    تیمشورت با مردم و با رعا  قیحکومت از طر  ی احکام و مقررات وضع شده از سو   هی صنف خاص. لذا کل

  .شود ی صادر م نیاسالم و مسلم

.  ستیمجاز ن  یاحد   یاز آن برا   یاست و تخط  یحکومت اسالم  یجاودان  یرسول خدا الگو  رهیسنت و س  .۴

   .ست یاستقرار عدالت ن ی برا یدر عرصه عموم   یجز تحقق سنت نبو  ی زی روش امامت چ

  ک یخواسته    ی مردم در پا  ی و فدا کردن خواسته ها  ی استبداد در دو چهره آن، استبداد فرد   ت یمحکوم .۵

  .ت یکردن حقوق اقل مالیو پا ت یاستبداد اکثر زیفرد، و ن

حکومت    ای: آافتمیدست    نهیزم  نیدر ا  ید یبه منبع جد   ی. عالوه بر منابع قبلیبودن زمامدار اسالم  یانتخاب .۶

بعد از ائمه    یاست توسط خداوند«. حکومت اسالم   یاست: جواب: »راجع به ائمه اطهار )ع( انتصاب  ی اسالم انتخاب

  بت یپاسخ نخست بااللتزام حکومت زمان غ  در ( ۷۵است«.)  ی چگونه بوده است؟ جواب: »مصلحت   ان گرید ی )ع( برا

  .شود یاداره م یاسالم ی وال ی مصلحت ر یبر اساس احکام متغ بت یاست، در پاسخ دوم حکونت زمان غ یانتخاب
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( و دانش الزم اداره جامعه  ری)حسن تدب  ی (، کاردانی )تقو   ی ندارد: امانتدار  شتریحاکم منتخب سه شرط ب  .۷

 .)اطالع بر اوضاع(

ندارد    یاس یس   تیریبا مد   یتناسب  چیبلکه دانش مذکور ه  ست، ین  یاس یس   تیریفقاهت نه تنها شرط الزم مد  .۸

  ی اسالم   ی ندارد. وال   استیدر س   یی جا  ه یفق  ت ی. والانجامد یجبران ب  رقابلیو اکتفا به آن چه بسا به فساد و ضرر غ

  نگونهیدر ا  ه ی به فقاهت ندارد، مشاور فق  ی ازیهم ن  ریمقررات متغ  ی وضع و اجرا  ا ی  یم ثابت شرع احکا  ی اجرا   یبرا

  .است یامور کاف 

  .ستین یاست و از جمله احکام ثابت شرع ر یشکل حکومت و مقررات آن از امور متغ .۹

          .ست ین رفته یپذ  ی و توسل به زور و اسلحه در امور فرهنگ  نی به نام د ده یعق ل یتحم .۱۰

 و ابهامات هاینهم. کاست بحث

  ن یکنم که ا  یکنم. اعتراف م  یاشاره م  ییطباطبا  ی آقا  یاس یس   شهیدر اند   یاختصار به هشت نکته انتقاد  به

 .انجام دهم گر ید یدر مجال دوارمیاست. ام ل یشرح و بسط و تفص ازمند ینکات ن

  ی دو امر است، فطر  یاس یس   ی مباحث اجتماع  در   ییطباطبا  ی آقا  مت ی: نقطه عزیشناخت. اشکال روش کی 

است.    ی اسالم و حکمت نظر   ن یدو امر مذکور پل ب  قت ی . در حقیدر امور اجتماع  ییبودن اسالم و اعتبارات عقال

سو و با حکمت    ک ی اسالم از    اب  ی حکمت عمل  ی از اجزا  ی کیبه عنوان    استیارتباط س   زان یم  ی اتفاقا مسئله اصل

  ی اس یحداقل فلسفه س  ای استیسراغ س  یبا همان روش  ییطباطبا ی رسد آقا ی است. به نظر م گر ید ی از سو ی نظر

به    ی است، اما چه ربط  حی صح  یخود امر   ی رفته است. فطرت در جا  یفلسفه نظر   ایقرآن    ر یرفته که سراغ تفس

  ا ی ست است، اما آخود در ی در جا  زین یق یاست و نه حق یاعتبار وراز ام یاس یمباحث س   هیکل نکهیدارد؟ ا استیس 

 یاس یاز امر س   یی طباطبا  یکه آقا   ست یکند؟ مشخص ن  ی باز م  ی اس یاز مباحث س   یگره  ی مباحث وجودشناخت  نیا
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  ده یبع  ی موضوع صرف مباد  نیدر ا  شانیاز مباحث ا  یچقدر مطلع است. حجم فراوان  یاس یمدرن در علوم س   ی به تلق

   .ندارند  ییمدرن جا یاس ی شده است که در علوم س  یا

در    استیتمام س   ی اصول  ج یرا  انیو اکنون است. به ب   نجایو علم ا  ی عرف  ی در تار و پود خود امر  استی. س دو

  ی دانسته اما اجرا  عتیرا خارج از شر ری از راه را آمده و احکام امور متغ یمین ییطباطبا یاست. آقا  راتیحوزه متغ

به   ی چه ربط ین یبخش ثوابت د یاست. اوال اجرا  اشتهگذ  ی اسالم ی را به عهده وال ریاحکام اعم از ثابت و متغ  ه یکل

  ی مخاطب احکام اجتماع  ییطباطبا  یشود. به گفته آقا   یمؤمنان متکفل آن م   ی آن دارد؟ جامعه مدن  یحکومت و وال 

  ی وقت   خصوصا   –است    استیس   تمام   که   –  ی مصلحت  ریاحکام متغ  یوضع و اجرا  ایاسالم هم آحاد مردم هستند. ثان

کار علوم    یمصلحت   ر یاحکام متغ  ی دارد؟! وضع و اجرا  یاسالم   ی به اسالم و وال  یچه ربط  ست، یهم ن  عتیجزء شر

 . نیاست، نه د یعرف استیو س   یعقل جمع ،یاجتماع

س سوم تفاوت  س   ی ورزاستی.  نظام  غ  یاس یو  با  س   رمسلمانانیمسلمانان  اخالق  که    یاسالم  یاس یدر  است 

از  ییآن هستند. اما پاسخ به پرسشها یمولفه ها  یعلو ره یو س   یقرآن، سنت نبو میثابت موجود در تعال  یرزشهاا

  ا ی کرد؟    عیرا توز  یاس یس   درتق  د یچگونه با  ایحکومت کند؟    د یبا  ی چه کس  ایحکومت کرد؟    د یچگونه با  لیقب

هستند،    یاوال و بالذات عرف  یحقوق دولت و ملت کدام است؟ امور  اینمود؟    ی ریاز مفاسد قدرت جلوگ  د یچگونه با

سنت    ای  می به آنها شده باشد از باب امضاء و ارشاد به حکم عقل هستند. قرآن کر  ی اشاره ا  ی نیو اگر هم در متون د

