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Abstract
One of the challenges of the constitutional movement was the drafting and
approval of the Constitution. Based on the second article of the amendment
to the Constitution, five qualified mujtahids were responsible for legislative
processes. During the drafting of the constitution, Sheikh Fazlollah Nouri
proposed the supervision of a board of mujtahids. It was approved by the
legislators as the second article of the amendment to the constitution. The
question is why the intellectual faction of the first National Consultative
Assembly, who insisted on the separation of religion from politics and
opposed to the interference of mullahs in politics, accepted this article which
allowed the supervision of a number of mullahs on parliamentary bills. This
paper claims that the intellectual faction did not approve of this supervision,
but they accepted it only because they intended to silence the religionists. It
argues that the legislators of the intellectual faction were in fact forced to
accept the supervision of mullahs on the parliamentary bills since they were
under the pressure of the religionists outside and inside the parliament who
would have accused them of being Baha’is or atheists if they had showed
any disagreement with Nouri’s proposition.
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چكيده
مقالۀ حاضر درصدد پاسخگویی به این پرسش است كه چگونه پس از پيروزي نهضت مشروطه و تشكيل
مجلس ،جناح روشنفكر مجلس او ل شوراي ملی كه شامل طيفی از نمایندگان تندرو و قائل به جدایی
دین از سياست و عدم دخالت روحانيان در امور سياسی بودند ،حاضر به پذیرش الیحۀ هيئت مجتهدان
طراز اول مبنی بر نظارت عدهاي از علما بر مصوبات مجلس گردیدند؟ مدعاي مقاله چنين است كه جناح
روشنفكر بدون اعتق اد به نظارت علما بر مصوبات مجلس و تنها به منظور ساكت نمودن نيروهاي مذهبی
تن به تصویب الیحۀ هيئت مجتهدان طراز اول داد .بنابراین مقالۀ پيشِ رو با بهرهگيري از منابع اصلی و
پژوهشهاي انجامشده و تكيهبر رویكرد توصيفی تحليلی موضوع را مورد ارزیابی قرار داده و به این
نتيجه رسيده است كه پس از ارائۀ الیحۀ هيئت مجتهدان طراز اول ،نمایندگان جریان روشنفكر مجلس
بر اثر فشارهاي نيروهاي مذهبی داخل و خارج از مجلس و نگرانی از تهمت بهایی و بیدینی كه آنها را
تهدید میكرد ،ناگزیر به تصویب الیحۀ نظارت علما بر مصوبات مجلس شدند.
واژههاي کليدي :شيخ فضلاهلل ،الیحۀ هيئت مجتهدان طراز اول ،جناح روشنفكر مجلس ،اصل دوم
متمم قانون اساسی ،علما.

 .3رایانا مۀ نویسندۀ مسئول:

mbeigi97@yahoo.com
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 .1مقدمه
جنبش مشروطيت در مسير پيروزي به درگيري نيروها و گروههاي سياسی مختلف دامن
زد .علما بهعنوان یكی از اصلیترین گروههاي بازیگر در نهضت مشروطه میكوشيدند
مهمترین اهداف موردنظر خود را كه همان اجراي قوانين شرع بود محقق كنند اما روند
حوادث با وضع قوانين عرفی در مسيري پيش رفت كه از نفوذ علما كاسته میشد .به
خصوص محتواي عرفی متمم قانون اساسی كه بر اساس آن قدرت قضایی و آموزشی
علما آسيب میدید و محاكم عرفی جایگزین محاكم شرعی و آموزش علوم نوین و
سبکهاي جدید جانشين آموزشها و تعليمات دینی میگردید ،موجب نگرانی بسياري
از علما گردید (مالئیتوانی .)60 :3183 ،زیرا مطابق اصل نوزدهم كليۀ مدارس و مكاتب باید
تحت ریاست عاليه و مراقبت وزارت علوم و معارف قرار میگرفتند و مطابق اصل ،73
محاكم عرف از محاكم شرع جدا شده بودند .درواقع یكی از مهمترین دالیلی كه باعث
مخالفت علمایی همچون شيخ فضلاهلل نوري با مشروطه و مجلس شد ،تصویب اصولی
در متمم قانون اساسی بود كه به مباحث قضایی مربوط میشد زیرا متمم قانون اساسی
رویكردهاي ویژهاي به مباحث حقوقی و تشكيالت قضایی داشت (فلور .)08 :3188 ،چنانكه
در اصل  27متمم قانون اساسی ،قوۀ قضائيه بهعنوان یكی از قواي سهگانه در سازمان
حكومت جاي گرفت و طی اصول  81-73تحت عنوان «در اقتدارات محاكم» مهمترین
مسائل مربوط به نظام قضایی تبيين گردید (زرنگ .)304 :3183 ،به عبارتی در این زمان
ابعاد بيشتري از ماهيت سكوالر مشروطه شناخته و بروز یافت و در نتيجه واكنش علما
را به طور طبيعی برانگيخت.
 .2طرح مسأله
اصول قضایی متمم قانون اساسی مشروطه كه در آنها گرایش بهسوي قانونگذاري
سكوالر دیده میشد بر خالف نظر و دیدگاه علما بود كه بهطور سنتی خود را متولی امر
قضا میدانستند .زیرا تصدي و تصرّف فقها از ابتدا در سه حوزۀ فتوا ،قضاوت و امور
حسبيه به اجماع پذیرفته شده بود (كدیور .)343 :3178 ،اما مطابق اصل  73متمم قانون
اساسی ،محاكم عرف از محاكم شرع جداشده و محاكم عدليه مرجع رسمی تظلمات
عمومی قلمداد شده بود 3.معنی این اصل این بود كه تمامی دعاوي و شكایـات افراد
می بایست در محاكم عدليه مورد بررسی قرار گيرد .این اصل عالوه بر اینكه نوعی الزام و
تكليف در خصوص پذیرش شكایات و دعاوي اشخاص براي محاكم ایجاد میكرد،
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مداخلۀ سایر اشخاص و مراجع را در امر قضاوت منع میكرد و دادرسی را مختص
محاكم عدليه میدانست (زرنگ .)355 :3183 ،تحقق این امر بیتردید موجب تضعيف
شدید موقعيت علما در جامعه میشد درصورتیكه عملكرد علما در نهضت مشروطه و
تالش آنها براي حضور در حاكميت به خصوص به منظور تحت نظر گرفتن قوۀ قضایيه
براي عملی نمودن اجراي احكام شرعی بود .به همين جهت سيد عبداهلل بهبهانی به طور
روشن با اصالحات قضایی مخالفت كرد 2و شخصی چون شيخ فضلاهلل تالش كرد تا با
تعيين «حق وتو» در قالب الیحۀ نظارت مجتهدان ،براي هميشه ،اصل حاكميت علما را
بهوسيلۀ متمم قانون اساسی و قوۀ مقننه در حكومت ایران تثبيت نماید (انصاري:3112 ،
.)253-254

البته عالوه بر مسائل قضایی و آموزشی دو اصل حریت و مساوات از عوامل دیگري
بود كه مخالفت متشرعان را برانگيخت .به طوريكه شيخ فضل اهلل اعالم كرد «دو اصل
موذي مساوات و حریت خراب نماینده ركن قویم قانون الهی است؛ زیرا قوام اسالم به
عبودیت است ،نه به آزادي و بناي احكام آن ،به تفریق و جمع تخلفات است ،نه به
مساوات( »...تركمان .)330-340/3 :3162 ،البته توضيح این مطلب الزم است كه مخالفت
شيخ فضلاهلل با دو اصل حریت و مساوات ،نه نظر شخصی وي بلكه شيخ در چارچوب
مبانی دینی با دو اصل مذكور مخالف بود .به خصوص اینكه مشروطهخواهان سكوالر نيز
با استفاده از دو اصل مذكور در پی نفی قواعد دینی بودند كه به طور طبيعی مخالفت
شيخ فضلاهلل و سایر علماي مخالف مشروطه را برانگيخت.
از طرف دیگر باتوجه به برونداد مطبوعات آن دوره و حضور ساختارشكنانۀ اصحاب
فرق ضاله و آنارشيـستها درمطبوعات ،كه مخالفت آخوند خراسانی و حتی برخی
ازمشروطهخواهان را هم برانگيخت ،دليل مخالفت شيخ فضلاهلل نوري و همفكرانش با
آزادي مطبوعات نيز روشن میگردد .بهطوريكه هنگام تحصن در حرم حضرت
عبدالعظيم با اشاره به اصل آزادي مطبوعات و اینكه در اصل مذكور تنها «كتب ضالل و
مواد مضره به دین» مستثنا شده است ،نوشت« :بهموجب این ماده بسياري از محرمات
ضروري الحرمه تحليل شد »..و تمام این اقدامات را بهمنظور «هدم اساس دین و
اضمحالل شریعت سيد المرسلين» قلمداد كرد (زرگرينژاد.)268-267 :3114 ،
شيخ فضل اهلل آزادي قلم و زبان و مساوات و  ...را منافی با قانون الهی خواند ،زیرا
معتقد است در صورت وجود آزادي « ...فرق مالحده و زنادقه نشر كلمات كفریۀ خود را
بر منابر و لوایح بدهند ،و سب مؤمنين و تهمت به آنان بزنند ،و القاء شبهات در قلوب
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صافيۀ عوام بيچاره بنمایند »...و چنين اصولی را شایسته فرنگيان معرفی كرد (تركمان،

