نقدي دربارة روش تدوين مذاکرات مجلس اول

*

سيد ناصر سلطاني

درآمد

مذاکرات مجلس اول ،سندي در تاريخ حقوق اساسي يا مشروطهخواهي به معناي دقيق و حقوقي

آن به شمار ميرود؛ يعني تاريخ مشروط کردن و حد زدن بـه قـدرت »ال حَـد« يـا تـاريخ از ديـدگاه

دگرگوني انديشه مشروطهخواهي و کمال يافتن سازِکارهاي اين سازواره .براي دستيابي بـه کـارکرد

حقوق اساسي در ايران ،ناگزير اين سند را از ديد اوضاع طرح مسائل اين دسته از حقـوق و پيـدايي و

دگرگوني مفهومها و نهادهاي آن بايد کاويد .شادروان فريدون آدميت در اينباره ميگفت:

شگفت است که صورت مذاکرات که هميشه در دسترس عمـوم بـوده ،هـيچگـاه مـورد اسـتفاده

دقت در معـاني آن را نداشـته يـا بـه ارزش
درست و کامل نويسندگان قرار نگرفته يا مجال مطالعه و ّ

گفت و شنودها که از نظر تاريخي مهم يا بسيار مهم است ،کمتر توجه نمودهاند.
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معناي اين سخن از ديد تاريخ حقوق ايـن اسـت کـه توضـيح بسـياري از رويدادهـاي مجلـس

نخست ،به کمک مفاهيم تاريخ حقوق اساسي شدني خواهد بود و راز اينکه محققان بهرغم دسترسـي
داشتن به بسياري از سندهاي تاريخ مشروطهخواهي ،به »ارزش گفت و شنودها«ي مجلـس نخسـت

پي نبردهاند ،با فهم و توضيح اين مسائل در تاريخ حقوق آشکار خواهد شـد؛ ديـدگاهي کـه در نظـام

آموزش حقوق در ايران نيست ،اما آن را امروز درس بنيادي حقوق 2ميخوانند .نويسندگان کتابهـاي

حقوق اساسي ،به مذاکرات مجلس اول يا ديگر مجالس ،استناد نکرده و آنجا هم کـه خواننـده را بـه

شيوهاي پراکنده به متون تاريخي بازگردانده ،در رويارويي با مواد تـاريخ مشـروطهخـواهي روشـي در

پيش نگرفتهاند .اين مسئله ،اعتبار روششناسي اين رشته و رويکرد غير تاريخي ايرانيان و سطح آن

را تا امروز آشکار ميسازد.

* نامة تاريخپژوهان ،سال پنجم ،ش  ،19پاييز  ،1388صص 46ـ.88
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شيوه ساماندهي و گردآوري اين متن ،نمونهاي از نبود سنت ثبت و نگهـداري اسـناد نـزد آنـان

است .سندي نزديک به هشتصد برگ دربارة بيست ماه 3کارزار در مجلس نخست ايران ،در سـنجش

با سند مجلس اوّل فرانسه ) ،(1798-1791با  29دفتر داراي بيش از هفتصد يا هشتصد بـرگ دربـاره

دورهاي کمابيش يکسان ،اين دعوي را اثبات ميکند .تاريخ مشـروطهخـواهي در ايـران ،بـه دنبـال
ساماندهي چنين سندهايي سامان خواهد يافت .کمبودهاي متن مذاکرات ،در جسـتوجـوي معنـاي

برخي از مفاهيم در ميان خطهاي نانوشته و در پي شناخت کاستيهاي منابع تحقيق ،بيشتر نمايـان
شد .اميد است اين تالش اندک ،به کامل شدن مذاکرات اين مجلس کمک کند و به کار گـروههـايي

بيايد که آن را باز ويرايش خواهند کرد.
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بيساماني مجلس و لغزشهاي تندنويسان

متن مذاکرات مجلس اول ،به دليل بيسامانيهاي موجود در آغاز برپايي اين مجلس ،بسـيار نـاقص

است؛ يعني گاهي چند نماينده همزمان با يکديگر سخن ميگفتنـد يـا تماشـاچيان غوغـا مـيکردنـد و

صداها در اين همهمه گم ميشد .از اينرو ،سيد محمدتقي هراتي 5ميگفت» :وضع ايـن مجلـس خيلـي

بيترتيب است . ...اين مجلس که مجلـس نيسـت ،ايـنجـا روضـه هـم نمـيشـود خوانـد .«6بنـابراين،
تندنويسان نميتوانستند همه سخنان وکيالن را بنويسند .يکي از نمايندگان 7فرياد بر ميآورد:

ما مکرر گفتيم که تقصير تندنويسان روزنامه است که درست مذاکرات را ضبط نمـيکننـد ،ولـي

آنها هم تقصير ندارند .با اين ترتيب البته کسي نميتواند درست ضبط کند.
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محمد يزدي وکيلالتجار )نماينده رشت( ،در جاي ديگري ميگفت:

 ...تندنويسها خيلي مطالب از قلمشان ميافتد و ضبط نميکنند .مثل اينکه روز شنبه نطق بنـده

در خصوص شفا رود ،ابداً درج نشده. ...

حسنعلي خان نصرالملک در تأييد سخن او ميگفت» :اين مطلبي که وکيلالتجار اظهـار داشـتند

همانطور است .«9سيد مهدي سقط فروش در همان نشست ،در فرصت ديگري آن مشکل را دوبـاره
به ياد ميآورد:

پريروز بنده نطقي کردم .جمعي که اسم خود را فـدايي ملـت گذاشـتهانـد ،ولـي فـدايي شـخص

هستند ،ميخواستند بنده را صدمه بزنند .با وجود اين ترتيبات ،آن نطق مخصوص در روزنامـه نوشـته
نشده است.

نقدي درباره روش تدوين مذاکرات محلس اول /ناصر سلطاني □ 343

سرانجام سيد محمدتقي هراتي 10،از منشيان مجلس ،در نوشته خود که آن را در مجلـس خوانـد،

درباره اين کمبود مهم مجلس اول چنين نوشت:

 ...ثانياً به واسطه آنکه وقايعنگاران جرايد ،خاصه جريده فريده مجلس ،در کمـال بـياعتنـايي و

بيترتيبي ،نطق متکلمين و مذاکرات مجلس را در روزنامه بهطور دلخواه تغيير داده و تحريف کـرده،

به صوابديد خودشان مندرج مينمايند که ابداً ناطق چنان نطقي نکرده و نخواهد کرد .ايـن مطلـب،

اسباب افتضاح اغلب اعضاي مجلس مقدس شده است ... .اگرچـه واقعـاً وقـايعنگـاران مجلـس هـم

تقصيري ندارند؛ بهواسطه بي ترتيبي اعضاي مجلس از حيث نطق و تکلم.
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نکتهاي که يکي از اعضاي مجلس اول درباره روش تنقيح مذاکرات گفتـه اسـت ،بـهروشـني بـر

ناکارآمدي شيوه تدوين و ثبت اين سند در مجلس اول گواهي ميدهد:

صنيعالدوله ،رئيس مجلس ،به من گفت ... :آقا اين وکال که  ...حرف ميزنند ،تندنويسها نمـي-

توانند دقيق بنويسند .آنهاي ديگر شکايت ميکنند] ... .صنيعالدوله[ به من گفـت :گـوش بدهيـد در

حافظهتان بماند .اين تندنويسها نوشتهها را بياورند ،شما بگوييد کجا اشـتباه هسـت ،بعـد بـه چـاپ

بدهند .تندنويسها ميآوردند ميخواندند .يک هفته مداومت کردم .بعد گفتم از کـار بـاز مـيمـانم،...

وکيلالرعاياي همداني را پيشنهاد کردم ،قبول شد.

12

مهمترين کاستي مذاکرات مجلس اول

رهبران مشروطه ،شاه ،وزيران و انجمنها ،نامهها و اليحهها يا اعالميهها و تلگرافهاي فراوانـي

براي مجلس يا يکي از نمايندگان ميفرستادند تا در مجلس خوانده شود ،اما برخي از اين سـندها بـر
پايه سليقه نويسندگان و کارگزاران تدوين مذاکرات ،يا در متن نيامده يـا چکيـدهاي از آنهـا و گـاهي

متن کاملشان آمده است.

اين سندها »عريضههايي« شمرده ميشد که مجلس را از پرداختن به »امور کلي« بازميداشت و

آنها را جداگانه ميتوان چاپ کرد 13،اما به هر روي ،آنها را پارهاي از مذاکرات مجلسيان بايـد شـمرد؛

زيرا اين سندها براي مجلس يا يکي از اعضايش فرستاده شده ،با ايشان سخن گفته ،از زبان منشـيان

در صحن مجلس خوانده شده و در بسياري از روزها بحثهايي درباره آنها درگرفتـه؛ چنـانکـه حتـي

گاهي صفحاتي از گفتوگوي نمايندگان از آنها پـر شـده اسـت .از ايـنرو ،بـدون ديـدن مـتن آنهـا،

ماجراهاي مجلس را نميتوان دانست و بهدرستي خط مـذاکرات را دنبـال کـرد و بـه گوشـه و کنـار

رويدادها آگاه شد.
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براي نمونه ،آخوند خراساني در »تبريک و تذکر به مجلس شوراي ملي« ،نامة مهمي به مجلـس

نوشت که در بسياري از سندهاي مشروطيت آمده اسـت ،امـا هـيچ نشـاني از آن در مـتن نيسـت.
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همچنين متن پرسش مجلسيان از علماي نجف )بيستم ربيعالثاني  (1325و پاسخشان به آنان نيـز در

متن يافت نميشود ،اما در بسياري از ديگر منابع وجود دارد .نامه ديگري از آخوند خراساني 15،مکتوب

صدارت 16،نظامنامه مجلس سنا ،نامه معرفي وزيران به مجلس و مشروحهاي کـه بـر پايـه آن امتيـاز

بانک ملي توشيح و ارسال شده 17،مکتوب آخوند خراساني و شمار ديگري از تلگرافهاي مهم او کـه

در متن ويراسته ميرزا صالح نيامده ،در يکي از پژوهشهاي معاصر گردآوري شدهاند 18 .اين اثر منـابع
اين سندها ،مذاکرات دارالشوراي ملي ،روزنامه رسمي ،روزنامه مجلـس ،حبـلالمتـين کلکتـه ،تـاريخ

بيداري ايرانيان ،تاريخ مشروطه احمد کسروي و ...را شناسانده است .پس اين پرسـش را بايـد پاسـخ

گفت که ميرزا صالح اين متن را بر پايه کـدام منـابع ويراسـته اسـت؛ زيـرا ايـن دسـته از مشـکالت
پذيرفتني نيست و پژوهشگر را به اعتبار و استنادپذيري ويراست جديد اين مجموعه بدگمان ميکند.

جنبشي در تبريز در ماههاي پاياني  ،1324پس از »عدم جريان کامل اصـول مشـروطيت« پديـد

آمد .مشيرالدوله )صدر اعظم( وdکالي تبريز را خواست و گفت» :باز اينهـا چـه مـيخواهنـد؟« گفتنـد:
»ميگويند از مشروطيت خبري نيست و هکذا« .صدر اعظم گفت» :اعليحضـرت همـايوني مجلـس
مرحمت فرمودهاند و مشروطيت ندادهاند و چنين چيزي ما قبول نداريم« .اين کشمکش بر سر گستره

مفهوم »حدِ يقفي« بر »مقام ال َحد«؛ يعني قانون اساسي وجود داشت تـا اينکـه مجلـس در نشسـت

دوشنبه  27ذيالحجه » ،1324عريضهاي« با اين درونمايه براي شاه فرستاد:

از طرف مجلس ،حضور ...اعليحضرت شهرياري عرض شد که استدعاي عموم ملت خاصه اهالي

آذربايجان از حضور مبارک اين است ]که[ اگرچه عقالي مملکت ميدانند که بعـد از اعطـاي فرمـان

انعقاد مجلس شوراي ملي ،دولت عليه ايران جزء dدول مشروطه محسوب است وليکن عوام هنوز ايـن

معني را نفهميدهاند .لذا خواستاريم دستخط مبارکِ جهانمطاع صادر شود بر اينکه اساس دولت عليه
بر مشروطيت است.

اين نامه بسيار مهم که بهگمان صورت کاملش بيش از اين بوده ،اما همين انـدازه از آن در مـتن

مذاکرات آمده است ،از ديد مفهوم مشروطيت و قانون اساسـي در مجلـس مؤسـس نظـام مشـروطه،
بسيار مهم شمرده ميشود .به هر روي ،پاسخ شاه به اين عريضه در متن نيسـت؛ پاسـخي کـه در آن

سردوانندگي استبداد ،به پندار اينکـه
»اگرچه مشروطه را خواهي نخواهي قبول کرد« ،به علت ويژگي َ

بر مفهوم مشروطيت قيدي بزند» ،کلمه کنستي توسيون را بر آن افزود.«19

نقدي درباره روش تدوين مذاکرات محلس اول /ناصر سلطاني □ 345

احتشاماالطباء در پايان جلسه سهشنبه ،سوم رجب  1325چنين گفت:

اليحهاي که نتيجه مجلس پريروز بود ،ارائه نشد .رئيس :بلي .بايد آن اليحـه خوانـده شـود کـه

برويم آن انجمن 20را معين نماييم .اليحهاي که بايد در حضور همايوني قرائت شود ،آقاي حاج سـيد

نصر اهللا قرائت کردند .عموم وکالء تحسين گفته و تصويب کردند.

اين اليحه ،برآمده از يک نشست مجلس بوده است» 21 .دستخطي از طرف  ...اعلـيحضـرت...

