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 سندی از سیر مشروطه خواھی در ایران

 علي اصغر حقدار 

ضبط، از :  اشاره جاد لشـکر دائمـی و من آگاھی از انتظام کشوری و حکومت منتظم به ھمراه ای
یای مـدرن در قـرن ھیجـدھم و  اولین دستاوردھای برخورد فرھنگ و سیاست ایران زمیــن بـا دن
ته سیاسـی در میـان  نوزدھم بشمار می روند؛ به دنبـال درک و دریافــت الزامـات و لـوازم مدرنی
برخـی از نخبگـان فرھنگـی و رجــال دربـاری عصـر قاجـار و ناکارآمـدی حاکمیـت قبیلـه ای بـرای 
شکری  برقراری نظم اجتماعی و رعایت حقوق سیاسی مردم، تدوین قوانین اداره کشـوری و ل
قانون  مورد توجه قرار گرفت و در دوران منتھی به استقرار مشروطیت و ایجاد پارلمـان و تـدوین 

خورشــیدی، نخســتین جوانــه ھــای قــانون نویســی در ادبیــات  1285اساســی ایــران در ســال 
فارســی پدیــد آمدنــد؛ گذشــته از رســائل روشـنفکرانی چــون ملکــم خــان و مــیرزا یوســف خـان 
مستشارالدوله، رجال سیاسی نظیر میرزا تقی خان امیر کبیر و میرزا حسین خـان سپھسـاالر 
ــه قــانون گرایــی و  ــه اقــداماتی زدنــد کــه پایــه ھــای اولی ــه، دســت ب ــار قاجاری ــیز از داخــل درب ن
. آزادیخواھی را در سیر تاریخی سیاست اجرایی و شیوه کشورداری ایران زمین بنیان گذاشتند

بر جـای  به استناد نوشته ھا و رسائلی که از آن دوران و دوره پیش از آن در مسائل سیاسـی 
مدرن، کشـورداری در رھیافـت ھــای ارشـادنامه ای و  مانده است، تا برخورد ایرانیان بـا دنیـای 
برگرفته از باورھای اعتقادی و به شکلی غیر روشمند و بر اساس احکام ناسخ و منسـوخ بـوده 

 . و قانون گذاری و توجھی به حقوق اساسی و دیگر قوانین موضوعه نمی شده است
به ایجـاد نھادھـای نـوین سیاسـی مبــادرت  در سیر اندیشه ترقی و پیشرفت، نخبگـان ایرانـی 
کردند و طرح ھایی را برای تدوین قوانین به شاھان وقت و دیگر دست اندرکاران کشوری عرضه 
فاه مــردم  نمودند؛ آنان به درستی دریافته بودند که قانون حافظ امنیت اجتماعی، تأمین کننده ر

نه . و محقق کننده آزادیھای سیاسی و موجب بقای کشور و عامل دوام ملت است بـا ایـن زمی
ھا قانونھا تدوین می شد، اما در برابر رأی فردی پادشاه به مرحلـه اجـرا درنمـی آمــد و بعضــی 

با ایـن حـال . وقتھا نتیجه ای معکوس در استحکام شیوه ایلی و فردی پادشاھان به بارمی آورد
گر، مفاھیـم  یران بـا کشـورھای دی بـه دنبـال گسـترش مبـادالت تجـاری و ارتباطــات سیاسـی ا

لتی : سیاسی نظیر به خـود ... مجلـس مصــلحت خانـه و –شورای دو آرام آرام اذھـان نوجـو را 
یش از پیـش احسـاس  ست اجرایـی کشـور ب مشغول نمود و ضرورت نھادینه کردن آنھا در سیا

در این راستا تا پیش از استقرار مشروطیت، سه قانون اساسـی بـرای صـحه ھمـایونی و . شد
قمـری تھیـه شـده و متـن آن  1289اجرایی کردن آنھا تدوین شد که اولین طرح از آنھا در سـال 

اندیشـه ترقــی و «پیش از این به صورت مستقل چـاپ نشـده اســت؛ فریـدون آدمیـت در کتــاب 
خی از مـواد آن پرداختــه » عصـر سپھسـاالر –حکومت قانون  ته و بـه تحلیـل بر سخن گف از آن 

کردن . است شروط  تفکیک حوزه عرفیات از شریعت، رعایت حقوق اقلیتھای مذھبی، مقید و م
قدرت حکومتی، تأمین امنیت جان و مال و عرض و ناموس قاطبه اھالی ایران از ھرگونه تعدیات 