 .)330-340/3 :3162البته مخالفت شيخ فضلاهلل با آزادي و برابري ،عالوه بر اینكه از
مبانی دینی اندیشه وي نشأت میگرفت ،تجربۀ غرب در دریافت شيخ از این مقوالت و
مخالفت با آنها نيز تأثيرگذار بود .چنانكه در نامهاي به فرزند خود ،ضياءالدین ،آزادي
مذهبی و اجتماعی و این كه در این آزادي میتوانی هر لذتی را ببري به شرط آنكه به
دیگران كاري نداشته باشی را ،مورد انتقاد قرار داد و مشروطه و پارلمان و آزادي و
برابري مورد نظر روشنفكران را باعث نابودي شریعت مقدس قلمداد نمود .شيخ در
همين رابطه در نامۀ خود مینویسد« :اگر در معنی آزادي و برابري شبهه بكنند ،زنهار
فریب نخور .اول ،نظري در صفحات اروپا بينداز ،ببين آزادي و برابري یعنی چه ،بعد
تصفحی در اوراق احرار عصر جدید بكن ،ببين آزادي و برابري یعنی چه .در تعریف
حریت مینویسند:
تمتع الشّخص بما ال یضرّ به سواء .و در تفسير مساوات مینگارند :ارباب النحل كلّهم
فیالحقوق شروع سواء» (حقانی.)3471-3477 :3111 ،

همچنين عملكرد برخی روزنامههاي تندرو باعث شد عدهاي به دشمنی با آنها
برخيزند 1.چنانكه به گفتۀ كسروي همين كه سخن گفتن از قانون ،آزادي ،برابري،
مردم ،ميهنپرستی و  ..بيشتر زبانزد آزادیخواهان و روزنامههاي حامی این جریان شد تا
دم زدن از دین و شریعت (كسروي 0،)288-208/3 :3161 ،علماي مشروعهخواه به تدریج از
مشروطه دلسرد شده و با این بهانه كه مشروطه مخالف شرع است با آن به مخالفت
پرداختند .در این مورد میتوان به رسایلی كه در دوران كشمكش مشروطه خواهان و
مشروعه خواهان در جریان تدوین متمم قانون اساسی نگارش شد و رسایلی كه در
دوران استبداد صغير توسط هواداران مشروعه تأليف شد اشاره كرد .استدالل نویسندگان
این رسایل این است كه اسالم جامع تمام قوانين زندگی بشري است و نيازي به جعل
قانون وجود ندارد عالوه بر آن معتقد بودند كه قوانين ممالک اروپایی سنخيتی با جامعۀ
مسلمان ایرانی ندارد (براي نمونه ر.ك .زرگرينژاد-316-313-370-350-318-348 :3170 ،
 .)255استدالل شيخ فضل اهلل نيز این بود كه باوجود قانون شرع ،قانون دیگري جایز
نيست (ضميران .)13 :3175 ،بنابراین دستهاي از علما و بهطور مشخص شيخ فضلاهلل
نوري كه نگاه متفاوتی نسبت به وضع قانون داشت با ارائۀ راهكاري تحت عنوان نظارت
هيئت مجتهدان بر قوۀ تقنينيه ،درصدد كنترل مجلس و روند قانونگذاري برآمد تا به
این طریق دست مجلس را براي وضع قوانينی كه بهزعم او و همفكرانش خالف شرع
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قلمداد میشدند ببندد .در هر صورت با پایان یافتن كار «كميسيون تطبيق» 5اصل
نظارت «انجمنی از طراز اوّل مجتهدین و فقها متدینين» بر مصوبات را به مجلس ارائه
داد كه مطابق آن قرار شد ...« :در هر عصري از اعصار انجمنی از طراز اوّل مجتهدین و
فقها متدیّنين تشكيل شود تا قوانين موضوعۀ مجلس را قبل از تأسيس ،در آن انجمن
علمی به دقّت مالحظه و مذاكره نمایند .اگر آنچه وضعشده مخالف با احكام شرعيّه
باشد ،عنوان قانونيّت پيدا نخواهد كرد و امر انجمن علمی در این باب مطاع و متبع است
و این ماده ابداً تغييرپذیر نخواهد بود» (كسروي.)137-136/3 :3161 ،
در صورتی كه جناح روشنفكر به شدت مخالف قدرتی مافوق مجلس شوراي ملی بود
كه اختيارات مجلس را براي قانونگذاري محدود كند زیرا در قانون دموكراسی جز
نمایندگان مردم هيچ فردي حق امتياز خاصی ندارد و داشتن حق و امتياز خاص منافی
با اصل برابري و مغایر با حاكميت ملی است (رحيمی .)331 :3157 ،بنابراین حاضر به
پذیرش حق یا امتياز خاصی در برابر مجلس نبودند ،بهخصوص اینكه این حق یا امتياز
از جانب گروهی اعمال شود كه روشنفكران در قالب برخی از اصول متمم قانون اساسی
از حوزۀ وظایف و اختيارات آنها كاسته بودند .به همين سبب ابتدا تالش كردند از طرح
الیحه در مجلس جلوگيري كنند و یا حداقل تصویب آن را به تعویق بيندازند (ر.ك.
مشروح مذاكرات مجلس ،دورۀ اول ،جلسۀ  6ربيعالثانی  .)3125اما چون موفق به انجام آن نشدند
در جلسۀ مذاكره راجع به الیحۀ با استداللهاي مختلف تالش كردند از تصویب آن
جلوگيري كنند .از جمله شخصی چون تقیزاده ،با استناد به اصل  27متمم قانون
اساسی كه مطابق آن استقرار قانون موقوف است به عدم مخالفت با موازین شرعيه و
تصویب مجلس شورا و سنا و امضاي شاه ،بيان میداشت هر قانونی كه مراحل یادشده را
پيموده ،به این معنی است كه با شرع نيز سازگار است .پس نيازي به ماده نظارت علما
نيست .تقیزاده همچنين در اظهار نظر دیگري بيان داشت كه «نگهبانی به قانونها
وظيفه همه علما است و نب اید با این اصل آن را فقط به چند نفر واگذار كرد (مشروح
مذاكرات مجلس شوراي ملی ،دورۀ اول ،پنجشنبه غره (اول) جمادياالول .)3125

