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این روزھا سخن از روش ھاي تاریخي اي مي رود کھ بھ تدریج اسطوره  آزادي ھاي مدني و نخستین قانون اساسي ایران 

نھ تنھا انقالب ھاي سیاسي، کھ در سرشت خویش عقل و دل ربا و پر از تناقض اند، کھ حتي متن ھا و . صفت شده اند
. سندھاي سیاسي اي کھ در گیرو دار دگرگوني ھاي بزرگ اجتماعي پدید مي آیند آماج خوانشھا و تفسیرھاي گوناگون اند

ّي خوانده اند و  1776نسل ھاي پي در پي مردم ایاالت متحده امریکا در خط خط بیانیۀ استقالل  نشان غرور و افتخار مل
آدمیان ھمگي برابر آفریده شده اند، و حق ھاي ناستاندني از جملھ حق زندگي، آزادي و نیل بھ «: در عباراتی چون

با این حال ھنوز جاي سخن ھاي بسیار در چند و چون فرآیندھائي باقي . دارند بھ دیدۀ ستایشگري نگریستھ اند» شادمانی
کھ  1787بھ آساني با قانون اساسي سال  1776این واقعیت نیز کھ بیانیھ سال . است کھ بھ تدوین این بیانیھ انجامیده اند

و متمم ) 1906-7(نخستین قانون اساسي ایران . برده داري را روا مي داشت سازگار نمي افتد ھمچنان محل گفتگو است
ّی را کھ قرار بود در ) 1.(آن نیز کمابیش دچار چنین سرنوشتي بوده است این سند حق قانونگزاري مجلس شورای مل

طبق این قانون قراردادھاي خارجي باید بھ . ي نفوذ شاه کاست کانون قدرت سیاسي نشیند بھ رسمیت شناخت و از دامنھ
تصویب مجلس شورا رسد، انجمن ھاي ایالتي از استقالل رأي بھره ور گردند، آزادي انتشار و مطبوعات تضمین و 

با این ھمھ، قانون اساسي از بازکردن گره تعارض میان قوانین . در برابر قانون برابر شناختھ شوند» اھالی مملکت«
تدوین کنندگان این قانون، . عرفی و احکام شرع بازماند و در نتیجھ نتوانست بھ شمار قوانین اساسي مدرن جھان بپیوندد

بلژیک اقتباس کردند گرچھ بھ قانون ھاي اساسي فرانسھ، بلغارستان و عثماني نیز بی  1831بیشتر از قانون اساسي سال 
این نوشتھ بھ بررسي تأثیر این الگوھا بر ساختار قانون اساسي نخست ایران مي پردازد و نشان مي دھد کھ . اعتنا نبودند

قانون اساسي ایران در پاره اي زمینھ ھا از برخی از قوانین اساسی اروپائیان فراتر رفتھ، بھ ویژه از آن رو کھ از حقوق 
قانون اساسي ایران پایھ ھای بنای . پادشاه کاستھ و قلمرو اختیارات مجلس شورا و وزیران را گسترده تر کرده است

ا از دیگر سو، قانون اساسی امتیازھای بی . دادگستري عرفي را فراھم آورد و از قدرت سنتي فقھا و مجتھدان کاست ّ ام
سابقھ اي بھ اسالم و روحانیت شیعھ داد و بدینروي ھم حقوق مدني شھروندان و ھم استقالل مجلس شورا و قوه قضائیھ 

عدالت در گفتمان سنتي شاردن، جھانگرد فرانسوي سدۀ ھفدھم، پادشاه ایران را خودکامھ ترین و . را مخدوش کرد
سرپرسي سایکس نیز در نخستین سال ھاي سدۀ بیستم چنین مي نگارد کھ شاه ایران، ) 2(نیرومند ترین شاه جھان مي داند

ّت پادشاھان ھخامنشي ریشھ داشت،« وھمانند قطبي بود کھ ھمۀ » فرمان روای خودکامھ ای بود کھ اقتدار مطلقش در سن
ا، واقعیت آن است کھ نقش و نفوذ دیگر بازیگران پھنۀ سیاست از این ) 3(».نظام زندگي اجتماعي بھ گِردش مي گشت ّ ام

ِ پادشاه را مھار و محدود مي کرد ّتي ایران می توان . قدرت مطلقھ مي کاست و خودکامگي بھ سخن دیگر، در جامعۀ سن
، قدرت گرفت کھ در آن شاھزادگان، روحانیان، سران قبیلھ ھا، و حاکمان  ِ نشان از یک ساختار دوگانھ، و مردساالر

دراین ساختار احکام شرع از یکسو و قوانین و سنت ھای ) 4.(ایاالت قدرت شاه را در برخي زمینھ ھا محدود مي کردند
احکام شرع را مجتھدان و فقیھان بر پایۀ قرآن و . عرفي، از سوی دیگر بر روابط خصوصی و عمومی حاکم بودند

احادیث و روایات و احکام امامان دوازده گانھ و نیز برداشت ھاي فقیھان شیعي تعیین می کردند و بھ اجرا در مي 
در دوران قاجار، این قوانین را دیوانیان انشاء می کردند و . دولت نیز کارپرداز رسوم و قوانین عرفي بود) 5.(آوردند

ّي نیز . قاضیان دیوانخانھ ھا بھ دست شاه منصوب یا برکنار مي شدند. داروغھ ھا بھ اجرا مي گذاشتند والیان محل
ّي در ایالت ھاي خویش داشتند در روستاھا نیز دھخدایان بھ داوري و میانجیگري کشمکش ھاي . دادگاھھاي عرفي محل

ّي مي پرداختند ا مرز میان شریعت و قوانین عرفي ھیچگاه روشن و متمایز نبود. محل ّ براي نمونھ، در دوران پایاني . ام
ا در دوران نادرشاه افشار ) 1722-1501(صفویھ  ّ ) 1747-1736(سررشتۀ قانونگذاري در دست شریعت مداران بود ام

با اینجال مي توان گفت کھ رویھمرفتھ روحانیان بھ داوري ھاي . مقامات دولتي قانونگذاري را یکسره بھ عھده داشتند
در . مذھبي و مدني مي پرداختھ و مأموران دولت نیز عھده دار داوري و اجراي حکم در مورد جرائم عادی بوده اند

کشمکش ھاي مالي نیز بیشتر دو داور بھ نمایندگي ھریک از دو طرف بھ حل مشکل از راه میانجیگري و مصالحھ مي 
این شیوه ھا و برداشت ھا از مقولۀ عدالت در جامعھ دست کم در چھار مورد با درک مدرن از عدالت ) 6.(پرداختھ اند

