
  نظامنامه عدالتخانه و حكومت مشروطه

  مركز اسناد انقالب اسالمي

 موسسه مطالعات و پژوھشھاي سیاسي :منبع

  
تدوين نظامنامـه يـا قـانون اساسـي و ھمچنیــن برقـراري حكومـت  تأسیس عدالتخانه يامجلس شورا و 

شه. مشروطه از نتـايج نھضـت مشـروطه ھســتند سي نھضـت  بنـابراين ري يابي ھريـك ازآنھـا بـدون برر
 .  پذير نیست مشروطه امكان

ضايي عمیـق جامعـه ايـران در ســالھاي حكومـت قاجـار، ريشـه اصـلي اعتراضـات  شكي نیست كه نار
به عبارت ديگر ھرج و مـرج و فسـاد . گیري نھضت مشروطیت بود مردمي علیه دولت و زمینه ساز شكل

سراف و ولخرجي در دستگاه اداري ، قحطـي  ھـاي شـاه و درباريـان ، تھي شدن خزانه مملكـت بـر اثـر ا
مي ، وضــع  فزاينده در تھران و شھرستانھا، تسلط روزافزون بیگانگان بر كشور، افزايش بھـاي ارزاق عمو

تي  ، ظلم و تعدي مأموران قاجاري نسبت به مردم ھاي كمرشكن وسنگین علیه مردم مالیات ، بــي حرم
یازات  به مراجع تقلید و زيرپا نھادن احكام اسالمي ، بحران مالي و سقوط اقتصادي كشـور و اعطـاي امت

 . ، ريشه انقالب مشروطیت بودند ھاي استعماري گوناگون به قدرت
ھمچنین غم از دست دادن اياالت شمالي ايران در جنگھاي دوره قاجار با روسھا و رسـمیت يـافتن ايـن 

، عامل مھمي بود كه به ھر حركتي علیـه حكومـت قاجـار در  جدايي در پیمانھاي گلستان و تركمانچاي
صرالدين شـاه بـه وقــوع . بخشید ايران نیرو و انگیزه مي نھضت مشـروطیت در سـالھاي پـس از مـرگ نا

پیوست و عملكرد نامطلوب و ظالمانه مظفرالدين شاه خود در شوراندن جامعه علیه دستگاه حكومتـي 
پي خـود بـه  ھاي دربار ومسـافرت مظفرالدين شاه براي تأمین ھزينه.  نقش مھمي داشت ھاي پـي در 

از يكسو شروع به دريافت وام با شرايط سنگین و گرو گذاشتن عوايد گمرك كشـور نـزد خارجیـان  1اروپا
الدوله ـ مردم را بـراي پرداخـت مالیــات بیشـتر تحـت  كرد واز سوي ديگر به وسیله صدراعظم خود ـ عین

به  مجموعه اين عوامل، با آغاز رفت و آمد ايرانیان به خارج و رسوخ افكـار آزادي. فشار قرار داد خواھانـه 
. ھا و انجمنھاي ضد حكومتي را بـه وجـود آورد داخل كشور دست به دست ھم داده و نخستین ھسته

اي از  شد و يا ورود عـده» دوما«روسیه كه منجر به تأسیس مجلس  1905، انقالب  بسیاري از محققین
ھا، رقابـت . دانند انقالبیون قفقاز به ايران را در اشاعه افكار انقالبي بي تأثیر نمي ولي عالوه بر ھمه اين

با ھمكـاري درباريـان قاجـار صـورت  انگلیس و روس در ايران و تـالش آنھـا را بــراي سـلطه بــر ايـران كـه 
 2. گرفت نبايد در شكل گرفتن نھضت مشروطه از نظر دور داشت مي

شـد، بـا رھـبري  نارضايتي مردم از حكومت كه ابتدا به صورت تظاھرات و مقاومتھاي پراكنده نمايـان مي
ابتدا مردم بـه خواسـت رھـبران روحـاني ازجملـه آيــت هللا .  تري يافت روحانیت به تدريج تشكل گسترده

بـه . ، در حرم حضـرت عبــدالعظیم متحصــن شــدند سیدعبدهللا بھبھاني و آيت هللا سیدمحمد طباطبايي
ھا و مؤسسات يكي پس از ديگري به نشـانه اعـتراض نسـبت  دنبال آن بازار تھران و سپس ساير مغازه

ً با دخالت نیروھاي دولـتي سـبب زد و خـورد . به جور و ستم شاھي تعطیل شد اين اقدامات كه عموما
شد و با تلفات مردمي ھمراه بود، رژيم ناپايـدار مظفرالـدين شـاه را در  میان مردم و عمال حكومتي مي