ميرزا فضلعلیآقا از دیگر نمایندگان مجلس نيز بر این اعتقاد بود كه مصوبات مجلس
بر دو قسماند :موضوعات و احكام ،كه تشخيص موضوعات اصوالً در حوزۀ صالحيت و
وظایف علما نيست بلكه وظيفۀ نمایندگان مجلس است( .ر.ك .روزنامۀ حبلالمتين ،س  ،3ش
 5 ،01جمادياالول  .)3125روشنفكرانی همانند سيد حسين اردبيلی ،نمایندۀ دموكرات
مجلس ،نيز ایرادات دهگانهاي به اصل دوم متمم قانون اساسی و نحوۀ نظارت علما بر
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مصوبات مجلس وارد ساخت (رك .تركمان .)52-01 :3161 ،كه همۀ این شواهد نشان میدهد
جناح روشنفكر مجلس با طرح چنين شبهات و اشكاالتی قائل به نظارت شرعی بر
قوانين و دادن چنين امتيازي براي علما نبودند اما به توجه به اكثریتی كه طرفداران
حضور هيئت طراز اول در مجلس داشتند و فشار نيروهاي مذهبی داخل و خارج از
مجلس ناگزیر به پذیرش نظارت شرعی بر قوانين و حضور هيئت مجتهدان طراز اول در
مجلس شدند ولی در برابر این خواسته مشروعهخواهان كه هيئت طراز اول به صورت
جداگانه و مستقل از مجلس بر مصوبات نظارت داشته باشد مقاومت كرده و به نظارت
بيرونی تن ندادند6.
هرچند اكثریت نمایندگان مجلس وجود چنين اصلی را پذیرفتند اما ازنظر جناح
سكوالر كه از مخالفان اصل نظارت علما بودند ،ایجاد این محدودیت شرعی و فقهی
فراگير در صالحيت قوۀ مقننۀ كشور ،با اصول مردمساالري غربی و تجدد سياسی
همخوانی نداشت (امين.)14 :3185 ،
در هر صورت ،الیحۀ شيخ فضل اهلل با تغييراتی به تصویب مجلس رسيد كه هر چند
اختيارات مجلس را براي انتخاب اعضاء هيئت طراز اول افزایش میداد اما هيئت طراز
اول اختيار «ابطال» قوانين را داشت .حال پرسش این است كه چرا و تحت چه شرایطی
جناح روشنفكر حاضر به پذیرش و تصویب الیحۀ نظارت علما و تعيين چنين امتيازي
براي روحانيان گردید؟
 .9پيشينۀ پژوهش
برخی از محققان در البهالي آثار خود به عوامل پذیرش و تصویب الیحۀ هيئت طراز اول
از جانب نمایندگان مجلس اشاره كردهاند به عنوان مثال دانشكيا در مقالۀ «بررسی
اجراي اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه»« ،جنبۀ مذهبی اصل پيشنهادي شيخ
فضل اهلل نوري ،اقتدار شخص وي ،پشتيبانی گروهی از روحانيون برجستۀ شهرستانها از
او و سرانجام حمایت علماي مشروطهخواه نجف از آن اصل» را زمينهساز تصویب اصل
دوم متمم قانون اساسی میداند (دانشكيا .)34 :3188 ،محمدخانی در مقالۀ «نظارت
مجتهدان بر قانون اساسی مشروطه» معتقد است كه استداللهاي شيخ فضلاهلل نوري
در لزوم تطبيق قوانين فرنگ با دیانت اسالم در همه زمانها موجب پذیرش پيشنهاد
الیحۀ نظارت مجتهدان توسط اكثریت نمایندگان مجلس شد (خانی.)144-218 :3181 ،
شاید این استدالل در پذیرش الیحه از جانب جناح اعتدالی مجلس مؤثر بوده باشد اما
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قطعاً عوامل دیگري در پذیرش الیحه از جانب جناح روشنفكر و تندرو مجلس مؤثر بوده
است.
علی اكبر ذاكري نيز در مقالهاي تحت عنوان «اولين انتخاب و آخرین تالشها براي
تعييـن مجتهـدان ناظـر بـر مجلس مشروطيـت» ،پافشاري شيـخ فضلاهلل نوري و
بستنشينی وي در حرم حضرت عبدالعظيم و انتشار الیحههایی در این زمينه و حمایت
علماي سایر مناطق را زمينه مناسبی براي تصویب اصل دوم متمم قانون اساسی میداند
(ذاكري .)307 :3114 ،حمایت علماي سایر مناطق و پافشاري شيخ فضلاهلل را میتوان از
عوامل پذیرش الیحه قلمداد كرد اما بستنشينی وي در حرم حضرت عبدالعظيم بعد از
آن رخ داد كه در حين مذاكرات مجلس تغييراتی در متن اوليۀ الیحۀ شيخ فضلاهلل
صورت گرفت بنابراین تحصن شيخ فضلاهلل بهخاطر تغييرات بهوجود آمده در متن اوليۀ
صورت گرفت با این اوصاف قبل از تحصن حرم حضرت عبدالعظيم نمایندگان بر سر
تصویب الیحه به توافق رسيده بودند اما در جزئيات آن با هم اختالفنظر داشتند
بنابراین نمی توان تحصن و انتشار لوایح شيخ و همفكرانش را از عوامل زمينهساز تصویب
اصل دوم متمم قانون اساسی قلمداد كرد.
در مورد اینكه چرا روشنفكران حاضر به پذیرش الیحۀ هيئت مجتهدان طراز اول
گردیدند نيز ایده هایی بيان شده است؛ پيتر آوري معتقد است كه در شرایط و جو
مذهبی كه ایجاد شده بود ،تصویب اصل دوم متمم قانون اساسی صرفاً براي آرام ساختن
روحانيان صورت گرفت (آوري .)254 :3161 ،ملکزاده بر این اعتقاد است كه مجلس اول
وادار به تصویب این اصل گردید (ملکزاده .)232/0 :3128 ،حائري تصویب اصل دوم متمم
قانون اساسی را در نتيجۀ فشارها و اِعمال نفوذهاي فراوان از سوي علماء مخالف
مشروطه كه از پشتيبانی محمدعلی شاه برخوردار بودند میداند كه در شرایط ویژه دورۀ
انقالب مشروطيت چارهاي جز دادن یک سلسله امتيازات قانونی به روحانيت نبوده است
(حائري .)217-215 :3112 ،اسمارت ،گزارشگر رسمی سفارت انگليس در تهران نيز طی
گزارشی دليل امتياز دادن به علما و تصویب اصل دوم متمم قانون اساسی را به خاطر
توافق با جامعه روحانيت از جانب روشنفكران میداند و تصویب این ماده را یک اقدام
مدبرانۀ سياسی بزرگ براي خالیكردن زیر پاي شيخ فضلاهلل كه مبارزۀ خود عليه
مجلس را آغاز كرده بود و نمایندگان را المذهب میناميد ،توصيف كرده است و معتقد
است هنگامی كه آزادیخواهان به قدرت برسند این اصل براي هميشه در بوتۀ فراموشی
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خواهد ماند (همان )217 :سر اسپرسنگ رایس ،وزیر مختار انگليس در تهران نيز تصویب
این ماده را صرفاً امتيازي براي روحانيون براي ساكت نمودن آنها دانسته است (معاصر،
 .)171/3 :3151بدان معنا كه جناح روشنفكر اعتقادي به نظارت علما بر روند قانونگذاري
نداشت اما شرایط به گونهاي پيش رفت كه این جناح ناگزیر به پذیرش آن گردید .داود
فيرحی نيز معتقد است پيوند مذهب و سياست روح حاكم بر مذاكرات مجلس شوراي
ملی در صدر مشروطه بوده و تصویب هر قانونی به معيار شرع و قانون اساسی پيشفرض
نمایندگان محسوب میشد و در این رابطه به سخنان چند تن از نمایندگان روشنفكر
نيز استناد میكند (ر.ك .فيرحی .)117-115/3 :3112 ،در صورتی كه تطبيق قانون با معيار
شرع شاید پيشفرض نمایندگان جناح اعتدالی مجلس بوده باشد اما قطعاً جناح سكوالر
چنين برداشتی از وضع قانون نداشتند .با ذكر این نكته كه روشنفكران تا قبل از
مشروطه بر انطباق مشروطه با شریعت تأكيد داشتند و دیدگاههاي شریعتستيزانه خود
را مخفی میكردند  .اما پس از پيروزي نهضت مشروطه و تشكيل مجلس به خصوص در
بحث نظارت شرعی بر قوانين مواضع آنها تا حدودي روشن شد.
در هر صورت پژوهش حاضر با تكيه بر رویكرد توصيفی تحليلی و با استفاده از منابع
اصلی و تحقيقات جدید مسئله را زوایاي دیگري مورد بررسی قرار داده است كه هرچند
حمایت مراجع نجف و علماي سایر مناطق كشور ،حمایت جناح اعتدالی مجلس از الیحۀ
شيخ فضلهلل ،پافشاريهاي شيخ فضلاهلل و عملكرد جناح روشنفكر در آرام ساختن علما
در تصویب الیحه هيئت مجتهدان طراز اول مؤثر بود اما به چند دليل نمیتوان پذیرفت
كه تطبيق قوانين با شرع پيشفرض همۀ نمایندگان مجلس و از جمله جناح روشنفكر
بوده است بلكه عوامل دیگري در پذیرش و تصویب الیحه از جانب جناح روشنفكر موثر
بود كه در مباحث مربوط به آن خواهيم پرداخت.
 .1ارائۀ اليحۀ هيئت مجتهدان طراز اول به مجلس
الیحۀ «هيئت مجتهدین طراز اول» در جلسۀ  1جمادياالول  ،3125با اِعمال تغييراتی
در متن اوليه ،با  58رأي موافق 28 ،رأي ممتنع و  1رأي مخالف ،بهعنوان اصل دوم به
متمم قانون اساسی الحاق گردید (مشروح مذاكرات مجلس ،دورۀ اول ،جلسۀ  1جمادياالول
 .)3125كسروي این را یک پيروزي براي شریعتخواهان میداند (كسروي.)172/3 :3161 ،
هرچند اكثریت نمایندگان مجلس وجود چنين اصلی را پذیرفتند اما روشنفكران
سكوالر ،اساساً مشروطيت را با اندیشۀ دینی مانعه الجمع میدانستند و حتی دین را
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بهمثابۀ عامل شوم عقبماندگی ،تحجر و ركود فكري تلقی میكردند (مالئیتوانی:3183 ،

