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مفهومنمایندگیدرمجلساول
*

سیدناصرسلطانی

چکیده :مفهوم نمایندگی برای نخسـتینبـار در مجلـس اول پدیـدار شـد .ایـن
مفهــوم پــیش از مشــروطیت از جملــه مفــاهیم مخــاطرهآمیــوی بــود کــه
مشروطهخواهان درباره آن تنها در پرده گفتگو مـیکردنـد .پـس از مشـروطیت
آنگاه که حق و سهمی برای افراد اهالی مملکـت در تصـویب و نظـارت امـور
عموم شناخته شد ،نظام جدید ناگویر باید راهی برای جامه تحقق پوشـاندن بـه
این حق و سهم میگشود .نمایندگی مفهومی بود که جایگـاه تـازه افـراد اهـالی
مملکت را صورت تحقق میبخشید .چون جمع شـدن تمـام نفـوس در یکجـا
ممکن نبود ،از این جهت مقرر شد تا نمایندگانی برای هر طبقه در هـر والیـت
برگویده شود .نمایندگان اگرچه با انتخابات صنفی و طبقاتی وارد مجلس شدند
اما هیچگاه خود را نماینده صنف و شهر خود نخوانند .بلکه از همان آغاز خـود
را «وکیل از جانب سی کرور نفوس« و «وکیـل تمـام مملکـت« گفتنـد .مفهـوم
نمایندگی هر چند در مشروطیت با واژه وکالت در حقـوق شـرع معرفـی شـده
است ،اما این همانندی تنها اشترک لفظی بوده است و هر یک محتوا و موضوع
متفاوتی داشتهاند .در نوشته پیش رو فرایند پدیدار شدن ایـن مفهـوم و فاصـله
گرفتن تدریجی آن از وکالت در حقوق خصوصی را ،در گفتگوهای نماینـدگان
مجلس اول ،نشان خواهیم داد.
کلیدوا هها :مشروطیت ،نمایندگی ،مجلس اول ،مشروطه ،وکالت
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 -1درآمد
در مقایسه با مشارکت قدما در امور نوعی و عمومی ،که مسـتقیماً و شخصـاً آراء و نظـرات
خود را در مجالس ابراز میکردند ،متأخرین که فرا پیشینیان خود را نداشتند نـاگویر بایـد
رایونی و شور در این امور را به نمایندگان و امناء خود واگذار میکردند که تمام وقت خود
را وقف این کار کنند 1.خواهیم دید که در آغاز مجلـس اول بـه زودی نماینـدگان بـه ایـن
نتیجه رسیدند که باید زمان بیشتری صرف حضور در مجلس بکنند و برای کارهـای دیگـر
خود کسی را تعیین نمایند .بدین ترتیب نمایندگی به تدریج به سوی یک حرفـه مـیرفـت.
پس از اثبات حق و سهم ملت در اداره امور «این گفتگو به میان آمد که ملـت ایـن کـار را
چگونه باید صورت بدهد «.برای مشارکت ملت در سرنوشت خود دو طریق بیشتر پیش رو
نبود« .یکی آنکه افراد ملت شخصاً مداخله در امور سیاسی داشته باشند ،دیگـر آنکـه افـراد
ملت جماعتی را بگمارند که به اداره امور ایشان مشغول شوند «.طریق نخست تنهـا «بـرای
اقوامی که افراد ایشان قلیل باشند و بتوانند هر وقت الزم میشود در یکجـا جمـع شـده در
امور خودشان رأی بدهند« ممکن میشود .امـا در جـوامعی کـه افـراد ملـت پرشـمار و در
اراضی وسیعه پراکندهاند این کار میسر نیست .بنابراین «اکنون همه متفقنـد بـر اینکـه ملـت
2
باید اختیارات را واگذار به هیأتی نماید که به اسـم او و از جانـب او امـور را اداره کنـد«.
نمایندگی به این دلیل در مشروطیت پدیدار شد «چون جمع شـدن تمـام نفـوس در یکجـا
ممکن نیست ،از این جهت مقرر شده که هر طبقه در هر والیت جمع شده یک نفـر عاقـل
امین خیرخواه از جانب خود وکیل معین کرده بفرستند که با سایرین جمـع شـده مالحظـه
3
دردها و گرفتاریهای همه را کرده با اتفاق آراء و عقول اقدام بـه معالجـه امـراض کننـد«.
«حوائج عمومی را نمیشود سی کرور نفـوس در یکجـا جمـع شـده کارهـای خودشـان را
اصالح نمایند .پس چند نفری را وکالت داده میگویند شما در امـورات مـا نظـارت داشـته
4
باشید و این پولی که از ما گرفته میشود ببینید در خیر ما مصرف میشود یا در ضرر ما«.
در مجلس وقتی برخـی از نماینـدگان ،بـا ارجـاع امـور عمـومی بـه «مردمـان عاقـل و
1. Sieyès, cité par Bernard Manin, Principes du gouvernement représentatif, 1995, rééd. Flammarion,
coll. «Champs», 1996, p. 12; B. Constant, «De la liberté des Anciens comparée à celle des Modernes», in
Ecrits politiques, Gallimard, 1997, p. 50.

 .2محمدعلی فروغی ،حقوق اساسی یعنی آداب مشروطیت دول ،به کوشش علیاصغر حقدار ،تهـران ،کـویر،
 ،1182ص .10
« .3سؤالهایی دائر به مشروطیت« ،در رسائل مشروطیت ،ص .102
 .4جلسه شنبه  29ربیع االول  ،1125مذاکرات مجلس اول ،به کوشش غالمحسین میرزاصالح ،تهـران ،مازیـار،
چاپ نخست.1180 ،
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باهوش« ،غیر از نمایندگان ملت ،که در میان ملت هستند ،مـرز میـان مفهـوم نماینـدگی بـا
مفاهیم دیگر را مخدوش میکردند فضلعلی آقا تبریوی در توضـیح ایـن مفهـوم مـیگفـت:
«بیست کرور ملت اگر میخواست خودش به کار خودش رسیدگی نماید ،البد الاقـل بایـد
هفتهای یک روز در یکجا جمع شده در امورات شورا کند و این غیرممکن بود .پس از این
5
جهت برای خود وکالیی معین کردند که در کارهای آنها فکر و اصالحی نمایند«.
مفهوم نمایندگی تنها ناشی از غیرممکن بودن حضور همه سی کرور نفوس در تصویب
و نظارت بر امور نوعی و عمومی نیست بلکه نمایندگی بـا امکـان برگویـدن کارآگاهـان و
امناء ملت میتواند نظام سیاسی را کارآمدتر کند .تأکید بر عضـویت «عقـال«« ،امنـا«« ،امنـاء
جمهور«« ،عاقل امین خیرخواه«« ،سیاسیون« ملت« ،عقول منتخبه«« ،کارآگاهـان ملـت« و ...
در مجلس و «حق نظر کردن [آنها] در مصـالح و مفاسـد عامـه مملکـت  ...کـه هـیچگونـه
تصرفی در هیچیک از آنها بدون تصویب و تصدیق آنها صورت وقـوع پیـدا نکنـد «.بـرای
دست یافتن به این کارکرد مجلس بوده است« .نوع ملت و سکنه مملکت ،عقالیی را کـه از
قوانین ملکداری و سیاسیات بینالدول و سایر جهات سیاسـیه کـه موجـب دفـع مضـار و
جلب منافع ملکیه اسـت بـاخبرت و بصـیرتند و بـه عـالوه بـه فضـیلت ملکـه انصـاف و
بیغرضی آراسته و پیراستهاند تعیین و برقرار کنند تا اینکه سیاسـیات کلیـه و هـر چـه کـه
دخیـل اســت در نظــم مملکــت ،در تحــت ضـابطه و قــانون محــدودی درآورنــد 6«.عبــور
خواستهای ملت از صافی «خبرت و بصیرت« و «فضیلت ملکه انصاف و بیغرضی« عقال
و امناء آنها وسعت و دقت بیشتری به آنها میداد .حضور ایـن فضـایل در مجلـس شـورای
7
ملی ضامن قربانی کردن مصالح واقعی ملت به پای منافع زودگذر و ناپایدار خواهد بود.
مفهوم نمایندگی در مشروطیت با اصطالح وکالت معرفی مـیشـده اسـت ،کـه در ایـن
دوران مفهومی مشترک در زبان حقوق خصوصی و حقوق عمومی است .اما ،همانگونه کـه
خواهیم دید ،از آغاز ،این دو مفهوم به عنوان مشترک لفظی به کار میرفتهاند کـه هـر یـک
محتوا و معنای کامالً متفاوتی داشتهاند .در مفهوم نمایندگی وجهی از وکالـت و «واگـذاردن
زمام امر« ،به تعبیر محمدحسین نائینی ،نهفته است و این نکته وجه مشترک آن با وکالت در
حقوق خصوصی است .وجه دیگری از مفهوم نماینـدگی ،مسـؤولیت اسـت .در ایـن معنـا
نمایندگی عبارت است از «هیأت مسدده و رادعه نظّاره« که «حق محاسبه و مراقبت داشـتن
ملت و مسؤولیت متصدیان« را اعمال میکنند .نمایندگی در اینجا به معنای «اسـتوار داشـتن
 .5جلسه یکشنبه 8 ،شعبان .1128
 .6اسماعیل محالتی« ،اللئالی المربوطه فی وجوب المشروطه» در رسائل مشروطیت ،ص .519-11
7. Madison, «Federalist 10», The Federalist Papers, p. 82, cité par Manin, p. 13.
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اساس مراقبه و محاسبه و مسؤولیت کامله« است .این وجه نمایندگی همانگونه کـه نـائینی
گفته است «در صورتی متحقق و حافظ محدودیت و مانع از تبدل والیت به مالکیت توانـد
بود که قاطبه متصدیان که قوه اجرائیهاند در تحت نظارت و مسؤول هیأت مبعوثـان و آنـان
هم در تحت مراقبه و مسؤول آحاد ملت باشـند 8«.تحـت مراقبـه و مسـؤول بـودن هیـأت
مبعوثان در برابر آحاد ملت در مشروطیت بر پایه مفهوم نمایندگی ممکن شـد .ایـن مفهـوم
با وابسته کردن قانونگذار به آحاد ملت «مانع از تبدل والیت به مالکیت« مـیشـد .چنانچـه
کوششهای نمایندهای در طول دوران نمایندگی نتواند انتخـابکننـدگانش را خرسـند کنـد
روی گرداندن از وی به معنای حساب کشیدن از اوست .در ایـن معنـا انتخابـات سـازوکار
بازخواست از نماینده و روز حساب است .بنا بر همـین منطـق «مـدت مقـرره« در تعریـف
نمایندگی به معنای مسؤولیت نماینده و بیـانگر یکـی از اصـول سـازنده مفهـوم نماینـدگی
است.
وجه سوم این مفهوم ،اندیشه نمایندگی کردن و نمایاندن است .در این معنـا نماینـدگی
تنها به وسیله «امناء ملت« و کسانی که «از خود ملت« هستند ممکن است 9.به کار رفتن این
وجه از مفهوم نمایندگی در قالب اصطالحات و سـاختارهایی زبـانی چـون «عقـالء آنهـا«،
«امناء آنها«« ،امناء جمهور آنها«« ،سیاسیون از آنها«« ،وکالیی از جـنس خودشـان«« ،نظّـاری
هم از خود ملت« و  ...در متون مشروطیت به معنی تأکید بر ضرورت وجود این وجه برای
حصول مفهوم جدید نمایندگی ،در نود مشروطهخواهان ،بوده است 10.میرزا جواد تبریـوی،
نماینده خراسان ،در یکی از جلسات این معنی را با این عبارت بیان مـیکنـد« :مملکـت مـا
دارای دو صنف مردم است :ظالم و مظلوم .ما وکیل مظلومین هستیم کـه کسـی بـه صـدای
آنها نمیرسد 11«.توصیف مجلس به «روح روان« ملت در سخنان ،عبدالحسین شهشهانی،12
وجه دیگری از ضرورت وجود این تشابه و همنوعی و همجنسی میان نماینـده و مـردم در
مشروطیت است .حضور چنین کسانی در مجلس آن را به «همان رابطه اتحاد و اتصـالی ...
که همیشه فیمابین دولت و ملت آرزومند آن« بودند ،تبدیل میکرد 13.نماینده و امین ملـت
 .8نائینی ،تنبیه االمه و تنزیه المله ،ص .11-18
9. Giovanni Sartori, «Representation: Representational systems», International encyclopedia of the
social science, trad. Fr., in Théorie de la démocratie, Paris, 1973, p. 383.

 .10اسماعیل محالتی« ،اللئالی المربوطه فی وجوب المشروطه» در رسائل مشروطیت ،صـص 519-11 ،096
و .526
 .11جلسه  21جمادی الثانی.1125 ،
 .12سید عبدالحسین شهشهانی ،جلسه شنبه  19شعبان .1125
 .13سیاستنامه خراسانی ،ص .298
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ضرورتاً باید از جنس خود رعیت و از خود آنها و غمخوار آنها باشد تا طنین صدای آنها را
در گوشها بیندازد .در مفهوم جدید نمایندگی این وجه «شباهت و همانندی« میان نماینـده
و انتخابکننده یکی از شروط تحقق آن است و این تشابه باید در «جلب منافع عامه و دفع
مضار کلیه« باشد تا نمایندگی محقق شود و نماینده الواماً باید منشأ خود را بازتـاب دهـد و
14
آینهای باشد که آن را بنمایاند.

 -1جدال میان دو دریافت از مفهوم نمایندگی در آغاز مشروطیت
در آغاز مشروطیت دو دریافت از مفهوم نمایندگی میان مشـروطهخواهـان دیـده مـیشـود.
گروهی نمایندگی مجلس را گونهای از عقد وکالت مییافتند که میتوانسـت در حـین دوره
نمایندگی ،با اراده انتخابکنندگان ،فسخ شود و به پایان برسد .اما دریافت دیگر ،پایان دوره
نمایندگی را به سر رسیدن دوره قانونی آن میدانست و نه زمانی که انتخـابکننـدگان اراده
میکردند .با استقرار مجلس و انجمنهای ایالتی و والیتی جدالی میان این دو دریافت آغـاز
شد و با پیشرفت مشروطیت دریافت دوم به تدریج رواج مییافت.
دسته اول در بیان توضیح دریافتشان میگفتند« :از هر والیت از طرف رعیـت یـک نفـر
دانشمند باصداقت در مجلس مرکو حاضر باشد  ...و نیو پوشیده نماند امناء موبـوره مـادامی
از طرف ملت وکالت دارند که خالف امانت و دیانت از آنها ظاهر نشود ،کـه اگـر بـه قـدر
خردلی خیانت از هر یک ظاهر شود آحاد و افراد ملت حق دارنـد کـه در مجلـس حاضـر
شوند و خیانت او را برسـانند و معـوول نماینـد او را ،و دیگـری را بـه جـای او منصـوب
نمایند 15«.رواج این نظر در میان مشروطهخواهان از نتایج نظریهای بود کـه حاکمیـت را از
آن «آحاد و افراد ملت« میدانست و نه از آن «قاطبه اهالی مملکت« یعنی «ملت« .این نظر با
تبدیل نمایندگی به عقدی جایو ـ که هر وقت که موکل خواست میتوانست وکیل خـود را
عول نماید ـ و فراهم کردن امکان حقوقی عول نمایندگان در دوره نمایندگی اهـرم فشـاری
را بر مجلس فراهم میکرد .این مبنا بود که برخی از مشروطهخواهـان بـا اسـتناد بـه آن بـر
وکالیشان در طول دوره نمایندگی نظارت میکردند .انتخابکنندگان با این اعمال و رفتارها
در واقع با تکیه بر اراده «آحاد و افراد ملت« این «حـق« را مـییافتنـد تـا نماینـده خـائن را
معوول و دیگری را به جای او منصوب نمایند ،آنان با ایـن اعمـال از نمایندگانشـان سـلب
مشروعیت میکردند .با تکیه بر چنین دریافتی از نمایندگی بود که مشروطهخواهان در تبریو
14. H.F. Pitkin, The concept of Representation, University of California Press, Berkeley, Los Angeles,
London, 1972, p. 60 sq.

