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ABSTRACT

Article type:

After the issuance of the constitutional decree by Muzaffar al-Din Shah, speeding up
the preparations for the formation of the first National Assembly became one of the
most important concerns of the constitutionalists. The realization of this important step
in the first step required the formation of the Supreme Council of the Court and the
compilation of the electoral system and then the holding of elections, based on the
provisions contained therein. The holding of these elections, however, faced
challenges in its process. Accordingly, the leading research intends to use the method
of historical research and with reference to primary historical sources, including the
publications of the constitutional era, to design and answer the question of what the
holding of the first elections to the National Assembly will be with. Were there any
challenges?
The research findings show that after the establishment of the Supreme Council of the
Court and the efforts of its members to write electoral regulations and prepare for the
formation of the first National Assembly, the election process as the first political
experience of Iranian society in this field With challenges such as opposition and
sabotage in the development and signing of the electoral system, the inconsistency of
some of the provisions of this system with the political and social realities in Iranian
society, the sabotage of the authoritarian government and The pro-government
currents and the inefficient performance of the institutions monitoring the proper
conduct of the election process were encountered.
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اطالعات مقاله

چکیده

نوع مقاله :مقاله پژوهشی

پس از صدور فرمان مشروطیت توسط مظفرالدینشاه ،تسریع در فراهم آوردن مقدمات تشکیل مجلس اول شورای ملی
به یکی از مهمترین دغدغههای مشروطهخواهان تبدیل شد .تحقق این مهم در نخستین گام ،مستلزم تشکیل شورای
عالی دربار و تدوین نظامنامه انتخاباتی و پسازآن برگزاری انتخابات ،بر اساس مفاد مندرج در آن بود .برگزاری این
انتخابات اما در روند خود با چالشهایی مواجه گردید .بر این اساس پژوهش پیشرو درصدد است تا با استفاده از روش
تحقیق تاریخی و با استناد به منابع تاریخی ،ازجمله ،نشریات عصر مشروطه به طرح و پاسخ گوئی به این پرسش بپردازد
که برگزاری انتخابات نخستین مجلس شورای ملی با چه چالشهایی مواجه شد؟ یافتههای تحقیق نشان میدهد که پس
از تأسیس شورای عالی دربار و اهتمام اعضای آن به نگارش نظامنامه انتخاباتی و فراهم آوردن مقدمات تشکیل مجلس
اول شورای ملی ،روند برگزاری انتخابات ،بهعنوان نخستین تجربه سیاسی جامعه ایرانی در این زمینه با چالشهایی مانند
مخالفت و کارشکنیهای در تدوین و توشیح نظامنامه انتخابات ،تطابق نداشتن برخی از مفاد مندرج در این نظامنامه با
واقعیتهای سیاسی و اجتماعی موجود در جامعه ایران ،کارشکنیهای حکومت استبدادی و جریانهای طرفدار آن و
عملکرد ناکارآمد نهادهای ناظر بر برگزاری صحیح روند انتخابات مواجه گردید
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مقدمه
انقالب مشروطه با طرح ساختار سیاسی جدید مبتنی بر نظام پارلمانی به دنبال محدود کردن
قدرت نامحدود اجرائی پادشاااه و مهمتر از آن به دنبال محدود کردن اختیارات شاااه در تنظیم قواعد
بود .این نقش بازدارنده و محدودکننده اختیارات شاه در تنظیم قواعد پس از پیروزی انقالب مشروطه،
بر عهده مجلس شورای ملی گذا شته شد .بر این اساس یکی از مهمترین گامهای استقرار مشروطیت
و تغییر ساااختار ساایاساای ایران از حکومتهای اسااتبدادی مطلقه بینظم ( )1به حکومت مشااروطه
سلطنتی ،تشکیل مجلس شورای ملی بود .تحقق این مهم اما خود مستلزم برگزاری انتخابات مجلس
