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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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نظارت هيئت مجتهدان بر مصوبات  ۀحعوامل مؤثر بر پذيرش الي

 مجلس توسط جناح روشنفكر مجلس اول شوراي ملي
 

 توانيعليرضا مالئي
 فرهنگي اتدانشيار پژوهشگاه علوم انساني و مطالع

 منشحميد بصيرت
  ب اسالميالامام خميني و انق ةتاريخ پژوهشكدگروه يار استاد

 1زادهمرضيه بيگي
 امام خميني و انقال ب اسالمي ةتاريخ انقال ب اسالمي پژوهشكد دکترايآموختۀ دانش

 (371تا  351)از ص 
 35/46/3111؛ تاریخ پذیرش: 27/40/3118تاریخ دریافت: 

 پژوهشی -علمی

 

 چكيده
است كه چگونه پس از پيروزي نهضت مشروطه و تشكيل  حاضر درصدد پاسخگویی به این پرسش لۀمقا

ل شوراي ملی كه شامل طيفی از نمایندگان تندرو و قائل به جدایی مجلس، جناح روشنفكر مجلس او

هيئت مجتهدان  ۀدین از سياست و عدم دخالت روحانيان در امور سياسی بودند، حاضر به پذیرش الیح

مدعاي مقاله چنين است كه جناح اي از علما بر مصوبات مجلس گردیدند؟ مبنی بر نظارت عده اول طراز

اد به نظارت علما بر مصوبات مجلس و تنها به منظور ساكت نمودن نيروهاي مذهبی روشنفكر بدون اعتق

گيري از منابع اصلی و با بهرهپيشِ رو  ۀمقالبنابراین هيئت مجتهدان طراز اول داد.  ۀتن به تصویب الیح

ه این تحليلی موضوع را مورد ارزیابی قرار داده و ب بر رویكرد توصيفیشده و تكيههاي انجامپژوهش

، نمایندگان جریان روشنفكر مجلس اول هيئت مجتهدان طراز ۀالیح ۀنتيجه رسيده است كه پس از ارائ

دینی كه آنها را بر اثر فشارهاي نيروهاي مذهبی داخل و خارج از مجلس و نگرانی از تهمت بهایی و بی

 نظارت علما بر مصوبات مجلس شدند. ۀكرد، ناگزیر به تصویب الیحتهدید می
 

، جناح روشنفكر مجلس، اصل دوم اول هيئت مجتهدان طراز ۀاهلل، الیحشيخ فضل کليدي: هايهواژ

 متمم قانون اساسی، علما.
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 مقدمه. 1

دامن سياسی مختلف  هايگروه نيروها و درگيريدر مسير پيروزي به  جنبش مشروطيت

كوشيدند مشروطه میضت نه بازیگر در هايگروه تریناصلی یكی از عنوانبهعلما  زد.

مهمترین اهداف موردنظر خود را كه همان اجراي قوانين شرع بود محقق كنند اما روند 

. به شدحوادث با وضع قوانين عرفی در مسيري پيش رفت كه از نفوذ علما كاسته می

خصوص محتواي عرفی متمم قانون اساسی كه بر اساس آن قدرت قضایی و آموزشی 

و محاكم عرفی جایگزین محاكم شرعی و آموزش علوم نوین و  دیدعلما آسيب می

موجب نگرانی بسياري  ،گردیدها و تعليمات دینی میهاي جدید جانشين آموزشسبک

 باید مكاتب و مدارس ۀ. زیرا مطابق اصل نوزدهم كلي(60: 3183توانی، )مالئی از علما گردید

، 73گرفتند و مطابق اصل رار میمعارف ق و علوم وزارت مراقبت و عاليه ریاست تحت

ترین دالیلی كه باعث محاكم عرف از محاكم شرع جدا شده بودند. درواقع یكی از مهم

اهلل نوري با مشروطه و مجلس شد، تصویب اصولی مخالفت علمایی همچون شيخ فضل

شد زیرا متمم قانون اساسی در متمم قانون اساسی بود كه به مباحث قضایی مربوط می

چنانكه  (.08: 3188)فلور،  اي به مباحث حقوقی و تشكيالت قضایی داشتكردهاي ویژهروی

گانه در سازمان عنوان یكی از قواي سهقضائيه به ۀمتمم قانون اساسی، قو 27در اصل 

ترین مهم« در اقتدارات محاكم»تحت عنوان  81-73حكومت جاي گرفت و طی اصول 

به عبارتی در این زمان  (.304: 3183)زرنگ،  گردید نظام قضایی تبيينمسائل مربوط به 

ابعاد بيشتري از ماهيت سكوالر مشروطه شناخته و بروز یافت و در نتيجه واكنش علما 

 .را به طور طبيعی برانگيخت
 

 طرح مسأله. 2

گذاري سوي قانونكه در آنها گرایش به مشروطه اصول قضایی متمم قانون اساسی

طور سنتی خود را متولی امر خالف نظر و دیدگاه علما بود كه به شد برسكوالر دیده می

فتوا، قضاوت و امور  ۀتصدي و تصرّف فقها از ابتدا در سه حوز دانستند. زیراقضا می

متمم قانون  73اما مطابق اصل  .(343: 3178)كدیور،  حسبيه به اجماع پذیرفته شده بود

 تظلمات رسمی مرجع عدليه محاكماساسی، محاكم عرف از محاكم شرع جداشده و 

ات افراد ـمعنی این اصل این بود كه تمامی دعاوي و شكای 3.قلمداد شده بود عمومی

بایست در محاكم عدليه مورد بررسی قرار گيرد. این اصل عالوه بر اینكه نوعی الزام و می

كرد، تكليف در خصوص پذیرش شكایات و دعاوي اشخاص براي محاكم ایجاد می
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كرد و دادرسی را مختص سایر اشخاص و مراجع را در امر قضاوت منع می ۀلمداخ

تردید موجب تضعيف تحقق این امر بی (.355: 3183)زرنگ،  دانستمحاكم عدليه می

عملكرد علما در نهضت مشروطه و كه شد درصورتیشدید موقعيت علما در جامعه می

 قضایيه ۀر تحت نظر گرفتن قوبه خصوص به منظو تالش آنها براي حضور در حاكميت

به طور  سيد عبداهلل بهبهانیبه همين جهت . اجراي احكام شرعی بود نمودنبراي عملی 

اهلل تالش كرد تا با شيخ فضلو شخصی چون  2دروشن با اصالحات قضایی مخالفت كر

نظارت مجتهدان، براي هميشه، اصل حاكميت علما را  ۀدر قالب الیح« حق وتو»تعيين 

: 3112)انصاري،  مقننه در حكومت ایران تثبيت نماید ۀمتمم قانون اساسی و قو ۀسيلوبه

254-253.) 
عوامل دیگري از و مساوات  حریتعالوه بر مسائل قضایی و آموزشی دو اصل البته 

دو اصل »كه شيخ فضل اهلل اعالم كرد به طوريبود كه مخالفت متشرعان را برانگيخت. 

اسالم به  اب نماینده ركن قویم قانون الهی است؛ زیرا قوامموذي مساوات و حریت خر

به  عبودیت است، نه به آزادي و بناي احكام آن، به تفریق و جمع تخلفات است، نه

مخالفت كه البته توضيح این مطلب الزم است  (.330-3/340: 3162)تركمان،  «مساوات...

شيخ در چارچوب  وي بلكه ، نه نظر شخصیمساوات اصل حریت وو د اهلل باشيخ فضل

نيز  خواهان سكوالرمشروطه با دو اصل مذكور مخالف بود. به خصوص اینكه مبانی دینی

مخالفت طبيعی  طوره ببا استفاده از دو اصل مذكور در پی نفی قواعد دینی بودند كه 

 اهلل و سایر علماي مخالف مشروطه را برانگيخت.شيخ فضل

اصحاب  ۀساختارشكنان حضور مطبوعات آن دوره و دادباتوجه به بروناز طرف دیگر 

حتی برخی  خراسانی و آخوند ، كه مخالفتها درمطبوعاتستـآنارشي فرق ضاله و

اهلل نوري و همفكرانش با شيخ فضلرا هم برانگيخت، دليل مخالفت خواهان ازمشروطه

ت هنگام تحصن در حرم حضركه طوريگردد. بهنيز روشن میآزادي مطبوعات 

كتب ضالل و »عبدالعظيم با اشاره به اصل آزادي مطبوعات و اینكه در اصل مذكور تنها 

 محرمات از بسياري ماده این موجببه»مستثنا شده است، نوشت: « مواد مضره به دین

 و دین اساس هدم»منظور و تمام این اقدامات را به« شد.. الحرمه تحليل ضروري

 (.268-267: 3114 نژاد،)زرگري لمداد كردق« المرسلين سيد شریعت اضمحالل

اهلل آزادي قلم و زبان و مساوات و ... را منافی با قانون الهی خواند، زیرا شيخ فضل

فرق مالحده و زنادقه نشر كلمات كفریۀ خود را  »...معتقد است در صورت وجود آزادي 

القاء شبهات در قلوب بر منابر و لوایح بدهند، و سب مؤمنين و تهمت به آنان بزنند، و 
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تركمان، لی را شایسته فرنگيان معرفی كرد )و چنين اصو« عوام بيچاره بنمایند... ۀصافي

از  كه، عالوه بر ایناهلل با آزادي و برابريالبته مخالفت شيخ فضل(. 3/340-330: 3162

 در دریافت شيخ از این مقوالت وغرب  ۀتجرب ت،گرفمبانی دینی اندیشه وي نشأت می

اي به فرزند خود، ضياءالدین، آزادي كه در نامهچنانمخالفت با آنها نيز تأثيرگذار بود. 