 .)57با توجه به همين مخالفتهاي جناح سكوالر با الیحۀ نظارت علما و نظارت شرعی
بر قوانين ،شيخ فضلاهلل بعداً در جریان تحصن حرم حضرت عبدالعظيم گفت« :لكن
فرقه[اي] كه زمام امور حل و عقد مطالب و قبض و بسط مهام كليه به دست آنها بود
مساعدت نمیكردند ،بلكه صریحاً و علناً گفته كه ممكن نيست مشروطه منطبق شود با
قواعد اسالميه و با این تصحيحات دول خارجه ما را بهعنوان مشروطه نخواهند شناخت»
(تركمان.)340/3 :3162 ،

اما پرسش این است كه چگونه جریان سكوالر كه اصل نظارت علما را با اصول
مردمساالري غربی و تجدد سياسی در تضاد ميدید ایجاد این محدودیت شرعی و فقهی
را در صالحيت قوۀ مقننۀ كشور پذیرفت و به آن تن داد؟ پاسخ به این پرسش در مبحث
بعدي مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 .5عوامل مؤثر بر پذيرش اليحه هيئت مجتهدين طراز اول از جانب جناح
روشنفكر مجلس
همانطور كه در مقدمه ذكر شد ،به اعتقاد داود فيرحی پيوند مذهب و سياست روح
حاكم بر مذاكرات مجلس شوراي ملی در صدر مشروطه بوده و تصویب هر قانونی به
معيار شرع و قانون اساسی پيشفرض نمایندگان محسوب میشده است (ر.ك .فيرحی،
 .)117-115/3 :3112به اعتقاد نویسندگان مقالۀ حاضر هرچند این سخن را میتوان به
اكثریت نمایندگان مجلس نسبت داد ،اما به چند دليل نمیتوان به این امر اذعان داشت
كه تطبيق قوانين با شرع پيشفرض همۀ نمایندگان مجلس بوده است؛
نخست ،برخی از قوانين مانند اصل حریت و مساوات ،كه برخاسته از اندیشههاي
مدرن بود و جناح سكوالر از طرفداران این اصول بودند ،با موازین شرع سازگار نبود و
همۀ علما اعم از مشروطهخواه و مشروعهخواه به این امر تأكيد داشتند كه مثالً در باب
مساوا ت ،پيروان سایر ادیان با مسلمانان برابر نيستند .به همين سبب پس از تصویب
الیحۀ هيئت مجتهدان طراز اول ،یكی از نمایندگان اظهار داشت ...« :خوب است قيد
شود كه علما مداخله در احكام عرفيه نداشته باشند؛ زیرا كه بعضی از احكام عرفيه است
كه مخالف با موازیـن شرعيـه است ،ولی ارتكاب آن البد منه و ضرور است» (روزنامۀ
حبلالمتين ،ش  5 ،01جمادياالولی .)3125
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دوم ،در تركيب مجلس دو جریان اصلی؛ یكی آزاديخواه و مشروطهخواه و دوم
معتدل و مذهبـی وجود داشت كه تفاوتهاي اساسی با همدیـگر داشتند؛ آزاديخواهان
كه با نامهاي متفاوت مليون ،تندروان و انقالبيون خوانده میشدند ،روشی تند و گاه
افراطی داشتند كه خواستهها و برنامههاي آنان نيز تند و انقالبی بود (اتحادیه:3183 ،
 )231-232كه یكی از اصول موردنظر این جناح جدایی دین از سياست و كنارهگيري
روحانيان از دخالت در امور سياسی بود .چنانكه اصل دوم متمم قانون از نظر مشروطه
خواهان تندرو بهعنوان محفلی براي حضور روحانيان در قدرت سياسی تلقی میشد و
آنان به راحتی حاضر به پذیرش آن نبودند .در این زمينه عباسقلیخان ،رئيس «جامعه
آدميت» 7اعالم كرد« :نتيجه كميسيون علما این است كه رفتهرفته ایشان حقی براي
خود در اجرایيات امور مملكتی اثبات نمایند و رخنه در كارهاي سياسی كنند»
(آدميت.)255 :3104،

همچنين روزنامۀ حبلالمتين كه معموالً منعكس كننده نظرات جناح روشنفكري
بود در چند مورد با انتشار مقاالتی مخالفت خود را با تصویب اصل دوم متمم قانون
اساسی نشان داد؛ ابتدا مقالهاي با عنوان «رأي یکتن از افاضل طالب» با امضاي «حاج
شيخ اسماعيل طهرانی» مبنی بر عدم لزوم درج اصل دوم متمم قانون اساسی را چاپ
نمود (ر.ك .حبلالمتين ،سال اول ،شمارۀ  0 ،02جمادياالول  ،3125ص  .)1سپس مقالۀ معروف
«سناي روحانی» را دو روز بعد از تصویب الیحه منتشر كرد كه در آن اصل یادشده را
محكوم كرده است (همان ،سال اول ،ش  5 ،01جمادياالول.)1-3 :3125 ،
سوم ،اگر تصویب قوانين با معيار شرع پيشفرض همۀ نمایندگان محسوب میشد،
در جریان تصویب الیحۀ هيئت مجتهدان طراز اول آنهمه شبهه و ایراد از جانب جناح
روشنفكر مجلس مطرح نمیشد كه با هر استداللی تالش كردند اكثریت مجلس را قانع
كنند كه نيازي به حضور هيئت مجتهدان طراز اول به منظور نظارت شرعی بر مصوبات
مجلس نيست (ر.ك .مشروح مذاكرات مجلس ،دورۀ اول ،جلسۀ  6ربيعالثانی 3125؛ روزنامۀ
حبلالمتين ،س  ،3ش  5 ،01جمادياالول .)3125

بنابراین اگرچه تصویب قوانين به معيار شرع پيشفرض اكثریت نمایندگان بود اما
نمیتوان آن را به همۀ نمایندگان مجلس تعميم داد .به طوري كه روزنامۀ حبلالمتين
نيز ضمن اذعان به نظر اكثریت نمایندگان دربارۀ الحاق الیحۀ نظارت علما ،در عين حال
به اظهارات تقیزاده و حاج ميرزا علیآقا تبریزي كه با الحاق فصل یاده شده به نظامنامۀ
اساسی مخالف بودهاند اشاره میكند (ر.ك .حبلالمتين ،شمارۀ 3 ،04جمادياالول .)3125
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كسروي نيز اشاره میكند كه مشروطهخواهان میترسيدند قانون اساسی به وسيلۀ علما
تباه و بیارج شود؛ زیرا معتقد بوند پيامبر قانون شرع را  3144سال پيش آورده است .از
این رو ،ملت ،قانون مذهبی و عبادتی ،از دولت نمیخواهد كه نيازمند مباحثه باشد ،بلكه
تنها قانون اساسی مشروطهاي میخواهد كه در ميان دیگر دولتهاي مشروطه برقرار
است (كسروي .)141 :3176 ،با این اوصاف ،پذیرش الیحۀ هيئت مجتهدان طراز اول،
معلول عوامل دیگري بود كه در ادامه به آن پرداخته میشود؛
 .5-1خيزش مشروعهخواهي