ن کھ در تمدن ھاي یوناني و رومي و جامعھ ھاي اروپائي سده ھاي نخست اینکھ در ایران، ھمچنا. ورزي تفاوت دارند
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میانھ، عدالت ورزي در گرو رفتارھاي گوناگون با آدمیان بھ فراخور جایگاه و رتبۀ آنان در پھنۀ زندگاني اجتماعي بوده 
پاسداري از سلسلھ مراتب اجتماعي در کانون درک سنتي از عدالت مي نشست و پادشاه عدالت گستر نیز بھ . است

اھل قلم، مردان شمشیر، . نگاھباني از حق ھاي چھار گروه اجتماعي و پاسداشت سلسلھ مراتب میان آنھا مي پرداخت
حسین واعظ . بازرگانان و کشاورزان ھریک حقوق ویژه اي مي طلبیدند کھ در خور مرتبھ و کارکرد اجتماعي ایشان بود

ي  ي ویژه اي است کھ از گذشتھ ھرآدمي را جایگاه و رتبھ: کاشفي این نگاه سنتي و ھمگاني را چنین بھ تصویر مي کشد
بسیار دور برایش در نظر گرفتھ شده است اگر ھرکس بخواھد از گلیم خویش پا بیرون نھد از چپ و راست کشاکش ھا و 

کشمکش ھا آغاز مي شود پس پادشاه باید ھرکس را در جایگاه فراخور وي نگاھدارد و آنگاه شکوفائي و بسامانی ملک 
این نگاه سنتي بھ عدالت دست پادشاه را براي چیرگي بر زندگي درباریان، وزیران و کارمندان ) 7.(خویش را نظاره کند

ھرکس کھ بھ مقام و رتبھ اي دولتي دست مي یافت خویش را نوکر پادشاه مي دانست و جان و «: دولتي مي گشود چنانکھ
بي سببي نیست کھ تا صدراعظمي از ) 8(».مال و ناموس اش و نیز زندگي فرزندانش ھمھ و ھمھ در دسترس شاه بود

از دیگر سو، پناه بردن بھ قدرت فائقۀ پادشاه طبقھ ھاي میاني ) 9.(چشم شاه مي افتاد جان و مالش ھردو بر باد مي رفت
ّي، شاھزادگان و دیگر وابستگان بھ قلمرو قدرت را از زیاده روي  و پائیني اجتماع را توان آن مي بخشید کھ والیان محل

ّتي پراکندگي و گونگی تعاریف آن بود چنانکھ براي یک جرم بھ . در ستم بھ زیردستان بازدارند دومین ویژگي عدالت سن
ِعمال می شد این مشکل راه حل چندان ساده اي نداشت . فراخور شھر و دیاري کھ درآن روي می داد کیفری خاص ا

بویژه اینکھ بھ رغم گونگوئي حکم ھا و کیفرھا، حاکم شرع ھر شھر و دیار خود را بھ کانون فقھ شیعھ مي پیوست و 
َم استقالل و خودمختاري در داوري و مجازات برمي افراشت ل ھمچنان کھ خیل بزرگي از عالمان دیني نیز . بدین روي عَ

در این میان گروه مجتھدان در . کھ علم فقھ اندوختھ بودند سخن آخر در داوري و تعیین مجازات را بر زبان می آوردند
بیشر مجتھدان در حوزه ھای فقھی شیعی عراق آموزش مي دیدند و از آن پس . رأس عالمان دیني بھ بشمار مي رفتند

ّي در ھر شھر و روستا را بھ دست مي آوردند پاره اي از این «.حق تفسیر قرآن و شریعت و تعیین امام جماعت محل
د خود مي شدند»مجتھدان بھ مقام ّ در حالي کھ دست مراجع تقلید . مرجعیت شیعھ می رسیدند و سرمشق ھمۀ مؤمنان مقل

در تفسیر احکام و قوانین اسالم کامال باز بود، ھر فرد شیعھ مي بایست مرجعی ویژه را برگزیند و در تمامي کارھاي 
گروھھاي گوناگون ایرانیان بستھ بھ قومیّت شان، بیشتر پیرو یک مرجع تقلید . دیني و عبادي خویش از وي پیروي کند

بھ سبب این گونگونی و پراکندگي، ) 10.(ویژه مي شدند و پس از مرگ وی پیروانش دیگري را بجاي وي برمي گزیدند
. چاره ھای بسیاري کھ در سدۀ نوزدھم براي سامان بخشیدن بھ محاکم شرعی بھ کار برده شد بھ فرجام مطلوب نرسید

بنانھادن یک نظام یگانۀ حقوقي ھم در گرو آشتي عرف و شریعت بود و ھم وامدار ھماھنگي مراجع تقلید در شیوۀ تفسیر 
.ناگفتھ پیداست کھ چنین ھماھنگي بھ دگرگوني شگرفي در ساختار پراکنده و گونگون رھبري شیعھ مي انجامید. شریعت

مانند بریدن و جدا کردن پاره ھائي  -تنبیھ بدني. سومین ویژگي عدالت سنتي در شیوۀ مجازات آن جلوه گر مي شود) 11(
تا سال ھاي پایاني سدۀ نوزدھم نیز . و تعمیم دادن کیفر گناه کار بھ افراد طایفھ دو ویژگی عدالت ورزي سنتي بود -ازبدن

نمونۀ این مجازات ھا را مي . کیفر شوریدن براسالم یا پادشاه مجازات ھای سنگین و گاه کشتن ھمۀ بستگان مجرم بود
، پس از آنکھ چارتن بابي 1852در سال . توان در سرنوشت پیروان کیش باب دید کھ در سدۀ نوزدھم رواج یافتھ بود

قصد جان ناصرالدین شاه کردند، سي تن از رھبران بابي بھ گناه ارتداد بھ مرگ محکوم شدند و در کوي و برزن بھ 
در دیگر شھرھا و ایالت ھاي ایران نیز ) 12.(دست گروھھاي گونگون اجتماعي بھ شیوه ھاي بي رحمانھ اي کشتھ شدند

دراین دوران شکنجھ و آزار زندانیان و چوب و فلک کردن و دست و پا و گوش ایشان . چنین کشتارھائی روي داد
بود کھ، پس از کشتھ شدن ناصرالدین شاه، فرزندش مظفرالدین  1896تنھا در سال ) 13.(ي مرسوم مجازات بود شیوه

) 14.(شاه اجازۀ شکنجھ کردن میرزا رضاي کرماني را نداد و با بدارآویختن وي در پیش چشم ھمگان موافقت کرد
چھارمین ویژگي عدالت سنتي شیعي در ایران رفتار نابرابر با زنان واقلیت ھاي دیني ایران خواه مسلمان سني و خواه 

