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  "فاعده"بر " استثناء"
  

"  نشرِ  ديگران " را در" عدهقا" 
براين گذاشتم که هرآنچه در 

و " خام"نوشته است به صورتِ  
بی هيچ دخل و تصرف از جانبِ  

گه گاه چند عکس و . من بيآورم 
ِ  مطلب می  طرح ، ال به الی

 کاری که در اين شماره –افزودم 
" لیفصو"، " تفسير"اما . کرده ام 

" خدا"! هرگز " ُگه خوری" و 
ِ  ناصر " ذليل" کند اين آقای

" تتمه"پاکدامن را که در 
و مرا واداشت بر اين " محمود عنايت"نوشته اش ستايشی ُپر به جا کرده است از ) پانوشت(
  :"استثناء"

 

من ،  ، اما - ندانپزشک که هست و د-ش خطاب کنيم "دکتر " گرچه دوست دارد که(" محمود عنايت "
 دکتر « با ما ِ فتاريرگ: " حتی اگر دلگيرش کنم ، اينکار را نخواهم کرد و چرائيش را در اينجا آورده ام 

ای در ديدنِ   برباغ صبا که به خانه مان در – ۴٠ اوايلِ  سال دررا )   "   !قلم ِ اهل ِ هاي پزشک نا »
می "ونه آنکه همديگر را " می شناسم"می گويم (  ، می آمد می شناسم فريدونبرادرم ، 
ه سالگی هجددر هفده ) . ده دوازده ساله" بچهء-الف" که صدالبته اورا يادی نيست از يک – "شناسيم
ر پشتِ  جائی که واقع در کوچه ای بن بست در خيابانِ  پهلویِ  آنزمان و درست د ( نگينبه دفترِ  

   . می رفتم ،  برایِ  بردنِ  نوشته هایِ  فريدون")تئاتر شهر"پارک شد  با 
 و هنوز –که تمامِ  ُعمر مرا با خود کشيد (" نگين" ، آشنا شدم و با - محمود–آری بدينگونه با عنايت 

 –ه ها و ترجمه هايش را بعد ها شناختم با نوشت) اين برادرِ  دوقلویِ  ناهمزمانيش " (حميد!) . "هم 
  . مانده گار هميشهکه شاهکاريست برای اش "]  سياست  [""ارسطو"به ويژه با 

 که –است "حميد"برایِ من نه دکتر است ، نه برادرِ !) می شوم " ُپررو " چه قدر دارم " ( محمود"اما 
ی ها ، بی مورد ، به خود نه آنطور که امروزه ، خيل( واقعی و  است نابروزنامه نگار و مديرِ  مسئولِ  

نمی " نام"در اين سن و سالی که دارم و با حواس پرتی هایِ  گه به گه ، خيلی ) . می چسبانند
اسماعيل پور والی و محمود : دو نام ، بی هيچ انديشيدن می آيند . توانم بيآورم از روزنامه نگارانِ  ناب 

  .عنايت 
"  شاهانه-وپاد"، اما )  ،  تنی سائيد به پادشاهان -و نه تماما  –اگرچه ، تا پايان ، کم کمک ( پور والی 

آيا قادر خواهيم شد که روزی و روزگاری .  ، رفتنی ست - هم ُچون ما همه گان –محمود عنايت . نرفت 
و " جامعه شناس"، اين " سياستمدار"هايمان را جمع کنيم و به جایِ  برگزاری جلسه برایِ   اين " پول"
 ، - اين تنها بازماندهء ثمرهء صد سال روزنامه نگاری متعهد –برای عنايت ... و " اين"و " اين"و " اين"

پرشکوه ترين همايش را برگزار کنيم ؟ آه که چقدر دلم می خواهد که در پاريس باشد تا از دورادور حظ 
  ...کنم و حظ کنم و حظ 

   
  ايل بيگی.م
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        ناصر پاکدامن
   

        

   *گردی مهاروزن
  )م دومهي هوگا(از مجلِس اول و در مجلس ساِل اول 

  
  
  
  
  

  
 هگردی و چ هانگردی، ولگردی، دورهگردی مثل ج مهروزنا  

ای،  هگذاری است در دور و غرض گشت! ای دیگریهبسا گرد
 از نه از سِر تفریح و نه. ای مهی، فصلی یا سالی از روزناهما

چرانی در ميان عناوین  مچش.  از سِر فضولیهسِر تکليف بلک
   . کنجکاویءه انگيزهپس ب. انهعالاا و ه ها و مقالنهو ستو
 ه را، چمه روزناءه دورهاول اینک. گردی توّرق نيست مهروزنا

 و قطع و حجم، ه نباشد، با آن قد و قوارهمجلد باشد و چ
 دنيای کتاب هن من تّورق بهدر ذ. نمی شود تّورقی کرد

 حرکت هنشيند و ب در دستان می هکتابی ک. تعلق دارد
تّورق . خورد شود و پس ورق می  میهانگشتی باز و بست

 بسا از باب ه  ُنک زدن  و چلهءنظری بر کتابی انداختن است از سِر سيری یا کنجکاوی و یا از مقو
 چون کتاب مهر فصلی سطری است؛ روزناهر چمن گلی و از هتّورق، از . رهای برای تفاضل و تظا هتوش
قطع : کند  تحميل میه بر خوانندهنظم و نسق خودش را دارد ک. خورد  آسانی کتاب، ورق نمیهو ب

    . با ضرورت خواندنی دیگرهمراهبزرگتر پس جای بزرگتر 
و کتاب معموًال !  را نمی شود تّورق کرد و کتاب را چرامه روزناهک. خوانی، کتابخوانی نيست مهروزنا

 کتاب هبعيد است ک( موضوعی واحد و از پيش معين ءه است دربارم از قلم شخص واحدیهسراسر 
 تعيين هموضوع کتاب را نویسند). پزشکی و یا دیوان شعر، جز از پزشکی و یا شعر سخن دیگری بگوید

گوید   کمک عنوان،  میه از روی جلد و بنهای نخست، اگر همان سطرهمان آغاز و در ه است و از هکرد
ماند  چينی می ه خوشهگردی ب مه؟ روزنانهروم و چرا و چگو ر چيست و کجا می قصد من و موضوع کاهک

  . باشدهم تميزی نگذاشته ه و کاهم ميان کوه شاید هدر کشتزاری از حوادث و واقعات ک
م هتواند امروز منتشر شود، فردا و پس فردا  می: ، کتاب زمان انتشار معينی نداردمهدر قياس با روزنا

ولت و پيری و از ه امروز، فردا در بيماری کمهءروزنا. ، ساعت و روز و زمان داردمهروزنا. ممکن است
ای روز و ه دنبال رویداده به پدید آمده روز است یعنی کمهء، نامهروزنا.  استهادنهافتادگی گام  کار

، با گوید  سخنی نمینهمه ازیهم کهای  مهروزنا(گزارشگر وضع و حال و روز و روزگار و مردم روزگار 
.  خبر از روز و روزگار آوردن استمهدف روزناهقصد و ). گوید  خود با ما سخن مینهءمين نگفتن،  از زماه

 ه آش شلمهروزنا.  استمهتنوع موضوع، ذات روزنا.  کردنه دنيائی نامعين نگاهی معين بهاز دیدگا
 در مهروزنا. کند  میهمراه“ کشف و اکتشاف”گردی را با  مه روزناهست کهم همين هقلمکاری است و 
 ءهزائيد. گيرد انی و فوریت حيات میهاالجل و ناگ  از ضربهایی انباشته و تاب رویداد پيچ مسيل تند و پر

  عکس فوری؟. اه ه و بازگوی لحظهلحظ
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 هشود ک ای پيدا می هر بار چيز تازهو . بار دیگر و باز بار دیگر. پایان است گردی تمامی ندارد، بی مهروزنا
، این ه تأسيس بانک ملی داده تومان برای کمک ب٥٠٠٠، بانوئی هالکتاب کتاب تعليم خط نوشتعماد

آن مادام .  مرغوبءه درشگهم یک دستگاه و آن کس هفروخت  سينماتوگراف میهکس یک دستگا
م از تدریس انگليسی و روسی خبر هم و دیگران هد  میه درس فرانسهد کهد فرانسوی اعالن می

و پس . شود م موضوع گزارشی میه عبدالعظيم هدودی شا ین ميان، ماشينو ا. ندهد می
دور . ناپذیر تمامی. گردی است هگردی، دوبار مهم روزناهمين دليل ه هو ب. گردی، پایان ندارد مهروزنا
  !باطل

ای،  ه دنبال مقصود و در جست و جوی مقاله حتی اگر بهخوانند. گردی است مه بستر روزنامهروزنا 
ر سو ه هشود و ب می" لنگر، کژ و مژ چون کشتی بی"، مهم باشد، با صفحات روزناهای  ه شایعخبری،
گردی  مهروزنا. شود  میه این اعالن کشيده آن تصویر و از آن خبر  به بهافتد و ازین مقال لغزد و می می

وزگاری عبور کردن  مردمان روز و رءه از ميان روزمّرهزد بازدید از تاج محل یا دیوار چين نيست، شگفت
 هگردی، از جایگا مهروزنا! همان چنان کرده و به، فالن چنين نوشتهآن روز چنين شد!  عجباهک. است

   .امروز در روزمّرگی دیروز سفر کردن است
ای ه برخی تفاوتهای بود ب ه غرض فقط اشاره نشویم کهنویسی کشيد مه و روزنامه روزناءه بحث دربارهب

 تفاوت هریک و باالخرهای ميان خواندن هو تفاوت! ای مهاز روزنا)  مجلد؟(ای  هدورميان  جلدی کتاب و 
  .گردی و خواص این آخری مهخوانی و روزنا مهميان روزنا

گردی، غرض از مجلس اول، دورة اول مجلس شوراي ملي است و مقصود از مجلس  مهو در این روزنا  
  .دوم، روزنامة مجلس

  
تاریخ  هفرمان مشروطيت، اگر ب

ذیل آن استناد کنيم، در روز 
 / ١٣٢٤الثانی  جمادی١٤ هیکشنب

.  استه صادر شد١٩٠٦  اوت ٥
 آغاز هاما این پایان کار نيست ک

 کشمکش هکار است؛ کاری ک
 طهميان موافقان و مخالفان مشرو

ازینسو ليت و لعل و امروز . است
جویی و تعلل و  نهاهو فردا و ب
و از ان و آشکار است نهمخالفت پ

م پافشاری و بازخواست هآن سو 
دید و اعتراض و فریاد و هو  ت
 عقب همچنان بهمخالفان . فشار
 انتخابات تن هشوند و ب  میهراند
ار ه شصت و چهند و باالخرهد می

/  شعبان ١٨ هروز بعد، روز یکشنب
 گلستان افتتاح ران  در عمارته اکتبر، دارالشورای ملی و یا مجلس مقدس ملی با حضور نمایندگان ت٧

شود می

 

:   
  

نشانند و  آورند روی صندلی سالم می زحمت می هاو را ب.  متحرکءهکند مانند مرد  ورود میهشا”
 ءه دست صدراعظم است با رعشه به پاکتی را کهشا... نشينی اوست این آخرین کرسی

 هد مخاطب سالم است و پيش روی او ایستاهالملک ک  دست نظامه به دست گرفتهشدید ب
، صورت نطق ه را از پاکت درآوردهالملک ورق نظام‘‘ !این نطق ماست، بخوان’’گوید د و میهد می
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.   
  

ای را  يه افتتاحءهخطاب“ شرف تقریر”تا تاالری،  هشد  بر مسندی و حملهی نشانده شاهچنين است ک
  .)١٩٠٦ اکتبر ١١ / ١٣٢٤ شعبان ٢٢، ١٦ ءه، شمار٥٩ایران، سال (دارند  الملک ارزانی می  نظامهب

 است ه فعاليت آغاز کرده مجلس بهو اکنون ک. کند از روز بعد، مجلس فعاليت خود را آغاز می
   . استمه این کار، نشر روزناه کند و راهای خود آگاهمگان را از فعاليتهبایست  می
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رسيد، با نظارت کامل و مميزی جامع   طبع میه در ایران بهم کهای  مهتا این زمان  آن یکی دو روزنا  

اشمی، همحمد صدر .: نگ(کرد  م نظارت کامل اعمال میها ه نه چاپخاهمهء بر هوزارت انطباعات بود ک
  .)١٠-١٥. پ دوم، صتاریخ جرائد و مجالت ایران، چا

از وقایع ایام سلطنتی و مطالب "ا نه رسمی تمهء در نقش روزناها ایران بود که مهمنظمترین روزنا 
" راند  و امور تجارتی و تاریخ و جغرافی سخن میمهای درباری و حکام والیات و  فواید عاهدولتی و کار

اد بيشتر  از حاالت و احواالت آن ذات د م خبری میه اگر مهپس روزنا).  ایرانءه نقل از سرلوحهب(
اختيارات "، "مایونهدستخطِِ آفتاب نقطِِِ " با صدور ١٩٠٦ دسامبر ٢٠ /١٣٢٤ ه ذیقعد٤ در همقدس بود ک

 هکرد ک م میه هداد و اضاف می" دمهد کيوان هوليع "هرا ب" مات مملکتیمهو ...  در تمام امورات مهتا
 ٥ / ١٣٢٤ ه ذیقعد٢٠ روزی بعد، در هتا شانزد" بودی استه به حالمان خيلی خوب و رو ببحمداهللا"

ز /  زاد ناچار بایدش نوشيد هر آنکه: " بنویسدمهکند و روزنا" انبانیهان و ترک جهبدرود ج"، ١٩٠٧یهژانو
از فحول شعرا و ادبای "يم خان صدیق خلوت ، یکی هو محمد ابرا"  ا فانيهر ِمیِِِ ُکلِِّ َمن علهجام د
/  مظفر خلوتی  هگفت در تاریخ فوت ش: " تاریخش بسرایدهم در ماده،  "خلوتی "همتخلص بو " معاصر

 یه ژانو١٠ / ١٣٢٤ ه ذیقعد٢٥، ٢٢ ه، شمار٥٩ایران، سال " (“  از دنيا بفردوس برینهشد روان آسود”
١٩٠٧(.  

  
، در ) شعبان١٨رد( تاریخ سازی برسد و پس از افتتاح مجلس ه ماده کار به، پيش از آنکنهاما خوشبختا

  :، صدراعظم، نوشته مشيرالدوله در دستخطی به، مظفرالدین شاهمان ماهای پایانی هروز
  

 در های است ک مه است، اول روزناه شده طبع آن دادءه اجازه مجلس که بمهء موسومهءروزنا 
ی ها و حفظ شرائط دولتخويه و مليه و مصالح امور ملکمه خيرعاه راجع به مقاالت مفيدنهرگوه
  .د بوده آزادی قلم، مخصوص و ممتاز خواهب
  

 از قيد نظارت و مميزی وزارت انطباعات و دیگر ه کمه این ترتيب بر خصلت استثنایی این روزناهو ب 
 رفع و دفع هایی دارد کیه، دشوارمه انداختن روزناهاما کار را. ورزد مراجع حکومتی آزاد است تأکيد می

از طرف حکومت امتياز  ”هد کهد  انجمن ملی تبریز خبر میمهءخر رمضان، روزنادر اوا. طلبد ا، زمان مینهآ
این .  مجلس استمهاسم این روزنا. ه شده آقا ميرزا حسن نام شخصی داده بيه یوممهءیک روزنا

ران یک مجلس طهای باعلم نهجوا] آن[اش خيلی وسيع است و برای نشر  مه آزاد و مرامنامهروزنا
   .)١٣٢٤ رمضان ٢٦، ٨ ملی انجمن تبریز، مهءروزنا(“ اند هتشکيل داد

  
 چرائی و چگونگی ءها، و دربارهبعد.  استهمچنان معّوق مانده مه این احواالت، انتشار روزناهمهءبا 

  : استه خود چنين نوشتمهای آغاز کار، روزنایهپيدایش و دشوار
  

حترم در مقام تقاضای اغلب وکالی م] هک[پس از انعقاد مجلس مقدس شورای ملی ایران، ” 
از ... شرط آزادی قلم ه را بمهامتياز روزنا... انهجمعی از ملتخوا] برآمدند[ شورای ملی مهءروزنا

 لوازم، چندی تأسيس و ءيهه فقدان اسباب و عدم تءطهطرف دولت ابد مدت گرفتند، بواس
 هم ملت بان معّظهواخواه تعویق افتاد صدای وکالی محترم مجلس و ه آن بءهتشکيل ادار

 طبع و نشر آن را ءهایت شدت و حدت مطالبنهر ساعت، با ه ه، بلکه روزهمهتشّکی بلند شد و 
]   باهتا آنک[کردند   منتسب میمه منتشر نشدن این روزناها را بيهترتيب نمودند و تمام بی می

مجلس، (“  طبع شدهم و شروع به بطور ناقص اسباب آن فراهالطاق زحمات زیاد و اقدامات فوق
   .)١٩٠٧ یه فور٢٥ / ١٣٢٥ محرم ٤٤،١١ ءهسال اول، شمار
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امر طبع ”پرسد   مجلس، یکی از نمایندگان می١٩٠٦ نوامبر ٢٤ / ١٣٢٥ شوال ٧ ءه در جلسهباالخر 
 و از ه انجام یافته ما بوده راجع بهآنچ ”هد کهد  پاسخ مینهو رئيس سياستمدارا“  کجا رسيد؟ه بمهروزنا

 صراحت از علت تأخير نام ه دیگری بءهو درین ميان نمایند. “ می شودمهع روزنا طبهفردا شروع ب
مجلس، . (“...ا بوده ه ممانعت وزارت انطباعات و چاپ نکردن مطبعمهعلت تعویق طبع روزنا”: برد می

   .)١٩٠٦ نوامبر٢٩ / ١٣٢٤ شوال ١٢، ٣ ءهسال اول، شمار
 مجلس ءهیونی بر صدر مطالب نخستين شمارماه آن دستخط همين مناسبت باشد که هم بهشاید 

   :مين دستخط استه ءهم درباره مه روزنالهء است و نخستين مقاهجای گرفت
  

 بکلی آزاد و مطلق است و مه فوق، قلم این روزناءهمایونی مندرجه موجب دستخط مبارک هب
 هجع ب راه امور پلتيکی و تجارتی و اجتماعی و آنچءيهدر مباحث محلس شورای ملی و کل
 ءه و مدافعيه حقوق وطنه و دائر بمه فوائد و عواید عاهاصالحات ملکی و امور ملی و مربوط ب

  ....د راندهحدود عالم اسالميت باشد با کمال آزادی سخن خوا
  

 با تأکيداتی همراهکند   اول و در زیر عنوان تکرار میءه در صدر صفحهر شماره این سخنان را مهروزنا   
  :معنی نيست بیم ه چندان هک
  

 بکلی مطلق و آزاد است و در مباحث و مذاکرات و مشروعات مجلس شورای ملی مهاین روزنا  
 اصالحات ملکی و امور ملی و ه راجع به امور پليتيکی و تجارتی و اجتماعی و آنچءيهایران و کل
ام اسالم و  حقوق عالم اسالميت و اجراء احکه و دائر بيه و عواید نوعمه فوائد عاهمربوط ب
 دارالشورای کبری و ءيهمذاکرات یوم. راند  حدود وطن باشد با کمال آزادی سخن میءهمدافع

مجلس، (د نمود ه بالخصوص منتشر خواهلوایح و مقاالت و آراء و افکار ملت را در موارد مذکور
   .)١٩٠٦ نوامبر٢٥ / ١٣٢٤ شوال ٨، ١ ءهسال اول، شمار

  
ای هه آزاد از قيد مميزی و سانسور مقامات و دستگاهی است ک غيردولتمهءمجلس سومين روزنا
 مقامات حکومتی و با زیرپا گذاشتن روال کار ءهاجاز  نخست بیمهءدو روزنا. یابد دولتی انتشار می

ای این ه ملی انجمن تبریز باشد ناشر افکار و گزارشگر فعاليتمهء روزناهیکی ک. حکومتيان پيدایی گرفتند
 تصميم این انجمن از اول ه است و اکنون بهم شعبان تشکيل شدهد در حوالی د خوهانجمن است ک

ران همان اوان در ته در ه ملی است کمهءدومی صبحنا. شود ر منتشر میه درین ش١٣٢٤رمضان 
 در همچنانکه ملی، مهءدرین صبحنا. شود تکثير می“ حّریت، عدالت، مساوات”بطریق ژالتينی و با شعار 

 تأسيس مجلس شورای ملی و انتشار ه راجع بهآنچ” است، هم رمضان آن آمد مورخ ششءهشمار
ر روز انعقاد ه”گردید و  می“  ملتند درجهواخواه ه بر ضد و کسانی کهمعارف و بيان حال کسانی ک

، سيد محمدرضا مه صبحناءهمدیر و نویسند. شد می“ هموطنان عزیز داده ه بهمجلس یک نسخ
مان شعار هم دوران خود بود، با مهای ه مه از روزناه مساوات را کمهءاا روزنه بعدهشيرازی است ک

 سيد محمد رضا هم  بهمين مناسبت ه ه،  بنيان گذاشت و ب“حریت، عدالت، مساوات ”نهءاهترقيخوا
 ١٩٠٧ اکتبر  ١٣ / ١٣٢٥ رمضان ٥ مساوات، یکسالی بعد، در ءهنخستين شمار. مساوات معروف شد

      .انتشار یافت
 است و مدیریت آن با سيد محمد صادق هد اعطاء شده آقاميرزا محسن مجته مجلس بمهءاز روزناامتي

، در آغاز مهروزنا.  طباطبائی است، سيدعبداهللاطهبران نامدار جنبش مشروهطاطبائی، فرزند یکی از ر
آبادی  ی دولتیحي(یابد  الممالک انتشار می  سردبيری شاعر نامدار دوران، ادیبهکار و تا مدت زمانی، ب

“  صفرءهشمار”ای، او حتی  مه چنين روزناءه در اندیشهنویسد ک  چگونگی پيدایش مجلس  میءهدربار
ای برسد دیگرانی  ه نتيجه بهاست اما پيش از آنک هکرد  ه صاحب اختياران عرضهم بهمانندی  نهنمو
حيات یحيی، .: نگ. اند ه تلخکامی فروبرداند و او را در ه انداختهاند و مجلس را را هاند و برد هاند و زد هآمد
 شکست طرح ميرزا یحيی ه بهای سياسی که کشمکشءه و دربارهدرتأیيد این نکت. ٩١-٩٥. ، ص٢. ج
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ا مدارآي نهاين صورت جلسات ت. ار صورت مذاآرات مجلس اول استدف اصلی مجلس چاپ و انتشه

ر هبنابرين .  از فعاليت و چگونكي آار و نحوة عمل و تصميمگيري مجلس اول موجود استهاست آ
 و استناد هش در چگونگی استقرار مشروطيت بپردازد ناچار از مراجعه پژوهد بهخوا  ميهاي آ هندهپژو
اي معمول را طهم  احتياهاما در اين امر . باشد ا مينهگيري و استفادة از آ هره اين صورت مذاآرات و بهب

  .ا و  نقايص آن را از نظر دور داشتهآنار گذاشت و خصوصيات صورت مذاآرات و آاستي هنبايد ب
 پس از صدور ه است از آنچه برای طبع و پخش صورت مذاکرات مجلس تأسيس یافته مجلس کمهءروزنا 

