
 
 مشروطه، مجلس اول، مجلس دوم

 زواري -سید عبدالمجید : نويسنده
 
  

سید) 1285شھريور  17(1906  سپتامبر 9در  صويب ر به ت بات  ندگان . قانون جديد انتخا نفـر  156تعـداد نماي
له براي ايالت. نفر قابل افزايش بود 200معین شد، اما تا  بات دو مرح بات  ھا انتخا اي تعییـن شـد؛ امـا انتخا

که  به ايالت. نماينده مجلس از تھران بودند 156نفر از  60. تھران مستقیم بود ھاي مھم از جملـه آذربايجـان 
قه خـزر شـش  واليت.  اختصاص يافت مقر ولیعھد بود ھر کدام دوازده نماينده ھا مثل گیالن و طوالش در منط

 . ھمین عدم تناسب موجب منازعاتي در کشور شد و در مجلس بر سر آن بحث در گرفت. نماينده داشتند
طالب، : دھندگان به اين صورت مشخص شدند أي شش دسته از ر ما و  جار، عل شاھزادگان و اعضاي ايل قا

چه در  براي سه دسته. اعیان و اشراف، مالکان و فالحان، تاجران و اصناف ي آخر، چه در نامزدي انتخابات و 
مان در  مالکان و فالحان مي. رأي دادن، شرط حداقل ثروت تعیین شد حداقل ھـزار تو بايست ملکي با بھاي 

بايست اھل صـنف  اصناف مي. بايست حجره و تجارت معیني داشته باشند تاجران مي. اختیار داشته باشند
خاب مي. و صاحب دکاني با اجاره حد وسط در محل باشـند براي دو سـال انت سن آنھـا . شدند نماينـدگان 

به مي که تجر سال باشـد و الزم بـود  تاد  حداکثر ھف سي و نـیز سـواد  بايست حداقل سي سال و  ي سیا
شته باشـند یان دا قدرت ب مواد . خواندن و نوشتن فارسـي و  بق  نان ط شرکت در انتخابـات را  5و 3ز حق 

 . نداشتند
به تنظیـم پیش گروھي از مشروطه پايي  بات کمـک  خواھان نخبه با استفاده از منـابع ارو قانون انتخا نـويس 

سر مشـیرالدوله صـدر اعظـم، يعنـي . و برادرش مخبرالسلطنه) داماد شاه(الدوله  از جمله صنیع. کردند دو پ
یا( الملـک و موتمن) حسن پیرنیـا(مشیرالملک  سین پیرن سال و محتشم) ح سلطنه، ديپلمـاتي کـه  ھا در  ال

 . آلمان و ھند خدمت کرده بود
خواسـتند  علما مي: ن انتخاباتي که توسط اين کمیته تنظیم شد، از دو جانب مورد حمله قرار گرفتواما قان

سئله را حـل  باوران ديني به نمايندگي مجلس شوند و به دنبال راھي مي مانع انتخاب دگر گشتند که اين م
ــد ــک از ســه روشــنفکر برجســته. کنن ــچ ي ــود کــه ھی ــن مخاصــمه ب ــه ھمی ــي نھضــت،  شــايد ب ــالي ازل ي ب
گر، سـلطنت . الدين واعظ يا يحیي دولت آبادي وارد انتخابات نشدند المتکلمین، سید جمال ملک از سـوي دي

 . خواستند کنترل شاه بر قشون را حفظ کنند و از قدرت روحانیون در مجلس بکاھند طلبان مي
تنھا يک ھفته قبل از مرگ مظفرالدين شاه به امضا ) 1285دي  8(1906دسامبر  30قانون اساسي جديد در 

 . بلغارستان بود 1879ژيک و قانون  بل 1831رسید و تا حدودي متأثر از قانون اساسي 
ھاي  حوزه. در ھر شھر شش نفر براي انجام ثبت نام اشخاص واجد شرايط و صدور اوراق رأي انتخاب شدند

در روز انتخابات ھر کس . انتخاباتي تشکیل شد و سپس جواز انجام انتخابات در محل از پايتخت دريافت شد
لم مي که رأي مي فر رأي  داد، اسمش در فھرست انتخاب کنندگان ق يک ن به  بار  خورد تـا مبـادا کسـي دو