باید بھ یاد داشت کھ برخالف دین یھود و مسیحیّت کھ بھ زن حق ارث بردن از مال نداده است، . نامسلمان و بردگان بود
با این . زن مسلمان ھمچنین مي تواند پرداخت نفقۀ خویش را از شوھر طلب کند. زنان مسلمان از حق ارث برخوردارند

ھمھ، قانون ارث اسالمي کھ سھم پسر را دو برابر دختر معین کرده است در بیشتر بخش ھاي روستائي و بویژه آنجا کھ 
براي بسیاري زنان شھري نیز تبعیت از این قانون و دسترسي ) 15.(مالکیت زمین در میان بود بکلي نادیده گرفتھ مي شد

بھ سھم موروثي امکان پذیر نبوده است و زنان از حضور و مشارکت در بخش بزرگي از سپھر ھمگاني برکنار داشتھ 
حق مردان بھ چند ھمسري و طالق نیز آزادی ھا و حقوقي اندک . شده و از حقوق شخصي ناچیزي بھره مند بوده اند

اقلیت . زنان حتی توانائی بھره وری از این حقوق اندک را نیز نداشتند. براي زنان در نھاد خانواده باقي مي نھاده است
یکي از ویژگی ھاي دستگاه عدالت سنتي پاسداري . ھاي دیني نیز بھمین شیوه از برابري در برابر قانون محروم بوده اند

بناي . از تمایزھاي دیني و اجتماعي و تفکیک بین مسلمان و نامسلمان و شخص آزاد و برده در جوامع اسالمي بوده است
بسیاري ازین دوگانگی ھاي اجتماعي در واپسین سال ھاي پادشاھي صفوي نھاده شد و تا سال ھاي آغازین سدۀ بیستم نیز 

ّتی با ارزش ھا و باورھای نوین روبرو شدند از آن جملھ . دوام آورد تنھا با انقالب مشروطھ بود کھ بیشتر اعتقادات سن
ثلھ کردن و بریدن اعضای بدن )مرد(تمامي شھروندان : این کھ ُ ، جدا از رتبۀ اجتماعي شان، در برابر قانون برابراند؛ م

مجرمان مجازاتي وحشیانھ و غیرانساني است؛ قانون باید بھ یکسان در ھمۀ شھرھا و ایالت ھا بھ اجرا درآید؛ نظام برده 
. داری غیر انسانی است و سرانجام گونگوني دین و ایمان مذھبي ایرانیان مانع از برابري ایشان در برابر قانون نیست

ا خواھیم دید کھ براي شاه و طبقھ روحانیان پذیرش این گونھ آزادي ھا و برابری ھای انسانی بھ ھیچ روی کار ساده  ّ ام
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اي نبود و در نتیجھ کشمکش بین ھواداران و مخالفان این دگرگونی ھا از آن روز تاکنون تأثیر بسیار بر مسیر حرکت 
پس از ماه ھا تظاھرات  1906انقالب مشروطیت در روز پنجم اوت سال . سیاسی و فرھنگی جامعۀ ایران نھاده است

بھ ناچار فرمانی صادر کرد کھ درآن از گشایش مجلس ) 1907-1896(خیاباني و شورش ھاي ھمگاني مظفرالدین شاه 
ّي و تدوین قانون اساسي سخن رفتھ بود در دورۀ پنج ماھۀ آغاز انقالب، مشروطھ خواھان انتخابات ) 16.(شوراي مل

ّت ساختند ھمگاني بھ  1906قانون انتخابات کھ در ماه سپتامبر . اي برگزار کردند و نمایندگان مجلس را روانۀ خانھ مل
تصویب رسید راه را برای حضور نمایندگان گروھھا و اصناف در مجلس شورا گشود و حق رأي دھي را بھ مردان 

ب، بازاریان و پیشھ : وابستھ بھ شش گروه اجتماعي واگذار کرد ّ خاندان قاجار، زمین داران و اشراف، روحانیان و طال
رد، و بازرگانان ُ درصد شھروندان  90بھ گزارش سید حسن تقي زاده، نمایندۀ تبریز، در شھرھاي بزرگ ) 17.(وران خ

نمایندۀ مجلس اول  156درصد از روستائیان دارندۀ حق رأي در گزینش  50حائز شرایط و در روستاھا نزدیک بھ 
با آن کھ بسیاري از حائزان شرایط در میان عشایر و . شرکت جستند، اگر چھ این ارقام ممکن است اغراق آمیز باشد

استان ھاي ایل نشین در انتخابات شرکت نکردند، بیشتر پژوھندگان معاصر برآن اند کھ نخستین انتخابات عمومی در 
بالفاصلھ پس از ) 18.(ایران از استقبال ھمگاني بھره مند بود و شاید بتوان آن را نمونۀ انتخاباتی دموکراتیک دانست

گشایش مجلس در تھران و حتي پیش از آنکھ بسیاري نمایندگان استان ھا و شھرستان ھا بھ پایتخت برسند، گروھی 
این پیش نویس کھ از قانون اساسي . برگزیده از مشروطھ خواھان پیشن نویس مختصري از قانون اساسي را تھیھ کردند

مجلس اول . بلژیک الگو گرفتھ بود بنیان نظام پارلماني مدرن درایران را پي افکند 1831فرانسھ و قانون اساسي  1791
مجلس اول، بھ معنای . مرکب از نمایندگان تھران و شھرستانھا بود کھ براي مدت دوسال بھ نمایندگي برگزیده شده بودند

واقعی یک مجلس قانونگذاري بود کھ ھم رأسا بھ تدوین قوانین می پرداخت و ھم لوایح پیشنھادی دولت را رد یا تصویب 
مجلس نقشی اساسی در امور مالی و بودجھ دولت، در پرداخت ھاي خارجي، و در تصویب قراردادھا و پیمان . می کرد

برپایۀ قانون اساسی، حقوق و اختیارات مطلقھ شاه یکسره ) 19). (قانون اساسي 26تا  22اصول (ھاي دولتي داشت 
ّي بودند. محدود می شد شاه . گرچھ او ھنوز ریاست دولت را بھ عھده داشت اما وزیرانش پاسخگوي مجلس شوراي مل

دیگر نھ بر خزانۀ کشور مسلط بود و نھ مي توانست پاي از دایرۀ حقوقي کھ برابر قانون اساسي بھ او داده شده بود فراتر 
ازین پس شاه وظیفۀ پیروي و پاسداري از قانون اساسي اي داشت کھ درکنار دیگر حقوق و آزادی ھای مدني بھ . گذارد