در جواب اليحهاي که از طرف مجلس به صحابت شش نفر از وکالي عظام به حضور اقـدس اعلـي
تقديم شده بود] ،در نشست پنجشنبه ،دوازدهم رجب [1325به مجلس مقدس شـرف وصـول ارزانـي

داشت« ،اما نه اليحه مجلس نه دستنوشته شاه ،در متن مذاکرات هست.

پس از تلگراف مجلس و شاه »از بابت قضيه مرحوم اتابک« ،ميرزا صادقخـان مستشـارالدوله در

نشست سهشنبه 24 ،رجب  ،1325گفتوگوي بيست وکيل را با شاه يادداشت کرده بود کـه چکيـده
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آنها را براي نماينـدگان بازگفـت» ،امـا بـه واسـطه مهـم بـودن آن مـذاکرات قـرار شـد کـه آقـاي

مستشارالدوله آن نطق خودشان را به مستوفي نگارش دهند و در روزنامه درج شود« .گـزارش کوتـاه

نشست غره شعبانالمعظم  1325چنين است:

صورت اليحهاي که بايست در حضور همايوني قرائت شود ،توسط جناب مستشـارالدوله نوشـته و

قرائت شد .سيد عبداهللا بهبهاني ]گفت[ :اين اليحه  ...تعارف است .بايد صـريحاً بگوييـد اينهـا قابـل

نيستند .خودتان را گرفتار نکنيد! اين همه زحمت کشيديم ،محض آن بود که حرف بيپرده زده شـود،
از روي بيادبي هم نباشد.

در نشست پنجشنبه ،هفدهم شـعبان » 1325شـرح عريضـهاي ]خوانـده شـد[ کـه در خصـوص

انجمنها به حضور همايوني عرض شده و جواب دستخطي ]دربارهاش[ صادر کرده بودند« .هيچيک

از اين سه نامه در متن نيست .سخن شادروان فريدون آدميت درباره نامههـاي شـاه و مجلسـيان بـه

يکديگر دقيق نمينمايد:

صورت مذاکرات ] ...که[ سلسله نامههاي مبادله شده ميان مجلس و شاه در آن ثبت گشته ،مگـر

يک نامه مجلس و جواب شاه به آخرين اعتراض نامه مجلس که سه روز پيش از کودتاي نظامي بـه

مجلس فرستاده شد.
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بيش از يک نامه در متن مذاکرات نيامده ،اما آخرين نامه مجلس به شاه )پـانزدهم جمـادياالول

 24(1326که دربردارنده نکتههاي مهمي بود ،در يادداشتهاي تاريخي مستشـارالدوله 25آمـده و مـتن
»نظامنامه مجلس سنا« در نشست سهشنبه  23ذيالحجه  1324که در آن »نظام نامه مجلـس سـنا
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قرائت شد و مسوده آن را به آقايان دادند که مالحظه نموده ايرادي دارند بکنند ،«26در سند گنجانـده

نشده است .شيخ ابراهيم زنجاني در پايان نشسـت پـانزدهم محـرم  ،1325دربـاره اليحـهاي ،چنـين
خواند:

يادداشت قرارداد بانک ملي از بابت استقراض چهار کرور ]کـه در نشسـت هفـدهم محـرم 1325

قرائت شد[ ،آن فصل قانون که قرار بود در باب رشوه نوشته شـود ،جنـاب تقـيزاده صـورتي نوشـتند

]که[ در انجمن مذاکره شد ...حاال قرائت شود] 27 .تلگراف ديگـري کـه[ سـه روز قبـل  ...از حضـرت

آيتاهللا آخوند مال محمدکاظم ]خراساني[ در وجوب حمايت و مساعدت و اعانت تمام مسلمين در امـر
مجلس رسيد.

اليحه سؤالي که از طرف جناب حاجي شيخ فضلاهللا در معني مشروطيت و حدود وظايف مجلس

مقدس با جوابي که از طرف مجلس مقدس در اين]باره[ داده شده بود] ،28در پايان نشست سـهشـنبه

غره شعبان  1325خوانده شد[.

نظامالعلماء 29در آغاز نشست سهشنبه ،هفتم رمضان گفت» :دکتر ولياهللا خان ]نصر[ که يکـي از

وdکالست و مدتي است به جهت کسالت حاضر نشدند ،اليحهاي نوشتهانـد کـه اگـر صـالح دانسـتند

قرائت شود« .سيد حسن تقيزاده در دومين نشست شوال  1325گفت» :من يک حسابي کردهام و در
همين چند روزه اليحهاي هم در اين خصوص تقديم مجلس خواهم نمـود کـه کـار مجلـس در ايـن

دويست روز چه بوده است« .بر پايه برخي از شواهد مانند زمان نوشته شدن ايـن اليحـه ،شـايد ايـن

اليحه همان باشد که ايرج افشار آن را در اوراق تازه ياب مشروطيت و نقـش تقـيزاده آورده ، 30امـا

هيچيک از آنها در متن نيامده است.

همچنين نشست سهشنبه ،پنجم شوال  ،1325که در آن » ...قراردادي که  ...يک نفر مستخدم از

براي بانک و ماليه از فرانسه خواسته]... ،و[ صورت کنترات قرائت شد« و »تشکرنامه طايفه زرتشتيان

 ...از ماده راجعه به تساوي حقوق« در نشست شنبه ،يازدهم رمضان  1325در متن نيست.

اينها مهمترين کمبودهايياند که در متن مذاکرات مجلس اول هست؛ کاسـتيهـاي مهمـي کـه

شادروان فريدون آدميت نيز در دهههاي پيش بهدرستي بر آنها انگشت نهاد .اين کمبودها ،فراگيري و
اهميت اين سند تاريخي را از ميان ميبَرد؛ زيرا بيشتـر ،چکيـده ناقصـي از درونمايـه تلگـرافهـا و

نامهها در آن هست و ميشايد متن کامل آنها چنانکه بدانها دسترس باشـد ،در آن مـتن بگنجـد.
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ويراستار محترم گفتهاند» :اين کتاب ويراسته متن کامل مذاکرات نخستين مجلس نظام مشـروطه در
دقت تاريخي برخوردار نيست؛ زيرا افزون بر کاسـتيهـايي کـه خواهـد
ايران است« ،اما اين سخن از ّ
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آمد ،همه مذاکرات مجلس اول در آن گرد نيامدهاند .براي نمونه» ،متمم قانون اساسـي در کميسـيون

هفت نفري تدوين شد که مذاکرات آن را ثبت نکردهاند .«32همچنين مذاکرات ديگر قـانونهـا در آن
نيست .برخي از کاستيهاي مذاکرات که آدميت در دهـههـاي پـيش دربـاره آنهـا يـادآوري کـرده و
ويراستار به هيچ روي بدانها نپرداخته است ،بدين شرح بازخواني ميشوند:

مذاکرات مجلس به صورتي که انتشار يافته کم و کسر دارد ،گرچه اين کاستيها را تا حد زيـادي

منابع ديگر جبران ميکنند 33که ميرزا صالح هيچيک از آن ها را وارد نکرده و اشارهاي هـم بـه آنهـا

ننموده است .توضيح آنکه متن انتشار يافته صورت کامل گفت و شـنود مجلـس نيسـت .از صـورت

مذاکرات کميسيونهاي مجلس چيز زيادي به دست ما نرسيده ،از آنکه اسناد رسمي مجلس در حادثه

کودتا و بمباران مجلس از ميان رفته ،اما از کار سه کميسـيون مـتمم قـانون اساسـي ،تـدوين قـانون

عدليه و اصول محاکمات و ماليه به مأخذ مذاکرات مجلس و ديگر مدارک به درجات آگـاهي صـحيح
داريم.
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آدميت از ديد تاريخ حقوق اساسي ،ديدگاهي فراگيـر بـه مشـروطيت داشـت و »بـه درجـات ]از[

آگاهي صحيح از کار  ...کميسيون متمم قانون اساسي« برخوردار بود .اين درجه از »آگاهي صـحيح«،

به هيچ روي نزد پژوهشگران تاريخ حقوق اساسي که مفـاهيم آن دوره را مـيجوينـد ،خرسـندکننده

نمينمايد و از اينرو ،کاستي بزرگي در مذاکرات مجلس نخست شمرده ميشود .آدميت ميافزايد:

گفتوگوي مجلس در چند قضيه سياسي مناقشهانگيز ،بهعمد از صورت مذاکرات حذف گرديـده.

در اين مورد ،خاطرات رئيس وقت مجلس و گزارشهاي مـأموران خـارجي کـه در جلسـههـا حضـور

داشتند ،اخبار درست به دست ميدهند .ديگر آنکه صورت مذاکرات در هفته بحـران سياسـي مقـارن

کودتاي اول )ذيالقعده  (1325منتشر نشده ،اما پس از آن حادثه ،رئيس مجلس هشيارانه ،زبده وقايع

و تصميمهاي عمده مجلس را براي »ثبت تاريخ« اعالم کرد که در صورت مذاکرات آمده . ...مباحثـه
مجلس در دو سه جلسه آخر حيات سياسي آن هم ناقص به چاپ رسيده و بيسر و تـه اسـت .برخـي

نکتههاي مهم آن مباحثات در گزارشهاي رسمي خارجي ثبت گرديده ]است[.

35

همچنين مذاکرات درباره قانونهاي وضع شده در مجلس اول ،مانند نظامنامـه انتخابـات ،قـانون

مطبوعات و ...ثبت نشدهاند .دريغ که از ديد تندنويسان کشمکشهايي کـه بـر سـر گـزينش مفـاهيم

حقوقي در مجلس اوّل وجود داشته ،به اندازه ديگر سخنان اهميت نداشته و ميتوان گفت که چيـزي
از آنها ضبط نشده؛ زيرا بحثهاي دقيق و فني انديشه حقوقي نزد آنان درخور ثبت نبوده و از ايـنرو،

هرگاه از قرائت قانون اساسي يا قانون ديگري بحث شده است ،با اين جمله کوتـاه بـيهـيچ اشـارتي
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بدان گذشتهاند» :در اين موقع شروع به قرائت نظامنامه اساسي شد .پس از قرائت چند ماده ،مذاکرات
الزمه به ميان آمد«.
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بنابراين ،در متن مذاکرات آن »مجمع بزرگ و انجمن سترگ« و »گنگـره عـدالت مملکـت «37و

»باالترين محکمه عدل ،چيزي از درگيري درباره گزينش مفاهيم قانون اساسي مشروطه )نظامنامه و

متمم( نيست .جملهها و مفهومهايي که در نظامنامه و متمم قانون اساسي در کار آودردهانـد و برخـي
مذاکرات ،بر وجود اين کشمکشها گواهي ميدهند.
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چيزي از نشست چهاردهم جماديالثاني  ،1325نخستين جشن سالگرد گشايش مجلـس شـوراي

ملي ،در متن نيست .در آن جلسه »از هيئت دولت و سفراي خارجي و علماي اعالم و وجـوه مـردم و
کساني که در راه تهيه آزادي ،بذل مال و تحمل زحمت کرده بودند ،پذيرايي به عمل آمد...محمدعلي

شاه هم ]که[ براي افتتاح جشن ...دعوت شده بود ...دستخطي فرستاد« .اين دستخط شـاه در مـتن

نيست ،اما براي نمونه ،در مقاله «نخستين جشن افتتاح مجلس شـوراي ملـي« ،نوشـته عبدالحسـين

نوايي ،چاپ شده است.
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نام نمايندگان جز طباطبايي و بهبهاني و شماري ديگر ،از بيم آسيبهايي کـه آنـان را در بيـرون

مجلس تهديد ميکرد ،از نشست پنجشنبه 27 ،صفرالمظفر  1325تا پنجشنبه  23ربيـعاالول ،در مـتن

مذاکرات نيامده است .اين کمبود به کمک سندهاي ديگر مانند روزنامه ترقي که »خالصه مـذاکرات

مجلس را در مدت آن چهار هفته  ...با ذکر نام وکال منتشر نموده و ابهامي ندارد «40و گزارش نماينده
سفارت انگليس درباره رويدادهاي مجلس ،کمابيش جبران مـيشـود .بـا توجـه بـه اشـارات صـريح

ويراستار به نواقص مذاکرات ،شايد وضع کار پيشرويش براي او روشن نبوده و نميدانسته باشد متن،

چه کمبودهايي دارد که آنها را بايد جبران کرد وگرنه ،بازگشت او بـه ايـن سـندها ،نشـدني و دشـوار
نبوده است.

حذف برخي از سخنان

تندنويسان و کارگزاران ضبط مذاکرات ،به عمد يا سهو عبارتهـا و جملـههـايي را از نماينـدگان

مجلس ،حذف کردهاند ،اما بخش بسيار کوتاهي از آنها در ديگر سندها آمده است.

گزارش نمايندة انگليس از نشست  22صـفر  6) 1325آوريـل( ،نمونـهاي از ايـن دسـت بـه شـمار

ميرود .پيش از آمدن ميرزا علياصغر خان اتابک ،سيد حسن تقيزاده در پايان سخنانش جملهاي گفتـه
که در مـتن مـذاکرات نيامـده اسـت» :امـينالسـلطان بـزرگتـرين خـائنين اسـت و لقـب شايسـته او

خائنالسلطان است و بايد محاکمه شود« .41نمونه ديگر ،گزارش نشست بيستم ربيع االول  1325است:
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در گزارش وزير مختار انگليس ميخوانيم :مخبرالسلطنه وزير معارف گفت :وزيران پيمـان کتبـي

بستند که با مجلس همکاري نمايند و به کنستي توسـيون وفـادار باشـند و تقاضـا کـرد کـه گذشـته
فراموش شود و همگي براي مقصد مشترک همکاري کنند.
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اين جملهها در منابع ديگر آمده ،اما ويراستار محترم آنها را نديده است و در چاپهاي بعد ،با ذکر

منبع بايد آورده شوند.