عل  ره یس   ا ی  امبریپ ارزشها  د یجاو  نبع م  ی امام  س   ی الهام  س   ی اس یاخالق  علم  منبع  اما  هستند،   ستایمسلمانان 

  .شوند  یو اکنون( محسوب نم   نجایا ی مصلحت راتی)متغ

  ه ی فق  ستیقرار ن  یحکومت  نیچن  سیکه رئ  رفتهیپذ   ییطباطبا  یآقا  ست؟یچ  ی. مراد از حکومت اسالم چهارم

استفاده شده    یباشد از پسوند اسالم  ریاعم از ثابت و متغ  ی احکام اسالم  ی مجر  یباشد. ظاهرا چون قرار است وال

مسلمانان    ی جامعه مدن  ژه یبه حکومت ندارد )و کارو   یاحکام ثابت ربط  ی معلوم شد که اجرا  گفتهش یاست. با نکات پ

اجرا و  و وضع  و مقررات متغ  یاست(،  ربط  ر یاحکام  ندارد! کارو  ی هم  امن  ژهیبه اسالم  نظم،  رفع    تیحکومت  و 
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  ی احکام فقه  ترق یدق  انیاست. به ب   ی و تجربه بشر  یل جمعبر عق  یو مبتن  ی عرف  یاست که امور   یعموم  یازهاین

  نی)معادل شعب مختلف علم حقوق با هم  ی و فقه مدن  یاس یفقه تجارت، فقه س   ، یفری ک فقه    ل یحوزه معامالت از قب

و    ی شوند. مناسک عباد  یمحسوب م   ییعقال   ی و ارشاد  یی هستند. قواعد آنها امور امضا  ر یامور متغ  ی( همگ نیعناو

البته ثوابت د  یعل  یفی شبه مناسک توق   ی فقه  احکام  یسنت  یهمانند فقها  ییطباطبا  یهستند. آقا  ینیاالغلب 

  ی کرده است. هر دو تلق  یمعرف   هیو از آن باالتر حافظ مصالح نوع ین یمعامالت موجود در کتاب و سنت را ثوابت د

 . است یقابل مناقشه جد 

حاکم را در جامعه طبق    د یچند عبارت است: مسلمانان با  نیا  ییطباطبا  یآقا  یاس یس   رد کی. عصاره روپنجم

  ای  یاستبداد  یفرد  ی. حکومت اسالمیو امپراطور   یامامت است نه پادشاه  وهیانتخاب کنند که ش   امبریپ  رهیس 

شود از راه شورا    یصادر م   ت یوال  ام که از مق  ی. احکامستی( هم نیغرب  ی پارلمانى )دموکراس   عنىی  ت یحکومت اکثر

خانه در اداره امور جامعه بر  به منزله صاحب   ی صادر خواهد شد. حاکم اسالم   نیصالح اسالم و مسلم  ت یو با رعا

حکومت   شان یا ست؟یچ قایامامت« دق  وه یمطلق برخوردار است. مراد از »ش  اراتیو مصلحت از اخت عتیاساس شر

نادرست دانسته است.    تی گرفته شدن خواست اقل  دهیناد   لی را به دل  یانپارلم  یس و البته دموکرا  ی استبداد  ی فرد

از اخالق    ش یب  ی امام عل  ای  امبر یپ  ره یاز س   ا یآ  ست؟یامامت چ  وه یدر ش   ی مصلحت عموم  ی فایمشورت و است  سمیمکان

و    بایز  یاتیکل .  د یآ  یبدست نم  نه ی زم  ن یدر ا  ی زیچ  ییطباطبا  ی قابل استفاده است؟ از آثار آقا  یاسالم  یاس یس 

  ژه یبو  ینیخم  یشرط فقاهت زمامدار در سخنان آقا  یمنها  اتیکل   نی. ایکار عملراه  نیبدون ارائه کمتر  یآرمان

  .فراوان ارائه شده و در عمل هم امتحان خود را پس داده است  ۱۳۵۷و  ۱۳۵۶ یسالها

قرارداد.« به عبارت    ای   یعیطب  ی اعتقاد است و بس نه مرزها  ی»مرز جامعه اسالم  ییطباطبا  ی. به نظر آقاشش

نشناخته    تیملت و وطن را به رسم-کرده و دولت   نییرا تع   یامت اسالم  فیوظا  یاس یاز منظر س   یحت  شانیا  گرید

  ت ی همداستان هستند. بدون به رسم  شانیابا    ی سنت  یبه اتفاق علما  ب یو اکثر قر  ین یخم  یامر آقا  ن یاست. در ا
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به لحاظ    ی امت اسالم  یبر مبنا  یورزاستیس   ایعاصر ممتنع است. آدر دوران م  ی ورزاستیملت س -شناختن دولت

  .ستیمطلوب است؟ پاسخ مثبت ن ایممکن    یامر  یاس یس  تیواقع

تلقهفت تساو  یی طباطبا  یآقا  ی .  استحقاق  ی از  مساوات  «ی »عدالت  »عدالت  نه  ا«ی است  توص  شانی.    ف ی در 

  ی که حقوق فرد فرد جامعه از جمله آزاد و برده، مرد و زن، را به طور مساو  ینوشته است حکومت  یحکومت انسان

زن و مرد، و مسلمان و نامسلمان    آزاد، تفاوت حقوق برده و    شان یدهد که ا  ی نشان م  زانیکند. مراجعه به الم  تیرعا

»در برابر قانون« معتقد    یبه تساو  شانیرا عدالت دانسته است. ا  ی کامل همان حقوق نامساو  یفای اما است  رفته یرا پذ 

هرگونه    یو نف  ، یاست و الزمه آن لغو برده دار  یدر قانون مفاد عدالت مساوات  ی»در قانون«. تساو  یاست و نه تساو

  (۷۶.) جامعه است کیشهروندان   ن یب ین ید و  ی جنس ضیتبع

جواز باور به   ی به معنا ده یقع  ی اما به آزاد داند،یرا اکراه بردار نم ن یو د ده یاگرچه عق ، یآزاد نه ی. در زم هشت

  ی نید  یو بارورها  د یمجاز به ابراز عقا  صالح ی مرجع ذ  د ییافراد بعد از تأ  انیب   یآزاد  نه ی. در زمستیشرک قائل ن

قائل نشده است.از   یتیمحدود  نیچن  یو اجتماع  یاس یس   امورظاهرا در مورد    یآن هستند. و  غی و تبل  جیترو  ایخود  

مبنا او قائل به لزوم پاک    نی . بر همد یآیآن بدست نم  یمتعارف و حقوق بشر   یبه معنا  یآزاد   ییطباطبا  ی آثار آقا

به    ای  رند یحق را بپذ   نیبا مشرکان جهاد کرد تا دست از شرک بکشند و د  د یاز لوث شرک است. با  نیکردن زم