تشکیل انجمن ھاي نظارت بر  1906قانون انتخابات سپتامبر . ویژه برحق آزادي احزاب و روزنامھ ھا تأکید می کرد
این انجمن ھا نخست در آذربایجان و تھران و پس از آنھا در استان ھاي جنوبي یعني . انتخابات را ضروری شمرد

. شیراز و اصفھان و دیگر جاي ھا گشوده شدند و بیشتر آنھا نیز خدمت خویش را تا پایان دوران انتخابات پي گرفتند
انجمن ھاي . انجمن ھا بھ تدریج بھ عنوان نھادھائي مستقلي ریشھ دواندند و بھ بازتابی نابسامانی ھای انتخاباتی پرداختند

شماری از این . گوناگون دیگری نیز در شھرھاي بزرگ و کوچک، و حتي در برخي روستاھاي شمال کشور برپا شدند
ّت برخی از زنان طبقات باال و میانی جامعھ در تھران و چند شھر  گونھ انجمن ھا نیز بھ صورت نیمھ مخفي بھ ھم

بسیاري از حقوقی . بزرگ دیگر آغاز بھ کار کردند و بھ بنانھادن مدرسھ ھا، بیمارستان ھا و یتیم خانھ ھا دست گشودند
کھ این انجمن ھا طلب می کردند، از آن جملھ حق تأسیس مدرسھ و بیمارستان و نظارت بر کارکرد فرمانداران و زمین 

از این گذشتھ، اصولی کھ کیفیت رابطۀ شاه با مجلس شورا مي پرداخت و . داران، در قانون اساسي پیش بیني نشده بود
این واقعیت . نیز قوانینی کھ بھ محدود ساختن دامنۀ شمول احکام شرعي مي انجامید در پردۀ اجمال و ابھام بود

برچگونگي داد و ستد مجلس، بسان یک نھاد تصمیم گیری نوین، با دو قطب سنتي قدرت یعني شاه و نھاد روحانیت تاثیر 
م قانون اساسي توجھ مجلس بھ مقوالت آزادي، عدالت و برابري و محدود شدن دایرۀ قدرت شاه بھ . مي گذاشت ّ متم

در این سالھا ھم مجلس . دگرگوني شگرفي در الگوي سیاسي و اجتماعي ایران در نخستین سال ھاي سدۀ بیستم انجامید
شورا و ھم مطبوعات از حقوق بي سابقھ اي برخوردار شده بودند و در نتیجھ سلسلھ مراتب قدرت سنتي در اجتماع را بھ 

چنین چالشي نھ تنھا سنت گرایان و محافظھ کاران ضد مشروطھ کھ بسیاري روحانیان مشروطھ خواه . چالش مي کشیدند
در عموم مسائل آن چھ را صالح ملک و «براي نمونھ، مجلس مي توانست . و ھوادار انقالب را نیز دلنگران مي ساخت

ّت می داند . ؛ ھمۀ قوانین کشور نیز مي بایست از تصویب مجلس بگذرند)قانون اساسي 15اصل (بھ تصویب رساند » مل
حدود و ثغور «یا ھر تغییری در » عایدات یا دارائی دولت«انتقال یا فروش ھر بخشی از ) قانون اساسي 16اصل (

اعطای «و » عھدنامھ ھا«) قانون اساسي 22اصل . (با تصویب مجلس شورای ملی ممکن خواھد بود» مملکت
مجلس مي توانست ) قانون اساسي 24اصل . (بھ ھر کس اعم از خارجی یا داخلی باید بھ تصویب مجلس برسد» امتیازات

قانون  29و  28اصل ھای . (شده باشد» خالف یا نقض قانون«از شاه برکناري ھر وزیری را بخواھد کھ مرتکب 
براي نمونھ، در آن فھرست دقیقی . با این ھمھ، قانون اساسي بسیاري نکتھ ھا را ناگفتھ و ناپرداختھ گذاشتھ بود) اساسي

ۀ  از حقوق و آزادی ھای فردي و اجتماعي شھروندان بھ چشم نمي خورد و مرز روشني بین تکالیف و اختیارات سھ قوّ
مجلس گروھي شش نفري را براي رسیدگي بھ این  1907در زمستان سال . مقننھ، اجرائیھ، و قضائیھ دیده نمی شد

ھریک از اعضای این گروه مي بایست با یک زبان . کاستي ھا برگزید تا بھ نوشتن متممی بر قانون اساسي بپردازند
سالھا بعد، یکي از اعضاي این ) 20.(خارجي آشنا باشد تا بتوانند از قوانین اساسي دیگر کشورھا در این کار بھره برند

تأکید کرد کھ او و ھمکارانش اصول » گروه آسیاي مرکزي لندن«گروه شش نفري، سیدحسن تقي زاده، در سخناني در 
بیش از ھرچیز بر قانون اساسي بلژیک نھاده اند، گرچھ گاه از قوانین اساسي «مندرج در متمم قانون اساسی ایران را 

تدوین کنندگان قانون اساسی ایران دیگر قوانین اساسی، از جملھ قانون ) 21.(»فرانسھ و بلغارستان نیز کمک گرفتھ اند
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 1906امپراتوري آلمان را کنار نھادند، گرچھ پاره اي از آن را در نسخۀ پیش نویس قانون انتخابات  1871اساسي 
.بھ این پرسش کھ چرا ایرانیان قانون اساسي بلژیک را الگو قرار دادند بدو گونھ پاسخ می توان گفت) 22.(گنجانده بودند

ّر از  1876یکي اینکھ قانون اساسي عثماني کھ در سال ) 23( تدوین شده و نخستین قانون اساسي خاور میانھ بود، متأث
در واقع، قانون اساسي . قانون اساسی بلژیک بود و بدینروي از خود سرمشق و نمونھ اي براي ایرانیان بجا مي نھاد

بلژیک تاثیر عمده ای بر توسعۀ سیاسي چندکشور اروپائي و ھر سھ کشور مھم خاورمیانھ یعني امپراتوري عثماني، 
بھ گفتگو گذاشتھ شده ) 96-1848(فشرده ای از ھمین قانون اساسي در دربار ناصرالدین شاه ) 24(ایران و مصر داشت

ناصرالدین شاه کھ پادشاھي خویش را . بود و شاه ھم آنرا از آنرو کھ از قدرت پادشاه سخت مي کاست یکجا رد کرده بود
با شوق و شور فراواني براي دگرگوني و مدرن سازي نظام حکومتي آغاز کرده بود تخت سلطنت را در حالي بدرود 

قانون اساسي بلژیک بھ پیروي قانون ) 25.(گفت کھ از اصالحات سیاسي و اداري بھ ھراسی مرگ آسا افتاده بود
این قانون  14افزون براین اصل . ، دست روحانیان و کلیسا را از حقوق و اختیاراتشان کوتاه ساخت1791فرانسوي سال 

