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، بیم ها مجلس اول شوراي ملي در دموکراسی،ي کامنا

 و امیدها

 پور دکتر فضل اله  فوالدی
 عضو هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان

Foolady_1387@yahoo.co 
 

 

 

 چكیده

انقالب مشروطه يكي از مهم  رمرير رويمهادهاي سیاسمي و اعيمماعي 

ايران است. خصوصًا با روعه به رحوالري كه در حوزه هاي مخيلم  راريخ 

عهان پس از انقالب صنعيي و انقالب كبیر فرانسمه بمه وعموي پیوسمت و 

عامعه ايران نه رنهما رحمت رمأ یر ايمر رحموالت عمرار لرفمت بلكمه 

ت بیر المللي لرديه. از طرفي پادشاهان عاعمار دالناخواسيه وارد معا

به علت ناآلاهي از رحوالت عهان به خصوص اروپا در رشخیص رعابت ها و 

اههاف عهرت هاي اروپايي در عهان و منطقه ناروان بودنه. بنمابراير 

صحنه ي رعابت سه عهرت رعیب م )انگلیس، روسیه و فرانسه كممه  ايران،

پمس  و ي شمار هنهوسيان بود(م عرار لرفتههف اصلي آنان كسب منافع ب

از شكست هاي هولناك از روسیه ي رزاري عسمت همايي از ايماالت شمما  

 و ايران طبق معاههات للسيان و رركمانچاي بمه رصمرف روسمیه درآممه

نارواني حاكمان عاعار را در اداره ي امور داخلي به خموبي نمايمان 

ريس و سمسس بمه موعمب ساخت. پس از مسملله ي همرات و معاهمهه ي پما

عرارداد آخا  بخش هاي وسیعي از ايران عها شه و اير رحوالت سبب شمه 

را مردم و لروه هاي مخيل  عامعه روز به روز به بي كفاييي حاكممان 

عاعار آلاه شونه. بنابراير يك سمري مبمارزات و مخالفمت هما علیمه 

المه ي مق حكومت آغاز شه كه سرانجام منجر به فرمان مشروطه لرديمه.

و چمالش هما و  حاضر چگونگي شكل لیري اولیر مجلس شوراي ملي ايمران

هف پژوهش پیش رو رالش برای پرداخير بمه هو را بررسي نموده  پیامهها

اير مسلله و ديگر مسائل مرربط با آن با بهره لیری از منابع مو مق 

رحلیلی است.  –و معيبر و آخرير يافيه های پژوهشی و با روش روصیفی 

آن  ارزشممنه خهمات وعود با که فيه های اير پژوهش بیانگر آن استيا

  و رحلیمل با مقاله اير در. محمه علی شاه به روپ بسيه شه دسيور به

را بمه  اسيقرار و اعمهامات مجلمس، رعمالي و رزلمز  آن بررسي رونه

همراه اههاف و خواسيه هاي بنیانگذاران و نماينهلان و میمزان دسمت 

اههاف را بیان نموده و عايگماه و اهمیممت ايمر دوره از يابي به آن 

 .مجلس را نشان دهه

 

  مجلس، عانون اساسي، آزادي، مشروطه، انيخابات:  كلید واژه
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          موضوع عمومی انداز چشم

 

با عيل ناصرالهير شاه روسط میرزا رضا كرماني، مظفرالهير میرزا 

مظفرالهير شاه عمهرت را بمه دسمت در سر چهل و پنج سالگي با عنوان 

يازده سما  م  به خماطر اعطماي »لرفت. سلطنت نسبيًا كوراه او م 

 ( 6731براون،« ).مشروطیت به يادمانهني است

در اير دوران، مردم انجمر هاي مخيلفي را رشمكیل داده بودنمه و 

به پیشه وران، صنعت لران و اصناف رقسی  ممي شمهنه كمه بمه عنموان 

مردم و هیلت حاكمه بمه شممار ممي آمهنمه. بازرلانمان نماينهه بیر 

شركت بمزر  سمهامي كشمور بمود  را اصفهان شركت اسالمي را كه اولیر 

رشكیل دادنه و در رهران لروهي از روشنفكران انجمر معارف را رأسیس 

نمودنه و با لردآوري كياب هاي خود نخسيیر كياب خانه ي ملمي كشمور 

ر مهت كوراهي پنجماه و هفمت مهرسمه ي را ايجاد كردنه و روانسينه د

روسط دوازده نفر  ی مخفیخصوصي در رهران داير كننه. در ربريز، مركز

از عوانان رنهرو كه با روزنامه ي لنج فنون همكاري مي كردنه بنیاد 

لذاشيه شه و حزب اعيماعیون عمامیون كمه در بماكو روسمط لروهمي از 

روسیه فعالیت ممي كردنمه مهاعران كه زماني در حزب سوسیا  دموكرات 

رأسیس شه و اير دو رشكیالت رحت رأ یر سوسیالیس  انقالبمي ماركسیسم  

روي عرار داشت. مجمع آدمیت رهران روسط میرزاعباس علي خان عزوينمي 

-6731کسمروی،) .م كه بعهها به آدمیت معروف شه م بنما نهماده شمه

 ( 6733آبراهامیان،-6733آوری،

در فراه  آوردن مشمروطیت ايمران نقمش هر چنه شخصیت هاي ميعهدي 

داشيه انه كه بسیاري از آن ها در زمان به  مر نشسير انقالب مشروطه 

لیكر افكار و انهيشه هماي آن هما رأ یرلمذار  ،در عیه حیات نبودنه

بوده است، از آن عمله سیهعما  الهير اسمهآبادي اسمت. وي اعمهامات 

قق وحهت ديني و شناسانهن زيادي در داخل و خارج از ايران در عهت رح

چهره ي اسيعمار خصوصًا اسيعمار انگلیس انجام داد. به خصوص انهيشمه 

هاي او در رواج بحث آزادي و رعايت حقمو  ممردم، انقمالب مشمروطه و 

عانون اساسي رأ یرلذار بوده است. از ديگر افمراد میمرزاملك  خمان 

شمرايط فكمري است كه رعهاد زيادي از محققان معيرفنه كه در ايجماد 

در خور رأملي داشميه اسمت. وي ممي رأ یر مناسب براي انقالب مشروطه 

لويه به اروپا رفي  و در نظام هاي مذهبي، اعيمماعي و سیاسمي غمرب 

مطالعه نمودم و ماهیت فرعه هاي مخيل  مسیحیت و سازمان محافل سمري 

 و فراماسونري را مطالعه كردم و معيقهم كه بايه عقل عملي اروپا را

عهام بمه رأسمیس  با عقل مذهبي آسیا رلفیمق نممود. وي در ايمران ا

سمسيامبر  63همم .  برابمر بما 6123ربیع االو   61فراموشخانه نمود)