نمونههاي ديگري هست که شايد آرام آرام از اين ابهامهـا بکاهنـد و تـا انـدازهاي روشـنکننـده

باشند .نامه خصوصي مستشارالدوله صادق را به ثقةاالسالم ) 26جماديالثاني  ،(1325از آنها ميتوان
برشمرد .وي در آن مينويسد» :سيدين حرفهاي نامعقولي زدهاند که چشم بد دور .«43روشن نيسـت
که مستشارالدوله اغراق کرده يا »حرفهاي سيدين« در مذاکرات نوشته نشده است.
نخستين نشستهاي مجلس

متن ويراسته ميرزا صالح ،از شنبه غره رمضان آغاز ميشود ،اما نخستين نشست مجلس ،يکشنبه

هجدهم شعبان  1324برگزار شد و پس از خطابه شاه »وکال بـه مـذاکره در بـاب نظـامنامـه داخلـي

پرداختند و جلسه بعد به روز دوشنبه ،نوزدهم شعبان موکول شد .«44ويراستار محترم درباره نخسـتين

نشستهاي مجلس ،سندها و نکتههايي در پايان کتاب آورده است کـه گنجاندنشـان در آغـاز کتـاب
منطقيتر مينمايد؛ زيرا خواننده رويدادها را با خواندن آنها بهتر درمييابد و فهـم مـذاکرات بـرايش
آسانتر ميشود و نظم منطقيتري ميگيرد .روند تاريخي مذاکرات چنين است:

 .1سند مشروطيت يا همان غلط رايج »فرمان مشروطيت «45در چهاردهم مرداد 1324؛

 .2دستخط تکميلي؛

 .3بازگشت متحصنان و نشست شنبه 27 ،جماديالثاني در عمارت مدرسه عـالي نظـام کـه چنـدي
براي برگزاري مجلس شوراي ملي معين شده بود .مجلس شوراي ملي گشـايش يافـت .خطابـه

مشيرالدوله صدراعظم و ملکالمتکلمين .نظامنامه اساسي و نظامنامه انتخابـات )نـوزدهم رجـب

 (1324در همين نشستها ) 27جماديالثاني تا هجدهم شعبان( ،پيش آغاز نشسـت مجلـس در
بهارستان تدوين شد؛

 .4تدوين نظامنامه انتخابات و توضيحاتي که در نظامنامه پيشبيني شـد؛ يعنـي مجلـس بـا آمـدن
وکالي تهران برگزار خواهد شد و...؛

 .5مخالفتهاي شاهزادگان و نطق  28شعبان شاه براي آنان که در متن آمده است؛
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 .6خطاب شاه به صدر اعظم و اعالن وي درباره تسريع در انتخابات؛

 .7دعوت براي گشايش مجلس )هجدهم شعبان  .(1324خطابه شاه در جشن افتتاح مجلـس نيـز
46

در متن نيست و ميشايد که بر آن افزوده شود.

مقدمه بهويژه عنوان فرعي

مشکل ديگري نيز از ديد روش سند تاريخي ،در اين متن خود مينمايد که از آن نميتوان چشـم

پوشيد و آن ،مقدمه به ويژه عنوان فرعي »توسعه سياسي ايران در ورطه سياست بـينالملـل« اسـت
که ويراستار آن را بر مذاکرات مجلس اول تحميل ميکند.

شايد افزودن هر عنوان فرعي بر چنين سند تاريخي؛ يعني متن مذاکرات مجلـس اول مؤسـس و

قانونگذار ،کاري غير تاريخي و بيوفا به روش پژوهش تاريخي اسـت .افـزون بـر ايـن ،در گـزينش
عنواني فرعي براي اثر نه سند تاريخي ،ويژگيهايي در عنوان بايد باشد .براي نمونه ،توجه خواننـده را

جلب کند و چکيدهاي از بحث اصلي به شمار رود جان و لبّ کالم را نمايندگي کند و حتي از ديـدي،

کليد ورود به کتاب باشد و به خواننده در اين کار ياري رساند و موجب سرگرداني او نشود وگرنه ،تنها

با غور در متن و غواصي در ژرفاي آن ،به مسئله ميتوان دست يافت .از اينرو عنوان فرعي »توسـعه

سياسي ايران در ورطه سياست بينالملل« ،به هيچ روي اين ويژگيها را ندارد .ميـرزا صـالح و ناشـر

کتاب توجه نکردهاند که ويراستن مذاکرات ـ که اين کار هم درباره متن سامان نيافته اسـت ـ دسـت

ايشان را براي تحميل هر عنواني بهويژه چنين عنوان بيربطي ،بر ميراثي ملي بـازنميگـذارد .عنـوان

فرعي وي به جملهاي افزوده از خود او ميماند و از اينرو ،به تاريخ ستم کرده است.

سخن پشت جلد که در آن توسعه سياسي ،بر توسعه اقتصادي مقدم دانسته شده و ايـن ديـدگاه را بـه

مذاکرات مجلس اول مستند کرده است ،گذشته از درستي يا نادرستياش ،آشکارا با روش تدوين سـندهاي
تاريخي و بيطرفي درباره آنها نميسازد .جاي چنين نوشتهها ،پشت و روي جلد اين سندها نيست.
نبود نمايه مفاهيم

برخي از مفاهيمي که در مجلس اول آمده و از ديد پيدايي مفهومها و قبض و بسط محتوايي آنها
مهم شمرده شده است ،بدين شرح عرضه ميشود:

احکام قانوني نبايد استثنا داشته باشد
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آزادي اجتماعات
آزادي روزنامه

حق نظارت

حقوق بشر

حقوق شخصي و حقوق نوعي

قانون شرع
قشون ّملي

قواعد اجرائيه و عرفيه
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آزادي مذهب

حقوق عمومي

قوانين شرع

اصناف

حکم شرعي

کارخانه آدم سازي ]دانشگاه[؛

اساس دولت

اعتبارنامه

قوانين موضوعه

حقوق مردم
حکم عرفي

امنيت جان و مال

دارالشوراي ّملي ،باالترين محکمه عدل

بودجه سلطنت

راه آهن

بازار
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دماغ شخص ]خودسري[

کميسيون تنقيح
کميسيون ماليه

مجلس گنگره عدالت

مخالف قانون اساسي

پيش قسط ]و ديگر اصطالحهاي ماليه[

زکات

ترقي مملکت

سلطنت مستقله

معناي مجلس

سياست مدني

مالحظه و توسط

تحصّن

سرباز ّملي

تطبيق با قوانين شرع

سياست عرفي

تعيين حدود

سياست ملکي

تعديل

مسئوليت وزرا

مصلحت عموميه ]و ديگر مشتقات آن[

؛ معناي مشروطگي
ملت

تفاوت عمل

شأن و احترام مجلس

مميزي

جايگاه کيان و پيشداديان

شروط؛

موافق قانون اساسي

جمع و خرج مملکت

صورت جزء

حفظ بيضه اسالم

dعشر

حق فوقالعاده ]نابرابري[

قانون اساسي

تنظيمات

جعل قوانين
جمهوري

حفظ نظام

شرط

موازين شرع

صرف جيب

؛ ميرزا تقيخان اميرکبير

ضعيفه و محترمه ]در سخن درباره زنان[؛

نقض عهد

عوارضات شهري

نظامنامه اساسي

نمايندگي ّملي
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]نه محلي[؛

هم دستي و همراهي )قوا(؛

وکاليي کـه سـر سـاعت مقـرره حاضـر

نميشوند

بنابراين ،بهترين شيوه آوردن مذاکرات در نوشتههاي پـژوهشگـران ،فـراهم کـردن نمايـههـاي

مفاهيم ،نامها ،جاها ،احاديث ،آيات قرآن ،قواعد فقهي و امثال و حکم و ...اسـت تـا از دشـواريهـاي

ارجاع به اين »سند بيبديل« کاسته شود .نبود چنين نمايهها ،از مهمتـرين کمبودهـاي پژوهشـي در

متن مذاکرات مجلس اوّل به شمار ميرود .شايد گنجاندن متن مذاکرات در لوح فشرده نيز ،پـژوهش

را در اينباره کارآمدتر کند.
نمايه نامها

نامهاي »حسين ،حاج آقا ميرزا« و »حسين ،حاجي ميرزا« در مدخل »ح« ،آورده شدهاند ،امـا هـر

دوي آنها از آن کسي جز محمدحسين نائيني نيست و نامي از نائيني در مدخل »ن« نيامـده و افـزون

 □ 352نقد برتر  /مقاالت برگزيدة هفتمين جشنوارة نقد کتاب

بر اين ،همه صفحاتي که نام نائيني در آنها آمده مانند صفحه  ،342در فهرست ثبت نشده و ويراستار

براي نام »صراف ،سيد محمد« ،تنها شماره سه صفحه را آورده و جلوي نام »محمـد ،حـاجي سـيد«،

شماره  20صفحه را نوشته و کيستي او را پاسخ نداده است .چنانچه او مدعي بوده باشد که وي کسي

جز »حاج سيد محمد صراف فدايي« است ،چگونگي به دست آوردن اين نکته را ميبايسـت توضـيح

ميداد .سيد محمد صراف فدايي ،از نمايندگان کوشاي مجلس نخست بود.
در نشست پنجشنبه ،ششم صفر  ،1325چنين آمده است:

دو نفر از وکالي محترم آذربايجان ،ورود به مجلس کرده بودند .آقا ميرزا فضلعلي آقـا ،ايشـان را

معرفي کردند به اين طور :جناب آقاي ميرزا يحيي امام جمعه خويي از طبقـه جليلـه علمـا  ...و آقـاي

حاجي محمد آقا حريري از تجار. ...

در نمايه ،صفحههاي  75و  126نيز در برابر نام ميرزا يحيي امام جمعه خويي آمـده ،امـا »آقـاي

امام جمعه« در صفحه  75و »جناب حاجي ميرزا يحيي« در صفحه  126که اختالفـي ميـان او و آقـا
شيخ علي زرندي در مدرسه سادات بوده است ،کساني جز نماينده آذربايجانند.
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در مدخل »محمد باقر ،آقا سيد« که مقصود سيد محمد باقر سادات اخوي است ،صفحه  306نيـز

آورده شده ،اما آقا سيد محمد باقر در آن صفحه ،سيد محمد باقر جماراني است.

همچنين »سيد محمدتقي تنکابني« ،در صفحه چهارصد در مـدخل »محمـد تقـي ،آقـا سـيد«51

گنجانده شده و براي کسي به نام »حاجي محمدتقي« که در يزد ميزيسته و گويي به کوشش کسـي

به نام مشير کشته شده است ،مدخلي نيست .اين نمايه ،برآمده از درست نخوانـدن و حتـي نخوانـدن
متن مذاکرات است.
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مدخلي به نام »مرتضي ،سيد« نيز وجود دارد که مقصود از آن سيد مرتضي ،شاگرد شـيخ مفيـد

)فقيه قرن چهارم( است .در ذيل مدخلِ »محمد مهدي ،آقا شيخ« ،مدخلي ديـده مـيشـود کـه بنـابر

آنچه در مدخل »کرمانشاهي« آمده است ،مقصود از آن آقاشيخ محمد مهدي کرمانشاهي خواهد بود،

اما وي در متن مذاکرات ،آقا شيخ محمد مهدي پيشنماز نيز خوانده شده است» .صفا علـي« نيـز در

صفحه  ،332گويي لقب ظهيرالدوله است که بر اين پايه ،باهم بايد آورده شود .نام نماينده مردم يـزد

در متن مذاکرات و فهرست اعالم» ،عماد الحکمـاء« و درسـتِ آن »عمـاد االسـالم« اسـت کـه در

فهرست نامهاي نمايندگان نيز هست.
دسته ديگر از کاستيها چنينند:
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در مدخل »محمدعلي شاه« ،تنها شماره سه صـفحه آمـده ،امـا هـر جـا واژه »شـاه« يـا دربـاره

ناصرالدين شاه ،هر جا اصطالح »شاه شهيد« به کار رفته است ،به مدخلهاي آنها ميبايست افـزوده

ميشد .شماره صفحههايي در برابر نام صنيعالدوله ،احتشامالسلطنه و ممتازالدوله آمـده اسـت کـه در
آنها اين نامها دوباره آمدهاند و از اينرو» ،رئيس« تا روزي که در مقام رياست مجلس بوده يـا گـاهي

در جايگاه نايب رئيس )حـاج حسـين امـين الضـرب و ميـرزا حسـن خـان وثـوقالدولـه( ،مجلـس را

ميگرداندهاند ،به اين صفحات ميبايست افزوده ميشد .همچنين مدخلي براي نايب رئيس ،منشـي و
مباشر )کارپرداز( نيست.