شوند. در واقع    ی و در واقع مشرکند. لذا عمال ملحق به مشرکان مبه ظاهر موحد    زی دهند. اهل کتاب ن  ن مرگ ت

 (۷۷. )ندارد ی تفاوت ی نید  یآزاد یبا نظر مشهور در مورد جهاد  و نف  ییطباطبا ینظر آقا 

جهاد و حقوق زنان تفاوت    ،ی است. در مسئله آزاد  ی سنت  یمتفکر   ی و فقه  یبه لحاظ کالم  یی طباطبا  یآقا

معاد، نبوت، و عوالم    د،یآن است، درباره توح  یمباحث معارف  زانیندارد. نقطه قوت الم  ینیخم  یبا آقا  یچندان

  ی جد   ی. با توجه به نقدهاستین  نکتاب مرجع م  ریتفس  نیاسالم ا  یعمل  م یو تعال  ی. در مورد مباحث فقهبیغ

  ه ی. با توجه به نظرستین  یشرط فقاهت زمامدار نکته قوت   ی و نف  ه یفق   ت یجز انکار وال  ی و  یاس یس   شه یفوق در اند 

  ی تفاوت معن  های حقوق بشر و آزاد  ،یدموکراس   یدر محورها  ه یفق  تیوال  ریاز مسئله خط  ریدو متفکر غ  نیا  یاس یس 
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  ه ی نظر  ک ی  تیو خصوص  تی ظرف  ه یفق  تیقائل نبودن به وال  یبه استثنا  ییطباطبا  یقاآ  یاس یس   شه یندارد. اند   یدار

 والحمدهلل. .  ستیزمان ما را دارا ن یمطلوب برا  یاس یس 

 یبندجمع 

  ۱۲  خیدر اجاره ساواک قم بوده است. در تار  ۱۳۴۳تا بهار    ۱۳۳۷آذر    ی از حوال  ه یمدرسه حجت   ی روبرو  خانه

  ی نیخم  ی به آقا   ی خمس به شکل محضر  ی نود هزار تومان بده  ی خانه خود را به ازا   ی خرم  ن یحس  ۱۳۴۳خرداد  

 کند.   ی منتقل م

با ابراز    ۱۳۵۷-۱۳۵۶  یقائل بوده است. در سالها  ه ی مطلقه فق  ی انتصاب  ت یبه وال  ۱۳۴۴از سال    ی نیخم  ی آقا

 کرده بود.   هی تور  ای ه یخود تق یواقع   یو کتمان را ه یبر نظارت فق  یمبتن  ی اسالم یجمهور

دهد. حکومت    ی نشان نم  شتر یرا از اول تا آخر ب  یاس یس   ه ی نظر  ک ی  ییطباطبا  ی آقا  ی و شفاه  ی کتب  راثیم

مصلحت آنها با اقتدا    تیو رعا  شانیمنتخب مردم که با مشورت ا  ی با زمامدار  هی فق  تی وال  یمنها  یانسان  ای  یاسالم

  ی تا د  ۱۳۳۷  یسالها  ن یب  شانیا  ی اس یبه اتفاق آراء س   بی کند. اکثر قر  ی جامعه را اداره م  امبر یپ  ره یبه سنت و س 

      منتشر شده است.  ۱۳۴۱

 بوده است.   ی نیخم یزودتر از آقا  اریبس یاسالم اجتماع شتازانیدر زمره پ شانیا

 رفته است.    یاس یحداقل فلسفه س   ای  استیسراغ س   ی حکمت نظر   ایقرآن    ر یبا همان روش تفس  ییطباطبا  یآقا

آن دارد؟   یبه حکومت و وال  یچه ربط  ی نیبخش ثوابت د  یاست. اجرا  ی عرف  یدر تار و پود خود امر   استیس 

  چه   ،–است    استیس   تمام  که  –   یمصلحت  ریاحکام متغ  یشود. وضع و اجرا  یمؤمنان متکفل آن م  یجامعه مدن

 دارد؟!   یاسالم  یبه اسالم و وال یربط
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  ا ی  م یاست. قرآن کر  یاسالم   یاس یدر اخالق س   رمسلمانانیمسلمانان با غ  یاس یو نظام س   یورز استیس   تفاوت

 استیمسلمانان هستند، اما منبع علم س  یاس یاخالق س  یالهام ارزشها د یمنبع جاو یامام عل  رهیس  ای امبریسنت پ

 شوند.   یو اکنون( محسوب نم   نجایا ی مصلحت راتی)متغ

و از آن    ینیمعامالت موجود در کتاب و سنت را ثوابت د  یاحکام فقه  یسنت  یهمانند فقها  ییطباطبا  یآقا

    است. یقابل مناقشه جد  ی کرده است. هر دو تلق یمعرف ه یباالتر حافظ مصالح نوع

  ی زیچ  ییطباطبا  یاز آثار آقا  ست؟یچ  یمصلحت عموم  ی فایمشورت و است  سمیامامت« و مکان  وه یاز »ش   مراد

 . د یآ ی بدست نم نهیزم  نیدر ا

آقا  به اسالم  ییطباطبا  ی نظر  نه مرزها  ی »مرز جامعه  و بس  به    «یقرارداد   ای   یع یطب  یاعتقاد است  بدون 

 در دوران معاصر ممتنع است.    یورزاستیملت س - شناختن دولت تیرسم

»در برابر    یبه تساو   شانی. ا«یاست نه »عدالت مساوات   « ی»عدالت استحقاق  یاز تساو   ییطباطبا  ی آقا  ی تلق

 »در قانون«.   یقانون« معتقد است و نه تساو 

 . د یآی آن بدست نم یمتعارف و حقوق بشر یبه معنا  یآزاد  یی طباطبا یآثار آقا از

  ی اس یس   ه ینظر  ک ی  تی و خصوص  ت یظرف  ه ی فق  تیقائل نبودن به وال  ی به استثنا  ییباطباط  ی آقا  یاس یس   شهیاند 

 .ستیزمان ما را دارا ن   یمطلوب برا

 

 

 

 



 
۸-انقالب و نظام  ، ییطباطبا یآقا 3۴  

 

 

 

 :هاادداشت ی

 

  .(۱۴۰۱خرداد  ۲۹) زانیمکتوب صاحب الم یاسیس شهیدرباره اند یقی: تحق۷-انقالب و نظام  ، ییطباطبا یآقا .۱

جلسه    یاعالن و برگزار  نیبخش در فاصله ب  نیبه مدارک ا  رای( به بخش اول اشاره نشده بود ز۱۴۰۱  ریت  ۹گفتار )  نیدر اعالن ا .۲

و    دیکه در اعالن آمده بود نرس  «ییطباطبا  یاسیس  شهیاند  نه ی. به علت کمبود وقت نوبت به طرح بخش چهارم »زمافتمیدست  

  .به گفتار بعد موکول شد

اول۴-انقالب و نظام    ،ییطباطبا  یآقا .۳ تازه درباره »اسالم،  اسناد  بهمن    ۱۳)  ییطباطبا-ینیانقالب« و مناسبات خم  دیشه  نی: 