قرار داد ھاي  نشـیني ترين عقب يكـي از عمـده»  فرمـان تأسـیس عدالتخانـه«صـدور . موضعي انفعـالي 
 3.  ش ـ به شرح زير انتشار يافت 1284ـ  1323اين فرمان در ذيقعده . عمده وي در برابر مردم بود

   فرمان تأسیس عدالتخانه
، تأسـیس عدالتخانـه  ايم ، چنانكـه مكـرر ايـن نیـت خودمـان را اظھـار فرمـوده جناب اشرف اتابك اعظـم«
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ايـن اسـت .  تر اسـت دولتي براي اجراي احكام شرع مطاع و آسايش رعیت از ھر مقصود مھمي واجـب
، قانون معدلت اسالمیه كه عبارت از تعییــن حـدود و اجـراي  فرمايیم براي اجراي اين نیت مقدس كه مي

ھي كـه میــان  ئر شــود، بـر وج احكام شريعت مطھره است بايد در تمام ممالك محروسه ايران عاجالً دا
ھیچیك از طبقات رعیت فرقي گذاشته نشود و در اجراي عدل و سیاسات بطوري كه در نظامنامـه ايـن 

ً ممنوع باشد ھاي بي قانون اشاره خواھیم كرد، مالحظه اشخاص و طرفداري ً و جدا البته بـه . وجه قطعا
اي نوشته و مطابق قوانین شرع مطاع فصول آن را ترتیب و به عرض برسـانید تـا در  ھمین ترتیب كتابچه

تمام واليات دائر و ترتیبات مجلس آن ھم بر وجه صحیح داده شود و البته اين قبیل مستدعیات علمــاي 
ھمین دستخط مـا راھــم بـه عمـوم . اعالم كه باعث مزيد دعاگوئي ماست ھمه وقت مقبول خواھد بود

 . واليات ابالغ كنید
 » 1322القعده  شھر ذي

قانون شـده بـود،  متن فرمان تأسیس عدالتخانه كـه در آن اشـاره اي كمرنـگ بـه نظامنامـه و مجلـس و 
، ولـي تحـت اعمـال نفـوذ عوامــل  ھاي مـردم داشـت گرچه در ظاھر امر نشان از توجه شاه به خواسـته

در مقام )  نوه فتحعلي شاه(الدوله  حضور عناصري مانند عین. وابسته به دربار جامه عمل پوشانده نشد
ً تظـاھرات و اعتراضــات مـردم  صدارت اعظم مانع از اجراي دستور تأسیس عدالتخانه شده بـود و نتیجتـا

به شـمار مي.  ادامه يافت یب روس  رفـت در آن  از سوي ديگر امپراتوري استعمارگر انگلیــس نـیز كــه رق
ھرهدوران موفق شده ب نان  اي مزورانـه خـود را حـامي نھضـت مـردم و پشـتیبان خواسـته ود بـا چ ھاي آ

اي كـه تعـداد آنھـا  ش ـ عده 1285ـ. م 1906اين رفتار سبب شده بود كه در اوائل تابستان . معرفي كند
ھزار نفر افزايش يافت در داخل محوطه سفارت انگلیس متحصن شدند و كاركنان  20روز تا  10در عرض 

 ! دادند سفارت ھمه روزه به آنھا غذا ھم مي
ھا نیز ھمه  بسیاري از روحانیون نیز در اعتراض به رژيم قاجار به قم مھاجرت كردند و تظاھرات و درگیري

شاه قاجـار  اولین تقاضاي متحصنین سفارت و علماي مھاجر، عزل عین.  روزه ادامه يافت كه  الدوله بود 
صدراعظم  به جـاي او بـه عنـوان وزيــر اعظـم و سـپس  به آن گردن نھاد و نصـرهللا خـان مشـیرالدوله را 

كرد. منصوب كرد نتیجـه . مشیرالدوله در تھیه مقدمات مشروطیت وتأسیس مجلس نقش مھمـي ايفـا 
نه 7آن شد كه مظفرالدين شاه  ، فرمـان مشـروطیت را در  ماه پس از فرمان بي نتیجه تأسیس عدالتخا

صادر كــرد1906؛ پنجم اوت  1285مرداد  14ـ  1324جمادي الثاني  14 در ايــن فرمـان كـه بــا صـراحت . ـ 
 4:  بیشتري به ضرورت تأسیس مجلس اشاره شده بود، آمده است