نمايه نام کسان و جاها آميختهاند .افزون بر اين ،نام بسياري از کسان و جاهـا در ايـن »فهرسـت

اعالمِ« بيسامان آورده نشده يا شماره همه صفحاتي که آن نامهـا را در بردارنـد ،در برابرشـان ثبـت

نشده يا شمارهها به دليل پيشگفته ،نادرست و به جاي نامِ کسِ ديگـري آمـده اسـت .بـراي نمونـه،

نامهاي زير در فهرست اعالم نيست:
ابراهيم شريف ص 499
اسامه بنزيد ص 266

اصغر و کاظم دواتگر ص 238

آقا سيد علي ]سيستاني[ ص 479
امينبيگ ص 420

شاهسون بغدادي ص  238 ،237 ،236 ،234و240

شرکت عمومي ص 425

شکاک )طايفه( ص 301
شمر ص 400

صادق طاهباز رحيم اوف ،از نزديکان حيدر خان عمواوغلي» ،صادق

آقا« شده است .ص 381

انجمن اتحاديه اصناف ص 349

طومانيانس ص 351

انجمن اتحاديه فارس ص  234و 237

عباسقلي خان )فرمانده فوج عرب و عجم( ص 247

انجمن جنوبي ص  381و 465

عثمان )خليفه سوم( ص 315

انجمن سعادت دروازه قزوين ص449

فوالدلو يا پوالدلو )ايل( ص  337و 344

بشير الملک ص 178

قوجا بيگلو ]از ايالت مغان[ ص 339

انجمن اتحاديه طالب ص 283
انجمن آذربايجان ص 411

انجمن خباز خانه 371

انجمن ملي اصفهان ص 498

طيمس ]روزنامه تايمز که يادداشتي درباره اسيران قوچان نوشته بود[

عباسقلي خان نواب ص 405

عمر و عاص 350

»قزاق« مدخلي ندارد

پلکنيک ص  240و  238و386

کلهر )ايل( ص  337و 421

جهانشاه خان صص  249و 398

متولي باشي ص 254

جعفر قلي خان ص237
حبل المتين ص 328

لقب فتح السلطان )کشيکچي باشي( در برابر نامش آورده شده است

معتمد ديوان ص 452
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حضرت امير عليه السالم ص  266و 315

مال محمد آملي ص 263

روح القدس )روزنامه( ص  484و 485

موزيکانچيان ص 253

حضرت صديقه؛ زهرا )س( ص 372

مال محمد حسين 339

زرتشتيان ص  316 ،308 ،245و 335

مير ابوطالب ص 367

زکي پاشا ص 367

نايب حسن ص 305

زعفرانلو )ايل( ص 268

زنگنه )ايل( ص 421

سردار امجد ص 292

سعدي )شيخ مصلحالدين( ص 525
سيد العشاير ص 396؛

ميرزا ابراهيم مجتهد شيرازي 504
وکالي آذربايجان
وکالي شيراز

يهود و . ...

سيد عبداهللا مجتهد قمي ]که بـا آن عليلـيِ مـزاج بـه

مجلس تشريففرما شده بود[ ص 536
سيد محمد تقي تنکابني ص 400
سيف العشاير ص 452

شماره صفحههايي در برابر »مؤتمنالملـک« آمـده کـه در آنهـا نـه نـام وي کـه نـام »مـؤتمن

الممالک« و »بشيرالملک« گنجانده و صفحهاي نيز نادرست ثبت شده است.
نام جاهاي زير نيز در فهرست اعالم نيامده است:

امام زاده جعفرص 386

قيطريه ص  342و 351

امام زاده صالح ص399

کازرون ص 344

بندر لنگه ص 497

کرکانرود ]به خطا »گرگان رود« نوشته شده است[

بلوک فشاويه ص 386

کام فيروز ص 345

ترکور و برادوست ص392

کرند ص 421

جده ص 473

مره ص 245

تمسک ص 155
جهرم ص 237؛

چاله ميدان ص 521

کزاز ص 245

کهنه الهيجان
گلستان 521

چراغ گاز )خيابان( ص 372

الهيجان تازه

سيالرخور

محال ثالثه 386

سنگلج ص 291

لوت ص 400

شفارود ص 292

مدرسه يونسخان ص 349

صاحبقرانيه ص 380

مسجد نو )شيراز( ص 344

شيروان 343

مسجد سپهساالر ص 467
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صوماي ]که در سه فرسخي سلماس است[ .ص392

مغان ص 545

قراباغ ص 237

يونان ص 507

فريمان ص 350

قلعه قطور ص 301

ورزقان ص 247

مقدمه هر کتاب بهويژه چنين »سند ارجمند« ،جايي است کـه ويراسـتار آن ،دشـواريهـاي کـار

پژوهشي و روشهـاي گـرهگشـايياش را بـا خواننـده در ميـان مـيآورد و او را بـه اطمينـانآوري و

استنادپذيري روش خود دلگرم ميسازد .ويراستار ايـن اثـر در گفـتوگـوي ناقصـي بـا بي.بي.سـي

) ،(BBCدر اينباره چنين گفته است:

ميدانيد که مجلس يک بار آتش گرفت و سوخت .بنابراين ،صورت جلسات مجلس هم سـوخت.

فقط آن چيزها که در روزنامه رسمي منتشر شده بود ،ماند .منتهي روزنامه رسمي بعضي از جلسـات را
منتشر نميکرد .از جلسات محرمانه هم که کسي خبر نداشت .به غير از اين گزارش ،سه چهار جلسـه

اصال منتشر نشد ،ولي خوشبختانه يکي از نمايندگان ،از اين جلسات يادداشتهايي تهيه کـرده بـود.

سفارت انگليس هم گزارشهاي روزانهاي از مجلس تهيه ميکرد .من هيچيک از اينها را از نظـر دور

نداشتهام .با روزنامه صبح صادق هم که مذاکرات را مينوشت ،منطبق کردم؛ منتهي اين روزنامه فقط
مهمترين مذاکرات را منتشر مي کرد.
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روشن نيست که کدام نماينده از اين جلسات يادداشتهايي فراهم آورده بود .از سـوي ديگـر ،بـر

پايه سخنان تقيزاده بر ضد ميرزا علياصغر خان اتابک و ديگر سخنان وي ،بهرهگيري ميرزا صالح از

گزارشهاي روزانه سفارت انگليس ،دقيق نيست؛ يعني چنانکـه پـيشتـر گفتـه شـد ،نـام برخـي از
نمايندگان از نشست پنجشنبه 27 ،صفرالمظفر  1325تـا نشسـت پـنجشـنبه  23ربيـعاالول ،در مـتن
مذاکرات نيامده است و اين کمبود کمابيش به کمک ديگر سندها مانند روزنامه ترقـي کـه »خالصـه

مذاکرات مجلس را در مدت آن چهار هفته  ...با ذکر نام وکال منتشر نموده ]است[ و ابهامي نـدارد«54

و گزارش نماينده سفارت انگليس از اخبار مجلس ،جبرانشدني است .اما به هـر روي ،ايـن کمبودهـا

درباره آن نشستها ،همچنان وجود دارند و در نخسه ويراسته تازه نيز از ميان نرفتهاند .افزون بر اين،

چنانچه ويراستار از سندهاي ديگري در کامل کردن مذاکرات بهره برده و جملههايي بر متن روزنامـه

مجلس افزوده باشد ،نخست آنها را در گيومه ميبايست ميگذاشت و سپس در پايين صفحه ،نشـاني

کامل سند را ميآورد ،اما دريغ که يک بار چنين کاري صورت نپذيرفتـه؛ يعنـي ويراسـتار محتـرم در

مقدمه درازدامن خود به هر موضوعي جز موضوعات شايسته طرح و توضيح ،پرداخته است .بازگشـت

 □ 356نقد برتر  /مقاالت برگزيدة هفتمين جشنوارة نقد کتاب

او به ترتيب تاريخي ،حتـي بـه نوشـتههـايي ماننـد تـاريخ بيـداري ،موجـب جبـران شـدن برخـي از

کاستيهاي کنوني ميشد.

مهمترين کاستي نمايه نامها ،استوار نبودنشان بر پايه نام يا لقب شناخته شـده نماينـدگان اسـت.

فهرست نامهاي تاريخ مشروطه ،نوشته احمد کسروي يا تاريخ بيداري ،نوشته ناظماالسـالم کرمـاني،
براي اصالح نمايه نامهاي اين سند سودمند مينمايد.
يک نام با چند صورت

يکي ديگر از مشکالت مهم و برجسته ويرايش اين سند ،بيتوجهي ويراسـتار آن ،بـه آمـدن نـام

يک نماينده در چند شکل است.

براي نمونه ،نام سيد محمد طباطبايي به صورتهاي زير ديده ميشود:
 .1آقاي آقا سيد محمد مجتهد؛
 .2آقاي آ سيد محمد مجتهد؛

 .3آقاي آقا سيد محمد؛
 .4آقاي آ سيد محمد؛

بهتر بود که همه اين نامها يکسان ميشدند.

 .5آقاي آقا مير سيد محمد مجتهد؛

 .6آقاي آقا مير سيد محمد؛

 .7آقاي آقا ميرزا سيد محمد مجتهد؛

 .8آقاي آقا ميرزا سيد محمد.

نام نمايندگان

کاستي ديگري که ويراستار ،به دليل دشواريهاي اين کار ،بهتر ديده است که با آن درگير نشود،

روش ،نبودن مقصود از نام برخي از نمايندگان است.

کاستي ديگري که ويراستار ،به دليل دشواريهاي اين کار ،بهتر ديده است که با آن درگير نشود،

روشن نبودن مقصود از نام برخي از نمايندگان است .نمايندگاني که لقبهايي نداشـتند ،در مـذاکرات

مجلس به نام کوچکشان خوانده ميشدند و اين شيوه هنگامي کـه چنـد نماينـده داراي نـام کوچـک

يکسان در مجلس حاضر بودند ،مشکلي در پي ميآورد؛ يعني خواننده نميتوانسـت مقصـود را از آن
نام دريابد .براي نمونه ،نميتوانست بداند که مقصود از آقا شيخ حسين» ،شيخ حسـين تهرانـي سـقط

فروش« يا »شيخ حسين يزدي« است يا حاج محمدتقي ،درباره »حاج محمدتقي بنکـدار« يـا »حـاج
محمدتقي تاجر دهبنده« يا »حاج محمـدتقي شـاهرودي« بـه کـار مـيرود يـا مقصـود از آقـا ميـرزا

حسينعلي» ،ميرزا حسينعلي سيگاري« يا »ميرزا حسينعلي ماهروزاده« است يا حاج سيد محمد ،درباره
»حاج سيد محمد صراف فدايي« يا »حاج سيد محمد ساعت فروش« به کار گرفته ميشود يـا از آقـا

سيد حسن» ،سيد حسن تقيزاده« يا »ميرزا سيد حسن خان کاشاني« قصد ميشود و . ...البته مقصود
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از آقا سيد حسن» ،سيد حسن خان کاشاني« است ،اما به هر روي ،روشني مقصـود در ايـن نمونـه ،از

وظيفه ويراستار نميکاست و او نام نماينده را به روشني و کامل ميبايست ثبت ميکرد.
چند نماينده به نام »محمدتقي« در مجلس اول بودهاند:
 .1حاج محمدتقي شاهرودي؛
 .2حاجي محمدتقي بنکدار؛

 .3حاج محمدتقي تاجر دهبنده؛

 .4سيد محمدتقي هراتي؛

 .5حاج محمدتقي استر آبادي.

تفاوت آنها با يکديگر ،نه در نمايه و نه در متن درباره برخي از آنها ،روشن است؛ يعني نـام آنـان

و ديگران در بيشتر جاها ،با نام کوچک مانند»محمد تقـي ،آقـا سـيد«» ،محمـد تقـي ،آقـا شـيخ«،

»محمدتقي ،حاج«» ،محمدتقي ،حاجي«» ،محمد تقي ،حاجي شيخ« آمده که کار بازشناسـي آنـان را

بسيار دشوار کرده است .اين ،نمونهاي از روش رويـارويي ويراسـتار بـا مشـکالت ايـن سـند و شـيوه
گرهگشايي اوست.

فهرست نامهاي نمايندگان

نام طبقه نمايندگاني که از تهران نيستند ،در متن نوشته نشده است .بخشـي از ايـن کاسـتي ،بـا

توجه به متن مذاکرات جبرانشدني است .نام ميرزا صادق خان مستشارالدوله )وکيل آذربايجان( ،حاج

امجد السلطان از شاهزادگان ،ميرزا سيد مهدي معتمدالتوليـه )وکيـل مـردم حضـرت عبـدالعظيم( در
فهرست نامها نيست .ميرزا عبدالرحيم طالبوف ،يکي از دوازده نماينده آذربايجان بود کـه »قـرار شـد

پس از تصفيه کارهاي خود به طهران بيايد .افسوس اجل مهلت نداد .«55نام او را همراه بـا توضـيحي
دربارهاش در فهرست ميبايست ميگنجاند ،اما نام ميرهاشم تبريزي »که خود را سر حلقـه حکومـت

کيف مايشايي نموده بود« ،در ميان نام نمايندگان آذربايجان نادرست آمده است 56 .ميرزا فضلعلي آقـا،

در نشست شنبه ،ششم ذيالحجه  ،1325هنگام بحث از گزينش جانشـينان »نماينـدگان مسـتعفي و

متوفي« گفت» :يکي از وکالي آذربايجان هم ما داريم که بايد عوضشان انتخاب شود و آن ،آقا سـيد

هاشم است .تکليف اين هم بايد معلوم شود«.

همچنين نام چهار کس در فهرست نامهاي نمايندگاني که به جاي نمايندگان مستعفي و متـوفي

برگزيده شدند ،در دو نام گرد آمده است:

1ـ اماناهللا ميرزا مجدالسلطنه ،به خطا در پي هم آمده است و اينها دو نفرند؛
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2ـ ميرزا سليمان خان بيانالسلطنه که نامش ميرزا سلمان است که لسانالحکما ،دربارة او و ميرزا

سليمان خان گفت]» :آنان[ اهل اين شـهرند و ]آنـان را[ قابـل و اليـق مـيشناسـيم« و در نشسـت

سهشنبه ،نوزدهم ربيعاالول ،از آنان براي نشستن در جايگاه نمايندگي نام برد.