 انتخابات  و انتخاب نمایندگان سخنی مهءت روی داد و  از چگونگی تنظيم آئيننافرمان مشروطي
 نخستين هگيرد ک  میمهگوید و این نخستين کمبود است و کمبود بزرگ دیگر از آنجا سرچش نمی
ی پيشتر ه مجلس دوماهشود در حاليک  منتشر می١٩٠٦ نوامبر٢٤ / ١٣٢٤ شوال ٧ درمه روزناءهشمار

 آن هم به پس از صدور فرمان مشروطيت گذشت و ه آنچهم بهپس، .  استهار کرد کهازین آغاز ب
ر دو بر ه این ه باشيم کهی داشتهای نخستين مجلس منتخبان در تاریخ ایران توجهنخستين روز

   .اندازد ای مسلط انقالب مشروطيت روشنی بيشتری میه هخصيص
 و  سرسخت روبرو بود و درگيری مان آغاز با مخالفتی پایدارهی، از هخوا طهجنبش مشرو

مجلس منتخبان، .  دوام داشتهموارهمچنان و هرگز فروننشست و هان با استبدادیان  هخوا طهمشرو
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 ه تاریخ ذیل آن استناد کنيم، در روز یکشنبه شد، فرمان مشروطيت، اگر به گفتهمچنانکه
الثانی   جمادی١٨ار روز بعد در ه است اما در واقع، چه صادر شد١٩٠٦  اوت ٥ / ١٣٢٤الثانی  جمادی١٤

یابد و بار  ام صورت قطعی خود را میای بسيار، سرانجه پس از کشمکشه است ک١٩٠٦ اوت ٩ / ١٣٢٤
   .یابد رسد و انتشار می  میه امضای مظفرالدین شاهدیگر ب

.   پایان نگرفت و فروکش نکردهطلبان آزادیخوا طهبا انتشار این فرمان، حرکت اعتراضی مشرو
 آن هراس بودند کهشناختند، اکنون در  ای حاکمان را اعتباری نمیه ه دیگر گفتهان کهخوا طهمشرو
اجر در مه روحانيان همين رو بود کهاز . يچ و پوچ نباشدهای پر اميد، چيزی جز های خوش و نویده هوعد

متفق و متحد "مگی ه) الثانی  جمادی٢٣( رسيدند ه حضرت عبدالعظيم کهمسير بازگشت خود از قم، ب
 ه دیدار شاه بنهدازند و  بپريه امورات شرعه بنه از کسی بازدید کنند و نه" تا انعقاد مجلس "هک" شدند
 ه مبادا به بودند کهشدار دادهاجر مه علمای ه پيش ازین بهم کهنشينان سفارت انگليس  بست. بروند

 ه تا صدور فرمان انتخابات و انعقاد مجلس  بهکردند ک ای حکومتيان گرفتار شوید، اعالم میهدام فریب
  .)٣٣٢-٣٣٣. ، ص٣ ، جلدهاالسالم، یادشد ناظم(ند هد  میمهتحصن خود ادا

  
 فرونشاندن موج اعتراضی استبدادستيزان و آرام کردن فضای سياسی هم به دولتيان هاما گویی ک 

، و در )الثانی  جمادی٢٤ هارشنبهچ(ران ه تهاجر بمه با بازگشت روحانيان هشتاب فراوان داشتند ک
فت روز پس از هردند، ک  تحصن خود پافشاری میمهءمچنان بر اداهنوز هنشينان   بستهزمانی ک
 ٨ در هالدول  پس از استعفای عينهک (هایی فرمان مشروطيت، صدراعظم مشيرالدولنهامضای 
م فرمان صدارت هالثانی  م جمادیه و در دهگردید  ریاست وزراء منصوب ه، بيه ژوئ٣٠/ الثانی  جمادی

  هک) الثانی  جمادی٢٥ هپنجشنب(کند  حکمی صادر می)  استهعظمی گرفت
  

عمارت بزرگ ...  از فردا ه است کهبرای افتتاح و انعقاد مجلس محترم شورای ملی مقرر گردید" 
 دارید تا ه، پس آن عمارت را آماد"ت اجزاء محترم مجلس معين شوده جهارستان بهوسط باغ ب

 ه برگزیدنه کيانند و کی و کجا و چگوءه کسانند و برگزیده معلوم نيست چهک(اجزاء مجلس 
  ."کار نمایند هدر آنجا حاضر و شروع ب... در ظل مراحم بندگان اعليحضرت "!)اند هشد

  
لکن آقایان "ارستان برگزار کند ه در عمارت به آن مجلس را در عصر روز جمعهد کهخوا صدراعظم می 

م باید از هو بعد " ر باشدهر نيست و مجلس باید در وسط شه این مکان در وسط شهقبول نکردند ک
   .)٣٣٣-٣٤، هاالسالم، یادشد ناظم(طلبد  م زمان مینه کرد و آهالر کسب اجازساه سپءهورث
  

 ١٨/ الثانی   جمادی٢٧ ه  روز بعد، شنبه صدراعظم برگزاری مجلس را بها موجب شد کهاین مخالفت
ت هر جه از ه نظامی جنب اطاق نظام کءهالبنای مدرس در عمارت رفيع"اوت، و در مکانی دیگر، یعنی 

،  )٢. ، ص١٩٠٦ اوت ١٦ /١٣٢٤ رجب ٩، ١٢ ءه، شمار٥٩ایران، سال " ( مناسب است وهشایست
   .موکول کند

"  علما و سران کوشندگان و کسان دیگری از وزیران و درباریانهمهء" طبقات ملت، همهءاکنون 
ر اند تا با ه،  دعوت شد)١٢٠. ، ص١٣٥٥ران، اميرکبير، ه، ت١٢ ایران، چاپ ءطهکسروی، تاریخ مشرو(

، صدراعظم، تکرار و تأیيد و تضمين انجام هدیگر، ضمن صرف چای و شيرینی، از زبان مشيرالدول
، ٥٩ایران، سال (م بيشتر هزار تنی، و شاید ه، دو هدر عصر آن روز شنب. ای پيشين را بشنونده هوعد
عمارات  " یکی ازهک( نظامی جنب اطاق نظام ءه، در مدرس)١٩٠٦ اوت ٣٠ / ١٣٢٤ رجب ٩، ١٢ ءهشمار

 و کم و بيش در محل ه مبارکنهءی و دیوانخاهی بود و واقع در غرب عمارات شاهارگ شا" رفيع و مجلل
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 این مجلس شورای ملی باید با کمال دقت مهءنا نظامءه قواعد انتخابات و الیحءهچون الیح" 

 انجام این کار مستلزم وقت هدانيد ک  میه شود و البتهمایونی ترتيب دادهموافق دستور مبارک 
، ه ملکی خلداهللاهنشاه بندگان اعليحضرت اقدس شاهذا برای اینکهو فرصت معينی است، ل

رای تشکيل و ترتيب مجلس دليلی واضح و حجتی کافی در تصميم رأی مبارک خودشان ب
 عجالتًا همقرر فرمودند ک] هتأکيد ازین نگارند[ باشند هالی ایران داده اءه قاطبهشورای ملی، ب

محل موقتی این محلس محترم، معين و در آنجا با حضور آقایان علماء و وزراء و اعيان و اشراف و 
  .تجار و اصناف، صرف شيرینی و شربت بشود

 مجلس مهء قواعد انتخابات و نظامناهند نمود کهتمام بليغ خواهاء دولت ا اوليهی است کیهبد
 افتتاح این مجلس نائل هران جمع و بطهمرتب و اعضای مجلس ملی در ... شورای ملی بزودی

  ."...شویم
  
اعتباری سخن دولت و   بیه بهی است کهپيام پادشا 

حکومت خود در نظر مردمان اعتراف دارد و سخنش اینست 
 باشيد و بدگمانی و هاطمينان خاطر و اعتماد کامل داشت هک

 ءيههيد و باورم دارید اما تدوین و تنه کناری هناباوری را ب
دارید در  د و اگر باورم نمیهخوا مقدمات چنين کاری زمان می

 محل موقت آن مجلس است، گرد ه نظامی کءهمين مدرسه
 مهء آئيننا باشيد تا دولت کار تدوینهم آئيد و تشریف داشته

 نهء بيان و نشاهپس حضوری ک.  انجام رساندهانتخابات را ب
م ه.  حاکمان است و نوعی تضمينهاعتمادی مردمان ب بی
 دیگری نهءاین حضور نشا. م اعتراضهی است و همراه

   ! منفعلنهمعقول و مؤدب اما " نوعی بست نشستن: "است از ناباوری مردمان
حاج شيخ : گوید پاسخ می" انهخوا از اعاظم واعظين و ملت"کی ، ی"از طرف ملت"این سخنان را 

 یکی از هم بود چرا کهانی هبه ب از منسوبان سببی آقا سيد عبداهللاهالمتکلمين ک دی سلطانمه
دات و تحليل اجتماعی و سياسی ه، مشا)کاتوزیان(رانی همحمدعلی ت( دامادی داشت هفرزندان او را ب

ران، انتشار، ه ت١٣٧٩ران انتشار، ه از دکتر ناصر کاتوزیان، تمهران، مقداز تاریخ انقالب مشروطيت ای
خوانی بود و طرفداری از مقاصد  هترین مروج او در دعوت صاحب مجالس روضهب"و ) ١١١. ، ص١٣٧٩

مناسبت، از سوی آقا سيد  ها، و بهها و ماه هفتهدی در آن مهشيخ ). پيشين" (نمود انی میهبهب
 منبر ها بهر ری،  روزه شهاجرت علما بمه بود و در هم برده، صدراعظم، پيامی هدولال  عينه بعبداهللا
 پایتخت بازگشتند، او باز از هاجران بمه صادر شد و نه فرمان عدالتخاهم کهرفت و زمانی   میهموعظ
 خواند  را بر مردمان باز مینه پيروزی، آن فرمان تأسيس عدالتخانهء نشاه گویندگان بود و بلهءجم

  .)٧٧، ٧٤، ٦٥. ، صهکسروی، یادشد(
  

 از قرار ه بریتانيای کبير کمهء کاردار سفارت فخيهشگفتا ک: )١(نویسی  خسن و خسين[
ان و آشکار امور واقفی تام و نه و بر ه ایران و ایرانيان ارزانی داشتهمعلوم، خود مشروطيت را ب

 است هانی دانستهبه بقا سيد عبداهللا را آه وزیر متبوع خود، این گوینده، در گزارش بهتمام بود
  نطق آقا سيد عبداهللامهءترج[،١٩٠٦ سپتامبر ١٠ک،ه ادوارد گری، قلهایولين گرانت داف ب.: نگ(

، ١٣٤٧سينا،  ران، ابنهحسن معاصر، تاریخ استقرار مشروطيت در ایران، ت: ، در ]دهمجت
  .)١١٤-١١٩.ص
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، متن کامل ]ویراستار[صالح  المحسين ميرزا و  غ١٢١. ، صهکسروی، یادشد(برخی از مؤلفان  
از سر )  ٧٥٩.  ص ، ص٩٠٠، ١٣٨٣ران، مازیار، همذاکرات نخستين مجلس شورای ملی، ت

مين ه نيز  هدی ملکزادمه. اند ه این سخنان دانستءهالمتکلمين را گویند  ملکو،  ميرزا نصراهللاهس
 ه با چهمراهداند   تشکرات ملت  میءه خطبءهکند و ُپر شور و ُپر طپش، پدر خود را گویند می

  :نویسی بسيار خسن و خسين
 در آن هان که آزادیخوالهءالمتکلمين، خداوند نطق و بيان و اولين خطيب شرق و سرسلس ملک" 

 سند آزادی ه حقيقی امت بود نطق تاریخی و فصيحی را کءه ملت و نمایندءهر ارادهزمان مظ
د ماند ایراد کرد و هان باقی خواهفحات تاریخ آزادی ج جاودان در صهميشهملت ایران است و 

..." بر انقالب اعالم گردیده زبان بزرگترین ره اعالم آزادی ملت از  بندگی بهبرای اولين دفع
    .)٣٨٥. ، ص١٣٩٣ران، علمی، ه، چاپ دوم، ت١-٣. ، تاریخ مشروطيت ایران، جهدی ملکزادمه(

 خان  نقل از شکراهللاها افکند و بهو شوقی در دل شور ه آن سخنان پدر چهنویسد ک پسر می
   هنویسد ک معتمدخاقان می
 مه مجلس خاتهمينکه بودیم هم نشستهلوی هالدین در آن مجلس تاریخی پ من و سيد جمال

کمی : "گفت".  منزلتان برسانمهاگر مایل باشيد من شما را ب: " سيد جمال گفتمهیافت، من ب
 ءهمان قيافهالدین را دید و با  المتکلمين از دور سيد جمال کمل". صبر کنيد تا جمعيت برود

م نهسيد، ای: "المتکلمين مقابل ما رسيد گفت  ملکهمينکه...  طرف ما آمدهمحبوب ب
سپس آن دو آزادمرد چون دو یار ".  آرزومند آن بودیمهمشروطيت و مجلس شورای ملی ک

ویدا بود و اشک از ها نه آءهره بشاشت از چ آثاره و در حاليکهربان یکدیگر را در آغوش گرفتمه
 صحبت هب. لوی ما نشست هالمتکلمين پ ملک. مدیگر را بوسيدندهدیدگانشان جاری بود 

 هالمتکلمين با خند ملک". بارد ملک، امروز نور از صورتت می: "الدین گفت سيد جمال. پرداختيم
 شد، مجلس طهلک، ایران مشروم: "الدین گفت بعد سيد جمال!". این نور صابون است: "گفت
!"  ندوستانه ه مصر و یا بهم برویم بهبيا با .  آرزوی خود رسيدیمهما ب. م درست شده

... این طفل نوزاد. امروز اول کار و زحمت است. کنی  میهسيد تو اشتبا: "المتکلمين گفت ملک
سپس ". نا و نيرومند شودداری و پرستاری کنيم تا تواهو ما باید از او نگا... محتاج پرستار است

 شدند و من ه پيادها از کالسکنهرفتيم، آ... الدین  سيد جمالنهء اتفاق تا نزدیک خاه و بهبرخاست
  . مراجعت کردمهخداحافظی کرد

ای مسرور  ه اندازهالدین ب آن شب سيد جمال " هکرد ک الدین نقل می مسر مرحوم سيد جماله
 بودم و از شدت شوق و ه شادکام ندیدیه آن پاهانی ب زندگءهرگز او را در دوره من هبود ک

ا و صحبتشان نگذاشت ما نه آءهالمتکلمين بيدار بودند و صدای خند خوشحالی تا صبح با ملک
   .)٣٨٧-٣٨٨. ، صه، یادشدهدی ملکزادمه" (بخوابيم

  
   !  آثار خسن و خسينیءه متنی درخور جنگی از برگزیدهراستی را ک

 بود  در آن هران آمده ته بود و بهان اخراج شدهام بابيت از اصفه اته بهملک ک هباید یادآور شد ک 
.  نبوده منبر و محراب بر او گشودهام بود و بنابرین راهنوز در زیر بار سنگين این اتهایام، 

 تبّوب، جرئت سخنسرائی و هام به علت اتهب  "هنویسد ک می) کاتوزیان(رانی همحمدعلی ت
 طالب در ءیه اتحادءه، جلس]١٣٢٤ [هتا در اواخر ذیقعد...  نداشتهظ و نطق و موعهخطاب
 هل  چون معظمه طالب  تقاضا نمودم کءیهاز آقایان اتحاد ... ه مروی منعقد گردید و نگارندءهمدرس

حاج "پذیرند و  می" آقایان "هبا اینک...". ای انشاد نمایند ه خطابه شود که دادهحاضر است اجاز
 هپس از ختم جلس"می کنند، با اینحال " روز ساعتی حاضرین را مستفيددر آن ] مه[ملک 
 چرا بایستی در هک " هآغاز کرد" خطاب و عتاب...  مرویءهای از محترمين طالب مدرس هعد

 و آبروی هم ساخته بابيت را فراهم بهمجمع طالب موجبات نطق یک نفر کافِر طاغِی  یاغی مت
 تأئيد هم به" حاضرین از آقایان طالب"د و هد عترضان پاسخ می مهرانی بهت" ل علم را ببرید؟ها

 و کنفرانس هدیگر نتوانستند ممانعت از نطق و خطاب "هخيزند و ازین پس است ک او بر می
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.    
يد روش هم بيشتر شهزند پدری و یک کمی  فرقهء بسا فرزندی یک کمی قربانی علهچ

 ه به مروی را کءه طالب در مدرسءیه باشد و این ميان جشن اتحادهتاریخنویسی خود شد
 است و در آن جشن ه برگزارشده ذیقعد١٧مناسبت امضای قانون اساسی  در شب 

رانی همحمدعلی ت(اند  هر دو سخنرانی کردهانی، هالمتکلمين و سيد جمال اصف ملک
 ه کرده پيشتر اشتباهار ماه نظامی چءهبا آن مراسم مدرس) ٤٠٢. ، صه، یادشد)اتوزیانک(

  .است؟ العلُم عند اهللا
 رسمی کشور، مهءعنوان خطيب آن مجلس، شاید از روزنا هالمتکلمين ب رحال ذکر نام ملکهدر 

 ءهشرحی دربار" مجلس محترم شورای ملی" زیر عنوان ه باشد که گرفتمهایران، سرچش
 نظامی جنب اطاق ءهموقتًا در عمارت رفيع البنای مدرس] هک[مجلس مبارک ملی "نشست 

را قرائت " يئت ملته تشکر از طرف ءهخطاب "ه است و نام خطيبی که نوشتهبرگزار شد" نظام
 است و بار هنوشت) المتکلمين دی ملکمهحاجی شيخ (طور کامل  ه است را بار نخست بهکرد

 خطا هر دو بار به در هضمن اینک) هایران، یادشد( است ه کرده او بسند ذکر لقبها بنهدیگر ت
    .] استهذکر کرد" المتکلمين سلطان"بایست   میه آنچنانکنهو " المتکلمين ملک"لقب او را 
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 هاز توج"آميز خود، پس از  شکرگزاری   سپاسءهالمتکلمين در خطاب دی سلطانمهاما حاجی شيخ 
، این "گستر پرور عدالت  رعيته پادشالهءات کامه و از شمول توجه فرجر عّجل اهللار و باطن امام عصهظا

 می ه پایان انتخابات در ایاالت و والیات موکول کرد بلکه افتتاح مجلس را نباید بهکند ک نظر را مطرح می
ا و هره کار آغازد تا نمایندگان شهران افتتاح شود و رسميت یابد و بهبایست مجلس با نمایندگان ت

 درستی آن را ه فریدون آدميت بهادی است کنهمان پيشهو این .  تدریج برسندهم بهمناطق دیگر 
برای انعقاد فوری مجلس ملی "ان هخوا طه مشروهی می داند ک"بزرگترین تدبير"و " ترین تدبير نهزیرکا"
؛ برای شرح این ٣٥٠. ، صهضت مشروطيت ایران، یادشدنهفریدون آدميت، ایدئولوژی " ( کار بستندهب

، هاالسالم، یادشد مچنين ناظمه، و ه ایران، یادشدمهءروزنا.: مجلس و متن کامل سخنان گویندگان، نگ
  .)٨٣-٨٤. ، صه، یادشد٢آبادی، حيات یحيی، جلد  ؛ یحيی دولت٣٣٤-٣٣٦. ، ص٣. ج

   .ندهد  میمه ادايه نظامءه نشست خود  در مدرسهان بهخوا طهازین پس، جمع مشرو
 هو درین را) ٣٣٤. ، ص٣. ، جهاالسالم، یادشد ناظم(اند  هخواند" اولين مجلس"ا را هخی این نشستبر

    .اند ه نکردهک" ايهخسن و خسين نویس "هبرخی چ
  

افتتاح "الثانی را   جمادی٢٧م نشست روز ه هدی ملکزادمه: )٢(نویسی  خسن و خسين[
ران ه انتخابات تهپس از آنک "هنویسد ک داند و می می) ٣٨٣. ، صهیادشد" (مجلس شورای ملی

 مقدمات افتتاح مجلس شورای ملی ه یافت بمه، بيسر و صدا و با شادی و کاميابی خات)؟(
ران بود ه بزرگترین و مجللترین بنای ته نظام کءهعمارت مدرس"و ) ٣٨٢. مان، صه" (پرداختند

و این اولين ). ٣٨٣.  صمان،ه... " ( مجلس شورای ملی معين شدءهبرای تأسيس اولين جلس
 محبوب بود و در هاین روز، روز وصال ب: "الثانی است  جمادی٢٧مان نشست روز ه هجلس

   .)مانجاه..." (ر آزادی بودهاین روز مظ. آغوش کشيدن معشوق
 لهء مرحه بهاشم محيط مافی، است که مؤلف کتاب مقدمات مشروطيت، هاما براستی ک

  : استهادنهنویسی گام  عالی خسن و خسين
 ه خان مشيرالدولميرزا نصراهللا... هشا] الثانی  جمادی٩[ از صدارت معزول شد هالدول چون عين" 
 روز  هاین بود ک... ملت از انتخاب ایشان خوشوقت بودند...  صدارت ایران مفتخر داشتندهب... را

د و آقا سيد ، ملت در آستان آقایان آقا سيد محم]الثانی  جمادی[ مزبور ه ماهفده هشانزد
پس از دو روز ندای عام ... آقایان مذکور.  جمع شدند و انجام کار را از ایشان خواستندعبداهللا

بعد از ...  حاضر شدهملت بالفاصل. دادند و مردم را برای تعيين وکال در تاالر مرمر دعوت کردند
 اعتماد هی کر کسه هد وکيل انتخاب کند بهخوا  میهرکسی کهقدری مذاکرات، قرار دادند 

تا ... آورند بيندازد  میه دست خود در ميان گلدانی کهدارد اسمش را روی کاغذی بنویسد و ب
 هجمعی ب.  ثبت کردند. اسامی را خواندند... شد پس از آن  میه انتخاب نوشتقهء روز ورهس

 ریاست مجلس شورای ملی ه را نيز بهصنيع الدول... اکثریت آراء وکيل مجلس شورا شدند
 و ه سعدالدوله از جملهم برای نيابت رئيس معين کردند که نفر هدو س. انتخاب کردند

چون رؤسا و اعضای مجلس معين و مرتب گردیدند در روز ... الضرب بودند  و امينهالدول وثوق
 اطاق نظام ه به قمری، علما و وکال و سایر اجزا حرکت کرد١٣٢٤الثانی  ارم جمادیهبيست و چ

در آنجا ميز و صندلی و سایر .  دولتی واقع بود رفتند ، آنجا را مجلس قرار دادند جنب عمارتهک
 وجود اعليحضرت دعا ه خواندند و بهخطاب. ریک در جای خود قرار گرفتنده. لوازمات حاضر بود

فدا،   کوشش مجيد تفرشی ـ جواد جانه، بطهاشم محيط مافی، مقدمات مشروه... " (کردند
  .)١٣٤-١٣٥. ، ص١٣٦٣دوس، ران، انتشارات فرهت

فدا،  اش، مجيد تفرشی و جواد جان نهاشم محيط مافی و کوشندگان دوگاه هچنين است ک
 ١٤ تاریخ هفرمان مشروطيت ک: ربایند مگنان میهنویسی را از   و خسين گوی سبقت در خسن

 ١٨ الثانی را دارد در واقع و پس از مذاکرات فراوان و اصالحات و تغييراتی، در جمادی
رچند با موافقت هیابد   در صورت قطعی و کنونی خود انتشار میهالثانی است ک جمادی
 مطابق باشد با روز تولد همحض اینک"ند هد ان، در تاریخ صدور آن تغييری نمیهخوا طهمشرو
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!  
  