 .15تاریخ بیداری ،بخش  ،1ص 569؛ همچنین ،نک :روزنامه انجمن تبریز ،سال اول ،ش  61و ش  66و 68؛
سال دوم ،ش  11و .11
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میگفتنـد « :مستشـارالدوله در تهـران طرفـدار دولـت اسـت بایـد عـول شـود 16«.در میـان
مشروطهخواهان این فکر رواج داشت که «خالف بـا قسـم و خیانـت بـر مـوکلین موجـب
17
انعوال است از وکالت«.
پس از انتخابات انجمن تبریو حاج مهدی کوزهکنانی ایـراد مـیکـرد کـه «بایـد اعضـاء
انجمن انتخابِ جدید بشود «.اما ثقهاالسالم یکی از دالیلی که در رد ادعای کوزهکنانی اقامه
میکرد ناظر بر تفاوت میان نمایندگی در حقوق عمومی و وکالت در حقوق خصوصی بود:
« یک نفر حق ندارد که تکلیف انتخاب نماید ،بلکه تا دو سال کسی را حق تجدید انتخـاب
نیست 18«.این افکار در انجمن تبریو قوت بیشتری داشت .در یکـی از جلسـاتی کـه بـرای
گفتگو درباره تجدید انتخابات تشکیل شده بـود مـیگفتنـد« :انتخابـات را تغییـر دادن الزم
نیست آن کسانی که خیانتشان بروز نموده از مجلس خارج و شخص علیحده به جای او
بگذارند« 19«.وکیل و اعضایی که بخواهد در صورت نفاق داخل مجلس شده ،در ظـاهر بـا
ملت و باطنش با مستبدین باشد عذرشان را از انجمن خواهیم خواست (عموم اعضا گفتنـد
صحیح است لیکن بعد از تحقیق) .قرار بر این شد؛ بعد از این یک دو دفعـه کـه از وکیلـی
ابراز نفاق و سوء ظنی شد اطالع بدهند که این غرض و ایراد از شما مظنون شـده یـا بایـد
20
برائت ذمه نمایید یا اینکه مجلس مقدس را ترک کنید«.
درخواست عول میرزا صادقخان مستشـارالدوله از نماینـدگی آذربایجـان ،گفتگـویی را
میان نمایندگان آذربایجان در مجلس اول و انجمن تبریو برانگیخت که کنکـاش در زوایـای
مفاهیمی که در آن به کار گرفته شده میتواند پرتوی بر مفهوم نمایندگی و مفهوم حاکمیت
نود مشروطهخواهان بیندازد .پس از ارسال تلگرافهای انجمن تبریو مبنـی بـر درخواسـت
 .16ثقهاالسالم ،مجمل حوادر یومیه مشروطه ،ص 85؛ نک :روزنامه انجمن تبریز ،سال اول ،ش .111
 .17احمد کسروی ،تاریخ مشروطه ،ص  .021مفهوم «انعوال« که به معنی عـول بـه خـودی خـود اسـت و بـه
صرف خیانت و خروج از امانتداری محقق می شود .از آن دسته از مفاهیم حقوق عمومی در فقه است که در غیاب
دولت پدیدار شدهاند .این مفهوم در ابواب دیگر فقه هم دیده میشود .نائینی در تنبیه االمه خیانت به نوع را ماننـد
خیانت در سایر امانات موجب انعوال ابدی میداند .بنگرید :نائینی ،پیشین ،ص .10
 .18نامههای تبریز ،از ثقهاالسالم به مستشارالدوله (در روزگار مشروطیت) ،به کوشش ایـرج افشـار ،نشـر و
پژوهش فروزان روز ،چاپ اول ،1168 ،صص  01 ،18 ،25و  .51اصل پنجم نظامنامـه اساسـی مقـرر مـیداشـت:
«منتخبین از برای دو سال تمام انتخاب میشوند و ابتداء این مدت از روزی است کـه منتخبـین والیـات تمامـاً در
طهران حاضر خواهند شد .پس از انقضاء مدت دو سال باید نمایندگان مجدداً انتخاب شوند و مردم مختارنـد هـر
یک از منتخبین سابق را که بخواهند و از آنها راضی باشند دوباره انتخاب کنند«.
 .19روزنامه انجمن تبریز ،سال اول ،ش  ،61ص .215
 .20همان ،ش  66و .68
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عول مستشارالدوله به تهران ،نمایندگان آذربایجان در نامـهای خطـاب بـه انجمـن نوشـتند:
«مجلس شورای ملی نسبت به اهمیت تکلیف و عظمت خدمتی که بر عهده گرفته اسـت از
حیثیت تکریم و تقدیس باید ستایشگاه عموم ملت باشد چـون مجلـس عبـارت اسـت از
وکالء ملت .پس هر یک از وکال تا طرف توجه و احتـرام عمـوم نباشـد حیثیـت و اعتبـار
مجلس کما هو حقه محفوظ نمیماند؛ خصوصاً اینکه الزمه شؤونات طبیعی وکال است کـه
جان و مال و ناموس و شرف آنان از هرگونه تعرض مصون باشد تـا افکـار و اقوالشـان از
استیال و نفوذ مغرضین وارسته و آزاد بماند .با همه اینها معالتأسف شنیده شده کـه انجمـن
محترم بر خالف تمامی قواعد معموله ،در یک روز ،بـه انتشـار تلگرافـات چنـد ،زحمـات
فوقالعاده جناب مستشارالدوله را ،که از اجلّه وکال و معتمد و ملتپرست است خواسته به
هدر داده ،شرف وکالت شخصی و عوت اجدادی ایشـان را ضـایع نمایـد  ...ایـن فقـره ...
غالب اعضای مجلس و بالخاصه وکالی محترم آذربایجان را اسباب دلسـردی شـده اسـت.
چون مجلـس مقـدس از مراتـب درسـتکـاری و لیاقـت و کفـایتی کـه در ایـن مـدت از
مستشارالدوله مشهود شده نمیتواند به آسانی صرفنظر نماید .اگر آذربایجـان قـدر چنـین
وکیل جانفشان ملت و خادم وطن را نداند و به هر قسم است رفع دلجـویی از معـویالیـه
نشود اهالی تهران و مجلس مقدس فوراً حاضرند ایشان را به وکالت منتخب کرده نگذارنـد
خدمت ملت فدای اغراض شخصی گردد«.
نمایندگان آذربایجان در نامه دوم مفاهیم محصلتری درباره دریافتشان از نماینـدگی بـه
کار بردهاند ،آنجا که مینویسند« :وکالت ملت یعنی نظارت بـه اعمـال و حرکـات دولـت و
مبارزه مستبدین و تنقید افعال اولیای دولت در موارد تخلف از وظایف خود با زبان آتشـین
و بیانات تند و تلخ ،کاری مشکل و راهی باریک و تاریـک اسـت .حمـالت بـر اسـتبداد و
اعالن محاربه با پلنگان قویپنجه و تیودندان تکیهگاه قوی الزم دارد و عماد به قوت ملی و
ملت بیدار و قدردان و استحکام قلب مـیخواهـد .در ایـن صـورت تـوهین کـه از انتشـار
تلگرافات اشتباهآمیو انجمن ملی به جناب مستشارالدوله شده در حقیقت صـدمه شـرفی بـه
همه وکالی آذربایجان وارد آورده که جسارت معنوی و استحکام قلب و اعتماد بر ملـت را
از ما زائل کرده و در صورتی که در یک ساعت یک دفعه شـرف و حیثیـت کـل را ضـایع
نماید دیگر به چه اطمینان وکالء ملت به وظایف صعبه خود عمل کنند و گمان نیسـت کـه
بعد از هدر شدن شرف و اعتماد وکال از ایشان کار خدمتی ساخته شود .مخصوصاً موقع ما
21
به واسطه این کار ناشایسته متولول گشته مستدعی اینکه تکلیف ما را معین فرمایید«.
 .21همان ،ش .111
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نیاز به «تکیهگاه قوی« و «عماد به قوت ملی« در عبارات نمایندگان آذربایجان به معنـای
ضرورت شناختن حوزهای از استقالل و ابتکار عمل برای نماینده است که بـا تکیـه بـر آن
بتواند «جسارت معنوی« خود را در دفاع از منافع عموم به نمـایش گـذارد .الـوام شـناختن
حوزهای از اختیار و استقالل برای نماینده ملت را میتوان در این جمالت دیـد .اسـتقاللی
که نماینده با تکیه به آن میتواند «جسارت« خود را در نظارت بر دولت به نمایش بگـذارد.
در دریافت نمایندگان ،انتخابکنندگان نمیتوانستند در انجام دادن یا ندادن عملـی هـر روز
به نماینده امر و نهی کنند .چنین دریافتی از نمایندگی «بر خالف تمامی قواعد معموله« بود.
انتخابکنندگان ،همانگونه که در اعتبارنامه نمایندگان آمده بود ،به نمایندگان ملت «وکالت
تامه ملی و مطلقه« داده بودند .به عبارت دیگر با برگویدن آنان حاکمیت و مالکیت خـود را
به نمایندگان تفوی میکردند و به آنان «در کلیه امور« «حاکمیت مطلقه« «در مدت مقرره«
میدادند 22.اما مفهوم نمایندگی نود اعضای انجمن «جسـارت معنـوی و اسـتحکام قلـب و
اعتماد بر ملت« را از نمایندگان «زائل« کـرده بـود .نماینـدگان نمـیتوانسـتند بـرای ایفـای
«وظایف صعبه« نمایندگی بر آن مفهوم تکیه کنند .آن مفهوم از نمایندگی که به انجمن تبریو
اجازه داده بود تا حکم به عول مستشارالدوله ،از مجلس شورای ملی ،کند «صدمه شرفی به
همه وکال« وارد آورده بود .این مفهوم خلل جدی در اساس مجلس وارد میکـرد چـرا کـه
میتوانست «در یک ساعت یک دفعه شرف و حیثیت کل را ضایع نماید« .چنین مفهومی از
نمایندگی که بتوان «در یک ساعت« و یا در هر لحظـه خلـل در کـار حکومـت وارد کـرد،
نمیتواند مبنایی برای نظریه دولت باشد؛ «رد و قبول هر روزه نمیتوانـد شـکلی از دولـت
باشد« .23این دریافت از مفهوم نمایندگی که آن را بـه عقـد وکالـت در حقـوق خصوصـی
فرومی کاست موقعیت نماینـدگان را ،در «نظـارت بـه اعمـال و حرکـات دولـت و مبـارزه
مستبدین و تنقید افعال اولیای دولت در موارد تخلف از وظایف خود«« ،متولـول« مـیکـرد.
نمایندگان با آگاهی از صدمات سهمگینی که این دریافت میتوانست در اساس مشـروطیت
وارد کنــد در برابــر آن ایســتادند .دریافــت کســانی کــه در انجمــن تبریــو بــه دنبــال عــول
مستشارالدوله بودند «وکالت مطلقه« نماینـدگان را مقیـد و «جسـارت معنـوی و اسـتحکام
قلب« آنان را متولول میکرد .این دریافت از مفهوم نماینـدگی فاصـله میـان اراده نماینـده و
اراده مردم را مخدوش میکرد و در این وضع مجلـس دیگـر نمـیتوانسـت بـدون بـیم از
تهدیدهای انتخابکنندگان ،برای اعمال بالفصل ارادهشان ،با جسارت و اطمینـان تکیـه بـر
 .22سیاستنامه ،ص .288
23. Carl Schmitt, cité par E. W. Böckenförde, «Démocratie et représentation: pour une critique du
débat contemporaine», in Le droit, l’Etat et la constitution démocratique, trad. Fr. par O. Jouanjan,
Bruylant, 2000, p. 301.
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نیروی ملت «وظایف صعبه« خود را انجام دهد.
در طی سالهای مبارزات مشروطهخواهانه گروهی در جامعه پدیدار شده بودند کـه بـه
پیگیری امور نوعی عالقه نشان میدادند و در حوادثی که روی میداد هم اینـان بودنـد کـه
پیش میافتادند .این دسته در گذر زمان ،با کوششهایشان و مصائبی که با آن روبهرو شـده
بودند ،در امور نوعی مرجعیت یافته و طرف اعتماد و امین ملت شده بودند .وقتی با ظهـور
مشروطیت این دسته برای نمایندگی ملت برگویده میشدند ملت آگاه بود که قیمت و بهای
برگویدن ایشان شناختن حوزهای از استقالل رأی برایشان است .به رسمیت شـناختن ایـن
استقالل نظر پرداختن بهای مصائب و تالشها و تجربههای عقول منتخبه ملت است .هوینه
برگویدن این «عقول منتخبه« و «امناء ملت« شناسایی و پذیرفتن پیشاپیش تفـاوت نظرهـای
او با ملت در دفاع از امور نوعی و عمومی است 24.امناء ملت در اثر مداومت در امور نوعی
صاحب رأی و تجربتی شدهاند که رد و نکول ملت سخنان آنان را نمیتواند جو بـه معنـای
«صدمه شرفی« و بیاعتمادی به سالها جانفشانی آنان باشد .بنابراین برگویدن آنان به معنای
پذیرفتن پیشاپیش آراء حتی متفاوت آنان با انتخابکنندگان بود .چرا که به رأی و نظر آنـان
«اعتماد و اطمینان« داشتند و میدانستند که «هر چه که مصلحت است« خواهند گفت.
چنین دریافتی از مشروطیت کـه مـیکوشـید از یـکسـو ،هرگونـه رابطـه طـولی میـان
نمایندگان و مـردم را بـه رابطـهای عرضـی تغییـر بدهـد و اینگونـه روابـط را مخـالف بـا
مشروطیت میانگاشت و از سوی دیگر تالش میکرد بیش از پیش حوزه استقالل و اختیـار
نمایندگان را محدود کند ،نمـیتوانسـت از دیـدگاه نماینـدگان مجلـس اول راهـی بسـوی
استقرار مشروطیت و تداوم آن باز کند .این دریافت از نظر آنان دریافتی نـاممکن و نشـدنی
از مشروطیت بود .ساکنان مجلس شورای ملی ،بر عکس ،چنین میاندیشـیدند کـه نماینـده
ناگویر باید حوزهای از استقالل و اختیار داشته باشد .استقاللی که در «مدت مقـرره« مطلقـه
است .وجود چنین اختیار و استقاللی شرط امکان حکومت و برقراری رابطه طـولی اسـت.
مشروطیت در مقام شکلی از حکومت ،خود شکلی از سلطه و استیالء سیاسـی اسـت .ایـن
نظام باید انجمن و مجمعی از ارادهها و عقلها را برای رسیدن بـه تصـمیم و عمـل بـه آن
سازمان دهد .ضرورت شناختن حوزهای از استقالل و اختیار برای نمایندگان مجلس به این
منظور است .وجود چنین حوزهای از آزادی نظر و عمل برای نماینده شرط امکان حاکمیت
مطلقه مشروطه است .مشروطیت نمیتوانست همه روابط طولی و سلسله مراتبی را از میان
بردارد .یعنی نباید به هر رابطهای که تابع بیچون و چرای انتخابکنندگان نبود بدبین باشـد
و آنان را به خیانت و همراه نبودن متهم کند و بکوشد تا حوزه اختیار و ابتکار عمل آنان را
24. John Stuart Mill, Representative government, trad. Fr., pp. 260-261.
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محدود کند تا به خیال خود مشروطه را محقق کند .در تبریو حامیـان چنـین نظـری انـدک
نبودند .اما با نفوذ فکری کسانی چون ثقهاالسالم این فکر رو به ضعف مینهـاد و قیـدهایی
بر اطالق آن وارد میشد .در گفتگوهای انجمن ،عول نمایندگان «بعد از تحقیق« ممکن بود.
و همچنین گفته شد «بعد از این یک دو دفعه که از وکیلی ابراز نفاق و سوء ظنی شد اطالع
بدهند که این غرض و ایراد از شما مظنون شده یا باید برائت ذمه نمایید یـا اینکـه مجلـس
مقدس را ترک کنید 25«.با این گفتگوها کسانی که به دنبال محدود کردن اختیارات و حـوزه
استقالل نمایندگان بودند در اقلیت قرار میگرفتند .مشروطیت ،همـانگونـه کـه نماینـدگان
مجلس اول مـیاندیشـیدند ،ضـرورتاً مـیبایسـت اسـتقالل و اختیـاراتی بـرای نماینـدگان
میشناخت .قید مهم «در مدت مقرره« که بر مفهوم نمایندگی وارد شده بود آن را به نهـادی
مشروطه و مشروط به خواست و اراده ملت تبدیل میکرد و ضمانتی برای مهار خودسـری
و استبداد احتمالی نمایندگان فراهم میکرد؛ تا چنانچه تمایلی به ادامه حضور در دورههـای
26
آینده مجلس دارند خواستهای انتخابکنندگان را نمایندگی کنند.
مفهوم نمایندگی از یکسو ،امر و نهی انتخابکننـدگان و مداخلـه آنـان در تصـمیمات
نمایندگان را منع میکند و از سوی دیگر اجازه عول نماینده تا فصـل فرارسـیدن انتخابـات
جدید را نمیدهد .هیچ حکومت نمایندگی از قرن هجدهم تا به امروز به چنین دریـافتی از
نمایندگی مجلس شورای ملی مجال بروز نداده و ارزش و اعتبار حقوقی برای امر و نهی و
دستورات انتخابکنندگان نشناخته است .بنتام به صراحت امر و نهـی انتخـابکننـدگان بـه
نمایندگان را رد میکند :تنها راه واکنش نشـان دادن رأیدهنـدگان بـه برگویـدگان انتخـاب
27
نکردن دوباره آنهاست.
 .25همان ،ش  66و .68
26. E.W. Böckenförde, op. cit., pp. 301-302.
27. J. Bentham, Constitutional Code, Oxford, 1983, Vol. I, p. 26; cité par B. Manin, p. 210.