 .(، بخش سوم، بحث اول، مطلب اول۱۴۰۰

  یسالها  ،یانقالب اسالم  یروزی کار امدن محمدرضاشاه تا پ   ی)از رو  رانیا  یاسیس-ی مذهب  یو سازمانها  انهایجر  ان،یرسول جعفر .۴

. اگر  ۱۹، ص ۱۳۳۴، ۷ش  ن،یمجله مسلم ،یسراج انصار ی، به نقل از مهد ۳۶۵، ص۱۳۹۶ زی، پائ ، تهران: نشر علم۱۳۵۷-۱۳۲۰

  .کنم یارسال کند تا بررس میرا برا آندارد عکس  یبه مجله مذکور دسترس یکس

آذر    ۲۷شد، و آن اسالم بود )  دیبود، که مظلومانه هم شه  یواقع  دیشه  کیانقالب    نی: در ا۱-انقالب و نظام    ،ییطباطبا  یآقا .۵

  .(، بخش اول، مبحث دوم، بحث سوم۱۴۰۰

 .۱۷۳و  ۱۵۰-۱۵۸اسناد،  تی[ به روای]مطهر دی، به نقل از استاد شه۴۲۴ص انها،یجر ان،یجعفر .۶

 .۷۸ص  ، یت[ محالی]فضل اهلل محالت  دی، به نقل از خاطرات و مبارزات شه۴۲۴ص انها،یجر ان،یجعفر .۷

  ، یی طباطبا  ی(؛ آقا۱۴۰۰  ید  ۲۶)  یی طباطبا-ینی: اسناد و مدارک تازه درباره مناسبات خم۳-انقالب و نظام    ،ییطباطبا  یآقا .۸

 .(۱۴۰۰بهمن  ۱۳)  ییطباطبا-ینیانقالب« و مناسبات خم دیشه نی: اسناد تازه درباره »اسالم، اول۴-انقالب و نظام 

  .(۱۳۹۲ وریشهر ۱۸از حقوق منتقدان ) یآبادخرم یدفاع از طاهر .۹

تهران: مرکز اسناد    ،یمحمدرضا احمد  نیتدو  ،یانقالب اسالم  یروزیامام )ره( تا پ   دیاز تبع  یآبادخرم  یاهلل طاهر  تیخاطرات آ .۱۰

ابتدا خالصه ا۵۳-۵۴، ص۲، ج۱۳۸۴  ، یانقالب اسالم به ذکر است که  ا  ی. الزم  کتاب خواندم: رسول   نیاز مطلب فوق را در 
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اما بد۴۸۱ص  انها،یجر  ان،یجعفر نو  ون؛  با  از و  سندهیذکر منبع. در تماس  را جو  یمحترم    یشدم. نشان  ایمنبع اطالعات فوق 

   .داده شد یخرم آباد یخاطرات طاهر

 .۲۴۲-۲۴۴، ص۱ج  ،یآبادمخر یخاطرات طاهر .۱۱

 .۳۲۶، ص۱ج  ،یآبادخرم یخاطرات طاهر .۱۲

 (۱۴۰۰ ی د ۲۰) یزدی یبا نجمه حائر وریمحسن کد  ی: گفتگویزدی یحائر  یو مرتض ییانقالب، طباطبا .۱۳

قم نسل قبل از من    هیحوزه علم  یدر سند ساواک قاف اول به ضم و قاف دوم به کسر إعراب گذاشته شده بود. در اظهار فضال .۱۴

  .نامه دهخدا و فرهنگ سخن درج نشده استواژه در لغت نی. ادمیتلفظ شن نیکلمه را با هم  نیهم ا

مرداد    ۳۱  ، یخیاسناد تار  یساواک قم و لرستان، مرکز بررس  سی)قُلقِسه( رئ  ی کوتاه به سوابق سرهنگ محمود قُلقِسائ  ی نگاه .۱۵

  .ذکر نشده است یدرگذشت و خی. تار۱۴۰۰

  ی موسسه مطالعات و پژوهشها  ،ینیامام خم  گاهیو جا  ۱۳۳۵قم در سال    هیحوزه علم  تیساواک، وضع  یلیسند تحل  نینخست .۱۶

  .بفرستد میدارد برا اریاصل سند را در اخت  شهیکل   ی. اصل سند درج نشده است! اگر کس۱۳۸۴ نیفرورد  ۴ ،یاسیس

امام    ارانی، به نقل از  ۱۴۰۱خرداد    ۷،  ۱۳۴۳آن در سال    سیدرباره ساواک قم و رئ  ینینظر امام خم  ،یخیاسناد تار  یمرکز بررس .۱۷

-۱۱، ص  ۱۳۸۸چاپ اول، سال    ، یخیاسناد تار  یتهران: مرکز بررس  ، ینیمشک  ض یف  یعل  رزایاهلل م   تیاسناد ساواک، آ  تیبه روا

۱۰. 

 .۳۱۲، ص۲ج  ،یآبادخرم یخاطرات طاهر .۱۸

. سرهنگ حسن  ۳۵۷، ص  ۱، ج۱۳۷۹  ه،یانقالب، تهران: نشر سا  ی حاکم شرع دادگاهها  نیاول  یاهلل ]صادق[ خلخال  تیخاطرات آ .۱۹

که اعدام کرده است    یدر ذکر مشخصات درست افراد  یمتفاوت است. اشتباه خلخال  گرید  یاعدام  عیبا سرلشکر جواد بد  ی عیبد

 . ستیکم ن

وزارت   یخیاسناد تار  یاسناد ساواک، تهران: مرکز بررس  تیبه روا  یگان ی گلپا  یمحمدرضا موسو  دی س  یاهلل العظم  تیآ  حضرت .۲۰

 ارم یمذکور را در اخت  یکه کتاب سه جلد  یاز دوست فاضل .  با تشکر فراوان  ۵۸۹، جلد اول، ص  ۱۳۹۱، چاپ دوم:  ۱۳۸۵اطالعات،  

  .گذاشت

 .۴۸۶ص  ن،یشیپ  .۲۱

 . نیشیپ  .۲۲

 .یاسالم یدوره دوم مردم اردستان در مجلس شورا  ندهینما ،ی( سلطاننی)حس ییحی خیش .۲۳

 .ی حسن صانع ای وسفی انیآقا .۲۴
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مهر   ۱۷اتهامات مورخ    یو دفع برخ  ها یاز نارسائ  یدرباره پاره ا  ینیامام خم  ۱۳۶۵مهر    ۱۲نامه معظم له در پاسخ به نامه مورخ   .۲۵

 .۱۱۶۱، ص  ۲، ج ۱۴۳ وستیپ  ،یمنتظر  یاهلل العظم تی، خاطرات آ۱۳۶۵

  .کنمی تشکر م  مانهی گذاشت صم  ارمیرا در اختو تفحص اطالعات موثق فوق    قیقم که بعد از تحق  ه یحوزه علم  یاز فضال  یکیاز   .۲۶