اول شورای ملی پس از صدور فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه بود .برگزاری انتخابات مجلس
اول شورای ملی اما با توجه به ناآ شنایی ساختار سیا سی ایران با سیاق حکومت م شروطه سلطنتی و
عدم شناخت کافی از ملزومات اجرایی سازی نظام پارلمانتاریستی ،با چالشهایی مواجه گردید .بر این
اساس مقاله پیش رو درصدد است تا با استفاده از روش تحقیق تاریخی و با استناد به منابع تاریخی و
اتکای مضاعف بر نشریات عصر مشروطه ،به طرح و پاسخ گوئی به این پرسش بپردازد که برگزاری
انتخابات مجلس اول شورای ملی با چه چالشهایی مواجه شد؟
در خصااوص پیشااینه پژوهش موضااوم موردبحا این مقاله باید عنوان کرد که پژوهشاای که
به صورت اخت صا صی به برر سی و آ سیب شنا سی روند برگزاری انتخابات مجلس اول شورای ملی
بپردازد انجامنشااده اساات .بااینوجود اما پژوهشهای ارزشاامندی نزدیب به موضااوم موردبحا این
مقاله صورت گرفته است .بهعنوانمثال ،منصوره اتحادیه در کتاب «مجلس و انتخابات از مشروطه تا
پایان قاجاریه» به صورت کلی ،بر وجود برخی چالشها درروند برگزاری انتخابات مجلس اول شورای
ملی تأکید کرده اسااتا اما بنا بر ماهیت کلی تألیف خود که طیف وساایعی از مسااائل و رویدادهای
مجالس مشاااروطه و انتخابات آنها از بدو صااادور فرمان مشاااروطیت تا انقراض حکومت قاجار را
موردبرر سی قرار میدهد ،از ذکر م صادیق تاریخی الزم و برر سی جامعاالطراف عوامل چالشبرانگیز
انت خا بات مجلس اول شاااورای ملی باز ما نده اسااات .عالوه بر این ا ر ،فر یدون آدم یت در ک تاب
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«ایدئولوژی نه ضت م شروطه» ،ضمن برر سی انتقادی رویدادهای ع صر م شروطه ،به وجود برخی
چالشهای انتخابات نخستین مجلس شورای ملی اشاره نموده اما از ارائه وجوه متعدد عوامل چالش زا
درروند برگزاری این انتخابات باز مانده اسااات .علیرضاااا مالیی توانی هم در مقاله خود تحت عنوان
«مجلس عالی دربار حلقه گذار بهنظام مشروطه»(مالیی توانی ،)141-121/11 :1392 ،ضمن بررسی
نقش شااورای عالی دربار در فراهم آوردن مقدمات تشااکیل نخسااتین مجلس شااورای ملی که دارای
تأ یر به سزایی در فهم تفکیب ماهیت مجلس شورای ملی با شورای عالی دربار میباشد ،به بررسی
موانع و چالشهای برگزاری انتخابات مجلس اول شورای ملی نپرداخته است .الزم به ذکر است که با
توجه به بررسی اختصاصی مالیی توانی درباره ماهیت شورای عالی دربار و نقش آن در فراهم آوردن
مقدمات ت شکیل مجلس اول ،تفاوت ا ر وی با پژوهش پیش رو در مباحا مربوط به شورا عالی دربار
در بهرهمندی این پژوهش از نشریات عصر مشروطه میباشد .در پژوهش حاضر سعی شده است که
با اتکای م ضاعف بر ن شریات این ع صر ،به تبیین نقش شورای عالی دربار در فراهم سازی مقدمات
برگزاری انتخابات مجلس اول مشروطه و بیان تفاوت ماهیت این شورا با مجلس شورای ملی پرداخته
شود.
عالوه بر این ،سائلی کرد ده در کتاب « سیر تحول قوانین انتخاباتی مجلس در ایران» ،سید
ناصر سلطانی در مقاله «موجهات انتخابات طبقاتی در مجلس اول مشروطه»( سلطانی-121/1395:4،
 )141و ابوطالب ساالطانیان و طاهره شاامساای در مقاله «بررساای نخسااتین قانون انتخاباتی و کیفیت
استقرار نخستین مجلس مشروطه در ایران» (سلطانیان و شمسی )510-491/3 :1395 ،با رویکرد و
رهیافتی حقوقی ،تنها به بررسااای عدم تطابق برخی مفاد مندرج در قانون انتخاباتی مجلس اول با
ساختار وقت جامعه ایرانی پرداختهاند که با توجه به چنین رهیافت و رویکردی ،برر سی تاریخی الزم
در خصوص تأ یر مصادیق چالشزای قانون انتخاباتی بر روند برگزاری انتخابات این مجلس موردتوجه
قرار نگرفته ا ست .با توجه به چنین پی شینهای ،پژوهش پیشرو در صدد ا ست تا چالشهای برگزاری
انتخابات مجلس اول شورای ملی را بهعنوان هدف ا صلی خود برر سی و تحلیل کند .تحقق این مهم
در نخسااتین گام نیازمند بررساای چگونگی تدوین نظامنامه انتخاباتی و توجه به شااکلگیری شااورای
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عالی دربار بهعنوان نهاد تدوینکننده نظام نامه انتخاباتی اسااات که تشاااکیل این شاااورا در ادامه
موردبررسی قرار میگیرد.