م( كه به علت نگراني شاه منحل و حيي ذكر نام آن عهغر لرديمه  6216

و پس از ریرلي روابط او با دولت دست به انيشار روزناممه ي عمانون 

و روعه به ضرورت عانون مؤ ر بود. میمرزاملك  خمان زد كه در ررويج 

عقیهه داشت كمه عموانیر عهيمه بايمه بمر دو اصمل بنیمادي اسميوار 

او  بهبممود رفمماه عمممومي و دوم برابممري همممه ي آحمماد :»باشممه

 ( 6731الگار،«)عامعه

 علل شكل گیري انقالب مشروطه 

با روعه به مطالب مقهممه عواممل ميعمهدي در شمكل لیمري انقمالب 

شروطه ي ايران نقش داشيه كه به برخي از مه  رمرير آن هما فهرسمت م

 : وار اشاره مي شود

  رأ یر اعهامات و اصالحات اعيماعي م سیاسي امیركبیمر. رمأ یر

افكار سیهعما  الهير اسهآبادي و شالردانش بر روشنگري ممردم 
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شر  ،و روشر فكران رأ یر روزنامه هما بمر آلماهي ممردم و رو

روزنامه هايي كه در خارج چاپ ممي شممهنه و از  فكران به خصوص

درخواسمت ممردم بمه خصموص  ،سانسور دوليي ايمران دور بودنمه

ايرانیان رحصیل كرده در خارج، مبنمي بمر ايجماد يمك حكوممت 

عانون لرا، رأ یر علماي مذهبي بر آلماهي عمموم ممردم و بمه 

خصوص بازارياني كه ه  رعطیلي بازارشان نمود بیش رممري پیمها 

وو  كرد و ه  امكانات مادي داشينه، خودباوري مردم بعمه از ل

رژي، رأ یر رأسیس مهارس به  و معاههات ننگیر خارعي مثل ريير

سبك عهيه، آلاهي ايرانیان از روان مبارزات مردم بمما الهمام 

از ايممر كممه روس همما روانسممينه حكومممت مسمميبه كشورشممان را 

ر فكمران از برانهازنه و انقالب نماينه، آلماهي ممردم و روشم

پیشرفت ژاپر با حكومت مشروطه، نقش عريانمات فراماسمونري در 

روشنفكران، انزعار مردم و بزرلان از اعطاي اميیازات سیاسمي 

و اعيصادي به بیگانگان، اسيقراض هاي خارعي شاه و صرف آن در 

مسافرت هاي اروپايي، نفرت مردم از دخالت هاي سفراي روسیه و 

ر و علولیري نكردن طعمام از ايمر نموي انگلسيان در امور كشو

مسايل، عقهه رواني عمومي شكسمت از روسمیه و انعقماد ننگمیر 

ررير معاههات راريخي يعني للسيان و رركمانچاي در حمالي كمه 

همیر روسیه از ژاپر با حكومت مشروطه شكست خورد. رنفر ممردم 

بلژيكمي،  نموز و بازاريان از مسيشاران خارعي به خصوص مسمیو

هي برخي از مينفذير و درباريان با انقالبیون، كشيه شمهن همرا

ناصممرالهير شمماه بممه عنمموان پادشمماهي مسمميبه بممه دسممت 

میرزارضاكرماني، احساس حقارت و سرسسردلي سالطیر عاعار نسمبت 

عیر الهوله ارابمك اعظم   به بیگانگان، معزو  شهن عبهالمجیه

عالا الهولمه حماك  رهم ران، به عنوان سمردمهار خودكمامگي و 

رأ یرپذيري پادشاهان سلسله ي عاعاريه از مسافرت به كشورهاي 

 و... اروپايي و را حهودي ه  روي كار آممهن مظفرالمهير شماه

 ( 6731رقی زاده،)

 آغاز مشروطه ايران

مظفرالهير شاه پس از به رخت نشسير با مشمكالت مخيلم  اعيصمادي، 

لحاظ عسمي بیممار اعيماعي و سیاسي مواعه بود. خصوصًا اير كه وي از 

بود و عصه داشت براي معالجه به اروپا سفر كنه كه براي اير منظمور 

نیاز به يك میلیون لیره اسيرلینگ داشت. مذاكراري براي اخذ آن بما 

م رقريبًا پس از 6111دو  روس و انگلیس صورت لرفت و سرانجام در سا  

ز روسمیه چهارسا  پادشاهي موفق به اخذ وام با بهره ي پمنج درصمه ا

لرديه كه در مقابل آن عوايه لمركات كشور را به عز لمركات فمارس و 

خلیج فارس كه در دست انگلیسي ها بود در لرو روسیه لذاشمت. پمس از 

اير اعهام بر عهرت بلژيكمي بمه رياسمت نموز افمزوده شمه همر چنمه 

بازرلانان از رسلط مسيشاران بلژيكي بسیار ناراضي بودنه امما عمهم 

و نفوذ روسیه باعث شه كه نارضاييي روز بمه روز افمزايش  عهرت دولت

رعممهادي از بازرلانممان سرشممناس و  6711يابممه و سممرانجام در سمما  

روحانیون برعسيه ي كشور به دنبا  يكسري اعيراضات و بي روعهي هماي 

دربارم ماعراي نوز بلژيكي، واععه ي كرممان، داسميان عسمگرلاريچي، 

و به چوب بسير بازرلانمان م در حمرم  حاد ه ي بانك، لران شهن عنه

حضرت عبهالعظی  ميحصر شهنه. مورخان آن را نشمانه ي آغماز مشمروطه 

 (6737کسروی،ايران مي داننه. )