ِعمل این آزادی  آزادي مذھب، برگذاری مراسم و آداب مذھبي ھمگاني، و ابراز عقیده را تضمین مي کرد مگر آن جا کھ ا
درقانون اساسي عثماني، ھمانند قانون اساسی بلغارستان، سلطان ھم پادشاه و ھم باالترین . بھ ارتکاب جرمي بینجامد

چنانکھ . رھبر دیني بھ شمار مي رفت و مسئولیت تضمین اجرای قوانین شریعت و عرف ھردو بدوش او نھاده شده بود
خواھیم دید بھ رغم کوشش ھایي کھ براي محدود کردن قدرت نھادھاي مذھبي در کار شد، قانون اساسي ایران دست آخر 
از الگوھاي عثماني و بلغار و نھ قانون اساسي بلژیک پیروي کرد و حتي پا از آن ھردو فراتر نھاد و در مقایسھ با آن ھا 

دلیل دیگری کھ نویسندگان قانون اساسی ایران را بھ قانون اساسی بلژیک متمایل . قدرت فزونتري بھ روحانیان بخشید
. می کرد پیوندھاي تجاري و سیاسي اي بود کھ شماري از نخبگان مشروطھ خواه ایراني را با دولت بلژیک پیوند می داد

ھمو . سعدالدولھ کھ بھ نمایندگي دولت ایران سال ھا در بلژیک بسر برده بود با ساختار سیاسي بلژیک آشنا بود) 26(
را از دولتمردان بلژیکي طلب کرد، آنرا بھ زبان فارسي برگرداند و با گروه شش نفري  1831نسخھ اي از قانون اساسي 

 1906چنین بود کھ گرچھ قانون ھاي فرانسھ و بلژیک ھردو بر قانون سال ) 27(بازنگري قانون اساسي درمیان نھاد
. ایران شد 1907بلژیک بود کھ کمابیش سرمشق متمم قانون اساسي  1831ایران تأثیر مي نھادند دست آخر این قانون 

ّي بلژیک طرح قانون اساسي اي را درافکند کھ در بسیاری  1831بلژیک در سال  1831قانون اساسي سال  کنگره مل
درین قانون اصل نمایندگی فرد شھروند جایگزین شیوۀ پیشین . فرانسھ بود 1791زمینھ ھا وامدار قانون اساسي سال 

برپایۀ بسیاري از قوانین اساسي سده ھاي ھجدھم و نوزدھم اروپائي حق رأی . یعني نمایندگي گروه و صنف شده بود
بھ  1831گرچھ قانون اساسي . دادن تنھا بھ طبقۀ کوچکي از مردان تعلق می گرفت کھ توانائی پرداخت مالیات داشتند

ا در ھمین حال قدرت درخوري نیز بھ استان ھای گوناگون مي داد و پیوند  ّ پیدایش دولت مرکزي قدرتمندي انجامید ام
ّي آنان پدید مي آورد ا، تا آنجا نرفت کھ، ھمچون سرمشق . اندامواري میان شوراھاي محل ّ قانون اساسي بلژیک، ام

چنین بود کھ بھ رغم آرمانخواھان انقالب فرانسھ، . یاد کند» حقوق ذاتي و جدائي ناپذیر مردمان«فرانسوي اش، از 
قانونگذاران بلژیکي بھ مشروطھ سلطنتي و نھ جمھوري مي اندیشیدند و آنچھ این اندیشھ را بھ پیش مي راند برآیندي از 

در این . فشار قدرت ھاي اروپائي و تالش میانھ روھاي تمرکز گرائي بود کھ اکثریت مجلس قانونگذاري را بدست داشتند
افزون براین، . قانون اساسی، شاه فرماندۀ کل نیروھا شناختھ شد و حق داشت مجلس را بھ خواست خویش منحل کند

قانون اساسي بلژیک بھ چیرگي کلیساي کاتولیک بر نظام آموزش و پرورش پایان مي داد و دستگاه آموزش ھمگاني را 
اصول دیگری . اصل ھائی دراین قانون نیز بھ آزادي مذھبي و جدائي کلیسا و دولت مي پردازند. جایگزین آن مي ساخت

ب و نشر آرا و عقاید و سرانجام آزادی زنان را تضمین می کرد و  ّ نیز آزادي ھاي مدني از آن جملھ آزادي تجمع و تحز
اصل تفکیک . بھ شھروندان فرانسوي و فنالندي زبان حق می داد زبان مادری خویش را بیاموزند و بدان سخن گویند

بھ این ترتیب، پادشاه، مجلس . نسبی و نھ مطلق قوای سھ گانۀ مجریھ، مقننھ و قضائیھ شالودۀ این قانون اساسی بود
نمایندگان و مجلس سنا ھر سھ حق قانونگذاري داشتند گرچھ قانون ھاي تصویب شدۀ آنان نمي بایست با اصول قانون 

ا فرامین اش بدون امضاي ھیئت وزیران مجری نمی . اساسي ناسازگار باشد ّ پادشاه در رأس قوه مجریھ قرار داشت ام
از اینھا گذشتھّ پادشاه اختیاراتی در مورد . وزیران نیز براي ماندن بر مسند وزارت نیازمند پشتیباني مجلس بودند. شد

ا در برکناري آنان دو مجلس نمایندگان و سنا نیز سھم مساوی  ّ قوه قضائیھ داشت از جملھ حق انتصاب قضات با او بود ام
ي بیستم در صدر فھرست  با وجود ھمھ امتیازاتی کھ بھ شاه داده شده بود، قانون اساسی بلژیک تا آغاز سده. با شاه داشتند

قوانین اساسي ستایش شده و پر طرفدار اروپایي جای داشت بھ تدریج سرمشق قانون ھاي اساسي آزادي گرا در سراسر 
این قانون روح حقوق و آزادی ھائي را کھ با انقالب ھاي فرانسھ و آمریکا بھ ذھن ھا رسوخ کرده بودند بھ .اروپا شد

کالبد اصول خویش مي کشید اما در عین حال بھ ساختار اجتماعي سراپا نویني کھ بکلي با رسم جامعھ و سنت 
بلکھ بر پایۀ سنن و سلسلھ مراتب اجتماعي موجود در استان ھاي ) 28(حکومتگری بلژیک بیگانھ باشد نمي اندیشید 

چنین است کھ نویسندگان قانون اساسي مشروطھ ایران بھ . خودمختار، حقوق فردي شھروندان را تعین و تضمین می کرد
گزینش قانون . اقتباس از قانون اساسی بلژیک پرداختند و بھ قوانین اساسی انگلیس، و آمریکای شمالی عنایتی نکردند