یكی از مهم ترین دالیلی كه سبب شد جناح روشنفكر مجلس ناچار به پذیرش و تصویب
الیحۀ نظارت علما گردد ،خيزش مشروعهخواهی بود .زیرا تدوین متمم قانون اساسی در
شرایط سياسی ،اجتماعی و فرهنگی خاصی صورت گرفت كه یكی از ویژگیهاي این
فضا مشروعهخواهی تودۀ مردم و عدۀ كثيري از علما و نمایندگان مجلس بود .البته
شریعت خواهی ازجمله مواردي بود كه در دوران مبارزه در راه كسب مشروطيت همواره
وجود داشت و پيوند استوار دین و حيات اجتماعی ،به متوليان مذهب نيز جایگاهی
شایسته و ممتاز می بخشيد و آنان را در كانون رخدادهاي سياسی و تحوالت اجتماعی
قرار میداد .بنابراین در چنين فضایی هيچ تحول قابلمالحظهاي نمیتوانست بدون
كنش تاریخی یا واكنش نيروهاي مذهبی صورت پذیرد (مالئیتوانی .)05 :3183 ،در جریان
نهضت مشروطه نيز پيشوایان روحانی رواج شریعت را یكی از اهداف نهضت مشروطه
عنوان میكردند (ر.ك .كسروي .)044-258-311-365/3 :3161 ،در همين راستا هواداران
مشروعه از شهرهاي مختلف به شيخ فضلاهلل پيوسته و ائتالفی را در برابر مشروطه و
مجلس تشكيل دادند كه میتوان از ميرزاحسن مجتهد ،حاجی خمامی ،حاج شيخ
عبدالنبی ،مالمحمدآملی ،حاجی ميرزا لطفاهلل و ..نام برد كه بر اثر اقدامات آنان
روزبهروز بر تعداد شریعت خواهان افزوده میشد (ر.ك .همان )271/3 :و حتی با ارسال
تلگراف هایی به علماي نجف در خصوص شرعی یا خالف شرع بودن مشروطه
پرسشهایی را مطرح میكردند تا با دریافت پاسخهایی باب طبع خویش آن را در ميان
مردم منتشر كنند (همان.)162/3 :
بنابراین بررسی و تدو ین اصول متمم قانون اساسی در شرایط سياسی ،اجتماعی،
فرهنگی و فكري خاصی صورت گرفت .به نظر میرسد ،جلوگيري از دسيسههاي
محمدعلی شاه ،كه با طرح مشروعه خواهی درصدد بود بين نمایندگان دودستگی ایجاد
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كند ،و كسب رضایت علما از جمله عواملی بود كه سبب شد سعد الدوله هنگام طرح
تدوین متمم قانون اساسی ،بر تطبيق قوانين با شرع تأكيد كند (مشروح مذاكرات مجلس،
دورۀ اول 28 ،ذيحجه .)3120

با این اوصاف اگرچه شرعی بودن قانون و مقابله با رواج بیدینی توسط شيخ فضلاهلل
نوري و همفكران ایشان اعالم شد اما این اقدام از زمينۀ تاریخی و پشتوانۀ فكري شماري
از علما و تودۀ مردم نيز بهرهمند بود و جناح روشنفكر نمیتوانست چنين خواستۀ
عمومی را نادیده بگيرد.
 .5-2حمايت مراجع نجف

مشروعه خواهان ،در بحث نظارت شرعی بر مصوبات مجلس حمایت مراجع نجف و
آیتاهلل طباطبائی و بهبهانی را نيز داشتند؛ چنانكه مراجع نجف با ارسال تلگرافی نهتنها
الیـحۀ پيشنهادي شـيخ را با عنوان «اصل ابدیه» مورد تأیيد قراردادند ،بلكه پا را فراتر
از آن نهاده و بر ضرورت موافقت قـوانين با شرع نيز تأكيد كردند؛ درحالیكه متن
پيشنهادي شيخ و متن مصوب مـجلس ،عدم مخالفت قوانين بـا شـرع و نه لزوماً
موافقت را مدّ نظر قرار داده بودند ،عالوه بر آن ،ایشان بر لزوم درج مادۀ ابدیۀ دیگري
جهت دفع كفّار ،كه همان دغدغه هميشگی شيخ بود ،نيز تأكيد كردند (كسروي:3161 ،
 )031-032/3و حتی قبل از مراجع نجف ،شيخ فضلاهلل موافقت تعدادي از علماي تهران
از جمله آیتاهلل طباطبائی ،بهبهانی ،سيد جمالالدین افجهاي و آقا حسين قمی را كسب
كرده بود (انصاري )217-216 :3112 ،و این اشخاص به خصوص طباطبائی و بهبهانی از
حاميان اصلی نهضت مشروطه بودند بنابراین كسب رضایت آنها در شرایط آن روز
ضـروري بود زیـرا اگر پشتيـبانی علماي مشروطهخواه از دست میرفـت جنبـش
فرومیپاشيد و دستاوردهاي آن معدوم میشد .چنانچـه در همان زمان به دنبال
مشاجرهاي كه بين سيدعبداهلل بهبهانی و احتشامالسلطنه ،به وجود آمد 8،با آنكه
احتشامالسلطنه به وظيفۀ قانونی خود عمل كرده بود ،بهبهانی از او خواست كه از
ریاست مجلس استعفا دهد ،اگرچه این مناقشه با پادرميانی عدهاي به صلح انجاميد و
احتشامالسلطنه از بهبهانی معذرت خواست (ر.ك .آجودانی ،)345 :3182 ،اما این موضوع
نشان میدهد كه اوالً بهبهانی كه هيچ سِمت رسمی در مجلس نداشت اما از حاميان
تصویب اصل طراز بود ،از چه قدرتی برخوردار بود ،ثانياً به سبب تالشهاي آنها در
نهضت ،كسب رضایت و حفظ پشتيبانی آنها تا چه اندازه مورد توجه نمایندگان مجلس
بوده است.
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عالوه بر آن ،آیتاهلل طباطبائی و بهبهانی نفوذ و قدرت زیادي در مجلس داشتند به
طوري كه احتشامالسلطنه اشاره میكند كه «آقا سيدعبداهلل بهبهانی خود در واقع
سلطـنت میكـرد و در جميـع امور و شئون ممـلكت دخالـت مـینمود» (خاطرات
احتشامالسلطنه )646-645 :3167 ،و حتی در این موضوع كه هيئت طراز اول جزئی از
مجلس باشد یا خارج از آن ،روشنفكران حمایت اعتدالی هاي مجلس به رهبري
طباطبایی و بهبهانی را داشتند كه توانستند حداقل در این مورد پافشاري كند كه هيئت
جزئی از مجلس باشد؛ در این زمينه اعتدالیهاي مجلس به رهبري بهبهانی و طباطبائی
با روشنفكران سكوالر هم راي بودند و بر خالف نظر شيخ فضلاهلل كه اصرار داشت
هيئت به صورت مستقل بر مصوبات نظارت كند ،تأكيد داشتند كه هيئت به صورت
جزئی از مجلس عمل كند .چنانكه حتی آیتاهلل طباطبایی كه در مرحلهاي به تأیيد
الیحۀ شيخ فضلاهلل نوري پرداخته بود ،بعد از تحصن شيخ فضلاهلل و طرفدارانش در
حرم عبدالعظيم ،در یكی از جلسات مجلس بيان داشت« :خيال اینها جز فساد چيزي
نيـست .گفتوگوي ما در یـک كلمـه بود كه علماي نظار جزو مجلـس باشند ،آنها
میگویند در خارج از مجلس باشند( »...مذاكرات مجلس شوراي ملی ،دورۀ اول ،سهشنبه 24
جمادياالولی  .)3125بنابراین هر دو جریان مجلس ،یعنی تندروها و معتدل و مذهبیها
در نحوۀ برخورد با شيخ فضلاهلل همسو بودند (اتحادیه .)231 :3183 ،چه بسا اگر آیت اهلل
طباطبائی و بهبهانی اصرار میكردند كه هيئت طراز اول به صورت مستقل و جداگانه بر
مصوبات مجلس نظارت كند ،روشنفكران ناگزیر به آن تن میدادند.
اما علت موافقت مراجع نجف و علماي مشروطهخواه با الیحۀ شيخ فضلاهلل بيش از
هر چيز به طرز تلقی آنان از مشروطه برمیگردد .كسروي در این زمينه معتقد است كه
آیتاهلل طباطبایی و بهبهانی و آخوند خراسانی و ميرزاحسين خليلی تهرانی و شيخ
عبداهلل مازندرانی گرچه براي جلوگيري از نابودي كشور توسط دربار خودكامه قاجار،
وجود مجلس و مشروطه را بهعنوان یک ضرورت قلمداد میكردند ،اما درعينحال معنی
واقعی مشروطه را نمیدانستند .از آن گذشته ،آنها جزو «علماي دین» بودند و طبيعی
بود كه هوادار «شریعت» باشند (كسروي.)287-286-258/3 :3161 ،
بنابراین در این مرحله از نهضت دو رویكرد متفاوت علما در مواجهه با مشروطه در
بحث «نظارت فقها» به هم نزدیک میشود و علماي مخالف و موافق مشروطه
متفقالقول از نظارت بر مصوبات مجلس حمایت میكنند .قائل شدن بهنوعی «حق وتو»
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در قانون اساسی از جانب علما به این دليل بود كه نهضت را از محتواي «ليبرال
دموكرات» خارج ساخته ،قدرت فائقۀ خود را با شرط ممنوعيت قوانين غيرمنطبق با
شرع در برابر سایر گروههاي هوادار مشروطه اعمال كنند (آموزگار.)267 :3176 ،
 .5-9اتهام بهايي بودن نمايندگان روشنفكر