 ندای آیتين پاسخ داد و در تاالر مرمر گرد آمد ه ملت بهنویسد ک ما می" خسن و خسين نویس" 

يئت هو رأی داد و وکيالن خود را برگزید و این وکيالن نشستند و مجلس کردند و برای خود 
 ميرزا جواد خان ه نایب رئيس که و با سهالدول ریاست صنيع هم انتخاب کردند بهای  هرئيس
 در تحصن در ه در آن ایام سعدالدوله بگذریم کهاگر ازین نکت.  یکی ازیشان بودهالدول سعد

ران باز ه ته بهشتاد روزی بعد، است که رمضان، یعنی ١٥قنسولگری انگليس در یزد بود و در 
  انتخاب هت، باید یادآور شویم کاس ه نيابت ریاست مجلس انتخاب نشدهم بهرگز هگردد و  می 

 مهخات...  شعبان١٨ هر روز یکشنبهظ" شعبان شروع و ١٢ هران از روز یکشنبطهنمایندگان 
 مجلس ه شاهمان روز است کهو عصر ) ٢٢٦. ، صهرانی کاتوزیان، یادشدهمحمدعلی ت" (یافت

 اصًال انتخاباتی صورت الثانی    جمادی٢٧ ه در  روز شنبهیعنی ک. کند شورای ملی را افتتاح می
م ه هو غرض حکومت از تشکيل آن جلس!  باشده وکيلی انتخاب شده است که بودهنگرفت

 مرغزار سبز و هچ!  استهم آوردن مقدمات انتخابات وکالی مجلس بوده منظور فراهدرست ب
    !خرمی است تاریخ در قلم خسن و خسين نویسان

 روزی پس از صدور فرمان هی گيرد یعنی حدود پنجا شعبان صورت م١٨افتتاح مجلس اول در روز 
   !رانه انتخابات و انجام انتخابات در تمهءم پس از تنظيم نظامناهمشروطيت و آن 

پس از  " هنویسد ک م درصحبت از تدوین قانون اساسی میه، هدی ملکزادمهگرامی، " مورخ"
 بر ه قانون اساسی بگذارند کای در ه ماده طوالنی، روحانيون موفق شدند کءه و مباحثهمطالع

 باشند و در وضع قوانين نظارت ه اول در مجلس عضویت داشتءهار نفر از علمای درجهطبق آن چ
خسن و "مان قماش ه از هم یکسرهاین سخن ایشان ). ٤٠٨. ، صهیادشد" (کنند

 ١٣٢٤ ه ذیقعد١٤ در ه اساسی یا قانون اساسی کمهء  نظامناهچرا ک. است" نویسی خسين
ب و روحانيت و مجلس و ه دین و مذءطه رابه است اصًال به رسيده توشيح مظفرالدین شاهب

يچ بعيد نيست ه! ای وجود ندارد هپردازد و پس در قانون اساسی یک چنين ماد مشروطيت نمی
ا در هم بعدنه آهاند ک ه داشته اصل دوم متمم قانون اساسی اشاره احيانًا مورخ گرامی بهک

 توشيح محمدعلی هی بعد، به مانه، یعنی ١٣٢٥ شعبان ٢٩ویب شد و در مجلس تدوین و تص
!  تن٤ نه تن از علماء است و ٥م صحبت از انتخاب الاقل هاما دراین اصل دوم متمم .  رسيدهشا

  ! دیگری از آن تحقيقات خسن و خسينینهءم نموهپس باز 
 علماء و قهءطب"بایست   میه ک نمایندگانیءه تعيين شمارءه بحث درباریهم مورخ گرانماهشاید  

  انتخابات مهء در نظامناهمچنانکه نفر، ٤( نمایندگی خود در مجلس اول برگزینند هران بهت" طالب
ميرزا : نگ.  استهم ذکر شده، ١٣٢٤ جمادی الثانی ١٤مجلس شورای ملی، موشح در 

م تدوین متمم نگاه هی بعد، به چند ماهایی کهرا با آن بحث) ٧٦١-٧٦٣. ، صهصالح، یادشد
   ] ! باشدهم آميختهقانون اساسی پيش آمد در 

  
 نظامی از ءهالثانی در مدرس  جمادی١٨ ءه جلسءهم در گزارش خود دربارهکاردار سفارت انگليس 

 سر ادوارد گری، هایولين گرانت داف ب.: نگ«گوید  سخن می"  مجلس شورای ملیءهنخستين جلس"
ای بعدی ه در گزارشهو این اشتبا» ١١٤. ، صهاصر، یادشد، در حسن مع١٩٠٦ سپتامبر ١٠ک، هقل

ک، ه سر ادوارد گری ، قلهایولين گرانت داف ب.: نگ«شود  مچنان تکرار میهمأموران سياسی بریتانيا 
 هضت اصالح طلبی بنه ءهگزارش عمومی دربار"مچنين ه،  و ١٢٠. ، پيشين، ص١٩٠٦ سپتامبر ١١

ران های فرنگی در ته این تصوِر حاکم در ميان دیپلماته بسا کهو چ).   ١٣٦. ، پيشين، ص"١٩٠٦سال 
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 Revue du monde musulman (پاریس هب)  عالم اسالمیلهءمج 
 نه با توضيحاتی دانشمنداهمراهکند   را چاپ میمهم آن نظامناه بسيار معتبر ءلهفرستد و این مج می

 عالم لهءمج! ( یک چنين قانون اساسی دارده مشروطيتی است که این چهدر بيان شگفتی خود ک
ای بعدی  ه ه در یکی از شماره مجلهبا اینک). ٨٦-١٠٠. ، ص١٩٠٦، نوامبر ١. ، ش١. اسالمی، ج

نویسد و این   پيشين خود چيزی نمیهرساند اما در تصحيح اشتبا  چاپ میهی را ب قانون اساسمهءترج
، ١. پيشين، ج! (کند  عنوان قانون اساسی یاد میه، ب١٣٢٤ جمادی الثانی ١٤بار از فرمان مشروطيت 

   .)٥٢٣. ، ص١٩٠٧ یه، فور٤. ش
 آن نشست هتوان دید ک ر میایی را بسياه نهم چنين نموه نه در زبان و کالم مردمان زماهباید گفت ک

ای هتلگراف" (افتتاح دارالشورای ملی ایران"و یا " ملی ایران افتتاح مجلس شورای" نظامی را ءهمدرس
برادران ایرانی  "هو ب" عموم برادران قفقازی "ه سيد محمدصادق طباطبائی از سوی پدرش بءيهجواب

اند و  هدانست) ٣٣٧-٣٣٨. ، صهاالسالم، یادشد ناظم: الثانی در  جمادی٢٩تاریخ  ه، رونوشت ب"آباد عشق
الی هی از اهتلگراف گرو: نگ(اند  هنام برد" مجلس محترم شورای ملی" عنوان ها بهیا از آن نشست

" تبریک تأسيس مجلس شورای ملی"و یا ) ٣٧٦-٣٧٧. پيشين، ص: ، در١٣٢٤ رجب ٢٩ تاریخ هرشت، ب
در کالم و "ام هو این اب). ٣٨٥. پيشين، ص:  شعبان در٥اریخ تلگراف از کرمان، رونوشت در ت(اند  هرا گفت

واقعيت . "خورد چشم می های دگرگونی و تغيير سریع بنه در دوراهایی است که هاز پدید" لغزش در زبان
م ه هشود ک ای گوناگونی بر آن اطالق میمه است و ناهنوز مناسبترین نام خود را نيافته" جدید
   !انها و حکایتی از عمق آه بر سرعت تغييرهم گواهاست و هاروشنی مقصودا و نهنهام ذه ابنهءنشا

کند  صحبت می] موقت" [ههمجلس چندگا" نظامی، از ءهای مدرسهکسروی در سخن از آن نشست 
 هایی کهدیگر کار"و انجام "  انتخاباتمهءنظامنا"بایست تدوین   میهک) ١٢٣. ، صهکسروی، یادشد(

). ١٢٢. پيشين، ص( گيرد هدهضرورت دارد را بر ع" بنياد یافتن  دارالشورا و طهبرای پيش رفتن مشرو
تا  تدوین ) ١٢٤. پيشين، ص(گردد  می" ای دو روز برپا هفته" مجلس موقت هنویسد  ک وی می
نخستين "عنوان  هالثانی ب  جمادی٢٧م از آن نشست هآدميت .  پایان برده انتخابات را بمهءنظامنا
. ، صهضت مشروطيت ایران، یادشدنهفریدون آدميت، ایدئولوژی " (س ملی مقدماتی مجلءهجلس
اند، وصف  هرا مجلس آزاد ملی ناميد] اهنشست[ آن هاینک"نویسد  م میهکند و پس از آن  یاد می) ١٧٣

 هرجال و اعيان و تجار و کسب" جلسات عمومی آن با حضور هچرا ک) ١٧٥. پيشين، ص" (درستی است
" رکس حق سخن گفتن داشته"تشکيل می یافت و " ره شمهءو با حضور افراد عاو نمایندگان دولت 

را اطالق ) ٣٧٣. پيشين، ص" (مجمع آزاد ملی"ا عنوان هآدميت بار دیگر بر این نشست). مانجاه(
    .کند می

 رسميت و حقانيت خود را از  جنبش هدر واقع این مجلس یا مجمع آزاد ملی، مجلسی است ک
نشينان پيدایی   عمدتًا در پایتخت و در ميان پایتختهک( اخير لهءد استبدادی یکسای و ضهعدالتخوا
 دیگر در قول و کالم حاکمان هاعتباری دربار و دولت در انظار مردمان ک  است و از بیهکسب کرد) گرفت

اند،  ه بر پا داشتن این مجلس تن در داده بهاکنون حاکمان ک. جز فریب و دروغ چيزی نمی بينند
ند جلب اعتماد عمومی کنند و  تضمينی بر حسن نيت خود و دليلی انکارناپذیر بر موافقت با هخوا می

 فریب و نيرنگی در کار ه پس ای مردمان ببينيد کهند که دهاجران ارائمهنشينان و  ای بستهخواست
  ! انتخابات را در دست تدوین داردمهءم تدوین نظامناهنيست و قدرت حاکم 

 نه است و نه عدالتخانه. هيچ فرمان و حکمی برگزار نشده، بر اساس هرگزار شد بهمجلسی ک 
دف و ه نه است و ه شده عضویت آن برگزیده کسی بنه. ادی دیگر ازین نوعنه نهشورای حکومتی و 

 نظم حاکم را همجلسی است ک.  اختياراتی معين و حقوق و وظائفی مشخصنهای  دارد و  هوظيف
 ءه نوشته، ب"زار نفرهمتجاوز از دو ("کسانی را . از دولت نيست، از غير دولت است. کند نمایندگی نمی

اند و اکثریت ایشان را  ه صرف چای و شيرینی دعوت کردهب) ه رسمی کشور، یادشدمهءایران، روزنا
ان و هخوا طه مشروها، یعنی کنهمدالن آهان و همراه قم و هاجران بمهمتحصنان سفارت و 

 بپذیریم های نيست ک نهيچ نشاهالثانی،   جمادی٢٧ هدر آن روز شنب. ندهد تشکيل میاستبدادستيزان 
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.   
 ها بنهم ته حاضران همتر اینکمه یافت و مهم اداهای بعد ه نظامی، روزءهبدین ترتيب نشست مدرس

   .صرف چای و شيرینی اکتفا نکردند
  

کنند تا   ازین پس در آن محل بر کار دولت نظارت میهدر آغاز، این نشست، پيدایش جمعی است ک
 هاما کار ب.  پایان برساندهجلس شورای ملی را ب انتخابات و انجام انتخابات و تشکيل ممهءتدوین نظامنا

 ها خود بنه تنهشود و جمع حاضران،   دخالت فعال بدل میهسرعت نظارت ب هشود و ب اینجا ختم نمی
 و موافقت دولت باشد انتخابات نمایندگان ه در انتظار اجازهآنک  بیهزند بلک  دست میمهتدوین نظامنا

رود و وقتی دولتيان تصميمی  م فراتر میهاندازد و ازین   میه راهبم هروحانيان و تجار و اصناف را 
این ترتيب  هو ب.  این مجلس باشدءه اجازه چيز باید بهمه ازین پس هخيزند ک می  اعتراض برهگيرند ب می

 چرا پيش از جلب موافقت ما صورت ه مخالفت کردند کنهاه با این و آن انتصاب شاه از جملهاست ک
   .) مخالفت برخاستنده تجار با انتصاب وزیر تجارت جدید بهز جملا( است هگرفت

  
ای هاالسالم، در یادداشت ناظم. است"  انتخاباتمهءنظامنا" اصلی تدوین و تصویب لهء مسئهاما و البت

  : استه خود، جریان این امر را چنين ثبت کردنهءروزا
  

 انتخابات مهءتن نظامنام مشغول نوشهارباب حل و عقد : "الثانی   جمادی٢٨ هیکشنب
  ."باشند می
 نظامی منعقد گردید از رؤسای ءهامروز طرف عصر مجلسی در مدرس: " اول رجبهارشنبهچ

ای و آقای  ه و آقا سيد جمال افجاهللا انی و حاج شيخ فضلهبهروحانيين آقای طباطبائی و آقای ب
ا مشيرالملک، پسر صدراعظم، یها، از اعيان و درباره هصدرالعلماء و سایر علماء اعالم و آقازاد

م جمع هاز تجار . الملک و بعض دیگر حاضر بودند  و مؤتمننهالسلط  و محتشمهوزیر امور خارج
بنا شد آقایان علماء بعض . ل فصل بود قرائت شده مشتمل بر چهای ک مهنظامنا. کثيری بودند
  ." طبع برسانندهند، آن وقت به آن ملحق کنند و بعض تغييرات در آن بدهفصول دیگر ب

امروز جمعی از بزرگان و طالب، حضور مبارک حضرت حجت االسالم آقای : " سوم رجبهجمع
فرزند [امروز جناب ميرزا محمد صادق ...  نمودنده مذاکرمهطباطبائی رسيدند، در باب نظامنا

  ."خاب و اتمام امر انتمه برای گفتگوی نظامنايهتشریف بردند صاحبقران] ارشد آقای طباطبائی
آقای ...  عارض ایشان گردیدهت و نوبهامروز حضرت آقای طباطبائی نقا: " پنجم رجبهیکشنب

 ه نظامی نشستءهم در مدرسهدیگران . باشند م مشغول پذیرائی واردین میهانی هبهب
  ."باشند  از امر انتخاب میهمشغول مذاکر

 استدعا کند هاطبائی کامروز جناب عضدالملک آمد نزد حضرت آقای طب: " ششم رجبهدوشنب
ت حضرت هلکن نقا. ملی شورای  االسالم طرف عصر تشریف ببرند در مجلس  حضرت حجت

  .م رساننده است و مشکل بتوانند حضور بهاالسالم رفع نشد حجت
اکبر بروجردی، جناب حاج  مان است منزل حاج آقا علیمهار ه امروز ناهمشيرالدول... صدراعظم
 عصر را بروند همانجا خوابيدند کهار، هبعد از صرف نا. بود، با جمعی دیگرم آنجا ه اهللا شيخ فضل

االسالم آقای آقا ميرزا  چون جناب حجت. مهملی برای امضاء و تصحيح نظامنا  مجلس شورای هب
لکن سایرین با مشيرالملک، پسر . م نرفتهسيد محمد تشریف نبردند در مجلس، صدراعظم 

  ."... لکن صحبت امروز از امر نان و گوشت بود. اضر شدندصدراعظم، رفتند و در مجلس ح
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 و ه بودند برای رفتن حضور شاه را احضار کردامروز جناب آقاسيد عبداهللا: "فتم رجبه هشنب هس 
 طالب خدمت جناب ه  که شديه صاحبقرانهيا از برای رفتن بمهانی مستعد و هبهحضرت آقای ب

. ام استه موجب اتها نزد شانه این رفتن شما تهدند ک و جدًا مانع شدند و عرض کرهآقا رسيد
 رفتن نزد هان مدلل نمودند که دليل و بره،  طالب را خاموش و بجناب آقا سيد عبداهللا

. ا نرویدنهطالب عرض کردند پس ت. د گردیدهاعليحضرت الزم است و اگر نروند کار معيوب خوا
 بفرماید و بودن ثالث نهد حرفی محرماها است شاید بخوها خواستنه مرا تهچناب آقا گفت شا

 و مراجعت را آمدند منزل حضرت يه صاحبقرانهت جناب آقا تشریف بردند بهر جه هب. مانع باشد
   است؟ه بوده مطلب چهنور معلوم نگردید کهلکن ] طباطبائی[آقای آقا ميرزا سيد محمد 

 منزل آقای طباطبائی و عنوان طرف عصر امروز ، آقایان تجار آمدند: "شتم رجبه هارشنبهچ"...
.  مردم در وحشت و خياالت افتادنده حضور شا از رفتن جناب آقا سيد عبداهللاهکردند ک

 ه ایشان دادهاالسالم آقای طباطبائی اطمينان ب جناب حجت. ترسيم آخر ما ملت را بفروشند می
 است و هولت تغيير داد چند روز قبل در مجلس قرائت شد، آن را دهای ک مهنظامنا... و فرمودند

اند و بعض تغييرات دیگر  ها را زدهره است و یعنی وکالی شه سوم را بکلی از بين برداشتءهماد
   پس فردا، ه را بنویسيم کمهامشب باید فصول نظامنا. اند ولی ما قبول نکردیم ه دادمهدر نظامنا
تجار باالجماع و . ت نمود را در مجلس قرائمهو صورت نظامنا. ، در مجلس قرائت شودهروز جمع

  ." را قبول نداریممهاالتفاق گفتند ما این نظامنا
 حضور  گفتگوی رفتن جناب آقا سيدعبداهللاهدر این روز باز بين تجار و کسب: "م رجبنه هپنجشنب

 و اصناف، طرف عصر، بقدر صد نفری آمدند منزل آقای طباطبائی و نيز هکسب. باشد  میهشا
ا اطمينان داد و فرمود ما نهآ هاالسالم ب جناب حجت. ه نموديد عبداهللاشکایت از جناب آقا س
  ." را سببی دیگر نيسته و مماطلهباشيم واال مسامح  میمهمنتظر تصحيح نظامنا

رسد،   پانصد نفر میه آنان بءه عده که کثيری از تجار و کسبءهامروز عد: "م رجبه دهجمع
 دولتيان هی ملت منصرف و مایل بهمراه از يدعبداهللا جناب آقا سهآمدند منزل آقای طباطبائی ک

 هانی کردهبه و شکایت از آقای باهللا  بودند منزل شيخ فضلهم رفتهبعضی از مردم .  استهشد
حضرت .  قتل رسانندهانی را بهبه جناب آقای بهاند ک هم قسم خوردهبعضی از مردم . کنند و می
 شخص عاقلی مانند هشود ک چطور تصور می... ماالسالم آقای طباطبائی فرمودند ای مرد حجت

 جناب آقا هظن را نسبت ب این سوء... م نمود  و باور نکنيدهت مته را بيجآقای آقا سيدعبداهللا
   مردم را از بعض خياالت منصرف کردندهباالخر...  نکنيدسيدعبداهللا

ض از وزراء حاضر علماء اعالم و بع. ، مجلس منعقد گردیده غروب مانده ساعت بهطرف عصر، س
م رد ه دولت را مهءلکن بعضی قبول نکردند، نظامنا. ، قرائت نمودنده نوشتمهءنظامنا. شدند
م ه، تجار و علماء با ه تا روز دوشنبهپس از مذاکرات بسيار، آراء بر این قرار گرفت ک. نمودند

جناب . ن را بخوانند بياورند و علنًا فصول و مواد آه بنویسند و روز دوشنبمهبنشينند و نظامنا
 من از دولت چيزی ه و قسم خوردند  که در مجلس برخواستاالسالم آقای آقا سيدعبداهللا حجت
 روز ه س توان در دو  مینهاین بزرگی را چگو هکار ب... ام هام و از خيال خود منصرف نشد هنگرفت

االسالم آقای آقا  ب حجتجنا. زار قسم و گفتگو مردم را اطمينان دادنده صدهمجمًال ب. انجام داد
از فرمایشات ایشان، . ای خواندند مردم را اطمينان دادند ه خطابهميرزا سيد محمد نيز برخاست

  ."... آرام گرفتندهمردم مطمئن شد
  ."...باشند  میمهامروز تجار و آقایان مشغول نوشتن نظامنا: "م رجبه یازدهشنب

بات را نوشتند و آوردند خدمت حضرت آقای  انتخامهءامروز نظامنا: "م رجبه دوازدهیکشنب
ای ه هلذا نسخ. حضرت آقا فرمودند اگر عموم مردم پسندیدند، ضرر ندارد.  دادندهطباطبائی ارائ
  ."... قرائت کنندمه نظر عموم برسانند و برای عاه به شد کهمتعدد نوشت

طرف عصر . تاس.  عيد سعيد مولود حضرت اميرالمؤمنين علی عهک: "م رجبه سيزدهدوشنب
، همگی پسندیده.  را قرائت نمودندمهنظامنا. ، مجلس منعقد گردیديه نظامءهدر ارگ، در مدرس

  ." ... امضای دولت برسانندهبنا شد ب
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 امضاء ه که ملت نوشت فرستادند حضور شاهای را ک مهامروز نظامنا: "م رجبهارده چهشنب هس
 جناب آقا ه است بهت را با پول زیادی داد دولت زمين َدَرشه است کهرتی گرفتهو ش. نمایند

 و اجزایش مأیوس اند و از جانب آقا سيدعبداهللا هت مردم دلشکسته این جهب. سيدعبداهللا
  ."...اند هشد
 آقای طباطبائی و گفتند نهءامروز جمعی از تحار و اصناف آمدند در خا: "م رجبه پانزدهارشنبهچ

ای نه و زميه گرفته و رشوه این ملت را فروختهجيم کشت ه را خواما جناب آقا سيدعبداهللا
  ." ... استهَدَرشت را از دولت برای خود و پسر و داماد خویش گرفت

مردم .  را امضاء نکردندمهگویا نظامنا.  مجلسهامروز آقایان رفتند ب: "م رجبه شانزدهپنجشنب
انی و هبهآقای ب. شد جناب آقای طباطبائی و اجتماع و ازدحامی نهءم از محلس آمدند در خاه

قرار . و و قيل و قال زیاد شدهياه. م آمدنده و جناب صدرالعلماء و سایرین اهللا حاج شيخ فضل
 ه آمده را بکشند زیرا کهالدول  عينهبعضی اذن گرفتند ک. ا را باز نکنندنه دکاهگذاشتند روز شنب