سرانجام پس از روطله ي درباريان به رهبري امام عمعمه خمويي م 

نوه ي ناصرالهير شاه م و بي حرميي به علمماي حاضمر در مسمجه شماه 

به پیشنهاد طباطبايي رهمران  …، سیهعما  واعظ و بهبهاني، طباطبايي

را به سمت ري ررك كردنه كمه در ايمر رابطمه مؤلم  رماريخ بیمهاري 

الر ما فردا در اير شهر بمانی  عمیر الهولمه » ايرانیان مي نويسه 
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چمه بعضمي  (شايه مقصود منقلب شمود)محرك امام عمعه و مردم مي شود 

هم   رخورد خواهنمه نممود. رجمااعزاي ما با اعزاي امام عمعه زد و 

داخل دركار مي شونه الر همراهي آن ها نكنی  كه مناسب نیست و المر 

همراهي كنی  آن وعت به مردم القاي شبهه خواهنه نمممود و در پايمان 

مي لوينه مي خواسيی  عنه را ارزان كنی  آعايان ممانع شمهنه و بممه 

به بهانمه ي نظم  . داير بهانه ساير مأكوالت را ه  لران خواهنه نمو

شهر و امنیت، مردم را نفي و ربعیه مي كننه پس صالح در اير است كمه 

چنه روزي در اير شهر نباشی  و در زاويه مقهسه ي حضمرت عبمهالعظی  

 ( 6733آوری،«).علیه السالم ميوع  و مجاور باشی 

يك بمه دو  پیشنهاد فو  مورد موافقت ساير علما عرار لرفت و نزد

وحانیون و بازرلانان در حرم حضرت عبمهالعظی  ميحصمر هزار نفر از ر

شهنه و درخواست رأسیس عيهاليخانه و خلمع عمیر الهولمه صمهراعظ  و 

كردنه. روحانیون  …نوز بلژيكي و  عالاالهوله حاك  رهران و عز  مسیو

و بازرلانان با رهبري شخصیت هماي برعسميه ي ممذهبي رهمران ماننمه 

 بهبهاني در اير موععیت درخواسمت هماي سیهمحمه طباطبايي و سیهعبههللا

خود را محهود به يك اعهام معنوي در عهت ايجاد حكومت عانون كردنه. 

اما چون هنوز نیروي نهضت براي كسب موفقیمت كمافي نبمود، علمما از 

سابقه ي دوسيي ملك الميكلمیر و حاج میرزا يحیي دولت آبادي با شمس 

ناظ  االسمالم يفاده نمودنمه)الهير بیك سفیر امسراطموري عثمماني اسم

وي را واسطه ي بیر خود و شماه عمرار دادنمه و سمفیر  (6733کرمانی،

خواسيه هاي مهاعرير را نزد مشیرالهوله وزير امور خارعه فرسمياد و 

مشممیرالهوله نممزد شمماه در حضممور عممیر الهولممه آن را عرائممت كممرد. 

بي مظفرالهير شاه كه را اير زمان از خواسيه هاي مشمروطه خواهم ان 

اطالي بود موافقت خود را از طريق مشیرالهوله به سفیر عثماني اعمالم 

آعايمان را بما احيمرام بمه »نمود و به عیر الهوله دسيور داد كمه 

عیر الهوله ضمر اطاعت از فرممان شماه در صمهد « رهران بازلردانیه.

چهمار ، بود به نحوي حركت را بي ا ر كنه و لذا به بهانمه ي لفيگمو

نفر از مشروطه خواهان را به خانه ي خود كشمانیه و آن هما را نمزد 

خود نگه داشت و به اير ررریب میانجیگري سمفیر عثمماني بمي نيیجمه 

 ( 6731شمی ،) .مانه

به دنبا  روطله چینمي هما و دسیسمه هماي عمیر الهولمه و سماير 

ي مخالفان مشروطه خواهان براي بار دوم رحصر با شركت رعهاد بیش رمر

علیه شاه و درباريان آغاز لرديه كه شامل دو دسميه ممي شمهنه. يمك 

دسيه مذهبیون )علما( بودنه كه رهران را به سمت عيبات عالیات رمرك 

نمودنه كه در ع  مورد اسيقبا  ممردم عمرار لرفينمه و دسميه ي دوم 

رعهاد زيادي از اعشار مخيل  مردم رهران بودنه كمه بما همهف روشمر 

ران در محوطه ي سفارت انگلسميان رجممع نمودنمه كمه فكران و اصالح ل

بمه  هما باعث انعكاس وعايع پیش آمهه ي ايران از طريمق سمفاررخانه

يه و اير بار سفیر انگلسيان مظفرالمهير شماه را دكشورهاي ميبوي لر

عممادي  11در عريان حوادث عرار دهه و سمرانجام مظفرالمهير شماه در

همم .ش. از سمر اكمراه،  6123اد مرد 61هم . . برابر با 6711الثاني

نظمام  س از رهويرفرمان مشروطیت را صادر كرد. مجلس شوراي ملي در پ

هممم . .رشممكیل  6711رعممب  11نامممه ي انيخابممات مجلممس در رمماريخ 

 (6733آوری،لرديه.)