، ۱۳۹۰چاپ اول،    ،ینیو نشر آثار امام خم  میتهران: موسسه تنظ  ،ینیعروس امام خم  ییخاطرات، دکتر فاطمه طباطبا  میاقل .۲۷

 .۲۹ص  ی پاورق

 .۸۲، ص ۱۳۹۷ ،ینیو نشر آثار امام خم میدختر امام، تهران: موسسه تنظ یمصطفو  دهیدر خاطرات خانم فر  امیگذر ا .۲۸

 .پدرش۱۳۵۰آبان  ۱۰نامه مورخ  ی ، پاورق۳۹۵، ص ۲امام، ج  فهی صح .۲۹

- ۲۳۴و  ۲۲۲-۲۲۳، ۱۸۴-۱۸۷تا[، )افست از چاپ اول[، صفحات  یب  نا،یب  جا،یکشف اسرار، ]ب ،ی نیخم یروح اهلل موسو  دیس .۳۰

۲۳۳.  

در انتشارات دارالعلم قم کتاب کشف اسرار را بدون نام ناشر چاپ کرده است. به گفته حسن   یقم  یز انقالب احمد آذرقبل ا .۳۱

احمد[    یآذر )بنگر  کی]پسر  برد.  را ساواک  از آن    یخسروشاه   یدهادی(. س۵۵۹ص    انها،یجر  ان، یبه جعفر  دی بار هزار نسخه 

 ی روز یعدم چاپ کشف اسرار پس از پ   ییدرباره چرا  ینینشر آثار امام خم  و  میتنظ  ربا مسئوالن دفت  داری( در د۱۳۹۸-۱۳۱۷)

  دیکرده است: »بعد از انقالب من ]خدمت امام[ گفتم اجازه بده  تیروا  نیانتشار آن چن  تیو برطرف شدن ممنوع   ی انقالب واسالم

فرمودند:    شانیاست. ا  یحضرت عال  فاتیکتاب[ از تال  نیدارد؟ گفتم: ]ا  ی. فرمودند: نه، چه ضرورتمیکشف اسرار را چاپ کن  نیما ا

آمد، من ان زمان ]بر آن نقد[ نوشتم ]که منتشر    ش یبود که پ   یمسئله ا نیچاپ بشود؟ ا  شهیهم   د یمن است با   فیمگر هرچه تال

[ برود و  امروزدم، به ذهن جوان ]را من نقل کر ی آن شبهات باشد، ممکن است شبهات ی[ اآلن ممکن است نشر آن القای شده، ول

کلماتشان   نیو ع   ستین  شاتشانیمطلب[ مفهوم فرما  نیندارد. ]ا  ی]چاپ مجدد[ ان ضرورت  نینباشد، بنابرا  یمن کاف  یپاسخها

خبرگان و رهبران   ضاحی(، است۱۳۶۵  وری)تا شهر  یمنتظر  -   ینیدوران معاضدت و معاونت: مناسبات خم  ور، یاست.« )محسن کد

شود علت عدم انتشار مجدد آن حفظ وحدت    ی(. گفته م۵۴، ص۱۴۰۰(، دفتر دوم، اسن آلمان:  ۱۳۶۱-۱۳۷۰)  یالماس  یجمهور

  یاسیس  شهیاند  رکن  –  هی فق  ت یکتاب در مسئله وال  نیدار بودن ارسد مشکل  یم  یکه به نظر اقو  گریاست. احتمال د  یاسالم

 .است – ینیخم یآقا

مقدمه    یصفحه. کتاب حاو  ۳۰۳تا[،    ی ب  نا، یب  جا، یقدس سره، ]ب   ینیآن: کشف االسرار، االمام الخم  ی عرب  یاز ترجمه ها  یکی .۳۲

منتشرشده در مجلة الراصد،   ة«یوالترجمة االردن  یاصله الفارس  نیمترجم، مقدمه ناشر، و مقاله دکتر شتا با عنوان »کشف االسرار ب

  :یسیاز آن به زبان انگل یا دهیاست. گز ۱۹۹۱تموز 

Jean-Marie Xaviere, Harold J Salemson, Tony Hendra, and Clive Irving (translators). 

Sayings of the Ayatollah Khomeini: political, philosophical, social, and religious. New 

York: Bantam Book, 1980. 
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و    میعضو دفتر تنظ  یمحمدکاظم تقو  یهر دوره از اطالعات آقا  اتری و تقر  ینیخم  یسه گانه اصول آقا  یدوره ها  خیدرباره تار .۳۳

 همه نیبا ا  ست،یموافق ن  ین یخم  یآقا  یمن از آرا  یو برداشتها  لیبا تحل  شانیشعبه قم استفاده کرده ام. ا  ینینشر آثار امام خم

    .استمن   یعلم یپرسشها یپاسخگو

  م یتهران: موسسه تنظ  ،ینیالخم  یروح اهلل الموسو  دیابحاث الس  ریاالصول، تقر  یمحاضرات ف  ،ینجف آباد  یمنتظر  یعلن یحس  .۳۴

 .دیو اجتهاد و تقل حیاستصحاب، تعادل و تراج هاتی، شامل تنب۱۳۸۸ ،ینیو نشر آثار امام خم

موسو  دیس  .۳۵ اهلل  اهتمام مجتب  ،ین یخم  یروح  به  اسماع   ،یطهران  یالرسائل،  االمام  ۱۳۴۴]  ق ۱۳۸۵[،  انیلی]تهران:  [؛ موسوعة 

 .۲۷، ص ۱۳۹۲ ،ینیو نشر آثار امام خم میتهران: مؤسسه تنظ د،یاالجتهاد والتقل  هیلیو حیالتعادل والتراج ،ینیالخم

  حی(؛ تنق۱۳۴۳انتشار ظاهرا سال    خی، تار۱۳۴۲  ید  ۱۰اتمام کتابت:    خی)تار  یاالصول جعفر سبحان  بیدوره دوم: تهذ  راتیتقر .۳۶

(؛ و معتمد االصول به قلم  ۱۳۷۶انتشار:    خی، تار۱۳۳۷خرداد    ۱۵اتمام نگارش:    خی)تار  یاشتهارد  یتقو  نیاالصول به قلم حس

  یو قائد اشاره شده، حت  یقاض   ،یآثار اگرچه به سه منصب مفت  نی( است. در ا۱۳۸۰انتشار    خیتارنگارش: ؟،    خی)تار  یفاضل لنکران

الشرا  هیفق  ی و سوم  ی در دوم ،  ۴االصول، ج  حیدانسته شده است، )تنق  بتیاحراز منصب سوم در زمان غ   قنیقدر مت  طیجامع 

   .بحث نشده است هیفق ی اسیس تیوال ایحکومت  ی( اما درباره معنا۴۱۳، ص ۲، و معتمد االصول، ج۵۸۵ص

و   ۵۰۲-۵۰۴، ص  ۴، ج  ۱۳۹۷قم: اسراء،    ،ینیالخم  یروح اهلل الموسو   دیابحاث الس  ریاالصول، تقر  ریتحر  ،یآمل  یعبداهلل جواد .۳۷

۵۱۷-۵۱۸.  