 -1تشکیل شورای عالی دربار
با پیروزی مشااروطهخواهان و صاادور فرمان مشااروطیت ،فضااای حاکم بر کشااور در پیوند با
خوا ستههای م شروطهخواهان تأکید ب سیاری بر ت شکیل هرچه سریعتر مجلس شورای ملی باهدف
تثبیت انقالب مشروطه داشت (آبراهامیان .)110 :1378 ،این مهم اما درگرو تشکیل مجلس مؤسسان
(شورای عالی دربار) بهمنظور ایجاد سازوکارهای برگزاری انتخابات در راستای رسیدن به آرمان اصلی
مشروطهخواهان یعنی تشکیل مجلس شورای ملی و گذار از نظام استبدادی به مشروطه سلطنتی بود
(مالئی توانی .)129 :1392 ،بر این اساااس تالش مشااروطهخواهان ،ازجمله اعضااای تشااکیلدهنده
مجلس مؤسسان بهطور کامل معطوف به آماده سازی هرچه سریعتر مقدمات تشکیل مجلس شورای
ملی بهخ صوص تنظیم قوانین انتخاباتی برای انتخاب نمایندگان و شروم به کار مجلس شورای ملی
بود (آفاری .)86 :1378 ،نگرانی مشااروطهخواهان از مرگ مظفرالدینشاااه که در این زمان در بسااتر
بیماری به ساار میبرد با توجه به اهمیت او در اسااتمرار جریان مشااروطهخواهی و ضاارورت توشاایح
نظامنامه انتخاباتی به دسات او بر التهاب فضاای کشاور در آن زمان میافزود (هدایت.)150 :1363 ،
عالوه بر این ،مشروطهخواهان با توجه به شناختی که از روحیات استبدادی و دشمنی محمدعلی شاه
با جریان مشااروطه داشااتند ،از قدرت گیری او در ا ر مرگ پدرش و عواقب این امر نیز بیمناک بودند
(همان) .در چنین شرایطی ،ت سریع امور بهمنظور نگارش نظامنامه انتخاباتی و مهیا نمودن ب ستر الزم
برای برگزاری انتخابات به مهمترین دغدغه م شروطهخواهان تبدیل شده و تکاپو در این را ستا ف ضای
کلی حاکم بر کشور را به خود اختصاص میداد .متعاقب با چنین موقعیتی ،بهفرمان مظفرالدین شاه در
 27جمادیالثانی سااال  .1324ق شااورای عالی دربار تأساایس گردید که وظیفه آن تدوین نظامنامه
انتخاباتی و فراهم آوردن مقدمات برگزاری انتخابات بود (ناظم االساااالم کرمانی.)575/3 :1349 ،
براین ا ساس شورای عالی دربار موظف به ایجاد سازوکارهای برگزاری انتخابات مجلس شورای ملی
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گردید که اهمیت تشااکیل آن «بهمنزله نخسااتین مرحله ترقی»(روزنامه انجمن تبریز 18 ،ذیالحجه
 :1324ش  )1/ 38و تشاااک یل نشااادن آن بهم ثا به قرار گرفتن ممل کت در ردیف «م ما لب غیر
متمدن»(روزنامه انجمن مقدس ملی ا صفهان 21،ذیالقعده  :1324ش  )1 /1در برخی از روزنامههای
عصر مشروطه بازتاب داده میشد.
تحقق این مهم در نخستین گام تشکیل شورایی را که به تدوین نظامنامه و ایجاد سازوکارهای
برگزاری انتخابات بپردازد الزامی میکرد( .روزنامه حبلالمتین 3،رجب  :1324ش  .)1/4در خصاااوص
اهمیت تشاااکیل شاااورای عالی دربار و وظایف آن اگرچه تقیزاد با عبارت اغراقآمیز «این شاااورا
وظیفهای را بر دوش داشااته که در تاریخ شاارق بر عهده هیم مجمع دیگری نبوده اساات»(تقی زاده،
 )9 :1377سخن به میان میآوردا اما شورا عالی دربار در هالهای از ابهام قرارگرفته و شرح وظایف و
عملکرد آن بهعنوان نهاد م سئول در امر انتخابات بهرو شنی م شخص نی ست .چنین ابهامی را در آ ار
فعاالن سیاسی و وقایعنگاران عصر مشروطه مانند مهدیقلیخان هدایت که خود از اعضای اصلی و
سااارپرسااات هیئت تدوینکننده نظامنامه بود (هدایت 141 :1344 ،و  142و هدایت،)174 :1363 ،
مهدی شریف کا شانی از چهرههای مؤ ر در انقالب م شروطه و از فعاالن سیا سی و مالزمان علمای
مهاجر ( شریف کا شانی 88/1 :1362 ،و  ،)98ها شم محیط مافی ،روزنامهنگار و فعال سیا سی ع صر
مشروطه (محیطمافی ،)100 -125 :1363 ،مجد االسالم کرمانی (مجد االسالم کرمانی)30 :1351 ،
قهرمانمیرزا سالور (عینالسلطنه سالور ،)1801 :1377 ،احمد کسروی (کسروی 133 :1363 ،و )144
و مهدی ملبزاده (ملبزاده )382/ 1 :1377 ،میتوان مشااااهده کرد .ابهامها در خصاااوص ماهیت،
وظایف و عملکرد شورای عالی دربار عالوه بر آ ار فعاالن سیا سی و وقایعنگاران ع صر م شروطه ،در
میان مورخان و منابع خارجی مانند ادوارد براون (براون ،)128 :1376 ،کتاب نارنجی (کتاب نارنجی،
 ،)18 :1367کتاب آبی (کتابآبی )11 :1363 ،و اسااناد محرمانه وزارت امور خارجه انگلسااتان (تاریخ
استقرار مشروطیت بر اساس اسناد محرمانه وزارت امور خارجه انگلستان ،بیتا )95 :نیز وجود دارد.