حاظر بـود  خواندند ھا را مي گیري تک تک ورقه در پايان رأي. بدھد که  ھر کسـي  عداد آراي ھـر نـامزد را  و ت
که در . امضا بودند شد و در واقع اوراق رأي بي نام رأي دھنده اعالم نمي. توانست کنترل کند مي طوري  بـه 

در تھران، تبريز و شـھرھاي ديگـري کـه . ماند سیستم انتخابات مثل انگلستان نام رأي دھندگان مخفي مي
ھا رفتنـد امـا در  درصـد واجـدان شـرايط بــه پــاي صـندوق 95تـا  90خواھان در آنھــا قـدرت داشــتند  مشــروطه

 . رسید درصد مي 50شھرھاي کوچکتر و روستاھا اين نسبت حداکثر به 
ھـا بـر  ھا در مجلس اول خیلي وقت بندي يابیم که تقسیم اگر ترکیب طبقاتي مجلس را در نظر بگیريم در مي

ً بر اساس طبقه(اساس ايدئولوژي بود  ين  زاده مي تقي). نه صرفا نويسد در مجلس اول احزاب سیاسي به ا
 . کارھا بودند و محافظه) تندروھا(ھا  فقط راديکال. معنا وجود نداشت

با سوسیالیسـم داشـت ايدئولوژي بعضي از اعضاي گروه اول شباھت یت . ھايي  به گفتـه فريـدون آدم امـا 
ظه گويیم؛ از محاف تا لیـبرال و  کار و میانـه شايد بھتر باشد از چھار موضع سیاسي در مجلس اول سخن ب رو 

 . راديکال
براي  الدوله دو شخصیت برجسته سعدالدوله و صنیع ي نگـارش قـانون انتخابـات در نخسـتین سـال مجلـس 

 . کسب رھبري جنگیدند
یبرال ) 1285 (1907طراح متمم قانون اساسي ) پدر ملت(جواد سعدالدوله ملقب به ابوالمله  و رھبر جنـاح ل

ً اين مقام را به تقي(راديکال در مجلس بود  صنیع). زاده باخت که بعدا لدين شـاه  مرتضي  الدوله دامـاد مظفرا
به نماينـدگي از  صنیع. اولین رئیس مجلس بود لس اول  مک کـرد و در مج قانون انتخابــات ک الدوله به تدوين 
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زاده در برابر سعدالدوله حمايت کرد؛ اما بازگشت تندروانه  او ابتدا از تقي. سوي نجبا و زمینداران انتخاب شد
ند و خیلـي زود رھـبر جنـاح  توانـد بـا راديکال نمايندگان آذربايجان او را به اين نتیجه رساند کـه نمي کار ک ھـا 

 . محافظه کار مجلس شد -رو میانه
السلطنه، ممتاز  معاضد. زاده يبعضي از نمايندگان متنفذ لیبرال و راديکال در مجلس عبارت بودند از حسن تق

شیخ ابـراھیم زنجـاني، احسـن لک،  نماينـدگان زمینـداران جـزء (الدوله  الدوله، حسین قلي نواب، حکیم الم
الملــک، حســین قلــي نــواب،  چھــار تــن از آنھــا يعــني حکیم). نماينــدگان ھمــدان(الرعايــا  و وکیل) آذربايجــان

قي. ممتازالدوله و معاضدالدوله توسط مجلس انتخاب شدند زاده در  معاضدالسـلطنه و ممتازالدولـه ھمکـار ت
قش مؤثرتـري بـازي  دو نفر ديگر يعني حکیم. مجلس اول بودند الملک و حسین تقي نـواب در مجلـس دوم ن

 . کردند
ند26درصد از صنوف روحانیون،  25درصد نمايندگان از طبقات ممتاز، 21 ين .  درصـد از صـنوف اصـناف بود امـا ا

بعضي از نمايندگان روحاني، يا ناراضیان مذھبي بودند يـا . کند آمارھا وابستگي ايدئولوژي آنھا را روشن نمي
ست محافظـه. ھاي سوسیال دموکراتیک داشتند گرايش جار در سیا شاھزادگان قا کار  عده زيادي از نجبـا و 