استفاده شده و مهمتر از آن  یاشتهارد یتقو نیحس خیش راتیاز تقر لیتکم یناقص بودن در مقدمه ناشر آمده که برا لیبه دل .۳۸

  ی. استیلزوما سخن استاد ن  ی عنی  ده« یهن خودش رسبه ذ  اتیاز »جزئ  یدر مقدمه مختصرش نوشته بعض  ی خود مرحوم صانع

 .آورد یم  ی را در پاورق اتیجزئ نیکاش ا

،  ۱۴۰۰  ن،یقم: موسسة فقه الثقل  ،ینیالخم  یروح اهلل الموسو  دیابحاث الس  ریعلم االصول، تقر  یالوصول ال  لةیوس  ،یصانع  وسفی  .۳۹

     .۵۹۰و  ۵۷۰، ۵۶۷، ۵۶۲، ص ۴ج 

تهران:   ،ینیحکومت د  یدر کتاب دغدغه ها  ،ینیامام خم  دگاهیاز د  ینیبه مقاله قلمرو حکومت د  دیامر بنگر  نیشواهد ا  یبرا .۴۰

    .۱۱۱-۱۳۵، ص ۱۳۷۹ ،ینشر ن

،  ۵۱۳-۵۱۴ص    ۱، ج  ۲و    ۱عن المنکر، ختام، مسئله    ی کتاب االمر بالمعروف ونه  لة،یرالوسیتحر  ،ی نیخم  یروح اهلل موسو  دیس .۴۱

 .(۱۳۹۲ ،ینیو نشر آثار امام خم می، تهران: دفتر تنظ۲۱ج  ،ینی)موسوعة االمام الخم

به سلسله مقاالت تهمت در حکومت   د ی بنگر  ینیخم  ی آقا  ی : حکومت اسالمهیفق  تیانتشار کتاب وال  ات یبا جزئ  ییآشنا  یبرا .۴۲

 .۱۳۹۷بهمن و اسفند   عه،یش اتیاحکام مهدورالعِرض در فقه و روا یاب ی شهیر ،یاسالم

و نشر آثار امام   می، تهران: مؤسسه تنظ ۲۱  ،ینیموسوعة االمام الخم  ،ی: حکومت اسالمهیفق  تیوال  ،ی نیخم   یروح اهلل موسو  دیس .۴۳

  .۱۶۸و  ۵۰، ۴۶-۴۸، ۴۱-۴۳، ۲۵،  ۱۸، ۳، صفحات ۱۳۹۲ ،ینیخم
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و نشر آثار امام    میتهران: مؤسسه تنظ  ،ینی، دفتر شانزدهم موسوعة االمام الخم۲جلد    ع،یکتاب الب  ،ی نیخم  یروح اهلل موسو  دیس .۴۴

(، وزارت عیاز کتاب الب  هیفق ت ی)ترجمه مبحث وال  هیفق یول  اراتیبحث: شئون و اخت  نی. ترجمه ا۶۵۵-۷۶۳، ص  ۱۳۹۲  ،ینیخم

  .۱۳۶۵: ولچاپ ا ،یفرهنگ و ارشاد اسالم 

، ص  ۱۳۶۹  ،ی(، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمعیاز کتاب الب  هیفق  تی)ترجمه مبحث وال  هیفق  یول  اراتیشئون و اخت  ،ینیخم .۴۵

۳۴.  

 .۷۳۷و   ۷۳۰، ۶۷۴، ص ۲ج ع،یکتاب الب ،ینیخم .۴۶

  .۱۱۴و  ۱۱۱(، ص عیاز کتاب الب هی فق تیوال)ترجمه مبحث  هیفق یول  اراتیشئون و اخت ،ینی خم .۴۷

البته من خودم بناى دخالت مستقیم در امور را ندارم. وقتى که حکومت تأسیس گردد من سِمت هدایت را دارم.« )مصاحبه با  ».    ۴۸

کنیم. وظیفه  (؛ »من و سایر روحانیون در حکومت، پستى را اشغال نمى۱۲۲، ص۵امام، ج  فهی، صح۱۳۵۷آذر    ۵  ،ی روزنامه دانمارک

  ۲۵»استریت تایمز«،    یرا دارم«. )مصاحبه با روزنامه سنگاپور  تینقش هدا  ندهیدر حکومت آ  نروحانیون ارشاد دولتهاست... م

ام که روحانیون متکفل حکومت خواهند شد. روحانیون (؛ »من چنین چیزى نگفته ۴۷۴و ۴۷۲، ص ۵امام، ج  فهی، صح۱۳۵۷ ید

، ۱۳۵۷  ید  ۲۶»اشترن«،    یت بر قوانین البته به عهده روحانیون است.« )مصاحبه با مجله آلمانشغلشان چیز دیگرى است. نظار

(؛ حضرت آیت اللَّه خمینى در پاسخ این سؤال که ایشان »مرد نیرومند ایران« خواهند شد، تصریح ۴۸۲، ص۵امام، ج  فهیصح

کردند که اختیارات شاه را نخواهند داشت و نخست وزیر هم نخواهند شد، اما نقش ارشاد و هدایت خود را حفظ خواهند کرد.  

(؛ »ما به خواست خداى تعالى در اولین زمان ممکن و  ۴۴۶، ص۵امام، ج  فهی، صح۱۳۵۷  ید  ۲۴فرانسه،    ی)مصاحبه با خبرگزار

هاى خود را اعالم خواهیم نمود. ولى این بدان معنى نیست که من زمام امور کشور را به دست بگیرم و هر روز نظیر الزم برنامه

هده دولت و نمایندگان ملت است که در  و على رغم خواست ملت به آنها تحمیل کنم. به ع   بسازمدوران دیکتاتورى شاه، اصلى  

 ی د   ۱۸  ست،یاین امور تصمیم بگیرند؛ ولى من همیشه به وظیفه ارشاد و هدایتم عمل خواهم کرد«. )مصاحبه با روزنامه اکونوم

 .(۳۸۵، ص۵امام، ج فهی، صح۱۳۵۷

ها چندان مفهوم نیست.  این براى ما فرانسوى   فرمایید که بایستى در ایران، جمهورى اسالمى استقرار پیدا کند و )حضرت عالى مى .۴۹

پایه مذهبى باشد. نظر شما چیست؟ آیا جمهورى شما بر پایه سوسیالیسم است؟ مشروطیت زیرا که جمهورى مى تواند بدون 