برعکس، چنین کھ ) 29. (اساسي بلژیک نھ پي آمد ناگزیر شرائط زمانھ بود و نھ از سر تصادف صورت مي بست
پیداست این انتخاب در پي وارسي ناقدانۀ قوانین اساسي بسیاری از جوامع دیگر و بھ نیّت یافتن سازگارترین آنھا با یک 

ایران با قوانین اساسی  1907مقایسۀ دقیق قانون اساسي . دستگاه سیاسي پارلماني در کشوري مسلمان بھ فرجام رسید
احی یک قانون  فرانسھ، بلغارستان، بلژیک و عثمانی حاکی از این واقعیت است کھ مشروطھ خواھان ایران در طرّ
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اساسي بھ نسبت مدرن و دموکراتیک و شالوده ریزی نظام ھای اجرائی، قانون گذاری و قضائی پیشرفتھ کامیاب بوده 
شیفتگی ایرانیان آزادی گرا بھ تحکیم و تثبیت یک ھویت ملي و عرفي را با  1907با این ھمھ قانون اساسي . اند

مشروعیت و اقتداری کھ بھ روحانیون مي بخشید در آمیخت و از این رھگذر بھ یک متن حقوقی چند پھلو و پر ابھام بدل 
انجمن ھاي ایالتي و والیتی درمیان دستاوردھاي برتر قانون اساسي در زمینۀ حقوق مدنی، حقوقی بود کھ از این . شد

ایران از دیر باز بھ . قانون، از راه تأکید بر انجمن ھای ایالتی براي مردم استان ھا و مناطق گوناگون ایران شناخت
ا انجمن ھا نھادھاي نویني بشمار مي رفتند کھ در گیرو دار انقالب مشروطھ  ّ استان ھا و ایاالت تقسیم مي شد ام

پس از پیروزي انقالب مشروطھ، انجمن ھاي ایالتي از حقوق و اختیارھائي برخوردار ) 30.(سربرآورده و بالیده بودند
ھمانگونھ کھ پیش ازین گفتیم . مي شدند کھ بیش ازین بھ ھمتایانشان در بلژیک و مستعمره ھاي فرانسوي ارزاني شده بود

ّي داشتھ اند اصول گوناگون . بلژیک و ھلند سابقۀ تاریخي بلندي در برسمیت شناختن خودمختاري اداري شوراھاي محل
بلژیک نمایانگر فصول مشترک بین رسم ھا و حقوق سنتي با حقوق مدرن و دموکراتیک درین  1821قانون اساسی 

برابر . ایران نیز حقوقی براي انجمن ھاي ایالتي درنظر گرفتھ شده است 1907در چھار اصل قانون اساسي . قانون است
این اصل ھا انجمن ھاي ایالتي مي توانند نقشی عمده در ادارۀ امور محلی بر دوش گیرند، سھمي از مالیات ایالتي را 

ّي خویش را برآن اساس سامان دھند در تمام ممالک محروسھ «طبق اصل نودم قانون اساسی . دریافت کنند و بودجۀ محل
ّب می شود و قوانین اساسیۀ آن انجمن ھا از این قرار  انجمن ھای ایالتی و والیتی بھ موجب نظامنامۀ مخصوص مرت

اعضاي انجمن ھاي ایالتي و والیتی بالواسطھ از طرف اھالی انتخاب می «:مطابق اصل نود و یکم این قانون. است
م این انجمن ھا» .شوند مطابق نظامنامۀ انجمن ایالتی و والیتی اختیار نظارت تامھ در «: و طبق اصل نود و دوّ

بلژیک اختیار افزونتري بھ  1831قانون اساسي » .اصالحات راجع بھ منافع عامھ دارند با رعایت حدود قوانین مقرره
ّي مي داد تا بھ بازرسي و ارزیابي چند و چون درآمدھاي مالیاتي در ایالت خویش بپردازند برابر اصل . انجمن ھاي محل

ّي قانوني نخواھد بود«این قانون  110 اصول ناظر بر » .ھیچ مالیات ھمگاني و یا گروھي بدون تصویب شوراھاي محل
ا، از چنین حقی براي انجمن ھاي ایالتي یاد نمي  ّ چگونگی اخذ و تقسیم مالیات ھای عمومی در قانون اساسی مشروطھ، ام

با اینھمھ، و در مقایسھ با نھادھای مشابھ در بلژیک انجمن ھاي ایالتي در ایران، از نظر قانون اساسی، از . کنند
ّي گرائي در برابر روند نھادینھ سازي شیعھ گري اگر چھ روحانیان . خودمختاري سیاسي بیشتري بھره مند بودند مل

ا با تصویب  ّ ّتی خود را بھ مجلس شورای ملی واگذاشتند، ام شیعھ، در قانون اساسی، بخشي از پایگاه اقتدار و نفوذ سن
اصل اول متمم قانون اساسي گوھر این . بھ قلمروھاي نویني از قدرت دست یافتند 1907متمم قانون اساسی در سال 
بیانیھ استقالل امریکا و اعالمیھ حقوق بشر فرانسھ در سرآغاز خود پاره اي از اندیشھ ھاي . دگرگوني را روشن می کند

، بویژه باور بھ حقوق جدا ناشدني انسان ھا یعني حق زندگي و حق آزادي و برابري در )Enlightenment(روشنگري 
قوانین اساسي بلژیک، بلغارستان و عثماني اما تا اینجا پیش نرفتند و . برابر قانون را در کالبد استوار زبان قانوني کشیدند

ّت و کشور خویش گشودند و از جملھ بھ مفھوم شھروندي  دفتر قانون را با اشاره ھائي کلي بھ ویژگي ھاي جغرافیائي مل
نخستین نسخۀ پیشنھادي متمم . و شرائط آن ھمچون بھ دنیا آمدن درآن قلمرو جغرافیائي یا مھاجرت بھ آن خاک پرداختند

م پیروي کرده و سخن را با برشمردن نام ایالت ھاي کشور آغاز مي  1907قانون اساسي  ایران نیز از ھمین الگوي دوّ
ا، با بندھائي بکلي متفاوت آغاز مي شود) 31.(کند ّ این نسخھ بھ نام استان ھا و . نسخۀ بازبیني شدۀ این پیش نویس، ام

ّۀ جعفریۀ اثنی «: ایالت ھا و مرزھایشان نمي پردازد بلکھ بجایش چنین مي آورد مذھب رسمی ایران اسالم و طریقۀ حق
ج این مذھب باشد. عشریھ است بدین روي، متمم قانون اساسي بر دین رسمی کشور ) 32(».باید پادشاه ایران دارا و مروّ