هنگامیكه رهبران روحانی مشروعه خواه ،جریان انقالب را بر خالف موازین دینی دیدند،
نمایندگان روشنفكر را به بهایی و بیدینی متهم كردند و اقدامات آنها را رواج بیدینی
تعبير میكردند .بنابراین تهمت بیدینی و بهایی به نمایندگان جناح روشنفكر مجلس
عرصه را بر این جناح تنگ كرده بود .درواقع سالح تكفير بهشدت نمایندگان این جناح
را تهدید میكرد .چنانكه كسروي نيز اشاره میكند« :هواداران شریعت ،چه در مجلس و
چه در بيرون ،كم كم به چماق «تكفير» نيز دست میزدند» (كسروي.)238/3 :3161 ،
همچنين آمده است كه عدهاي از طالب هوادار مشروعه در مقابل مجلس تجمع
میكردند كه اگر كسی از نمایندگان سخنی برخالف شرع به زبان بياورد او را از مجلس
بيرون كشيده و كتک بزنند (كسروي.)163/3 :3161 ،
بنابراین طبيعی بود كه این نمایندگان به خاطر رهایی از چنين اتهامی ،حاضر به
پذیرش الیحۀ نظارت علما بهمنظور نظارت شرعی بر قوانين شوند .بهطوريكه حتی
عدهاي معتقدند در شرایط و جو مذهبی كه ایجاد شده بود ،تصویب اصل دوم متمم
قانون اساسی صرفاً براي آرام ساختن روحانيان بوده است (آوري )254 :3161 ،تا به این
طریق زیر پاي شيخ فضلاهلل را كه براي مبارزه با مجلس عزم خود جزم كرده و
نمایندگان را المذهب میناميد ،خالی كنند.
اساساً اتخاذ رویۀ نواندیشی و سخن گفتن از قانون و مجلس و آزادي و مساوات و
تحصيل دختران و امثالهم در دیدگاه برخی از علما روگردانی از دین و بیپروایی نسبت
به شریعت قلمداد میشد و معتقد بودند كه آزاديخواهانی كه به چنين مباحثی دامن
میزنند بابی و بهایی هستند (كسروي .)281-288/3 :3161 ،البته انتقاد علما به رویكردها
در این زمينهها بود نه اصل مجلس .شواهد فراوانی وجود دارد كه نگرانی علما را نسبت
به این موضوع نشان می دهد؛ یک نمونه از آن نامه سيد احمد طباطبائی (برادر آیتاهلل
طباطبایی) 1به دخترش است ،وي در این نامه مینویسد« :از مجلس شوراي ملی هم
بهجز سختگيري بر مردم چيز دیگري ظاهر نشد .چيزي كه ظاهرشده اینكه بابيه و
طبيعيان قوت گرفته طلوعی دارند كه شاید مسلمين باید از آنها تقيه كنند.»...
همچنين در نامه دیگري كه به داماد خود نوشته است ،میگوید« :مجلسی كه بابيه و
طبيعيۀ داخل در اجزاء و اعضاي آن بلكه در اجزا رئيسۀ آن مجلس باشند بهتر از این
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نخواهد شد ،نمیدانيد كه این فرقۀ ضاله بابيه و المذهبها چه قوتی گرفته و چه فتنه و
آشوب میكنند( »...ر.ك .كسروي .)214-281/3 :3161 ،در نامهاي از شيخ فضلاهلل نوري نيز
آمده است ...« :حضرات فاسدالعقيده از فرقۀ جدیده و از دهري و طبيعی  ...وقت را
مغتنم دانسته در مقام تخریب اسالم( »...همان.)210/3 :
در هر صورت برخی از نمایندگان مجلس نسبت به القاء این موضوع كه نمایندگان
مجلس بابی و بهایی هستند واكنش نشان دادند؛ حاجی سيد نصراهلل تقوي در یكی از
جلسات مجلس اظهار داشت« :هر كس به مجلس مقدس امري كه مخالف ناموس شرع
باشد نسبت دهد ،مفتري و مفسد است؛ و المحاله این نسبت كذب از جانب مخالفين
مجلس اشاعه میشود» .حاجیميرزا ابراهيم آقا نيز در این باره گفت « :مفسدین تاكنون
از هر نقشه كه به كار بردند نتيجه نبردند حاال از راه القاي اختالف پيش آمدهاند»
سيدحسن تقیزاده هم اظهار داشت« :مسلم است هستند اشخاصی كه القاي این
شبهات را به مردم میكنند تا اختالفی مابين وكال و حجج اسالم نمایند ولی این القائات
و این اقدامات بر كسی پوشيده نيست» (ر.ك .مشروح مذاكرات مجلس شوراي ملی دورۀ اول،
جلسۀ پنجشنبه  34ربيع الثانی .)3125