در امریکا رویه دستور دادن و امر و نهی به نامودها در هنگام برگویدن آنها بسیار رایج بوده است؛ چـه هنگـامی
که مستعمره بود و چه در دوران استقالل .حت ی برخی از ایاالت این حـق را در قـانون اساسـی ایالتشـان نیـو درج
کردند .اما هنگامی که نخستین گنگره ،که بر مبنای قانون اساسی  ،1686برگویده شده بود؛ درباره اعالمیه حقـوق ـ
که باید در قالب پیوست به قانون اساسی افووده میشد ـ وارد گفتگو شد ،پس از گفتگوهای بسیار این پیشنهاد در
پایان رد شد .انتخاب کنندگان امریکایی آزادند تا اوامر و دستوراتی به نامودهـا بدهنـد امـا ایـن دسـتورات اعتبـار
حقوقی الوامآور و ضمانت اجرائی ندارد .در فرانسه ،پیش از انقالب ،وکالی اصناف در هنگام حضور در مجلـس،
نوشتهای خاص ) (Les Cahiers de doléancesبا خـود بـه همـراه داشـتند .ایـن نوشـتههـا متضـمن امـر و نهـی و
دستورات انتخاب کنندگان بود و وکیل هر صنفی و طبقـهای مـیبایسـت در توافقـات و پیشـنهادهایش در حـدود
وکالتش عمل میکرد .یکی از اولین تصمیمات مجلس شورای ملی ،از ژوئیه  ،1689ممنوع کردن ایـن رویـه بـود.
این تصمیم ،نه در جریان انقالب و نه پس از آن ،هیچگاه با مخالفت روبهرو نشد .در سال  1691-1690بخشـی از
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 -1پدیدار شدن مفهوم نمایندگی در مجلس اول
اصل سیام متمم قانون اساسی مشروطه اعالم مـیکـرد« :وکـالی مجلـس شـورای ملـی و
مجلس سنا از طرف تمام ملت وکالت دارند نه فقط از طـرف طبقـات مـردم یـا ایـاالت و
والیات و بلوکاتی که آنها را انتخاب نمودهاند« .28حتی پیش از تصویب ایـن اصـل نیـو در
میان نمایندگان مجلس بحث مهمی دیده نمیشود که بتوان بر پایـه آن ایـن نکتـه را اثبـات
کــرد کــه نماینــده ســخنگو و «وکیــل« ـ ـ در معنــای دقیــق آن در حقــوق خصوصــی ـ
انتخابکنندگان یا طبقه ،صنف ،ایاالت و والیات بودهاند که باید از منافع طبقـه و صـنف و
والیت خود دفاع و عیناً درخواستهای آنان را منتقل کنند .در بحثهای مجلس به نـدرت
نیو با مواردی مواجه میشویم که رئیس مجلس از اینکه نمایندگان تنها به حوزه نماینـدگی
خود نظر دارند انتقاد کند« :عیب کار در این است که این آقایان هر کدام از محلی آمـدهانـد
و نظر ایشان فقط به همان محل است «.اما این موضوع هیچگاه در مجلس اول به مسـألهای
جدی بدل نشد و اهداف و آرمانهای ملی چنـان نیرومنـد بودنـد کـه حفـظ مصـالح همـه
29
مملکت را تنها از گذر تأمین آن آرمانها ممکن میدانستند.
نمایندگان در جای جای گفتگوهایشان بر نمایندگی تمام ملت و اینکه« :ما امروز وکیـل
سی کرور نفوس میباشیم« 30تأکید میکردهاند .فضلعلی تبریوی وظیفه «وکیـل سـی کـرور
خلق« را گفتن «مصلحت« میدانست« :کسی که وکالت سی کرور خلق را در عهـده گرفتـه
باید هر چه مصلحت است بگوید 31«.سعدالدوله در یکی از جلسات مجلس گفت« :من آن

جنبش  sans-culotteاصرار بر قابل عول بودن نمایندگان ،در هر زمان و بـدون رعایـت آئـین حقـوقی ویـژهای ،از
طریق اصناف و طبقاتی که آنان را برگویده بودند ،میکرد .حتی در طرح قانون اساسی که به مجلس ارائه شد ایـن
دریافت از مفهوم نمایندگی وارد شده بود که رأی نیاورد.

B. Manin, op. cit., pp. 209-214.

 .28قانون اساسی  1691فرانسه همین دریافت از نمایندگی را به کار برده است کـه شـباهتهـایی میـان انشـاء
اصل سیام و ساختار این ماده وجود دارد:
Section III, «Article 7. Les représentants nommés dans les départements, ne seront pas représentants
»d'un département particulier, mais de la Nation entière, et il ne pourra leur être donné aucun mandat.

 .29جلسه  16ربیع الثانی  .1125نمونه دیگر این اعتراضـات کـه در برابـر درخواسـتهـای محلـی نماینـدگان
میایستادند در جلسه  15ربیعالثانی  1125دیده میشود« :هر روز هر یک از وکال مطالبی را میخواهند اظهار کنند
و ناچار وکیل هر والیتی مطلب مربوط به والیت خود را اظهار میدارد .ولی وکیـل نبایـد فقـط همـش مصـروف
ترفیه حال اهالی والیت خود باشد .باید تماماً یک زبان رفع کلیه مفاسد را بخواهند ،تا اینکه اگـر وکیلـی اظهـاری
نمود تنها نماند و این مطالب جوئی به تدریج جمع شده یک سیل بورگی گردد«.
 .30تاریخ بیداری ،بخش  ،2ص .100
 .31پنج شنبه  19رجب .1125
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میرزا جوادخان سعدالدوله نیستم ،من وکیل از جانب سی کرور نفوسـم« .32اشـاره و تأکیـد
سعدالدوله بر این نکته بود که نماینده بعد از انتخاب شدن دیگر آن شخص پیشـین نیسـت
بلکه در جای ـ گاه دیگری قرار میگیرد .بعد از انتخاب شدن دیگر «آن« میرزا جـواد خـان
سابق نیست بلکه «وکیل از جانب سی کرور« اسـت و بایـد از منـافع و مضـار سـی کـرور
نفوس دفاع کند.
وقتی سعدالدوله میگوید من «آن« میرزا جوادخان سعدالدوله نیستم ،فاصلهای میـان دو
وضعیت ایجاد میکند و وضع جدید را متفاوت از وضع سابق میشمارد .به عبـارت دیگـر
با آوردن «آن« به حادث شدن وضعیت جدیدی متفاوت از وضع پیشین نظر دارد .اشـاره او
به «آن« میرزا جوادخان قدیم برای تعیین حد و مرز «آن میـرزا جوادخـان« بـا «ایـن« میـرزا
جوادخان جدید است که «وکیل از جانب سی کـرور« اسـت .مفهـوم جدیـد نماینـدگی بـا
فاصله گرفتن از «آن« میرزا جوادخان سعدالدوله و نودیک شدن به «این« وکیل سـی کـرور
پدیدار میشد .برجسته کردن تفاوت و تمایو میان دو وضعیت بـه منظـور ایجـاد فاصـله و
فضایی بود ک ه بتوان ایـن تمـایو را در آن دیـد .نشـان دادن ایـن وضـعیت و تفـاوت آنهـا
می توانست گسستی که در مفاهیم ایجاد شده بود را نشان بدهد و نهاد جدید را مستقر کند.
نماینده مجلس که پس از انتخاب به وکیل سی کرور بدل میشد نیازمند هیأت و هیبتی بود
که بتواند میان «آن« کس سابق و منافع خصوصیاش با الوامات «این« کـس جدیـد و منـافع
عمومی و نوعی متفاوت ،که باید از آن دفاع میکرد ،فاصله و غیریت ایجاد کند .نماینـدگان
پس از انتخاب دیگر «آن« کس سابق نبودند که «وجود واحد« یـا شـت )(omnes ut singuli
بود بلکه «وکیل از جانب سی کرور« یا «وکیل ملت« بودند کـه «جـامع شـتات« یـا «وجـود
کثیر« ) (omnes ut universiبود 33.مقدمات گـذر بـه چنـین مفهـومی در مجموعـه مفـاهیم
حقوقی و فقهی وجود داشت و با تکیه بر آن مفاهیم بود که مدافعان مشروطیت مینوشتند:
« وکیل هر طبقه حاضر است ،مثل این است که تمام آن طبقه حاضر و از جانب همـه نطـق
میکند و رأی میدهند 34«.آنان به یاری نهاد وکالت چنین جمالتی را مینوشتهانـد .حضـور
«وکیل هر طبقه« به معنای حضور «تمام آن طبقه« بود .به مدد آن مقـدمات حضـور «وجـود
واحد« میتوانست در حکم حضور «وجود کثیر« باشد.
میرزا یحیی امام جمعه خـویی ،نماینـده آذربایجـان ،در تأییـد ایـن دریافـت از مفهـوم
نمایندگی نود مشروطهخواهان میگفت« :از وکال میپرسم که ما خود را وکیل عمـوم ملـت
 .32پنج شنبه  9ذیحجه .1120