لت مه ه تا روز شنبهمودآقایان مردم را ساکت ن.  خودنهء است در پارک و خاهر و رفتهاست ش
 ه را بمه نظامناه کهنشاه است حضور اعليحضرت شاه و گفتند مستشارالملک رفتهخواست
م هما ...  و امضاء نرسيد آنوقته صّحه بمهاگر نظامنا.  صبر کنيدهشما تا روز شنب.  برساندهصح

 جناب هند تا اینکا و مواعيد متقاعد نشدهاین حرف هطالب ب... يم بودهر جا بروید خواهبا شما 
اگر تا ... ام هلت دادمهاند و من از طرف شما  هلت خواستمهآقای طباطبائی فرمودند تا پس فردا 

.  ميل شما رفتار کنمه امضاء نرسيد من حاضرم بهپس فردا مجلس رسمی منعقد نگردید و ب
  .مردم متفرق شدند

تحصن شدند برای تأخير  انگليس منهء سفارتخاه تجار رفتند بهدر اول شب خبر رسيد ک
   ."...مهنظامنا
 هم به مهمشيردیوان خدمت حضرت آقای طباطبائی عرض کرد نظامنا: "... م رجبهفده هجمع

  ." استه اعليحضرت مّوشح شدءهامضاء و صّح
م همردم .  بودندنهتجار در سفارتخا. ا را بستندها و سرانهامروز بعض دکا: "م رجبهجده هشنب

انی فرستادند در بازار هبهجناب آقای طباطبائی و آقای ب. ا گردیدندنه آهعازم بر ملحق شدن ب
 بر وفق ميل شما رفتار نشد ه دکاکين را باز کنيد و عصر در مجلس حاضر شوید، چنانچه البتهک

  .ا را باز کردنده بازارهمردم اطاعت نمود. ا را ببندیدهآنوقت بازار
وزرای درباری، با حضور علمای اعالم و رؤسای  و سایر نهالسلط طرف عصر، صدراعظم و نایب
باد  ه ایران، زندهباد پادشا هصدای زند.  را قرائت نمودندمهنظامنا. تجار، حاضر در مجلس شدند

 مهبعد از قرائت نظامنا. باد اسالم ازمردم بلند گردید باد ملت ایران و مستدام هآقایان علماء، پایند
از فردا شروع در انتخابات .  برساننده نظر شاه را مجددًا بهمقرار شد نظامنا... و تشکر مردم،

  ."...کنند
ا در هتجار و رؤسای اصناف و صراف. امروز دکاکين مفتوح گردید: "م رجبه نوزدهیکشنب  

يم هگویند تا مجلس صحيحًا تشکيل نيابد و مطمئن نشویم خارج نخوا می. باشند  مینهسفارتخا
  ."شد

 ءه صحه به را آوردند کمهنظامنا. وز طرف عصر مجلس منعقد گردیدامر: " بيستم رجبهدوشنب
 ه، آنچها ساختنه را ِورِد زباهمردم دعا و ثنای شا.  بودهر دولتی مّزین شدمه ه مّوشح و بهشا
 روز مبعث است هک] رجب[٢٧ ه روز دوشنبهقرار بر این شد ک. جا آوردند ه تشکر بود بمهءالز

  .)هتأکيد ازین نگارند" (شروع در انتخاب مبعوثين شود
در [ تلگرافی هش نمودند کهامروز آقایان علماء از صدراعظم خوا: " بيست و یکم رجبهشنب هس

صدراعظم قبول و مراتب را حضور .  کننده والیات از طرف دولت مخابرهب] مهصدور نظامنا
ای هبرات طلب و ءهباشند مطالب  در سفارت میهم کها ه صرافءهطایف. اعليحضرت عرض کرد

زار تومان برات و قبوض مواجب در همتجاوز از صد . نمایند اند می ه از مردم خریدهدولتی را ک
  ."باشد ا میهدست صراف



 

 
  گردی هروزنام:   ناصر پاکدامن       

http://xalvat.com  xalvat@xalvat.com  http://xalvat.com/xalvat7/Nasher-eDigaran 

  

  
  



 

 
  گردی هروزنام:   ناصر پاکدامن       

http://xalvat.com  xalvat@xalvat.com  http://xalvat.com/xalvat7/Nasher-eDigaran 

...  ”ه که صادر گردیدهنشاهامروز دستخطی از اعليحضرت شا: " بيست و دوم رجبهارشنبهچ
صدور تلگراف کافی ...  شودهخابر تمام والیات مه بمهاند تلگرافی در صدور نظامنا ه خواستهاینک

 هر والیت یک نسخه برای ه مجلس را زودتر طبع نمودمهءنيست، قدغن نمائيد عين نظامنا
   .“... از آن قرار ترتيب انتخابات و شرایط آن عمل شودهبفرستند ک
... " مهی کردند برای تصحيح و اتمام نظامناهران چراغانی باشکوهر ته در شهشب گذشت

  .)٣٣٤-٣٦١. ، صهسالم، یاد شداال ناظم(
  

 حال همه در هآید بی آنک  دست میها تصویری بهاالسالم از سير رویداد  ناظمءهبا خواندن این نوشت   
    است؟ه بودها چه بحث و نظرنهمه علت ایهروشن شود ک

ای متفاوت در ميان های متفاوت و پس، از حضور نيروهها از وجود دیدگاهوجود چنين بحث
ای حاضر در ميدان عمل ها نيز از قدرت نسبی نيروهو قدرت و حّدت بحث. ان حکایت داردهخوا طهمشرو
انی هبه ب رفتار سيد عبداهللاها بهاالسالم از حّدت اعتراض ناظم. دهد  دست میهایی به نه و نشانهنشا
وعی ی و نه عذرخواهان، عاقبت او را بهخوا طه پس از چند روزی اعتراض شدید مشروهنویسد ک می

م بدون پادرميانی و تأیيد و تضمين سيد ه این ه تازهکند ک مگان مجبور میهدر برابر " انتقاد از خود"
 ایشان را از ه است کهبران دینی آنچنان نبوده رءهپس سيطر! شود ساز نمی همحمد طباطبائی چار

ا بر نه تنه هاند ک هم بودهدر برابر و در کنار ایشان، دیگرانی . آزادی عملی تام و تمام برخوردار سازد
ان دینی همراه هاند ک ه آنچنان توانا بودهاند بلک هگذاشت ا اثر و نقش خود را مییهجریان امور و تصميمگير

 مجبور يهطلبی عالن ی و پوزشه تغيير رفتار و گفتار و حتی عذرخواه، بهآمد  الزم میهخود را، آنجا ک
   .سازند

 و اصناف را، در زندگی سياسی و ه تجار و کسبءهعنی مجموعی" بازار "هاین تصوری باطل است ک
" بازاریان"تفاوت رفتار و استقالل عمل .  فرمان روحانيت بدانيمه مطيع و گوش بهموارهاجتماعی خود، 

 انتخابات نيز بار مهءخورد، اکنون در تدوین نظامنا   چشم میه در جریان کسب فرمان مشروطيت نيز بهک
د هد ا خبر میه خود اگر از سير رویدادنهءای روزاهاالسالم دریادداشت ناظم. یابد ور میهدیگر فرصت ظ

 باید از روایت ميرزا یحيی هدر رفع این نقيص. ا و علت آن اعتراضات نمی نویسدهسخنی از موضوع دعوا
    .آبادی یاری گرفت دولت

 نهء صحه انتخابات بمهءدر واقع امر، تدوین و تصویب نظامنا
ی دیگری ميان مستبدان و شریعتمداران و زورآزمائ
 دیدیم، و در همچنانکه. شود ان بدل میهخوا طهمشرو

بایست   میه است، دولت بود کهم آمدهسخن صدراعظم 
اما درست . پرداخت  انتخابات میمهء کار تدوین نظامناهب

ای  مه بود نظامناه گفتهمچنان که دولت هدانيم ک نمی
 بود و ه چمهم آن نظامناهد ؟ و اگر کرنهتدوین کرد یا 

... ند هخوا مستبدین می "هدانيم ک  بود؟ اما مینهچگو
 ه شود کهصورتی نوشت ه انتخابات بمهءنگذارند نظامنا

 مجلس شورای دولتی هاساس دولت تغيير نماید بلک
، ٢. آبادی، حيات یحيی، ج یحيی دولت" (تأسيس گردد

م خود کسانی را هکنند و بعد   میهمراهم با خود ه را مستبدان برخی از روحانيان). ٨٦. ، صهیادشد
   .)پيشين(پردازند   انتخابات میمهء تنظيم نظامناهآورند  و ب گرد می

  
 ءه شریعتند و در فردای آن مجلس مدرسءطه برقراری و تثبيت سلءهاکنون در اندیش مهروحانيان 

خلوت ... آنجا"مانند و   ار میه ناه باهللا نظامی، صدراعظم و عضدالملک و طباطبائی در منزل شيخ فضل
 باید قانون ماليات را بر طبق قانون اسالم هاز مطالب علنی آنک. "کنند می"   مطالب سری را عنوانهکرد
 همهءآن روز ). ٣٣٧. ، صهاالسالم، یادشد ناظم" ( و مدون کنند و قانون اسالم را اجراء دارندهکتابچ
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.   
  

آید و  گران می" انهمليون و آزادیخوا" بر هانی است کهبهاین رفتار ب
   :گشاید می  اعتراض ها را بنهزبا
  
 نهء، درخاهایت بدگوئی کردنهانی بيهبهدو روز مردم از آقای ب یکی"

 هشرحی ب... سازند نمایند و او را مجبور می او اجتماع می
... کند  را قبول نمیمه ملت این نظامناهصدراعظم بنویسد ک
ر طور هکنند،   مردم قبول نمیهد حاال کهد صدراعظم جواب می

اینجا باز تجار . ، بفرستند تا امضاء شودهند نوشتهخوا خودشان می
اند، با اندکی  هن نوشتاه آزادیخواه را کمهمان نظامناه هميان افتاد هب

و این روز، . شود  میه عمومی خواندءه روز جلسهتغيير، حاضر کرد
. پيشين، ص..." (است] ١٩٠٦ اوت ٣١ هجمع [١٣٢٤ رجب هم ماهد
٨٧-٨٨(.   
  
  تدوین هنویسد خطوط کلی اختالفاتی ک آبادی می  دولتهآنچ

 - باران و روحانيان و درهخوا طه انتخابات در ميان مشرومهءنظامنا
 ٢٧ هاز شنب (هفته های آن سه روند رویدادهی دقيقتر بهکند اما نگا دولتيان پدید آورد را روشن می

 اصلی این ه خاستگاهد کهد نشان می)  سپتامبر٨/  رجب ١٨ ه اوت تا شنب١٧/الثانی  جمادی
تضاد از ای متفاوت و مه قدرت سياسی و برداشتءهای متخالف دربارههم وجود دیدگاها، باز هکشمکش

  .نقش سلطنت و دولت و شریعت و مردمان در نظام سياسی است
  

  
  
  

و ازین .  فرمان تشکيل مجلسی است مرکب از نمایندگان منتخب مردمانهفرمان مشروطيت از جمل
آن .  استه در دستور روز قرار گرفته رجب، دیگر انجام انتخابات است ک١٩ در مهپس و با تصویب نظامنا

   :دهد  میمه کار اداه بهشود ک  نمیها برچيدنه تنه، "مجمع آزاد ملی"
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م همانروز ه هو شامگا". باشند  نظامی مشغول انتخابات و مذاکرات میءهآقایان در مدرس"رجب  23
ار نفر وکيل از طرف علمای هبرای انتخاب چ] ستنده[مان مه آقای طباطبائی نهءعلمای اعالم در خا"

  .)٣٧٢-٣٧٣. ص، هاالسالم، یادشد ناظم" (اعالم
خردمند "خواند تا بگوید  م صدراعظم و جمعی از رجال را فرا میه هشا)  رجب٢٥ هشنب(دو روزی بعد 

 من مصمم شدم مجلس هاین است ک...  اقتضای زمان رفتار کنده بهمواره هدانا آن کسی است ک
 سپتامبر ٢٧ / ١٣٢٤ شعبان ٨، ١٥ ءه، شمار٩ایران، سال " (شورای ملی را تشکيل و تنظيم نمایم

ور ه مقهاما مخالفت و مقاومت در ميان درباریان و دولتيان و اشراف و اعيان آنچنان نيست ک). ١٩٠٦
  !چنين سخنان گردد

طرف صبح، . ه جمع و ازدحام نموديه نظامءهمردم در مدرس" رجب ٢٦ ه روز یکشنبهنویسند ک می 
گيرند  می" ر معرفين، اوراق انتخاب را، در حضوهاصناف و طرف عصر، علما و طالب حاضر مجلس شد

 است و این نخستين هنخستين انتخابات تاریخ ایران آغاز شد). ٣٧٥. ، صهاالسالم، یادشد ناظم(
در " مجمع آزاد ملی: " در جریان انقالب مشروطيتنهری دیگر است از پيدایش قدرت دوگاهانتخابات، مظ

شود و   تمشيت امور انتخابات سرگرم میه بيهنظام ءهماند و خود در مدرس انتظار اقدام دولت نمی
 علماء و تجار هاین چنين است ک.  چنين کاری را مانع شودهم دیگر آن قدرت و توان نيست کهدولت را 

  .گزینند و اصناف نمایندگان خود را بر می
 همخابر والیات هم بهباشند، تلگرافی  مچنان مشغول انتخابات میهمردم  "ه رجب ک٢٧ هروز دوشنب 
. ، صهیادشد(د هد  این خبر را میهاالسالم ک ناظم".  مردم وکالی خود را انتخاب نمایندهک] شود می[

    دولت؟هانجمن و یا ک:  این تلگراف کيستءه فرستنده، نمی نویسد ک)٣٧٥
 طرِف" رجب ٢٩ هارشنبهروز چ:  داردمهمچنان اداه يه نظامءهای بعد نيز تجمع مردمان در مدرسهدر روز

. شوند ر روز، آقایان مشغول امر انتخاب میه قرار هب"م هو روز بعد " شوند عصر آقایان علماء حاضر می
   ."طرف صبح اصناف و تجار، طرف عصر آقایان علماء و طالب حاضر می شوند

  هنویسد ک االسالم می  دارد و ناظممهمچنان اداه دوم شعبان، انتخابات هروز جمع
  

 و خود را در امروز صاحب افتخار و شرف و حق ه انتخاب گرفتقهءمروز ورم اه ه نگارندءهبند" 
جمعی از موثقين و مقدسين و اشخاص : "دهد و نخست مجلس اخذ آراء را شرح می" داند می

ر کس وارد ه. اند هم نشستهاند، منشی و ثّبات و دفتردار و کاتب  هبيغرض در مجلس نشست
 قهءور"این ". نده او می ده به را نوشته شرایط، ورقشود بعد از معرفی کامل و اجتماع می

 و رأی ه چاپ رسيده ترتيب بءه بر باالی آن عالمت شير و خورشيد و شمارهاست ک" انتخاب
 یا دکان خود هباید نام ایالت، صنف، نام، نام پدر، مولد، سن، محل اقامت، محل حجر  میهندهد

، طی " علماء و طالبقهءدقين و معرفين طبيئت مصه"م ه همان ورقهو در ذیل . را بنویسد
 این ءهدارند "ه است کهی داده است و گواهشرحی، صحت این اطالعات را تصدیق و تأیيد کرد

 خود قهءتواند رأی خود را در موقع انتخاب صنف و طب دارای شرایط انتخاب است و می... هورق
  ." ...ار نمایدهاظ

  
 است و یا مقامات رسمی دولت؟ و یا این هتدوین کرد" نظام ءهمجلس مدرس" انتخاب را قهءاین ور 

 يه نظامءهمچنان در مدرسها ه این روزهدانيم ک ا؟ معلوممان نيست اما میيه زور آن اولها بيهدوم
  .انتخابات در جریان است

م از قصر ه هستند و شاهمچنان مشغول انتخابات ه" اصحاب حل و عقد"ارم شعبان، ه چهروز یکشنب 
   :شود ر میه وارد شيهی صاحبقرانیيالق

  
...  و اصناف استقبال نمودندهشاگردان مدارس و طالب و محصلين و سادات و تجار و کسب"

تاکنون ... ا خواندنده هخطاب.  قربانی کردندهر قدمی جلوی شاهر گذر و هگوسفند زیادی از 
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.  
  

  
  

مچنان هگذرد امراء و اشراف و اعيان و مالکين   روزی از آغاز انتخابات میه اکنون دیگر دارد دهاما با اینک
  ه شعبان می نویسد ک٦ هشنب هاالسالم در روز س ناظم. گيرند  میهخود را کنار

  
" کنند  انتخاب نمیه و اقدام بهزادگان از انتخاب وکيل خودشان سرپيچيده و شایه قاجارءهفطای" 
امتناع ایشان . "ندهد  دارالشورا نمیهاینان در مخالفت پایدارند و تن ب). ٣٨٦. ، صهیادشد(

قلوب حجج اسالم و دیگر طبقات ملت را از ایشان منزجر و . مورث احداث مفاسد می گردید
. مان، صه" (شد  نيز پدیدار میه آثار و عالئم قيل و قال در مجالس خاصهنمود و بلک متنفر می

٣٨٨(.  
  
   سپتامبر،٢٧/  شعبان ٨ هران، در روز پنجشنبه ته روز بعد از ورود ب٤، ه شاهاین چنين است ک 
   

 و هموارهپذیرد و از مقصد   حضور میهرا ب" یه قاجارلهءزادگان و رؤسای سلسهعموم شا"
این مجلس  "ه بگيرد کهگوید تا نتيج  برپایی مجلسی از منتخبان ملت سخن میه خود بنهءدیری

و " ه شخص ما ضدیت کردهرکس ضدیت با این مجلس نماید به. محترم، مجلس خود ماست
 خواست خداوندی، ه بهخيلی زود منتخبين خود را معين نمایيد ک "هآميز مقرر دارد ک تحکم

 و ه تعيين وکال نمودهم شروع به شود و از روز یازدهم بخوبی انجام دادهمقدمات انتخاب تا روز د
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"   
 برقراری ه بنهت و عزم جزم ذات اقدس ملوکا و عدال  قانونهمایونی به اعتقاد راسخ بندگان هو برای آنک

  هد کهد ، صدراعظم، مؤکدًا دستور میه مشيرالدوله و تزلزلی نيابد بهيچ خدشهمجلس شورا 
  

 منتخبين خود را تعيين ننمایند از شرف و هم ماه تا روز دهر طبقه هاعالنی منتشرنمایيد ک" 
انتخاب و تعيين وکيل برای خودشان م حق ها هو بعد] شد ند هخوا[ این مجلس محروم ءهفاید
  .)٣٨٩-٣٩٠. ، صهاالسالم، تاریخ بيداری ایرانيان، جلد سوم، یادشد ناظم" (ند داشتهنخوا

    
دارند تا خود و اعقاب خود  م تردید و تأخيری در اطاعت از اوامر  خدایگانی روا نمیه طبقات ه نيکو کهچ

 قرار ه از چيه قضهدرست روشن نيست ک!  باشنده از حق انتخاب کردن محروم نکردهميشهرا برای 
 برای انتخاب نمایندگان خود منتظر فرمایشات ه دیدیم تجار و اصناف و علماء کهمانطور که هاست چرا ک

مان ه فقط نه بودند پس منظور نظر ملوکاهم اکنون نمایندگان خود را برگزیده بودند و ه نشدنهملوکا
  .ستطبقات اعيان و اشراف و مالکين ا

  هکند ک اعالم می" هاعالن مطبوع"ران با انتشار هم شعبان، حکومت تنه هروز جمع
   

روز  "هک..." ریهمالکين و صاحبان مستغالت ش... شود از ش میهباکمال احترام و توقير خوا" 
 عنوان مّلاک در ه به غروب ماندهر الی یک ساعت بهم شعبان از یک ساعت بعدازظه دهشنب

 انتخاب ه شش نفر نمایندگان مالکين را در شش قرعهی حاضر شدمجلس انتخاب مل
  ."...نمایند

  
 با حضور حکومت یا يه نظامءها در مدرسهپس از انتشار این اعالن، روز "هنویسد ک االسالم می ناظم 

  .)٣٩٠-٣٩١. ، صهیادشد" (  مجلس سمت رسميت را حاصل نمودمهالحکو نایب
عموم طبقات وکالی "شوند و  می" ی نظارت در امر انتخاب معيناشخاصی برا"م شعبان ه دهروز شنب 

 قهءطب"حاج عزالممالک اردالن انتخابات نمایندگان ). ٣٩١. مان، صه" (کنند  و میهخود را انتخاب کرد
   : ندارده قرعه انتخاب بهتی به شباهآورد ک  یاد میهرا ب"اعيان و مّلاک

  
.  اعيان و مّلاکقهء نام طبه بودند بهای جمع شد هر عددر تاالر تخت مرم: تفصيل ازین قرار بود"
 ایشان رأی دادیم ه بودیم و به را کاندید کردهالدول م پيش خودمان لواءه] من و چند نفر رفقا[

 ءهدفع. دادند و جمعی رأی ندادند م تک تک رأی میهوکالی طبقاتی را . ولی اکثریت پيدا نکرد
مجددًا رأی . دایت انتخاب شد،،ه هالدول صنيع,,: ، فریاد زدنداول رأی گرفتند و آراء را خواندند
دایت انتخاب شد،، و چند نفر نمایندگان اعيان و هنصرالملک ,,گرفتند و فریاد زدند و اعالن کردند 

ا مثل صدیق نه و بستگان آهدایت مخبرالدوله ءهمگی از خانوادهمّلاک اینطور اعالم گردید و 
ران، جزء هساالر فاتح بعدی تهست محمد ولی خان تنکابنی، سپهدم یا. حضرت انتخاب گردیدند

ا را او جمع یها بود و رأهطلب طه از مشروهد، سيد حسين چراغچی که بود رأی بدهاعيان آمد
،، و او، محمد ولی خان، !ستيد و حق رأی نداریدهشما نظامی ,,: ساالر گفته سپهکرد، ب می

زندگی در : خاطرات حاج عزالممالک اردالن..." (رج گردیدندگان بلند شد و خاهد  رأیءهاز جلس
   .)١٦-١٧. ، ص١٣٧٢ران، نامک، ه، تهدوران شش پادشا

  
) ٣٩٢. ، صهاالسالم، یادشد ناظم(اند  هشد" اکثر از وکالء منتخب و معين" شعبان، دیگر ١٢ هروز دوشنب

دی دیگر، ه شاءه نوشته به ک است چراه پایان کار ماندهنوز چند روزی به هنماید ک اما چنين می
، هرانی کاتوزیان، یادشدهمحمدعلی ت(یابد  می" مه شعبان خات١٨ هر روز یکشنبهظ" در هانتخابات باالخر

  .)٢٢٦. ص
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 ه بهپردازد بلک  تدوین و تصویب قوانين میها بنه تنه هنخستين انتخابات است برای آغاز کار مجلسی ک

 ءه از حوزهپردازد ک  اموری میهم بهپردازد و اینجا و آنجا   میمهتدوین و تصویب متمم قانون اساسی 
.  استهم گشوده بر پيروان ادیان دیگر هانتخاباتی ک. کند معمول فعاليت یک مجلس معمولی تجاوز می

نوز انتخابات بر هاگر .  انتخاب نمایندگان خود بپردازدهر کس باید به تعلق دارد و همه همشروطيت ب
 هاین چنين است ک.  استه پيروان ادیان رسمی گشودهمهءمبتنی نيست اما دیگر بر روندی ه شءیهپا
 هاما در عمل، آنچ. م باید نمایندگانی برگزیننده" يهملت زردشت"و " نه ارامءهطایف"و " ودیه ءهطایف"

ار داشتند آقای های از آنان اظ ه جستند و عدهکليميان از انتخاب وکيل کنار "هشود اینست ک می
 ه نيز مانند کليميان اجتناب از انتخاب نمودنهد داشت و ارامهانی در مجلس حقوق ما را محفوظ خواهبهب

رانی همحمدعلی ت" (د بوده در مجلس حافظ حقوق ما خواهو مرحوم طباطبائی را معرفی نمودند ک
   .)٢٢٦. ، صهکاتوزیان، یادشد

" نه ارامءهطایف"و " ودیه ءهطایف "هاینک.  نيستهاز چرائی یک چنين تصميمی خبری در دست این نگارند
" آیتين سيدین "هب) ٣٩٦. ، صهاالسالم، یادشد ناظم" (وکالت خود را واگذار و تفویض" این ترتيب هب

آزاری  ودآزاری و ارمنییهای هبایستی با توانمندی و قدرت تعصبات دینی و فشار  باور نمایند نمی می
  . باشدنه بيگاهمردمان یکسر

 تا های است ک هر آغازی، لرزه. العين در تاریخ جائی ندارد انی نيست و طرفتهچ تغييری ناگيهاما  
ستيم از پيروان ادیان دیگر برای برگزیدن نمایندگان هاکنون ناظر دعوتی . تواند رفت فروریختنی پيش می

يان و   کليميان و  ارمنهران است کها در  تنه در عمل، تهرچند کهخود در مجلس شورای ملی 
. ستند و در سراسر کشوره هر کجا که در نهشوند و   میه انتخاب نمایندگان خود فراخواندهزرتشتيان ب

 ءطه خه دور نيست و آغاز ورود پيروان ادیان دیگر بهام و تضاد و تردید  بهيچ آغازی از دوگانگی و ابه
کنند  واگذار می" آیتين "ه را ب، وکالت خود"هطایف"اگر آن دو .  بيرون نيستهروندی نيز ازین قاعدهش
 ه ریاست ارباب جمشيد پارسی بهب" شعبان، زرتشتيان ١٥در روز : کند چنين نمی" يهملت زردشت"
انی و هبه ب و آقا سيد عبداهللا دیدار آقا سيد محمد طباطبائی  و حاج شيخ فضل اهللاهب" يهيئت اجتماعه

 هکنند و ایشان را ب ر مجلس پافشاری میروند و بر ضرورت حضور خود د دایت میه نهمخبرالسلط
 ءهبرای شرح این اقدامات و متن خطاب(انگيزند  موافقت با این امر و حمایت از چنين خواستی بر می

  )٢٢٦ -٢٢٩. ، صهرانی کاتوزیان، یادشدهمحمدعلی ت.:  زرتشتيان نگءهنمایند
.  