آقا سيد محمد حسين که در نشست شنبه ،نوزدهم ربيـعالثـاني  ،1325در مجلـس سـخن گفتـه

است .گمان نميرود که او همان سيد حسين بروجردي مديراالسالم باشد؛ زيرا وي بـا نـام آقـا سـيد

حسين در همان نشست ،اندکي پس از آقا سيد محمدحسين سخن گفت .نام او در اليحهاي که سـيد

محمدتقي هراتي 57خواند )نشست هفتم رجب  ،(1325در کنار برخي از ديگر نماينـدگان بـه صـورت

»محمدحسين« ديده ميشود .گفتني است نماينده ديگري بـه نـام حـاج محمدحسـين بجنـوردي در
مجلس اول بود که نامش در نشست پنجشنبه ،نهم رمضـان  ،1325در ميـان غايبـان رخ مـينمايـد.
احتشام االطبا ،نماينده ترشيز در نشست سهشنبه ،نوزدهم ربيعاالول  ،1326دربارهاش چنين گفت:

»حاجي محمدحسين وکيل بجنورد ،نُه ماه است رفته و از آنجا نوشتهاند کـه عـوض او انتخـاب

شود و خودش هم کتباً و تلگرافاً استعفانامه فرستاده است« .به گمان ،تندنويسان »سيد« را به خطا در

آغاز نام »آقا سيد محمدحسين« افـزودهانـد و بنـابراين ،شـايد هـردو نـام ،از آن حـاج محمدحسـين

بجنوردي باشد؛

3ـ امينالرعايا که نامش در ميان نامهاي غايبان نشست سهشنبه 28 ،ربيعاالول و شـنبه غـره و

سهشنبه ،چهارم ربيعالثاني  ،1326خوانده شد؛

4ـ حاج شيخالرئيس از نخستين نشستها در مجلس حاضر بود .در نشست پنجشنبه ،پنجم شوال

» ،1324از ترتيب نان سؤال کردند« و وي در نشست پنجشنبه ،نهم ذيالحجه الحـرام  1324گفـت:
»همان شب از مجلس رفتم پيش وزير مخصوص و گفتم که بايد طرف به مجازات برسـد« .بـه هـر

روي ،در نشست يکشنبه ،ششم محرمالحرام  1326که از گزينش نمايندگان جانشين سخن درميـان

بود و در اينباره سخن گفته شد که از ميان شاهزادگان هم کسي بايد برگزيـده شـود ،اسـداهللا ميـرزا
گفت:

يک روز اين حق را به شاهزادگان ميدهند و ايشان هم  ...چهار نفر را معـين کـرده ،پـيشنهـاد

مجلس مينمايند ،آن وقت ميگويند اين حق با ايشان نيست .خوب بود که از اول اين حق را بـه آن

ها نميدادند و خود مجلس انتخاب ميکرد . ...شايد يک نفر از آنها ،جناب شيخ الرئيس باشد.
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از اينرو ،حاج شيخ الرئيس ،وکيل مجلس نبوده و حضورش در چند نشست مجلس ،ماننـد ديگـر

نمونهها ،بر پايه جايگاه اجتماعياش نه وکالتش از مردم بوده است که اين هم از ويژگيهاي مجلـس
اول به شمار ميرود و حضور چنين کساني را در مجلس در جاي ديگري بايد توضيح داد.

نــام حســين قلــي خــان نــواب ،بــه خطــا در فهرســت نــامهــا »حســينعلي خــان نــواب« نوشــته

شده است.

نام آقا حسين قلي ،در ميان فهرست نامهـاي نماينـدگان نيسـت .نـام او در فهرسـتي کـه احمـد

کسروي به نقل از حبلالمتين و تاريخ مجلس ملي ايران ،آورده ،در ميان پيشهوران آمده اسـت .البتـه

در آنجا نيز نام چند تن نيست .دو مدخل »حسينقلي ،آقا« و »حسينقلي ،آ ميرزا« ،در نمايه مـذاکرات

آمده است و در برابر آنها کمابيش شماره پنج صفحه ديده ميشود که بهگمان ،بـا توجـه بـه گونـه و
سطح سخنانشان ،هر دو ،يک نفرند .بـراي روشـن شـدن ايـن مسـئله ،از نـامهـاي همگـون ،ماننـد

حسينعلي ميتوان آغاز کرد .جز نام حسين قلي خان نواب که به خطا »حسينعلي خـان نـواب« آمـده،

چهار »حسينعلي« در فهرست نامها ثبت شده است:
1ـ »ميرزا حسينعلي ماهروزاده«؛

2ـ »حاج حسينعلي واعظ«؛

3ـ »ميرزا حسينعلي سيگاري«؛

4ـ حاج شيخ حسينعلي دالل.

تنها نام دو »حسينعلي« در »فهرست اعالم« هست» :حسينعلي ،آقا شيخ« و »حسينعلي ،حـاج«.

بر اين پايه ،يکي از حسينعليها» ،حسين قلي« بايد باشد .نام نماينده مردم لرستان ،با توجه به اينکـه

در بسياري از جاهاي متن مبشرالسلطان آمـده ،بـهگمـان ،صـورت درسـتش همـين بـوده اسـت نـه
مشيرالسلطان.

حاجي ميرزا آقا مجاهد ،که به گواهي مذاکرات ،آخوند جـاهطلبـي اسـت ،در نشسـت پـنجشـنبه،

شانزدهم صفر  1326گفت» :اين لفظ خالف که آقاي وکيلالتجار اظهار کردند ،زيادي بود . ...خـوب

است معذرت بخواهند« .وي نماينده مجلس نبود ،بلکه از نشست شانزدهم ذيالقعده  1325که هيئت

وزيران براي سوگند وفاداري به اساس مشروطيت و قانونهاي اساسي به مجلس رفتند ،بدانجا رفتـه

و تا نشست شنبه ،دوم ربيعاالول ) 1326کمتر از سه ماه( در نشستها شرکت کرده بود .سبب حضور

او در مجلس روشن نيست .مسائلي از اين دست کـه کسـاني بـدون داشـتن نماينـدگي از مـردم ،در

مجلس حاضر ميشدند و بي آنکه خود را به گرفتن رخصتي از رئيس مجلس نيازمنـد بداننـد ،دربـاره
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موضوعات سخن ميگفتند و رئيس مجلس هم به آنان در ايـنبـاره تـذکر نمـيداد؛ نمونـههـايي در

مجلس اول دارد که آنها را از ديد نظريه نمايندگي در مجلس مؤسس اول بايد بررسيد و دربـارهشـان

توضيح داد.

از سوي ديگر ،تنها لقبهاي شماري از نمايندگان بدون آوردن نام کوچک و خانوادگي آنـان يـاد

شده است .آوردن نام کامل نمايندگان ناگزير مينمايد؛ زيرا بـا آوردن نـام کامـل آنـان ،ايـن سـند را

ميتوان کامل کرد و خواننده را در آسانتر فهميدن متن ياري داد و افزون بر ايـن ،بـا ايـن کوشـش،
متن را پيراسته و روشن ساخت.

همچنين ،نـام برخـي از نماينـدگان درسـت ضـبط نشـده اسـت .ماننـد حـاج سـيد محمدحسـن

ثقةاالعالم ،نماينده تاجران فارس که »ثقةاالسالم« ثبت شده و اين خطا به صـورت اخيـر بـه مـتن
)نشست پنجشنبه ،هفدهم ربيعالثاني  (1325نيـز راه يافتـه اسـت .نـام حـاج سـيد اسـماعيل دبيـري
اصفهاني ،در چند جا مانند نشستهاي پنجشنبه ،هجدهم ذيالقعدة الحرام )روز رفتنش به مجلـس( و
شنبه ،چهارم ذيالحجه الحرام  ،1324به صورت »حاج سيد اسماعيل ريزي« ديده ميشود.
افتادگيهاي برخي کلمات

مشکالت اماليي 58فراوان اين متن ،گزارش نميشوند ،اما کاستي ديگري از همين دسـت در آن

راه يافته است که با ويراستاري مسئوالنه آن ،از ميان ميرفت .برخي از اين کاستيها چنين هستند.
الف( لغزشهاي تندنويسان يا خود نمايندگان

براي نمونه ،تلگرافي در نشست پنجشنبه ،هشتم جمادياالول خوانده شـد کـه دربـارهاش چنـين

گفتهاند» :از علماي کرمانشاه به وزارت داخله و حججاالسالم و وکالي عظام رسيده« .ايـن تلگـراف،
بر پايه گواهي آشکار متن ،از آذربايجان رسيده بود که قلم تندنويسان درباهاش لغزيد.
ب( افتادگيهاي برخي از واژگان

بسياري از کلمات در جايجاي مـتن از قلـم تندنويسـان مـيافتـاد و ويراسـتار آنهـا را در قلّـاب

ميبايست ميآورد .براي نمونه ،ميرزا جواد خان سعدالدوله ) ابو الملّه( ،در نشست يکشـنبه ،نـوزدهم
ذيالحجه  ،1324گفته بود:
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بايد دانست که ما سه چيز داريم که آن را اختيارات ثالث ميگويند؛ وضع قانون و حفظ قـانون و

اجراي قانون] .وضع قانون[ با مجلس است و حفظ قانون با دولت و ملت است .اجراي قانون با عدليه
است.

حاجي سيد باقر سادات اخوي ،در نشست شانزدهم ذيالحجه  ،1324گفته بـود» :چـرا ]از[ وزيـر

لشگر 59پول گرفتند به او کار دادند؟«

همچنين کلماتي در جملهاي از سيد حسن تقـيزاده در نشسـت شـنبه 24 ،جمـادياالول ،1325

نادرست ثبت شده است:

مکرر گفتهام ،باز هم ميگويد ]»ميگويم«[ نبايد ]»بايـد«[ وزرا را چسـبيد .خـارج از مشـروطيت

است ]و[ تکليف مجلس نيست اصالح مملکت را بکند يا اطراف شاه را صحيح نمايد .بايد فقط وزرا را
مسئول بداند.

در گزارش نشست يکشنبه ،سيزدهم شعبان  1325آمده است:

وزير امورخارجه ]ميرزا جواد خان سعدالدوله[ :اينکه گفتم در ديـوانخانـه عدليـه رسـيدگي شـود،

]مقصودم[ در مسئله شرکت ]بود که[ بدون ]حضـور[ مـأموري از طـرف سـفارت ]روسـيه در عدليـه

رسيدگي شود[ و ]از اينکه گفتم[ در وزارت خارجه ]رسيدگي شود ،مقصـودم[ حضـور مـأمور از طـرف
سفارت در مسئله راه ]بود[.

ج ( نامها يا واژگان آن روزگار

برخي از نامها يا واژهها نزد نمايندگان آن روزگار روشن بوده است ،اما خواننده امروزي درباره آنها

به توضيح نياز دارد.

براي نمونه ،نام ميرزا رضا در نشست يکشنبه ،نوزدهم ذيالحجه  ،1324آمده و ويراسـتار کلمـه

»کرماني« را پس از آن در قالب نيافزوده يا اينکه رويدادي از زبان يکي از نمايندگان گزارش شـده

است )نشست سهشنبه ،ششم جمادياالول( که نامهاي آمده در آن ميبايست آشکار ميشد:

در پا منارجلو خانِ آقا شيخ محمدتقي ]نهاوندي[ ،ناروني 60بوده و اين جلـو خـان مشـترک اسـت

مابين آقا سيد محمدحسن ]کاشاني[ و آقا سيد محمدتقي نهاوندي که به قدس و زهد مشـهور اسـت.
سردر را هم خراب کردهاند .امروز مذاکره شـد
پسرهاي آقا محمدباقر ]جماراني[ ،نارون را انداختهاند و َ
که چرا نارون را بريده و جلو خان را خراب کردهاند .يکي از آن آقازادهها ،ششلول کشيد براي آقا شيخ

محمدتقي ]نهاوندي[ و آقا سيد حسن ]کاشاني[ ،وکيل ]مردم کاشان[ هم خواسـتند کـه او را سـاکت

نمايند ،به روي ايشان در آمده ،دست ايشان هم زخم شد.
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حکمي از حاجي ميرزا حسن ]سبزواري[ درباره دختـران قوچـان ،صـادر و در نشسـت سـهشـنبه،

نوزدهم جماديالثاني خوانده شد .نام او در نشست بعد در يک جا بـه خطـا ميـرزا حسـين آورده شـده
است .سيد حسين )بروجردي مديراالسالم( در نشست سهشـنبه ،سـوم رجـب  ،1325گفـت...» :نظـر

]علي خان[ هم در آنجا مشغول قتل و غارت است« .تلگرافي از اصفهان بـه مجلـس رسـيد )شـنبه،
هفتم رجـب( کـه در بخشـي از آن چنـين آمـده اسـت...» :جمعـي مالنمايـان بـه تحريـک ]ميـرزا

ابراهيمخان[ منشيباشي ،توهين از وکال و انجمن نموده .«...در نشست هفتم شـعبان » ،1325جنـاب

رئيس اظهار فرمودند که جناب ]ميرزا احمد خان[ مشيرالسلطنه ،با هيئت کابينه جديـد بـراي معرفـي

آمدند« .رئيس مجلس )احتشامالسلطنه( در نشست »سلخ رمضـان  «1325گفـت» :از چـادر زدن يـا

نزدن در خانه آقا سيد علي ]سيستاني[ نبايد گفتوگو کرد و اهميت داد« .وي در نشسـت يـکشـنبه،

سوم شوال  1325گفت...» :اعتبارنامهاي از اصفهان رسيده است در بـاب وکالـت يـک نفـر ]مصـدق
السلطنه[ ،چه ميگوييد؟« و در نشست يکشنبه ،شانزدهم شوال  1325گفت:

اگر ما بخواهيم که ايران ،ايران باشد بهطوري که آن مورخ يوناني ]هـرودdت[ نوشـته کـه ايـران

هميشه اهلش جنگجو بوده و در استقالل خود کوشش ميکرد.