 .5-1حمايت نمايندگان متشرع از نظارت شرعي بر قوانين

چهارم ،در درون مجلس نيز عدهاي از نمایندگان نيز جانب مشروعهخواهی را گرفته و به
تطبيق قوانين با شرع تأكيد داشتند و در این راه كوشش میكردند .درواقع ميان
روحانيت طرفدار مشروطه و همچنين وكيالنی كه تفكرات و معتقدات اصولی و شدید
مذهبی داشتند پيوند فكري و معنوي وجود داشت كه عملكرد آنها را در دفاع از
مشروطيت در برابر شریعتخواهان حداقل خنثی میكرد .عالوه بر آن در مجلس
نيروهاي محافظهكار و به اصطالح اعتدالی كم نبودند كه به دليل دلخوري از تندروي
وكالي انقالبی عمالً از مبارزه با جریان مشروعهخواهی خودداري ورزند .بهطوريكه سيد
محمد طباطبائی و سيد عبداهلل بهبهانی میكوشيدند كه مجلس را براي پذیرفتن نظرات
شيخ فضلاهلل قانع كنند و حتی عليرغم مخالفت قریب بهاتفاق نمایندگان مجلس براي
آشتی با او به امامزاده عبدالعظيم رفتند (مؤمنی3118 ،م .)366 :یا یكی از نمایندگان
مجلس به نام سيد نصراهلل تقوي مقاله «سؤال و جواب در بيان مزاید مجلس شوراي
ملی» را در دفاع از مشروطيت و اثبات مشروعيت آن نوشت .ماشااهلل آجودانی معتقد
است هرچند تقوي مثل بسياري از مشروطهخواهان ،ایجاد نظم پارلمانی و مشروطه را
یک ضرورت سياسی و دینی براي حفظ بيضۀ اسالم و حدودوثغور مملكت اسالمی
میدانست اما سرتاسر این رساله هر جا سخن از «ملت» یا «قوانين و احكام ملت» به
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ميان آمده است .منظور نه معناي اصطالحی و امروزي است بلكه مراد ،شریعت و آئين و
پيروان شریعت است (آجودانی 34)377 :3182 ،حتی آمده است كه «تقوي در پيكار ميان
شریعت خواهی و مشروطگی ،جانب شریعت را گرفت» (آدميت.)024-031 :3155 ،
همچنين صنيعالدوله ،رئيس مجلس ،پيشنهاد میداد كه قانون اساسی را نزد مراجع
نجف بفرستند (كسروي33.)055/3 :3161 ،
بنابراین كوششهاي اینچنينی از جانب نمایندگان محافظهكار هرچند بهمنظور دفع
زمزمههاي مخالفت مشروطيت با شریعت صورت میگرفت ،اما تالشهاي آنان در این
رابطه در جهت گيري دیگر نمایندگان تأثيرگذار بود زیرا به اعتقاد كسروي در مقابل
عدهاي كه شریعتخواهی مینمودند دیگران نيز با آنان همراهی نشان میدادند (كسروي،
 .)210-211/3 :3161البته ترس از تهمت بهایی و بیدینی در گرایش به مشروعهخواهی
نمایندگان مؤثر بوده است .این مسئله تا بدان جا اهميت داشت كه حتی تقیزاده و
سعد الدوله كه رهبري جناح تندرو مجلس را بر عهده داشتند نيز به عدم مخالفت قوانين
با شرع تأكيد داشتند (ر.ك .مشروح مذاكرات مجلس ،دورۀ اول ،جلسۀ  28ذيحجه .)3120
بنابراین هرچند پذیرش هيئتی از علماي دینی كه بر مصوبات مجلس نظارت كنند،
براي جناح روشنفكر مجلس سنگين بود اما قدرت و نفوذ مشروعهخواهان چنان بود كه
جناح روشنفكر ناگزیر به دادن چنين امتيازي به روحانيان گردید تا با آرام كردن
روحانيان ،از تهمت بیدینی و بهایی رهایی بيابند.
قاعدتاً جناح روشنفكر درصدد نبود زمينههاي اجراي الیحۀ هيئت مجتهدان طراز
اول را عملی كند .سنگ اندازي و طرح شبهه و ایراد در مجلس دوم و ممانعت از اجراي
آن در دورههاي بعدي شاهدي بر این مدعا است32.
در واقع روشنفكران با هوشياري اصل دوم را تصویب كردند .چرا كه آنها هيچ وقت
درصدد اجراي آن نبودند بلكه تالش كردند تا بدین وسيله شيخ فضلاهلل را خلع سالح
كنند .همين طور هم شد بعد از آن هر انتقاد شيخ با مخالفت علماي مشروطهخواه و
روشنفكران مواجه میشد و آنها میگفتند تا این اصل هست هيچ خالف شرعی
درمجلس تصویب نمیشود و شيخ بهانهجویی می كند.
بنابراین اگر جناح روشنفكر اعتقادي به تطبيق قوانين با شرع تحت نظارت علما
داشت هم تصویب الیحه با كشمكش و طرح ایراد و اشكال مواجه نمیشد 31و هم اینكه
در دورههاي بعدي مجلس مانعی در اجراي آن ایجاد نمیكرد .كما اینكه ،هنگام طرح
الیحه در مجلس بيش از یک ثلث از اعضاي مجلس با این الیحه مخالفت كردند ( 28رأي
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ممتنع و  1رأي مخالف) كه همين امر نشان میدهد كه اعتقادي به نظارت علما بر قوانين
نداشتهاند.
 .1نتيجه
همانگونه كه ذكر شد ،شيخ فضلاهلل و علماي مشروعهخواه نسبت به عملكرد مطبوعات
اعتراض داشتند و برخی اقدامات آزاديخواهان از جمله تصویب مواد مربوط به محاكم
قضائی و مؤسسات آموزشی و اصل برابري و آزادي در متمم قانون اساسی را در ضدیت
با دین تلقی میكردند كه همين عوامل موجب ارائۀ الیحۀ هيئت مجتهدان طراز اول
گردید كه درنهایت بهصورت اصل دوم متمم قانون اساسی به تصویب مجلس رسيد.
تعدادي از پژوهشگران تصویب الیحه را ناشی از برخی عوامل از قبيل؛ اعتقاد
نمایندگان به تطبيق قوانين با شرع ،آرام كردن روحانيان ،پافشاري و اقتدار شخصی
شيخ فضلاهلل و حمایت علماي سایر مناطق میدانند .عالوه بر عوامل ذكر شده دالیل
دیگري نيز در پذیرش الیحۀ شيخ فضلاهلل نوري مؤثر بوده است كه قطعاً مهمترین
عامل به خيزش مشروعهخواهی به سركردگی شيخ فضلاهلل و حمایت مراجع نجف
(آخوند خراسانی و شيخ عبداهلل مازندرانی) و علماي مشروطهخواه از جمله آیتاهلل طباطبایی و
سيدعبداهلل بهبهانی از الیحه شيخ فضلاهلل برمیگردد .جناح روشنفكر تطبيق قوانين با
شرع تحتنظر علما اعتقادي نداشتند ،چنانكه از ابتدا درصدد بودند از طرح آن در
مجلس جلوگيـري كنند ،اما حفظ پشتيـبانی و كسب رضایـت مراجع و علماي
مشروطهخواه نقش مهمی در پذیرش و تصویب الیحه داشت زیرا اگر پشتيبانی مراجع و
علماي مشروطهخواه از دست میرفت دستاوردهاي مشروطه نيز نابود میشد .عالوه بر
آن ،تبري جستن از تهمت بابی و بهایی بودن به نمایندگان مجلس به خصوص جناح
روشنفكر نقش مهمی در پذیرش الیحه داشت زیرا بر اثر فعاليتهاي زایدالوصف
مشروعهخوهان كه به قصد بدنامی آزاديخواهان صورت میگرفت و آنها را به بابی و
بهایی بودن متهم میكردند ،جناح روشنفكر براي رفع اتهام از این تهمت چارهاي جز
قبول الیحه نداشت .در واقع جناح روشنفكر به دنبال فشار جریانهاي مذهبی داخل و
خارج از مجلس حاضر به پذیرش نظارت شرعی بر قوانين گردید كه حاصل آن دادن
امتيازي براي روحانيان بود و از آنجا كه اعطاي این امتياز نه از سر رغبت بلكه به اجبار
صورت گرفت در اداوار بعدي مجلس نهتنها تالشی براي اجراي آن صورت ندادند بلكه
همواره تمام سعی و كوشش خود را به كار بردند كه مانع تحقق آن شوند.
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پينوشتها
 .3اصل هفتاد و یكم :دیوان عدالت عظمی و محاكم عدليه مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند و قضاوت در امور
شرعيه با عدول مجتهدین جامعالشرایط است.
 .2آیت اهلل بهبهانی دوران مجلس اول نيز از مخالفان سرسخت اصالحات قضایی بود بهطوريكه در رجب 3125
هنگامیكه با گلوله تهدید به مرگ شد ،موافقت كرد كه دربارۀ اصالحات سيستم قضایی ،اصولی در متمم قانون
اساسی پيشبينی شود (دولت آبادي )354/2 :3173 ،و هنگامیكه الیحۀ اصالح سيستم قضایی در ربيعالثانی 3126
براي آخرین شور موردبحث آخرین جلسات دورۀ اول مجلس شوراي ملی قرار گرفت ،طرفداران اصالح سيستم
قضایی ازجمله مخبرالسلطنه هدایت بهوسيله سيد عبداهلل بهبهانی و صدرالعلما ،تكفير شدند (هدایت-360 :3175 ،
.)367