ستین طـرح رسـمی ... و تجاوزات و از مواردی ھستند که حکایت از روشنبینی نویسنده این نخ
 . قانون اساسی دارند

که فقـط در حـد ایجـاد چندیـن  شته شـدند  به دنبال نگارش این طرح، متن ھای دیگری ھـم نو
وزارت خانه اسمی مؤثـر بودنـد و راه را بـرای مشـروطه خواھـان و قـانونگرایی کشـوری ھمـوار 

ھمانطور که اشاره شد، این اولین طرح رسمی قـانون اساسـی بـرای انتظـام دولـت و . نمودند
رعایت حقوق مردم ایران است که توسط متجددان و نخبگان ترقی خواه عصر قاجاریه تھیه و به 
قانون  بت مـی کنـد کـه پیـش از تـدوین اولیـن  ناصرالدین شاه عرضه شده اسـت؛ ایـن سـند ثا
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قمـری کـه از نتایـج  1325اساسی مجری و مصوب در نخستین مجلس شورای ملی بـه سـال 
اصـــلی و اساســـی جنبـــش مشــروطیت و آزادیخواھـــی ایرانیـــان بــوده، برخــی از نخبگـــان و 

از تحوالت دنیای جدید آگاھی ھایی بــه دسـت آورده بودنـد، فعالیـت  منورالفکران ایران زمین که
کرده بودنـد متـن اصـلی ایـن . خود را برای انتظام دولتی و ایجاد تغییرات بنیادین در کشور آغـاز 

بود شیوی . طرح در آرشیو شخصی دکتر فریدون آدمیـت  دکـتر آدمیـت نسـخه خطـی آن را از آر
خان  میرزا یوسـف  شخصی میرزا یوسف خان مستشارالدوله داشتند و به ھمراه یادداشتی از 

نسخه .  که در آن به رمز اشاره به مخالفان قانونخواھی در آن عصر دارد، در اختیار من گذاشتند
ته اسـت،  جام گرف یت ان کتر آدم خطی بعد از مقابله با متن حروفچیـنی آن کـه بـه ھمراھـی د

سخه خطـی طـرح قـانون . اکنون منتشر می شود بت معرفـی ن با تشکر از لطف دکتر آدمیت با
 .اساسی اول و آماده سازی آن برای انتشار عمومی

 علی اصغر حقدار

  

 متن نخستین قانون اساسی رسمی ایران

 )قمری 1289(

چون بر ذمت واالنعت ملوکانه فرض و متحتم است رعایای دولت علیه که ودیعه محترمه خداوند 
ھر گونـه جـبر و  عادل یگانه است کنف عدل و انصاف ملوکانه ما در جمیع احوال مرفةالحال و از 

رزند دھر مقرر می فرمائیم که من بعد بنای امور دولـت ستم آسوده خیال باشند، فلھذا به آن ف
ما در حال باید پیش از پیش بر وفق عدل و انصاف بوده و از شریعت مقدسه به ھیچ دست آویز 

 .تخلف و تجاوز نشود
صله ذیـل بایـد  کام مف چه در والیاتی که در اداره آن فرزند است و چه در سایر ممالک ایـران، اح

 :مجری گردد
جان و مال و عرض و ناموس قاطبه اھالی ایران، از ھر گونه تعدیات و تجاوزات محفوظ بوده، من 
ھره و  بدون جـواز شـریعت مط بعد به ھیچ بھانه احدی از وزراء و شاھزادگان و حکام کل و جـزو 
بدون تعیین دیوان عدالت حق تعرض و تعدی به جان و مال و عرض و ناموس رعای ندارند، چـون 
شان  که با عدم امنیت روز به روز مملکت ایران، ویران و اھالی آن به اطـراف عـالم متفـرق و پری

 .خواھند گردید
برای ترتیب قوانین شریعت غرا و وضع بعض قواعد و انتظامات که الزمـه سیاسـت مـدن اسـت، 
مجلسی و برای اجرای قوانین مزبوره، مجلس جداگانه تشکیل شده ھر یک از مجالس دوگانه، 
بی مداخله به کار یکدیگر تکالیف خود را باید مجری بدارند؛ تفریق این دو مجلس از امـور عمــده 
بودنش از  و اھم دولت است و بدون آن از ھیچ یک از امور دولتی و مملکتی نتیجـه نیـک عایـد ن