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مشابه چنین ابهامی در خصوص ماهیت ،وظایف و عملکرد شورای عالی دربار در نشریات این
عصر نیز موجود است .نشریاتی که در آستانه تشکیل و فعالیت این مجلس به چاپ میرسیدند مانند
روزنامه حبالمتین (روزنامه حبلالمتین 3،رجب  :1324ش  4 /4و  ،)1روزنامه انجمن ایالتی تبریز
(روزنامه انجمن ایالتی تبریز 20،ذیالحجه  ،)3/39 :1324روزنامه حکمت (روزنامه حکمت 1،شااعبان
 :1324ش  ،)3 /873روزنامه ایران سااالطانی (ایرانسااالطانی 9،رجب  :1324ش  ،)1 /11روزنامه
خیرالکالم (خیرالکالم 17،رجااب  :1325ش  ،)1/5روزنااامااه انجمن ایااالتی گیالن (انجمنایاالتی
گیالن 22،شااعبان  :1325ش  .)2/4روزنامه ندای وطن (روزنامه ندای وطن 18،ذیالقعده  :1324ش
 )3 /2و روزنامه مجلس (روزنامه مجلس  27 ،1324شوال  1324ش  1 /11همچنین نب 25:شوال
 :1324ش  ) 1 /10اگرچه در خصاااوص مقدمات برگزاری انتخابات ساااخن به میان میآورندا اما در
خصوص شورای عالی دربار دارای همان ابهامهایی هستند که منابع کتابی تاریخ عصر مشروطه از آن
برخوردارندا اما علیرغم وجود چنین ابهامهایی ،شناخت شورای عالی دربار و تبیین ماهیت و عملکرد
آن امری ضروری ا ست .نخ ستین گام در را ستای تحقق این مهم تبیین چگونگی ت شکیل این شورا
ا ست .ک سروی گزارش میکند که پس از صدور فرمان م شروطه ،متح صنان سفارت انگلیس فرمان
شاه نسبت به انتخابات مجلس را غیرواضح و مبهم دانستند و خواهان امضای سفارت بر پای فرمان
مشروطه و بخشش عمومی همه متحصنین شدند .مظفرالدین شاه از این درخواستها برآشفته شد ،اما
درنتیجه فشااار مشااروطهخواهان ناچار به صاادور دو دسااتخط در  24جمادیالثانی  .1324ق گردید
(کساااروی .)137 :1363،دریکی از این دساااتخطها وی فرمان تدوین قانون نظامنامه انتخاباتی و در
د ستخط دیگر فرمان عفو عمومی تمامی متح صنین را صادر کرد (تاریخ ا ستقرار م شروطیت در ایران
مستخرجه از روی اسناد محرمانه وزارت امور خارجه انگلستان ،بیتا .)134 :فرامین صادرشده از جانب
شاه به ع ضدالملب مخابره شد تا آن را به اطالم علما نیز بر ساند ( صفائی  .)248 :1380اجرای این
فرمان ابتدا محدود به پایتخت بوده و سااپس این فرمان به سااایر شااهرها نیز ابالم و حکم تأساایس
نمایندگی مجلس شورای ملی در شهرستانها داده شد (بهمن انصاری .)36 :1394 ،در پی این فرمان،
مقدمات تشکیل شورای عالی دربار در عمارت بام بهارستان که از بناهای میرزا حسینخان سپه ساالر
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بود فراهم شد و سازوکارهای تأسیس مجلس شورای ملی مهیا گردید (ناظماالسالم کرمانی:1349 ،
.)8 /4
بنای عمارت بام بهارسااتان بر اساااس گزارش محمدعلی تهرانی کاتوزیان نماینده تهران در
مجلس اول ،متعلق به میرزاح سینخان سپه ساالر بود که پس از مرگ وی تو سط نا صرالدین شاه
مصاااادره گردید و به محلی برای میزبانی سااافرای کشاااورهای اروپائی اختصااااص داده شاااد
(کاتوزیان)331 :1379،ا اما ت شکیل جل سات شورای عالیدربار در این عمارت به دلیل مخالفت برخی
از علماء مبنی بر غصاابی بودن این مکان منتفی شااد و مدرسااه نظام جایگزین آن شااد و نخسااتین
ن ش ست این مجلس در این بنا روز شنبه  27جمادیالثانی برگزار شد (مالئی توانی .)127 :1392 ،در
خصوص اعضای اصلی تشکیلدهنده شورای عالی دربار دولتآبادی (دولتآبادی 83/2 :1362،و ،)84
ک سروی (ک سروی )134 :1363،و کاتوزیان (کاتوزیان )206 :1379،از حدود پان صد نفر ع ضو مت شکل
از علمای برجسته پایتخت ،بازاریان سرشناس و رجال سیاسی مانند صدراعظم ،نایبالسلطنه ،وزیران
و برخی از شاهزادگان سخن به میان میآورند .این ترکیب اع ضای ا صلی به اعتقاد آبراهامیان خود
بازتاب نقشااای بود که آنان در خصاااوص تدوین نظامنامه انتخاباتی و برگزاری طبقاتی انتخابات ایفا
کردند (آبراهامیان .)78 :1378 ،انتخاب اعضااای اصاالی شااورا با دعوت قبلی صاادراعظم بهصااورت
گزینشی و بدون برگزاری انتخابات صورت گرفت و نشست افتتاحیه این شورا در مدرسه نظام برگزار
شااد (کتاب آبی .)15 :1363 ،در آغاز این مراساام ،مشاایرالدوله نطقی کوتاه ایراد کرد و گشااایش این
مجلس را سبب نیببختی ملت ایران دانست .پسازآن به ذکر اهمیت قانون انتخابات مجلس شورای
ملی و نیازمندی این مقوله بهصاارف زمان و دقت الزم اقدام نمود (ناظماالسااالم کرمانی/4 :1349 ،
 13و  .)12بدین ترتیب مجلس شورای عالی دربار پس از برگزاری مرا سم افتتاحیه کار خود را که در
نخ ستین گام تدوین نظامنامه انتخاباتی در را ستای برگزاری انتخابات بود آغاز کرد که این م سئله در
ادامه پژوهش موردبررسی قرار میگیرد.