در اير فرمان شاه به صراحت به رشكیل مجلس شوراي ملمي و رمهوير 

ا سران مشروطه پس از بررسمي نظام نامه ي انيخابات اشاره نموده، ام

فرمان شاه آن را مطلوب خود نهيهنه، زيرا معيقه بودنه نامي از ملت 

)روده ي مردم( نیامهه بود. رهبران ميحصنان در باغ سمفارت انگلمیس 

رت رسمیهه ابا مشیرالهوله كه پس از صهور فرمان مشروطه به مقام صمه

ي در ركمیل فرممان از وي خواسينه فرمان و بود علسه اي ررریب دادنه

عبلي از طرف شاه صادر شود كه حقو  آحاد ملت در آن لحاظ شود، سمسس 
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ير دسمت خمط روز  مظفرالهير شاه فرمان ركمیلي را ه  صادر نممود. ا

 و ممردم را رمأمیر نممود خواسميههفهه  عمادي الثماني صمادر شمه و

عضهالملك براي رمهارك و رهیمه ي مقمهمات بازلشمت آعايمان بمه عم  

 ( 6737ضوانی،ر).رفت

از افتتاح مجلس بدون نماينده تا تشكیل مجلس شوراي ملي با حضور 

 نمايندگان تهران

هم . . در عمارت مهرسه ي عالي نظمام، 6123مرداد 11عصر روز شنبه

حضور علما، رعا ، اعیان، اشراف، با علسه ي باشكوهي به دعوت دربار 

عادي كه در بیمرون بازرلانان، اصناف، شاهزادلان و بسیاري از مردم 

و درون مهرسه ي نظام بودنه، رشكیل شه و چون شاه سممخت ممريو بمود، 

عضممهالملك از شمماهزادلان سممالخورده ي عاعممار از طريممق دولممت از 

میهمانان پذيرايي مي كرد و به نام نامي شاه مجلس را افيياح كمرد. 

اير مجلس كه مقهمه ي رشكیل انجمر انيخابات بمه منظمور رهیمه و در 

مشمیرالهوله  ،وير نظام نامه ي انيخابات مجلمس شموراي ملمي بمودره

صهراعظ  از طرف دولت و ملك الميكلمیر از عانب رموده ي ممردم سمخر 

لفينه و علي رغ  كارشكني هاي عناصر مررجع دربار كه هنوز بمه دوام 

و بقمماي رژيمم  اسمميبهادي امیممهوار بودنممه سممرانجام نظممام نامممه ي 

نفره كه عبارت بودنمه از صمنیع الهولمه،  انيخابات روسط لروهي پنج

محيشمم  السمملطنه، مخبرالسمملطنه، میرزاحسممر خممان و میرزاحسممیر 

مشیرالهوله رهیه و رهوير لرديه و در روز نوزده  رعب نظام نامه به 

امضاي شاه رسیه. در مهري كه فرمان مشروطه صادر لرديه رما رهیمه و 

از عريمان اممور بمي  رهوير نظام نامه ي انيخابات غالب شهرسيان ها

اطالي مانهنه، زيرا به دسيور دولت رلگراف خانه از مخابره ي رلگراف 

ون و زعماي رهران به شهرسيان ها خودداري مي كردنه. مؤل  راريخ ملی  

در رهران اير هممه داسميان »مشروطه ي ايران در اير باره مي نويسه:

ز و كرممان روي داده بودنه. در ربريز، رشت، مشمهه، اصمفهان، شمیرا

مردم چیزي نمي دانسينه. علمولیري از رلگمراف بمه حما  خمود بمود. 

مشیرالهوله عانشیر عیر الهوله شهه بود. از اير عا دانسيه ممي شمه 

م يا بهير بگويی : دست هاي ديگري  عیر الهوله رنها نبوده و ديگران

ه  كار مي كردنه و علوي روده را مي لرفيه انه. دست خط هاي شاه كه 

بايست در همه عما بمه ديموار چسمبانهه شمود، نشمهه و برلزيمهي  مي

نماينهلان كه مي بايست در همه عا آغماز شمود، آغماز نشمهه بمود و 

 ( 6737کسروی،«)آلاه مي مانهنه. شهرها به يك بار نا

بر اساس نظام نامه، مردم به شش لروه رقسی  شهنه و براي رهمران 

شمه كمه عباررنمه از: شصت نماينمهه بمه شمرح ذيمل در نظمر لرفيمه 

شاهزادلان و عاعاريان چهار نفر، علما و طالب چهار نفر، بازرلانمان 

دو نفر، زمیر داران و كشاورزان ده نفر و پیشه وران سمي و دو نفمر 

كه در اير بیر بیشيرير نماينهلان از بازاريان و پیشه وران بودنمه 

 ( 6737وی،کسركه اينان در مجلس او  نقش عابل روعهي ايفا كردنه. )

 نگاهي به نظام نامه ي انتخابات

سرانجام نظام نامه ي انيخابات در دو فصل كه شامل سي و دو ماده 

هم . . به امضاي مظفرالهير شاه رسیه. 6711رعب سا 61رهوير لرديه در

رهیه ي اير عانون نخسيیر رالش در نوي خود به شمار مي رفت، هر چنمه 

كشور وضعیت عسماني شاه بما سمرعت  كامل نبود چون به عهت شرايط خاص

رهیه لرديه مي روان اظهار نمود كممه در رمهوير آن نهايمت درايمت و 

كفايت را از خود نشان دادنه. بر اساس آن ايران به يمازده حموزه ي 

نفمر از  11نماينهه بود كه631انيخاباري رقسی  نمود و مجلس مركب از

ير عمانون بمراي  نفر از ساير اياالت بودنه. بمر اسماس 11رهران و ا

 71رشكیل مجلس شوراي ملي مقرر داشينه كه كلیه ي رأي دهنهلان حهاعل

سما  سمر داشميه باشمنه و عمادر بمه خوانمهن و نوشمير  31و حهاكثر

در حوزه ي خمود سرشمناس باشمنه و داراي ملكمي  ،(6731بروان،باشنه)
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لیمره نباشمه و سممالیانه دو لیمره  31باشنه كه ارزش آن كم  رمر از