است؟   استوار  انتخاباتى  بر  جا    دموکراتیکاست؟  که همه  است  معنایى  به همان  »اما جمهورى،  جواب:  است؟(  است؟ چگونه 

گوییم  اى متکى است که قانون اسالم است. اینکه ما جمهورى اسالمى مىورى است. لکن این جمهورى بر یک قانون اساسىجمه

شود اینها بر اسالم متکى است، لکن انتخاب با ملت  براى این است که هم شرایط منتخب و هم احکامى که در ایران جارى مى

 فه ی، صح۱۳۵۷آبان    ۲۲مه جا هست.« )مصاحبه با روزنامه فرانسوى لوموند،  است و طرز جمهورى هم همان جمهورى است که ه

»حکومت جمهورى اسالمى هم یک جمهورى است مثل سایر جمهوریها و لکن قانونش قانون اسالمى است«.  (؛  ۴۷۹، ص۴امام ج

  .(۳۴۷، ص۵امام، ج فهی، صح۱۳۵۷ ی د ۱۵ ،یس  ی ب یب ونیزیوتلویبا راد ه)مصاحب

اى که ما به فکر استقرار آن هستیم، مارکسیستها در بیان مطالب خود آزاد خواهند بود؛ .... هر کس آزاد است که  در جامعه».    ۵۰

 بهشت یارد ۴اظهار عقیده کند و براى توطئه کردن آزاد نیست.« )نجف، مصاحبه با لوسین ژرژ خبرنگار روزنامه فرانسوى لوموند، 
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خواهم ریاست دولت را داشته باشم. و طرز حکومت، حکومت جمهورى است و تکیه  (؛ »من نمى۳۷۱، ص۳امام، ج  فهی، صح۱۳۵۷

به آراى ملت؛ و قانون، قوانین اسالم است. و احزاب آزادند که مخالفت با ما یا با هر چیزى بکنند، مادامى که اقداماتشان مضر به  

(؛ »هر فردى از افراد ملت حق دارد ۴۸۲، ص۵، جامام فهی، صح۱۳۵۷ ید ۲۶»اشترن«،  یکشور نباشد«. )مصاحبه با مجله آلمان

کننده بدهد و در غیر این  که مستقیماً در برابر سایرین، زمامدار مسلمین را استیضاح کند و به او انتقاد کند و او باید جواب قانع

)مصاحبه با روزنامه  از مقام زمامدارى معزول است.«    -خود به خود  - صورت، اگر بر خالف وظایف اسالمى خود عمل کرده باشد

 .(۴۰۹، ص ۵امام، ج فهی، صح۱۳۵۷  ید ۱۹»لوتاکونتینوا«،  ییایتالیا

،  ۱۳۵۷بهمن    ۱۵بازرگان:  یمهندس مهد  یریوز؛ حکم نخست۴۲۶، ص  ۵امام، ج    فهی، صح۱۳۵۷  ید  ۲۲انقالب:    یشورا  لیتشک .۵۱

 .۵۴، ص ۶امام، ج  فهیصح

  .۳، بند ۳۰۹، ص ۹امام، ج  فهی، صح۱۳۵۸مرداد   ۲۹به مجلس خبرگان،  امیپ  .۵۲

  .۵۹، ص ۱۰امام، ج  فهی، صح۱۳۵۸ وریشهر ۲۸ ،ییهوا یرویدر جمع پرسنل ن یسخنران .۵۳

 .۲۲۳، ص ۱۰امام، ج  فهی، صح۱۳۵۸مهر  ۱۲مجلس خبرگان،  ندگان یدر جمع نما یسخنران .۵۴

  .۴۶۵، ص ۱۱ج  امام، فهی، صح۱۳۵۸ ید ۷ ،ییکایخطاب به حامد الگار متفکر آمر اناتیب .۵۵

  .۴۶۴، ص ۱۱امام، ج  فهی، صح۱۳۵۸ ید ۷ ،ییکایخطاب به حامد الگار متفکر آمر اناتیب .۵۶

  .۳۱۱، ص ۱۰امام، ج  فهی، صح۱۳۵۸مهر   ۳۰ ر،یدر جمع مردم وعشا یسخنران .۵۷

  ،ینیو نشر آثار امام خم  میظ، تهران: مؤسسه تن۴۱دفتر    ،ینی، موسوعة االمام الخم۷۷۵، ص  ۱۰، استفتائات، ج  ۱۲۸۳۴سؤال   .۵۸

۱۳۹۲. 

امر در حق همه نافذ است   ی. )ترجمه: حکم ولينفذ حكم ويّل األمر يف حّق اجلميع، حّّت ىلع املجتهدين االخر:  ۱۲۸۳۵سؤال   .۵۹

 .۷۷۵، ص ۱۰.(، استفتائات، ج نیمجتهد گرید یحت

 .۱۱۱(، ص عیاز کتاب الب هیفق تی)ترجمه مبحث وال هیفق یول اراتی؛ شئون و اخت۷۳۴، ص ۲ج  ع،یکتاب الب ،ینیخم .۶۰

مد از خدمات  بهره یواحدها یبرا یشروط الزام نییپاسخ به ابو القاسم سرحدى زاده وزیر کار و امور اجتماعى، حق دولت در تع .۶۱

امام،    فهی، صح۱۳۶۶آذر    ۲۶نگهبان،    یشورا  ریدب  ی؛ پاسخ به لطف اهلل صاف۴۳۰، ص۲۰امام، ج  فهی، صح۱۳۶۶آذر    ۱۶  ،یدولت

 .۴۲۵، ص۲۰ج

، ج  ۱۳۶۶  ید ۱۶امام،    فهیصح  ، یحکومت اسالم  اراتیجمهور و امام جمعه تهران: حدود اخت  سیرئ   یخامنه ا  ی عل د ینامه به س .۶۲

 .۴۵۱-۴۵۲، ص ۲۰

جمعه سراسر کشور  عالى در دبیرخانه ائمه  در چه صورت فقیه جامع الشرایط بر جامعه اسالمى والیت دارد؟ نمایندگان حضرت  .۶۳

قاضى عسگر، سید على( والیت در    -کشمیرى، محمد جواد  - عبایى خراسانى، محمد   -توسلى، محمدرضا  - )خاتم یزدى، عباس
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حکومت بستگى دارد به آراى اکثریت مسلمین، که در قانون اساسى هم از آن   شکیلجمیع صور دارد. لکن تولى امور مسلمین و ت

شده به بیعت با ولىّ مسلمین. )پاسخ استفتاء در مورد شرط اعمال والیت از سوى فقیه  م تعبیر مىیاد شده است، و در صدر اسال

 ( ۴۵۹، ص۲۰امام، ج فهی، صح۱۳۶۶ ید ۲۹جامع الشرایط، 

 .۳۷۱، ص۲۱امام، ج فهی، صح۱۳۶۸ بهشتیارد ۹مجلس خبرگان،  سیرئ ینیمشک  ینامه به عل .۶۴