33. Lucien Jaume, Hobbes et l’Etat représentatif moderne, PUF, 1986, p. 188.

 .34سؤالهایی دائر به مشروطیت ،در رسائل مشروطیت ،ص .102
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و مسؤول خدا میدانیم یا نمیدانیم ،یا اینکه فقط هر کـدام خـود را وکیـل شـهر خودمـان
میدانیم؟ اگر خود را وکیل تمام مملکت میدانیم؛ امروز چهل روز بلکه دو مـاه اسـت کـه
شیراز یک قطعه از خاک این مملکت است ،حاکم ندارد و هر چند روز یک دفعـه هیجـانی
نموده باز ساکت میشویم .آخر شما وکیل تمام مملکت هستید!« 35در جلسـه دیگـر وقتـی
درباره انقالبات فارس ،یکی از نمایندگان گفت« :این مطلب باید به واسـطه وکـالی شـیراز
تصفیه شود «.رئیس مجلس پاسخ داد« :وکیل شیراز همه هستند .مجلس باید از تمام مطالب
مسبوق باشد 36«.بنابر دریافت رئیس مجلس ،نمایندگان نماینده تمام ملـت و کـل مملکـت
بودند و باید از تمام مطالب آگاه باشند .سخن گفتن در مصالح ملت نیازمند آگاهی از «تمام
مطالب« است.
شیخ عبدالکریم (نماینده یود) از دریافت مشابهی دفـاع مـیکـرد« :پـارهای از عارضـین
عارف به تکالیف و وظایف وکیل نیستند و نمیدانند که وظیفه وکیل رعایـت حقـوق تمـام
مملکت است که میگویند چرا با ما همراهی نمیکنیـد  ...مـرا بـه تلگـرافخانـه انگلـیس
خواستند و گفتند در یود آشوب است .من تلگراف کردم انشاءاهلل ریشه فساد کنـده خواهـد
شد و مراد قانون بود که از وضع آن ،ریشه فساد کنده خواهد شد 37«.هنگـامی کـه مجلـس
وارد گفتگو درباره سامان دادن به امر گوشت در تهران میشد ،نمایندگان تـذکر مـیدادنـد:
«اگر یک روز موکلین ما از ما بسرسند که ما شما را وکیل نکردیم که بروید به اندازه یک ماه
تنها اسعار طهران را ارزان نمایید ما چه خواهیم گفت؟ این رفاهیت را از برای همهجا بایـد
فراهم کرد 38«.تقیزاده وقتی که بحث از تفسیر قانون انجمنهای ایالتی و والیتـی بـه میـان
آمد که آیا انتخابات انجمنها هم مثل مجلس شورا باید از طبقـات ششـگانه باشـد یـا نـه؟
تأکید کرد« :مدتها در اینجا مذاکره شد که اگر یک نفر از طبقات معین شود ،بـه مالحظـه
انتساب آن به طبقه اسباب رقابت طبقات دیگر میشود و حال آنکه وکیل وکیل همه اسـت،
اختصاصی نیست 39«.نماینده دیگری با عبارات دیگری همان مفهوم را یادآوری میکرد« :ما
که اینجا نشستهایم از جانب بیست و پنج کرور نفوس هسـتیم و حقـوق آنهـا را متکفـل و
ضمانت کردهایم 40«.مهدی بحرالعلوم ،نماینده طبقه علماء کرمان ،در نامـه خـود بـه اهـالی
 .35سهشنبه  0ذیقعده .1125
 12 .36رمضان .1125
 .37سه شنبه  10جمادی االول .1120
 21 .38رمضان .1125
 .39شنبه  10رجب .1125
 21 .40رجب .1125
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کرمان و بلوچستان مینویسد« :تا خون در عروق و شریانم دَوَران دارد  ...حفظ حقوق فرداً
فرد ایرانیان را از فرائ حقه خود شمرده و در ایفای تکلیف وکالتی کـه از طـرف شـماها
دارم موجد کل و وجدان خود را گواه می گیـرم کـه سـر مـویی تخلـف نکـنم و از طریقـه
انسانیت منحرف نشوم 41«.نماینده آذربایجـان از حـاکم نداشـتن شـیراز و نماینـده یـود از
دریافت همشهریانش که «عارف به تکالیف و وظایف وکیل نیستند و نمیداننـد کـه وظیفـه
وکیل رعایت حقوق تمام مملکت است« انتقاد میکردند و نماینده کرمان «حفظ حقوق فرداً
فرد ایرانیان« را فریضه و تکلیف وکالتی خود مـیشـمرد .اینـان بـا آنکـه برگویـده اصـناف
شهرهای خود بودند اما خود را بازتابیده و نمایاننده همه ملت و تمام مملکت مـیدانسـتند.
هر چند اعضای اصناف و طبقات نماینده انتخاب میکردند اما با ایـن همـه آن چـه کـه در
مجلس نمایندگی میشد منافع اصناف و طبقات و اعضای آن نبـود .بلکـه مجلـس خـود را
 .41صور اسرافیل ،ش  ،18ص .5
این مفهوم از نمایندگی  virtual representation/représentation virtuelleدر انقالب امریکا در سال  1685و بـا
 Stamp Actآغاز شد .وقتی که دولت پی برد که جنبشی در مخالفت با قانون جدید شروع شده اسـت؛ تعـدادی از
نویسندگان ،وابسته به دولت ،در رسالههایی کوشیدند تا مبانی پرداخت مالیات توسط مسـتعمرات را توجیـه کننـد.
هر یک از این رسائل دالیل گوناگونی را اقامه میکردند .اما دلیل محوری همه آنها این بود که :همـه امریکـاییهـا
مانند همه انگلیسیها ،به استناد نظام نمایندگی مجازی  ،virtual representationتابع قوانین مصوب مجلس هستند.
هر قدر که این مفهوم از نمایندگی از نظر «عقل سلیم« «خیالی« و غیر قابل فهم به نظر آید .همه حرف نویسـندگان
آن رسائل این بود که ساکنان مستعمرات مانند «نـهعشـر سـکنه بریتانیـا« هـیچ نماینـدهای بـرای مجلـس انتخـاب
نمیکنند آنها «یک قسمت ،و یک قسمت مهم از نمایندگان مجلس عوام بریتانیا را تشکیل نمیدهند[ .اما] آنهـا در
مجلس به همان روشی نمایندگی می شوند که آن بخشی از ساکنان بریتانیا که در انتخابـات حـق رأی ندارنـد« بـه
عبارت دیگر نمایندگی شدن در مجلس از نظر انگلیسی هـا الوامـ ًا بـه معنـای شـرکت در انتخابـات نبـوده اسـت.
نویسندگان این رسائل در ادامه استداللهایشان مثالی از وجود این مفهـوم در انگلسـتان یـادآوری مـیکردنـد« :در
انگلستان اهالی منچستر و بیرمنگام نمایندهای در مجلس ندارند اما با این وجود نمایندگان حاضر در مجلـس آنـان
را نیو نمایندگی میکنند .مردمان این شهرها انگلیسی به شمار میروند و مالیات میپردازنـد!« و مـیگفتنـد :وضـع
مستعمرات هم شبیه این شهرهای بریتانیاست .هیچ یک به نحو واقعی و حقیقی نمایندگی نشدهاند اما همه آنها بـه
نحو مجازی ) (virtualنمایندگی شدهاند .هر نمایندهای در مجلس نه در مقام وکیل شهر خود که در قامت عضـوی
از مجلس مقدس جلوس میکند که همه ایاالت و والیات بریتانیا را نمایندگی میکنـد .امـا از نظـر مخالفـان ایـن
مفهوم از نمایندگی ،در امریکا« ،رضایت ضمنی نمیتواند پیوندی بیافریند« و ملت «باید به نحـو حقیقـی و نـه بـه
نحو مجازی« نمایندگی شوند و تکرار مداوم اینکه والیات «منچستر ،بیرمنگام و شفیلد نمایندهای بـر نمـیگویننـد
بیفایده است«« .اگر این شهرها نمایندهای نداشتهاند ،اشتباه خودشان بوده اسـت و بایـد از ایـن پـس نماینـدگانی
برگوینند« تردیدی نیست که کسی را که ما انتخاب نکردهایم نماینده ما نیست.
Gordon S. Wood, The Creation of the American Republic, 1776-1787, trad. Fr., Paris, 1991, p. 212213, 221.
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نماینده «سی کرور« و «تمام مملکت« میدانست .هر نماینـدهای نمایاننـده و نمـایش ـ گـاه
«سی کرور« افراد اهالی مملکت بود.
یکی از عناصر اندیشه سیاسی جدید معنای جعلـی و اعتبـاری اسـت کـه در مفـاهیم و
نهادها وارد میکند 42.برای مثال اصل سی متمم قانون اساسی نمایندگی را پـس از انتخـاب
ایاالت و والیات به همه ملت و مملکت تسری میدهد و تنها به انتخابکنندگان حـوزهای
خاص محدود نمیداند .این عنصر را در سخنان نمایندگانی کـه خـود را «وکیـل از جانـب
سی کرور« و همه مملکت میدانستند نیـو مـیتـوان دیـد .قـانون اساسـی و همچنـین ایـن
نمایندگان با تکیه بر این توانایی اندیشـه سیاسـی جدیـد نماینـدگی خـود را بـه آن سـوی
انتخابکنندگان تسری میدادند و این نمایندگی را برای آنان نیو جعل و اعتبار مـیکردنـد.
مفهوم نمایندگی به پشتوانه این وجه اندیشه سیاسی جدید ممکـن شـده اسـت .نماینـدگان
آنگاه خود را ملوم به همراهی با عارضین میدیدند که «حقوق تمام مملکت« و نه فقط شهر
خودشان حفظ شود و در تعارض یکی با دیگری ،به تعبیر شیخ عبـدالکریم ،امـر عمـومی،
«وضع قانون« ،مقدم شمرده میشد .زیرا وقتی که مردم شـهری کسـی را بـه نماینـدگی بـر
میگویدند پس از آن دیگر کسی که برگویده شده «آن« کس سابق نبـود بلکـه او «وکیـل از
جانب سی کرور« میبود و بنابراین باید «حقوق تمام مملکت« را رعایت کنـد .یعنـی از آن
پس «وکیل وکیل همه است ،اختصاصی نیست «.مجلس مجمعی نبود که هر وکیلـی «خـود
را وکیل شهر خود« و صنف خود بداند بلکه آنان خود را «وکیل عموم ملت« و «سی کـرور
نفوس« میدانستند .از نظر آنان «وظیفه وکیل رعایت حقوق تمام مملکت« بوده است.
هر دریافت دیگری از نمایندگی به غیر از آنکه خود را «وکیـل سـی کـرور« مـیدانسـتند،
مجلس را به میدان جدال منافع طبقات فرو میکاست .مفهـوم نماینـدگی مجـازی 43مقـدمات
پدیدار شدن مفهوم حقیقی و واقعی نمایندگی را فراهم میکرد .این مفهوم نمیتوانست مـدت
زیادی دوام بیاورد و با استقرار و پیشرفت مشروطیت نمایندگی بـه سـوی معنـای حقیقـی آن
سیر میکرد و از معنای مجازیاش دور میشد .انتخابات طبقاتی و مفهوم نمایندگی برآمـده از
آن ،همانگونه که ثقهاالسالم میگفت ،به «دسـتهبنـدی«« ،تفرقـه« و «طرفیـت« مـیانجامیـد و
ناگویر باید بنیاد و پایه استوارتری برای خود تدارک کند .بنا کردن مجاز نمایندگی سـی کـرور
بر حقیقت انتخابات صنفی و طبقاتی را ،همچنین باید ،هم چون کوششی برای استقرار دولـت
فهمید .نه ملت و نه دولت نمیتوانست از چنان انتخاباتی خارج شـود .پدیـدار شـدن مفهـوم
«سی کرور« برای غلبه کردن بر کاستیهای انتخابات صنفی بوده است.
42. Artificialisme moderne. L. Jaume, p. 195sq.
43. Virtual representation/représentation virtuelle.
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ثقهاالسالم تبریوی در مخالفت با این مفهوم از نمایندگی که ناشی از انتخابـات طبقـاتی
بود میگفت« :انتخاب به نحو انتخاب وکالی تهران معایب کلی دارد و اسباب نقار خواهـد
شد و دستهبندی میشود و هر موکل حمایت از وکیل خـود کـرده اسـباب تفرقـه خواهـد
شد 44«.او در ادامه انتقادهایش بر این مفهوم از نمایندگی میگوید« :به عقیـده ناقصـه بنـده
قرار حضرات چند عیب دارد :اوالً :طرفیت مـیآ[و]رد .چنانچـه در وکـالء تهـران طرفیـت
آورده و این طرفیت مستلوم قوت وکیل طبقه قویه و ضعف طبقه ضعیفه اسـت .ثانیـاً :بسـا
میشود که طبقه سافله مثل فالح و زارع یا اصناف ،یکی از معتبرین را وکیل میکند کـه آن
شخص متحمل وکالت ایشان نمیشود .مثالً ممکن است اصناف حاجی نظامالدوله را وکیل
نمایند و او مسلماً خوش نخواهد داشت که با وکالت اصناف یـا زارع معرفـی بشـود .ثالثـاً:
وکالت منحصر خواهد شد به وکیل تجار و اصناف .وکالی سایرین دم نمیتوانند بکشـند و
یا در عملی که راجع به وکالت ایشان نیست ،سکوت میکنند و ایـن امـری اسـت قهـری،
اگرچه میتوان آن را جواب داد و گفت :متکلم در هر نکته[ 45که بخواهد] نطق خواهد کرد
و وکیل یک صنف بعد از تعیین ،وکیل نوع است .ولی در هر حال اسباب یک نوع اسـترخا
خواهد شد «.ثقهاالسالم در این عبارات به درستی میگوید کـه ایـن دریافـت از نماینـدگی
باعث «اختصاصی« شدن مسائل به طبقات میشود و نمایندگان طبقات در عملی کـه راجـع
به وکالت صنف و طبقه ایشان نیست ،سکوت خواهند کرد .وکالی تجـار و اصـناف چـون
پشتوانه قوی از انتخابکنندگانشان دارند نمایندگیشان جلوه دیگری خواهد داشـت حـال
آنکه وکالی سایرین در برابر آنها دم نخواهند توانست کشیدن .چنین دریافتی از نماینـدگی
نمیتواند مجلسی «ملی« تأسیس کند و به نام اراده ملت سـخن بگویـد و بـه همـین دلیـل
«اسباب یک نوع استرخا خواهد شد «.ثقهاالسالم در این عبارات بـه نکـات مهمـی دربـاره
مفهوم نمایندگی اشـاره کـرده اسـت .او بـه مفهـومی از نماینـدگی مـیاندیشـد کـه در آن
نمایندگان خود را تنها نماینده کسانی که ایشان را انتخاب کردهاند نمیداننـد بلکـه پـس از
انتخاب نماینده نوع هستند .او از مفهومی که تفرقه و دستهبندی در میان مردم مـیافکنـد و
مانع اتفاق و اتحاد میشود آگاهانه میپرهیود و بـدین سـان بـه شـرایط امکـان و مقـدمات
وجود ملت میاندیشد .او به مفهومی سازنده میاندیشید ،مفهومی که بتوانـد مـادهای بـرای
بنای ساختمان ملت باشد ،مفهومی که از آن ملت و «سی کـرور« برآیـد .مفهـوم نماینـدگی
آنگاه که خود را فراتر از انتخابکنندگان به «سی کرور نفـوس« و «تمـام مملکـت« تسـری
 .44ثقه االسالم تبریوی ،نامههای تبریو ،از ثقه االسالم به مستشار الدوله (در روزگار مشـروطیت) ،بـه کوشـش
ایرج افشار ،نشر و پژوهش فروزان روز ،چاپ اول ،1168 ،ص .219
 .45اصل :نطقه.
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میدهد ،بیش از آنکه بازتابنده و نمایاننده اراده انتخابکنندگانش باشد مفهومی سـازنده بـه
شمار میرود؛ مفهومی که سازنده ملت است .به مدد چنین دریافتی مفهوم ملت ساخته شده
است 46.آنگاه که نمایندگان اصناف و طبقات ،علیرغـم برگویـده شـدن از جانـب طبقـه و
صنفی ،خود را وکیل سی کرور میخوانند؛ مفهوم ملت از چنین موضعگیری رخ مینمایـد.
این چنین مفهوم نمایندگی در ساخته شدن ملت نقش ایفا میکند.
اما موایای روشی که ثقهاالسالم در مقایسه با انتخابات طبقاتی پیشـنهاد مـیکنـد چنـین
است « :محسنات طریقه بنده این است که وکیـل منسـوب بـه طایفـه نبـوده و همـه اهـالی
حمایت از او میکنند و طفره نمیزنند که وکیل ما نیست و اسباب عـذر در پـارهای مواقـع
هم نمیشود .و اگر در موقعی سکوت نماید از بابـت تکلیـف شخصـی خواهـد بـود و نـه
ال ملّـا چنـد نفـر
نوعی  .اما در این صورت عدد وکال باید از هر صنف معـین شـود کـه مـث ً
47
خواهد بود ،تجار چند نفر ،الی آخر؛ تا اکثریت آراء منجر به تعیین طبقه واحده بشود «.از
نظر ثقهاالسالم نماینده ملت باید مستظهر به نیروی ملت باشد و «همه اهالی« حمایـت از او
بکنند و نه اینکه منسوب به طبقه و صنفی باشد .او به درستی به مفهوم نمایندگی در قـانون
انتخابات اشکال وارد میکند که :وقتی نماینده ،برگویده «همه اهالی« بـود انتخـابکننـدگان
در حمایت او «طفره نمیزنند که وکیل ما نیسـت «.چنـین دریـافتی از نماینـدگی مقـدمات
پدیداری مفهوم ملت بوده است .مفهومی که منافع نوع و عموم و نه منافع طبقه را موضـوع
گفتگوی مجلس میکند.
مجلس از همان آغاز نشان میداد که مفهوم جدید نمایندگی را میشناسد و به الوامـات
آن پایبند است .در جلسه شنبه یازدهم ذیحجه  1120وکیلالتجار با نظر بـه تفـاوت مفهـوم
نمایندگی و وکالت گفته بود« :پس از رأی دادن چه حقی در نکـول دارنـد «.سـعدالدوله در
تأیید او گفت «این را هم وکیلالتجار راست میگوید «.صنیعالدوله رئیس مجلس نیو با نظر
به اشکاالتی که یکسان انگاشتن نمایندگی در حقوق عمومی و وکالت در حقوق خصوصی
میتوانست در کار مجلس تولید کند افوود« :هر روز یک نفر بگوید من انتخـاب نکـردم یـا
رأی ندادم نمیشود 48«.وقتی که انجمنها از مجلس تکمیل قانون اساسی را میخواسـتند و
بر مجلس در این خواسته خود سخت میگرفتند که «اگـر تـا روز پـنج شـنبه مـتمم قـانون
اساسی تمام نشده و به صحه همایونی نرسد موجب زحمت خواهد شد« نماینـدگان پاسـخ
میگفتند« :این وکالت نمیشود؛ تا مردم وثوق تمام نداشته باشند کار پیش نمیرود .چطـور
46. Jaume, Lucien, Hobbes et l’Etat représentatif moderne, PUF, 1986, p. 185 sq et 203.