پرداخت كننه يا دست ك  در سا  ده لیره درآمه داشيه باشنه.  مالیات

محجور يا فاعمه اهلیمت، مررمهير از اسمالم، ورشكسميگان، مجمرمیر و 

كارمنممممممهان دولممممممت از حممممممق رأي دادن محممممممروم مممممممي 

(انيخابات مجلس هر دو سا  يك بار انجمام شمود  و 6731آوری،).باشنه

نیر بنا شه رأي لیمري نماينهلان از حق مصونیت برخوردار باشنه. همچ

در رهران مسيقی  باشه اما در اياالت از طريمق سميادهاي انيخابماري 

 ( 6731بروان،).انجام لیرد

يكي از معايب عمهه ي ايمر عمانون دو مرحلمه بمودن آن بمود. در 

مرحله ي او  در شهرها و محالت مخيل  و نیز در روسمياها رعمهادي از 

نه و در مرحلمه ي دوم منيخبمیر داوطلبان را انيخاب و اعزام مي كرد

لرد يكهيگر عمع مي شهنه و از بیر خمود نماينمهلان را انيخماب ممي 

كردنه. اير شیوه سبب اعما  نفوذهايي مي شمه. در مرحلمه ي او  رأي 

دهنهلان عاهل و ناوارد زير فشار اعیان و اشراف عرار داشمينه و در 

نه دوسيان خود را مرحله ي دوم افراد  رورمنه و كساني كه مي روانسي

عانع سازنه كه از سوي دولت هاي خارعي حمايت مي شهنه يما شمايه از 

 ( 6733آوری،).حمايت دربار برخوردار بودنه امكان انيخاب شهن داشينه

 تدوين قانون اساسي و چالش ها

مجلس شورا با حضور نماينهلان رهران پس از نطق شاه فعالیت خمود 

صنیع الهوله بما اكثريمت  وخاب لرديه را آغاز كرد. هیلت رئیسه اني

آرا به عنوان رياست مجلس و و و  الهوله نايب ريیس او  و حاج حسیر 

آعا امیر الضرب نايب ريیس دوم انيخاب شهنه و آعايمان سمیهمحمهرقي 

هراري، سیهنصراله، دبیمر السملطان و عمون الهولمه بمه سممت منشمي 

ي اير مجلمس رمهوير و ( مه  ررير وظیفه 6731رضوانی،).برلزيهه شهنه

رصويب عانون اساسي مشروطه بود. اير عانون كه ابيها نظمام ناممه ي 

اساسي خوانهه مي شه در پنجاه و يك ماده رهوير لرديه و در چهارده  

میمرزا  هم . . به امضاي مظفرالهير شماه و محممهعلي6711ذيقعهه سا 

ان ولیعهه رسانهنه. رمهوير عمانون اساسمي چمالش هماي فراوانمي میم

نماينهلان و عريانات فعا  سیاسمي ايجماد كمرد. فريمهون آدمیمت در 

را سخر از عانون و نظام » ايهئولوژي نهضت مشروطیت ايران مي نويسه:

نامه اي اساسي نبود كمير اخيالفي میان نماينهلان ديگران پیمها ممي 

كه مجلس رصمی  به رهوير عانون اساسي و رنظی  آن  زمانیشه؛ اما از 

ر رابطه از پیش انيخاب كرد و نگارش پیش یلرفت و كمیسیوني را در هم

يشان سسرد و با ررریبي كه لروه مذكور از ه انويس عانون اساسي را ب

ررعمه ي ديگر عوانیر عهان به دست داد، اخميالف میمان نويسمنهلان و 

روحانیون مجلس آغاز لرديه. روحانیون كه از ميرعمیر عانون اساسي و 

عانون شريعت طرفهاري و حصو  آن را از رمهوير عمانون عهيمه آن هم  

ميخذ از عوانیر كشورهاي غربي بي نیاز مي ديهنمه، خواسميار اعمراي 

همان احكمام در عالمب مقمررات عهيمه و ميناسمب بما شمرايط موعمود 

 (6717آدمیت،«)بودنه.

طه خواه شرط رناسب و پذيرش نظام ناممه ي بر عكس روشنفكران مشرو

عوانیر كشمورهاي آاساسي كشور را در ررعممه و رطمابق  ن بما ديگمر 

مشروطه مي دانسينه. اير اخيالف در خاسيگاه كه منشأ اخيالف هاي ديگر 

آينهه میان دو ضلع مذبور لرديه. از ديهلاه شیخ فضل اله نوري نوعي 

ديمر اسمالم »قي شه و او مي لفت:رو در رويي با اعراي احكام مذهب رل

اكمل اديان و ار  شرايع است و اير دير دنیما را بمه عمه  و شمورا 

خوانهه، آيا چه افياده است كه امروز بايه دسيور عه  ما از پماريس 

برسه و نسخه ي شوراي ما از انگلیس بیايه ؟ مي خواهنه مجلس شموراي 

 (6717ررکمان،«)ايران را پارلمنت پاريس بسازنه.

اسناد به دست آمهه نشان مي دهه كمه ررعممه ي عموانیر كشمورهاي 

مشروطه به نام عانون اساسي ايران حركت حساب شهه اي بود رما بمهير 
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وسیله مشروطیت رثبیت و پارلمان عانونگذاري ايران عاي احكام شريعت 

لري باشه و اير خواست و همهف مشمروطه ه و مقررات عهيه سیاست مشروط

بود. با آغاز اخيالف نظرهما، برخمورد ايمر طبقمه و  خواهان غرب لرا

روحانیون شروي شه كه در واعع اميهاد كشمكش ايمر دو عنصمر بمود از 

نخسيیر مرحله حركت مشروطه خواهي و پس از اير نیز اسميمرار يافمت. 

علما بر آن بودنه كه را حه امكان از ورود عناصر غربگرا بمه مجلمس 

كران مي خواسينه عمهرت روحمانیون را علولیري كننه. در مقابل روشنف

 ( 6731انصاری،).در حه عانون و مجلس مهار كننه

را پیش از عنبش عهالت خانه در ايران، عانون اساسي و اصالً چیمزي 

به معني حقیقي آن وعود نهاشمت و مشمكالت ممردم و « عانون » به نام 

ها نزد اخيالف هاي آن ها اغلب در محاكمه ي شرعي علما و يا روسط آن 

دوليیان حل و رفع مي لرديه. ه  چنیر بمه دلیمل رسمملط كاممل نظمام 

شاهنشاهي بر عان و ما  مردم، عانون نمي روانست مفهومي داشيه باشه 

چون شاهان هر كهام خود را منشأ عانون و سخر خويش را مظهمر آن ممي 

دانسينه، اما پس از عنبش براي رفع نیازهاي مردم و رحقق آرمان هما 

سيه هايي كه ايشان بر اساس آن بسیج شهه و به پا خاسيه بودنه و خوا

طبیعيًا نیاز به رربیت و رنظی  موادي اساسي در عالب عانون داشمينه 

ز افيياح براي آن رشكیل ااز اير رو نخسيیر اعهام مهمي كه مجلس پس 

( مؤل  رماريخ بیمهاري 6726هوزان،).بود« عانون اساسي» لرديه رهوير

اخيالف هاي عمهه میان دو عناح مذهبي و مشروطه خواهمان  ايرانیان به

در عريان رهوير عانون اشاره دارد و مي نويسه كه هواداران عموانیر 

امروز اصالح مملكت به اعراي عانون است، را صماحب » اسالمي مي لفينه:

عانون نباشی  و را در مملكت ما عممانون اعمرا نشمود، ظلم  و رعمهي 

خيي ما از بي عمانوني اسمت. هممه ي ممالمك و برداشيه نمي شود. بهب

عموم ملل روي زمیر حيي وحشیان آفريقا بر طبمق عمانوني كمه دارنمه 

رفيار مي نماينه، عز ما كه لويا مسيلزم شهه اي  بر خالف عانون خود 

رفيار نمايی . بیايیه فكرران را منحصر به اعراي عانون اسالم كنیه. 

ون اسمالم ارخماذ و اعيبماس نمموده اغلب آن چه ديگران دارنه از عان

انه، پس بايه كاري كرد كه عانون اسالم در بیر ما عماري لمردد و از 

و دانشمنهان بنويسمنه الزم اسمت. وزرا  براي دولت ه  عانوني كه عقالً 

بايه ركلیفشان معلوم باشه. حكام بايه حهودشان محهود لردد، رعايما 

عمز ] بنمابراير …حفوظ باشهو ربعه ي خارعه در ايران بايه حهودشان م

اير كه علما را با خود كنی  و ايشان اعهامي كننه و نواعص را اصالح 

نماظ  «)كننه ديگر ررریبمي و عالعمي بمراي پیشمرفت مقصمود نمهاري .

 (6733االسالم،

مرا در موضموي مشمروطیت و محمهود »شیخ فضل اله نوري نیز نوشت: 

مي روانه موضوي را انكار بودن سلطنت، ابهًا حرفي نیست؛ بلكه احهي ن

كنه و موعوف داشت بعضي بهعت ها الزم اسمت. اصمالح اممور مملكيمي از 

عبیل مالیه و عهلیه و ساير ادارات الزم است كه رمامًا محمهود شمود. 

سيقله را محمهود  الر ما بخواهی  مملكت را مشروطه كنی  و سملطنت م

نمايی . محققًا  داري  و حقوعي براي دولت و ركلیفي براي وزرا رعییر

عممانون اساسممي و داخلممي و نظممام نامممه و دسمميورالعمل همما مممي 

 (6717ررکمان،«)خواهی .

اير انهيشه را حه اعراي عوانیر شريعت مورد نیاز بر اساس هممان 

عوانیر مورد پسنه و حمايت روحانیون و علماي دير پیش رفت و پمس از 

ه بمه نماينمهلان رشكیل مجلس شورا نیز اير اخيیارات در همان محهود

ررديه چنیر انيزاعي از عانون در حهود شري نه فقط  یداده شه. اما ب

رزوي مشروطه خواهان نبود، بلكه ممورد پسنهشمان نیمز آدر انهيشه و 

واعع نمي لرديه. به دنبا  همیر امر، پیش نويس طمرح رنظمی  عمانون 

 روسط حسر پیرنیا و برادرش حسیر پیرنیما، ممؤرمر الملمك، فرزنمهان

میرزانصراله خان نائیني و همیاري سعهالهوله در پنجاه و يمك مماده 
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نوشيه شه. سعهالهوله براي كمك به رهوير عانون اساسي مشروطه، چنمه 

از پارلمان انگلیس و يك نسمخه از عمانون اساسمي « عانون»عله كياب 

بلژيك را از منشي سفارت بلژيمك بممه دسمت آورد و در اخيیمار هیلمت 

( 6712رقمی زاده،) .و آنان مشوو  رهوير عانون شهنه مزبور عرار داد

سعهالهوله، رقمي  البيه پس از پیشنهاد آن به مجلس، هیليي با شركت 

رب، نصراله اخموي و مسيشمارالهوله ضزاده، مشارالملك، حاعي امیر ال

ز عانون اساسي بلژيك و را حهي عانون اساسي فرانسمه و ابا اسيفاده 

الكان به رهوير عانون اساسي و رفمع نقمص روعه به عوانیر كشورهاي ب

( البيه بمراي ايمر كمه ررعممه 6717اعظام عهس،) .سابق آن پرداخينه

بودن آن مورد بحث برخي نماينهلان مجلس عرار نگیرد، بعضي از ممواد 

را انهازه هاي روییر دادنه را ه  با شرايط ايران رطبیق كنه و هم  

لروه هاي مخيل  از عمله رنهروان مشروطه خواه را راضي كنه. در اير 

ايران عنجا  فراواني براي « عانون اساسي»رعارض در برداشت و رهوير 

برانگیخت به محو آن كه علما احساس كردنمه، از آن پمس امكمان دارد 

عانوني غیر از عرآن و حهيث شیوه اي رسمي مورد اسيفاده عرار لیرد، 

واكنش هايي سخت نشان دادنه. شیخ فضل اله نوري، از نخست با هر نوي 

مخالفمت  اولويت هاي انهيشه هاي غرب لرايانمه مشمروطه خواهمان بمه

 بمابرخاست و بنا به لزارشي، مشیرالهوله و طباطبمايي و عضمهالملك 

رنظی  عمانون  رابطه با شیخ فضل اله نوري پس از بازلشت رحصر ع  در

سالم صمورت لیمرد  اساسي و وضع مالیات كمه بايمه بمر طبمق عمانون ا

( وي با اشاره به رمهوير عمانون 6717ررکمان،).مذاكراري به عمل آمه

نظام نامه ي اساسي و عانونیت مواد سیاسمیه »ايران نوشت: اساسي در 

و نحوهمما مممر الشممرعیات بممه موافقممت بمما شممريعت منمموط بايممه 

اساس عانون مشروطه، لباسي اسمت بمه عاممت »( و 6717ررکمان،«)باشه.