طرافيان نزدیک آقا  از اهاالسالم ک  ناظمهجای شگفتی است ک: ٣نویسی  خسن و خسين[
مناسبت عيد  ه بهنویسد ک م میه شعبان ١٥ آن روز ءهسيد محمد طباطبائی است و دربار

آیند و تبریک   آقای طباطبائی مینهء، فوج فوج، در خاهدست هب همردم دست"ميالد حضرت حجت، 
حاصل .“٤٠١. ، صهیادشد”. نویسد ، ازین دیدار زرتشتيان، سخنی نمی"گویند عيد مولود را می

 نهءای روزاه یک  فراموشی و یا نشانی از نقص کار و داللتی بر ميزان اعتبار یادداشتءهساد
  ]نویسی؟ ای از نوع دیگری از خسن و خسين نهمؤلف؟ نمو

  
اند و اکنون باید دارالشورای ملی افتتاح  هران دیگر انتخاب شده طبقات مردم تهمهءپس نمایندگان  

   . کار آغاز کندهشود و ب
  
 ءهم اراده رجب افتتاح یابد و پس از آن ٢٣ مجلس در ه دیدیم نخست صحبت ازین بود کهمچنانکه

اما و .  شعبان صورت گيرد١٥ افتتاح مجلس در یوم بس بس مبارِک ه براین قرار گرفت کنهملوکا
کردند  دو دليل استدعا هدارالشوری ب "هپوشد چرا ک  عمل نمیمهءجا" هفرمایش و مرام شا"التأسف  مع
.  بوده را وکيل معين نشده فرقهنوز سه... دليل اول این بود . م باشدهجدهم موقوف و در ه پانزدهک

ر سال روز ه اهللا  انشاءهالبت. شأن و عزامت روز افتتاح این مجلس کمتر از اعياد نيست ... هدویم اینک
اشد این دو جشن مشترک م شعبان به اول افتتاح، پانزدهرگاهد شد؛ هافتتاح دارالشوری جشن خوا
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.  
.  شرع و از شرعياتنهمشروطيت عرف است و از عرفيات و 

ان برین سخن هخوا طه مشروه بار نخست است کنهو این 
  . بار واپسيننهورزند و  تأکيد می

 ه یعنی یک ما روز بعد،ه پيش ازین دیدیم، سهمچنانکهو 
 پس از امضای ه انتخابات، و دو مامهءپس از انتشار نظامنا

 اکتبر، افتتاح ٧/  شعبان ١٨ هفرمان مشروطيت، روز یکشنب
 اول مجلس ءهو زادروز  دور. مجلس است در عمارت گلستان

  .شورای ملی
  

می روبرو مه با دومين محدودیت هاینجا و اکنون است ک
 مجلس وجود مهء در روزناهر در مطالب منتشهشویم ک می

  ! استه چاپ نرسيده جلسات دارالشورا بءيه مجلس صورت مذاکرات کلمهءدر روزنا: دارد
 مذاکرات ءهشود و خالص   منتشر می١٩٠٦ نوامبر٢٥/ ١٣٢٤ شوال ٨ مجلس در ءهنخستين شمار 

ش از انتشار  روز پي٤٩ مجلس شورا هاینک ه بهد و با توجهد  دست میه شوال مجلس را ب٥ ءهجلس
م نشر ه مهدف اصلي این روزناه است و ه کار کرده و آغاز به مجلس افتتاح شدءهنخستين شمار

  از چند و چون مه است پس، و با تأسف، در صفحات این روزناهبود“ مقدس”صورت مذاآرات مجلس 
   .آید  دست نمیه روز نخست مجلس اول، اطالعی ب٤٥ای هفعاليت

ب مشروطيت، از آن جلسات نخستين مجلس شورای ملی سخن چندانی  انقالهدر آثار مربوط ب
   .یابيم نمی

ترین و جامعترین منابع تاریخ مشروطيت است بيست و دو سطری هم کتابش از بهنوز ه هکسروی ک
 هس.  افتتاح مجلس استءهم درباره نيمی از آن هنویسد ک  نخستين میءه آن چند جلسءهدربار

 های ب ه با اشارهمراه و هيئت رئيسه شعبان است و انتخابات ١٩ هنب دوشءه جلسءهسطری دربار
 هدر این ميان قانون اساسی نيز نوشت "ه کهو این جمل.  داخلی مجلسمهءتدوین و تنظيم نظامنا

 می مهتر گویم ترجهنوشتند یا ب الملک، پسران صدراعظم، آن را می گویا مشيرالملک و مؤتمن(شد  می
 قانون اساسی را هتوان دریافت ک روشنی نمی ه بهو ازین جمل). ١٧٠. ، صهشدکسروی، یاد)" (کردند

کند و بعد  ای می هم اشاره تغيير محل مجلس ه مجلس؟ کسروی بهدولت و دربار و یا ک: نوشت  میهک
 گرانی و نایابی نان و گوشت در لهء بحث از مسئهب" از نبودِن سخن دیگر” چرا مجلس هم  انتقادی که

    .)مانجاه(ی پردازد پایتخت م
) ٨٥-٩١. ، ص٢. حيات یحيی، ج(گوید  ای نخستين مجلس سخنی نمیهیحيی دولت آبادی ازین فعاليت

م چيزی ه) ٤. ، جهتاریخ بيداری ایرانيان، یادشد(االسالم کرمانی   ناظمنهءای روزاه یادداشته بهو مراجع
 در ها بر اساس آنچنه قانون اساسی  را تءهارفریدون آدميت نيز بحث خود درب. افزاید برین اطالعات نمی

ایدئولوژی (کند  استوار می)  شوال٨یعنی در جلسات پس از ( است ه آمدنهمذاکرات مجلس در این زمي
 در جلسات نخستين ه آنچهو در نتيج) ٣٨٤-٣٨٥. ، ص١٣٥٥ران، پيام، هضت مشروطيت ایران، تنه

   . استهماند  دور ه است از نظرش بهمجلس گذشت
 است هطبع رسيد ه مجلس اول بءه ویراستاری غالمحسين ميرزاصالح درباره بهدر کتاب بسيار مفيدی ک

ران، مازیار، هغالمحسين ميرزاصالح، ت: متن کامل مذاکرات نخستين مجلس شورای ملی، ویراستار(
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.   
 پس از برگزاری مراسم افتتاح در هخوانيم ک در متن کامل مذاکرات نخستين مجلس شورای ملی می 

، ٢٣، ٢٢، ٢٠ ،١٨، ١٥ ،٥، ١ شعبان و ٢٩ و ٢٤، ١٩ای ه، مجلس جلساتی در روز١٣٢٤ شعبان ١٨
 در هم که) کاتوزیان(رانی همحمدعلی ت). مانجاه( است ه شوال تشکيل داد٣ رمضان و ٢٩، ٢٧

ای های نخستين روزه فعاليتهبا دقت و تفصيل بيشتری ب) ٢٣٦-٣٥٩. ، صهیادشد(خاطرات خود 
در آن یک ا نهت. کند  صحبت مینهگا همين جلسات سيزده است، از برگزاری ه داشتهمجلس توج

ارم ه چهشنب های در س ه است از انعقاد جلسه ملی فعًال در دست نگارندمهء از صبحناهای ک هشمار
و  (ه جلس١٤ نخستين حيات خود، الاقل ءهفتهاین ترتيب مجلس در چند  هب. رود م سخن میهرمضان 

  . استهتشکيل داد) يه افتتاحءه جلسءه با محاسبه جلس١٥یا 
! نه هم که بسا ه است؟ چهم  منعقد کرده در این مدت، جلسات دیگری "مجلس مقدس ملی"آیا 
 ه است کهای در کار نبود مه است و اما روزناه در طی این مدت، مجلس بيکار نماندهست اینکه هآنچ

اثر  ای تاریخدانان نيز بیه هاین نقص اطالعات بر نوشت. ده تفصيل خبری بده دقت و بها بهازین فعاليت
ی دقيق از ه است و بنابرین بدون آگاه مجلس بودمهءاستناد روزنا هاند ب ه نوشته آنچهرا ک است چهنبود
   . استه در آن جلسات نخستين گذشتهآنچ
ای ه مه شبناه به، با مراجعنه و گردآوری اطالعات بيشتر درین زميه بسا جبران این نقيصهچ

ای شخصی ه ه اسناد و نوشتءهعجو در این و آن مجمو و ا و تفحص و جسته درآن روزهمنتشرشد
ای برخی از ه هتوان از نوشت ا  مینهاکنون ت مهشی و هتا انجام چنين پژو. ممکن و ميسر باشد

ای ه و مختصر، نکاتی را افزود و از آن فعاليتهمعاصران یاری گرفت و بر مطالب آن صورتجلسات کوتا
  .م آوردهی بيشتری فراهنخستين مجلسيان آگا

پس از انجام . یابد  اختصاص میهيئت رئيسه انتخاب ه، سراسر ب) شعبان١٩(لس  مجءهدومين جلس
د شد تا ه شعبان برگزار خوا٢٤ ه در روز شنبه آیندءه جلسهکند ک انتخابات، رئيس مجلس اعالم می

 پایان برند و هاند کار خود را ب ه داخلی مجلس مأمور شدمهء برای نوشتن نظامناهيئتی از نمایندگان که
  . کننده مجلس عرضهو تکميل و تصویب ب“ جرح و تعدیل”ادی را برای بحث و نه پيشمهءمنانظا

 هم بهصدراعظم . دهد  میه نظامی تشکيل جلسءه شعبان، مجلس در مدرس٢٤ هدر عصر روز شنب 
 اهللا انی و آقا سيد محمد طباطبائی و شيخ فضلهبه ب برین، آقا سيد عبداهللاهعالو.  استهمجلس آمد

 مهءاما کار تدوین نظامنا.  در مجلسندهمهاکنون . م حضور دارنده دیگرانی از وزراء و علماء نوری و
   .شود  محول میه آیندءه جلسه است و پس بحث در آن بهنوز پایان نيافتهداخلی 

 از چند هدر آن شرح مختصری ک:  استه در خور توجهد کهد م در مجلس رخ میهدرین روز پيشامدی 
دی، پسر بزرگ حاج شيخ مهآقای شيخ  " هخوانيم ک لس در دست است می نخست مجءهجلس
 ه و سعدالدولنهالسلط  برای رسانيدن عرایض و شکایات مالکين و استدعای خواستن احتشاماهللا فضل

 بنای خشونت و سختگویی را با آقا ار، آقا سيد عبداهللاه مجرد اظهبيان مطلب نمود ب] و... [حاضر شد
... " اسامی یک یک وکال را قرائت کرد... راتیهسپس آقا سيد محمد تقی . دی  گذاردمهشيخ 

  .)٧٦٥. ، صهغالمحسين ميرزا صالح، یادشد(
 است؟ از آن چند ه بوده چنين خشمی را شایسته است که رفتهدی  چمهمگر بر زبان آقا ميرزا 

دف آقا ه هیابيم ک م در میه است هداد اختصاص " هحادث" شرح این ه دیگری بءه نویسندهسطری ک
ميرزا ( زودتر آن دو وکيل هرچهان، تقاضای اقدام سریع مجلس برای بازگشت همراهدی  و مهميرزا 

 آن زمان در تبعيد در یزد بود و متحصن در قنسولگری انگليس و محمود هجواد سعدالدول
ر کميسيون سرحدی  حل اختالفات مرزی ایران و عثمانی، مأمونهءاه بهم دولت به را نهالسلط احتشام

 هر دو از تحصيلکردگان و اروپادیدگان بودند و بهاین .  بوده آن سو  فرستاده بود و از پایتخت بهکرد
ان حضور و شرکت هخوا طهشدند و پس مشرو  میهی و استبدادستيزی شناختهواداری از آزادیخواه
 همالکين جزء نسبت ب"ان اعتراض مچنين بيهو ) دانستند بود کار مجلس مؤثر میهران در بها را در تنهآ
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:   
  

 وکالی مجلس بر طبق نظامات، منتخب هدی پرخاش کرد کمه ميرزا ه بمرحوم آقا سيد عبداهللا"
 در اثر آن سکوت اختيار يهمشارال. ستا نيه شماهو رد و قبول آن با خود مجلس است و مربوط ب

راتی ه سيد محمد تقی هآنگا.  و دیگران نيز از اعتراض بر وکالی منتخب صرف نظر کردندهنمود
رانی همحمدعلی ت..." ( و اسامی آقایان وکال را یک یک قرائت نمودهدر مقابل آقایان ایستاد

  .)٣٢٧-٣٢٨. ، صهکاتوزیان، یادشد
  

    است؟ه چنين خشمی را برانگيختهی مالکين است ک نمایندگهپس اعتراض ب
  

  
  

نویسد  او می.  است علت اصلی خشم را روشنتر کندهاالسالم نوشت  ناظمه آنچهی بهم  نگاهشاید 
 در حول و حوش سيد محمد طباطبائی و با شرکت فرزند او، ه کهخوا طه چند تنی از فعاالن مشروهک

 ه خود یکی ازین کسان است ازین گروهاالسالم ک و ناظم(دند  بوهسيد محمد صادق طباطبائی، گرد آمد
تصميم ) ٣٤٠-٣٤٦. ، صهاالسالم، یادشد ناظم: نگ. برد نام می“ انجمن مخفی ثانوی” عنوان هب

 سریعتر دو تن از وکالی منتخب  را از دولت هرچه احضار و بازگشت هند که از مجلس بخواهگيرند ک می
و  )  نمایندگان مالکينهخاص( انجام انتخابات چند تنی از نمایندگان ءه نحوهب برین، هخواستار شود و عالو

االسالم،   ناظمءه نوشته بهک( سيد محمد طباطبائی در انتخابات لهء مداخه بهمچنين و خاصه
فورًا داماد خود، ”، پس از استعفای ميرزا محمد تقی گرکانی، یکی از وکالی علماء، “٣٩٩. ، صهیادشد”
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 هب...  بنای پرخاش را گذارد جناب آقا سيد عبداهللاه مطلب و مقصود نمود یک دفعهتا شروع ب"

 بود و در ضمن هانی را اینطور متغير ندیدهبه تا آن وقت احدی جناب بهحدی تغّير و تشّدد نمود ک
آقا . اید و نبایست اینطور وسط مجلس بنشينيد  هزاد گفت آقای من شما عالم و عالم م میهر تغّي

... دیمهآقا ميرزا ! بيائيد آقا را ازینجا بلند کنيد و در جای خود بنشانيد! اه ها بچه. را بلند کنيد
 با هایانی کآق.  دیوار نشستهپشت ب... از جایش برخاست و آمد... یار و یاور ا و غریب و بینهت
انی بنای سعایت و هبهان آقای بهواخواهاز آن طرف . د بودند، احدی سخن نگفتهمعا] وی[

ا این اسباب را يهباب. ند این بنا را خراب کنندهخوا ا میيهبلی آقا، باب:] گفتند [هفساد را گذارد
در ایران  "هزاید کاف االسالم  می و ناظم... ".  مسلمين را ذليل و نابود کنندهآورند ک م میهفرا

 يه بابهند کسی را مغلوب و از ميدان بيرون کنند نسبت او را به بخواهرگاه است هرسم شد
  .)٤٠٠. ، صهیادشد" (ندهبد
  

 ه رنود به بود چرا کهم مخفی نمانده آن تصميم انحمن مخفی چندان هنویسد ک االسالم می ناظم 
 ه نبودهالساع  و خلقههم بالبداهوش آقا آنچنان  بودند و  پس آن خشم پر خره خبر بردسيد عبداهللا
) پيش ازین.: نگ(  در چند روز پيش هوی کسانی که است در پاسخ هایی بوده ه بسا کهاست و چ

 یاری هآن روز آقا سيد محمد طباطبائی ب.  بودهطلبی و انتقاد از خود واداشت  پوزشهاعتراضشان او را ب
وشان و جوشان، آقا سيد محمد را از تيررس نقد تند و صریح  خره بود و اکنون اوست کهاو برخاست

 ایزد در هک "هو از جمل!   فوائدی دارده انداختن چه در دجلهو راستی را ک.  کند ان دور میهخوا طهمشرو
   !”د بازهبيابانت د

  
 هاالسالم کرمانی کتاب خود، تاریخ بيداری ایرانيان، را ب ناظم: ٤خسن و خسين نویسی [

 یکی از فوائد این کتاب را ه از جمله است و بنابرین خواننده کرده عرضنهای روزاهادداشتصورت ی
ا  اطالع پيدا هتواند از تاریخ دقيق بسياری رویداد  آن میه بءه با مراجعهیابد ک مين امر میهدر 
 همچون این قلم دریابد که هکند زمانی ک  میهزدگی بر او غلب  حيرانی و شگفتهاما چ. کند
ا ه زمان واقعی وقوع آن رویداده است کهایی ضبط کردهایی را در ذیل تاریخ روزهورخ ما رویدادم

 مجلس شورای ءهدی در این سومين جلسمه این موارد، ماجرای آقا ميرزا لهءاز جم.  استهنبود
 ١٤ هارشنبه ناظم االسالم شرح آن را در ذیل تاریخ چه شعبان است ک٢٤ هملی در عصر شنب

 کار هنوز مجلس آغاز به ه و در زمانی که روزی پيش از وقوع واقعهی آورد یعنی دشعبان م
 ه و بهد خود وفا نکرده عه مجلس بءه چرا در آن جلسه می نویسد کنهوی !  استه بودهنکرد

    است؟ه حا کردن وقایع پرداخته جا به چرا به اینکنه است و هدی برنخاستمهیاری  آقا ميرزا 
 از ه اندازه کحا و تا چها تا بهاالسالم در ضبط رویداد  ناظمهاطمينان تمام گفت کدشوار بتوان با 

 و استناد این قلم ه مورد استفاده است؟ در آن بخشی از تاریخ او کهچنين روشی تبعيت کرد
 هدهم مشاهدر یکی دو مورد دیگر ) ٢٣٦-٤١٧. باالخص جلد سوم، یعنی ص( بود هدرین نوشت

 خود نهء دنبال یادداشت روزاه و پس مستقل، بنهی را با عنوانی جداگا وی شرح وقایعهشد ک
 آن روز ارتباطی ندارد و پس در آن ه این وقایع بهد که ده خوانندهشياری به ه است بی آنکهآورد

 است در هآمد“ انجمن مخفی ثانوی” با عنوان ه است آنچهازین جمل.  استهروز اتفاق نيفتاد
 و نيمی پس ازین تاریخ و ه یک ماهدارد ک  از وقایعی صحبت میه ک١٣٢٤ سوم رجب هتاریخ جمع

و یا ) ٣٤٣. پيشين، ص( است ه شعبان اتفاق افتادمهءنگام انتخابات مجلس در حدود نيه هب
 نمایندگان با صدر اعظم ءهمذاکر” جمادی الثانی با عنوان ١٨ ه در ذیل تاریخ  پنجشنبهشرحی ک
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یادآور  آقا سيد محمد، باید لهء وسيه علما و انتخاب جانشين او بءهدر مورد استعفای آن نمایند

، انتخاب جانشين نمایندگان ١٣٢٤ رجب ١٩ انتخابات مصوب مهء نظامنا١٢ ءه مادهشد ک
 ٢٤ همان جلسهگذاشت و در این مورد نيز مجلس در   مجلس میءهده عهمستعفی را ب

تواند دراخذ این   آقا سيد محمد میهرچند که مستعفی را برگزید ءهشعبان، جانشين نمایند
  .]! باشده نفوذی کردم  اعمالهتصميم مجلس 

  
 محل مجلس را از هاول آنک:  مطلب را خواستار گردیدندهاز صدراعظم س"، نمایندگان همين جلسهدر   

 و برای تبادل ه نموديهه قانون اساسی برای مجلس تهدویم آنک. ارستان منتقل نماینده بهاطاق نظام ب
". م آورنده را از بابت نان و گوشت فرامهاموجبات آسایش ع] هآنک[سوم .  مجلس بفرستندهافکار وکال ب

مجلس احضار . مایونی برسانده شرف عرض ه را بنه گاهای سه این تقاضاهد کهد صدراعظم قول می
   .گردد م خواستار میه را ه و سعدالدولنهالسلط سریع احتشام