كه به توانی هر لذتی را ببري به شرط آنمذهبی و اجتماعی و این كه در این آزادي می

و مشروطه و پارلمان و آزادي و  دیگران كاري نداشته باشی را، مورد انتقاد قرار داد

شيخ در  .ر روشنفكران را باعث نابودي شریعت مقدس قلمداد نمودبرابري مورد نظ

اگر در معنی آزادي و برابري شبهه بكنند، زنهار »نویسد: خود می ۀهمين رابطه در نام

فریب نخور. اول، نظري در صفحات اروپا بينداز، ببين آزادي و برابري یعنی چه، بعد 

ادي و برابري یعنی چه. در تعریف تصفحی در اوراق احرار عصر جدید بكن، ببين آز

 نویسند:حریت می
نگارند: ارباب النحل كلّهم تمتع الشّخص بما ال یضرّ به سواء. و در تفسير مساوات می

 (.3471-3477: 3111)حقانی، « الحقوق شروع سواءفی
ها اي به دشمنی با آنهاي تندرو باعث شد عدهعملكرد برخی روزنامههمچنين 

سخن گفتن از قانون، آزادي، برابري،  همين كهكسروي  ۀكه به گفتانچن 1.برخيزند

هاي حامی این جریان شد تا پرستی و .. بيشتر زبانزد آزادیخواهان و روزنامهمردم، ميهن

به تدریج از  خواهعلماي مشروعه 0،(288-3/208: 3161، )كسروي دم زدن از دین و شریعت

ه مشروطه مخالف شرع است با آن به مخالفت مشروطه دلسرد شده و با این بهانه ك

توان به رسایلی كه در دوران كشمكش مشروطه خواهان و در این مورد میپرداختند. 

مشروعه خواهان در جریان تدوین متمم قانون اساسی نگارش شد و رسایلی كه در 

دگان دوران استبداد صغير توسط هواداران مشروعه تأليف شد اشاره كرد. استدالل نویسن

این رسایل این است كه اسالم جامع تمام قوانين زندگی بشري است و نيازي به جعل 

 ۀقانون وجود ندارد عالوه بر آن معتقد بودند كه قوانين ممالک اروپایی سنخيتی با جامع

-316-313-370-350-318-348: 3170نژاد، )براي نمونه ر.ك. زرگري مسلمان ایرانی ندارد

اهلل نيز این بود كه باوجود قانون شرع، قانون دیگري جایز فضل استدالل شيخ(. 255

اهلل مشخص شيخ فضل طوربهو  ي از علماادستهن ایبنابر(. 13: 3175)ضميران،  نيست

راهكاري تحت عنوان نظارت  ۀبا ارائ متفاوتی نسبت به وضع قانون داشتكه نگاه  نوري

ي برآمد تا به گذارقانونجلس و روند تقنينيه، درصدد كنترل م ۀهيئت مجتهدان بر قو

و همفكرانش خالف شرع  او زعمبهاین طریق دست مجلس را براي وضع قوانينی كه 
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اصل  5«كميسيون تطبيق»با پایان یافتن كار  در هر صورت شدند ببندد.قلمداد می

 بر مصوبات را به مجلس ارائه« متدینين فقها و مجتهدین اوّل طراز از انجمنی»نظارت 

 و مجتهدین اوّل طراز از انجمنی اعصار از عصري هر در»...  قرار شد: داد كه مطابق آن

 انجمن آن در تأسيس، از قبل را مجلس ۀموضوع قوانين تا شود تشكيل متدیّنين فقها

 شرعيّه احكام با مخالف شدهوضع آنچه اگر. نمایند مذاكره و مالحظه دقّت به علمی

 است متبع و مطاع باب این در علمی انجمن امر و كرد نخواهد اپيد قانونيّت عنوان باشد،

 (.137-3/136: 3161)كسروي،  «بود نخواهد تغييرپذیر ابداً ماده این و

 قدرتی مافوق مجلس شوراي ملی بودمخالف به شدت كه جناح روشنفكر در صورتی 

اسی جز زیرا در قانون دموكر كندكه اختيارات مجلس را براي قانونگذاري محدود 

نمایندگان مردم هيچ فردي حق امتياز خاصی ندارد و داشتن حق و امتياز خاص منافی 

بنابراین حاضر به  (.331: 3157)رحيمی،  با اصل برابري و مغایر با حاكميت ملی است

كه این حق یا امتياز این خصوصبهپذیرش حق یا امتياز خاصی در برابر مجلس نبودند، 

شود كه روشنفكران در قالب برخی از اصول متمم قانون اساسی  از جانب گروهی اعمال

ابتدا تالش كردند از طرح به همين سبب وظایف و اختيارات آنها كاسته بودند.  ۀاز حوز

)ر.ك. الیحه در مجلس جلوگيري كنند و یا حداقل تصویب آن را به تعویق بيندازند 

اما چون موفق به انجام آن نشدند  (.3125ی الثانربيع 6 ۀاول، جلس ۀمشروح مذاكرات مجلس، دور

آن  هاي مختلف تالش كردند از تصویببا استدالل ۀمذاكره راجع به الیح ۀدر جلس

متمم قانون  27به اصل  زاده، با استنادشخصی چون تقی از جمله .جلوگيري كنند

 و شرعيه موازین با مخالفت اساسی كه مطابق آن استقرار قانون موقوف است به عدم

هر قانونی كه مراحل یادشده را  داشتبيان می امضاي شاه، مجلس شورا و سنا و تصویب

پيموده، به این معنی است كه با شرع نيز سازگار است. پس نيازي به ماده نظارت علما 

ها نگهبانی به قانون»زاده همچنين در اظهار نظر دیگري بيان داشت كه تقی نيست.

)مشروح  اید با این اصل آن را فقط به چند نفر واگذار كردوظيفه همه علما است و نب

 .(3125االول شنبه غره )اول( جمادياول، پنج ۀمذاكرات مجلس شوراي ملی، دور

كه مصوبات مجلس  ر این اعتقاد بودبآقا از دیگر نمایندگان مجلس نيز ميرزا فضلعلی

صالحيت و  ۀالً در حوزاند: موضوعات و احكام، كه تشخيص موضوعات اصوبر دو قسم

، ش 3المتين، س حبل ۀ)ر.ك. روزنام نمایندگان مجلس است. ۀوظایف علما نيست بلكه وظيف

دموكرات  ۀی همانند سيد حسين اردبيلی، نمایندروشنفكران (.3125االول جمادي 5، 01

نظارت علما بر  ۀنحو اي به اصل دوم متمم قانون اساسی وگانهنيز ایرادات ده مجلس،
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دهد نشان میاین شواهد  ۀكه هم (.52-01: 3161، تركمان)رك.  مصوبات مجلس وارد ساخت