فرنگسيان دوخيه كه اكثر و اغلب طبیعي مذهب و خارج از عانون الهمي 

ان كه سساس ديمر و یفرعه ي فرنگ و كياب آسماني هسينه. هويهاست اير

آيیر نهارنه، عهرًا و بالضروره نالزير از رأسیس عانوني خواهنه بود 

كه اساس مملكت داري و سیاست لذاري و رنظیممات ملكیمه و انيظاممات 

كلیه و حفظ حقو  و نفوسشان در رحت آن عانون و مربمموط بمهان اسماس 

ز مشروطیت نیمز خواهمه باشه و اال زنهلاني صورت نبنهد بلكه مجبور ا

بود، چرا كه عانونشان داير به احكمام الهمي و ربلیمخ شخصمي مقمهس 

رسالت پناهي نیست كه مصون از نواعص باشه. بهيهي است به اسيعهاد و 

اسيبهاد اشخاص ه  كه هر يك از احيما  خطا اسمت نیممز مملكمت درسمت 

نون كمه عما …نخواهه شه، پس ناچار از مشاوره و مشروطه خواهه بمود 

ولي مما اسمالمیان كمه كيمابي  …مجعوله و موضوعات مفروضه ي آن است 

داري  آسماني و پیومبري عقمل او ، چگونمه ميابعمت مشمروطه طلبمان 

(كشمكش هاي فراواني بیر لمروه 6733رائیر،«)پاريس و انگلیس نمايی ؟

هاي مخيل  در ايران درلرفت. روي ه  رفيه اوضماي نشمان ممي داد در 

يسمان عمانون اساسمي نسمخه بمرداري از ديگمر عموانیر رنظی  پیش نو

كشورهاي مشروطه امري رصادفي نبود، بلكه مشروطه لران در اير رهوير 

حساب شهه رفيار كرده انه و بر اساس اسناد به دست آمهه، فراماسمون 

هاي ايراني عضو لژ بیهاري پس از افيياح مجلس رالش كردنه در رمهوير 

 ( 6731بروان،).كمك كننهعوانیر به مشروطه خواهان 

 ساير اقدامات مجلس اول شوراي ملي

عالوه بر رهوير و رصويب عانون اساسي مجلمس شموراي ملمي در ممهت 

كوراه حیات خود اعهامات بسیار با ارزش و ك  نظیري انجمام داد كمه 

 در اينجا فهرست وار ذكر مي شونه :

رمهوير مماده )عبمل از  11م نظام نامه ي داخلي مجلس مشيمل بمر 

 عانون اساسي رصويب شه( 

ش عانون مسلو  بودن هیلت وزيران در برابر 6123م در دي ماه سا  

 مجلس را رصويب نمود.
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م ممانعت از اخذ هر لونه وام عهيه از دولت هاي انگلیس و روسیه 

هزار لیره وام از انگلیس و روسیه  ش. اليحه ي چهارصه 6123)در آبان 

 را رد كرد(.

 میزان حقو  پادشاهم رثبیت 

 م اصالح بودعه و رعهيل آن

 ش. 6123م رصويب اساس نامه ي بانك ملي در آبان 

م لوو عرف مهاخل يا سودهاي نامنظ  و غیرمشمروي خاصمه در وصمو  

 مالیات

م وادار كردن محمهعلي شهه براي اخراج بلژيكي از ايران )نموز و 

 ( 6731وان،بر) .ونش پري  مورد انزعار خاص عرار داشينه(امع

 ش(6121م رصويب ميم  عانون اساسي )مهر 

ش( بر اساس اصل سیزده  6121م رصويب عانون آزادي مطبوعات )بهمر 

عموم روزنامه ها مادامي كه منهرعات آن ها مخل اصلي از اصو  اساسي 

دولت و ملت نباشه مجاز و مخيارنه كه مطالب مفیه عام المنفعمه هم  

انهيش خلمق را بمر آن مممذاكرات بمه طبمع  چنان مذاكرات مجلس و صالح

رسانیهه منيشر نماينه و الر كسي در روزنامه ها و مطبوعات بر خمالف 

آن چه ذكر شه و با غرص شخصي چیزي طبع نمايه يا رهمت و افيرا بزنه 

 ( 6731ذاکر حسیر،).مورد محاكمه و مجازات خواهه شه

 ش.( 6121م رصويب عانون انجمر هاي اياليي و والييي )خرداد 

م . كه بر اساس آن روسیه و انگلیس را  6113م مخالفت با عرارداد

 ش.( 6121به سه عسمت رقسی  نمودنه. )خرداد 

 م رالش براي برعراري رساوي حقو  پیروان مذاهب مخيل 

 میرزا ظل السلطان از حكومت اصفهان م بركناري شاهزاده مسعود

هعلي شماه از وزارت زن محمم م بركناري كامران میرزا عمو و پمهر

 (6731رقی زاده،عنگ)

    

 

 جناح هاي مجلس اول

یع الهوله و عناج رنمهرو صنمجلس به دو عناح میانه رو به رهبري 

به رهبري دشمر ديرير وي سعهالهوله رقسی  شهه بود. عناح میانمه رو 

روسط اكثريت علما حمايت مي شه و عناح رنهرو مورد حمايت انجمر هاي 

داشت. امیر السلطان مي كوشیه را حمايت عناح میانه رو  انقالبي عرار

 ( 6731بروان،).را در عريان اخذ وام خارعي كسب نمايه

نماينهلان ربريز نماينهه ي عناح افراطي يا بنیادلرا بودنه كمه 

رحت رأ یر ايهه هاي اصالح طلبان روسیه عرار داشينه. در كنار مجلمس 

رير و مه  رمرير عنماح بمود كمه ملي يا مردمي عناح روحانیت عالب ر

عناح روسط برخي از مجيههير از عمله سیهعبههللا و سمیهمحمه طباطبمايي 

 ( 6731بروان،).رهبري مي شهنه

 سرانجام مجلس

سه بارهما  محمهعلي میرزا هر چنه عبل  از اير كه به پادشاهي بر

از آزادي خواهان حمايت كرده بود، اير حمايت نه به عهت عالعمه ي او 

دموكراسي يا مشروطه خواهي بود به علمت رمرس از ايمر كمه آزادي به 

كسي از شاهزادلان را به عنموان ولیعهمه انيخماب نكننمه و  ،خواهان

شان داد، دنبما   عملكرد وي پس از مر  مظفرالهير شماه بمه خموبي ن

فرصيي بود را براي همیشه به مبحث مشروطه و دموكراسي پايمان دهمه. 