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 -2چالشهای تدوین نظامنامه انتخاباتی مجلس اول مشروطه
فراهم آوردن مقدمات تأسیس مجلس شورای ملی منوط به وضع قوانین برگزاری انتخابات و
نظارت بر اجرای صحیح آن و تحقق این مهم خود مستلزم تدوین نظامنامه انتخابات بود .برای تحقق
این مهم به د ستور مظفرالدین شاه هیئتی از درون اع ضای شورای عالی دربار جهت تدوین نظامنامه
انتخابات مشخص گردید که در رأس آن مشیرالدوله قرار داشت (حبلالمیتن 3،رجب  :1324ش .)2/4
پس از انت صاب م شیرالدوله به ریا ست هیئت تدوین نظامنامه با حکم وی سایر اع ضای این هیئت
برگزیده شااادند (دولتآبادی 86/2 :1362،و  .)87بنا بر گزارشهای دولتآبادی (دولتآبادی :1362
 ،)86/2ادوارد براون (ادوارد براون )134 :1376 ،و آفاری (آفاری )93 :1378 ،اعضاااای هیئت تدوین
نظامنامه انتخابات را صنیعالدوله ،مخبرالسلطنه ،مشیرالملب ،موتمنالملب و محتشمالسلطنه تشکیل
میدادند .کار تدوین نظامنامه انتخاباتی تو سط این هیئت درواقع ترجمه نظامنامههای انتخاباتی برخی
از کشااورهای اروپایی بود .روزنامه ندای وطن دریکی از شاامارههای خود از رونویس ای شاادن قوانین
انتخاباتی دوره اول مجلس شاااورای ملی از قوانین انتخاباتی فرنخ ساااخن به میان میآورد (ندای
وطن 18،ذیالقعده  :1324ش  .)4 /2روزنامه حکمت نیز به رسیدن پستی از فرنگستان حاوی بندهای
قانون انتخاباتی که اعضاااء دساات به ترجمه آن زدهاند اشاااره میکند (حکمت 15،شااعبان  :1324ش
 .)8 / 874عالوه بر روزنامه ها ،برخی از منابع دیگر عصااار مشاااروطه نیز ترجمهای بودن نظام نامه
انتخابات را در زمان تدوین آن موردتوجه قرار دادهاند .بهعنوانمثال مجداالسالمکرمانی (مجداالسالم
کر مانی )30 :1351 ،و یحیی دو لتآ بادی بر این م طا لب که ن ظام نا مه برگرف ته از تجر به پارل مانی
نظامهای غربی است (دولتآبادی )86/2 :1361 ،تأکید میکنند.
کوتاه بودن فر صت تدوین نظامنامه انتخاباتی و تعجیل م شروطهخواهان جهت برگزاری هرچه
زودتر انت خا بات و تشاااک یل مجلس به دل یل و خا مت حال مظفرا لدینشااااه و ترس از مرگ وی
(مهدیقلیخان هدایت ،)143 :1344 ،اصاالیترین دلیل گرایش تدوینکنندگان نظامنامه به ترجمه آن
از قوانین انتخاباتی برخی از کشورهای اروپایی بود .در این خصوص کاتوزیان (کاتوزیان)337 :1373 ،

چالشهای برگزاری انتخابات مجلس اول شورای ملی

363

و روزنامههای عصاار مشااروطه مانند روزنامه مجلس (مجلس 16،شااوال  6 :1324ش ،)1 /روزنامه
انجمن مقدس ملی اصاافهان (انجمن مقدس ملی اصاافهان 21،ذیالقعده  :1324ش  )3 /1و روزنامه
حکمت (حکمت 10،شعبان  :1324ش  )2 / 874نیز سخن به میان میآوردند .درنتیجه چنین شرایطی
بود که هیئت تدوینکننده نظام نامه انتخاباتی شاااورای عالی دربار جهت تساااریع در امر برگزاری
انتخابات و ت شکیل مجلس پیش از مرگ مظفرالدین شاه در صدد ترجمه نظامنامه انتخاباتی برخی از
کشورهای اروپائی مانند فرانسه ،بلغارستان ،آلمان (ندای وطن 11،ذیالقعده  1324ش  )3/1و بلژیب
(دو لتآ بادی 86 /2 :1362 ،و 87ا آبرا هام یان ) 82 :1378،برآ مد ند و با ان جام اصاااال حاتی در آن،
نظام نامه انتخاباتی مجلس اول شاااورای ملی را تدوین نمودند .عالوه بر این ،باور عمومی و دیدگاه
آرمانی مشروطهخواهان نسبت به ضرورت اقتباس قوانین از ملل اروپائی برای نیل به ترقی و تجدد نیز
عامل مؤ ر دیگری در ترجمهای شااادن نظام نامه انتخابات بود .بهعنوانمثال تقیزاده طی نطقی در
مجلس اول شااورای ملی با همین رویکرد آرمانگرایانه نساابت بهنظام پارلمانی ملل اروپایی و غربی
سخن به میان میآورد و آن را ا سباب ترقی پله به پله ایران از رو سیه به عثمانی به اتریش و آلمان و
سپس به سوئیس و آمریکا عنوان میکند( .مشروح مذاکرات دوره اول مجلس شورای ملی ،جلسه ،18
شنبه ش شم شهر ذیالقعدة  .)1324چنین رویکرد آرمانی ن سبت به ضرورت ترجمهای بودن نظام
انتخاباتی مجلس شورای ملی از نظامنامه انتخاباتی کشورهای اروپائی اگرچه در برخی از روزنامههای
عصر مشروطه مانند روزنامه انجمن مقدس ملی اصفهان (انجمن مقدس ملی اصفهان 21،ذی القعده