 تدوین ه ک داخلیمهء، نظامناهدر این جلس. شود  شعبان موکول می٢٩ ه عصر پنجشنبه بعد بءهجلس
 در مورد ه شاهد کهد آید و خبر می م میهصدراعظم . رسد  تصویب میه است به پایان رسيدهآن ب
برای متن این ( است هی  نوشتهمراه، دستخطی از سِر موافقت و نهگا های سهریک از آن  تقاضاه
    .)٣٢٩. ، صهرانی کاتوزیان، یادشدهمحمدعلی ت.:  دستخط نگهس

ای ه برای برگزاری جلسات و تمرکز فعاليته این سبب نبود کها بنهارستان تهرت ب عماهانتقال مجلس ب
 از سِر حزم و صالح ه محلی مناسبتر و عمارتی با وسعت بيشتر نيازمند بود بلکهخود، مجلس ب

 هک( ماندن در جوار دربار و دولت و درباریان و دولتيان ه کم نبودند مجلسيانی کهم بود چرا کهاندیشی 
 دیگر  و با ه کهدیدند خاص دور می هرا از عقل و احتياط ب)  بودندهستيزی شناخت طه مشروهرشان ببيشت

 ٢٥حرکت از تبریز (ی پایتخت شود هبایست را م میه، عنقریب محمدعلی ميرزا هبيماری سخت شا
س را با انگيز گردد  و کار مجل هتوانست مخاطر مجواری میهپس این ).  شوال٢٩ران ه تهشوال و ورود ب

کرد، دیگر در نقل مکان   موافقت ه کهمين رو  شاهاز . باید دوری گزید. انی و جدی روبرو سازدهخلل ناگ
 بعدی ءه جلسه کردند و بدین ترتيب است کهارستان را آماده سرعت بهب. تردید و تأملی جایز نبود

 جلسات هنجاست کشود و ازین پس دری  تشکيل میه اول رمضان در محل تازهمجلس در روز شنب
  .)٣٢٨-٣٣٠. ، صهرانی کاتوزیان، یادشدهمحمدعلی ت(شود  مجلس برگزار می

  
 صورت مذاکرات های ک هنخستين جلس( شوال ٥ شعبان تا ١٨ مجلس از زمان افتتاح خود در ه کهالبت 

 و هختميتی پرداه مسائل پراه است و در این مدت به، بيکار نبود)ه چاپ رسيده مجلس بمهءآن در روزنا
 هران کهدر ت" امر نان "ه است پرداختن بهاز آن جمل:  استهم اتخاذ کردهم مهبرخی تصميمات بسيار 

 سرحد عصيان و شورش ه بود و پایتخت را به مردمان را در گرانی و قحطی و گرسنگی فرو بردءهروزمّر
 و ٤٩.  ، صهادشدغالمحسين ميرزا صالح، ی:  رمضان در٢٧ و ١ صورت جلسات هب.: نگ( بود هرساند
. ، صهرانی کاتوزیان، یادشدهمحمدعلی ت.: ران نگهر ته تأمين نان و گوشت شلهء مسئءهدربار. ٥٣-٥٥
 کرور تومان از دو دولت روس و انگليس و  ٢٠و مخالفت با تقاضای دولت برای استقراض ) ٢٤٦-٢٤٨

 شوال ٣ رمضان  و ٢٩ ،٢٧، ٢٣، ٢٢ صورت جلسات هب.: نگ( تأسيس و ایجاد بانک ملی هتصميم ب
رانی کاتوزیان، همحمدعلی ت.: مچنين نگه و ٤٩-٥٦. ، صهغالمحسين ميرزا صالح، یادشد:  در١٣٢٤
 همهءا و یهبرای اطالع از کم و کيف این تصميمگير). ٣٥٨-٣٦١ و ٣٤٨-٣٥٢، ٣٤٠-٣٤٢. ، صهیادشد
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.   
  

  مجلس و  تدوین قانون اساسی
   

بایست متنی تدوین   کار کرد میه آغاز بهمجلس ک
 مشخصات نظام حکومتی کشور را هشد ک می

معلوم و حدود اختيارات و اقتدارات سلطنت و دولت و 
 هاز دولت چنين خواستمجلس . مجلس را معين کند

 ه اساسی را کمهءبود و اکنون صدراعظم نظامنا
 ه بود، برای تصویب و تأیيد به کرديههدولت دربار ت

مترین اقدام مجلس مهبيشک .  بودهمجلس فرستاد
 این ءه دربارها، بحث و مذاکرهنوبنياد در این روز

 از هادی است کنهقانون اساسی پيش / مهنظامنا
   .داشت  بر میه دولتی پردمنویات درباری ـ

از چگونگی تدوین این قانون اساسی دولت ـ درباری 
 هآیا آنجا ک. کنندگان آن سخنی نيست و یا نام تدوین

 تدوین قانون اساسی ه بهکسروی در اشار
نوشتند یا  آن را می] همشيرالدول[الملک، پسران صدراعظم گویا مشيرالملک و مؤتمن ”هنویسد ک می
ادی سخن نهاز تدوین کنندگان آن قانون پيش) ١٧٦. ، صهیادشد(“ کردند  میمه ترجتر بگوئيم،هب

  .يچ یقينی نيستهگوید؟  می
ای نخست پس همان روزه در هآید ک  قانون اساسی چنين بر میه راجع بهاز دستخط مظفرالدین شا 

 دولت هت ک شعبان اس٢٩ شعبان و  پيش از ٢٤م پس از هو شاید )   شعبان١٧(از افتتاح مجلس 
  هنویسد ک  صدراعظم خود میه به شاه است چرا که بودهطرحی برای قانون اساسی تدوین کرد

   
 همين دو روزه، ه حال از نظر مبارک ما نگذشته بودید تا به فرستاده قانون اساسی را کءهکتابچ"

 ءه صح مجلس قبول نمود مجددًا برایهبعد ازینک. يم فرستاده خواه تا روز شنبه کردهمالحظ
  .)٣٢٩. پيشين، ص" (مایونی بفرستيده

  
 اول رمضان استه، شنب"هروز شنب"و مراد از آن    .

 سطری هد“ ای هصورتجلس”در . دهد  میه اکتبر، مجلس تشکيل جلس٢٠/  اول رمضان هعصر روز شنب
 است و ه غروب تشکيل شدهار ساعت به مجلس چءه آن روز، جلسهخوانيم ک  آن روز میءهاز جلس

اند و انتظار دریافت  هران بحث کردهنمایندگان از مشکل نان در ت.  استهطول انجاميد هم بهساعت  هس
   :اند هطرح قانون اساسی را داشت

  
 مجلس ه قانون اساسی از طرف صدراعظم به غروب نمایندگان منتظر بودند کهتا یک ساعت ب”

د نرسد مجلس یادداشتی برای  اگر تا روز بعه شود و چون نرسيد قرار بر این شد کهفرستاد
  ه است که پس از ختم جلسهباالخر. “ کندهصدراعظم ارسال دارد و قانون را جدًا مطالب

 بود مورد نهليکن چون مواد آن مستبدا”گردد  می“  مجلس ارساله قانون اساسی بءهکتابچ”
متن .: نگ (“ تدوین قانون اساسی پرداختنده شد و وکالء خود بهقبول واقع نشد و عودت داد

. ، صهکامل مذاکرات نخستين مجلس شورای ملی، ویراستار غالمحسين ميرزاصالح، یادشد
٤٩(.   
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دانيم حاصل اشارات و اطالعات   میهدانيم و آنچ ادی چندان نمینهاز چند و چون آن قانون پيش 
   .یابيم  و آن کتاب میمه و روزنامه درین شبناهای است ک هپراکند

 ملی را تشکيل مهء رمضان صبحنا٦  مورخ ءه اساسی قسمت اعظم مطالب شمارءمهبحث از نظامنا
 مهءصبحنا. انهخوا طه برای مشروهميت مسئلهتواند باشد از ا ای می نه این خود نشاه است کهداد

  هنویسد ک می“  وکالی محترمهقابل توج”ای با عنوان  هملی در مقال
  

 ه دولت ترتيب داده اساسی کمهءباب مواد نظامناارم در ه چهشنب ه مجلِس سءهراپورت مذاکر” 
تر و منقحتر ه داخلی بود و از پيش، وکالی محترم بمهء نظامناهاکثر آن راجع ب. بود مکشوف شد

چند ] بود[ اساسی ه راجع بهقسمت دیگر ک. ابدًا محل حاجت مجلس نبود] و[ بودند هترتيب داد
 این هچون دیدند ک] وکالء[حال ملت بود و  ه بم، مضّرنه بيست و ءها، بخصوص مادنه از آءهماد

 دست ه استبداد و تخریب اساس آزادی و دادن تمام اختيارات ملت بءه جز تحکيم ریشمهنظامنا
 و ه را قبول نکرد مهذا وکالی محترم آن نظامناه ندارد له نتيجهغرض خودخوا ار نفر مستبد خودهچ

  .“ صحيح برآمدندمهءدر مقام ترتيب نظامنا
  
م از علل ه ه ملی است کمهءمين سطور صبحناه یمن ه است، به بيش از صد سال گذشتهاکنون ک 

 از سوی مه نظامنا م از تدوینهیابيم و  ادی دولتيان خبری مینه پيشمهءمخالفت مجلسيان با نظامنا
  .ول می ماندهم بر ما مجه"  حال ملتهمضّر ب "٢٩ ءه آن مادهر چند کهمجلس، 
آن قانون اساسی " مفاد" از هرانی کاتوزیان باشد کها محمدعلی تنهدانيم شاید ت ون می اکنهتا آنجا ک

  :نویسد وی می.   استهدقيقتر خبری داد
  

 ه در خور مجلس شورای ملی است به اختياراتی را کهنحوی بود ک هقانون اساسی مزبور ب"
 را مجلس سنا ه و آنچهبود اعضای مجلس سنا با دربار ءيه و انتخاب کلهمجلس سنا واگذار نمود

 ه شود و مجلس شورای ملی در صورتی کهمایونی فرستاده ءهنمود باید برای صح تصویب می
 دیگری ءه، دسته مخالف باشد باید از وکالت استعفا داده مجلس سنا تصویب نمودهبا مفاد آنچ

   ."جایگزین آنان گردند
  

   :کند  میهاضافمو هو در پِی این سطور و با روشنی و دقتی بيشتر، 
  

شود باید مجلس سنا آن را تصویب   در مجلس شورای ملی تصویب میهقوانينی ک... هبالجمل"
مایونی برسد واال اثری بر آن ه ءه صحه به که  دربار داشتهنماید تا صالحيت برای ارسال ب

ز   اه مجلس شورای ملی ایستادگی و مقاومت در قوانين مصوبهرگاهو . د بودهمترتب نخوا
 و مجلس ه و مجلس سنا آن را تصویب ننماید، باید استعفا از مقام وکالت دادهطرف خود داشت
 رأی مجلس اول را امضاء نمودند ه و مجددًا وکالیی انتخاب شوند و در صورتی کهمنحل گردید
  .)٣٣٣-٣٣٤. ، صهیادشد" (د رفت و اال فالهمایونی  خواه ءهبرای صح

  
 هیکسر.  بندگانيم و خسرو پرستهمهو ! طه بی مشروطه یعنی مشروه  ک"و اال فال "ها کنه تنهو  

     !یهالل  ذوالقرنين ظلهو چ. و امر، امر مبارک است. امتثال امریم
 تدوین  قانون ه خود بهرد آن قانون و اخذ این تصميم ک: م سریع و صریح و روشن بودهواکنش مجلس 

 پایان ه کار بهو آن زمان ک. نویسيم کنيم و می  مینشينيم و کنکاش  خود میهک. اساسی اقدام کند
  هاین چنين بود ک. فرستيم  دربار میهرسيد برای توشيح ب
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 نوشتن موادی برای هدر کميسيون مخصوصی مرکب از علما و دانشمندان مجلس شروع ب" 
. صپيشين، " ( اکثر آن متخذ از قانون اساسی انگلستان و بلژیک بودهقانون اساسی نمودند ک

٣٣٤(.   
  

را چنين ذکر " انهمعروفين آ"فت تن، هرانی نام ه نفر است و کاتوزیان تهکميسيون مرکب از دوازد
قلی   سادات اخوی،  محمد، سيدنصراهللاهالدول ، حسن خان وثوقهالدول مرتضی قلی خان صنيع: کند می

نعلی خان کمال ری، حسهالتجار بوش الضرب، حاج محمد معين  حسين امين خان مخبرالملک، حاج
  و ميرزا نهدیقلی خان مخبرالسلطمهدر منبعی دیگر نام  ). ١پيشين، زیرنویس (دایت نصرالملک ه

مجلس شورای ملی، (اند  ه عنوان اعضای این کميسيون ذکر کردهم به را هحسن خان مشيرالدول
 اعتبار این هاما ب) ٣. ، ص١٣٤٦ مجلس شورای ملی، نهءران، چاپخاهقانون اساسی و متمم آن، ت
 بودند و کميسيون از اعضای مجلس ه نشده وکالت برگزیده این دو تن بهسخن اطمينانی نيست چرا ک

   . اعضای آن را نيافتيمهمهءرحال نام هدر.  بودهتشکيل شد
 ٦ مورخ ءه ملی در شمارمهءصبحنا.  استه اساسی را آغاز کردمهءاکنون مجلس خود کار تدوین نظامنا

  هدرین جلس: نویسد  رمضان می٢ ه یکشنبءه، از جلس“راپورت مجلس”ر عنوان رمضان خود و زی
  

 و مشتمل است بر تعيين حدود و تکاليف ه خود مجلس ترتيب داده اساسی کمهءنظامنا” 
 ه ملت در محضر تمام وکالء قرائت شد و به دولت و تکاليف دولت نسبت بهمجلس نسبت ب

اعليحضرت ...   و امضایهصح هتوسط صدارت عظمی ب ه به اعضاء قرار برین شد کهمهءتصویب 
  .“...مایونی موشح گردده

  
   . استه کار کمی کندتر ازین انجام شدهاما مثل اینک 

ای  هکند و چکيد  رمضان صحبت می٥  هارشنبه روز چءه،  از جلس...  بعدی، متن کاملءه جلسءهدربار
    مجلسرئيس: دهد دست می ه بهپنج سطری از مذاکرات این جلس

  
ار داشت تا امروز مشغول جرح و تعدیل مواد قانون اساسی بودیم و هاظ... در پاسخ پرسشی”

شاید تا . ایم تا پاکنویس کند ه منشی دادهب.  شده اکثریت آراء تصميم گرفته مواد آن بهنسبت ب
 ءه برای صحهد شد که خواه خدمت صدراعظم فرستاداهللا امشب انشاء. یکساعت دیگر بياورد

   .)مانجاه(“  بفرستدهشا
   : استهم رمضان ذکر شده پانزدءهپس ازین صورتجلس

  
در خصوص انتخاب و افتتاح این مجلس، . عمل آمد ه به مجلس سنا مذاکرهدر مجلس راجع ب”

جماعتی از نمایندگان  تشکيل مجلس سنا را الزم . يئت دولت بودهاختالفی ميان نمایندگان و 
جماعتی دیگر . يئت وزراء  و نصف مجلس معين کندهخبين آن را نصف  منته شرط آنکهدانستند ب

 اگر مجلس سنا برای رفع اختالفات بين مجلس شورای ملی و دولت الزم ه داشتند کهعقيد
يئت دولت؛ و اگر غرض از هاست باید دو ثلث اعضای آن را ملت معين نماید و یک ثلث از 

 شورای ملی باشد و آن را  قبول یا رد نماید  ناظر آرای مجلسهتشکيل این مجلس آن است ک
د ه اختالف بين دولت و مجلس شورای ملی خواءیهچنين مجلسی الزم نيست  و وجود آن ما

 دو ثلث از نمایندگان مجلس سنا را، مجلس و یک ثلث را دولت معين ه که این عقيدهباالخر. بود
مين ه ه، یادداشتی بهشنب ه س ”هگوید ک م میهرئيس مجلس “ .نماید مورد پسند واقع شد

   .)مانجاه(“ د فرستاده صدارت عظمی خواهمضمون ب
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 بيستم هم و پنجشنبهجده هشنب هروز س”آید در بيست و چند سطر و با عنوان  پس ازین، شرحی می
 بحث از مجلس سنا اختصاص ه سراسر بهای از مذاکرات جلسات این دو روز است ک ه چکيدهک“ رمضان
   : استهیافت

  
 افتتاح مجلس سنا بود و آیا تشکيل سنا همذاکرات راجع ب. مجلس جلسات خود را تشکيل داد”

 شد از ه؟ و چون درین باب مشاجرنهبينی شود یا   در قانون اساسی پيشهالزم است ک
 بود کسب نظر شد، در ه حضور یافته درین جلسه، یکی از نمایندگان مجلس، کهسعدالدول
 اسم سنا موجود است لکن ه چنين مجلسی به انگليس و فرانس درهار داشت کهپاسخ اظ

 با طيب هتمام نمایندگان آن از طرف ملت انتخاب می شوند چون امروز شخص مقدس پادشا
م از صميم قلب هيئت وزرای دولت هخاطر در اعانت و مساعدت با مجلس با تمام قوا حاضرند و 

مترین مسائل مهرود یکی از  ین گمان نمیباشند، بنابر ی میهنشاه شاءهپيرو خياالت مقدس
.  اکثریت آرای مجلس فيصل یافت از طرف دولت با آن ضدیت شوده ترقی ملت وقتی بهمربوط ب
و در صورت بروز اختالف ميان مجلس “ .مين مجلس شورا کافی استه من وجود ءهعقيد هفعًال ب

 و اشراف و وزرای سابق يئت اعيانهتوانيم کميسيونی مرکب از این مجلس و  می”و دولت 
ر رأی از آن مجلس بيرون آمد، بعد از ه بحث نمایند و يه مختلف فلهءمعين نمائيم تا در آن مسئ

بعد از رفع اختالف ...  نام کميسيونه شود و این مجلس بهموقع اجراء گزارد همایونی به ءهصح
   .“د شدهد گردید و در وقت الزم مجددًا تشکيل خواهمنحل خوا

  
  : کميسيون حل اختالف را جانشين مجلس اعيان کندهکند ک با این نظر موافقت میمجلس 

  
 اکثریت آراء مقرر گردید فصلی درین هاین رأی بدون استثناء، مورد پسند وکالء واقع گشت و ب” 

 در مورد لزوم ، خود ملت برای رفع اختالف کميسيونی از ه شود کمه قانون اساسی ضميهباب ب
 ه شدن این فصل بمهقرار شد پس از ضمي. د داده و علماء و دانایان تشکيل خوااعيان و اشراف

 شود تا ه صدارت عظمی فرستاده، رئيس مجلس، بهالدول قانون اساسی، مراتب از طرف صنيع
   .)پيشين(“ مایونی ارسال گردده ءهبرای صح

  
 است تا پس از هبر آماد نوام٨/  رمضان ٢٠ است دره کرده مجلس آماده اساسی کمهءآن متن نظامنا

متن کامل مذاکرات نخستين مجلس شورای ملی، (“ مایونی ارسال گردده ءهبرای صح”تصحيحاتی 
  .)٤٩. ، صهیادشد

 چشم ه بيتابی نمایندگان بهایی مکرر به ه، اشارهفتهدر صورتجلسات این چند . گردد و ارسال می 
ای دیگر از  نهاند و در این تأخير، نشا ه عجب ماند درنهگزاری ملوکا ه درازا کشيدن صحه از بهخورد ک می

: شود  رمضان آقا سيد محمد تقی جویا می٢٧ ءهدر جلس. بينند مقاومت استبدادیان درباری می
تصحيح می شوند . شود در دربار قرائت می: "دهد و رئيس پاسخ می"  شد؟ه اساسی چمهءنظامنا"

 دسامبر، ٣٠ /ه ذیقعد١٤مایونی در هدر انتظار توشيح و ازین پس  و ). ٥١. پيشين، ص..." (آورند می
  . داردمهادا“  اساسیمهءنظامنا ”ءهکشمکش ميان مجلس و دولت  دربار

   .یابد  میمهم اداه از موارد اصلی اختالف است، باز ه مجلس سنا کءهبحث دربار
نوز در مورد ها کند ام  شوال خود با تشکيل مجلس سنا موافقت می١٨ ءهالعاد  فوقءهمجلس در جلس

.  مجلس شورا در نظام حکومتی و حدود وظایف و اختيارات مجلس سنا اختالف باقی استهجایگا
 موارد ءه بحث درباره نمایندگانی از سوی دولت آمدند و در مجلس و با نمایندگانی از مجلسيان بهباالخر

برای تحليلی از مواضع ( بود هم ذیقعدهم و سيزدهم و یازدنهای هاختالف نشستند و این در روز
ضت نهفریدون آدميت، ایدئولوژی .: ایی تصویب قانون اساسی در مجلس، نگنهنمایندگان در مراحل 

- ٣٨٥. ص(“ تدوین قانون اساسی ”ءهبحث کتاب دربار. ٣٨٦-٣٩٣. ، صه، یادشد١. ، ج...مشروطيت
   .)ينی و تکميل کردبایست با تفصيل چگونگی تدوین قانون اساسی توسط مجلس، بازب را می) ٣٨٤
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 دربار ه بنهایی یافت و برای توشيح ملوکانهادی مجلس صورت نه طرح پيشه این ترتيب بود کهب
 نهو از چگونگی این توشيح، مخبرالسلط.  موشح گردیده ذیقعد١٤ گفتيم در همچنانکه شد و هفرستاد
   :نویسد می

  
معدلت ”و من نوشتم “ یانموجب فرمان قضاجر هب” بود ه شدهدرصدر قانون اساسی نوشت"

   .)١٤٥. خاطرات و خطرات، ص" (“بنيان
  

    م دارد؟هاین تغيير، معنا و پيامی 
 ءطه اساسی، ضمن پذیرفتن نظام مشرومهءنظامنا/ ایی قانون اساسی نه متن هباید یادآور شد ک 

درین . ت اسهپرداخت“ شرایط تشکيل مجلس سنا” تعریف وظایف و ه خود ب٤٣-٥٠دومجلسی، در اصول 
انحصاری برخورداراست و مصوبات ) يهامور مال(تر و در مواردی  هنظام مجلس شورا از اختيارات گسترد

 مجلس سنا چنين اختياری را هد بود درحالی که شرط تصویب مجلس شورا معتبر خواهمجلس سنا، ب
 هنفر است ک ٦٠ نمایندگان مجلس سنا ءه، شمار٤٥طبق اصل .  مصوبات مجلس شورا نداردهنسبت ب
الشرف  سی نفر از طرف قرین. شوند اشخاص خبير و بصير و متدین محترم مملکت منتخب می”از ميان 

 مهءنظامنا”. شوند  میهبرگزید“ و سی نفر از طرف ملت... یابند  مایونی استقرار میهاعليحضرت 
   .“ تصویب مجلس شورای ملی برسدهمجلس سنا باید ب

 دو مجلسی ایران، کانون اصلی ءطهاولی نيست و در نظام مشروپس مجلس سنا، مجلس اعلی و 
اختيارات و تصميمات مجلس شورای ملی است و مجلس سنا از آنچنان اختيار و قدرتی برخوردار 