لق گرفـت كــه بــراي رفاھیـت و آسـودگي قاطبــه ... «  در اين موقع كه رأي ھمايون ملوكانه مـا بـدان تع
اھالي ايران و تشیید و تايید مباني دولت، اصالحات مقتضیه به مرور در دواير دولتي و مملكتي به موقع 
اجرا گذارده شود، چنان مصمم شديم كه مجلسي از منتخبین شاھزادگان و علما و اعیــان و اشـراف و 

مال ... مالكین و تجار و اصناف به انتخاب طبقات مرقومه در دارالخالفه تھران تشكیل تنظیم شود و در ك
لي  امنیت و اطمینان عقايد خودشان را در خیر دولت و ملت و مصالح عامه و احتیاجات مھمه قاطبه اھا
مملكت به توسط شخص اول دولت به عرض برسانند كه به صحه مباركه موشح و به موقع اجرا گذارده 

 » ...شود
مظفرالدين شاه دو روز بعد در اعالمیه ديگري به موضوع ضرورت برگزاري انتخابات در كشـور نـیز اشـاره 

متن اين اعالمیه كـه مكمــل . تري از لزوم تأسیس مجلس شورا سخن به میان آورد كرد و با لحن روشن
 5:  به شرح زير انتشار يافت 1285مرداد  16است، شب »  فرمان مشروطیت«
ً  1324جمادي الثاني  14، در تكمیل دستخط سابق خودمان مورخه  جناب اشرف صدراعظم« كه صـريحا

قف  امر در تأسیس مجلس منتخبین ملت نموده بوديم ً براي آنكه عمـوم مـردم از توجھـات مـا وا ، مجددا
لس باشند مقرر مي عد از انتخـاب اجـزاي مج ً دائـر نمـوده و ب ، فصـول و  داريم كه مجلس مزبور را صريحا
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شرايط نظام مجلس شوراي ملـي را براسـاس امضـاي منتخبیـن بطـوري كـه شايسـته مملكـت باشـد 
 » .مرتب نمايند كه به شرف عرض و با امضاي ھمايون اين مقصود مقدس صورت پذيرد

به . انتشار اعالمیه دوم مظفرالدين شاه تا حدودي رضايت خـاطر مـردم را جلـب كـرد ً اعتصـابات  نتیجتـا
مقدمات تشكیل اولین مجلس شوراي ملي ايران نیز فراھم . ھا خاتمه يافت تدريج شكسته شد تحصن

از طرفــي بــه علــت بیمــاري مظفرالــدين شــاه، مشــیرالدوله در تــدوين نخســتین قــانون اساســي . آمــد
كار تـدوين نظامنامـه . مشروطه به سرعت عمل كرد تا قانون توسط شاه و پیش از مرگش توشیح شود

،  ، اشـراف ، مـالكین ، اعیان ، علماي قاجاريه انتخابات نیز توسط مجلسي مركب از نمايندگان شاھزادگان
لي ــ تشـكیل  15اي دو بـار در دارالخالفـه ــ میـدان  اين مجلس ھفتـه. تجار واصناف آغاز شد خـرداد فع

روز موفــق شـد نظامنامـه انتخابـات را آمــاده كنـد و آن را بــه امضـاي شـاه  33داد و پـس از  جلســه مـي
تـدوين و بـه تايیـد شـاه رســید  1285شـھريور  17اصـل در  51در بخشي از اين نظامنامه كه با . برساند

 :  آمده است
ماي اعـالم و طـالب شاھزادگان و قاجاريه: طبقه باشند 6انتخاب شوندگان ملت بايد از « ، اعیـان و  ، عل

 » و اصناف)  زارعین(، فالحین  ، تجار و مالكین اشراف
ندگان تھـران  60نفر نماينده انتخـاب شـدند كـه تنھـا 156به موجب اين نظامنامه تعداد  نفـر از آنـان نماي

 . بودند
با نطق مظفرالدين شاه كه بـه  1285مھر  14به اين ترتیب اولین مجلس شوراي ملي در تاريخ ايران در 

اين در حالي بود كه شاه به دلیل بیماري و كھولت سن . شدت بیمار بود، در كاخ گلستان تأسیس شد
كرد و بالعكس ولیعھد او محمدعلي میرزا و ھمچنین درباريان اطراف وي  كمتر در امور كشور دخالت مي

شروطه و ھمــواره در . زمامداران اصلي كشور شده بودند محمدعلي میرزا از بیخ و بن مخالف نھضت م
مك اشـراف دربـار مي. اي براي سركوب نھضت بـود پي فراھم آوردن زمینه قع  او بـه ك كوشـید تـا در مو

لت قاجـار بـود، حقـوق و  تنظیم اولیـن قــانون اساسـي كـه بزرگــترين و مھمـترين وظیفـه پیـش روي دو
به ھنگام تدوين قانون اساسي، آزاديخواھان و علماي مجلس خواھان . امتیازات سابق خود را احیا كند