 :1324ش  )2 /1و روزنامه حبلالمتین (حبلالمتین 3،رجب  :1324ش  )4 /4مورد تائ ید قرار گرفتا
اما این نگاه در روزنامه ندای وطن بهعنوان یب نگاه خوشبینانه موردنقد قرار گرفت (ندای وطن11،
ذیالقعده  :1324ش .)3 /1
در چنین فضااا و با چنین رویکردی اعضااای هیئت تدوین درصاادد نگارش نظامنامه انتخابات
برآمدند و پیشنویس آن را که شامل چهارفصل بود در روز چهارشنبه اول رجب سال  1324قمری به
شورای عالی دربار جهت برر سی و مذاکره ارائه دادند .پیشنویس ارائه شده به شورای عالی دربار در
این روزبه دلیل اعتراض روحانیون نسبت به تالشهای درباریان برای حذف فصل سوم این نظامنامه
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مورد تصااویب قرار نگرفت و پذیرش نهایی آن پس از بازنگری علما و سااایر طبقات بهروز ساایزدهم
رجب موکول شاااد (مالئی توانی .)134-135 :1392 ،درحالیکه گمان میرفت پس از تدوین نهایی
نظامنامه انتخاباتی ،این نظامنامه به توشیح شاه برسد اما مظفرالدینشاه به دلیل ترس از تسلیم قدرت
اساتبدادی خود (قهرمانمیرزا ساالور ،)180 :1377 ،اقدامات مخرب برخی مقامات سایاسای و نظامی
طرفدار استبداد (کاتوزیان )213 :1379 ،و همچنین تحریبهای سفارت روسیه از امضای آن سر باز
زد (تاریخ استقرار مشروطیت در ایران مستخرجه از روی اسناد محرمانه وزارت امور خارجه انگلستان،
بیتا .)109 :مجموعه این عوامل موجبات رفتارها و واکنشهای تند م شروطهخواهان را فراهم آورد که
ب ستن شینی مجدد جمعیت انبوهی از م شروطهخواهان در سفارت انگلیس ازجمله این واکنشها بود
(ناظم اال سالم کرمانی .)19 /4 :1349 ،در پی این ناآرامیها ،سفیر انگلیس به دلیل ترس از به وجود
آمدن وضاااعیت نامطلوب ناشااای از تحصااان و ناتوانی دولت ایران در مواجه با آن ،طی مذاکره با
وزیرمختار روساایه از وی عدم مخالفت و همکاری جهت امضاااء نظامنامه انتخاباتی توسااط شاااه را
درخواساات کرد( .تاریخ اسااتقرار مشااروطیت در ایران مسااتخرجه از روی اسااناد محرمانه وزارت امور
خارجه انگلستان ،بیتا.)109 :
به دنبال این و ضعیت ،اعتراضهای متح صنین به اطالم شاه ر سانده شد و وی در پی آگاهی
از مخاطرات این اوضاااام بنا به گزارش کتاب آبی (کتاب آبی )11 :1363 ،و کتاب نارنجی (کتاب
نارنجی )17 :1367 ،ناگزیر به عقبنشااینی و پذیرش درخواساات مشااروطهخواهان به جهت امضاااء
نظامنامه انتخاباتی در  19رجب سال  1324قمری شد .پس از امضاء نظامنامه مقرر گردید تا برگزاری
انتخابات در روز  27رجب مصااادف با مبعا پیامبر اکرم (ص) آغاز گردد (براون .)132 :1376 ،پس از
تو شیح نظامنامه انتخاباتی تو سط مظفرالدین شاه ،این نظامنامه در پنج هزار ن سخه به صورت اعالمیه
(آبراهامیان )134 :1378 ،و کتابچه (روزنامه انجمن ایالتی گیالن 26،رجب  :1325ش  )2/3چاپ و
به سرا سر حوزههای انتخاباتی ار سال شد تا همگان از مندرجات آن مطلع شوند و بر همان ا ساس
نمایندگان خود را انتخاب نمایند (روزنامه مجلس 25،شوال  :1324ش  .)3 /10از روز  23رجب نیز بنا
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بر روایت اعظام قدساای ،شااورای عالی دربار در مدرسااه نظام مقدمات انتخابات مجلس را فراهم آورد
(اعظام قدسااای .)144 /1 :1349 ،برگزاری این انتخابات در تهران ،ایاالت و والیات ،با چالش هایی
مواجه گردید که این مسئله در ادامه مقاله موردبحا و بررسی قرار میگیرد.

 -3چالشهای برگزاری انتخابات مجلس اول مشروطه
پس از تدوین نظامنامه انتخاباتی ،برگزاری انتخابات ،گام نهایی م شروطهخواهان برای ت شکیل
مجلس شاااورای ملی بود که درروند برگزاری خود با چالش های متعددی روبهرو گردید .نخساااتین
چالشها درروند برگزاری انتخابات نا شی از برخی مفاد مندرج در نظامنامه انتخاباتی و عدم تطابق آن
با واقعیات سیا سی و اجتماعی جامعه ایرانی بود .نظامنامه انتخاباتی م صوب در شورای عالی دربار که
به اعتقاد مجد اال سالم کرمانی میبای ست دارای موجودیتی تنظیمکننده و قواعدی صحیح در جهت
برگزاری انتخابات و ت شکیل مجلس اول م شروطه با شد (مجد اال سالم کرمانی ،)30 :1351 ،دارای
مفادی بود که برگزاری انتخابات را با چالشهایی مواجه کرد.