ا .۶۵ از تبم  قینوشتم مطابق تحق  نجایآنچه در  اشتراک در   رغم یعل  یی ربع قرن قبلم در کتاب حکومت وال  کی   نییجدد است و 

 .۱۳۴۴تا   ۱۳۳۰ یاست، خصوصا در آراء سالها ترقیدق ینقاط اصل یاریبس

ظاهرا   ،ی کرمان  یتوسط محمدرضا صالح  زانی آن توسط سه مترجم مختلف در دست است: جلد هفتم ترجمه الم  یترجمه فارس .۶۶

؛ به شکل ۱۳۴۷سال    یظاهرا حوال  ینجف آباد  دیو اصالحات کامل به قلم فتح اهلل ام  دنظری ، چاپ دوم با تجد ۴۰دهه    لیاوا

  دیچاپ اول دهه چهل، و توسط س  ،یکرمان  یط محمدجواد حجتمولف توس  ظیدر اسالم با تقر  یمستقل با عنوان روابط اجتماع 

 .ظاهرا در دهه پنجاه منتشر شده است زانی به عنوان ترجمه جلد چهارم الم یهمدان یمحمدباقر موسو

الم .۶۷ ا  دمحمدینساء(، توسط س  ۵۹  هیآ  ی)حاو  زانیجلد هشتم ترجمه  اوا  یخامنه  ارد  ل یظاهرا   بهشت یدهه چهل )چاپ دوم 

اول دهه چهل، )چاپ دوم   مهیچاپ اول ظاهرا ن  یکرمان  یسوره نساء(، توسط محمدجواد حجت  ۸۳  هیآ  یلد نهم )حاو(؛ ج۱۳۴۴

 .در ترجمه جلد پنجم ظاهرا دهه پنجاه ی همدان یموسو(، نوبت دوم ترجمه توسط محمدباقر ۱۳۴۸مرداد 

محسوس    یخوبآن به  هیفق  تیخصوص بحث وال [ بهتیو روحان  تی و زعامت در کتاب مرجع  تیکتاب ]مقاله وال  نیدر ا  هیتق  هیسا» .۶۸

گفتار مستندا   ن یکه در ا  شانیآثار ا  گری است به د  ی . کافستی ن  حیاظهار نظر صح  ن ی( ا۱۱۶۲ص  ی پاورق  انها، یجر  ان،یاست.« )جعفر

  .ذکر شد توجه شود

 ،یعتمداریکاظم شر  دیس  اهللتیآ  ی زندگ  یان ی پا  یهابه سال  یقالب: نگاه از شکسته شدن ناموس ان  یبه کتاب  اسناد  دیبنگر .۶۹

   .منتقد، دفتر اول یبا علما یاسالم یجمهور یمواجهه  ی، مجموعه۱۳۹۴

ًة َوََنَْعلَُهُم الَْواِرثِيَ  .۷۰ ئِمَّ
َ
رِْض َوََنَْعلَُهْم أ

َ
يَن اْستُْضِعُفوا يِف اأْل ِ ن نَُّمنَّ ىلَعَ اَّلَّ

َ
و   میمنّت نه  نیبر مستضعفان زم  میخواهی)ما م  َونُِريُد أ

    .(میقرار ده نیزم یو وارثان رو انیشوایآنان را پ 

 .۴۵۲، ص۶امام، ج  فهی، صح۱۳۵۸ نیفرورد ۱۲ امیپ  .۷۱

آذر    ۲۱شد، و آن اسالم بود )  دیبود، که مظلومانه هم شه  یواقع  دیشه  کیانقالب    نی: در ا۱-انقالب و نظام    ،یی طباطبا  یآقا .۷۲

 . (، مبحث سوم، بحث چهارم، بند ب۱۴۰۰

 . ۱۴۰۰ ید ۲نصر،  نیحس دی با س وریمحسن کد یو انقالب: گفتگو استیس ، ییطباطبا یآقا .۷۳

رشان  به نقل دو نفر از فرزندانش به شهادت ماد  یی طباطبا  یعبدالباق  دیس  ، یزنجان   یمحمد شجاع   ،ی زنجان  یصائن  لیمحمداسماع  .۷۴

. دو نقل مرسل: محمدرضا  لیوک  یمحقق داماد و عل  یدمصطفیبه نقل س  یذوالمجد طباطبائ  داحمدیو س  ،یزدی  ینجمه حائر

  تیرا در کتاب »عقالن  یی طباطبا  یدارد و آن هم اسالم است« آقا  د یشه  کی  قالبان  نیاست که عبارت »ا  یکس  نینخست  یمیحک
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کند    یم   یمعرف  یلسوفیرا ف  ییطباطبا   یآقا  ۱۳۹۷عبداهلل انوار هم در سال    دیمنتشر کرده است. س  ۱۳۹۰خود در سال    «یجعفر

 .شد و آن اسالم بود دینفر شه  کیانقالب تنها  نیکه گفته در ا

و    ۶۳۲  یها، پرسش۱۲۶، ص۱۳۸۴پرسش و پاسخ، تهران: سماء قلم،    ۶۶۵:  یی رخشاد، در محضر عالمه طباطبا  نیمحمدحس .۷۵

   .کرد دیی تا دم، یپرس یقدوس نیکتاب را از محمدحس نیدر ا  ییطباطبا یآقا  ی. صحت انتساب پاسخها۶۳۳

 یمقاله آرا  نی(. در ا۱۳۹۰آبان    ۲۰)  ی عدالت استحقاق  یجابه  یحقوق زنان در اسالم: عدالت مساوات   یبه مقاله بازخوان  دیبنگر .۷۶

 . را در مورد زنان مستندا نقد کرده ام ییطباطبا یآقا

آرم  دیبنگر .۷۷ محسن  آزاد  یریتفس  یانهایجر  ن،یبه  مسئله  و  ن  ،یمعاصر  نشر  بررس۱۳۸۸  ، ی تهران:  عالمه    ی ،  آراء  نقد  و 

محترم تحت عنوان »بررسی و نقد اندیشه مفسران    سندهینو  ی. کتاب حاضر رساله دکتر۲۵۶-۲۹۰ص  ،ییطباطبا  نیدمحمدحسیس

  ت یدانشگاه ترب  ثیدر گروه قرآن و حد  ۱۳۸۵  ریت  ۲۰  خیاست که در تار  « معاصر درباره آزادی های سیاسی و اجتماعی  مشهور

. در مقدمه وریمحقق داماد و محسن کد  یدمصطفیمشاور: س  د یراد، اسات  یمهدو  ی مدرس دفاع کرده است. استاد راهنما: محمدعل

 .سوابق اشاره نشده است نیکتاب به ا

 

۲۰۲۲ یجوال ۳، ۱۴۰۱ ری ت  ۱۲زنده مورخ  یسخنران  
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 . نقل مطلب به هر صورت تنها با ذکر منبع مجاز است

 
 