ھیچیک  1906و تکلیف شاه در ترویج آن پاي مي فشارد در حالی کھ فرمان مشروطیت، قانون انتخابات و قانون اساسی 
درآغاز سخن و جائي  1907برخالف این سھ سند، متمم قانون اساسي . چنین بر نقش و نفوذ دین اسالم تکیھ نکرده بودند

ّت یاد مي کند و نیز بر مذھبی از مذاھب اسالم انگشت مي  ّي ایرانیان سخن رود، از ھویت دیني مل کھ باید از ھویت مل
، کھ 1907اصل دوم متمم قانون اساسي . نھد و آنرا، کھ البتھ مذھب بیشتر ایرانیان است، مذھب رسمي کشور مي شناسد

شھرت یافتھ است، گامي فراتر مي نھد و خواستار تشکیل ھیئتی از روحانیان مي شود کھ از حق » اصل طراز«بھ 
برابر این اصل قوانینی کھ از مجلس می گذرند نباید با . بازرسي و ارزیابي قوانین مصوبۀ مجلس شورا بھره ورند

ھرچند نمایندگان مجلس حق گزینش پنج مجتھد عضو این شورا را دارند، این گزینش تنھا . شریعت اسالم ناسازگار باشند
باید در اینجا ) 33.(ازمیان فھرستی صورت مي پذیرد کھ علما خود فراھم آورده بھ نمایندگان مجلس پیشنھاد می کنند

اشاره کرد کھ نھ قانون اساسي عثماني و نھ قانون اساسي بلژیک ھیچیک چنین اختیار ویژه اي بھ نھاد روحانیت نداده 
در سدۀ نوزدھم، آن گاه کھ . ترکان عثماني سال ھا پیش تر از ایرانیان جنبش اصالحات خویش را آغاز کرده بودند. اند

یتي عثماني بودند، ترکان عثماني یک  ّ دولت ھاي قدرتمند غربي در تکاپوي از ھم پاشیدن امپراتوري چند قومي و چند مل
برابري ھمۀ مردم » فرمان ھمایونی«در  1856و پس از آن بھ سال » فرمان شریف گلخانھ«در  1839بار بھ سال 

اصل یازدھم قانون ) 34.(دست کم بر روي کاغذ آوردند -جدا از تعلقات دینی و طبقاتی آنان-عثماني در برابر قانون را 
ّن را کھ مذھب بیشتر مردم عثماني بوده است، مذھب رسمی مي داند ا ھمین . اساسي عثماني اسالم، و نھ اسالم اھل تسن ّ ام

قانون اساسي آزادي ایمان و عمل بھ دین ھاي گوناگون «: اصل بي درنگ بھ حقوق اقلیت ھا می پردازد و چنین مي آورد
قانون اساسي بلژیک، مسیحیت ارتدوکس شرقي  37ھمچنین طبق اصل » .در سرتاسر امپراتوري را پاس مي دارد

ا اصل ھای دیگر حقوق اقلیت ھای مذھبی را پاسداری می کردند ّ آزادي، برابري و دیگر حقوق . مذھب دولت بود، ام
مدني از آغاز جنبش مشروطیت بھ بعد معضل سازگار ساختن قوانین مدرن عرفی با احکام شریعت ھمواره دغدغھ 
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بررسي گفتگوھاي آغازین این دوران گواه آنست کھ روحانیان مشروطھ خواه آمادۀ بازنگري . خاطر ایرانیان بوده است
ّي سنتي ترین احکام و قوانین شرعي بودند حد این بازنگري ھا و دگرگوني ھا اما تا آنجا بود کھ بھ . و دگرگون ساختن حت

. آزادي ھاي مدني و دیني شھروندان نینجامد و دگرگوني اساسي در اصل نابرابری بین حقوق مرد و زن در پي نیاورد
ا این آزادی ھا و برابری ھا در بسیاری از جوامع آن دوران بھ رسمیت شناختھ شده بودند، از جملھ در بیانیۀ حقوق  ّ ام

ّی درقانون اساسي ) 7اصل (بشر فرانسھ در بیانیۀ حقوق انسان ایاالت متحد آمریکا، درقانون اساسی بلژیک  و حت
ا، از آزادي فردي مشخصا یادی نکرده است) 9اصل . (عثماني ّ با تالش برخی نمایندگان آزادی . قانون اساسی ایران، ام

اھالی «: خواه مجلس، بھ ویژه سید حسن تقي زاده، اصل برابري ھمگان در اصل ھشتم متمم قانون اساسی تصریح شد
ي نگارش این اصل،  الگوي این قانونگذاران در شیوه» .مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواھند بود

قانون اساسی  17قانون اساسي بلژیک و اصل  6بیانیھ حقوق بشر فرانسھ بود کھ خالصھ اي از آن در اصل  6اصل 
واژه ھاي کلیدي در قانون اساسي ایران برابري ھمھ در برابر . قانون اساسی بلغارستان آمده است 57عثماني و اصل 

از ھمین رو، در این قانون کمترین اشاره ای بھ آزادی زنان و یا برابری . است» احکام شریعت«و نھ » قانون دولت«
در خاطر نھاد روحانیت تفاوت بین زن و مرد و مسلمان و نامسلمان نازدودني بود، گرچھ اجرا . آنان با مردان نشده است

قانون اساسي مشروطۀ ایران در نگارش اصل . کردن حکم شرعي این تفاوت ھا در عمل سخت تر و سخت تر مي شد
ھای دیگری در بارۀ حقوق مدني شھروندان نیز از قانون اساسی بلژیک اقتباس کرده بود از جملھ در پاسداشت حق 

ِ داشتن حریم خصوصي بھ ویژه در مکاتبات و حق  مالکیت فردي، احترام بھ حریم زندگي و خانھ شھروندان، حق
نفی بلد یا منع از اقامت «قانون اساسی نیز مي افزود کھ ھیچ شھروند ایراني را نمي توان  14اصل . دادخواھي از دادگاه

مقایسۀ پیش نویس قانون » .در محلی یا یا مجبور بھ اقامت در معینی نمود مگر در مواردی کھ قانون تصریح می کند
و آنچھ در نھایت بھ تصویب رسید این واقعیت را آشکار می کند کھ تدوین کنندگان این قانون در  1907اساسی 

تحصیل و تعلیم علوم و «: قلمروھاي دیگري نیز کلید قدرت و اختیارھاي بسیار را در کف روحانیان شیعھ نھاده اند
، مطبوعات آزادند و ممیّزی در آن ھا ممنوع )18اصل (» .معارف و صنایع آزاد است مگر آنچھ شرعا ممنوع باشد