مفهوم »نظامنامه« ،نمونه ديگر از اين دست شمرده ميشود کـه دسـتکـم دربـاره »نظـامنامـه

اساسي« و »نظامنامه انتخابات« به کار ميرفته است و مقصـود از آن در قـالب مـيبايسـت روشـن

ميشد 61 .ويراستار اين »مجموعه فاخر براي پژوهش در تفکر تاريخي و تدوين عصر معاصر ايران،«62
آن را با ريزبيني و وسواس نخوانده و از اينرو ،از بسياري از اين نمونهها چشم پوشيده يا بـيشتـر آن

را نخوانده است.

لغزشهاي حقوقي
الف ( مفاهيم حقوقي

 .1در پانويس صفحه  756آمده است:

رسم بر اين بود نمايندگاني که در طي اين دوره استعفا ميداده يا فوت ميکردند ،جانشين آنهـا از

طرف نمايندگان همان محل انتخاب مي شد.

اين شيوه گزينش نه »رسم« يا عرف که فرمان قانون به شـمار مـيرفـت؛ زيـرا مـاده دوازدهـم

نظامنامه انتخابات مجلس شوراي ّملي ،اين روش گزينش را پيشبيني کرده بود:

هرگاه يکي از اعضاي مجلس شوراي ملي استعفا يا فوت نمايد و بيش از شش ماه بـه انتخابـات

جديد باقي باشد 63،اعضاي مجلس به جاي او يک نفر از اهل ايالت خودش انتخاب خواهند کرد.
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باري ،زبان حقوقي ويراستار در گفتوگويش با بي.بي.سي به مناسبت چاپ مذاکرات مجلس ّاول،

به گونه ديگري باز هم از چارچوب دقت بيرون رفته و چنين گفته است» :در واقع کـاري کـه قـانون
مدني کرد اين بود که جرم و مجازات را يکپارچه کرد«!
 .2وي در مقدمه خود مينويسد:

مجلس ملي در روياويي با بزرگترين بحران دوره بيست ماهه فعاليت خويش؛ يعني تحصن يکي

از نمايندگان در »زاويه حضرت عبدالعظيم« نيز شيوه گفتوگو با جناح مخالف را ترک نگفت.

64

نه شيخ فضلاهللا و نه بهبهاني و طباطبايي ،هيچ يک »نماينده« نبودند .چنانکه شـيخالـرئيس و

حاجي ميرزا آقا مجاهد ،وکيل مجلس نبودند .اين توضيح درباره حضور آنان در مجلس اول ،با مفهـوم
نمايندگي سازگار نيست .اين حضور را با مفاهيم ديگري جز نمايندگي بايد روشن ساخت .هرچنـد آن

دو سيد پس از پذيرفتن نمايندگي مسيحيان و يهوديان ،به جرگه نمايندگان درآمدند ،65اين نکتـه را از
مسائل تاريخ حقوق اساسي يا تاريخ مشروطهخواهي بايد شـمرد .ايـن دعـوي دربـاره وضـع احتشـام
السلطنه نيز اثبات شدني است .او بدون اينکه به نمايندگي برگزيده شده باشد ،در نشسـت شـنبه27 ،

ربيعاالول  ،1325در مجلس حاضر شد و در بحث شرکت کرد .همچنين بـراي نمونـه ،سـيد عبـداهللا
بهبهاني در نشست سهشنبه ،چهاردهم ذيالحجه  ،1324گفت:

 ...آن روزي که وکال خواستند براي حضور وزرا و همراهي ايشـان چيـزي بنويسـند ،مـن آن روز

اسائه ادب کردم و نگذاشتم که ايشان بنويسند .گفتيم باشد که ما بنويسيم .ما هم عريضهاي در کمال

رعايت ادب و متانت به حضور مبارک پادشاه روانه داشتيم. ...

وثوقالدوله بر سخن وي افـزود...» :آقايـان نوشـتند حـاال هـم بايـد مجلـس بنويسـد و تکليـف

بخواهد«.

سخن وثوقالدوله از اينرو معنادار است که »آقايان« در کنار »مجلس« آورده شدهاند .علما ،خود

را به سازِکارهاي مجلس محدود نميکردند و از روشهاي خود نيز بهره ميگرفتند .ايـن سـخن ،بـه
انگيزه داوري درباره تالشهاي آنان ادا نميشود ،بلکه تنها توضيح ميدهد که ماجراي اين حضـور و

تالشها ،به روشن کردن مفهوم نمايندگي در جنبش مشروطيت نيازمند است .چرايي حضـور علمـا و

ديگر کسان را مانند احتشامالسلطنه و ،...در مجلس بنيادگذار ّاول ،با همين گفتار ميتوان پاسخ گفت.

هر اندازه بر عمر مجلس افزده شد ،اين تأثيرگذاري به سود کانوني شـدن )محوريـت( نهـاد مجلـس

دگرگون گشت و از نفوذ کساني چون بهبهاني فروکاست .وزير جنگ با آگاهي از اين ويژگي بهبهاني،

با او نه رئيس مجلس سخن ميگفت.

66
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 .3برخي از شخصيتهـاي مجلـس اول ،در سـنجش بـا تأثيرگـذاريشـان در برپـايي نهادهـا و رواج

مفهومهاي حاکميت قانون ،از ديد تاريخ مشروطهخواهي ،کارنامهاي متفاوت با ارزيابي پژوهشگران تـاريخ
مشروطه درباره کوششهاي آنان دارند .ويراستار محترم ،يکي از اين کوشندگان را »حرّافتـرين نماينـده«

خوانده است 67 .اين سخن دستکم ،درباره »حرفهاي« وي در مجلس اول ،نـاروا و نادرسـت مـينمايـد.

شايد رويکردي از ديد تاريخ مشروطهخواهي که مفهومها و جداسازيهاي ريزبينانهتري عرضه ميکند ،بر

برخي از گوشه و کنار رويدادهاي مجلس نخست روشنايي بيفکند و نکتههـايي تـازه در ايـنبـاره آشـکار
سازد .کارنامه سيد حسن تقيزاده از اين ديد ،درخور بررسي بيشتر و دقيقتر اسـت .حضـور مـؤثر او را در

مجلس مؤسس و قانونگذار ّاول ،از ديد مفهوم مشروطهخواهي بهويژه کارکرد پارلمان و مفهوم »مسئوليت
وزيران« ،در پژوهش جدايي بايد بررسيد و دربارهاش سخن گفت.
ب( خطا در متن قانون
 .1نظامنامه اساسي

واژههــا و عبــارتهــاي درســت ،پــس از واژههــا و عبــارتهــاي نادرســت در قــالب آمــدهانــد:

»مجلس در هر جا نقصي ]نقضي[ در قوانين«68 ...؛

»...رئيس مجلس ميتواند ...انجمن محرمانهاي مرکـب از عـدّه منتخبـين ]منتخبـي[ از اعضـاي

مجلس تشکيل بدهد«69 ...؛

»اگر مجلس محرمانه تقاضاي ]به تقاضاي[ رئيس مجلس بوده«70؛

»هرگاه وزير مسئول در مطلب معنون از طرف مجلس به مصلحتي همـراه نشـده باشـد ]نشـود[،

بايد معاذير خود را توجيه و مجلس را متقاعد کند«71؛

» ...مگر مطالب محرمانه و مستور بودن آن در مدت معيني صالح دولت و ملت باشد.«72

 .2متمم قانون اساسي

ويراستار» ،متمم قانون اساسي« را »قانون اساسي« خوانـده اسـت کـه درسـت و دقيـق نيسـت.

جايگزينهاي درست در اصلهاي اين متمم بدين شرحند:
»علماي اعالم« در اصل دوم؛
»رجوع داد« در اصل يازدهم؛

»اقامت در« در اصل چهاردهم؛

واژه »اصل« در اصل  31زائد است» :يک نفر نميتواند در زمـان واحـد عضـويت هـر دو اصـل

مجلس را دارا باشد«؛
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»تلگرافي« در اصل .23
فهرست آيات ،احاديث و قواعد فقهي

متن برخي از آيات و احاديث ،درست ثبت نشده است.

شايد اين نادرستي برآمده از خطاي تندنويسان باشد .بـراي نمونـه ،آقـا سـيد هاشـم تبريـزي در

نشست هفتم ذيالحجه اين دعاها را خواند» :اللهم افتح لنا تنصر تعزيها االسالم و اهلـه و نـزل بهـا
النفاق و اهله« .صورت درست و کامل اين دعا چنين است:

اللهم انا نرغب اليک في دولة کريمة تعز بها االسالم و اهله و تذلّ بها النفاق و اهله و تجعلنا فيها
من الدعاة الي طاعتک و القادة الي سبيلک.
ميرزا فضلعلي آقا تبريزي در نشست شنبه ،دوازدهم ربيعالثاني گفـت» :علـي االسـالم فليسـيک

الياکون« که صورت درست آن ،اين است» :و علي االسالم ،فليبکِ البـاکون .«73هـمچنـين در نطـق
سوم جمادياالول همين نماينده ،قاعده »الضرورات تبيح المحذورات« آمده و واژه »مبيح« بـه جـاي

»تبيح« ثبت شده است .حاج ميرزا علي آقا مجتهد در سخن با مخالفان مجلس که »در صدد تخريب

ردوا ل ََعادdوا ل َِمارد ولعاد و المانهوا عنه« ،امـا
قائمه اساس اسالم« بودند ،اين آيه را نقل کرد» :و لو و َ َْلو  dﱡ

َعادوا ل َِمارد ولعاد و لما نهـوا عنـه« 74اسـت .تلگرافـي از اسـترآباد
ردوا ل َ d
صورت درست آن» ،و لو و َ َْلو  dﱡ
)يکشنبه 25 ،جمادياالول( در مجلس خوانده شد که در آن دو آيه آمده بود:
و من لم يجعل اهللا که ]لَه[ نوراً فما له من نور؛

75

انما جزو الدين بحاربون ]جزاء الذين يحاربون[ اهللا و رسوله و يسعون في االرض فساداً ان يقتلـوا

او يصلوا ]يصلبوا[ او تقطع ايديهم و ارجلهم من خالف او ينفوا من االرض.

76

ايــن آيــه در صــفحه  315نيــز نادرســت آمــده اســت .آيــة »و يمکــرون و يمکــراهللا و اهللا خيــر

الماکرين« 77در يکي از نامههاي مهم »در معني مشروطيت« آمده و عبداهللا مازندراني در مخالفت با

فضلاهللا نوري آن را براي مجلس نوشته و در نشست هفتم رجب  1325خوانده شده است.

باري ،تدوين فهرستي از آيات و احاديثي که بنيادگذاران مجلس اول در کـار آوردهانـد و جاهـايي

که در آن ،مأثورات را به کار بردهاند ،از ديدگاه مشروطهخواهي مهم و ناگزير است؛ زيرا بايـد دانسـت

که مشروطهخواهان تا چه اندازه از سنت براي حد )قيد( زدن بر قدرت مطلقـه بهـره بـردهانـد و چـه

دگرگوني در فهم آنان از سنت در آن کارزار پديد آمده است .تدوين نظريه مشـروطهخـواهي )حقـوق

اساسي( در ايران ،در پي کوششي در اينباره سامان خواهد يافت .ژرفناي اين سخن ،صورت ديگـري
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است از »ضرورت گذر از حقوق شرع به حقوق جديد« و گـذر از مفـاهيم فقهـي بـه مفـاهيم حقـوق

عمومي ،همچون راهي که به تأسيس حقوق عمومي در ايران ميانجامد.
فهرست ضرب المثلها

ـربّ ،حلــت بــه الندامــه «78ايــن مثــل را شــيخ يوســف شــيرازي در معنــاي
»مــن ج ـرّب المجـ ﱠ

مشروطهخواهانه و سياسياش به کار گرفت .اين يک نمونه ،خود نشاندهنده ايـن اسـت کـه تـدوين
تاريخ مشروطهخواهي ،تدوين ديگر بخشهاي »فرهنگ مشروطهخواهي« را نيز در بر ميگيـرد .ايـن

فقره ،تنها سر فصلي است که آيندگان برآن بايد بيفزايند.
فهرست مطالب

فهرستي برپاية نشستهاي مجلس بايد سامان داد .يادآوري مـيشـود کـه خطـايي در فهرسـت

مطالب )افزودهها( در ترتيب صفحات رخ داده است.
عکس

تصويري از حياط مجلس در بهارستان در پايان کتاب چاپ و زير آن نوشته شده است» :جمعي از

نمايندگان مجلس اول« .شايد اين عنوان براي اين عکـس دقيـق نباشـد .از شـيوه نشسـتن و جـاي
گرفتن افراد و با توجه به چهرههاي آنان و ،...ميتوان دانست که اين تصوير ،نه نُماينـدة نماينـدگان،
که تصويري از مردماني است که به داليل گوناگوني در حياط بهارستان گرد ميآمدنـد .ماننـد تجمـع

اصناف پس از ترور ميرزا علياصغر خان اتابک امـينالسـلطان .شـايد آوردن تصـويري از تـک تـک

نمايندگان نيز روشنکننده باشد.
نام قديم ماههاي سال

فرمانروايان ترکتبار ايراني همچون صفويان ،افشاريان و پادشـاهان قاجـار ،از نـامهـاي ترکـي

کهن را در »تقويم ختائي« ،براي سالها به کار ميبردند .اين نامها در جايجاي متون تاريخي ايـران

تا اوائل سده بيستم ميالدي به چشم ميخورد:
سيچقان ئيل )سال موش(؛

اود ئيل )سال گاو(؛

بارس ئيل )سال پلنگ(؛

يونت ئيل )سال اسب(؛

قوي ئيل )سال گوسفند(؛

پيچي ئيل )سال ميمون(؛

توشقان ئيل )سال خرگوش(؛

تخاي ئيل

ييالن ئيل )سال مار(؛

تونگوز ئيل )سال خوک(.