 .47اصل :نشود .ص .219
 .48شنبه  11ذیحجه .1120
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که یک نفر جلوی مرا گرفته میگوید :تو دروغگویی! چرا؟! به جهت اینکه چند شـب قبـل
متمم قانون اساسی را خواستند ،من جواب دادم تمام است ،تا روز سهشنبه شاید در مجلس
علنی قرائت شود .حال که در مجلس علنی خوانده نشده و در اتاق مخصوص قرائت شـد.
میگوید تو دروغگویی .با اینحال نمیشود کار کرد .حق ندارد یک نفر از ملـت ایـن طـور
تحکم کند .این ملت یا به شما وثوق داشتند یا نداشتند .اگر داشتند حـق اعتراضـی ندارنـد
اگر نداشتند دسته دیگری را انتخاب کنند« 49«.اهالی انجمن اتحادیه و سایرین [که] وکال به
جهت مجلس معین نمودهاند دیگر حق گفتگو ندارند و همهجا هم همینطور معمول است.
موکلین حق امر و نهی بر وکالی خـود ندارنـد 50«.مفهـوم نماینـدگی بـا ایـن تصـریحات
روشنتر میشد و مرزهای خود را با وکالت در حقوق شرع و حقـوق خصوصـی بـیش از
پیش روشنتر میکرد« :بعد از آنکه ملت ما را منتخب کردهاند دیگر خودشان حـق مداخلـه
و گفتگو ندارند 51«.نمایندگان نیو هنگامی که با انتقادات انجمنها مواجـه مـیشـدند ـ کـه
«بیشتر از این مسامحه در امور نکنید و این ملت واژگونبخـت را بیشـتر از ایـن سـرگردان
نگذارید «.ـ به ماهیت متفاوت مفهوم نمایندگی متوسل میشدند .سید نصراهلل تقـوی پاسـخ
میداد« :بعد از آنکه مردم جمعی را طرف اعتماد خود دانستند که در امور آنها ناظر باشند و
اصالح نمایند ،مادامی که از آن هیـأت ملـت سـلب اطمینانشـان نشـده باشـد چنـد نفـری
نمیتوانند پارهای عنوانات اظهار نمایند و در کارهای آنها دخالت کنند  ...ایـن مـردم مـا را
طرف اعتماد خود قرار دادهاند .حاال این چنـد نفـر را نمـیرسـد کـه بعضـی نسـبتهـا را
بدهند 52«.یکسان انگاشتن نماینـدگی بـا وکالـت در حقـوق خصوصـی بیگانـه بـا کـارکرد
مجلسی بود که در آن درباره مصالح ملی شور و رایونی میشد .نماینده هـر چنـد از سـوی
صنفی یا شهری برگویده میشد ،اما خود را نماینده همه مملکت میشمرد و خـود را ملـوم
به «رعایت حقوق تمام مملکت« میدانست .همانگونه که صنیعالدوله مـیگفـت« :هـر روز
یک نفر بگوید من انتخاب نکردم یا رأی ندادم نمیشـود «.بـه تعبیـر سـید نصـراهلل تقـوی
مادامی که از نمایندگان سلب اطمینان نشده کسی را یارای دخالت در حوزه اسـتقالل آنـان
نیست و بنابر منطق مشروطیت تنها هنگام انتخابات میتوان در ایـن اعتمـاد تردیـد و آن را
سلب کرد و به امین دیگری واگذارد .مشروطیت نمـیتوانسـت بـر مبنـای چنـین دریـافتی
غیرواقعی از حکومت استوار شود.
 .49شنبه  29ربیع االول .1125
 25 .50صفر .1125
 21 .51رجب .1125
 28 .52جمادی الثانی .1125
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به عالوه یک نماینده چگونـه مـیتوانسـت دربـاره موضـوعی دریابـد کـه احساسـات
موکالنش درباره آن چیست و چگونه دربارهاش میاندیشند .در واقع هـیچیـک از اعضـای
مجلس نمیدانستند که عقاید موکالنشان درباره موضوعی چگونه است تا چه رسد به اینکه
بدانند اگر آنان هم همین اطالعات را داشتند چه فکر میکردنـد 53.آن وکـالی معـدود هـر
کدام وکیل چند صد هوار نفس میبودند .چگونه ممکن بود کاری که میکنند بـه اطـالع و
54
مقبول آحاد و یکایک موکالن باشد؟
قسمت آخر ماده هشت قانون انتخابات که میگفت« :انتخابکنندگان مجبور نیستند کـه
حتماً از صنف و طبقه خودشان انتخاب کنند« یکی از ابوارهای جنبش مشـروطیت بـرای از
بین بردن «رقابت طبقات« و دور کردن مفهوم نمایندگی از وکالـت «اختصاصـی« بـود ایـن
سازوکار در واقع یکی از مقدمات وجود و شرط امکان پدیدار شدن مفهوم جدید نمایندگی
در مشروطیت بوده است .محوریت دفاع از منافع نوعی و عمـومی چنـین ابـوار حقـوقی را
خلق کرده بود .اصناف در صورتی که شخص قابلی در میـان اعضاءشـان بـرای نماینـدگی
مجلس نبود می توانستند شخص دیگـری خـارج از صـنف خودشـان برگویننـد .ایـن مـاده
فضایی را برای تجلی و ظهور منافع عمومی باز میکرد و با فـراهم آوردن امکـان برگویـدن
شایستهتر ابواری برای دفاع از آن تدارک میکرد.
تا اینجا دیدیم که چند نکته محوری در تعریف مفهـوم نماینـدگی در مشـروطیت وارد
شد که حدود و ثغور مفهوم جدید و تمایو آن را با مفاهیم حقوق شرع ترسیم میکند .نکته
نخست اینکه وظیفه نماینده مجلس در درجه اول «رعایت حقوق تمـام مملکـت اسـت« و
گفتن «هر چه که مصلحت است« و نه تنها دفاع از کسانی که او را برگویـدهانـد .نکتـه دوم
اینکه انتخابکنندگان پس از انتخاب «حق امر و نهـی« و «حـق مداخلـه و گفتگـو« دربـاره
تصمیمات نماینده ندارند« .وکالت تامه ملی« ،در مدت مقرره ،آزاد از امر و نهـی و مداخلـه
انتخابکنندگان است .سوم آنکه برگویده هر ایالت و والیتی پس از برگویده شدن نماینـده
همه سکنه مملکت خواهد بود .دیگر آنکه نماینـده پـس از انتخـاب ،نـوعی از «حاکمیـت
مطلقه« ،به تعبیر خراسانی« ،در مدت مقرره« به دست میآورد که بـر پایـه آن صـالحیت و
اختیار سخن گفتن به نام منافع و مضار ملی را مییابـد .نماینـدگان پـس از انتخـاب شـدن
حاکم مطلق در اجتهاد مصلحت هستند و هر صالحی که آنهـا تشـخیص بدهنـد ماننـد آن
است که «خود ملت« کرده است« 55وظیفه وکیل رعایت حقوق تمام مملکـت اسـت« و نـه
 .53هانا آرنت ،انقالب ،ص .118
 .54محمد مهدی شریف کاشانی ،واقعات اتفاقیه در روزگار ،نشر تاریخ ایران ،1182 ،ص .101
 .55جلسه  12ذیحجه .1120
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همراهی و تبعیت از سخنان انتخابکنندگان .ملت در مدت مقرره «حاکمیت مطلقه« خود را
به نمایندگانش واگذار میکند .بنابراین ملت در این مدت مقرر آگاهانه قیدی بـر حاکمیـت
مطلق خود وارد کرده است .این قید تا فصل فرارسیدن اعمال حاکمیت مطلقه ،یعنـی زمـان
انتخابات ،معتبر است .پیش از حلول این زمان ،حاکمیت نمایندگان تامه و مطلقه است.
همانگونه که نمایندگان تأکید کردهاند مجلس محفل و مجمع فرستادگان شـهرها نبـوده
است و هر وکیلی خود را وکیل شهر و صنف خویش نمیدانست و نمیپنداشت که تنها از
منافع محل خودشان باید دفاع کنند بلکه به صراحت میگفتند که «ما خود را وکیـل عمـوم
ملت میدانیم« .اینگونه بود که مجلس چـون خـود را نماینـده «عمـوم ملـت« مـیدانسـت
بنابراین میتوانست از «هر چه مصلحت است« سخن بگوید .چنین کارکرد و هدفی مجلس
را به «روح روان« ملت و «دارالشورای ملی« ـ جایی که درباره منافع و مصالح ملت شـور و
رایونی میشود ـ بدل میکرد .جای ـ گاهی که در آن از یک نفع یعنی «صالح و فساد نوع«
ملت و نه منافع اختصاصی طبقات و والیات سخن مـیگفتنـد .مجلـس اول از یـکسـو از
نمایندگی اصناف و طبقات ،نمایندگی ملی را استخراج کرد و سسس از سوی دیگر بـر پایـه
آن ،موضوع گفتگوی مجلس را ،به تعبیر فضلعلی تبریـوی« ،مصـلحت« و «صـالح و فسـاد
نوع« قرار داد« :کسی که وکالت سی کرور خلق را در عهده گرفته بایـد هـر چـه مصـلحت
است بگوید« 56«.ما باید در کلیت اصالحات حرف بونیم .وکیل بایـد محـ رضـای خـدا
حرف بوند« 57«.ما در اینجا باید از مطالب مهم و عمـده صـحبت بکنـیم .از کلیـات حـرف
بونیم ،نه اینکه هر وکیلی از محل خودش صحبت بکند 58«.نماینده چنین مجلسی ،به تعبیـر
عبداهلل مازندرانی ،باید از «عقول منتخبـه« و «مصـلحت بـین نـوع اهـل مملکـت« باشـد.59
نمایندهای که خود را ملوم به گفتگو و رایونی دربـاره «کلیـات« و «مطالـب مهـم و عمـده«
میدانست خود را نه در مقام وکیل توده بیشکل افراد که نماینده منـافع و مطالـب «مهـم و
عمده« میدید .از این سخنان نمایندگان به روشنی بر میآید که نمایندگی در دریافـت آنـان
به «بازـ نمایاندن« ارادهها و «وکالت« موکالن فروکاسته نمیشود .نمایندگی مفهـومی اسـت
که رابطه وثیق با «سی کرور« ،در معنایی که در مجلس اول ظاهر شـده اسـت ،دارد .مفهـوم
«سی کرور« وجهی از «اتفاق عموم ملت بر تأسیس مجلس شورای ملی« 60اسـت و در پـی
 19 .56رجب .1125
 22 .57رمضان .1125
 21 .58شوال .1125
 .59صوراسرافیل ،سال دوم ،ش  ،2ص .8
 .60سیاستنامه ،ص .186
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چنین اتحاد و اتفاقی هیأتی به نام سی کرور خلق شده است .شاید بتوان گفت «سی کـرور«
بیانی مادی و عینی از مفهوم ملت در مجلس اول بوده است ،مفهومی بود کـه در آن مفهـوم
ملت دیده میشد .نمایندگی مفهومی است معطوف به وجـود چنـین اتحـاد و اتفـاقی و نـه
اراده تک تک انتخابکنندگان ،بلکه زائیده وجودی است که از هستی تک تک آنهـا فراتـر
میرود 61.وجود این «کلیات« و «مطالب مهم و عمده« جنبانده و زاینـده مفهـوم نماینـدگی
بوده است .اشاره به این مفاهیم در رسائل مشروطهخواهان به معنی وارد شدن ضابطه تمیـو
میان سلطنت مشروطه و سلطنت مستقل ،و ناظر بر تمـایوی اسـت کـه ،در تـاریخ اندیشـه
سیاسی سدههای میانه ،میان  res publicaـ به معنای حوزه مصالح عمومی ـ و  res privataـ
که در آن کشور ملک طِلق حاکم خودکامه تلقی میشد ـ وجود داشت 62.این مفهوم بود که
از نماینده اصناف شهرها «وکیل ملت« 63میساخت .نمایندگی در هر مجمع و انجمنی ظاهر
نمیشود بلکه این مفهوم ،در آن «مجمع بورگ و انجمن سترگ« پدیدار مـیگـردد کـه اول
رسالت آن گفتن مصلحت است ،هر چه که باشد .مجلـس اول بـا دفـاع از ایـن مفـاهیم و
گفتگو درباره آنها میتوانست وصف «روح روان« ملت و «مجمع عقالنی ملت« را دریافـت
کند .64هنگامی که نمایندگان منافع ملت در مجلس جمع میشدند ،حضور آنـان وجهـی از
تحقق عدالت را نیو تداعی میکرد ،از همین رو نماینـدگان از مجلـس بـه «گنگـره عـدالت
مملکت« یاد کردهاند .65وصف نمایندگی بر مجلسی تعلق میگیرد که هرگاه کـه اعضـاء آن
66
جمع شوند تو گویی که همه مملکت و تمام ملت گردآمدهاند.
61. E.W. Böckenförde, op. cit., p. 307.

 .62طباطبائی ،پیشین ،صص .051-0
 .63شنبه  2شوال .1125
 .64سید عبدالحسین شهشهانی ،جلسه شنبه  19شعبان  1125و تقی زاده ،جلسه  22محرم .1125
 .65این وصف از آن میرزا یحیی امام جمعه خویی است .او چندین بار مجلس اول را «گنگره عدالت« خوانـده
است ،جلسه یکشنبه  26شعبان  1125و جلسه سه شنبه  28رمضان « :1125مـن مـیگـویم ایـن مجلـس ،گنگـره
عدالت این مملکت است«.
66. Nicolas de Cusanus (1401-1464), cité par Carl Schmitt, p. 351.

ادموند برک در سخنرانی خود در برابر مردم محلی که نمایندگی میکرده ،در سال  ،1660برای نخستین بـار بـه
نکات مهمی درباره مفهوم نمایندگی اشاره کرده است:

“Parliament is not a congress of ambassadors from different and hostile interests, which interests each
must maintain, as an agent and advocate, against other agents and advocates; but Parliament is a
deliberative assembly of one nation, with one interest, that of the whole-where not local purposes, not
local prejudices, ought to guide, but the general good, resulting from the general reason of the whole. You
choose a member, indeed; but when you have chosen him, he is not member of Bristol, but he is a
Member of Parliament. If the local constituent should have an interest or should form an hasty opinion
evidently opposite to the real good of the rest of the community, the member for that place ought to be as
far as any other from any endeavor to give it effect. I beg pardon for saying so much on this subject; I
have been unwillingly drawn into it; but I shall ever use a respectful frankness of communication with
you. Your faithful friend, your devoted servant, I shall be to the end of my life: a flatterer you do not wish
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نمایندگان آنگاه که میگفتند« :ما وکال هنوز معنای اصلی وکالـت را نمـیدانـیم«« ،ایـن
وکالت نمیشود« یا وقتی که میگفتند« :اکثر معنی وکالت را نمـیداننـد« 67فاصـلهای میـان
معنای رایج وکیـل بـا «معنـای اصـلی« ،کـه حـدود و ثغـور آن را در نسـبت بـا نهادهـای
مشروطیت میسنجیدند ،وارد میکردند؛ معنایی که در حـال ظهـور و پدیـداری بـود .ایـن
عبارات معنای تازهای از وکالت را نشانه میگرفـت کـه اکثـر آن را نمـیشـناخت .در ایـن
شرایط اندک اندک معنای جدیدی برای وکالت جوانه میزد و گسسـتی بـا مفهـوم وکالـت
ظاهر می شد .با این تعبیـرات مفهـوم پیشـین و آشـنای وکیـل را از مفهـوم جدیـد متمـایو
میکردند و اوصاف و عناصر جدیدی برای مفهوم نو برمـی شـمردند و مـیگفتنـد« :وکیـل
ملت باید تمام اقوام و کسان و پدر و مادر خود را فراموش کرده و از هر منفعتـی کـه دارد
دست کشیده جو کار کردن برای ملت کار دیگری برای خود فرض نکند «.با این توصیفات
نمایندگی بیش از پیش ،به ویژه در برابر معنای قدیم آن ،استقالل مییافت .گفته میشد کـه
نماینده «جو کار کردن برای ملت کار دیگری برای خود فرض نکند «.در توضیح ضـرورت
وجه جدید نمایندگی گفته شد« :به این ترتیب که روزی یک ساعت یا دو ساعت بیـاییم و
بعضی هم که ده پانوده مجلس نیامدهاند هیچ اعتنا نکرده و نسرسیدهایم که جهت نیامدن چه
بوده[ .با این وضع] چه کاری پیش خواهد رفت و چه فایده دارد «.با این سخنان مجلس به
تدریج به سوی مفهومی از نمایندگی پیش میرفت که در آن نماینده «جو کار کـردن بـرای
ملت کار دیگری برای خود فرض نکند« و به کارگوار امور ملت تبدیل میشـد .بـه همـین
دلیل از تجار خواسته شد تا در «وقت مجلس یک نفر را معین نمایند که به امـور [تجـاری]
ایشان رسیدگی نماید و خودشان در مجلس حاضر شوند «.کمی وقت مجلس از نظر مـردم
علت خوب کار نکردن مجلس بود .بهبهانی میگفت« :حق با مردم است .درسـت مالحظـه
نمایید مجلس روزی یک ساعت بیشتر کار نکرده ،باید فکری نمـود کـه الاقـل روزی پـنج
ساعت وقت صرف کار شود 68«.بدین ترتیب مفهوم جدید نـه تنهـا از مفهـوم وکالـت دور
میشد بلکه از حالت پدیداری طبیعی خود ،که نمایندگی صورتی از امنـاء ملـت بـود ،نیـو
فاصله میگرفت و به نهادی در ارکان رسمی و قانونی حکومت تبدیل میشد.
مجلسیان آنگاه که خود را نماینده سی کرور خلق و همه ملـت بـه شـمار مـیآوردنـد،
خودشان را نماینده کسانی نیو میدانستند که در انتخابات شرکت نکرده بودند .آنان در ایـن
for. On this point of instructions, however, I think it scarcely possible we ever can have any sort of
difference. Perhaps I may give you too much, rather than too little trouble.” Edmund Burke, “Speech to
the electors of Bristol, The 3D of November, 1774”, in The Works of the Right Honourable Edmund
Burke, Vol. II, London, 2005, p. 97.