 3-1چالشهای برآمده از نظامنامه انتخاباتی
یکی از چالش های برآمده از نظام نامه انتخاباتی مربوط به ماده اول این نظام نامه بود .ماده اول
نظامنامه انتخابات که پس از ت صویب ،موجب بروز بحاهای فراوان در روزنامههای ع صر م شروطه
مانند روزنامه ایران ساالطانی (ایران ساالطانی 1،شااعبان  ،)4-2 /1324:14روزنامه انجمن مقدس ملی
اصااافهان (روزنامه انجمن مقدس ملی اصااافهان 21،ذیالقعده  1324ش  )1/1و روزنامه حکمت
(حکمت 1،شااعبان  :1324ش  )3/873گردیدا بر انتخاب نمایندگان مجلس بر اساااس تقساایمبندی
صنفی و طبقاتی اینگونه تأکید دا شت« :انتخاب کندگان ملت در ممالب محرو سه ایران از ایاالت و
والیات باید از طبقات ذیل باشند :شاهزادگان و قاجاریه ،علما و طالب ،اعیان و اشراف ،تجار ،مالکین
و فالحین ،ا صناف(».مجموعه قوانین و مقررات ع صر م شروطیت 9 :1388 ،و  .)8در خ صوص چرایی
تصااامیمگیری تدوینکنندگان نظامنامه برای صااانفی و طبقاتی برگزار کردن انتخابات اگرچه آدمیت
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معتقد است که «در هرکجا که اول مشروطه شده است انتخابات از طبقات بوده»(آدمیت348 :1355 ،
و )349ا اما در خصاااوص این تصااامیم هیأت تدوین نظام نامه باید عنوان کرد که نبود معیارها و
مالکهای مشخص و معین درزمینه نحوه تخصیص سهمیه نمایندگی بیش از همه تأ یر داشته است.
شاهد مثال این مدعا را میتوان در روزنامههای ع صر م شروطه م شاهده کرد .بهعنوانمثال روزنامه
حبلالمتین در یکی از شااامارههای خود از لزوم برگزاری طبقاتی انتخابات به دلیل نبود معیاری ابت
جهت د ستهبندی برگزیدگان و مبعو ان ملت سخن به میان میآورد و در ادامه با رویکردی آرمانی به
این اصل عنوان میکند« :چون با این اصول رفتار شود حق هر طبقه از طبقات شیعه و سنی و ارامنه
و یهود و مجوس که در رعیتی پادشاااه میباشااند با سااایرین یب حکم دارند ،حتی حق اهالی دهات
کوچب و ایاالت چادرنشین هم ضایع و پایمال نخواهد گردید»(حبلالمتین 3،رجب  :1324ش  3/4و
 .)5همچنین روزنامه انجمن ملی مقدس اصااافهان نیز متأ ر از وضاااعیت نبود مالکها و معیارهای
مشااخص تخصاایص نمایندگی به آحاد ملت ،بر ضاارورت صاانفی و طبقاتی برگزار شاادن انتخابات
اینگونه تأکید مینما ید که « :چون اجتمام قاط به آحاد م لت و افراد مردم در مجلس واحد ممکن
نی ست ،چنین متداول شد که هر طبقه از طبقات و صنفی از ا صناف ا شخا صی را انتخاب و اختیار
نمایند»(انجمن مقدس ملی 21،ذیالقعده  :1324ش .)2/1
تصاامیم هیأت تدوین نظام نامه برای برگزاری انتخابات بر اساااس اصاال صاانفی و طبقاتی ،در
شرایط نبود مالکها و معیارهای م شخص و معین در زمینه نحوه تخ صیص سهمیه نمایندگی ،روند
برگزاری انتخابات مجلس اول مشااروطه را با چالشهای جدی مواجه کرد .نخسااتین چالش برآمده از
این ا صل در روند برگزاری انتخابات نا شی از تنا سب نادر ست تعداد نمایندگان طبقات شهر تهران به
دلیل برخورداری از موقعیت پایتختی در مقایسااه با نمایندگان طبقات سااایر مناطق ازجمله والیات و
ایاالت وسااایع و پرجمعیت بود .تعریف طبقات شاااشگانه مذکور در نظامنامه انتخاباتی در ایاالت و
والیات با شهر تهران دارای یب تفاوت مهم بود .در شهر تهران طبقه ا صناف بر پایه م شاغل موجود
و فعال در این شهر ،خود به ا صناف متعدد مانند بزازان ،آهنگران ،کتابفرو شان ،م سگران ،اطباء چلو
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پزان ،بنایان ،آجرپزان ،حمامی ها ،دالک ها ،آشاااپزها ،کورهپزها ،حمال ها ،نانواها ،ب قال ها ،کبابی ها،
توتونفروشها ،عطارها ،حلبیسااازها (مجد االسااالم کرمانی )31 :1351 ،تقساایم و هر یب از این
اصناف از حق داشتن نماینده در مجلس برخوردار شدندا اما در ایاالت و والیات چنین تقسیمبندی در
خصوص اصناف وجود نداشت .این تقسیمبندی منجر به افرایش تعداد نمایندگان این شهر گردیدا اما
در مقابل ،ایاالت وساایعی که دارای جمعیتی بیش از تهران بودند به دلیل عدم برخورداری از موقعیت