لوي ئيل )سال نهنگ(؛
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)سال مرغ(؛

ايت ئيل )سال سگ(؛

اين نامها در مصوبات مجلس شوراي ملي پيش از  1304خورشيدي نيز به کار ميرفت تا اينکـه

مجلس شوراي ملي ،قانوني با عنوان »قانون تبديل بروج به ماههاي فارسي «80تصويب کرد )يـازدهم

فروردين  1304خورشيدي  31 /مارس 1925م( .اين ماهها در متن مذاکرات نيز آمده اسـت و نـاگزير
درباره آنها بايد توضيح داد.
نتيجه

ويراستن و چاپ دوباره سند تاريخي »مـذاکرات مجلـس اول« ،از ديـد روششناسـي در فراينـد

ويژهاي بايد سامان ميگرفت؛ يعني ويراستار آن با توجه به کاستيهاي اين سـند ،بـا رويکـرد کامـل

کردن آن و تا اندازه امکانپذيري ،استقالل دادن بـه آن ،بـا آوردن سـندهايي کـه بـا آن مـذاکرات،

مستقيم پيوند خوردهاند در متن و با پيوستن برخي از سندهايي که نامستقيم با آنها مرتبطند ،اين کـار

را ميبايست آغاز کرد .روشمند نبودن در روبهرو شدن با متن و روشن نبودن انديشه ويراستار دربـاره
آن و کاستيهايش و کاري که پيشِ روي داشته ،به پيآمد ناکارآمدي انجاميده؛ زيرا نزد او تنها چـاپ

شدن مذاکرات مجلس اول در صدمين سالگرد آن مطلوب بوده است .بنابراين ،متن ويراسـته وي ،بـا
متن صدسال پيش متفاوت نيست يا حتي کمبودهاي بيشتري دارد .مسئوليت ناشر نيـز در ايـن کـار
پرمشکل ،کمتر از ويراستار نيست.

بيگمان ،نمره منفي اين کار در کارنامه هر دوي آنها ثبت ميشود .مذاکرات مجلـس در وضـعي

دنبال ميشد که شايد بخشي از تجربه مهم مشروطه نزد ايرانيان باشد؛ تجربهاي کـه سـهمش تنهـا

سخنان پر طُمطراق است.

ويراستار اين جdنگ گفته است» :در انتشار کتاب قدري تعجيل کـردم « ،امـا گـويي در ويراسـتن آن
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بيش از اين اندازه ،شتاب کرده است؛ زيرا براي خواندن ناويراستارانه اين سند نيز بسيار زمـان بايـد صـرف

کرد .بر آمدن از عهده چنين متني و ساماندهي کار درخور دربارة آن ،در توان يک تن نيست و نه تنها کار

غالمحسين ميرزاصالح که وضع ناگوار پژوهش را در ايران بايد نقد کرد که چنين سندهايي در ايـن وضـع

بيسامان چاپ ميشوند .اين نقد به انگيزه دنبال شدن کار او و بهتر و کاملتر کردن مذاکرات مجلس اول
بر کاغذ نشست .ساماندهي چنين طرحهايي )مذاکرات مجالس مشروطه( ،بر گروهها و نهادهاي پژوهشـي

است و نظام پارلماني ايران ،ناچار خود را در آينه تاريخ بايد ببيند و بهويـژه از تجربـه مجـالس مشـروطه و
پيش از همه آنها مجلس اول ،براي آشنايي و آگاهي به نهاد مجلس در ايران بهره گيرد.
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منابع و مآخذ

 .1آدميت ،فريدون  ،ايدئولوژي نهضت مشروطيت ايـران ،چـاپ اول ،بـيجـا ،انتشـارات پيـام2535) .
شاهي(

) .2بيتـا( ،ايـدئولوژي نهضـت مشـروطيت ايـران؛ مجلـس اول و بحـران آزادي ،تهـران ،انتشـارات

روشنگران.

 .3افشار ،ايرج  ،اوراق تازهياب مشروطيت و نقش تقيزاده ،تهران ،انتشارات جاويدان(1359) .

 .4امير ارجمند ،سعيد  ،قانون اساسي ،انقالب مشروطيت )مقالههاي دانشنامه ايرانيکـا( ،ترجمـه

پيمان متين ،انتشارات اميرکبير(1383) .

 .5تقيزاده ،سيد حسن  ،زندگي طوفاني )خاطرات( ،به کوشش ايـرج افشـار ،چـاپ دوم ،تهـران،

انتشارات بهار(1372) .

 .6تکميل همايون ،ناصر  ،مشروطهخواهي ايرانيان )مجموعه مقاالت( ،بيجـا ،مرکـز بازشناسـي

ايران و اسالم(1383) .

 .7خراساني ،محمدکاظم  ،سياستنامه خراساني ،به کوشش محسن کديور ،بيجا ،انتشارات کوير.

)(1385

 .8کرماني ،ناظماالسالم  ،تاريخ بيداري ايرانيان ،به کوشش علياکبر سعيدي سـيرجاني ،تهـران،

انتشارات بنياد فرهنگ ايران با همکاري انتشارات آگاه و لوح ايران(1357) .

 .9کسروي ،سيد احمد ،تاريخ مشروطه ،بيجا ،چاپ هفدهم ،انتشارات اميرکبير(1373) .

 .10مدرسي ،محمد و  ، ...آشنايي با تاريخ مجالس قانونگذاري در ايران ،تهران ،مرکز پـژوهش-

هاي مجلس(1384) .

 .11مستشارالدوله ،ميرزا صادق خان  ،يادداشتهاي تاريخي ،خـاطرات و اسـناد مستشـار الدولـه

صادق ،به کوشش ايرج افشار ،تهران ،انتشارات فردوسي(1361) .

 .12سلطاني ،سيد ناصر» ،درآمدي بر رويکرد غير تاريخي به حقوق اساسي در ايران« ،مجلـس و
پژوهش ،سال چهاردهم ،ش .56
 .13لوح قانون ،ش  ،2مرکز پژوهشها.

 .14پايگاه اينترنتي خبرگزاري )(http://www.bbc.co.uk/persian BBC
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پينوشتها

 .1ايدئولوژي نهضت مشروطيت ايران ،ص 17,
2. Enseignement fondamental

 .3مذاکرات مجلس اول از هجدهم شعبان  1324آغاز شد و تا شنبه ،بيستم جمادياالول  1326دنبـال شـد.

اين مذاکرات در متن ويراسته ميرزا صالح ،از شنبه ،غره رمضان  1324آغـاز شـده و دربـاره نشسـت پايـاني آن ،در
برخي از رسائل مشروطيت ،تاريخ سهشنبه 23 ،جماديالثاني آمده است .ر .ک :رسائل مشروطيت ،مکالمات مقـيم و

مسافر ،ص  .431به دليل اين کمبود ،نکتههايي از آن نشستها که در برخي از سندها و خاطرههـا آمـده اسـت ،در
پانويس با ذکر منابع بايد آورده شود.

 .4نويسنده مقاله ،براي نوشتن پاياننامه مستر تاريخ حقوق متن مذاکرات را با عنوان مفهوم قانون اساسـي در

مذاکرات مجلس مؤسس اول خوانده و از اين روي که از همان آغاز آن را پر اشکال ديده ،کاستيها و لغزشهايش

را ثبت کرده و بنابراين ،خواندن آن پس از چند ماه به پايان رسيده و زمينهاي براي آمـوختن درسهـايي از تـاريخ
حقوق اساسي ايران از آن مجمع بزرگ و انجمن سترگ  ...روح و روان اين ملت فراهم آمده است .اين توصـيف از

سيد عبدالحسين شهشهاني در جلسه شنبه ،نوزدهم شعبان  1325نقل شد.
 .5در متن هروي آمده است.

 .6مذاکرات مجلس اول ،يکشنبه نوزدهم ذيالحجه 1324,

 .7معلوم نبودن نام نماينده به اين دليل است که در بخشي از دوران کار مجلس اول مشروطه ،به دليل حفـظ

امنيت نمايندگان ،نامشان در روزنامه مجلس نوشته نميشد.

 .8مذاکرات مجلس اول ،پنجشنبه يازدهم ربيعاالول 1325,
 .9مذاکرات مجلس اول ،سهشنبه  27جمادياالول 1325,

 .10در متن مذاکرات ،سيد محمدتقي هروي آمده است.

 .11مذاکرات مجلس اول ،سهشنبه پنجم جماديالثاني 1325,
 .12تقيزاده ،زندگي طوفاني ،ص 63,

 .13مجلس از همين روي کميسيون عرايضي پديد آورد که وظيفهاش بررسي عريضههاي رسيده به مجلس و

عرضه عريضههاي مذاکره شدني به اعضا بود .اين کميسيون همچنين هفتهاي يک بار فهرستي از ديگر عريضههـا

ميبايست سامان ميداد و چکيدهاش را به مجلسيان ميداد.

 .14تاريخ بيداري ،ج  ،2ص  90ـ  91محسن کديور اين سند را به نقل از مذاکرات دارالشوراي ملـي )چهـارم

محرم  ،(1325روزنامه رسمي ،ش  ،82روزنامه مجلس ،سال اول ،ش ) 42هفـتم محـرم  ،(1325روزنامـه انجمـن
تبريز ،سال اول ش ) 38هجدهم ذيالحجه  (1324صص 1ـ 2و ...آورده است.
 .15نشست هفتم ذيالحجه 1324,

 .16نشست شانزدهم ذيالحجه 1324,

 .17نشست نوزدهم ذيالحجه 1324,
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 .18خراساني ،سياستنامه ،ص  174 ،169 ،166و  .177يکي از اين سندها ،نامه سيد جعفـر شـيرازي و شـيخ

حسين يزدي به علماي نجف بود که در متن ،تنها پاسخ علما آورده شده است.

 .19حسن تقيزاده لفظ مشروطه ،اطالعات ماهانه ،مرداد  ،1333به نقل از مشروطهخواهي ايرانيان ،صص  31ـ .2
 .20هيئت نمايندگاني که نامه را ميبايست به شاه ميدادند.
 .21نشست سهشنبه ،سوم رجب 1325,

 .22از اين چکيده نيز چيزي در مذاکرات نيامده است.

 .23فريدون آدميت ،ايدئولوژي نهضت مشروطيت ايران ،ج  ،2ص  .17پژوهشگران با توجه به آنچـه دربـاره

نامههاي آخوند خراساني آورده شد ،به دقت کار ويراستار )ميرزا صالح( بايد بدگمان باشند.

 .24نشست شانزدهم جمادياالول  .1326اين سخن آدميت دقيق نمينمايد؛ زيرا مجلـس در بيسـتم جمـادياالول

نيز نشست برگزار کرد.

 .25ايرج افشار ،يادداشتهاي تاريخي مستشارالدوله ،صص  148ـ  .144تاريخ نوشـته شـدن نامـه در نسـخه

ايرج افشار ،پانزدهم جمادياالول  1336هجري قمري و نادرست است .اين نامه را مستشارالدوله بـا مقدمـهاي بـر

آن در مجله آيندة ،سال سوم ) 1323هـ.ش( چاپ کرد .مقاله مستشارالدوله در جنگي که ناصر همـايون بـه تـازگي
آن را باع نوان مشروطهخواهي ايرانيان گردآوري و دوباره چاپ کرده ،اين خطا تکرار شده است.
 .26نشست شنبه ،هفدهم محرم 1325,

 .27نشست بيستم محرم 1325,

 .28عبداهللا مازندراني نيز به اين اليحه پاسخ داد که در نشست هفتم رجب  1325در مجلس خوانده شد.

 .29نام نظامالعلما در ميان فهرست نمايندگان نيست .شـايد مقصـود نـاظمالعلمـاي ماليـري بـوده باشـد کـه

تندنويسان آن را به خطا نظامالعلما نوشتهاند .در فهرست العام در برابر نام وي ،شماره دو صـفحه نوشـته شـده کـه

کامل نيست؛ زيرا اين نام در صفحه  446نيز آمده است .نظامالعلما صفحه  285نيـز از معتمـدان زنجـان بـه شـمار

ميرفت که شيخ ابراهيم زنجاني او را به تلگرافخانه خواسته بـود .نـام وي در فهرسـت اشـخاص تـاريخ بيـداري
ايرانيان ،نظامالعلما اما در صفحه خودش صدرالعلماء است.

 .30ايرج افشار ،اوراق تازهياب مشروطيت و نقش تقيزاده ،ص .73

 .31نويسنده در آينده فهرستي از سندهاي دربردارنده مذاکرات مجلس اول منتشر خواهد کرد.
 .32فريدون آدميت ،ايدئولوژي نهضت مشروطيت ايران ،ص 408,

 .33آدميت در جاي ديگري هم اين سخن را بازميگويد .دعوي کافي نبودن منبـع دربـاره مشـروطه ،بيهـوده

است؛ زيرا اين گفته آدميت از ديد تاريخ مشروطه خواهي و براي نمونه ،برپايـه ثبـت نشـدن مـذاکرات کميسـيون

هفتنفري تدوين متمم قانون اساسي سخني دقيق و تهي از رخنه نيست.
 .34مجلس اول و بحران آزادي ،ص 16,
 .35همان ،ص .16
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 .36نشست دوشنبه ،هشتم شعبان  .1325در نشستهاي زير تنها اين جملهها آمـده اسـت :پـنجشـنبه ،هفـدهم

شعبان شروع به قرائت قانون اساسي شد .بعد از قرائت قانون ...شرح عريضهاي که درخصوص انجمـنهـا بـه حضـور

همايوني عرض شده و جواب دستخطي که صادر کرده بودند ،مقـرر فرمودنـد قرائـت شـد يـا در نشسـت شـنبه 19
شعبان :شروع به قرائت قانون اساسي شد .پس از قرائت چند ماده ،اليحهاي از طرف انجمن سردارها ...قرائت کردند.