 .تجربیات چندین ساله سلطنت مان مبرھن است
مور معـاد و آخـرت  که بـه ا کارھائی که به امور معاش و زندگانی تعلق دارنـد، بایـد از کارھـائی 
ھا نوشـته  متعلق است، انفکاک یافته، برای امور دنیوی به زبـان فارسـی فقـره بـه فقـره، قانون
یه و خارجـه و داخلــه و  ظام و مال یه و ن شده و عدد گذاشته بشود و مال ھر اداره از قبیـل عدل
ــرای آن اداره  علــوم و زراعــت و تجــارت و پســته و تلگــراف و معــادن و جنگلھــا و غــیره و غــیره ب

 .دستورالعمل خواھد شد
به جھت اخذ مالیات و ترتیب لشکر و طرز محاکمات حقوق عباد، قوانینی که مغایر شرع شریف 
نباشد، به زودی مرتب خواھد گشت و ھمچنین جھت ساختن طرق و شوارع و ترویج تجـارت و 
.ترقی زراعت و بنای مدارس منتظمه در ھر شھر و بلد، اقدامات مجدانه به کار برده خواھد شد

مملکت ایران به والیت ھا تقسیم شده و ھر والیت به چند ایالت و ھر ایالت به چند ناحیه و ھر 
 .ناحیه به چند بلوک

وزراء و حکام و جمیع آنھائی که در سرکارھا ھستند، عموم اھالی ایران را که ھیئـت دولـت مـا 
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ضرار دولـت  از آنھا تشکیل یافته خود را باید وجود واحد بدانند و در طلب منافع مشروعه و دفع ا
 .در ھمه حال با کمال خلوص و صدق نیت و صفا و صداقت اتفاق نمایند

یل مسـیحیان و یھودیـان و گبرھـا و سـایر  آنھائی که در ایران خارج از دین اسالم ھستند، از قب
مذاھب مختلفه، یا رعایای خود ایران باشند، یا آنھائی که بطور کسب و تجـارت بـه ایـران آمـده 
اند، علی ای حال باید آسوده و محترم باشند و دست مزاحمت احدی به آنھا نباید برسد که به 

 .آزادی تمام در اجرای آیین خود زندگانی بکنند
ھای دولـت و  به تعـدیل و اصـالح کار خالصه به اقتضای مصلحت وقت و وافق حالت زمان حاضر 
یات  مملکت و تنظیم و ترتیب قوانین معدلت آیین از امور اعم و الـزم و امــروز مراتـب اقتـدار و ترق

 .فوق العاده در دول اروپا به این معنی، یک برھان قاطع است
ســوادی از ایــن فرمــان از وزارت امــور خارجــه در تلـو مراســله رســمیه بــه ســفرای دول متحابــه 
سوادھا بـه  شاھد باشـند؛ ھمچنیـن  فرستاده بشود که دولت آنھا نیز بر صدق نیت ما آگـاه و 
ند، ایفـاد  جه اقامــت دار مھر وزارت امور خارجه به وزرای مختار و مأمورین دولت علیه کـه در خار

 .گردد و در روزنامه رسمی طھران اشاعه و انتشار یابد
عرض و  محض بقای اسم ما که در این روز میمون و مبارک این نعمت بزرگ امنیت جان و مال و 
ناموس به دستیاری و ھمت ملوکانه ما به اھالی ایران اعطا شد، شایسته و برازنده است کـه 
در ھر سال الی آخرالدوران، این روز را به حساب ماه شمسی عید بزرگ ملتی گرفته، جشنھا 

 .خداوند ھمه مان را موفق فرماید. و شادیھا نمایند

 
 :به خط میرزا یوسف خان مستشارالدوله نوشته شده

از وکین و ھراھل شنیدم که او خود از وکین ملعون شنیده بود که سپھساالر .  5سنه  2ج  18«
مانع شـدم و  میرزا حسین خان می خواست از شاه امنیت جان و مال برای اھالی بگیرد، مـن 

 » .زھی بدبختی و لعنت. در سفر دویم فرنگستان بود در طھران. خیال شاه را زدم
یدون . نوشته شده است 1305جمادی الثانی   18یادداشت مزبور بعدھا به خط خیلی ریز در  فر

 آدمیت 
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