به نظارت شرعی بر  قائلبا طرح چنين شبهات و اشكاالتی  جناح روشنفكر مجلس

اما به توجه به اكثریتی كه طرفداران چنين امتيازي براي علما نبودند  قوانين و دادن

تند و فشار نيروهاي مذهبی داخل و خارج از در مجلس داش اول حضور هيئت طراز

در  اول و حضور هيئت مجتهدان طراز مجلس ناگزیر به پذیرش نظارت شرعی بر قوانين

به صورت  اول خواهان كه هيئت طرازدر برابر این خواسته مشروعهولی شدند مجلس 

ظارت جداگانه و مستقل از مجلس بر مصوبات نظارت داشته باشد مقاومت كرده و به ن

 6.بيرونی تن ندادند

هرچند اكثریت نمایندگان مجلس وجود چنين اصلی را پذیرفتند اما ازنظر جناح 

 محدودیت شرعی و فقهی این ایجادسكوالر كه از مخالفان اصل نظارت علما بودند، 

غربی و تجدد سياسی  ساالريمردمبا اصول  كشور، ۀمقنن ۀفراگير در صالحيت قو

 .(14: 3185امين، ) خوانی نداشتهم

شيخ فضل اهلل با تغييراتی به تصویب مجلس رسيد كه هر چند  ۀدر هر صورت، الیح

 طراز داد اما هيئتافزایش می اول اختيارات مجلس را براي انتخاب اعضاء هيئت طراز

تحت چه شرایطی پرسش این است كه چرا و  . حالقوانين را داشت« ابطال»اختيار  اول

نظارت علما و تعيين چنين امتيازي  ۀالیح ضر به پذیرش و تصویبحاجناح روشنفكر 

 ؟ دیدگر روحانيانبراي 
 

 پژوهش ۀپيشين. 9

 اول هيئت طراز ۀپذیرش و تصویب الیح عواملآثار خود به  اليالبه برخی از محققان در

بررسی » ۀكيا در مقالدانشاند به عنوان مثال شاره كردهمجلس انمایندگان از جانب 

مذهبی اصل پيشنهادي شيخ  ۀجنب»، «اي اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطهاجر

ها از شهرستان ۀفضل اهلل نوري، اقتدار شخص وي، پشتيبانی گروهی از روحانيون برجست

ساز تصویب اصل را زمينه« خواه نجف از آن اصلاو و سرانجام حمایت علماي مشروطه

 تنظار» ۀخانی در مقالمحمد (.34: 3188ا، كي)دانش دانددوم متمم قانون اساسی می

اهلل نوري هاي شيخ فضلمعتقد است كه استدالل« مجتهدان بر قانون اساسی مشروطه

 پيشنهاد پذیرش موجب هادیانت اسالم در همه زماندر لزوم تطبيق قوانين فرنگ با 

 (.144-218: 3181)خانی،  شدمجلس  نمایندگان اكثریت توسط مجتهدان نظارت ۀالیح

شاید این استدالل در پذیرش الیحه از جانب جناح اعتدالی مجلس مؤثر بوده باشد اما 
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عوامل دیگري در پذیرش الیحه از جانب جناح روشنفكر و تندرو مجلس مؤثر بوده  قطعاً

 است.

ها براي اولين انتخاب و آخرین تالش» اي تحت عنواندر مقاله نيز علی اكبر ذاكري

اهلل نوري و خ فضلـپافشاري شي ،«تـر مجلس مشروطيـر بـناظ دانـن مجتهـتعيي

هایی در این زمينه و حمایت بدالعظيم و انتشار الیحهع در حرم حضرت وينشينی بست

 داندقانون اساسی می متممعلماي سایر مناطق را زمينه مناسبی براي تصویب اصل دوم 

از توان میهلل را افشاري شيخ فضلاي سایر مناطق و پاحمایت علم (.307: 3114)ذاكري، 

نشينی وي در حرم حضرت عبدالعظيم بعد از عوامل پذیرش الیحه قلمداد كرد اما بست

اهلل شيخ فضل ۀالیح ۀآن رخ داد كه در حين مذاكرات مجلس تغييراتی در متن اولي

 ۀوليوجود آمده در متن اخاطر تغييرات بهاهلل بهتحصن شيخ فضلصورت گرفت بنابراین 

صورت گرفت با این اوصاف قبل از تحصن حرم حضرت عبدالعظيم نمایندگان بر سر 

نظر داشتند تصویب الیحه به توافق رسيده بودند اما در جزئيات آن با هم اختالف

ساز تصویب توان تحصن و انتشار لوایح شيخ و همفكرانش را از عوامل زمينهنمیبنابراین 

 لمداد كرد.صل دوم متمم قانون اساسی قا

 اول هيئت مجتهدان طراز ۀدر مورد اینكه چرا روشنفكران حاضر به پذیرش الیح

هایی بيان شده است؛ پيتر آوري معتقد است كه در شرایط و جو گردیدند نيز ایده

شده بود، تصویب اصل دوم متمم قانون اساسی صرفاً براي آرام ساختن  مذهبی كه ایجاد

زاده بر این اعتقاد است كه مجلس اول ملک (.254: 3161 )آوري، روحانيان صورت گرفت

حائري تصویب اصل دوم متمم (. 0/232: 3128زاده، )ملکوادار به تصویب این اصل گردید 

فشارها و اِعمال نفوذهاي فراوان از سوي علماء مخالف  ۀقانون اساسی را در نتيج

 ۀداند كه در شرایط ویژه دورد میمشروطه كه از پشتيبانی محمدعلی شاه برخوردار بودن

ات قانونی به روحانيت نبوده است اي جز دادن یک سلسله امتيازانقالب مشروطيت چاره

طی نيز  گزارشگر رسمی سفارت انگليس در تهران، اسمارت .(217-215: 3112)حائري، 

به خاطر  را اصل دوم متمم قانون اساسیتصویب به علما و  دادن دليل امتيازگزارشی 

یک اقدام ب این ماده را یوداند و تصاز جانب روشنفكران میتوافق با جامعه روحانيت 

خود عليه  ۀاهلل كه مبارززیر پاي شيخ فضل كردنبراي خالی سياسی بزرگ ۀمدبران

و معتقد  توصيف كرده است ناميد،میو نمایندگان را المذهب كرده بود  آغاز را مجلس

فراموشی  ۀبه قدرت برسند این اصل براي هميشه در بوتاست هنگامی كه آزادیخواهان 
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تصویب نيز  وزیر مختار انگليس در تهرانسر اسپرسنگ رایس،  (217 :)همانخواهد ماند 

)معاصر، انيون براي ساكت نمودن آنها دانسته است حاین ماده را صرفاً امتيازي براي رو

نظارت علما بر روند قانونگذاري  بدان معنا كه جناح روشنفكر اعتقادي به(. 3/171: 3151

داود اي پيش رفت كه این جناح ناگزیر به پذیرش آن گردید. نداشت اما شرایط به گونه

پيوند مذهب و سياست روح حاكم بر مذاكرات مجلس شوراي  معتقد است نيز فيرحی

فرض ملی در صدر مشروطه بوده و تصویب هر قانونی به معيار شرع و قانون اساسی پيش

 و در این رابطه به سخنان چند تن از نمایندگان روشنفكرشد مایندگان محسوب مین

با معيار  صورتی كه تطبيق قانوندر (. 117-3/115: 3112)ر.ك. فيرحی،  كنداستناد می نيز

مجلس بوده باشد اما قطعاً جناح سكوالر  جناح اعتدالی نمایندگانفرض شرع شاید پيش

 قبل از تابا ذكر این نكته كه روشنفكران  .ن نداشتندين برداشتی از وضع قانوچن

 ستيزانه خودهاي شریعتدیدگاه و داشتندتأكيد شریعت  انطباق مشروطه با مشروطه بر

. اما پس از پيروزي نهضت مشروطه و تشكيل مجلس به خصوص در كردندمخفی می را

 ين مواضع آنها تا حدودي روشن شد.بحث نظارت شرعی بر قوان

با تكيه بر رویكرد توصيفی تحليلی و با استفاده از منابع  حاضر پژوهشر صورت در ه

هرچند اصلی و تحقيقات جدید مسئله را زوایاي دیگري مورد بررسی قرار داده است كه 

 ۀاز الیح سعلماي سایر مناطق كشور، حمایت جناح اعتدالی مجل مراجع نجف و حمایت

هلل و عملكرد جناح روشنفكر در آرام ساختن علما اهاي شيخ فضل، پافشاريهللشيخ فضل

پذیرفت  توانبه چند دليل نمیمؤثر بود اما  اول در تصویب الیحه هيئت مجتهدان طراز

نمایندگان مجلس و از جمله جناح روشنفكر  ۀفرض همكه تطبيق قوانين با شرع پيش

وشنفكر موثر ح رانب جنابلكه عوامل دیگري در پذیرش و تصویب الیحه از ج بوده است

 كه در مباحث مربوط به آن خواهيم پرداخت.بود 
 

 به مجلس اول طرازمجتهدان هيئت  ۀاليح ۀارائ. 1

، با اِعمال تغييراتی 3125االول جمادي 1 ۀدر جلس« اول طرازهيئت مجتهدین » ۀالیح

به  عنوان اصل دومرأي مخالف، به 1رأي ممتنع و  28رأي موافق،  58در متن اوليه، با 

االول جمادي 1 ۀاول، جلس ۀ)مشروح مذاكرات مجلس، دور متمم قانون اساسی الحاق گردید

 (.3/172: 3161)كسروي،  داندخواهان میشریعتكسروي این را یک پيروزي براي  (.3125

هرچند اكثریت نمایندگان مجلس وجود چنين اصلی را پذیرفتند اما روشنفكران 

دانستند و حتی دین را دینی مانعه الجمع می ۀبا اندیشسكوالر، اساساً مشروطيت را 
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: 3183، توانییئ)مال كردندماندگی، تحجر و ركود فكري تلقی میعامل شوم عقب ۀمثاببه