 .1عالمه نائينی كه از نظریهپردازان مشروطه بود نيز معتقد است كه بزرگترین صدمات بر اساس مشروطيت ناشی
از اعمال برخی جراید و ناطقين مشروطه بوده است كه «یا دوستان نادان و یا دشمنانی دانا» بودند و بهجاي آنكه
آزادي بيان و قلم را در جهت معناي حقيقی خود كه همان رهایی از قيد ظلم و ستم و آگاهی و تهذیب اخالق
مردم ،حفـظ دیـن و وطن و استيـفاي حقـوق ملـت به كار ببرند «وسيـله هتک اَعـراض محترميـن و گرفتن
حقالسكوت» از افراد یا كينهخواهی از دیگران قرار داده بودند (نائينی ،بیتا.)320-321 :
 .0محمدحسين بن علیاكبر تبریزي كه رسالۀ كشفالمراد من المشروطه و االستبداد را در مخالفت با مشروطه و
به طرفداري از مشروعهخواهان تأليف كرد .نيز به این موضوع اشاره میكند...« :و مردم را به وطنپرستی و
نوعپرستی و مجلسپرستی دعوت كردند» (زرگرينژاد.)348 :3170 ،
 .5پس از تدوین متمم قانون اساسی براي آنكه عدهاي به بهانۀ شریعت خواهی به مخالفت با مجلس بلند نشوند
كميسيونی مركب از چند تن از علما از جمله شيخ فضلاهلل نوري ،آیتاهلل طباطبایی و بهبهانی و چند نفر دیگر
تشكيل شد كه به بررسی متمم قانون اساسی از جهت تطبيق یا عدم مخالفت مواد متمم با شرع بپردازند.
 .6در این زمينه اعتدالیهاي مج لس به رهبري ببهانی و طباطبائی با روشنفكران سكوالر هم راي بودند و بر خالف
نظر شيخ فضل اهلل كه اصرار داشت هيئت به صورت مستق بر مصوبات نظارت كند ،معتقد بودند كه هيئت جزئی از
مجلس باشد .چنانكه كه حتی آیتاهلل طباطبایی كه در مرحلهاي به تأیيد الیحۀ شيخ فضلاهلل نوري پرداخته بود،
بعد از تحصن شيخ فضلاهلل و طرفدارانش در حرم عبدالعظيم ،در یكی از جلسات مجلس بيان داشت« :خيال اینها
جز فساد چيزي نيست .گفت وگوي ما در یک كلمه بود كه علماي نظار جزو مجلس باشند ،آنها میگویند در
خارج از مجلس باشند( »...مذاكرات مجلس شوراي ملی ،دورۀ اول ،سهشنبه  24جمادياالولی  .)3125بنابراین هر دو جریان
مجلس ،یعنی تندروها و معتدل و مذهبیها در نحوۀ برخورد با شيخ فضلاهلل همسو بودند (اتحادیه.)231 :3183 ،
 .7جامعۀ آدميت جزو تندروها به شمار نمیآمد و اختالفنظرهاي اصولی بسياري با آنان داشت ،ولی دربارۀ محدود
كردن روحانيان و جداسازي امور سياسی مذهبی از یكدیگر با تندروها همعقيده بود (ر.ك .جواهري.)338 :3184 ،
 .8این مشاجره پس از آن رخ داد كه به دنبال ستمگريهاي خان خمسه مردم شكایت به عدليه میبرند و در حالی
كه شكایت در عدليه مطرح بوده خان خمسه به بهبهانـی متوسل میشود و بهبهانی به حاكم آنجا دستور میدهد
كه ادعاي مدعی باطل و متعرض ملک متصرفی جهانشاه خان نشوند .حكومت خمسه از مجلس كسب تكليـف
میكند و احتشامالسلطنه پاسخ می دهد كه بهبانی ابداً حق مداخله در وظایف قوۀ قضائيه را ندارد كه بهبهانی از
این اقدام برآشفت و از رئيس مجلس خواست استعفا دهد (براي اطالعات بيشتر ر.ك .آجودانی.)345-341 :3182 ،
 .1ایشان در ابتدا با مشروطه همراه بود و در مهاجرت به حرم حضرت عبدالعظيم و قم با معترضان همراه بود اما
بهتدریج از مشروطه دلسرد شد.
 .34همچنين آمده است كه بعد از انتخاب اعضاي هيئت مجتهدان طراز اول در دورۀ دوم مجلس ،روزنامۀ
مالنصرالدین در یكی از شماره هاي خود ،عالوه بر سایر اتهاماتی كه به سيد نصراهلل تقوي زده بود« ،تعيين پنج نفر
طراز اول علماء در مجلس» را جزو سيئات اعمال وي برشمرد كه تقوي در یكی از جلسات مجلس نسبت به
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مندرجات آن واكنش نشان داد و در این مورد سخنانی ایراد نمود

(ر.ك .مشروح مذاكرات مجلس ،دورۀ دوم ،جلسۀ  23شعبان

.)3128

 .33مرتضیقلی خان صنيـعالدوله پس از قتـل اتابـک از ریاست مجلس استعـفا داد و نمایـندگان مجلـس
احتشامالسلطنه را به جاي وي بهعنوان رئيس مجلس انتخاب كردند.
 .32ذكر این نكته ضروري است كه عملكرد روشنفكران در ادوار مختلف مجالس مشروطه تنها یكی از علل ناكامی
اصل دوم بود.
 .31به عنوان مثال میتوان به ایرادهاي دهگانه سيدحسين اردبيلی ،نمایندۀ دموكرات مجلس ،به اصل دوم متمم
قانون اساسی هنگام گفتگو در مورد انتخاب اعضاي هيئت طراز اول در دورۀ دوم مجلس اشاره كرد (ر.ك .تركمان،
.)52-01 :3161
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دولتآبادي ،یحيی ،حيات یحيی ،چاپ سوم ،تهران ،عطار فردوس.3173 ،
ذاكري ،علیاكبر« ،اولين انتخاب و آخرین تالشها براي تعيين مجتهدان ناظر بر مجلس مشروطيت»،
حوزه ،دورۀ  ،28شمارۀ  ،363پایيز .3114
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رحيمی ،مصطفی ،قانون اساسی ایران و اصول دموكراسی ،چاپ سوم ،تهران ،اميركبير.3157 ،
روزنامۀ حبل المتين ،سال اول ،شمارۀ 3 ،04جمادياالول 3125
ــــــــــــــــــــ ،سال اول ،شمارۀ  0 ،02جمادياالول .3125
ــــــــــــــــــــ ،سال اول ،شمارۀ  5 ،01جمادياالول .3125
روزنامۀ صبح صادق ،سال اول ،شمارۀ  23 ،08ربيعالثانی 3125ق.
زرگري نژاد ،غالمحسين ،رسایل مشروطيت ،تهران ،موسسۀ تحقيقات و توسعه علوم انسانی.3114 ،
ـــــــــــــــــــــــ ،رسایل مشروطيت ،تهران ،كویر.3170 ،
زرنگ ،محمد ،تحول نظام قضایی ایران ،جلد اول :از مشروطه تا سقوط رضاشاه (3124-3285هـ.ش،).
تهران ،مركز اسناد انقالب اسالمی.3183 ،
ضميران ،محمد ،عبادي ،شيرین ،سنت و تجدد در حقوق ایران ،تهران ،كتابخانه گنج دانش.3175 ،
فلور ،ویلم ،بنایی ،امين ،نظام قضایی عصر قاجار و پهلوي ،ترجمۀ حسن زندیه ،تهران ،پژوهشگاه حوزه و
دانشگاه.3188 ،.
فيرحی ،داود ،فقه و سياست در ایران معاصر ،جلد اول ،چاپ سوم ،تهران ،نی.3112 ،
كدیور ،محسن ،حكومت والیی ،چاپ پنجم ،تهران ،نی.3178 ،
كسروي ،احمد ،تاریخ مشروطۀ ایران ،چاپ شانزدهم ،تهران ،اميركبير.3161 ،
ــــــــــــــ ،تاریخ هيجده سالۀ آذربایجان ،تهران ،اميركبير.3176 ،
مذاكرات مجلس شوراي ملی ،دورۀ اول ،جلسۀ  34ربيعالثانی 3125
ــــــــــــــــــــــــــــ ،دورۀ اول ،جلسۀ  21ربيعالثانی 3125
ــــــــــــــــــــــــــــ ،دورۀ اول ،جلسۀ  1جمادياالول 3125
ــــــــــــــــــــــــــــ ،دورۀ اول ،جلسۀ  6ربيعالثانی 3125
ــــــــــــــــــــــــــــ ،دورۀ اول ،جلسۀ غره (اول) جمادياالول .3125
ــــــــــــــــــــــــــــ ،دورۀ اول ،جلسۀ 24جمادياالولی .3125
ــــــــــــــــــــــــــــ ،دورۀ اول ،جلسۀ  28ذيحجه .3120
ــــــــــــــــــــــــــــ ،دورۀ اول ،جلسۀ  25صفر .3125
معاصر ،حسن ،تاریخ استقرار مشروطيت ،تهران ،ابنسينا.3151 ،
مالئیتوانی ،عليرضا ،مشروطه و جمهوري ،ریشههاي نابسامانی نظم دموكراتيک در ایران (،)3280-3145
تهران ،گستره.3183 ،
ملکزاده ،مهدي ،تاریخ انقالب مشروطۀ ایران ،تهران ،بینا.3128 ،
مؤمنی ،باقر ،دین و دولت در عصر مشروطيت ،چاپ دوم ،سوئد ،باران.3118 ،
هدایت ،مهدي قلیخان (مخبرالسلطنه) ،خاطرات و خطرات ،تهران ،زوار.3175 ،