و این پيروزی دیگری بود برای مجلس در محدود کردن .  بر مصوبات شورا قلم بطالن کشدهنيست ک
   .ن اقتدارات درباریان و دولتيانهءدام

   
 مجلس مهءای نخستين جلسات مجلس،  تا آغاز انتشار روزناه از مذاکرات و فعاليته آنچهمهءاینست 

و .  م بسيار مختصرهشرحی مختصر، و حتی در مورد برخی جلسات .  در دست آمد١٣٢٤ شوال ٨در 
 هنستند کدا ادند مینه گام طه مشروه در راه آن کسان کهدارد ک م روشن میه“ بسيار مختصر”مين ه
 در کجاست و حقوق مردمان طه با سلطنت مشروهجویند و تفاوت ميان سلطنت مستبد  میهچ

، این مجلس، تبلور طهچيست و وظایف مجلس نمایندگان منتخب ملت کدام است و چرا در نظام مشرو
آغاز مجلس واقعی یعنی آغاز پایان . حاکميت ملی است و باالترین سخن ازوست و با اوست

 ه ارضی و چه بيابند، اعم از شرعی و یا عرفی، و چهری کهر تظاهگی و خودسری، در خودکام
 ءه سفره مشروطيت با تقلب در انتخابات آغاز شد و این چنين بود که تجاوز بهازین روست ک! سماوی

      .خودکامگی رنگينی دیگر گرفت
ن حيات خود و تکميل اطالعات  نخستيءهفتهای مجلس اول در آن چند هتر فعاليتهر حال، شناخت بهدر

    .طلبد ندگان و تاریخدانان را میهمت بلند پژوه نهموجود درین زمي
   
   .در مجلس سال اول“  صورت مذاآرات”
  

 هچاپ رسيد هب“ مذاکرات و وقایع مجلس”و یا “ مذاکرات مجلس” زیر عنوان مه در روزناه آنچهی بهاز نگا
  از کار نه و چگوه اندازه این صورت مذاکرات تا چهینست کشود ا ن متبادر میه ذه بهاست پرسشی ک

   رساند؟ و فعاليت مجلس اول خبر می
دانيم در   ميه آنجا آ  تاهم مطرح کرد گرچه صورت مذاکرات ادوار بعدی ءهتوان دربار مين پرسش را میه

 هنشست  نمی بر زبان کسینه و بيرون از تحمل قدرتمداران زماهبيشتر این ادوار، سخنی ناشایست
در ادوار ( است ه مذاآرات مجلسيان  را منعكس آردنه صورتجلسات مجلس وفاداراهاست و درنتيج

 بحرالعلومی داشت، در نطق پيش از ءيه داعهای از رستاخيزیان ک ه نمایندها افتاد کنهپایانی، بر سِر زبا
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   است؟ه قرار بودهدر آن مجلس اول، وضع از چ!). ، رخصت سخنی یافتهدیگر در آن دور
  
   

  
  

 بحث و هنشستند و ب ميم ه آساني در جلساتي علني گرد هدر آن مجلس اول، نخستين بار بود آ
 قواعد آار معين و نه روشن بود و همه درستي بر ه نحوة عمل بنه. پرداختند سخن و تصميمگيري مي

 ه در نتيجه باشند و  چنين است که تندنويسي آشنايي آافي داشته بهم نبودند آهمنشياني . معلوم
و . ارات نمایندگانه تمامي اظنهو  است هاي از مذاآرات بود هو در عمل، آار ايشان بيشتر ضبط خالص

 ازین سخنان همچنانکه است، هآورد    نميهمراه ه اين روال عمل، رضايت مجلسيان را به آهالبت
 نسبت ٨ ءه مجلس در شمارمهء روزناهبا نطقی ک”: شود  شوال مستفاد می٢٤ ءه در جلسهسعدالدول

   .)١٩٠٦ دسامبر ١٢ / ١٣٢٤ شوال ٢٥، ١٠، ١مجلس، (“ کنم  جرائت نطق نمیه من دادهب
 مه چون چاپ روزناهد کهخوا ا، از نواقص کار خود  پوزش میه همان نخستين شماره در یکی از مهروزنا

نقصان ] هآنک بی[و ...  این امرمهء ترتيبات الزءيهه قبل از تکميل تدارکات و تهاعضای ادار”فوریت داشت 
. نمودند“ ظایف تکليف خود، بيدرنگ و توافی، اقدام و قيام، در اجرای و]بدانند[لوازم را مانع اجرای عمل 

 چون مطلق امور هبلک”د ماند هنخوا“ مين قرارهمين وضع و ه هب ”مه روزناهاما روشن است ک
د است ه عالم انسانيت متعه به ما خدماتی را کءيه آزاد یوممهءباشد، عنقریب روزنا الحصول می تدریجی
 را روشن و پرآواز نهجمال و صوت دلکش خود چشم و گوش بومی و بيگا با نور ه فعل آورده بهاز قو
 از  مه بعد روزناهیکی دو شمار). ١٩٠٦ دسامبر ٣ / ١٣٢٤ شوال ١٦، ٦مجلس، (“ د ساختهخوا
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:   
  

 و ه در خصوص زياده از منشيان اداره روزهمه هبراي رفع شكايات وآالي محترم مجلس آ”
 هنقصان مذاآرات خود شكايت داشتند، جمعي از وآالي مجلس صالح چنين دانستند آ

ن خود را  شود و يكي از تندنويساه با مرقومات منشيان مجلس مقابلهنگارشات نويسندگان ادار
  .“نامزد اين آار آردند

  
  
   : مسئوليتي نداردمهشود اما ديگر روزنا  اين نحوة آار،  تأخير در چاپ را موجب ميهالبت 
  

 مبعوث هرچه ه نظر برسد بر گردن ما نيست زيرا آهاگر در اين اوراق تصحيف و خطائي ب”
 هو باالخر. “امضاء داريم و از ايشان ه است در جريدة خود درج آردهمجلس محترم تصديق آرد

م خود را بعد از تقرير در مجلس در مهاي هنطق ”هآند آ ش ميهخوا“ وآالي محترم” از مهروزنا
دف تير تعرض ه پيكر خود را هيده ره از ننگ اشتباه اعضاي اداره فرستند آه ادارهمان شب به

   “ننمايند
  
 مهروزنا. آورد اي ديگري را پديد ميهم دشواريم در آن ايانهم روبروست و ايهاما  مجلس با آمبود آاغذ  
“ اخطار” دارد در شمارة بعدي و با عنوان همراه ه تعطيل و تأخير و نارضايي بها  را  آهمة اين دشواريه

و از . آار آرد ه سختي و زحمت آغاز به و در ميان آمبود وسائل و امكانات، بنه چگوهد آهد شرح مي
   :و انتقاد روبرو شدگيري  همان آغاز نيز با خرده
  

معلوم است با عدم . بعضي از محترمين از آوچكي اوراق و ضيق صفحات آن شكايت آردند
 هار نوبت بايد به اي چهفته و يا ه يوميه آمه آردن يك روزناهوجود اسباب آار در مملكت ادار

 آارخانة نه. آند  ميه مؤسسين و مباشرين آن را دچار اشكاالت عمده اندازهطبع برسد تا چ
اي الزمة طبع و صحافي موجود نه ساختن يا تعمير ماشيه دستگانهآاغذسازي حاضر است، 

 پستخانة نهر،  هنگار ما  وقايعنه تندنويس، نه، ‘‘استينوگرافي’’ عالم طريقة تندنويسي نهاست، 
  . اجزاء اليق و آاملنهمنظم داريم، 

  
 هاکنون نارضايي وآيالن است آ. افتد  ميه راه خود، ب آاغذه، پس از تأمين مصرف دو مامه روزناهباالخر 

   :شود آغاز مي
  

 ه شكايت آردند و باالخرمهاي خودشان در طي روزناهبعضي از وآال از تصحيف و تحريف نطق”
ين شد و نواقص ه بر عدم قصور اجزاء، اقامة براهرچند از طرف ادارهآار اين تشّكي باال گرفت و 

ا و نقص اسباب آار مملكت ارجاع نمودند هاخلة مجلس و ترتيب نطق عدم انتظام دهآار را ب
ا نباشد و مذاآرات از روي ه نظم و ترتيبي در ايراد نطقهمعلوم است در صورتي آ’’مقبول نيفتاد 

 هاي مفصل آه نوبت معلوم و در محلي معين نباشد و نطقه و تأني و بنهترتيب معين و با طمأني
يچ تندنويس ه و قرائت نشود ه نوشته سبك اليحه است، بمهمهت  و نكاهارات عمدهمحتوي اظ

ا هم اگر براين نطقه حبس الصوت هبر فرض دستگا. تواند آلمات را عينًا ضبط آند ري نميهما
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...‘‘ 
“.  

  :گشايد ي از آار نميهشود، گر  ميه برگزيدهحلي آ هاين و آن را 
  

با مقام رياست [مجددًا مذاآرات . العادة وآال بود  و شكايت فوقهمان گله باقي ماند هچيزي آ” 
 و تا زمان اجراي نظم و ترتيب ه را تصديق نمودهبيتقصيري ادار”آمد “  ميانهب] مجلس محترم

بعد از وقوع اين ترتيبات .  آردندمان سبك جاري تجويزه هداخلي مجلس، نوشتن مذاآرات را ب
 ه تلخيص مذاآرات مجلس و ترك زوايد و حذف روابط و مكررات انشاء عبارات آن را استجازهب

از عدة .  معني را خواستار شديم، صالح ندانستندهتأليف آلمات و نقل ب. آرديم، تجويز ننمودند
 هاصالح اين امور را ب.  نبخشيدهئد مجلس فرستاديم، فاهنگار آاستيم و افزوديم و منشي ب وقايع

   .“....اختيار عقالي قوم واگذارديم،  اقدامي نشد
  

 و تدوين صورت مذاآرات با نظر و نظارت هيه ته در باال ديديم قرار بر اين است آهمانطور آهم هو اآنون 
 همارچند ش ”ها حاصل اين شد آنه تهنويسد آ  ميمهروزنا. يكي از تندنويسان مجلس انجام شود

  . استه با تأخير روبرو شدمهم چاپ روزناهو اآنون “  از نوبت خود عقب ماندمهروزنا
  

 انتشار ه در مورد تأخير و تعويق باشد  و باالخرهميشهمين ترتيب محتمل است ه هو ب”
و مسئلة .  سال معوق بمانده به و از ماه ماه بهفته و از هفته ه از روز بمهاي روزناه هشمار

شود   و ميه شده ادارهحدي اسباب شكايت و مالمت مردم نسبت ب ه بمهشار روزناتعويق انت
 هاست آه اين دشواريه بهبا توج. “اند ه شكايت و اعتراض وآال را فراموش آرده اعضاي ادارهآ

 تعويق هر وقت وصول صورت مذاآرات مجلس به بعد هازين ب ”هگيرد آ  تصميم ميمهروزنا
 و صورت هالصة آن را محض استحضار خاطر مشترآين محترم درج نمود و تفصيل خهانجامد، نتيج
/ ١٣٢٥ محرم ١١، ٤٤، ١مجلس، (“ ..نمائيم ر وقت برسد مجددًا درج و انتشار ميه... مفصل را

  .)١٩٠٧ ه فوري٢٥
   
    است؟ه بار آوردهبودي به بهيدات چمهمة اين ته

 هنويسي و چكيد هان روش گزيدمهود است تداوم ه مشهآنچ. پاسخ چنين پرسشي دشوار است
آند و با  شد محروم مي  ميه در مجلس گفتهر حال ما را از تماميت آنچه در هپردازي است آ

ا را هاي بعد و يكي دوباري، اين آاستي هفتهم چند هاينجا و آنجا و باز. سازد ايي روبرو ميهآاستي
 ه، سخن ازين است آ١٣٢٥االول   ربيع١١مچون در جلسة هي، هگا: اند هنمايندگان خود نيز يادآور شد

و ) ١٩٠٧ آوريل ٢٧ / ١٣٢٥ ربيع االول١٣، ٧٩، ١مجلس، (آنند  تندنويسان مذاآرات را درست ضبط نمي
آند  اي ناطقين را حك و اصالح ميهد صحبتهرجوري بخواه روزنامة مجلس هزماني اين سخن است آ

خالصة ” ازين اعتراضات در هبايد افزود آ). ١٩٠٧ ه ژوئي١٨ / ١٣٢٥ جمادي االول ٧، ١٤٠، ١مجلس، (
 ه گرفتهبود آار تندنويسان ريشه اين امر از به بسا آهو چ. بينيم اي نمي نهجلسات بعدي نشا“ مذاآرات
  !باشد

 همهنمايندگان .  استها از نحوة آار مجلس و چگونگي جريان مذاآرات ناشي شدهبرخي ازين آاستي  
 هآمد  سخن  ميه و خود بهگذاشت ين يك سخن آن ديگري را ناتمام میاند و ا هآرد م صحبت ميهبا 

 شود و آار بر تندنويسان  دشوار همراه و بينظمي همهمهت با   مذاآراه  آهشد پس چنين مي. است
 ه در ادوار بعدي مجلس ديده خالف آنچه اين تندنويسان نيز  در آار ثبت مذاآرات، بهو بايد گفت آ. گردد

  . اندهارتي چندان نداشتمه و هشد، تجرب
 هاز ساعت آغاز و پايان جلس. است“ خالصة مذاآرات ”ه صورت مذاآرات آنه در دست است هآنچ 

 هايي آهتوان از طول جلسات تصوري داشت و حتي در روز  اين ترتيب نميهذآري در ميان نيست و ب
، )١٣٢٥ شعبان ٢٢ ه شنبهمانند روز س( است ه دادهم عصر تشکيل جلسهم صبح و همجلس 
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 هاند و ب هدر آغاز آار و چند زمانی، نمايندگان با ذآر نام سخنرانان در خالصة مذاآرات نيز مخالفت آرد

  ! استه چاپ رسيدهندگان ب بدون ذآر نام نمايهاين ترتيب خالصة مذاآرات چندين جلس
م و تعقيب ه فهم بهآيد و اين امر،  اي مي ه، از تمامي سخنان نمايندگان خالص“خالصة مذاآرات”در 

در بسياري . افزايد رج و مرج ميهم بر آن احساس شلوغي و هآورد و   ميمهاستدالالت گويندگان لط
 مذاآرات مجلس در واقع ه و گوئي آ استه آمده در چند جملة آوتاهموارد سخن اين يا آن نمايند

. گويند  نيز از موضوع واحدي سخن نميهميشه ها و مكالماتي است ميان چند تني آهسئوال و جواب
اي  هرآس جمله هشود آ االثنين تبديل مي اي از جمالت بين ه مجموعهصورت مذاآرات اينجا و آنجا ب

 تا هگاهخوانيم و گ  ميه جمالتي آهست آم نيهمعلوم .  سخن پيشينه چندان مربوط بنهاست  هگفت
 و هاند و يا آلماتي است آفريد ه سخنرانان گفتهمان جمالتي است آهرود،   پيش مينهمرز زبان منشيا

   اند؟ ه وفادار ماندنه سنت  و سبك نثر منشياه بهگزيدة تندنويسان آ
 ه در آغاز کار تکرار شدهات و خاصدفع هآند، ب  آار خوانندة امروزي را دشوارتر ميهنويسي ک هاين خالص 

می مطرح مه لهءچون امروز مسئ”نویسد   می١٣٢٤ شوال ١٢ ه پنجشنبءه جلسءه دربارمهروزنا. است
 درج نمودیم و تمام هطور خالص ه، تمام مذاکرات را به و موضوع بحث وکالی مجلس ملی نبودهمذاکر

  .)١٩٠٦ دسامبر ١ / ١٣٢٤ شوال ١٤ ،٤، ١مجلس،(“ وقایع مجلس محترم را مرتبًا منتشر کردیم
 مجلس طرح هدیدیم ک.  است١٣٢٤ ه ذیقعد١١ ءهنویسی مذاکرات جلس هم این خالصمهاز قربانيان  

کناری زد و خود قانون  ه بودند به درباریان و دولتيان تدوین کردهقانون اساسی را ک/  اساسی مهءنظامنا
 از نظر مجلس هاما کار این توشيح ک. بار فرستاد درهمایونی بهاساسی دیگری نوشت و برای توشيح 

ادی نه دولتيان و درباریان با طرح پيشه طول انجاميد چرا کها به هفتهچيزی جز عملی تشریفاتی نبود، 
 است هبرخاست“ توشيح” این تعلل و تأخير در هجا اعتراض ب همه از هاکنون ک. مجلس موافقت نداشتند

 هشود باالخر ر روز نزارتر میهم ه بيمار هپرسند و شا می“  اساسیمهءانظامن”ر روز نمایندگانی ازهو 
 و نهالسلط  اتفاق محتشمه، مشيرالملک، ب١٩٠٦ دسامبر ٢٠ / ١٣٢٤ ه ذیقعد١١ هدر روز پنجشنب

 و ه مباحثمهدر فصول نظامنا”یابند تا  در مجلس حضور می“  ..يهوکالت از دولت عّل هب ”نهمؤیدالسلط
. “...مایونی برسده ءه صحه به شدیه و تسويه اتفاق آراء وکالی دولت و ملت تصفهب و ه نمودهمذاکر

طول  هب“  ساعت٧بيش از  ”ه قانون اساسی کءهایی دربارنهای است برای مذاکرات  هپس جلس
  .انجامد می

  
  رد و ایراد و طرد و قبول و توضيح و تنقيح مشغولهدر این مدت نمایندگان ملت و دولت تمام را ب 

 آن فقط تصحيح و تنقيح ءه و نتيجهطور تکرار، رد و بدل شد هچون غالب آن مذاکرات ب. بودند
 و همان نتيجهما . د بوده حاصل نخوامحترمای برای قارئين  ه است، از درج عين آن فائدمهنظامنا
. ١٩٠٦ دسامبر ٢١ / ١٣٢٤ ه ذیقعد١٢، ١٩، ١مجلس،... (نمائيم  را درج و منتشر میهخالص
   .)هيد ازین نگارندتأک

  
د هد  دست میه قانون اساسی بءه دربارهفت ساعتهایی نه از مذاکرات مه روزناهاین ترتيب آنچ هب 

يچ یک از ه نامی از هآنک م بینه است وآه را گرفتمه روزناءه فضائی کمتر از دو صفحهای است ک هچکيد
   ! شودهسخنرانان برد

دربار و دولت قدرت و اختياری برای : شود ای آغاز می هان تاز روزی پس از امضای قانون اساسی، بحرهد
. آیند م نمیه مجلس هگویند و ب ای مجلسيان را پاسخ نمیهوزیران پرسش. مجلس نمی شناسند

   !ه بودهميشه همان است کها ه مجلسی در کار نيست و روال کارهگوئی ک
 ناصرالملک، وزیر هباالخر. شود  آغاز میه ذیحجهای نخستين ماهمان روزهزورآزمائی مجلس و دربار از 

 نوز، مستشار بلژیکی، ءهاز او دربار). ١٩٠٧ یه ژانو١٨ / ١٣٢٤ ه ذیحج٣(است  ه مجلس آمده، بيهمال
وزیر گمرک یعنی ”: کنند گویند و بازخواست می نمایندگانی می.  وزیر گمرکات استهپرسند ک می
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.   
د و باید  مسئوليت وزراء را معلوم کند وجود ندارنهء حدود اختيارات و دامهنوز قانونی کهگویند  وزراء می

، وزیری یه ژانو٣١ / ه ذیحج١٦ هپنجشنب. ا را روشن کنده حدود مسئوليتهچنين قانونی تدوین شود ک
 وزیران خود ه است که مجلس نيامدهصدراعظم ب. “شود  چيز اصالح میهمه باشد هقانون ک”گوید  می

... ا امروزنهای ”هد کگوی رئيس می. اند هوزیرانی آمد. را معرفی کند و مسئوليت مجلس را باز شناسد
 مجلس داشت هآن مقصودی ک. اند همسئول و بعضی غيرمسئول دانست] در برابر مجلس[بعضی خود را 
 هباید روز یکشنب. این مجلس ناقص بود ”هافزاید ک م در تأیيد میهیکی از وکالء .  “...ناقص ماند

 های ک مه یکبار ناهدرین جلس. “ شودصدراعظم با وزراء بيایند در اینجا تا حدود مسئوليت ایشان معلوم
 مجلس در بابت  همکتوب صدارت ب”م هشود و بار دیگر   میه است خواندهنوشت  صدارت همجلس ب

 چاپ ه بمه در روزنامهيچکدام ازین دو ناه متن هشود ک  میهخواند“ احضار وزراء و حاضر شدن ایشان
   .)١٩٠٧ یه فور٢ / ١٣٢٤ ه ذیحج١٨، ٣٧مجلس، ( است هنرسيد

 ءه جلسه وزیرانش را بهد کهد آید، تن در می  مجلس نمیه خودش بهک“ صدارت عظمی ”هباالخر 
 مجلس هی و معرفی ایشان بهمراه هم به بفرستد و شرحی یه فور٣ / ه  ذیحج١٩ هیکشنب
مایونی ها مسئول ذات اقدس نهآ ”هشود دائر بر اینک  عمومی قرائت میءه در جلسهنویسد  ک می
  . استه چاپ نرسيده بمهم در روزناه مهمتن این نا“ .ستنده

مچنان بر ضرورت تعيين حدود و تکاليف دولت و ه، مجلس یه فور٥ / ه ذیحج٢١ هشنب ه سءهدر جلس
 در نظام مشروطيت، دولت دربرابر مجلس پاسخگو و هم بر اینکهکند  و   میيهاختيارات سلطنت تک

  .مين و بسه. مسئول است
مقاومت درباریان و دولتيان دربرابر مجلس، دیگر . شود  مجلس منعکس میمهءوزنااین مباحثات در ر 

روز : نه تحصن در تلگرافخاه است و در تبریز بهارستان کشانده بهران بهان  را در تهخوا طهمشرو
 نه تلگرافخاهاند، ب هران رسيده ته به تازه، متحصنان تبریز نمایندگان خود را که ذیحج٢٣ هپنجشنب

از تحصن “  هفت ماده” تا تحقق این هکنند ک کنند و اعالم  ای را مطرح  نهفتگاهای هند  تا تقاضاهاخو می
 مبنی هعزل مستشار بلژیکی، وزیر گمرکات، نوز، صدور دستخطی از جانب شا: ند کشيدهدست نخوا
سر کشور، ای ایالتی و والیتی در سرانه است، تشکيل انجممه تاطه دولت ایران مشروهبر تأیيد اینک

 و تصویب مجلس، ه اجازهای جدید به نها و منوط بودن ایجاد وزارتخاه نهمحدود بودن تعداد وزارتخا
 از ه عزل ساعدالملک که، ممنوعيت وزیران افتخاری و باالخرهممنوعيت احراز مقام وزارت بر اتباع خارج

ر دست از ها، تمام شهین خواستدر تأیيد ا. کرد  بود و در آذربایجان حکومت میهنزدیکان محمدعلی شا
   .طلبد  میه نتيجنه است و بيتاباهکار کشيد

در کنسولگری انگلستان در شعبان [نشينی  پس از پيشامد بست”. تبریز سراسر در اعتصاب است
 و ها بستهبازار). ٢١١.، صهکسروی، یادشد(“  بودهچنين جنب و جوشی در تبریز برنخاست] ١٣٢٤