نشست سهشنبه  22شعبان بدوا مذاکره در اين شد که به واسطه اهميت قانون اساسي بايد در دفعه سـوم هـم

قرائت شود و هر کس ايرادي دارد اظهار نمايد؛ چه بسا مطالبي که در دفعه سوم به خواطر خطور ميکند .البته بايـد

مذاکره شود ،اگر مخالف شرع نباشد ،قبول شود و اال ترک شود .قرار به همين شد و شروع به قرائت قانون اساسـي

شد .پس از قرائت چند ماده ،جناب رئيس تشريف آورده ،فرمودند :امروز کارهاي خيلي الزم داريم .انجمن امرا ميخواهنـد

به مجلس بيايند و همگي در مجلس علني قسم ياد نمايند که با اين اساس کمال مساعدت را داشته باشند .نشست پنج-
شنبه 24 ،شعبان شروع به قرائت قانون اساسي شد .در اين موقع حضرت واال شـاهزاده ظـلالسـلطان بـه مجلـس
مقدس ورود نموده ،...اعضاي محترم اظهار امتنان نموده ،حضرت واال پس از يک ربع ساعت ،مجدداَ تبريک گفتـه

برخاستند .مادهاي که مطرح مذکره بود به اتمام نرسيده ،مجلس ختم شد .عصر امروز سه به غروب مانـده مجلـس
منعقد شد .در همان ماده که صبح مذاکره داشتند ،او را به عبارتي کـافي و جـامع نوشـته ،قرائـت شـده از مجلـس

گذشت .چند مادة ديگر از قانون اساسي قرائت شد و تصحيح شد.

همچنين اين جمله دربارة قانون مطبوعات که در نشست سهشنبه ،هفـتم و نهـم رمضـان  1325قرائـت شـد،

بدون تغيير در پايان هر دو جلسه آمده است :شروع به قرائت قانون انظباعات شد .چند ماده از آن قرائت و تصـحيح
شد .مجلس ختم شد.

 .37اين وصف از آن ميرزا يحيي ،امام جمعه خوي ،نماينده آذربايجان در مجلـس اول اسـت .او در چنـد جـا،

مجلس بنيادگذار را کنگره عدالت خوانده است .براي نمونه ،در نشستهاي يکشنبه 27 ،شعبان  1325و سهشـنبه،

 28رمضان  1325گفت :من ميگويم اين مجلس ،کنگره عدالت اين مملکت است.

 .38ر ک :درآمدي بر رويکرد غيرتاريخي به حقوق اساسي در ايران ،مجلس و پژوهش ،سال چهاردهم ،ش 56,

 .39عبدالحسين نوايي )امير( ،نخستين جشن افتتاح مجلس شوراي ملي ،بـه نقـل از ناصـر تکميـل همـايون،

مشروطهخواهي ايرانيان ،ص 358,

 .40مجلس اول و بحران آزادي ،ص 16,

 .41همان ،ص  .56در گزارش اخبار مجلس ،با تصريح به نام سخنران ،لقب خـائن السـلطان بـه حـرفهـاي

التين ثبت شده است.

 .42همان ،ص 59,

 .43همان ،ص  ،105درباره اين ماجرا ،ر .ک :نشستهاي  21و  24جماديالثاني .1325
 .44مذاکرات مجلس اول ،ويراسته ميرزا صالح ،ص 765,

 .45ر .ک :درآمدي بر رويکرد غيرتاريخي به حقوق اساسي در ايران ،مجلس و پژوهش ،سال چهاردهم ،ش 56,

 .46منت خداي را که آنچه سالها در نظر داشتيم ،امروز ـ به عنوان اهللا تعالي ـ از قوه به عمل آمد..
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 .47ميرزا طاهر ،نشست هفدهم محرم و وثوقالدوله ،نشست يازدهم صفر 1325,

 .48دارالشوراي ملي ،باالترين محکمه عدل است .هيچکس نميتواند حکم او را رد کند و بـرخالف آن رفتـار

نمايد .ميرزا صادق خان مستشارالدوله ،نشست يک شنبه ،سيزدهم شعبان 1325,

 .49سعدالدوله )ابوالمله( در يکي از نشستها گفت :من آن ميرزا جوادخـان سـعدالدوله نيسـتم .مـن وکيـل از

جانب سي کرور نفوسم .نشست پنجشنبه نهم ذيالحجه  .1324اين دسته از جمالت که نشاندهنده ظهور مفهـوم

نمايندگي ملياند ،در جاي جاي مذاکرات ديده ميشوند .ميرزا يحيي امام جمعه خويي در نشست سـهشـنبه چهـارم

ذيالعقده  1325گفت :از وکال ميپرسم که ما خود را وکيل عموم ملت و مسئول خدا ميدانيم يا نميدانيم يـا ايـن
که فقط هر کدام خود را وکيل شهر خودمان ميدانيم؟ اگر خود را وکيل تمام مملکت مـيدانـيم ،امـروز چهـل روز

بلکه دو ماه است که شيراز يک قطعه از خاک اين مملکت است ،حاکم ندارد و هـر چنـد روز يـک دفعـه هيجـاني

نموده باز ساکت ميشويم .آخر شما وکيل تمام مملکت هستيد!
 .50مستشارالدوله در خاطراتش مينويسد:

از دوازده نفر نماينده آذربايجان ،...دسته اول هفت نفري عبارت از حاج ميرزا فضلعلي ،هدايتاهللا ميرزا ،احسنالدولـه،

حاج ميرزا ابراهيم ،حاج ميرزا آقا ،شرفالدوله و نگارنده به تاريخ  24ذيالحجه  1324هجري قمري از قفقـاز عـازم

طهران شديم .دسته دوم امام جمعه خويي و حاج محمدآقا حريري پس از يـک دو مـاه بـه طهـران آمدنـد .ر .ک:

خاطرات مستشارالدوله ،صص 24ـ.25

 .51اين مدخل از آن سيد محمدتقي هراتي است.
 .52براي نمونه ،ر .ک :مدخل محمد حسين.
 .54مجلس اول و بحران آزادي ،ص 16,

53- http://www.bbc.co.uk/persian.

 .55يادداشتهاي تاريخي مستشارالدوله ،صص 25ـ26,
 .56مستشارالدوله مينويسد:

در رشت شنيده شد که پس از حرکت ما از تبريز ،وکالي انجمـن ملـي محـض اسـتخالص خـود از حرکـات

مستبدانه سيد هاشم که خود را سرحلقه حکومت »کيف ما يشائي« نموده بود و به صالحديـد علمـايي کـه ظـاهراً

مواق و باطناً مخالف مشروطيت بودند ،مشاراليه را به عنوان نماينده دوازدهم چاپاري به طهران فرستادند .از رشـت

به تبريز نوشتيم که اين انتخاب موجب توهين ماهست .اگر نقض نشود همگـي رسـماً اسـتعفا خـواهيم کـرد .ايـن

پروتست منطقي تأثير عاجل بخشيد و سيدهاشم بدون اينکه با ما مالقات نمايد ،فرداي ورود ما علـيالصـباح )بـه(
طرف تبريز حرکت کرد .ر .ک :يادداشتهاي تاريخي مستشارالدوله ،ص .26

اينکه گفته شد نام او به خطا در ميان نمايندگان آمده ،از مرام سياسي و مخـالفتش بـا مشـروطيت سرچشـمه

گرفته است .او با لشکر شکست خروده دولت به طهران آمد که تحت حمايت دولت مجلس را به توپ بسـته و بـه

اعتقاد خود ريشه مشروطيت را کنده ،...ولي ديري نگذشت که با سرنگون شـدن اسـتبداد صـغير ...بـه دار آويختـه
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گرديد .همان ،ص  .26اين نظر با توجه به نظريه نمايندگي و انتخابات در مجلس موسس اول عرضه شد .مفهومي

خاص از مفهوم نمايندگي در مجلس اول مؤسس وجود داشته است .نظريهاي که بايد آن را توضيح داد.

 .57نام او در پاي اليحه به صورت اقلالسادات و الطالب محمدتقي الموسوي الهـروي آمـده کـه در جاهـاي

ديگر هم هروي تکرار شده است.

 .58اين کاستيها گاهي به کاستيهاي ماهوي بدل ميشوند .براي نمونه ،نام مؤتمنالممالک در نشست يک-

شنبه ،هفتم ربيعاالول  ،1325به صورت »مؤتمنالملک« ثبت شده است.

 .59نوشتن اين واژه بـا »گ« نادرسـت اسـت ،بلکـه آن را بـا »ک«؛ يعنـي »لشـکر« بايـد نوشـت .ر .ک:

ابوالحسن نجفي ،غلط ننويسيم ،ص .329

 .60در همه متن »ناروند« آمده است.

 .61نشست پانزدهم و شانزدهم صفر .1325
 .62غالمحسين ميرزاصالح.

 .63اسداهللا ميرزا در نشست يکشنبه ،سلخ شهر ذيالعقده  1325به درستي گفت :در چندي قبل کـه در ايـن

خصوص صحبت شده ،در نظر بنده هست که گفته شد اگر کمتر از شش ماه بـه آخـر دوره انتخـاب مانـده باشـد،

مجلس انتخاب نمايد .اين است که قيد شد »بيش از شش ماه اگر نباشد« ،مجلس انتخاب نمايـد و گويـا در لفـظ

»باشد« و »نباشد« اشتباه شده است و وکيل حق ملت است ،نميشـود غصـب کـرد .سـخن او دربـاره راه يـافتن

خطايي به ماده دوازادهم ،درست است ،اما مجلس مشروطه به رفع اين مشکل مهم تن نداد.
 .64ص 42,

 .65ميرزا ابوالحسن خان معاضدالسلطنه ،در نشست يازدهم رمضان  :1325اين که گفتـهانـد از ملـل مختلفـه

وکيل انتخاب نشده است ،چرا نشده است؟ از طرف زردشتيها که وکيل آنجا دارنـد .ارامنـه و يهـود هـم خودشـان
حقوقشان را واگذار کردند به حججاالسالم .منتخب طايفه ارامنه وکالت خود را واگذار و تفويض به آقاي طباطبـايي

نمودند .منتخب طايفه هنود حق خود را در اين انتخـاب واگـذار بـه آقـاي بهبهـاني نمودنـد .ر .ک :نـاظماالسـالم
کرماني ،تاريخ بيداري ايرانيان ،ج  ،2ص 636,

 .66بهبهاني در پايان نشست پنجشنبه ،شانزدهم ذيالحجه  1324گفت» :وزير جنگ بـه بنـده نوشـته بودنـد،

خيلي عذرخواهي کردند که من کار دارم و نرسيدم ]که در مجلس حاضر شوم[ .هر امـري باشـد مـن در انجـامش

حاضرم و خودم هم در مجلس حاضر ميشوم و هر چه بخواهند همراهي دارم«.
 .67گفت و گو با BBC
 .68اصل 27,
 .69اصل 34

 .70اصل 35,
 .71اصل 41,
 .72اصل 42,
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 .73پس به راستي بايد گريهکنندگان بر اسالم گريه کنند .اين اصطالحي براي اشاره به ژرف بودن فاجعه است و به

بخشي از دعاي ندبه ميماند :و علي االطائب من آل احمد فليبک الباکون ،فعلي مثل الحسـين فليبـک البـاکون و ليضـج

الضاجون .عن االمام الرضا )ع( فعلي مثل الحسين فليبک الباکون ،فان البکاء عليه ،يحط الذنوب العظام.

 .74بل بدا لهم ما کانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه و انهم لکذبون ...اگر هم بازگردانده شـوند،

قطعاً به آنچه از آن منعب شده بودند برميگردند و آنان دروغ گويند )انعام.(28 /
 .75نور40, /
 .76مائده33, /

 .77متن کامل اين آيه چنين است :و اذ يمکر بک الذين کفروا ليثبتوک او يقتلوک او بخرجـوک و يمکـرون و

يمکراهللا و اهللا خيرالماکرين )انفال .(30 /آيات ديگري نيز با همين درونمايـه در قـرآن کـريم هسـت :و مکـروا و

مکراهللا و اهللا خيرالماکرين )آلعمران(54 /؛ مکرو مکرا و مکرنا مکرا )نمل (50 /و ...اين نمونه در متن درست ثبت

شده و تنها به انگيزه آوردن آن در فهرست آيات قرآن در نسخه ويراسته جديد ذکر شده است.
 .78شيخ يوسف وکيل فارس ،نشست شنبه ،يازدهم رمضان 1325,

 .79در متن قانونها ،تخاقوي آمده است .براي نمونه بودجه موقتي چهار ماهه تخـاقوي ييـل  1288شمسـي

وزارت جنگ.

 .80در اين قانون چنين آمده است :ماده اول مجلس شوراي ملي تصويب مينمايد که از نـوروز  ،1304تـاريخ

رسمي ساليانه مملکت به ترتيب ذيل معمول گردد و دولت مکلف است در تمام دواير دولتي اجرا نمايد .د ـ اسـامي
و عده ايام ماهها  .1فروردين  31روز ...ماه دوم ترتيب سال شماري ختا و ايغور که در تقويمهاي سابق معمول بوده

از تاريخ تصويب اين قانون منسوخ خواهد بود.
 .81گفت و گو با .BBC