ت شرعی رو نظا نظارت علما ۀهاي جناح سكوالر با الیحمخالفتهمين با توجه به (. 57

لكن »حضرت عبدالعظيم گفت:  اهلل بعداً در جریان تحصن حرمشيخ فضل بر قوانين،

ها بود كه زمام امور حل و عقد مطالب و قبض و بسط مهام كليه به دست آن]اي[ فرقه

كردند، بلكه صریحاً و علناً گفته كه ممكن نيست مشروطه منطبق شود با مساعدت نمی

 «عنوان مشروطه نخواهند شناختقواعد اسالميه و با این تصحيحات دول خارجه ما را به
 (.3/340: 3162)تركمان، 

با اصول اصل نظارت علما را كه  چگونه جریان سكوالرپرسش این است كه اما 

 محدودیت شرعی و فقهی این ایجاد ددر تضاد ميدیغربی و تجدد سياسی  ساالريمردم

؟ پاسخ به این پرسش در مبحث و به آن تن داد پذیرفت كشور ۀمقنن ۀدر صالحيت قورا 

 ررسی قرار خواهد گرفت.بعدي مورد ب
 

از جانب جناح  اول عوامل مؤثر بر پذيرش اليحه هيئت مجتهدين طراز. 5

 روشنفكر مجلس

داود فيرحی پيوند مذهب و سياست روح  به اعتقادهمانطور كه در مقدمه ذكر شد، 

حاكم بر مذاكرات مجلس شوراي ملی در صدر مشروطه بوده و تصویب هر قانونی به 

)ر.ك. فيرحی،  شده استفرض نمایندگان محسوب میانون اساسی پيشمعيار شرع و ق

توان به هرچند این سخن را میحاضر  ۀبه اعتقاد نویسندگان مقال (.3/115-117: 3112

توان به این امر اذعان داشت اكثریت نمایندگان مجلس نسبت داد، اما به چند دليل نمی

 گان مجلس بوده است؛نمایند ۀرض همفكه تطبيق قوانين با شرع پيش

هاي نخست، برخی از قوانين مانند اصل حریت و مساوات، كه برخاسته از اندیشه

بود و جناح سكوالر از طرفداران این اصول بودند، با موازین شرع سازگار نبود و  مدرن

خواه به این امر تأكيد داشتند كه مثالً در باب خواه و مشروعهعلما اعم از مشروطه ۀهم

ت، پيروان سایر ادیان با مسلمانان برابر نيستند. به همين سبب پس از تصویب مساوا

خوب است قيد »... ، یكی از نمایندگان اظهار داشت: اول هيئت مجتهدان طراز ۀالیح

شود كه علما مداخله در احكام عرفيه نداشته باشند؛ زیرا كه بعضی از احكام عرفيه است 

 ۀ)روزنام« ، ولی ارتكاب آن البد منه و ضرور استه استـن شرعيـكه مخالف با موازی

 (.3125االولی جمادي 5، 01المتين، ش حبل
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خواه و دوم خواه و مشروطهدوم، در تركيب مجلس دو جریان اصلی؛ یكی آزادي

خواهان گر داشتند؛ آزاديـهاي اساسی با همدیی وجود داشت كه تفاوتـمعتدل و مذهب

شدند، روشی تند و گاه ن، تندروان و انقالبيون خوانده میهاي متفاوت مليوكه با نام

: 3183)اتحادیه، بی بود هاي آنان نيز تند و انقالها و برنامهافراطی داشتند كه خواسته

گيري و كنارهاین جناح جدایی دین از سياست كه یكی از اصول موردنظر  (232-231

ل دوم متمم قانون از نظر مشروطه اص چنانكهروحانيان از دخالت در امور سياسی بود. 

شد و حانيان در قدرت سياسی تلقی میعنوان محفلی براي حضور روخواهان تندرو به

جامعه »خان، رئيس در این زمينه عباسقلی نبودند. آنآنان به راحتی حاضر به پذیرش 

 رفته ایشان حقی براينتيجه كميسيون علما این است كه رفته»اعالم كرد:  7«آدميت

 «امور مملكتی اثبات نمایند و رخنه در كارهاي سياسی كنند خود در اجرایيات
 (.255: 3104)آدميت،

 روشنفكري منعكس كننده نظرات جناح المتين كه معموالًحبل ۀروزنام همچنين

بود در چند مورد با انتشار مقاالتی مخالفت خود را با تصویب اصل دوم متمم قانون 

حاج »با امضاي « تن از افاضل طالبرأي یک»اي با عنوان مقاله اساسی نشان داد؛ ابتدا

مبنی بر عدم لزوم درج اصل دوم متمم قانون اساسی را چاپ « طهرانی لياسماعشيخ 

معروف  ۀسپس مقال (.1، ص 3125االول جمادي 0، 02 ۀالمتين، سال اول، شمار)ر.ك. حبل نمود

آن اصل یادشده را حه منتشر كرد  كه در را دو روز بعد از تصویب الی« سناي روحانی»

  (.1-3 :3125 ،االولجمادي 5، 01)همان، سال اول، ش  محكوم كرده است

شد، نمایندگان محسوب می ۀفرض همقوانين با معيار شرع پيش بیتصو اگرسوم، 

همه شبهه و ایراد از جانب جناح آن اول هيئت مجتهدان طراز ۀدر جریان تصویب الیح

كه با هر استداللی تالش كردند اكثریت مجلس را قانع  شدمجلس مطرح نمیروشنفكر 

مصوبات به منظور نظارت شرعی بر  اول كنند كه نيازي به حضور هيئت مجتهدان طراز

 ۀ؛ روزنام3125الثانی ربيع 6 ۀاول، جلس ۀ)ر.ك. مشروح مذاكرات مجلس، دور نيست مجلس

 (.3125االول جمادي 5، 01، ش 3المتين، س حبل
فرض اكثریت نمایندگان بود اما بنابراین اگرچه تصویب قوانين به معيار شرع پيش

المتين حبل ۀبه طوري كه روزنامنمایندگان مجلس تعميم داد.  ۀآن را به هم توانینم

در عين حال نظارت علما،  ۀالحاق الیح ۀن درباربه نظر اكثریت نمایندگا ضمن اذعان نيز

 ۀامنامي كه با الحاق فصل یاده شده به نظآقا تبریزده و حاج ميرزا علیزااظهارات تقیبه 

(. 3125االول جمادي 3، 04ۀالمتين، شمار)ر.ك. حبل كنداند اشاره میاساسی مخالف بوده
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علما  ۀترسيدند قانون اساسی به وسيلخواهان میكند كه مشروطهكسروي نيز اشاره می

سال پيش آورده است. از  3144بوند پيامبر قانون شرع را ارج شود؛ زیرا معتقد تباه و بی

خواهد كه نيازمند مباحثه باشد، بلكه دولت نمی این رو، ملت، قانون مذهبی و عبادتی، از