 . الحکما لیبرال بودند رو يا نظیر لسان السلطنه میانه بودند و معدودي نظیر ثقه
شم  از اقلیت نده بـراي مجلـس چ خاب نماي حق انت شد تـا از  شتیان خواسـته  يان و زرت ھاي ارمنیـان، يھود
یان در . بپوشند نده يھوديـان و ارمن یب نماي بايي بــه ترت سید محمـد طباط در عوض سید عبدهللا بھبھاني و 

 . مجلس شدند
ند لس راه . پر سر و صداترين نمايندگان مجلس اعضاي اصناف بود به مج ھران  سي و دو نماينـده اصـناف ت

که ھفتـاد صـنف را در بـر مي. يافتند ند  خوردار بود صناف بر فت اين نمايندگان از حمايت انجمن مرکـزي ا . گر
از ) نماينـده خیاطـان(و ابراھیم خیاط باشي ) نماينده بقاالن(نويسد که مشھدي محمد باقر بقال  آدمیت مي

ند ترين اعضاي مجلس به حســاب مي مترقي قي. آمد ين  ت صناف پیگیرتر ندگان ا زاده نوشـته اسـت کـه نماي
. آمدند و مجلس موجوديت خود را مرھون اعضاي شريف و آگاه اين طبقـه بـود حامیان مجلس به حساب مي

، محمـد )نماينده فروشندگان چاي و شکر( از جمله مشھدي محمد باقر بقال، حسین تھراني سقط فروش 
سین ) نماينـده چاپچیـان و کتابفروشـان( ، محمـد خوانسـاري کتـابفروش )نماينـده بــزازان(تقـي بنکـدار  و ح

 ). نماينده آھنگران(بروجردي 
  

 مجلس دوم
شد) 1288تیر  10 ( 1909زوئیه  1انتخابات مجلس دوم طبق قانون جديد مصوب  گزار  در چنـد بنـد قـانون . بر

بود تري پیش تشـکیل مجـاس دموکراتیــک 1909انتخابـات  یاري، قشـقايي، . بیـني شـده  يل مھـم بخت پنـج ا
ندگان . اي به انتخاب خودشان داشتند شاھسون، ترکمن و عشاير خمسه فارس ھر کدام نماينده تعداد نماي

در قانون جديد حداقل . نفر کاھش يافت و سھمیه چندين ايالت و بخصوص آذربايجان بیشتر شد 15تھران به 
مالي در جريـان  وپنج سال به بیست سال کاھش يافت و براي تخفیف تقلب سن نامزدھا از بیست ھـاي احت

 . انتخابات، شرط گذاشته شد که نامزدھا حداقل شش ماه در حوزه انتخاباتي مقیم بوده باشند
سیال  کار سو که برنامـه  انتخابات مجلس دوم انجام شد و احزاب جديدي پا گرفتند از جمله حزب دموکـرات 

کرات بـراي . رفت دموکراتیک داشت و حزب اعتدالیون که محافظه کار به شمار مي حزب دمو برنامه راديکـال 
تدار محلـي بعضـي از  ايجاد دگرگوني کاھش اق یک ديـن از دولـت،  ھاي اجتماعي شامل تصويب علـني تفک

بود سران عشاير و نیز تعريف جديدي از ملیت بود که فراتر از وابسـتگي مي  مذھبي و قو مه . ھاي  امـا برنا
ندار،  کاران حزب دموکرات با مخالفت ائتالفیه محافظه شراف زمی گر، ا حانیون دي ھاي به رھبري بھبھاني و رو

کار بـه مجلـس  در پي انتخابات اکثريتي محافظـه. سران عشاير و حتي بعضي از تاجران و اصناف مواجه شد
بود و در ايـاالت انتخابــات از طريـق ) 1285(1906در قانون . راه يافت انتخابات مستقیم در تھران تصريح شـده 