  ه خود بنهءفتگاهای ه ما تا تحقق خواستهران که با مجلسيان در ته در مذاکر ونهمگان در تلگرافخاه
“ تلگراف”بار دیگر . يچ قصوری کنيده این منظور هم  در حصول به شما هگردیم و مبادا ک کار باز نمی
 نبایستی نشست وچنين و هآید ک از آن سو تلگرافی می.  استها شده و بيانگر خواستهزبان مذاکر
 با دعوتی همراهمدلی هی و همراه ه از سخنانی بهرود آکند ید خواست و ازینسو تلگرافی میچنان با

    . شکيبایی و تحملهب
رئيس . کند ا جلسات خصوصی برگزار مینه، تیه فور١٢ / ه ذیحج٢٨ هشنب همجلس ازین پس و تا روز س

ای هروند تا از خواست می منزل صدراعظم ه به ذیحج٢٤ های از نمایندگان در  روز جمع همجلس و عد
. گيرد بحث باال می. ندهخوا  میه آن جلسهم بهنمایندگان تبریز را .  تبریزیان گفت و گو کنندنهءفتگاه

 گرفتيم و طه  ما مشروهشنود ک  ندادیم و پاسخ میطه شما مشروه ما بهگوید ک  میهمشيرالدول
تواند از ما پس بگيرد مگر با  س نمیيچکه داریم هدانيم و حقوقی ک  میطهخودمان را رسمًا مشرو”

اما ‘‘ ٢١٧. ، صهیادشد’’  است  هالضرب نسبت داد  حاجی امينهکسروی این سخن را ب(“ خون ملت
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 طی هگيرد ک شود و تصميم می  خصوصی مجلس برگزار میءه، جلسه ذیحج٢٥ هصبح روز بعد، شنب

 در انتظار پاسخ در همهرود و   میمهنا. ندهیزیان را بخوا تبرنهفتگاهای همان خواستهای تحقق  مهنا
 از آن مذاکرات نه.  سِر سازش نداردهعلی شا  محمدهپاسخی در کار نيست چرا ک. مانند ارستان میهب

 نه ميان اعتصابيان تبریز و مجلسيان و های متبادله از تلگرافنهست و ه مهباصدراعظم نشانی در روزنا
یابيم   میه را در کتاب کسروی است کنهمهای!  انجمن ملی تبریزنهءفتگاه ایهحتی از متن خواست

  .)٢٠٩-٢٢٣. ، صهکسروی، یادشد: نگ(
نشينند اما این بار، خيل مردم   خصوصی میءه بحث در جلسهم مجلسيان به ه ذیحج٢٦ هروز یکشنب
درون رفتند و با  هب هانی بودن نشست را نکردنهپروای ”مقررات،  هاعتنا ب ارستان، بیهمنتظر در ب

ر، صدراعظم ه بعداز ظهباالخر). ٢٢٠. پيشين، ص(“ مبازی نمودندهش هنمایندگان در شور و س
این یک . جویی بپردازد ه بحث و چاره با مجلسيان بهفرستد ک را می) دایته نهالسلط مخبر(ای  هنمایند

. “ای سخت دادندهسيان پاسخمجل... ‘‘ غلط استمهاین کل  ’’هگفت ک پذیرفت و می  را نمیطهمشرو”
 با برکناری نوز و دیگر مستشاران ه شاهآید ک گردد  و در پایان روز باز می  دربار باز میه بهفرستاد

ستيم و هما دولت اسالم . کنيم می‘‘ همشروع’’م هرا ‘‘ طهمشرو’’لفظ ”گوید م میهموافقت دارد و بعد 
يم ه نام دیگری نخواطهجز از مشرو ”هود کشن  از نمایندگان پاسخ میهک“  باشدهسلطنت مشروع

گردد و این بار   دولت باز میءهم آن نماینده، باز یه فور١١ / ه ذیحج٢٧ هروز دوشنب).  مانجاه(“ پذیرفت
 بودن دولت ایران صالح طه مشروهکنم ک ی عرض میهِمن باب خيرخوا ”هکند ک ساز دیگری کوک می

. م البد باید باشدهست درین صورت آزادی ادیان هچيز  همه، آزادی در طهدر دولت مشرو... نيست
يچ ه ما را آزادی باید و در هکنند ک آن وقت دستاویز می...  در ميان ما عددشان کم نيستهایی کنهآ

م ه نهاهای دینخوایهاین دلسوز). ٢٢٢. پيشين، ص(“ مواقع مانع نباید شد و ضرر این بر اسالم است
ی هالل ان شيخ فضلهخوا ها ورد زبان مشروعه بعدهانی است ک از نخستين روایات آن سخنهک(

گردد و درباریانی   دربار باز میه بهفرستاد. نشاند ی مجلسيان را فرو نمیهخوا طهآتش مشرو) شود می
 ه شاه است که دوشنبهشامگا.  چيز در دست انفجار استهمه دیگر هآیند چرا ک  مینه مياهم به

 اجرای اصول قوانين ه به ما در توجءهنيات مقدس ”هنویسد ک  صدراعظم میهدستخطی خطاب ب
 فرمان همان روز که از هی است کیه ملت بتواند تصور کنند و این بدهبيش از آن است ک... اساسی 

 تأسيس مجلس شورای ملی شد دولت ایران در عداد هشرف صدور یافت و امر ب...  مبرور هنشاهشا
 ه که این بوده دولت داشتهای ک هی مالحظهآید منت  شمار میه صاحب کنستيتوسيون بطهدول مشرو

 هنوشت. ا و دوایر حکومتی ومجالس بلدی مطابق شرع محمدی صه نهقوانين الزم برای انتظام وزارتخا
  .“... شوده موقع اجراء گزاردهآنوقت ب

ميت این هال، ا نمایندگان تبریز بود و درین مذاکرات سخنگو و فعلهء از جمه صادق کلهءمستشارالدو
 را زادروز واقعی یه فور١١ / ه ذیحج٢٧ در واقع باید هنویسد ک  میه است کها را تا آنجا دانستهروز

   .ا بپذیریمهميت این روزهعنوان ا هاین سخن او را ب.  دانستطهمشرو
   نویسد؟  میهساز چ ای سرنوشتهمجلس ازین روز

 این سبب هم به است شاید هط را چاپ نکرد مجلس متن دستخه با شگفتی باید گفت کهنخست اینک
مجلس، ( است هیافت“   طبع و انتشاره عليحدقهءعينًا در ور... مایونیهان مطاع هدستخط ج” این هک
.  در کتاب خاطرات و خطرات صهتصویری از این دستخط از جمل. ١٩٠٧  یه فور٢١ / ١٣٢٥ محرم ٧، ٤٢
 ١٣ / ١٣٢٤ ه ذیحج٢٩، ٤١ ءهشمار (مهبحران، روزنادو روزی پس از ختم ).  استه چاپ رسيده ب١٤٩
   : استه چاپ رساندهرا ب“ اخطار”این ) ١٩٠٧ یهفور
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 برخالف ترتيب سابق بود و تا ٢٦ ه لغایت یکشنب٢٣ هچون مذاکرات مجلس شوری از پنجشنب”
 هشنب ه از مذاکرات روز سهذا درین شماره بود له وکالء انجام نشدءیه مذاکرات عاد٢٨  هشنب هس
  .“...د کرده درج خوا٤٢ ءه سابق را در شمارءه و مقاوالت چند روزه شروع کرد٢٨
  

 شرحی موجز و مختصر ه است ک١٩٠٧ یه فور٢١ / ١٣٢٥ محرم ٧، مورخ ٤٢ ءه این ترتيب، در شمارهب 
 هالبت.  استهچاپ شد“ ه و دوشنبه و یکشنبه وقایع و مذاکرات روز شنبءهخالص”ا با عنوان هازین روز

   .از جامعيت الزم برخورداری ندارد“ هخالص” دیدیم، این همچنانکه هک
 يه،  بر ضرورت تدوین متممی بر قانون اساسی تکه سعدالدولهمان آغاز بحران، این و آن، و از جملهاز 

 قدرت مجلس و  حدود مسئوليت و نهءم دامهم منشاء قدرت سياسی روشن شود و همی کنند تا 
 ه تدوین متمم قانون اساسی تصميم گرفتهاکنون دیگر مجلس ب. حقوق مردمان هوظایف دولت و خاص

 ه ذیحج٢٨ هشنب ه سءهيئت شش نفری برای تدوین متمم قانون اساسی در جلسهانتخاب (است 
ان تدوين متمم قانون اساسي را خواستار بودند و براي تسريع هخوا طهمة مشروهي هچند ما). ١٣٢٤

 مجلس متمم ه باالخره ما٨پس از . ران در مجلس تحصن گزيدندهاي تنهنجمدر آار، حتي نمايندگان ا
 اآتبر ٨ / ١٣٢٥ شعبان ٢٩ بود  در ه اتمام رسيده تدوين و تصويب و توشيح آن بهقانون اساسي را آ

اما متن اين تلگراف در . مة اياالت و واليات خبر داده ه انتشار  داد و طي تلگرافي اين امر را ب١٩٠٧
    .)٤٦٦. ، صهآسروي، یادشد: نگ براي متن اين تلگراف، ( است ه چاپ نرسيدهة مجلس بروزنام

  
، هعلی شا واداران محمده دو تن از هرسد ک  مجلس خبر میه ب١٩٠٧ مه ٢٥ / ١٣٢٥الثانی   ربيع١٢در  

ر  غارت و کشتاهداغ ب ه  کسان خود، در حوالی تبریز و قراجهمراه هرحيم خان چلپيانلو و پسرش ب
 همجلس ب. رسد م میه تن ٢٠٠ هشدگان ب ه کشتءه شمارهشود ک  میهگفت. اند همردمان دست زد

 تن ه شاه کهد و البتهخوا نشيند و عزل و حبس رحيم خان را می  خصوصی میءه جلسهجویی ب هچار
ا ر رهمدردی شهرسد موجی از اعتراض و   میها که گوشهافتد و ب  میها کنهخبر بر زبا. دهد در نمی

چند روزی مقاومت و .  استهر در اعتصاب عمومی فرو رفتهالثانی، دیگر ش  ربيع١٣ هیکشنب. گيرد می
 هگزیند تا ب يئتی از نمایندگان را بر میهدرین جریان مجلس، .  تسليم درآیده بهپایداری بایست تا شا

ای اعتراض و ه این روز وقایعمهروزنا.  او بقبوالننده بنشينند و مجازات خاطيان را به با شاهمذاکر
) ١٩٠٧ مه ٢٧ و ٢٦ / ١٣٢٥الثانی   ربيع١٤ و ١٣مورخ ( خود ١٠٠ و ٩٩ای ه همدردی را  در شماره

ی اعليحضرت همراهران و طهانقالب ”م با عنوان هاست و با این حال اطالعات دیگری  همنعکس کرد
 ١٣٢٨الثانی   ربيع١٥ هشنب هاریخ س تهب“  معارفءه جریدءهالعاد  فوققهءور”در “ مایونی با مقاصد ملته

 از سوی مجلس ه در روز دوشنبهد کهد  دست میه نمایندگانی را بهمهءم نام ه ه است کهدرج شد
 حضور هاندوزی حضرات وکالی محترم ب صورت مجلس شرف”م هو “ مایونی شدندهاندوز حضور  شرف”

منتظر ... زار نفره ه، قریب دو س]ی[در جلو عمارت مجلس، جمعيت زیاد”. را“ یهنشاهاعليحضرت شا
 ءهرسند ميرزا فضلعلی آقا، نمایند  میهاینان ک. ستنده“ اندوزی شرف”و بازگشت نمایندگان از “ هنتيج

 ه مجلس نيامدمهء این تفاصيل در روزناهد کهد  خبر میهنشينی شا کند و از عقب تبریز، نطقی می
. ، ص١٣٦٨، یهران، طاله کوشش ایرج افشار، تهیخ، ب تارلهءقبا.: ، نگهالعاد برای متن این فوق(است 
١٣١-١٣٢(.   

  
 ه در ایام بحرانی است کهشود و خاص مين موارد منحصر نمیه هب“ ايهافتادگ”و “ اهکمبود ”نهاینگو  

 نها، چنين  رفتاری محتاطاها و روغن نپاشيدن بر آتشنه بحراهيز از دامن زدن به بسا برای پره، چمهروزنا
این چنين !).  آید  چشم میهتر به نتایج روش کار بهم در چنين مواقعی است کهشاید (ند ک  میهپيش

انجامد شرح   و بمباران مجلس میه کودتای محمدعلی شاه بهای بحرانی که از آن روزهاست ک
ا، یکی از موارد نه در آن ایام، تحدید آزادی فعاليت انجمهدانيم ک می. یابيم  نمیمهگویایی در روزنا

 مجلس و ه بلهء در حمهای اصلی محمد علی شاه نهاهختالف ميان دربار و مجلس بود و یکی از با
 ءهارستان، در مدرسهمسایگی بها در نه این انجمهمهء نهبيشترین، وگر. انهخوا طهسرکوب مشرو
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“ مذاآرات” در هاين چنين است آ.  استهآار نرفت ه دقت آافي  بهمواره جا  و همهدر ضبط مذاآرات، 
اي  هفرموديد ديروز واقع”: پرسد  رئيس ميه آقا مال حسن وارث خطاب بهخوانيم آ  مي١٣٢٥ شعبان ٢٣

بايست پيش ازين،  پس رئيس مي“ بفرمائيد چيست؟. سف است خيلي اسباب تأه آهاتفاق افتاد
  ! نشاني از چنين سخني در صورت مذاآرات نيسته باشد در حالي آهاي گفت هسخني از واقع

 بحث ه به مي بينيم آ١٩٠٧ نوامبر ٢٨ / ١٣٢٥ شوال ٢١افتادگي را در جلسة نمونة ديگر ازين ازقلم
 نخست حاج سيد نصراهللا.  استها اختصاص يافتنه و انجمهنمايوني در مورد قوة مقنهدربارة دستخط 

 ه مذاآرات در اين بارهگويد آ  سيدالحكماء سخن ميهگويد و سپس چند تني ديگر و باالخر سخن مي
 نفري بايد بنشينند و ه دءه گفتند يك عد آقاي حاجي سيد نصراهللاهمانطور آه”آند و پس  آفايت مي

 است هم آردهادي نه چنين پيشپس حاج سيد نصراهللا. “...نويسند بهمايوني را اليحهجواب دستخط 
 نوامبر ٣٠ / ١٣٢٥ شوال٢٣، ٢١٨، ١مجلس، (خورد   چشم نميه اثري از آن در متن سخنان او بهآ

١٩٠٧(.   
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 است را ه شده در مجلس خواندها و لوايحي آه مهآنندگان صورت مذاآرات در مواردي عين متن نا تدوين
: نگ( اند ها اآتفا آردنهآ“  مضمونهقریب ب” نقل ها بنها در موارد بسيار بيشتری ت اند امهذآر آرد

 ژوئن ١ / ١٣٢٥الثانی   ربيع١٩، ١٠٢ در مجلس، ١٩٠٧ مه ٣٠ / ١٣٢٥الثانی   ربيع١٧ ءهمذاکرات جلس
 هن دیدیم همچنانکه این ترتيب، هب.  جاي تأسف است و منبع و موجب آمبودهم خود البتهو اين ) ١٩٠٧

 ه پاسخی کنه است و ه درج شدمه است در روزناه، صدراعظم نوشته مشيرالدوله مجلس بهای ک مهنا
  . استهم قرائت شده مجلس ءه و در جلسه دادمه آن ناهاین یک ب

 رئيس هخوانيم آ  مي١٩٠٧ نوامبر ٢٨ / ١٣٢٥ شوال ٢١در خالصة مذاآرات جلسة : اي ديگر نهنمو
بدايتًا .  و مشرف شدندهمايوني چند نفر از وآال تعيين شده حضور هبت تشرف هديروز بج”: گويد مي

و سپس آن “ مرحمت فرمودند... نهشارح نيات ملوآا... اعليحضرت نطقي فرمودند و بعد از آن دستخطي
 / ١٣٢٥ شوال٢٣، ٢١٨، ١مجلس، (گيرد  شود و موضوع بحث قرار مي  ميهدستخط در مجلس خواند

 ه دربارة علل و موجبات این شرفيابی و چگونگي و چرايي آن، يكسرمهوزنااما ر). ١٩٠٧ نوامبر ٣٠
 هاي دارالشورا غافل مانده از منعكس آردن فعاليتمهم روزناهآیا در موارد ديگر ! است هخاموش ماند

  است؟
 الوزراء و  و آمدن رئيسنهتغيير آابي(آيد   ميان نميهم ذآري بمهاي هدر روزنامة مجلس از برخي رويداد

   .م سخن چندانی نيستهاي ديگر مجلس هو از فعاليت) يئت وزيران جديده
 مجلس نيز هآمد آ  پيش ازين در مورد نحوة آار خبرنگاران مجلس خوانديم چنين بر ميهاز آنچ

 است؟  در هحاصل آار ايشان آجاست؟ در آن بمباران از ميان رفت. است هاي خود را داشتهتندنويس
مين حال خود نيز هو در ! سته همينست آه. قناعت آنيم“  مذاآراتءهخالص ”مينه هرحال، اکنون به

  ! در استفادة از آن جانب احتياط را فراموش نبايد آردهمدرك ذيقيمتي آ: غنيمتي است
  
  
 ه تشكيل شد و از چنه چگوها بررسي و ارزيابي عملكرد مجلس اول نيست آهدف اين يادداشته

ا و بسياري هاي از خود بجا گذاشتند؟ پاسخ چنين پرسش مه آارناهچ آردند و ه گفتند وچهآساني؟ چ
 در اثر هندگان انقالب مشروطيت جست و جو آرد و خاصه را بايد در آثار پژونهاي ديگر درين زميهپرسش

فریدون .: نگ(نمايد   مجلس اول را  بررسي و تحليل ميمهء کارناهخواندني و ماندني فريدون آدميت آ
: ٢.؛ ج. ص٥٠٠، ١٣٥٥ران، پيام، ه، ت١. ج.:  ران، دو جلدهضت مشروطيت ایران، تنهوژی آدميت، ایدئول

ايي هو اما اين سطور،  يادداشت.).  ص٤٢٠، ]١٣٧؟[ران، روشنگران، همجلس اول و بحران آزادی، ت
، اه در آن روزهم کمهای  مه است؛ روزناه از خواندن سال اول روزنامة مجلس حاصل آمده آهاست پراآند

 خواندن آن شوقی زایدالوصف دارند هعموم مردم، از زن و مرد و بزرگ و کوچک، ب”ای،  ه وصف نویسندهب
م نه از مجلد مهران، ترجطهمکتوب ”(“ ...خوانند ای ایران آن را میهرهران و سایر شطهل ه اهمهءو 

   .(٤. ،  ص١٩٠٧ژوئن  ٦ / ١٣٢٥الثانی،   ربيع٢٤، ٢ ءه، صوراسرافيل، شمار“ المنارءه شریفمهءروزنا
 چاپ هم بهايي ه مها و ناه هاي خود مقاله ه، در بسياري از شمار“خالصة مذاآرات” از همجلس، گذشت

پس . اه مها و ناه ه این مقالهی است به حاصل توجهگردی، از جمل مه است و این روزناهرساند مي
ي بر ه گاها است آههو ماا هاي آن روزه ها و گفتهدف اين سطور، يادداشت برخي از رويداده

ني آن مردمان و ه ديگر از ابتالئات و مشغوليات ذهد و گاهد ي ميه گوانهاي زماها و نوآوريهدگرگوني
.            **اي است ازين و آن رويداد و آن و اين آس هم، يحتمل، خبر تازهزماني 

  پ. ن
___________  

  . ، منتشر شده بود ١٣٨۶ ، سال ٢۵هء جديد ، شمارهء ، دور" نگين"بخشِ  اولِ  اين نوشته ، پيش از اين در * 
  

 محمود هک.  حميد است و حميد نيستهمحمود ک. است  هم آمدهفرا  * * گردی با یاد محمود مه روزناءشتهاین تو
.   نگينهو البت. ای دیگره ها و مجله مهو روزنا.  مرداد است٢٨ای سرد هفردوسِی فردا. و محمود کندوکاوچی است. است
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 نهدر زما.  نگاری استمهشرف روزنا.  نيسته را بندنهچرخد و زما  میه تيز و طنز تلخ و قلمی کهحضور است با نگا هميشه
کشاند، محمود  گویی و بازگویی سخنان حاکمان می هب ه خاموشی و به را بهمه خفقان و مميزی و خودکامگی، های ک

محمود ". نگرانم! رود کند؟ بی محابا می  میهچ "هيد است کمحمود آن نگرانی حم. استقالل قلم و استقالل قلمزنی است
محمود .  یافتند یافت، فرصت نوشتن می مت او انتشار میه ه بها در صفحاتی که در طی ساله کسانی است کهمهء

 برای هکردند، قالبی بود آفرید  را تنگ و تنگتر میهر زمان مميزان حلقه ها کهدر آن سال»  راپورت«است و » راپورت چی«
گذشت و بيان سخنانی دیگر در برابر، در کنار و یا در آنسوی   میه و برداشتی مستقل از آنچنهگزارشی آزاد از وضع زما

زار حدیث دلبران را در حدیث ه  ظرافت و جسارتی هشد و با چ  میه زیبا نوشتهچ. محمود سخن دیگر بود.  سخن رسمی
زبانی در . ی در خفقان»چرند پرند«. دهد  دست میهای ازحاکمان آن روزگار ب مه ترازناها، چهآن راپورت. آورد  زبان میهدیگران ب
ای نامتعارف  و پرجسارت است در آن همحمود آن پرسش.  نشيند  کنجی صم و بکم نمیه به ای کهاز زبان برید. بيزبانی

 روزگاران همهء ه، بلکنه هان که، جنه ه کنهر ميا، خاونه هک" ابرمرد ایران" با ه مصاحبه بهنویسان ک مهجمع خبرنگاران و روزنا
 هاری در راهپس، ب.  ایمهم گذشتهای تمدن بزرگ ه هدیگر از درواز "ه بشنوند که بودند که شدها خوانده نهو زمان و زما

 ٢٨،  ١٥٦٩٠ ءهاطالعات، شمار.:  نگ١٣٥٧ مرداد ٢٥ر، مه آریاهنشاهنگاران با شا مه خبرنگاران و روزناءهمصاحب" (است
   .)٢٥٣٧مرداد 
ميان من و دیگران، . ان آمدندهمراه. بيرون آمدم، در انتظار پایان کار و آمدن آن دیگران. من دیگر تا پایان نماندم: "گفت می

محمود دیگر ".  بود؟هناشایستی و نابایستی رخداد. آمد  سختی بر زبان نمیهسخنی، جز ب.  بودهسکوتی سنگين جا گرفت
م ه نهدرین ناکجاآباد زما. یه آزادی و آزادگی و ترقيخواءهزد طاعون.  استهزد  محمود شرافت طاعون بود؟هطاعون زد

  .ماند و در عجب نمی!" عجب!... عجب: "آورد آرام شگفتی بر زبان می گوید و نا نویسد و تلخ و آرام می  طنز میهمچنان به
  
  
  

                                                                        