 رهاي مشروطه برقراخواهد كه در ميان دیگر دولتاي میتنها قانون اساسی مشروطه

، اول هيئت مجتهدان طراز ۀحبا این اوصاف، پذیرش الی (.141: 3176)كسروي،  است

 شود؛ادامه به آن پرداخته می معلول عوامل دیگري بود كه در

 خواهيخيزش مشروعه. 1-5

ترین دالیلی كه سبب شد جناح روشنفكر مجلس ناچار به پذیرش و تصویب یكی از مهم

بود. زیرا تدوین متمم قانون اساسی در خواهی نظارت علما گردد، خيزش مشروعه ۀالیح

هاي این شرایط سياسی، اجتماعی و فرهنگی خاصی صورت گرفت كه یكی از ویژگی

كثيري از علما و نمایندگان مجلس بود. البته  ۀمردم و عد ۀخواهی تودفضا مشروعه

خواهی ازجمله مواردي بود كه در دوران مبارزه در راه كسب مشروطيت همواره شریعت

جتماعی، به متوليان مذهب نيز جایگاهی وجود داشت و پيوند استوار دین و حيات ا

بخشيد و آنان را در كانون رخدادهاي سياسی و تحوالت اجتماعی شایسته و ممتاز می

توانست بدون اي نمیمالحظهداد. بنابراین در چنين فضایی هيچ تحول قابلقرار می

در جریان  (.05: 3183توانی، یئ)مال كنش تاریخی یا واكنش نيروهاي مذهبی صورت پذیرد

نهضت مشروطه نيز پيشوایان روحانی رواج شریعت را یكی از اهداف نهضت مشروطه 

همين راستا هواداران در (. 044-258-311-3/365: 3161)ر.ك. كسروي،  كردندعنوان می

اهلل پيوسته و ائتالفی را در برابر مشروطه و از شهرهاي مختلف به شيخ فضل مشروعه

حاج شيخ از ميرزاحسن مجتهد، حاجی خمامی، توان مجلس تشكيل دادند كه می

اهلل و.. نام برد كه بر اثر اقدامات آنان عبدالنبی، مالمحمدآملی، حاجی ميرزا لطف

و حتی با ارسال  (3/271 :همان)ر.ك.  شدتعداد شریعت خواهان افزوده میروز بر روزبه

هایی به علماي نجف در خصوص شرعی یا خالف شرع بودن مشروطه تلگراف

هایی باب طبع خویش آن را در ميان كردند تا با دریافت پاسخهایی را مطرح میپرسش

 (.3/162 :همان) مردم منتشر كنند

ین اصول متمم قانون اساسی در شرایط سياسی، اجتماعی، بنابراین بررسی و تدو

هاي رسد، جلوگيري از دسيسهفرهنگی و فكري خاصی صورت گرفت. به نظر می

محمدعلی شاه، كه با طرح مشروعه خواهی درصدد بود بين نمایندگان دودستگی ایجاد 
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م طرح الدوله هنگا كند، و كسب رضایت علما از جمله عواملی بود كه سبب شد سعد

)مشروح مذاكرات مجلس، تدوین متمم قانون اساسی، بر تطبيق قوانين با شرع تأكيد كند 

 (.3120حجه ذي 28اول،  ۀدور

اهلل دینی توسط شيخ فضلاگرچه شرعی بودن قانون و مقابله با رواج بی با این اوصاف

فكري شماري  ۀنتاریخی و پشتوا ۀنوري و همفكران ایشان اعالم شد اما این اقدام از زمين

 ۀنست چنين خواستتوامند بود و جناح روشنفكر نمیمردم نيز بهره ۀاز علما و تود

 نادیده بگيرد.عمومی را 

 حمايت مراجع نجف .2-5

مشروعه خواهان، در بحث نظارت شرعی بر مصوبات مجلس حمایت مراجع نجف و 

 تنهانه با ارسال تلگرافی جف؛ چنانكه مراجع ناهلل طباطبائی و بهبهانی را نيز داشتندآیت

 فراتر را پا بلكه قراردادند، تأیيد مورد «ابدیه اصل» عنوان با را شـيخ پيشنهادي ۀالیـح

 متن كهدرحالی كردند؛ تأكيد نيز شرع با قـوانين موافقت ضرورت بر و نهاده آن از

 لزوماً هن و شـرع بـا قوانين مخالفت عدم مـجلس، مصوب متن و شيخ پيشنهادي

 دیگري ۀابدی ۀماد درج لزوم بر ایشان آن، بر عالوه بودند، داده قرار نظر مدّ را موافقت

: 3161)كسروي،  كردند تأكيد نيز ،بود شيخ هميشگی دغدغه همان كه ،كفّار دفع جهت

اهلل موافقت تعدادي از علماي تهران شيخ فضلو حتی قبل از مراجع نجف،  (3/032-031

را كسب اي و آقا حسين قمی الدین افجهجمال اهلل طباطبائی، بهبهانی، سيدآیت از جمله

از  به خصوص طباطبائی و بهبهانی و این اشخاص (217-216: 3112)انصاري،  كرده بود

حاميان اصلی نهضت مشروطه بودند بنابراین كسب رضایت آنها در شرایط آن روز 

ش ـت جنبـرفخواه از دست میمشروطهبانی علماي ـرا اگر پشتيـروري بود زیـض

به دنبال  زمانه در همان ـشد. چنانچپاشيد و دستاوردهاي آن معدوم میمیوفر

با آنكه  8،السلطنه، به وجود آمداي كه بين سيدعبداهلل بهبهانی و احتشاممشاجره

قانونی خود عمل كرده بود، بهبهانی از او خواست كه از  ۀالسلطنه به وظيفاحتشام

اي به صلح انجاميد و اگرچه این مناقشه با پادرميانی عده یاست مجلس استعفا دهد،ر

اما این موضوع  (،345: 3182)ر.ك. آجودانی، از بهبهانی معذرت خواست السلطنه احتشام

ما از حاميان ا كه هيچ سِمت رسمی در مجلس نداشتدهد كه اوالً بهبهانی نشان می

هاي آنها در ، ثانياً به سبب تالشدرتی برخوردار بودتصویب اصل طراز بود، از چه ق

آنها تا چه اندازه مورد توجه نمایندگان مجلس  پشتيبانیحفظ كسب رضایت و ت، نهض

 .ه استبود
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به  در مجلس داشتند اهلل طباطبائی و بهبهانی نفوذ و قدرت زیاديآیت عالوه بر آن،

يدعبداهلل بهبهانی خود در واقع آقا س»كند كه السلطنه اشاره میطوري كه احتشام

 )خاطرات «نمودیـت مـلكت دخالـع امور و شئون ممـرد و در جميـكنت میـسلط

ی از جزئ اول ئت طرازهي در این موضوع كهو حتی  (646-645: 3167السلطنه، احتشام

مجلس باشد یا خارج از آن، روشنفكران حمایت اعتدالی هاي مجلس به رهبري 

هانی را داشتند كه توانستند حداقل در این مورد پافشاري كند كه هيئت طباطبایی و بهب

بهانی و طباطبائی ههاي مجلس به رهبري بجزئی از مجلس باشد؛ در این زمينه اعتدالی

اهلل كه اصرار داشت با روشنفكران سكوالر هم راي بودند و بر خالف نظر شيخ فضل

به صورت كه هيئت  تأكيد داشتندبر مصوبات نظارت كند،  لهيئت به صورت مستق

اي به تأیيد اهلل طباطبایی كه در مرحلهكه حتی آیت. چنانعمل كندجزئی از مجلس 

اهلل و طرفدارانش در اهلل نوري پرداخته بود، بعد از تحصن شيخ فضلشيخ فضل ۀالیح

ها جز فساد چيزي خيال این»حرم عبدالعظيم، در یكی از جلسات مجلس بيان داشت: 

ها س باشند، آنـه بود كه علماي نظار جزو مجلـک كلمـوگوي ما در یست. گفتـين

 24شنبه اول، سه ۀ)مذاكرات مجلس شوراي ملی، دور «گویند در خارج از مجلس باشند...می

ها هر دو جریان مجلس، یعنی تندروها و معتدل و مذهبی نیبنابرا(. 3125ی االوليجماد

چه بسا اگر آیت اهلل  (.231: 3183)اتحادیه،  سو بودنداهلل هملبرخورد با شيخ فض ۀدر نحو

به صورت مستقل و جداگانه بر  اول كردند كه هيئت طرازطباطبائی و بهبهانی اصرار می

 دادند.مصوبات مجلس نظارت كند، روشنفكران ناگزیر به آن تن می

اهلل بيش از فضلۀ شيخ خواه با الیحاما علت موافقت مراجع نجف و علماي مشروطه

گردد. كسروي در این زمينه معتقد است كه طرز تلقی آنان از مشروطه برمی هر چيز به

حسين خليلی تهرانی و شيخ اهلل طباطبایی و بهبهانی و آخوند خراسانی و ميرزاآیت

 ،عبداهلل مازندرانی گرچه براي جلوگيري از نابودي كشور توسط دربار خودكامه قاجار

حال معنی ، اما درعينكردندیمیک ضرورت قلمداد  عنوانبهو مشروطه را وجود مجلس 

بودند و طبيعی « علماي دین»ها جزو از آن گذشته، آن .دانستندواقعی مشروطه را نمی

  (.287-286-3/258: 3161كسروي، ) باشند« شریعت»بود كه  هوادار 

در مواجهه با مشروطه در  علمابنابراین در این مرحله از نهضت دو رویكرد متفاوت 

شود و علماي مخالف و موافق مشروطه به هم نزدیک می« نظارت فقها»بحث 

« حق وتو»نوعی كنند. قائل شدن بهالقول از نظارت بر مصوبات مجلس حمایت میمتفق
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 ليبرال»در قانون اساسی از جانب علما به این دليل بود كه نهضت را از محتواي 