شد انتتخابـات در سراسـر کشـور دو مرحلـه) 1288(1909امـا در قـانون . شد ھیئت انتخابات انجام مي . اي 
مالً  120نفر به  162تعداد نمايندگان مجلس از  که از میـان ع فت  سي  110نفر تقلیل يا صاحب کر نماينـده 

بود يــا از جانـب آنھـا . شدند ندار  به اشـراف و طبقـات زمی فت کـه يـا متعلـق  شکل گر اکثريت نامتناسـبي 
 . شد پشتیباني مي

صد از خانواده 28ھـاي مـالک،  درصـد از خانواده 29 حاني و  در سته بـه  درصـد از خانواده 24ھاي رو ھـاي واب
 ً که مجموعـا ند  مت بود بل فقــط . شدند درصـد مي 81دستگاه قـديمي حکو ھـاي  درصـد از خانواده 7در مقا

قات پـايین بودنــد 3ھاي وابسته به اصناف و  درصد از خانواده 4تاجران،  صد از طب لس  دموکرات. در ھـا در مج
 . بايست به ائتالف به احزاب کوچکتر روي بیاورند مي  تشکیل اقلیت دادند و براي کسب اکثريت

ھل . کردند وشش نماينده از حزب دموکرات بودند و دو يا سه نفر ديگر پیوسته از اين حزب دفاع مي بیست چ
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نیز ترقي قي و  خواھـان  و پنج نفر وابسته به حزب محافظه کار اعتدالیون بودند و دو حزب کوچکتر اتفاق و تر
اعضاي اتفاق و ترقي، ترقیخواھان جنوب و متقالن و عده ديگـري . جنوب ھر کدام دو يا چھار نماينده داشتند

يت مي ھا در نخستین سـال مجلـس از دموکرات موسوم به لیبرال بر اعتـدالیون حما کردنـد؛ امـا در  ھـا در برا
. اي بــا احــزاب کوچکــتر شــدند کارانــه شصــت و چھــار نفــره ســال دوم وقــتي اعتــدالیون وارد ائتــالف محافظه

 . دموکرات ھا به صورت اقلیتي کوچکتر درآمدند
بود جه  لب تو صیالت  بیسـت. از نظر تحصیالت دانشگاھي و مدارک آموزشي مجلس دوم جا وپنج درصـد تح

ستان . دانشگاھي و چند نفر دکترا داشتند پنجاه درصد تحصیل سنتي کرده بودند و ده درصد ديگر ھـم دبیر
 . را تمام کرده بودند

شمال  ھمه دموکرات. زمینه قومي نمايندگان در انتخابات آنھا تاثیر داشت ھا بجز يک نفر، از مناطق شمال، 
يت مي. غربي يا شمال شرقي بودند ً به يکسان از جانب شمال و جنـوب حما بـراي . شـدند اعتدالیون تقريبا

يان دکــتر لقمـان نھـوراي، دموکـرات . بار يھوديان و ارمنیان نماينده به مجلس فرستادند نخستین نماينده يھود
 . کرد ھا در مجلس حمايت مي بود و نماينده ارمنیان يوسف میرزا يانس، داشناک بود که حزبش از دموکرات

  
 ھا در مجلس  دموکرات

نش منفـي  طبق نظر ملکزاده، حزب دموکرات که برنامه ترس از واک ي سوسیال دموکراتیک داشت، به دلیل 
 . مردم عنوان دموکرات را به جاي سوسیال دموکرات براي خود انتخاب کرد

سینقلي . ھاي مجلس به عنوان منتقدان علني حکومت در مشروطه اول شھرت داشـتند بیشتر دموکرات ح
نده  ته ملـي انقـالب و نماي ضو کمی بود، ع ندن  سفارت ل نواب که لیبرال و تحصیل کرده اروپا و عضو وابسته 

اي در تھـران قـد علـم  خواه برجسته نواب به صورت مشروطه) 1287(1908بعد از کودتاي . مجلس اول نیز بود
بیر نشـريه حقـوق  شاھزاده سلیمان اسکندري نوه. کرد سر د ي فتحعلیشاه نیز عضو کمیته ملي انقـالب و 
رھـبر حـزب در مجلـس ) 1289(1910آمد و در تابستان  ھا به حساب مي ترين دموکرات او يکي از راديکال. بود