 .67جلسه شنبه  29ربیع االول .1120
 .68جلسه  29صفر .1125

مفهوم نمایندگی در مجلس اول

111

سخن خویش تضاد و تناقضی نمییافتند .آنچه که این دریافت از نماینـدگی را در مجلـس
اول قابل فهم میکرد ،این نکته بود که همه افراد اهالی مملکت ،صرفنظر از تعلقشـان بـه
طبقات ششگانه ،همگی مجلس را انجمن «امناء ملت« میدانستند و باور داشتند که مجلـس
صالح و فساد و مصلحت همه آنان را نمایندگی میکند .حتی کسانی که نمیتوانسـتند رأی
بدهند خود را در زمره «سی کرور« میشمردهاند .این مفهوم از نمایندگی مخلـوق و زائیـده
پدیدار شدن مفاهیمی چون «خانه مشترک« در مشروطیت بوده است که اگر خراب شود بر
سر همه سی کرور ساکن آن خراب خواهد شد« .مملکت خانه نوع اسـت و خرابـی خانـه
نوع خرابی خانه اشخاص خواهد بود 69«.در واقع این مفهوم بود کـه سرنوشـت همـه سـی
کرور سکنه ایران ،اعم از کسانی که حق انتخاب داشتند و کسانی که از این حق برخـوردار
نبودند ،را به هم پیوند میزد و از آنان یک کل به نام «سی کرور« میساخت .نماینـدگان در
قَسَمی هم که ،به موجب اصل یازدهم ،یاد میکردند وفاداری خود را بـه «فوایـد و مصـالح
دولت و ملت ایران« اعالم میکردند و به این ترتیب خطاب تعهد و پیمانشـان بـه دولـت و
ملت ایران و نه طبقه و والیاتشان بـود .مـردم در مشـروطیت بـا ایـن مفهـوم از نماینـدگی
احساس بیگانگی نمیکردهاند .تردیدی در این مفهوم از نمایندگی ،دست کم ،به دسـت مـا
70
نرسیده است .گفته نمیشد که نمایندگان از منافع طبقات و نه منافع رعیت دفاع میکنند.
اما این دریافت از نمایندگی متکی بر عناصری بود که کـارکرد آن را تضـمین مـیکـرد؛
اتفاق و اتحاد میان قاطبه اهالی مملکت شرط امکان کارآمدی و عمل کردن مفهوم مجـازی
نمایندگی بوده است .این مفهوم از نمایندگی در مجلس اول با رواج اندیشه اتحاد و اتفـاق
ملی در هم تنیده و به هم آمیخته بود .رواج آئینهایی کـه وحـدت ملـی را در مشـروطیت
تقویت میکردهاند ،هم چون حلقهای در تکمیل ایـن مفهـوم از نماینـدگی عمـل مـیکـرده
است .غرض از تشکیل انجمنها و از جمله دالیل رواج سوگندهای سیاسی در مشـروطیت
«رفع اغراض شخصیه و همدستی بر اعال کلمه اسالمیه و حفظ جامعه نوعیـه و ترقـی دادن
نوع« بوده است .71به مدد چنین وحدت و اتفاقی نمایندگان طبقـات مـیتوانسـتند خـود را
 .69محالتی ،رسائل مشروطیت ،ص .505
 .70نمونههایی نیو دیده میشوند که حضور نماینده یک طبقه را نه به معنای حضور همـه ملـت کـه بـه معنـی
حضور تمام آن طبقه میداند اما این دریافت به ندرت در متون مشروطیت دیده میشود« .وکیل هـر طبقـه حاضـر
است ،مثل این است که تمام آن طبقه حاضر و از جانب همه نطق میکند و رأی میدهنـد «.سؤالهدایی دائدر بده
مشروطیت ،در رسائل مشروطیت ،ص .102
 .71نائینی ،تنبیه االمه و تنزیه المله ،با مقدمه و توضیحات سید محمود طالقانی ،صص  .110-5نک :سیدناصـر
سلطانی« ،سوگندهای سیاسی در دوران مشروطهخواهی« ،اطالعات سیاسی -اقتصادی ،ش .268
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نماینده سی کرور بخوانند و با مخالفت محرومان از حـق انتخـاب و مخالفـان مشـروطیت
مواجه نشوند که :نماینده و وکیل همه ملت نیستید و نمیتوانید بـه نـام همـه ملـت سـخن
بگویید .این مفهوم از نمایندگی بر دوش چنین وحدت و اتفاقی ایسـتاده بـود .روی دیگـر
این دریافت این آگاهی بود که دفاع از مشروطیت به نام و به پشتوانه «تمام ملـت« و «سـی
کرور« ممکن است .آگاه بودهاند که پایههای مشروطیت نمیتواند تنها بر شانههای اصـناف
و طبقات بایستد و مجلس باید پیوندهایی با کسانی که در انتخابات شـرکت نکـرده بودنـد
ایجاد کند.
از دیدگاه مفهوم قانون اساسی ،در مقام میثاق و پیمان ملی و شرایط امکـان تـدوین آن،
بنیاد نهادن چنین اساسی تنها به مدد دریافتی ملی از نمایندگی ممکن بود و تنها مجلسی که
«تمام ملت« را نمایندگی میکرد میتوانست دست اندرکار نوشتن آن باشد« .پارلمانت یعنی
نماینده بیست کرور ملت ایران« 72در فقدان چنـین مفهـومی از نماینـدگی ،قـانون اساسـی
نمیتوانست به مقام «اساس مشروطیت« ترقی کند .مجمعی از «امناء ملت« و عقالء آنان ،که
آئینه منافع گوناگون و متضاد جامعه بودند ،میتوانست قانونی بنویسد کـه بـه «اُسّ اسـاس
مشروطیت« بدل شود.
مفهوم جدید نمایندگی پیش از مشروطیت که «سرها سودای دیگری داشت ،حقوق نوع
و شرافت خاک وطن را هیچکس وقعی نمیگذاشت ،هرکس به آبادی خانه خـویش همـت
میگماشت« نمیتوانست ظاهر شود .یعنی اتحاد و اتفاق و همبستگی ملـی کـه شـرط الزم
برای پدیدار شدن مفهوم نمایندگی بود در افق نگاه اهالی مملکت دیـده نمـیشـد و اساسـاً
هنوز همه اهالی مملکت در شکل «سی کرور« و «تمام مملکت« ظـاهر نشـده بـود .امـا بـا
طلوع مشروطیت که «عموم ،هموطنان را برادر و خاک مقدس وطن را خانه خود« دانستند،
پیوندها و مشترکاتی میان سوداهای اهالی مملکت دیده میشد و بـدینسـان ،ایـن مفهـوم،
پدیدار میشد 73.با ظهور مشروطیت ،مفهوم «سی کرور« و مفاهیمی هم معنا با آنکـه اشـاره
به کلیتی میکردند ،که به معنای مفهوم مخالف تشتت و پراکندگی افراد اهـالی مملکـت بـه
کار میرفت ،آشکار میشد .به تدریج این شتات در حول مرکوی جمع میشـدند و شـکلی
به خود میگرفتند که از آن به «سی کرور« یاد میشد« .سی کرور« مفهوم جدیدی است کـه
با مشروطیت پدیدار شده است .هیأتی است که حاکمیت باید از گذر آن عمل کند .مفهـوم
نمایندگی شرط امکان پدیدار شدن کلی به نام «سی کرور« بوده است« .شتات و کثرت افراد
 .72صور اسرافیل ،ص .162
 .73روزنامه انجمن تبریز ،سال اول ،ش  ،112ص .2
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آنگاه به وحدت میرسد که افراد از طرف یک فرد یـا یـک شـخص نماینـدگی شـوند ،بـه
گونهای که این نمایندگی با رضایت فرد فرد ایـن کثـرت باشـد .چـرا کـه اتحـاد و اتفـاق
نمایندگی کننده و نه اتحاد نمایندگی شونده است که یگانگی و اتفاق را به ارمغان میآورد.
نمایندگی کننده است که بار شخصیت را به دوش میگیرد ،و او تنهـا یـک [شخصـیت] را
میپذیرد .اتفاق و اتحاد را نمـی تـوان نـه در شـتات و پراکنـدگی و نـه در شـکل دیگـری
پذیرفت 74«.مجلس محلی بود که کثرت و شتات افراد اهالی مملکت در آن به جمـع و بـه
وحدت میرسید و ،به تعبیر هابو ،این وحدت را مجلس به «سی کرور« میداد.
اهمیت دادن به «حقوق نوع و شرافت خاک وطن« و «همدسـتی بـر اعـالء  ...و حفـظ
جامعه نوعیه و ترقی دادن نوع« به عنوان مظاهر امـور نـوعی و عمـومی ،در ایـن عبـارات،
موضوع مفهوم جدید نمایندگی است .در غیاب چنان موضوعی چنین مفهومی نمیتوانست
پدیدار شود .تنها آنگاه که قلمرویی برای «امور عموم« و نوع پدیـدار شـد کـارگواران ایـن
قلمرو ،نمایندگان مجلس ملی ،نیو پای به میدان نهادند .وجود چنـین سـوداهایی در سـرها
مقدم بر مفهوم نمایندگی و جنباننده آن هستند .نمایندگی مفهومی مبتنی بـر امـور نـوعی و
عمومی است .از همین روست که در زبان آلمانی تنها در امور نوعی و عمـومی امکـان بـه
کار گرفتن مفهوم نمایندگی وجود دارد .در این زبـان ایـن واژه آنجـا بـه کـار مـیرود کـه
نماینده مصالح نوعی و عمومی را نماینـدگی مـیکنـد 75.مفهـوم نماینـدگی آنگـاه پدیـدار
میشود که «امور عموم«« ،حقوق نوع«« ،شرافت خاک وطـن« و «مصـالح نوعیـه« موضـوع
گفتگو و سودای عموم میشود.
مجلس که محل کنکاش و گفتگو درباره «امور عموم« و نوع است تا وقتی کـه بـه ایـن
تکلیف خود عمل میکند نمایندگی خود را حفظ میکند و آنگاه که تردیدی در انجـام ایـن
نقش دیده شود نمایندگیاش آغاز به فروپاشی و انحـالل ،در افکـار عمـومی ،مـیکنـد .در
مجلس اول هنگامی که نمایندگان در اطاقی دیگر ،غیر از صـحن علنـی مجلـس ،جلسـهای
غیرعلنی تشکیل دادند «کم کم صداها بلند شد که وکال خیانت میکنند ،وکـال خـدمت بـه
ملت نمیکنند ،وکال مالحظه دارند  ...تماشاچیها گفتند وکال چـرا قسـم نمـیخورنـد کـه
خیانت به ملت نکنند؟ باید قسم بخورند 76«.این اعتراض تماشاچیان میتواند به معنـای آن
باشد که از نظر مردم ،در مشروطیت ،با غیرعلنی و خصوصی شدن جلسات و عـدم امکـان
نظارت عموم بر آن ،در جلسات مجلس میتوانسته است منافع غیرنوعی مطرح شـود و یـا
74. Léviathan, p. 166; cité par L. Jaume, pp. 112-113.
75. H.P. Pitkin, “Representation” in Political innovation and conceptual change, Cambridge
University Press, 1989, pp. 132-133.

 .76جلسه سه شنبه  21ذیحجه ،تاریخ بیداری ،ج  ،2ص .81
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منافع نوع به حاشیه رانده شود و این مسأله با مفهوم نمایندگی که در جسـتجوی صـالح و
فساد نوع است تعارض داشت .از نظر تماشاچیان امر نوعی نمیتوانست موضوع گفتگـوی
مجلس خصوصی و غیرعلنی باشد .خدشه در علنـی بـودن مـذاکره دربـاره امـور نـوعی و
77
عمومی به معنی غیرنوعی بودن مذاکرات بوده است.
پیدایش و تحول مفاهیمی مقدم بـر ایـن مفهـوم ،پیـامآور مفهـوم جدیـد نماینـدگی در
مجلس اول بودهاند .اعتبارنامه نمایندگان آذربایجان یکی از نواحی مهم پدیداری این دسـته
از مفاهیم مقدم بر مفهوم نمایندگی است .این مفهوم از نمایندگی به این معنا بـود کـه :هـر
یک از نمایندگان اگرچه به وسیله طبقهای یا والیتی به نمایندگی برگویده شدهاند اما پس از
انتخاب شدن نماینده از طرف «تمام ملت« و «سی کرور« خواهند بود و «نه فقـط از طـرف
طبقات مردم یا ایاالت و والیات و بلوکاتی که آنها را انتخاب نمودهاند« .نماینده الوامـی بـه
تبعیت از نظرات انتخابکنندگان ندارد و اساساً موکالن پس از انتخاب «حق امر و نهـی« و
«حق مداخله و گفتگو« ندارند این حق پس از انتخاب نماینده ساقط میشده است.
ظهور مفهوم جدید نمایندگی ،و عناصر سازنده آن مانند ضرورت استقالل رأی نماینـده
از انتخابکنندگان ،مؤخر بر مفاهیم دیگر است .پدیداری این مفاهیم سلسله جنبـان مفهـوم
جدید نمایندگی بوده است .مفهوم «امور عموم« و «مصـالح عامـه مملکتـی« مفهـوم جدیـد
نمایندگی را خلق کرده است .مفهوم نمایندگی روی دیگـر سـکه «منـافع مشـترکیه نوعیـه«
است .این دریافت از نمایندگی در مشروطیت ـ که برگویده طبقات را نماینده سی کرور به
حساب میآورد ـ نه تنها نقص عمـده انتخابـات طبقـاتی را مـیپوشـاند بلکـه ،آنگـاه کـه
نمایندگان را «وکیل سی کرور« و «تمام ملت« میدانست ،کلی بـه نـام سـی کـرور و ملـت
میساخت که مجلس از جانب آن و بـه پشـتوانه آن سـخن مـیگفـت .نماینـدگی یکـی از
دستاوردهای مفهومی مشروطیت است که امکان استقرار مجلـس و نظـم جدیـد را فـراهم
کرد.
رواج معنای مجازی مفهوم نمایندگی در مجلس اول امکان میداد تا به مدد این استعاره
و مجاز مجلس سایه خود را بر تمام مملکـت بگسـتراند .ایـن مفهـوم از نماینـدگی نقـش
بسوایی در پیوند زدن مجلس به همه «سی کرور« و «تمام ملت« داشته است .به مدد توانایی
که در پیوند میان مجلس و سی کرور نفوس داشت ،مفهوم سازنده ملت بود .این مفهـوم،78
معنای مجازی نمایندگی را ،در درجه اول به کسانی که حق شـرکت در انتخابـات نداشـتند
تسری داد؛ کسانی که در زمره طبقات ششگانه نبودند .در مرحلـه بعـد نماینـده مجلـس را
77. Carl Schmitt, Théorie de la constitution, p. 346.
78. Virtual representation/ représentation virtuelle.
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نماینده تمام مملکت و سی کرور به شمار آورد و نماینده یک شهر را «وکیل عمـوم ملـت«
خواند .یعنی از یکسو نماینده صنف علماء کرمان نخسـت نماینـده همـه کرمانیـان شـد و
سسس مدافع حقوق فرد فرد ایرانیان .این مفهوم بود که نماینده آذربایجان را بر میانگیخـت
تا درباره حاکم نداشتن شیراز ،مسؤولیت مجلس و نمایندگان همه شهرها را یـادآوری کنـد
که باید از منافع نوع و عموم و نه فقط منافع شهر و طبقه خـود دفـاع کننـد .در واقـع ایـن
دریافت ،به این ترتیب ،او را نماینده رعایایی نیو به شمار میآورد که در انتخـابش شـرکت
نداشتند.
در متن اعتبارنامه نمایندگان آذربایجان نـه تنهـا هـیچ اشـارهای بـه «اختصاصـی« بـودن
نمایندگی و الوام نمایندگان به حفظ منافع شهرها و طبقات انتخاب کننده نشده بود بلکه بـه
صراحت از «عموم ابناء وطن« و «هر یک از ایاالت ایران« سـخن رفتـه اسـت کـه «اختیـار
مصالح و منافع عمومی« خود را به «وکالت تامه ملی« بـه امنـاء کارآگاهـان خـود تفـوی
نمودهاند 79.این مفهوم از نمایندگی شرط امکان مجلس شورای ملی بود که بایـد در صـالح
و سداد ملت سخن بگوید .در غیاب «وکالت تامه ملی« 80در مجلـس گفتگـو و رایونـی در
 .79روزنامه انجمن تبریز ،سال اول ،ش  ،19صص .1-0
 .80در تاریخ مشروطهخواهی در انگلستان از سال  1290تا  1862همه احکام دعـوت بـه انتخابـات

“writs of

” summonsمیخواستند که نمایندگان «وکالت تامه ملی« یا ” “Full and sufficient powerداشته باشند:

“Full and sufficient power to do and consent to those things which then and there by the common
counsel of our realm shall happen to be ordered... so that for want of such power... the affairs may no
wise remained unfinished” (S.B. Chrimes, English Constitutional History, Oxford UP, 1978, p. 79) cité
par Avril, Pierre, “Note sur les origines de la représentation” in La Représentation, dir. François d’Arcy,
Economica, Paris, 1985, p. 100.

در فرانسه این مفهوم در آستانه انقالب و آنگاه ظاهر شد که لویی شانودهم برای غلبه بـر مشـکالت مملکـت و
جلب مشارکت اصناف و طبقات ناگویر مجلس طبقات را احضار کـرد .شـاه طـی دسـتخطی در  20ژانویـه 1689
اعالم کرد« :اختیاراتی که نمایندگان از آن برخوردار خواهند بود عام و کافی باید باشد تا بتوانند پیشـنهاد بدهنـد و
توافق کنند «...

“Les pouvoirs dont les députés seront munis devront être généraux et suffisants pour proposer,
remontrer, aviser et consentir” cité par P. Avril, p. 101.

پیش از پدیدار شدن مفهوم «وکالت تامه ملی« نمایندگان اصناف در فرانسه در حـدود «پروگـرام« و «نوشـته«ای
که مجالس محلی به ایشان میداد صالحیت داشتهاند و نمیتوانستند از حدود آن عدول کنند و وکالتشـان عـام و
مطلق و بال عول نبود .درباره حدود اختیارات ،پیش از عویمت نمایندگان به مجالس ملی ،در مجالس محلی گفتگـو
میشد «باید عموم وکال مسبوق از مذاکرات باشند .مقرر فرمایید صورت آن روی کاغذ آمده تا همه بداننـد «.تمـام
مطالب در مجلس علنی محلی گفتگو میشد و فرستاده محل به آن حدود مقید میبـود .ایـن مفهـوم از نماینـدگی
همومان معنایی از مأموریت و نمایندگی را با خود داشت و از آن به  mandat impératifنام برده میشد .در مجلس
اول این مفهوم تنها وقتی فرستادگان مجلس برای گفتگو با شاه به دربـار مـیرفتنـد دیـده مـیشـود .در گفتگـوی
مستقیم با شاه «حیا و خجالت« مانع بود تـا مطالـب را درسـت بـه عـرض همـایونی برسـانند .چـاره ایـن کـار را
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مصالح ملی نمیتوانست شکل بگیرد در غیبت چنین اختیاری نمایندگان ملت نمیتوانسـتند
پیشنهاد بدهند و توافق کنند .مفهوم نمایندگی ،آنگونه که در مجلس اول پدیدار شد ،امکـان
گفتگوی نمایندگان ملت با دولت را بر «هر چه مصلحت است« ممکن میساخت در غیاب
این «اختیار« و صالحیت مجلس نمیتوانست شور و تصمیمی ملی اتخاذ کند .نمایندگان بـا
«وکالت تامه ملی« که حاکمیت مطلقه در مدت مقرره به آنان اعطا میکنـد از امـر و نهـی و
مداخله انتخابکنندگان آزاد هستند .مجلس در چنین شـرایطی مـیتوانـد «مجمـع عقالنـی
ملت« و محل شور و رایونی در معنای کامل کلمه باشد ،یعنـی جـایی کـه اراده نماینـده در
جریان گفتگو و دادوستد دالیل و استداللها شکل میگیرد .شـوری بـه معنـی مفاوضـه در
کالم است یعنی مشارکت داشتن با هم در سخن گفتن تا حق ظاهر شـود 81.نماینـدگان در
مجلس شور و رایونی میکنند تا ـ به تعبیر محالتی ـ «هر چه صالح نوع است بفهمند« 82و
این «صالح« نمیتواند پیش از آغاز گفتگو دانسته باشد بلکه از میان شور نمایندگانِ صـالح
ملت است که چنین میوهای پدیدار میشود .دیدیم که معنای کلمه شـور نیـو دور از چنـین
دریافتی نیست .حق یا مصلحت در جریان شور و رایونی نمایندگان ظاهر میشـود .غیـر از
این رایونی و گفتگو معنی ندارد و بحث کردن به معنای وارد شدن در مجلس با تصمیماتی
از پیش گرفته شده است .نماینده ملت نه بر مبنای امر و نهـی انتخـابکننـدگان در بیـرون
83
مجلس که بر پایه گفتگو در مصالح و مضار مملکت در درون مجلـس رایونـی مـیکنـد.
نمایندگان مجلس ،نماینده و دارنده «اختیار مصالح و منافع عمومی« و نه اختصاصی شـهرها
و طبقات بودند .این مفهـوم ابـوار حقـوقی امکـان عمـل دارالشـورای ملـی بـود .موضـوع
نمایندگی مجلس واگذاری «اختیار مصالح و منافع عمـومی« اسـت در حـالی کـه ایـن امـر
نمیتواند موضوع عقد وکالت در حقوق شرع باشد 84.به مدد چنین اختیار و «وکالـت تامـه
نمایندگان در آن میدیدند که «آن اشخاصی که میروند باید مـذاکراتی کـه مـیشـود ،پروگـرام آن را نوشـته و در
مجلس قرائت شود ،بعد در حضور همایونی عرض نمایند( «.مذاکرات مجلس اول ،جلسـه سـهشـنبه اول شـعبان
).1125
 .81احیاء المله ،رسائل ،ص .286
 .82رسائل ،ص .529
83. B. Manin, op. cit., pp. 261-263.