منطبق با خود را با شرط ممنوعيت قوانين غير ۀ، قدرت فائقخارج ساخته« دموكرات

 (.267: 3176)آموزگار،  هاي هوادار مشروطه اعمال كنندشرع در برابر سایر گروه
 اتهام بهايي بودن نمايندگان روشنفكر. 9-5

، خالف موازین دینی دیدند خواه، جریان انقالب را بر كه رهبران روحانی مشروعههنگامی
دینی ها را رواج بیدینی متهم كردند و اقدامات آنان روشنفكر را به بهایی و بینمایندگ

به نمایندگان جناح روشنفكر مجلس  دینی و بهاییبنابراین تهمت بی كردند.تعبير می
شدت نمایندگان این جناح عرصه را بر این جناح تنگ كرده بود. درواقع سالح تكفير به

هواداران شریعت، چه در مجلس و »كند: سروي نيز اشاره میچنانكه ك كرد.را تهدید می
 (.3/238: 3161)كسروي،  «زدندنيز دست می« تكفير»در بيرون، كم كم به چماق  چه

در مقابل مجلس تجمع  مشروعهاي از طالب هوادار آمده است كه عده همچنين
از مجلس د او را كردند كه اگر كسی از نمایندگان سخنی برخالف شرع به زبان بياورمی

 (. 3/163: 3161)كسروي،  بيرون كشيده و كتک بزنند
بنابراین طبيعی بود كه این نمایندگان به خاطر رهایی از چنين اتهامی، حاضر به 

كه حتی طوريشوند. به نظارت شرعی بر قوانينمنظور نظارت علما به ۀپذیرش الیح
ده بود، تصویب اصل دوم متمم ش اي معتقدند در شرایط و جو مذهبی كه ایجادعده

تا به این  (254: 3161)آوري،  نيان بوده استقانون اساسی صرفاً براي آرام ساختن روحا
و بارزه با مجلس عزم خود جزم كرده اهلل را كه براي مطریق زیر پاي شيخ فضل

 ناميد، خالی كنند.نمایندگان را المذهب می
از قانون و مجلس و آزادي و مساوات و  نواندیشی و سخن گفتن ۀاساساً اتخاذ روی

پروایی نسبت تحصيل دختران و امثالهم در دیدگاه برخی از علما روگردانی از دین و بی
خواهانی كه به چنين مباحثی دامن شد و معتقد بودند كه آزاديبه شریعت قلمداد می

علما به رویكردها  انتقادالبته  (.281-3/288: 3161)كسروي،  زنند بابی و بهایی هستندمی
شواهد فراوانی وجود دارد كه نگرانی علما را نسبت . بود نه اصل مجلس هااین زمينه در

اهلل )برادر آیت بائیاحمد طباط دهد؛ یک نمونه از آن نامه سيدبه این موضوع نشان می

از مجلس شوراي ملی هم »نویسد: به دخترش است، وي در این نامه می 1طباطبایی(
سختگيري بر مردم چيز دیگري ظاهر نشد. چيزي كه ظاهرشده اینكه  بابيه و جز به

«. ها تقيه كنند...طبيعيان قوت گرفته طلوعی دارند كه شاید مسلمين باید از آن
مجلسی كه بابيه و »گوید: همچنين در نامه دیگري كه به داماد خود نوشته است، می

آن مجلس باشند بهتر از این  ۀاجزا رئيسداخل در اجزاء و اعضاي آن بلكه در  ۀطبيعي
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ها چه قوتی گرفته و چه فتنه و ضاله بابيه و المذهب ۀدانيد كه این فرقنخواهد شد، نمی
اهلل نوري نيز اي از شيخ فضلدر نامه (.214-3/281: 3161)ر.ك. كسروي،  «كنند...آشوب می

وقت را   ... هري و طبيعیجدیده و از د ۀحضرات فاسدالعقيده از فرق»... آمده است: 
 (.3/210 :)همان «مغتنم دانسته در مقام تخریب اسالم...

كه نمایندگان  این موضوع القاء برخی از نمایندگان مجلس نسبت بهدر هر صورت 
تقوي در یكی از  حاجی سيد نصراهللواكنش نشان دادند؛  مجلس بابی و بهایی هستند
لس مقدس امري كه مخالف ناموس شرع هر كس به مج» جلسات مجلس اظهار داشت:

باشد نسبت دهد، مفتري و مفسد است؛ و المحاله این نسبت كذب از جانب مخالفين 
مفسدین تاكنون » ميرزا ابراهيم آقا نيز در این باره گفت: حاجی «.شودمجلس اشاعه می

« اندهز راه القاي اختالف پيش آمداز هر نقشه كه به كار بردند نتيجه نبردند حاال ا
مسلم است هستند اشخاصی كه القاي این »زاده هم اظهار داشت: يدحسن تقیس

كنند تا اختالفی مابين وكال و حجج اسالم نمایند ولی این القائات شبهات را به مردم می
اول،  ۀ)ر.ك. مشروح مذاكرات مجلس شوراي ملی دور« و این اقدامات بر كسی پوشيده نيست

 (.3125الثانی ربيع  34پنجشنبه  ۀجلس

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

به  خواهی را گرفته ونيز جانب مشروعه اي از نمایندگان، در درون مجلس نيز عدهچهارم
كردند. درواقع ميان و در این راه كوشش می تأكيد داشتندتطبيق قوانين با شرع 

كه تفكرات و معتقدات اصولی و شدید  روحانيت طرفدار مشروطه و همچنين وكيالنی
ها را در دفاع از آن عملكرد مذهبی داشتند پيوند فكري و معنوي وجود داشت كه

كرد. عالوه بر آن در مجلس خواهان حداقل خنثی میمشروطيت در برابر شریعت
اصطالح اعتدالی كم نبودند كه به دليل دلخوري از  تندروي كار و بهنيروهاي محافظه

 كه سيدطوريخواهی خودداري ورزند. بهي انقالبی عمالً از مبارزه با جریان مشروعهوكال
كوشيدند كه مجلس را براي پذیرفتن نظرات عبداهلل بهبهانی می محمد طباطبائی و سيد

اتفاق نمایندگان مجلس براي اهلل قانع كنند و حتی عليرغم مخالفت قریب بهشيخ فضل
یكی از نمایندگان یا  (.366م: 3118مؤمنی، ) عبدالعظيم رفتنداو به امامزاده  آشتی با

سؤال و جواب در بيان مزاید مجلس شوراي »تقوي مقاله  نصراهلل سيد مجلس به نام
معتقد  ماشااهلل آجودانی. در دفاع از مشروطيت و اثبات مشروعيت آن نوشترا « ملی

ظم پارلمانی و مشروطه را خواهان، ایجاد نتقوي مثل بسياري از مشروطهاست هرچند 
مملكت اسالمی  حدودوثغوراسالم و  ۀیک ضرورت سياسی و دینی براي حفظ بيض

به « قوانين و احكام ملت»یا « ملت»سرتاسر این رساله هر جا سخن از  ست امادانمی
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شریعت و آئين و ميان آمده است. منظور نه معناي اصطالحی و امروزي است بلكه مراد، 
تقوي در پيكار ميان »حتی آمده است كه  34(377 :3182)آجودانی،  است پيروان شریعت

 (.024-031 :3155 )آدميت، «شریعت خواهی و مشروطگی، جانب شریعت را گرفت
ی را نزد مراجع داد كه قانون اساسالدوله، رئيس مجلس، پيشنهاد میهمچنين صنيع

 33(.3/055: 3161)كسروي،  نجف بفرستند
منظور دفع هرچند به كاراز جانب نمایندگان محافظه چنينیاي اینهبنابراین كوشش

هاي آنان در این اما تالش ،گرفتمیمشروطيت با شریعت صورت  مخالفتهاي زمزمه
گيري دیگر نمایندگان تأثيرگذار بود زیرا به اعتقاد كسروي در مقابل رابطه در جهت

)كسروي،  دادندآنان همراهی نشان می يز بانمودند دیگران نخواهی میاي كه شریعتعده

خواهی دینی در گرایش به مشروعهالبته ترس از تهمت بهایی و بی (.3/211-210: 3161
زاده و نمایندگان مؤثر بوده است. این مسئله تا بدان جا اهميت داشت كه حتی تقی

لفت قوانين االدوله كه رهبري جناح تندرو مجلس را بر عهده داشتند نيز به عدم مخسعد
 (.3120حجه ذي 28ۀ اول، جلس ۀ)ر.ك. مشروح مذاكرات مجلس، دور با شرع تأكيد داشتند

بنابراین هرچند پذیرش هيئتی از علماي دینی كه بر مصوبات مجلس نظارت كنند، 
چنان بود كه  خواهاناما قدرت و نفوذ مشروعهبراي جناح روشنفكر مجلس سنگين بود 

ه دادن چنين امتيازي به روحانيان گردید تا با آرام كردن جناح روشنفكر ناگزیر ب
 دینی و بهایی رهایی بيابند.روحانيان، از تهمت بی

 هيئت مجتهدان طراز ۀحهاي اجراي الیقاعدتاً جناح روشنفكر درصدد نبود زمينه
اندازي و طرح شبهه و ایراد در مجلس دوم و ممانعت از اجراي د. سنگرا عملی كن اول

 32هاي بعدي شاهدي بر این مدعا است.دوره آن در
هيچ وقت نها آ. چرا كه تصویب كردند را دوم هوشياري اصل روشنفكران بادر واقع 

خلع سالح  اهلل راشيخ فضل وسيله بلكه تالش كردند تا بدین اجراي آن نبودند درصدد
و  خواهطهمخالفت علماي مشرو شيخ با انتقاد آن هر از بعد هم شد همين طور كنند.