یس  وحید الملک شیباني ھمکار نزديک تقي. شد زاده، در کمبريج در نزد براون در رشته تـاريخ و ادبیـات انگل
بود تاي . تحصیل کـرده  عد از کود له) 1287(1908شـیباني ب شت سلسـله مقا تايمز لنـدن نو او و . ھايي در 

تدالیون شـدند مانع اوجگـیري قـدرت اع ند و بارھـا  . سلیمان اسکندري دو نفر از بھترين خطیبان مجلس بود
ھاي مھـم  محمدرضا مساوات نیز عضو کمیته ملي انقالب و سردبیر نشريه مساوات بود که يکـي از روزنامـه

شاه، حامي ھنـر  الملک طبیب مخصوص مظفرالدين ابراھیم حکیم. آمد راديکال در مشروطه اول به شمار مي
ً مدرسـه نقاشـي کمال یت انــواع   الملــک بــود و بعـدا ومــوزه صــنايع زيبــا را تأسـیس کــرد کــه پیشــگام در ترب

ھر چند کـه . حزب دموکرات چندين عضو برجسته مذھبي نیز داشت. ھاي مختلف شدند ھنرمندان در رشته
شروطه. ي حزبي تفکیک دين از دولت تأيید شده بود در برنامه ماي م يني از عل مد قزو خواه نجـف کـه در  اح

خودش  ما  بود، ا جنگ تبريز شرکت کرده بود، شیخ ابـراھیم زنجـاني کـه پسـر يکـي از روحـانیون برجسـته 
شیخ فضـل شد و عضو مجلس اول ھم شده بود؛ زنجاني در محکمه ويژه فراماسون محسوب مي هللا  اي که 

فع دموکرات. نوري را محکوم کرد، مدعي العموم بود شتر بــه ن باني کـه بی مي شیخ محمد خیا داد،  ھا رأي 
به . عضو انجمن تبريز بود لي  مان جنـگ داخ بود کـه در ز جان  او روحاني خوشنام و از خطباي نیرومند آذرباي

يک دھـه بعـد . ي اجتماعیون عامیون است گفتند که عضو فرقه صفوف رزمندگان مجاھدين پیوسته بود و مي
 . او رھبر نھضت ملي در آذربايجان شد که قیام خیاباني نام گرفت

  
 : حزب اعتدالیون

محمــد  و علي) پســر طباطبــايي بــزرگ(رھــبران اعتــدالیون مرتضــي قلــي نــائیني، محمدصــادق طباطبــايي 
ند) آبادي برادر کوچکتر يحیي دولت(آبادي  دولت ھاني بودنـداز . بود که پـیرو بھب صناف  بسـیاري از کسـبه و ا

با اصـول  کردند و اين سخن اتھام اعتدالیون طرفداري مي آمیز آنھا را پذيرفتند که عقايد و مرام حزب دموکرات 
ين از دولـت، بارھـا. کند و مباني دين تطبیق نمي و بارھـا از جانــب   خطرات حزب دموکرات در مورد تفکیـک د

حتي سـتارخان و . ھا دشمن روحانیت ھستند ت شد تا اين مدعا اثبات شود که دموکرا اعتدالیون مطرح مي
برده  باقرخان قھرمانان تبريز که با آن شور و ھیجان در تبريز به روحانیون محافظه کار انجمن اسـالمیه يــورش 

 . بودند، وقتي در تھران مستقر شدند از اعتدالیون ھواداري کردند
ماعیون  عالوه بر اين حزب گري از قبیـل اصـالحیون اجت ست(ھا، تشکیالت کوچـک دي ھا يـا  سوسـیال رفورمی

ــت ــون )طلب ھاي اصــالح سوسیالیس ــاعیون انقالبی ــت(، اجتم ــا سوسیالیس ھاي  سوســیال رولوســیونرھا ي
ماعیون عـامیون(ھـا  ، سوسیال دموکرات)انقالبي شناک در خـارج از مجلـس  و حزب) اجت چاک و دا ھـاي ھن

 . فعالیت داشتند
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