رعام به عان وي كه احيماالً بما همماهنگي او بنابراير پس از سوا ناف

اعرا شه عزم خود را عزم كرد را نماد دموكراسي يعني مجلس را بمراي 

ش. عشمون محممهعلي 6123همیشه از بیر ببرد، لذا در دوم ریرماه سا  

شاه در سه سيون به سمت مجلس حركت كردنه و عزا  هما بمه فرمانمههي 

ان بهارسيان را ربهيل به میمهان لیاخوف به همراه شش افسر روسي میه

عنگ نمودنه و پس از هفت يا هشت ساعت با عيل آزادي خواهان و غمارت 
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رونه وعمايع، خمالف نقشمه هماي  اما مجلس به ظاهر به پیروزي رسیهنه

 ( 6731بروان،).محمهعلي شاه را رع  زد

     نتیجه گیری

-6121شاه)هم.ش، مظفرالهير 6121هم. / 6711م/6111درسا      

هم.ش( فرماني صادركردكه در آن از مجلس شوراي مل ي سخر رفيه 6131

بود. پیرو آن با رهوير نظامنامه انيخابات، مشروطه خواهان، 

انيخابات طبقاري و صنفي را برلزار كردنه و اولیر مجلس با حضور 

نماينهلان شش لروه اعيماعي، شامل خانهان عاعار، زمیر داران 

طال ب، بازاريان و پیشه وران خرد و بازرلانان  یان وواشراف، روحان

ورد الرديه كه بزرليرير دسي هم.  در رهران رشكیل 6711شعبان  62در 

نماينهلان او  مشروطه، رهوير عانون اساسي و ميم  آن بود كه از 

نفوذ شاه مي كاست و وزيرانش را در برابر مجلس پاسخگو مي ساخت. 

.        اي خارعي بايه به رصويب مجلس مي رسیهطبق اير عانون، عرارداده

ديني را فرو ريخت، انهيشه نظام  شالودة نظام پهرساالرانه سنيي و

عنوان ا ري پايهار و الگوي بررر پذيرفيه شه ه عامعه ب پارلماني در

و نماينهلان در عهت اسيقرار نهادهاي دموكراریك و نهادينه كردن 

رحوالت ايران در طو   اي و احوا  وعامعه مهني و با درك صحیح اوض

عمر مجلس او   مشروطه به اير نيیجه رسیهنه كه بايه با عهرت و نظام 

سر اصو  ميم  عانون اساسي به مصالحه و رفاه   سنيي روحانیت بر

برسنه كه در نيیجه آن، دير رسمي ايران اسالم و مذهب ععفريه ا ني 

 و م ميم   عانون اساسي،طبق اصل د عشري به رسمیت شناخيه شه و بر

هیأري از روحانیون از حق بازرسي عوانیر مصوب مجلس شوراي مل ي بهره 

ميم  عانون اساسي را كه  11منه شهنه و در مقابل روشنفكران، اصل 

و نیز برابري « عواي مملكت ناشي از مل ت است»اير بود كه  بیانگر

نماينهلان با  شهرونهان )مرد( در برابر عانون را به دست آورنه.

رصويب عانون مطبوعات در عهت رعايت حقو  اهل عل ، حكومت را ميعهه 

به رعايت آزادي بیان و حقو  مطبوعات نمودنه و رصويب عانون انجمر 

هاي اياليي و والييي، راه مشاركت سیاسي رمام اعوام ايراني را در 

 . عهرت فراه  كردنه

يمهار مل مي و اد و مظهمر اعبا اير حا  ، مجلس به عنوان نم        

سیاسي و عهالت خواهي و ظل  سيیزي بمود كمه از ، آرمان هاي اعيماعي

يك سو با شاه و لرايش اررجاعي و از سوي ديگر با عبهه افراطیون در 

والييمي در بیمرون مجلمس و  درون مجلس و انجمر هاي شهري و اياليي و

مطبوعات افراطي، به خاطر خالف الزاممات دموكراسمي و در نهايمت بما 

كشورهاي بیگانه به خاطر سیاست سلطه عويانه و اميیازات اخذ شهه اش 

شهه روسمط شماه و  مبارزه كرد و در میان بحران مالي، اغيشاش ايجاد

بما مالكمان امیهي رج ار و اصمناف و ارحماد دربمار  حكام ايالت، نا

زمینهار اشراف و كشورهاي خارعي، مجلس او   مشروطه را ميزلز  نموده 

و با دسيگیری و اعهام آزاديخواهان، عنبش مشروطه  و به روپ بسيه شه
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ظاهرًا با شکست مواعه شه و بسیاری از فعاالن دموکراسی مخفی شمهنه و 

از شمه. رعهادی از کشور خارج شهنه. بنابراير دوره اسيبهاد صویر آغ

انيشار خبر وعايع رهران منجر به شورش انقالبیون در ربريز، لمیالن و 

بخيیاری ها لرديه. سرانجام با حرکت ايل بخيیاری به سوی رهران، در 

نزديکی رهران به مجاههير شما  پیوسينه و با شکست مقاومت نیروهمای 

ی اسيبهادی موفق به فيح رهران و شکست اسيبهاد صویر و خلع محمه علم

سران ايمل بخيیماري و سمسههاررنكابني  ،فيح آن امهپی كهشاه شهنه. 

برپايي مجلمس دو م  با و زمینهار مشهور شما  عهرت را به دست لرفينه

زمینمه  شوراي مل ي اكثريت نماينهلان را بممه خمود اخيصماص دادنمه و

 .براي ظهور دولت مطلقه مهرن فراه  نمودنه  را
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