 .84در زبان انگلیسی و فرانسه برای همه مواردی که در آن یک نقاش منظرهای را به تصویر میکشـد ،یـا یـک
بازیگر نقشی و نمایشی را اجرا میکند ،یا یک شخص ،مقام حقیقی و حقوقی را نمایندگی میکند واژه نماینـدگی
 Representationبــه کــار مــیرود .در حــالی کــه زبــان آلمــانی از ســه واژه متفــاوت

(darstellen, vertreten,

) repräsentiertبرای بیان آنها بهره میبرد .برخی نظریه پردازان آلمـانی از ایـن اندیشـه دفـاع مـیکننـد کـه منـافع
خصوصی افراد تنها میتوانند  vertretenباشند ،اما مصالح و منافع عمومی باید
Representation, pp. 132-133.

 repräsentiertباشندH.P. Pitkin, .
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ملی« مجلس میتوانست «مرکو توجه عموم ملت« و «در کالبـد وطـن ماننـد سـر در مرکـو
اختیار« باشد .اعتبارنامه نمایندگان آذربایجان ،تا آنجا که میدانیم ،تنها سندی اسـت کـه بـه
صراحت بر «وکالت مطلقه« و «وکالت تامه ملی« نماینـدگان اشـاره کـرده اسـت و بـا ایـن
توصیفات تمایو میان وکالت در حقوق خصوصی و حقـوق شـرع و نماینـدگی در حقـوق
عمومی و پدیدار شدن مفهوم جدید نمایندگی را روشنتـر از دیگـر اسـناد مشـروطیت بـه
نمایش گذاشته است .دارنده «وکالت تامه ملـی« تنهـا بیـان کننـده صـرف اراده مـوکالنش
نیست ،بلکه او امین کارآگاهی است که مصالح و مضار ملت را میشناسد .اطـالق «وکالـت
مطلقه« نماینده مجلس معطوف به اعطای اختیار گفتگو و شور در انجمن امناء ملـت بـرای
یافتن نقطهای است که مصالح عالی ملی در آن ناحیه تضمین میشود.
وقتی که در مجلس بحث درباره اصل یازدهم نظامنامه اساسی ،که سوگند نماینـدگان را
پیشبینی کرده بود ،آغاز شد ،سیدحسن تقیزاده در اعتراض به متنـی کـه در دربـار نوشـته
شده بود ،85گفت« :وکال ،وکالی ملتند به اینها قسـم نمـیدهنـد .قسـم بـه نـوکر و اجـواء
مخصوص میدهند 86«.در این عبارات ،تقیزاده تفکیکـی میـان مفهـوم نماینـدگی و اجـواء
مخصوص وارد کرده است .نمایندگان به تمایوات و تفاوتهای این دو مفهوم آگاه بودهاند.
رسالت نماینده دفاع از منافع عمومی بود در حالیه وظیفـه اجـواء مخصـوص وفـاداری بـه
منافع خصوصی شاه ،یعنی سلطنت او و اوالدش ،بود 87.نمایندگان پس از مناقشـه در مـتن
سوگندنامه پیشین در متن جدیدی که نوشتند چندین نکته وارد کردند که از جمله آنها ایـن
بود که نمایندگان هیچ منظوری به جو جلب «فواید و مصالح دولت و ملت ایـران« ندارنـد.
این نکته یکی از وجوه ممیوه میان نمایندگی و تعلق به اجواء مخصوص دربار و کارگواران
سلطنت بود که در سوگندشان به وفاداری به شاه و خاندانش سوگند یـاد مـیکردنـد .آنجـا
فواید و مصالح شخص شاه و نه مصالح دولت و ملت ایران در میان بود.
نمایندگی مجلس شورای ملی در زبان روزمره و به دلیل شرایط تاریخی پیدایش مفهـوم
نمایندگی« ،وکالت« گفته میشود .ولی نمایندگی مجلس شـورای ملـی ،وکالـت در معنـای
ماده  858قانون مدنی نیست 88و نه در معنایی که در بـاب وکالـت در حقـوق شـرع آمـده
 « .85در موقع افتتاح مجلس باید منتخبین قسم یاد نمایند به عدم مخالفت با دولت و سـعی در امـورات راجعـه
به خود در خیرخواهی ملت و ترقی مملکت«.
 .86جلسه  9ذیقعده .1120
 .87سیدناصر سلطانی« ،سوگندهای محمدعلی شاه؛ ضمانت اجرای قانون اساسی در مجلس اول« ،مهرنامه ،ش
 ،2صص .80-98
« .88ماده  - 858وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را بـرای انجـام امـری نایـب
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است .همانگونه که محمداسماعیل محالتی گفته است« :این تعبیر نه به حسب لسان فقها و
مذاق شرع است« بلکه ماهیت حقوقی متفاوتی دارد که مفاهیم حقوق خصوصی نمیتوانـد
به تنهایی آن را توضیح بدهد .نمایندگی مجلس تأسیسی مبتنی بـر قـرارداد نیسـت و الـوام
قراردادی میان طرفین ایجاد نمیکند .انتخابات رابطهای قراردادی میان انتخـاب کننـده یـک
حوزه و انتخاب شونده همان حوزه نمیآفریند و بنـابراین رابطـهای حقـوقی میـان ایـن دو
برقرار نیست 89.نمایندگی مبتنی بر وجود رابطهای خاص و ماورای حقوقی میان دو طـرف
90
ـ انتخاب کننده و نماینده ـ است که بر مبنای آن چنین رابطه شکل میگیرد.

 -1نمایندگی طباطبائی و بهبهانی در مجلس اول
علمای مشروطهخواه و آزادیخواهان مؤسس مجلس به عنوان آنکه از اول در کـار بـودهانـد
خود را ذیحق میدانستند و در مجلس جوو وکال مینشستند ،بیآنکـه در بحـث شـرکت و
صحبت کنند .در میان این دسته تنها طباطبائی و بهبهانی در گفتگو و شـور نماینـدگان وارد
میشدند 91.در مجلس کسانی حضور داشتهاند که در انتخابات نامود نشده بودند اما حضور
چشمگیری ،در صف نمایندگان ،داشتند« .مجلس در آن وقت صورت مجالس عادی ایـران
را داشت .غیر از وکال ،مردم محترم وارد مجلس شده در صـف مـینشسـتند .علمـا اغلـب
حاضر میشدند 92«.این پدیده نشان میدهد ،الواماً رابطهای میان نمایندگی ملت و انتخابات،
دست کم ،در آغاز مشروطیت وجـود نداشـته اسـت و انتخابـات تنهـا روش خلـق رابطـه
نمایندگی نبوده اسـت .نمونـههـای بـارز و برجسـته آن سـیدمحمد طباطبـائی ،سـیدعبداهلل
بهبهانی ،شیخ فضلاهلل نوری ،شیخالرئیس ،حاجی میـرزا آقـا مجاهـد و  ...دیگرانـی از ایـن
دست بودهاند 93.سه نفر اول که از رهبران جنبش میبودند هیچیک نه در انتخابات تهران و
خود مینماید«.
89. P. Avril et J. Gicquel, Droit parlementaire, p. 29.
90. E.W. Böckenförde, op. cit., p. 308.

 .91حیات یحیی ،ج  ،2ص .118
 .92ابوالقاسم ناصرالملک همدانی« ،یادداشتهای ناصر الملک راجع به وقایع صدر مشـروطیت ایـران« ،در :دو
رساله درباره مشروطیت ،به اهتمام عبدالحسین و روزبه زرینکوب ،انتشارات سازمان اسناد ملی ایران ،چاپ اول،
 ،1189ص .21
 .93حاج شیخالرئیس از اولین جلسات در مجلس حاضر بوده است .او در جلسه پـنجشـنبه  5شـوال « 1120از
ترتیب نان سؤال کردند« در جلسه پنجشنبه  9ذیحجه الحرام  1120گفت« :همان شب از مجلس رفتم پـیش وزیـر
مخصوص و گفتم که باید طرف به مجازات برسد« .شیخالرئیس از شـاهوادگان قاجـار و از جملـه دستگیرشـدگان
پس از به توپ بسته شدن مجلس بـود کـه در روز دوشـنبه  29جمـادیاالول  1126آزاد شـد .حـاجی میـرزا آقـا
مجاهد ،در جلسه پنجشنبه  18صفر  1128گفت« :این لفظ خالف که آقای وکیلالتجار اظهار کردند زیادی بـود ...
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نه شهر دیگری از جمله انتخابشدگان طبقه علمـا و طـالب و دیگـر طبقـات نبودنـد امـا
حضور مؤثری در مجلس داشتند.
حضور طباطبائی و بهبهانی از این رو بود کـه آنـان «رؤسـای ملـت« در نظـام پـیش از
مشروطیت بودند و این ریاست را از نظم پیشین داشـتند .حضـور اینـان در مجلـس بـدون
شرکت در انتخابات به معنای اثری از بقایای نظم پیشین و سازوکار نماینـدگی در آن بـوده
است .در حالی که انتخابات اراده ملت را از رؤسا و نمایندگان پیشین آن (شاه و علما) ،بـه
کسانی که از صندوق رأی بیرون میآمدند منتقل کرد .نمایندگی سیدین در این معنـا امـری
است که با ریاستشان در مقام «رؤسای ملت« ایجاد شده و بـه وجـود آمـده بـود .گـوارش
ناصرالملک از وقایع صدر مشروطیت میتواند این وجه نماینـدگی آن دو تـن را ،بـه طـور
خاص و علما به طور عام ،نشان دهد« .چنانکه در ایران در چنین مواقع مرسوم بوده ،علمـا
پیش افتادند و عَلَم مخالفت برافراشتند «94.پیش افتادن علما ناشـی از ریاسـت و نماینـدگی
ایشان بود که در آن سالها به تدریج برایشان حاصل شده بود .ایـن نماینـدگی بـا دفـاع از
منافع عمومی در تاریخ مشروطهخواهی بـرای علمـا بـه عنـوان یکـی از ارکـان رهبـری آن
شناخته شده بود .نمایندگی سیدین از این دیدگاه مبنای متفاوتی بـا نماینـدگی کسـانی کـه
بنابر منطق انتخابات برگویده شده بودند داشت .سیدین به استناد مشروعیت و مرجعیتی که
در میان مـردم داشـتند در مجلـس حاضـر و «امنـای سـی کـرور نفـوس ایرانـی« خوانـده
میشدند 95و «از جانب« ملت سخن میگفتند .علما از این رو پیش میافتادند کـه در خـود
نمایندگی میدیدند اینان بازـ نمایاننده و سخنگوی خواست عموم و نوع میبودنـد .پـس از
به توپ بسته شدن مجلس و تعطیل آن ،علما این کارکرد را دوباره بـه دوش مـیگرفتنـد و
«از جانب بقیه السیف ملت« معاهدات دولت برای استقراض و اعطای امتیاز را باطل اعـالم
میکردند 96.به عبارت ماکس وبر حضور این وضعیت در آن دوران به معنای وجـود نـوعی
خوب است معذرت بخواهند «.وی نماینده مجلس نبود .میرزا آقا مجاهد از جلسـه  18ذیقعـده  1125کـه هیـأت
وزرا برای سوگند وفاداری به اساس مشروطیت و قوانین اساسی به مجلس آمـده بودنـد ،وارد مجلـس شـده و تـا
جلسه شنبه دویم ربیعاالول ( 1128کمتر از سه ماه) در جلسات شـرکت کـرده اسـت .روشـن نیسـت او چـرا در
مجلس حضور دارد .از این دست مسائل که کسانی بدون آنکه نمایندگی داشته باشند در مجلس حاضر میشـدند،
و بیآنکه خود را نیازمند رخصتی از رئیس مجلس بدانند ،سخن میگفتند و با تـذکر رئـیس مجلـس هـم مواجـه
نمیشدند .نک :سیدناصر سلطانی« ،نقدی بر روش تدوین مذاکرات مجلس اول« ،تاریخ معاصر ،ش .05
 .94ناصر الملک همدانی ،پیشین ،ص .19
« .95مکتوب از پطروسکی داغستان« ،صور اسرافیل ،ش  ،20ص .8
« .96پروتست رؤسای مذهب جعفری حضرات آیات اهلل نجف اشرف به کنفرانس حکمیت الهـه« ،بـه نقـل از
صور اسرافیل ،سال دوم ،ش .5 ،1
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از رابط ه نمایندگی میان مردم و علما بوده است .علما به پشتوانه ملت پیش میافتادند و این
97
امر مبنای برافراشتن علم مخالفت از جانب ایشان بود.
این مفهوم از نمایندگی در گذر زمان برای کسانی که به مشکالت عمومی و امور نوعی
عالقه نشان میدهند ایجاد میشود و به تدریج از جانب ملت اجازه و مشروعیتی به ایشـان
اعطا میشود که میتوانند درباره آن امور و حلوفصل آن گفتگو کنند .عمل این نماینـدگان
نشانههایی از توافق ملت را دارد .مردم در رفتار و کردار آنان خواستهای خود را میبیننـد
و به آنان اعتماد میکنند .برای پدیدار شدن چنین نماینـدگیای افـراد اهـالی مملکـت بایـد
دفاع از امور نوعی و عمومی را در رفتار و گفتار آنان ببینند و بنابر آن رابطهای از اعتمـاد و
اطمینان میانشان شکل بگیرد تا آنان را امـین و امنـاء خـود بشـمارند .علمـا در پـی چنـین
فرایندی در سالهای منتهی به مشروطیت به مقام «امناء ملت« و «رؤسای ملت« ترقی کـرده
بودند .نمایندگی در این معنا فرایندی سیاسی ـ اجتماعی است کـه در طـول زمـان سـاخته
میشود و چنانچه با بی اعتمادی جامعه مواجه شوند نمایندگی آنان به تدریج کم رن و کم
رن تر خواهد شد تا روزی که از میان برود و گروههای دیگـری بـه جـای آنـان بنشـینند.
بنابراین این نوع نمایندگی محدود و مقید به مدتی مقرر نیست و تداوم آن وابسته به کـردار
و گفتار نماینده در دفاع از منـافع ملـت اسـت .بـرای نظـام مشـروطه وجـود هـر دو نـوع
نمایندگی ضروری است .در نوع نخست ،نمایندگی از گذر انتخابـات ،مشـروطیت نهـاد و
سازمان رسمی و قانونی خود را میسازد و دولت مشروطه از این طریق تشـکیل مـیشـود.
همچنین حضور گونه دوم نماینـدگی تضـمینی اسـت بـرای آنکـه مشـروطیت در اسـتبداد
«حاکمیت مطلقه« و «وکالت مطلقه« که به نمایندگان اعطا کرده است غرق نشـود؛ یـا از آن
سوی بام در دامن استبداد شاه کـه در کمـین مشـروطیت نشسـته بـود نیفتـد .ایـن مفهـوم
نمایندگی ،که در سالهای منتهی به مشروطیت ،برای گروههایی از جامعه ،از جملـه علمـا،
شناخته شده بود ،میدانی را برای بروز و ظهور خواست و اراده ملت ترسیم میکـرد کـه در
98
آن مشارکت ملت در تصویب و نظارت بر امور عموم پر رن تر و برجستهتر میشد.
در مجلس اول این مفهوم از نمایندگی به غیر از علما برای کسانی که به دفـاع از منـافع
ملت شهره بودند نیو شناخته میشد .صنیعالدولـه وقتـی در دولـت ناصـرالملک بـه وزارت
علوم رسید و ناگویر بود تا میان وزارت و وکالـت یکـی را برگوینـد .وقتـی در برابـر ایـن
 .97ماکس وبر گونههای نمایندگی را بنا بر مبنای مشروعیت به چهار دسته تقسیم مـیکنـد .از نظـر وی شـیوخ
قبایل و ساختارهای مشابه آن از گونهای نمایندگی برخوردارند .ایـن مفهـوم از نماینـدگی در جوامـع پدرسـاالر و
کاریوماتیک دیده میشود.
Max Weber, Économie et société, trad. Fr., vol: 1, 1995, p. 381.
98. E.W. Böckenförde, op. cit., p. 305.
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انتخاب قرار گرفت ،گفت« :من میخواهم وکالت خودم را برقرار بدانم« و افـوود کـه اگـر
اینطور باشد که باید میان یکی از این دو انتخاب کنم «حاضرم که از وزارت استعفا بدهم«.
یکی از نمایندگان در پاسخی که به او داد وجوهی از معنای نمایندگی که برای گـروههـایی
از مردم وجود داشت را آشکار کرد که صـنیعالدولـه در زمـره یکـی از آنـان ،و در ردیـف
طباطبائی و بهبهانی ،قرار داشت .تقیزاده به او گفت« :شـما آن وکالـت عامـه را حـاال هـم
دارید 99«.مقصود او از «وکالت عامه« صالحیتی بود که در پی کوششها و خـدماتش در راه
ترقی مملکت برای او شناخته شده بود .اما همـه کسـانی کـه بـدون گـذر از انتخابـات در
مجلس حاضر میشدند برخوردار از این مقام نبودند و حضور آنان ناشی از نقص رسیدگی
به اعتبارنامهها در مجلس بود .در یکی از جلسات نمایندهای در اعتراض به وضعیتی کـه در
آغاز تشکیل مجلس وجود داشت که هر کسی به صرف چند روز نشستن در مجلس خـود
را نماینده ملت میشمرد گفت« :هر کس میآمد اینجا دو روز مینشست وکیل میشد«.
اعتراضهای ی به حضور سـیدین ،کـه بـدون شـرکت در انتخابـات در مجلـس حاضـر
میشدند ،در گوارشهای تاریخنویسان ،ثبت شده است« :یکی نیست از ایـن آقایـان سـؤال
کند که :ای حججاالسالم! شما که سمت وکالت ندارید ،در جوو کابینه وزرا هم که نیسـتید،
بر حسب قانون اساسی و طریقه مشروطه حق مداخله در هیچ کاری ندارید .ولی کدام کـار
کدام دعوا کدام مرافعه کدام حکومت کدام وزارت است که بتواند کاری بکند که یا رقعه یا
پیغام آقا نرسد؟ که اگر اعتنا به رقعه آقا نشود فوراً او را تکفیر و رسوا مینماینـد «.ایـن دو
نفر حججاالسالم «با آنکه سمت وکالت هم در مجلس ندارنـد ،متوقـعانـد کـه تمـام امـور
مجلس بر حسب امر و میل آنها باشد ولو مخالف آرای تمام وکال و نظامنامه باشد 100«.ایـن
اعتراضات به معنی ضرورت تن دادن به فرایند انتخابات برای نمایندگی کردن بـوده اسـت.
نمایندگی ملت و قرار گرفتن در زمره «امنـا و رؤسـای ملـت« پـس از مشـروطیت از گـذر
انتخابات ممکن بود و این اعتراضها به معنی ریشـه دوانیـدن مبـانی جدیـد مشـروعیت و
مرجعیت و منطق دوران جدید مـیبـود .ایـن واقعیـات در تـاریخ مشـروطهخـواهی نشـان
میدهند که در مجلس اول انتخابات تنها روش امکـان حضـور در مجلـس نبـوده اسـت و
نمایندگی محدود به برآمدگان انتخابات نبود ،بلکه میتوانست از راه دیگری غیر از حضـور
101
در انتخابات هم باشد.
سیدین از این حیث ملت را نمایندگی میکردند که در جریان مبارزات مشروطهخواهانه
 .99جلسه  2و  1شوال .1125
 .100محمد مهدی شریف کاشانی ،واقعات اتفاقیه در روزگار ،ج  ،1ص  115و .101
101. J. Friedrich Carl, La démocratie constitutionnelle, trad. Fr., PUF, Paris, 1958, p. 232.
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با دفاع از مردم از صالح و فساد آنان دفاع کرده بودند و «هم رأی و هـم عقیـده« بـا ملـت
بودند .در اینجا آن چه که اهمیت دارد فرایند و آئین تضمین ایـن وحـدت نظـر (و رفتـار)
میان نماینده و انتخابکنندگان نیست بلکه صرف وجود این هم نظری و هم رأیی اسـت .و
درباره سیدین و مشروطهخواهان این اتفاق نظر در سالهای مبارزه کشف و اثبات شده بود.
اما تفاوت این دریافت از نمایندگی با نمایندگی در معنای جدید آن ایـن اسـت کـه مفهـوم
جدید نمایندگی بر آئین کشف این توافق (انتخابات) و اطمینان از آن اصرار دارد .به عـالوه
مفهوم جدید نمایندگی ،از گذر انتخابـات ،وجـه مهمـی از پاسـخگویی و مسـؤولیت را در
102
مفهوم جدید تعبیه میکند که در نوع دیگری که گفتیم این عنصر وجود ندارد.
با فراهم آمدن مقدمات مشروطیت و با ظهور گروههایی که در زمره امنـاء ملـت بودنـد
جابجایی در مفهوم نمایندگی آشکار میشد .پیش از مشروطیت شـاه نماینـده ملـت و سـرِ
کالبد وطن بود؛ در آغاز مشروطیت مظفرالدین شاه هنـوز بـرای خـود نـوعی از نماینـدگی
میشناخت و از همین رو در نطق افتتاحیه مجلس مـیگفـت« :ریاسـت ایـن مجلـس را بـا
نهایت شوق خودمان قبول کردهایم« 103توصیف مجلس بـا مفـاهیمی ماننـد «سـر در کالبـد
وطن« به معنای نمایندگی کردن جوء (سر) کل کالبد راست .پیش از مشروطیت شاه چنـین
نقشی داشته است .با پیشرفت مشروطیت آنگاه که نمایندگان خود را «وکیل سـی کـرور« و
وکیل «از طرف تمام ملت« میدانستند؛ در نمایندگی مصالح و مضار ملت و مملکت از شـاه
به سرعت پیش میافتادند .شاه در گفتگـو در مصـالح و منـافع ملـت یـارای همـووردی بـا
مجلس شورای ملی را نداشت و بنابراین بیش از پیش نمایندگی خود را به مجلس واگـذار
میکرد .بدین ترتیب نظام سلطنتی قلب ماهیت میکرد و از این پس مجلـس و نـه شـاه بـه
«مرکو توجه عموم ملت« تبدیل میشد و منـافع نـوعی و عمـومی را نماینـدگی مـیکـرد و
وصف «ملی« را تنها بر دوش میگرفت .با ژرفتر شدن بحران نمایندگی ابتـدا مجلـس در
این مقام با شاه شریک و به رتبه «یکی از طرفین« ترقی کرد و سـسس هـر چـه مشـروطیت
پیش میرفت سهم مجلس در نمایندگی افوونتر میشد .شاه دیگـر نمـیتوانسـت کـارکرد
پیشین را ایفا کند و این نقش به طبقات اجتماعی و با ظهور مشروطیت به مجلـس واگـذار
میشد .اینگونه بود که در اعتبارنامه نمایندگان آذربایجان تصریح شده بود که« :هـر یـک از
ایاالت ایران اختیار مصالح و منافع عمومی خود را بـه امانـت و لیاقـت چنـد نفـر از امنـاء
102. Giovanni Sartori, «Representation: Representational systems», International encyclopedia of the
social science, trad. Fr., in Théorie de la démocratie, Paris, 1973, p. 386.