این اصل هست هيچ خالف شرعی  تا گفتندآنها می و شدمواجه می روشنفكران
 جویی می كند.شيخ بهانه و شوددرمجلس تصویب نمی

انين با شرع تحت نظارت علما نابراین اگر جناح روشنفكر اعتقادي به تطبيق قوب
و هم اینكه  31دشمواجه نمی و طرح ایراد و اشكال شمكشك با تصویب الیحهداشت هم 

هنگام طرح  ،نكهیا كماكرد. هاي بعدي مجلس مانعی در اجراي آن ایجاد نمیدر دوره
رأي  28)بيش از یک ثلث از اعضاي مجلس با این الیحه مخالفت كردند  الیحه در مجلس
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بر قوانين  علمادهد كه اعتقادي به نظارت كه همين امر نشان می رأي مخالف( 1ممتنع و 
 د.اننداشته

 

 نتيجه. 1
نسبت به عملكرد مطبوعات  خواهمشروعهاهلل و علماي گونه كه ذكر شد، شيخ فضلهمان

خواهان از جمله تصویب مواد مربوط به محاكم اعتراض داشتند و برخی اقدامات آزادي
قضائی و مؤسسات آموزشی و اصل برابري و آزادي در متمم قانون اساسی را در ضدیت 

اول هيئت مجتهدان طراز  ۀالیح ۀكه همين عوامل موجب ارائ كردندبا دین تلقی می
 قانون اساسی به تصویب مجلس رسيد.اصل دوم متمم  صورتبه درنهایتگردید كه 

اعتقاد  برخی عوامل از قبيل؛ تصویب الیحه را ناشی از تعدادي از پژوهشگران
و اقتدار شخصی  شاريآرام كردن روحانيان، پاف نمایندگان به تطبيق قوانين با شرع،

دانند. عالوه بر عوامل ذكر شده دالیل اهلل و حمایت علماي سایر مناطق میشيخ فضل
مهمترین  اهلل نوري مؤثر بوده است كه قطعاًشيخ فضل ۀدیگري نيز در پذیرش الیح

حمایت مراجع نجف اهلل و خواهی به سركردگی شيخ فضلخيزش مشروعهعامل به 
اهلل طباطبایی و خواه از جمله آیتو علماي مشروطه شيخ عبداهلل مازندرانی(د خراسانی و ن)آخو

گردد. جناح روشنفكر تطبيق قوانين با اهلل برمیسيدعبداهلل بهبهانی از الیحه شيخ فضل
ند، چنانكه از ابتدا درصدد بودند از طرح آن در نظر علما اعتقادي نداشتشرع تحت

ت مراجع و علماي ـبانی و كسب رضایـشتياما حفظ پ ري كنند،ـمجلس جلوگي
زیرا اگر پشتيبانی مراجع و  خواه نقش مهمی در پذیرش و تصویب الیحه داشتمشروطه

شد. عالوه بر رفت دستاوردهاي مشروطه نيز نابود میخواه از دست میعلماي مشروطه
ح به خصوص جنا تبري جستن از تهمت بابی و بهایی بودن به نمایندگان مجلس آن،

هاي زایدالوصف زیرا بر اثر فعاليتروشنفكر نقش مهمی در پذیرش الیحه داشت 
را به بابی و  نهاگرفت و آخواهان صورت میخوهان كه به قصد بدنامی آزاديمشروعه

اي جز از این تهمت چاره رفع اتهامكردند، جناح روشنفكر براي بهایی بودن متهم می
هاي مذهبی داخل و روشنفكر به دنبال فشار جریانجناح قبول الیحه نداشت. در واقع 

دادن ن آكه حاصل  گردید خارج از مجلس حاضر به پذیرش نظارت شرعی بر قوانين
سر رغبت بلكه به اجبار از امتيازي براي روحانيان بود و از آنجا كه اعطاي این امتياز نه 

صورت ندادند بلكه  تالشی براي اجراي آن تنهانهدر اداوار بعدي مجلس صورت گرفت 
 شوند. آنهمواره تمام سعی و كوشش خود را به كار بردند كه مانع تحقق 
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 هانوشتپي
 امور در قضاوت و هستند عمومی تظلمات رسمی مرجع عدليه محاكم و عظمی عدالت دیوان: یكم و هفتاد اصل. 3

 .است الشرایطجامع مجتهدین عدول با شرعيه
 3125كه در رجب طوريمجلس اول نيز از مخالفان سرسخت اصالحات قضایی بود به آیت اهلل بهبهانی دوران. 2

اصالحات سيستم قضایی، اصولی در متمم قانون  ۀكه با گلوله تهدید به مرگ شد، موافقت كرد كه دربارهنگامی
 3126الثانی يعاصالح سيستم قضایی در رب ۀكه الیحو هنگامی (2/354: 3173)دولت آبادي، بينی شود اساسی پيش

اول مجلس شوراي ملی قرار گرفت، طرفداران اصالح سيستم  ۀبراي آخرین شور موردبحث آخرین جلسات دور
-360: 3175)هدایت،  عبداهلل بهبهانی و صدرالعلما، تكفير شدند وسيله سيدقضایی ازجمله مخبرالسلطنه هدایت به

367.) 
ترین صدمات بر اساس مشروطيت ناشی بود نيز معتقد است كه بزرگ پردازان مشروطهعالمه نائينی كه از نظریه. 1

جاي آنكه بودند و به« یا دوستان نادان و یا دشمنانی دانا»از اعمال برخی جراید و ناطقين مشروطه بوده است كه 
ق آزادي بيان و قلم را در جهت معناي حقيقی خود كه همان رهایی از قيد ظلم و ستم و آگاهی و تهذیب اخال

ن و گرفتن ـراض محترميـله هتک اَعـوسي»ت به كار ببرند ـوق ملـفاي حقـن و وطن و استيـظ دیـمردم، حف
 (.320-321تا: )نائينی، بیبودند  خواهی از دیگران قرار دادهاز افراد یا  كينه« السكوتحق

داد را در مخالفت با مشروطه و المراد من المشروطه و االستبكشف ۀاكبر تبریزي كه رسالمحمدحسين بن علی. 0
پرستی و و مردم را به وطن»...كند: خواهان تأليف كرد. نيز به این موضوع اشاره میبه طرفداري از مشروعه

 (.348: 3170نژاد، )زرگري« پرستی دعوت كردندپرستی و مجلسنوع
ی به مخالفت با مجلس بلند نشوند شریعت خواه ۀي به بهاناعدهپس از تدوین متمم قانون اساسی براي آنكه . 5

طباطبایی و بهبهانی  و چند نفر دیگر  اهللتیآنوري،  اهللفضلكميسيونی مركب از چند تن از علما از جمله شيخ 
 تشكيل شد كه به بررسی متمم قانون اساسی از جهت تطبيق یا عدم مخالفت مواد متمم با شرع بپردازند.

لس به رهبري ببهانی و طباطبائی با روشنفكران سكوالر هم راي بودند و بر خالف هاي مجدر این زمينه اعتدالی. 6
اهلل كه اصرار داشت هيئت به صورت مستق بر مصوبات نظارت كند، معتقد بودند كه هيئت جزئی از نظر شيخ فضل

 نوري پرداخته بود، اهللشيخ فضل ۀاي به تأیيد الیحاهلل طباطبایی كه در مرحلهكه كه حتی آیتمجلس باشد. چنان
ها خيال این»اهلل و طرفدارانش در حرم عبدالعظيم، در یكی از جلسات مجلس بيان داشت: بعد از تحصن شيخ فضل

گویند در ها میوگوي ما در یک كلمه بود كه علماي نظار جزو مجلس باشند، آنجز فساد چيزي نيست. گفت
هر دو جریان  نیبنابرا (.3125ی االوليجماد 24شنبه اول، سه ۀملی، دور )مذاكرات مجلس شوراي« خارج از مجلس باشند...