ه بھ دین مبین«است  آزادي احزاب و انجمن ھا و گردھم آئي ھا ھم در ) 20اصل (» . . .غیر از کتب ضالل و مواد مضرّ
د فتنۀ دینی و دنیوی و مخلّ بھ نظم نباشند«سراسر کشور تضمین شده بھ شرط آن کھ  ّ سي سال پیش ) 21اصل (» . . .مول

ا اگر . از انقالب مشروطیت قانون اساسي عثماني ھمۀ این حقوق را بدون ھیچ شرط و محدودیتی تضمین کرده بود ّ ام
سلطان عبدالحمید دوم قانون اساسي عثماني را چندی پس از تدوینش نفی بلد کرد روحانیان محافظھ کار ایراني کار 

برخی دیگر از اصول مندرج در قوانین اساسي بلژیک و . حقوق مدني ایرانیان را در متن قانون اساسی یکسره ساختند
ایران راه نیافتند از جملھ اصل ھای ناظر بر  1907عثمانی در بارۀ آزادی ھا و حقوق مدنی ھیچگاه بھ قانون اساسي 

فشردۀ سخن ) 35.(جدائی دین و دولت، آزادي مراسم مذھبي و عبادي، منع تحمیل شکنجھ و کار اجباری و برده داری
ایران از قوانین اساسی بلژیک، بلغارستان، عثماني و  7-1906در تنگ کردن دایرۀ قدرت و اختیار شاه، قانون اساسي 

مجلس شورا نھاد قانونگذاري بود و برابر قانون اساسي ایران بسیاري از . نیز آلمان و ژاپون و روسیھ پیشی مي گرفت
این . حقوق و اختیاراتی کھ شاھان اروپا و امپراتوران ژاپون در انحصار خود گرفتھ بودند، بھ مجلس شورا واگذار شد

ّي را با بھ رسمیت شناختن شاه بسان نمایندۀ شھروندان  بنیاد مي نھاد و ) ونھ مالک رعیت(قانون اساس حاکمیت مل
افزون براین، قانون اساسي اقتدار و اختیار ) 36) (26اصل (» .قوای مملکت ناشی از ملت است«تصریح می کرد کھ 

روحانیان را از سھ راه مي کاست، یکي با گشایش مجلس قانونگذاري، دوم با واگذاري نظام آموزش ھمگاني بھ دولت و 
م با تقسیم نظام قضایي بھ  در محاکم شرعیھ قضات شرع بھ داوری ) 27اصل. (»محاکم عرفیھ«و » محاکم شرعیھ«سوّ

در بارۀ امور حسبی و روابط خانوادگی می پرداختند و محاکم عرفیھ، کھ ھمان دادگاھھاي عادی دادگستری باشند، 
در برابر ) مرد(این قانون با تأکید بر برابری شھروندان . رسیدگی بھ دعاوی مدنی و امور کیفری را برعھده داشتند

ا، در این مورد ھم . مي بخشید) خواه مسلمان سني و خواه غیرامسلمان(قانون حقوق تازه ای بھ اقلیت ھاي مذھبي  ّ ام
نیز کھ حق رأی دادن در  1911بھ سال . زبان قانون بھ صراحت زبان قوانین اساسی بلژیک و بلغارستان و عثماني نبود

زنان در پرتو قانون اساسی . انتخابات عمومی بھ ھمۀ مردان داده شد از ابھام زبان قانون اساسي کاستھ نشده بود
ا بسیاري احکام مذھبي و رسم ھاي مردساالنھ در . مشروطھ بھ حقوق مھمی از جملھ حق آموزش و اشتغال دست یافتند ّ ام

چنانکھ برخي پژوھشگران فمینیست استدالل ) 37.(قالب قانون ھاي دامنۀ تکاپوھاي اجتماعي زنان را محدود می کرد
کرده اند دوگانگی سپھر ھمگاني و قلمرو خصوصي در جامعۀ مدرن بھ راستي تبلور قانوني بسیاري سنت ھاي 

) 63.(ي ایراني نیز نشان گرفت از این پدیده مي توان در جامعھ. مردساالرانھ در تاریخ و فرھنگ جوامع بشری است
با دریغ کردن حق رأي از زنان ایشان را از مشارکت در عرصۀ سیاست و تصمیم گیری سیاسي  1906قانون انتخابات 

. باز مي داشت و بھ ویژه داوری در بارۀ حقوق اعضای خانواده و روابط میان آن ھا را در اختیار مجتھدان باقي مي نھاد
این پدیده خود نشان از آن داشت کھ دگرگوني در قانون خانواده و تدوین قوانین عرفي سال ھا چالشي سخت و پردامنھ 

قانون اساسی مشروطھ مذھب شیعھ اثني عشري را دین رسمي کشور دانست و بھ . براي زنان و مردان ایران خواھد بود
گروھی از مجتھدان اختیار الغای قوانین تصویب شده در مجلس را می داد کھ در تعارض مستقیم با روح آزادي حاکم بر 

م مجلس . بسیاري از قوانین اساسي مدرن بود ا، واقعیت آن است کھ بجز یک استثنا در دورۀ دوّ ّ علما ) 11-1909(ام
نقشی در تأیید یا ابطال قوانین مصوبۀ مجلس ایفا نکردند، ھرچند نمایندگان پرنفوذ و روحاني مجلس اغلب بر ماھیت 

ح در قانون اساسی . قوانین تصویب شده در مجلس اثری قابل مالحظھ داشتند واقعیت آن است کھ آزادي ھای مدني مصرّ
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ع با قید  ّ ب و تجم ّ مھار و محدود شده » سازگار بودن با قوانین اسالم«مشروطھ نیز، از جملھ آزادي مطبوعات و تحز
ھمین محدودیت ھا بود کھ، ھمراه با برخی عوامل سیاسی، اقتصادی و فرھنگی، در نھایت امر بالندگی . بودند

بی دلیل نبود کھ حدود یک دھھ بعد بسیاری از . دموکراسی و رشد جامعۀ مدنی در ایران را با موانع بسیار روبرو کردند
لورنس الکھارت ھوشمندانھ چنین  1959در سال . مشروطھ خواھان بھ ھواداری از نظام اقتدارگرای رضاشاه برخاستند

اگر چنین شود بی تردید ھمۀ . چھ بسا روزی زمام حکومت ایران بھ دست مجتھدان و فقیھان شیعی افتد«: پیش بینی کرد
دستاوردھائی کھ در زمینۀ حقوق و آزادی ھای مدنی و مذھبی از انقالب مشروطھ بھ بعد نصیب ایرانیان شده است بھ 

ًم چنین چالشی را آیت الھ خمینی در پیکار طوالنی اش علیھ نظام پھلوی بر دوش ) 39(» .چالش کشیده خواھد شد ل عً
 .** کشید
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