 .103تاریخ بیداری ،بخش اول ،ص 25؛ عبدالحسین نوایی« ،جریان گشایش اولین مجلـس شـورای ملـی« ،در
مشروطه خواهی ایرانیان ،به کوشش ناصر تکمیل همایون ،ص .125
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کارآگاهان خود تفوی نموده به آنها وکالت مطلقه بخشدیدند که در دارالشورای ملـی کـه
در کالبد وطن مانند سر در مرکو اختیار است حاضر ،به قدرت عقل و فراست و مویت علم
و تجربت اسباب سعادت ملت و قدرت و شوکت دولت را با ترویج قوانین مقدسـه اسـالم
تأمین و توفیق نمایند.

 -1سخن پایانی
مشروطیت آنگاه که همه افراد اهالی مملکت را در تصویب و نظارت امـور عمـوم محـق و
سهیم کرد مسألهای نیو در برابر مشروطهخواهان قرار داد که مـیبایسـت پاسـخی بـرای آن
تدارک میکردند .قدرتی که پیشتر در دست شاه بود اکنـون در دسـتان همـه افـراد اهـالی
مملکت پراکنده شده بود که هر یک آرمان و عقیدهای داشتند .مشروطیت بایـد مـیکوشـید
تا از طریق مفهوم نمایندگی قدرت شاه را بـه نماینـدگان ملـت منتقـل کنـد .موضـعگیـری
انجمن تبریو در مسأله عول مستشـارالدوله ـ و حتـی در گسـترهای فـراختـر دخالـتهـای
انجمنها در کارهای مجلس ـ ناشی از رابطهای عرضـی بـود کـه اینـان بـا مجلـس تصـور
میکردند .در حالی که نهادهای مشروطیت و در رأس آنها مجلس نمایندگان میبایست این
رابطه را به رابطهای طولی و از جنس اقتدار تغییر میداد .مفهـوم نماینـدگی در مشـروطیت
میبایست این عنصر را در تعریف خود وارد میکـرد .تنهـا اینگونـه مـیتوانسـت در نظـم
سیاسی جدید که افراد اهالی مملکت به عنوان عناصر سازنده آن وارد شـده بودنـد کـارکرد
سیاسی داشته باشد و در غیر این صورت نظام جدید با خأل اقتدار مواجه میشد .ضـرورت
«تکیه گاه قوی« و «عماد به قوت ملی« برای نمایندگان به معنای قبول اعطـای صـالحیت و
قدرتی به نمایندگان است که به پشتوانه و اطمینان آن نماینده بتواند بـه وظـایفاش عمـل
کند ،قدرتی که انتخابکنندگان تنها پس از «مدت مقرره« میتوانند در رد و نکول آن سخن
بگویند و در جریان این مدت جایی برای گفتگـو و چـون چـرا دربـاره آن نیسـت .امـا از
آنجایی که جامعه ایران برای حکومت استبدادی جایگوینی مگر هرج و مرج نمیشـناخت،
بنابراین تحقق این وجه از مفهوم نمایندگی با دشواری و موانع مهمی روبـهرو بـود .تصـور
دخالت مردم در حکومت و در عین حال حفـظ نظـم و اقتـدار حکومـت امـری غریـب و
ناشناخته بود .ناصرالدین شاه در دیداری با میهمانان اروپـاییاش بـا شـگفتی پرسـیده بـود:
چگونه میشود کشور را در حالی که دیگران هم در تصمیم گیریهای شاه سهم دارند اداره
کرد .ناباوری شاه به این دلیل بود که در تاریخ ایـران حکومـت اسـتبدادی تنهـا جـایگوین
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ممکن و شناخته شده در برابر هرج و مرج بود.
معضالت نظری مشروطیت نشان داد که این نگرانی و دودلیها برای انتقال به حکومت
مشروطه بیهوده نبوده است .طالبوف در نامهای به میرزا فضلعلی آقا تبریـوی بـه ایـن نکتـه
چنین اشاره کرده است« :جلو از دهن اراجیف و رجاله و اطفـال برداشـته شـده  ...همگـی
صاحب رئیس و مدعی لمن الملک الیوم« هستند 105.او در نامه دیگری به دهخدا ضـرورت
نهادینه شدن این عنصر در نظام جدید و خطرات عدم تحقق آن را اینگونه توضیح میدهد:
«ایرانی تاکنون اسیر یک گاو دو شاخه استبداد بود ،اما بعد از ایـن اگـر اداره خـود را قـادر
نشود ،به گاو هوار شاخه رجاله دچار گردد 106«.این تعبیرات بیانی از دشواریهـای نظـری
پیش روی مشروطیت برای انتقال قدرت و مشروعیت به حکومت نماینـدگی بـوده اسـت.
محمدکاظم خراسانی آنگاه که برای نمایندگان «حاکمیت مطلقه« مـیشـناخت راهـی بـرای
استقرار مفهوم نمایندگی و انتقال چنین قـدرت و مشـروعیتی مـیگشـود .نماینـده اگرچـه
برگویده و مخلوق افراد اهالی مملکت است ،اما پـس از انتخـاب گونـهای از دگرگـونی در
ماهیت قدرت او رخ میدهد که به او «حاکمیت مطلقه« اعطا میکنـد .از ایـن پـس ماهیـت
نماینده فراتر از مخلوقِ افراد اهالی مملکت است؛ به گونهای که نمیتوانند به او امر و نهـی
کنند و اجازه رد و نکول تصمیماتش را ندارند .نمیتوانند در آنچه میگویـد چـون و چـرا
کنند و در تصمیماتش مداخله و گفتگو کردن نمیتوانند .به تعبیر هابو ،افراد اهالی مملکـت
نماینده برای خود تعیین میکنند نه اینکه حاکمیت مطلقه محصول عمـل آنهـا باشـد .بلکـه
حاکمیت مطلقه از نمایندگی حاصل میشـود و وجـودی مسـتقل از افـراد اهـالی مملکـت
107
دارد.
رفت و آمد و نوسان مفهوم نمایندگی میان اصطالح وکیل و نماینده ،اگرچـه امـروز در
متون حقوقی به ندرت دیده میشود امـا در زبـان سیاسـت در معنـای مجـازی آن رایـج و
معمول است 108.علیرغم همه کوششهایی که از مشروطیت تا به امروز در استقرار مجلس
 .104محمدعلی همایون کاتوزیان ،دولت و جامعه در ایدران ،نشـر مرکـو ،چـاپ دوم ،1189 ،صـص 29-19
و.05-08
 .105خاطرات و نامههای خصوصی میرزا فضلعلی آقا تبریزی ،به کوشـش غالمحسـین میرزاصـالح ،تهـران،
طرح نو ،1162 ،ص .56
 .106یحیی آرین پور ،از صبا تا نیما ،ج  ،1زوّار ،1162 ،ص .291
107. L. Jaume, op. cit., p. 110.

 .108این مفهوم در نظامهای حقوقی دیگر نیو با تکیه بر مفهوم وکالت در حقوق خصوصی ،و تحت تأثیر فقـه
کلیسایی ،وارد حوزه عمومی شده و سسس از آن استقالل یافته است.
J.H. Burns, Histoire de la pensée politique moderne 1450-1700, PUF, coll., Léviathan, Paris, 1997, p.
248; P. Avril et G.J., Droit parlementaire, p. 29.
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و مفهوم نمایندگی شده است ،این مفهوم هنوز با ابهامات مهمی مواجه است و مرزهـای آن
با مفهوم وکالت به روشنی شناخته نشده است .تدوین مفاهیم پراکنـده حقـوق عمـومی در
تاریخ ایران ،کوششی است برای استقالل بخشیدن به حقوق عمومی و توسـعه و گسـترش
ساختمان آن .فقدان کوششهایی برای ترسیم فراز و نشیب مفاهیم حقوق عمومی در تاریخ
ایران ،فهم و آموزش آن را با دشواری روبـهرو کـرده اسـت .همچنـین در غیبـت شـناخت
تاریخی از تحوالت و سرگذشت مفاهیم ،جامعه از بخشی از ابوارهای خـود بـرای دفـاع از
حقوق عمومی محروم مانده است .تدوین میراث مفهومی جنبش مشروطهخواهی ،در حوزه
حقوق عمومی ،خواهد توانست بخشی از معرفت حقوقی را که مشروطیت به ارمغان آورده
است را برای دفاع از حقوق عمومی فعال کند .شناخته نشدن حدود و ثغور مفاهیم حقـوق
عمومی و تمایوات آن با مفاهیم دیگر شاخههای حقـوق آشـفتگیهـایی را در نوشـتههـای
حقوقی و سیاسی بر جای گذاشته است.
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The Concept of Representation
in the First Assembly (Mashruteh)
Seyed Naser Soltani
Initially, the concept of “Representative” emerged in the first
Assembly. Prior to the Constitutionalism era, the concept was
considered as a precarious notion which constitutionalists argued on
the notion just behind closed doors. In the post Constitutionalism era,
when the right and role of Iranian citizens in law-making and
monitoring of public affairs were recognized, with no alternative, the
new system was compelled to furnish the way for realization of the
right and role of the citizens. Representative was a concept that
realized the new status of Iranian citizens. It was decided to elect
representatives of each group in every province due to inconvenience
of summon up all the citizens. Although elected by class and trade
group election, the representatives decline to assume their selves as
the representatives of their relevant city or trade group. In the
beginning, they presumed their selves as the “delegate of 15 million
people” and “representative of the entire nation”. Despite the fact that
the concept of “Representative” in Constitutionalism era was
introduced through the notion of “Representation” in the context of
Islamic religious law, but the resemblance was merely a literal
intersection, though each of them contained non-identical content and
subject. Considering the discussions of representatives of the first
Assembly, the process of “Representative” notion emergence and its
progressive separation with the concept of “Representation” in private
law will be examined in the present paper.
Keywords: Representative, First Assembly, Mashruteh, Separation of
Powers, Constitution, Constitutionalism