تثبیت قدرت مردم در متن قانون اساسي بودند و عناصر وابسته به دربار و دولت نیز خواسـتار اولويـت و 
به ھمین دلیل مجلس سـنا . تقدم قوه مجريه بر قوه مقننه و حفظ اختیارات مطلق دولت در قانون بودند

با عضويت نیمي از عناصر دولتي براي طرح قانون اساسي و ارائه آن به مجلس شوراي ملي بـه وجـود 
 . آمد
اين . اصل تدوين شد و به امضاي شاه رسید 51، اولین قانون اساسي ايران مشتمل بر 1285دي  8در 

، فرانســه و بلغارســتان بــود و تھیــه  اي از قــوانین اساســي كشــورھاي بلژيــك قــانون در حقیقــت گزيــده
شتند كنندگان آن كامالً تحت تأثیر اوضاع سیاسي و گرايش قرار دا . ھاي غربگرايانه حاكمان زمـان خـود 

قانون اساسي مشروطه كه حتي متأثر از اراده لژھاي فراماسونري بــود، معجونـي از قـوانین غربــي بـا 
، 1285دي  18چند روز پس از امضاي اين قانون، مظفرالدين شاه در .  رفت احكام اسالمي به شمار مي

. سالگي درگذشت و پسرش محمدعلي مـیرزا ــ محمــدعلي شـاه قاجارــ بـه قــدرت رسـید 54در سن 
بود او .  محمدعلي شاه يكي از وابستگان به روسیه تزاري و از مخـالفین سرسـخت نھضـت مشـروطه 

.  مخالف تدوين قانون اساسي و مخالف تشكیل مجلس شورا بود و به سلطنت مطلقـه اعتقـاد داشـت
برگــزار شــد، ھیچیــك از نماينــدگان  1285دي  28بــه ھمیــن دلیـل نـیز در مراســم تاجگــذاري كــه در روز 

به تدريــج  دوگانگي میان مواضع مجلــس و دولـت محمدعلي. مجلس شوراي ملي را دعوت نكرد شـاه، 
ھاي محمـدعلي شـاه و  لس از رفتـار و برخورد نده مج عمیق شد به طوري كه ھمه روزه يك يا دو نماي

وزيران دولتي نیز كم كم ازحضور در مجلس براي پاسخگويي بــه ســؤاالت . كردند صدراعظم او انتقاد مي
نه روز بـه روز تیره. كردند مردم خودداري مي میرزاعلـي اكـبر خـان . تـر شـد رابطه میان قوه مجريه و مقن
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كه  اتابك رئیس الوزراء مشروطه و صدراعظم محمد علي شاه به ھنگام معرفي وزيــران خـود تأكیـد كـرد 
وزير بااختیارات بسیار گسترده در كابینـه خـود جـاي  8وي تنھا . آنان فقط در برابر دولت مسئول ھستند

ھنگامي كه نمايندگان مجلس درباره كم بودن تعداد وزيران و وسیع بودن حـوزه اختیـارات آنـان . داده بود
ھا «:  از صدراعظم سؤال كردند، وي در پاسخ گفت در قانون اساسي در باب مسئولیت وزيران و تعداد آن

 6» . ، بنابراين اعتراض بي مورد است ھیچ سخني به میان نیامده
اين امر، نمايندگان مجلس را به تدوين متمم قانون اساسي واداشـت تــا از ايـن طريـق حـدود اختیـارات 

ما . ھريك از وزيران و سازمانھاي مملكتي تعییـن گـردد یق عل متمـم قـانون اساسـي بااعمـال نفـوذ دق
ھايي چون آيت هللا شـیخ فضـل هللا نـوري، و  وجناح متعھد مجلس تنظیم شد و پس از نظارت شخصیت

به امضـاي محمـد  1286مھر  15در ... آيت هللا سید محمد طباطبايي ، آيت هللا سید عبدهللا بھبھاني و 
 . علي شاه رسید

 ;  پاورقي
سفر خود به اروپا با جمع بسیاري از خانواده و اطرافیانش مشـغول  3ـ مظفرالدين شاه قاجار درجريان 1

 . خوشگذراني بود
 . 254ـ مھرداد، محمود؛ تاريخ جديد سیاسي؛ انتشارات ھفته، ص 2
  .8/1/1363ـ روزنامه جمھوري اسالمي؛ 3
 .255ـ مھرداد؛ ھمان؛ ص 4
 . 8/1/1363ـ روزنامه جمھوري اسالمي؛ 5
.9/1/63ـ ھمان؛ 6
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