 (.231: 3183)اتحادیه، سو بودند اهلل همبرخورد با شيخ فضل ۀها در نحومجلس، یعنی تندروها و معتدل و مذهبی
محدود  ۀولی دربار نظرهاي اصولی بسياري با آنان داشت،آمد و اختالفآدميت جزو تندروها به شمار نمی ۀجامع. 7

 (.338: 3184 ر.ك. جواهري،) عقيده بودمذهبی از یكدیگر با تندروها هم كردن روحانيان و جداسازي امور سياسی
برند و در حالی هاي خان خمسه مردم شكایت به عدليه میاین مشاجره پس از آن رخ داد كه به دنبال ستمگري. 8

دهد شود و بهبهانی به حاكم آنجا دستور میی متوسل میـبه بهبهانكه شكایت در عدليه مطرح بوده خان خمسه 
ف ـكه ادعاي مدعی باطل و متعرض ملک متصرفی جهانشاه خان نشوند. حكومت خمسه از مجلس كسب تكلي

قضائيه را ندارد كه بهبهانی از  ۀالسلطنه پاسخ می دهد كه بهبانی ابداً حق مداخله در وظایف قوكند و احتشاممی
 (.345-341: 3182)براي اطالعات بيشتر ر.ك. آجودانی، اقدام برآشفت و از رئيس مجلس خواست استعفا دهد  این

ایشان در ابتدا با مشروطه همراه بود و در مهاجرت به حرم حضرت عبدالعظيم و قم با معترضان همراه بود اما . 1
 تدریج از مشروطه دلسرد شد.به

 ۀ، روزنامۀ دوم مجلسدر دوراول انتخاب اعضاي هيئت مجتهدان طراز  همچنين آمده است كه بعد از. 34
تعيين پنج نفر »هاي خود، عالوه بر سایر اتهاماتی كه به سيد نصراهلل تقوي زده بود، مالنصرالدین در یكی از شماره

به را جزو سيئات اعمال وي برشمرد كه تقوي در یكی از جلسات مجلس نسبت « طراز اول علماء در مجلس
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شعبان  23 ۀدوم، جلس ۀ)ر.ك. مشروح مذاكرات مجلس، دور مندرجات آن واكنش نشان داد و در این مورد سخنانی ایراد نمود

3128.) 
س ـندگان مجلـفا داد و نمایـک از ریاست مجلس استعـل اتابـپس از قت الدولهعـيصنی خان قلیمرتض. 33

 جلس انتخاب كردند.رئيس م عنوانبهي وي جا بهالسلطنه را احتشام
ذكر این نكته ضروري است كه عملكرد روشنفكران در ادوار مختلف مجالس مشروطه تنها یكی از علل ناكامی . 32

 اصل دوم بود.
دموكرات مجلس، به اصل دوم متمم  ۀگانه سيدحسين اردبيلی، نمایندتوان به ایرادهاي دهبه عنوان مثال می. 31

)ر.ك. تركمان،  دوم مجلس اشاره كرد ۀدر دوراول مورد انتخاب اعضاي هيئت طراز  قانون اساسی هنگام گفتگو در

3161 :01-52.) 
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 .3161تهران، مؤسسه پژوهش و مطالعات فرهنگی،  )كتاب دوم(،
 تهران، جلد دوم، نوري، اهللفضل شهيد شيخ ۀروزنام... مكتوبات، ها،اعالميه رسایل، ،ـــــــــــــــ

 .3162رسا،  فرهنگی خدمات سهمؤس
 .3112 ر،يركبيام ،تهران ،پنجم چاپ ،ایران در مشروطيت و تشيع حائري، عبدالهادي،

مقام  ۀنامنامه: ارج، مندرج در هادي«اهلل نوري به فرزندش ضياءالدینشيخ فضل ۀنام»حقانی، موسی، 
 .3111، قم، مورخ، علمی و فر هنگی استاد سيد هادي خسروشاهی، به كوشش رسول جعفریان

پيام ، «اهلل سيدابوالحسن اصفهانیآیت ۀنمون ،نظارت مجتهدان بر قانون اساسی مشروطه»خانی، محمد، 
 .3181، سال سوم، زمستان 34 ۀجدید، شمار ۀدور بهارستان،

مطالعات انقالب ، «بررسی اجراي اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه»حسين، كيا، محمددانش
 .3188، سال پنجم، بهار 36 ۀار، شماسالمی

 .3173چاپ سوم، تهران، عطار فردوس،  حيات یحيی،یحيی،  ي،آباددولت
، «ها براي تعيين مجتهدان ناظر بر مجلس مشروطيتاولين انتخاب و آخرین تالش»اكبر، ذاكري، علی

 .3114، پایيز 363 ۀ، شمار28 ۀدور حوزه،
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 .3157چاپ سوم، تهران، اميركبير،  ل دموكراسی،قانون اساسی ایران و اصورحيمی، مصطفی، 
 3125االول جمادي 3، 04ۀ، شمارسال اول حبل المتين، ۀروزنام

 .3125االول جمادي 0، 02 ۀشمار، سال اول ،ــــــــــــــــــــ
 .3125االول جمادي 5، 01 ۀشمار، سال اول، ــــــــــــــــــــ

 .ق3125الثانی ربيع 23، 08 ۀشمار، سال اول صبح صادق،ۀ روزنام
 .3114 ،انسانی علوم توسعه و تحقيقات ۀموسس تهران، مشروطيت، رسایل غالمحسين، نژاد، زرگري

 .3170تهران، كویر،  مشروطيت، لیرسا، ـــــــــــــــــــــــ
 .(،هـ.ش3124-3285)تحول نظام قضایی ایران، جلد اول: از مشروطه تا سقوط رضاشاه زرنگ، محمد، 

 .3183تهران، مركز اسناد انقالب اسالمی، 
 .3175تهران، كتابخانه گنج دانش،  سنت و تجدد در حقوق ایران،ضميران، محمد، عبادي، شيرین، 

حسن زندیه، تهران، پژوهشگاه حوزه و  ۀترجم نظام قضایی عصر قاجار و پهلوي،فلور، ویلم، بنایی، امين،  
 .3188دانشگاه.، 
 .3112چاپ سوم، تهران، نی،  جلد اول،، ه و سياست در ایران معاصر، فقفيرحی، داود

 .3178چاپ پنجم، تهران، نی،  حكومت والیی،كدیور، محسن، 

 .3161 اميركبير، چاپ شانزدهم، تهران، ایران، ۀمشروط تاریخاحمد،  كسروي،
 .3176تهران، اميركبير،  آذربایجان، ۀتاریخ هيجده سال، ــــــــــــــ

 3125الثانی ربيع 34 ۀاول، جلس ۀدور ت مجلس شوراي ملی،مذاكرا
 3125الثانی ربيع 21 ۀاول، جلس ۀدور ،ــــــــــــــــــــــــــــ
 3125االول جمادي 1 ۀاول، جلس ۀدور ،ــــــــــــــــــــــــــــ
 3125الثانی ربيع 6 ۀاول، جلس ۀدور ،ــــــــــــــــــــــــــــ

 .3125االول غره )اول( جمادي ۀاول، جلس ۀدور ،ــــــــــــــــــــــــــــ
 .3125ی االوليجماد 24ۀاول، جلس ۀدور ،ــــــــــــــــــــــــــــ
 .3120حجه ذي 28ۀ اول، جلس ۀدور ،ــــــــــــــــــــــــــــ
 .3125صفر  25 ۀ اول، جلسۀدور ،ــــــــــــــــــــــــــــ

 .3151، نايسابنتهران،  تاریخ استقرار مشروطيت،سن، معاصر، ح

 ،(3280-3145)ي نابسامانی نظم دموكراتيک در ایران هاشهیرمشروطه و جمهوري، توانی، عليرضا، مالئی
 .3183تهران، گستره، 

 .3128نا، ، تهران، بیایران ۀتاریخ انقالب مشروطزاده، مهدي، ملک
 .3118 چاپ دوم، سوئد، باران، مشروطيت، دین و دولت در عصرمؤمنی، باقر، 

 .3175تهران، زوار،  خاطرات و خطرات،، )مخبرالسلطنه(خان یقل يمهدهدایت، 
 