پایتختی ،بدون بهرهمندی از هیم تخصاایص سااهمیه درون طبقاتی و صاانفی تنها از امکان انتخاب
نماینده از طبقات ششگانه شاهزادگان قاجاریه ،علماء و طالب ،اعیان و ا شراف ،مالکین و فالحین،
تجار و اصااناف برخوردار گردیدند (مجموعه قوانین و مقررات عصاار مشااروطیت .)9 :1388 ،درنتیجه
چنین تقسیمبندی بود که شهر تهران از شصتودو نفر نماینده که عمده آنها از طبقه اصناف بود در
مجلس اول برخوردار شااد (آبراهامیان .)134 :1380 ،این در حالی بود که به ایالتهای وساایعی مانند
آذربایجان ،فارس ،ا صفهان و خرا سان دوازده و والیاتی چون مازندران ،کرمان و کرمان شاه تنها شش
نفر نماینده تخصیص داده شد (روزنامه ایران سلطانی 9،رجب  :1324ش .)2/14
عالوه بر ماده اول ،ماده ششم نظامنامه نیز که به تخصیص سهمیه نمایندگان هر منطقه از حوزههای
سیزدهگانه انتخاباتی برح سب جمعیت آنها میپرداخت (مجموعه قوانین و مقررات ع صر م شروطیت،
)9 :1388ا به دلیل تخ صیص نادر ست تعداد سهمیه نمایندگان ،موجبات تبعیض بین مناطق مختلف
برگزاری انتخابات را فراهم آورد .این تبعیض نا شی از تخ صیص نادر ست سهمیه نمایندگی ،اعتراض
نمایندگان برخی از مناطق را در پی داشااات .بهعنوانمثال ،امامجمعه خویی نماینده ایالت آذربایجان
(م ست شارالدوله صادق )25 :1361 ،طی نطق اعترا ضی خود در مجلس چنین عنوان کرد« :تو ضیح
بدهند که بنده ملتفت شوم ن سبت به جمعیت ایران تخمیناٌ هر صد هزار نفر حق یب نفر وکیل دارند.
به این قاعده به جمعیت تهران سااه نفر میرسااد .اگر مالحظه صاانف نماییم شااش نفر میرسااد.
بهمضاااعف هم حساااب کنیم بهمالحظه پایتخت بودن دوازده نفر میشااود .چطور اساات که از برای
تهران شااصاات نفر معین شااده و مثالٌ از برای آذربایجان که تقریباٌ سااه کرور جمعیت دارد دوازده نفر
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معین شده است»(لوح فشرده مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی ،دوره اول ،جلسه  ،211سه شنبه
دوم ذیالحجهالحرام  1325قمری).
طبقاتی و صنفی برگزار شدن انتخابات بر ا ساس ماده نخ ست نظامنامه انتخاباتی و همچنین
تخصیص نادرست سهمیه نمایندگان مناطق مختلف بر اساس ماده ششم این نظامنامه به اعتقاد مجد
االساااالم کرمانی موجبات بروز تفرقه در میان اهالی ایاالت و والیات را در جریان برگزاری انتخابات
فراهم کرد (مجد االسالم کرمانی 31 :1351 ،و  )30و به چالشی درروند برگزاری انتخابات تبدیل شد.
عالوه بر تخصیص نادرست سهمیه نمایندگان ،فقدان سرشماری دقیقی از جمعیت مناطق و حوزههای
انتخاباتی در زمان برگزاری انتخابات مجلس اول مشاااروطه نیز برگزاری این انتخابات را با چالش
مواجه نمود .بر اساس ماده ششم نظامنامه انتخاباتی ،جمعیت هر منطقه معیار اصلی تشخیص ایالت و
والیت بودن حوزههای انتخاباتی و متعاقب ًا تعداد ساااهمیه نمایندگان آن حوزهها بود .بر این اسااااس
سرشماری و تعیین دقیق جمعیت مناطق و حوزههای انتخاباتی از اهمیت بسیاری برخوردار بود .ادوارد
براون در خ صوص اهمیت این سر شماری در امر برگزاری انتخابات عنوان میکند« :مهمترین امر در
خصاااوص دساااتهبندیهای جمعیتی در راساااتای برگزاری انتخابات و تخصااایص نمایندگان نیاز به
یبمیزان دقیق برای سااارشاااماری جمعیت مناطق مختلف کشاااور بهعنوان حوزه های انتخاباتی
سایزدهگانه بود»(ادوارد براون)129 :1376 ،ا اما برخالف اهمیت این ساارشااماری ،شاارایط نابسااامان
اجتماعی و ناکارآمدی ساختار سیاسی و دیوانساالری ایران عصر قاجار (دالمانی )102 :1335 ،مانع از
د ستر سی دقیق به میزان جمعیت در حوزههای انتخاباتی از طریق سر شماری نفوس گردید .متأ ر از
همین شاارایط اساات که روزنامه حبلالمتین عنوان میکند تعداد نفوس ایران از طریق ساارشااماری
صحیح معین نشده و هیم میزانی برای این کار در دست نیست (حبلالمتین 3،رجب  4 :1324ش.)3/
م شخص نبودن دقیق میزان جمعیت ک شور در حوزههای انتخاباتی درنتیجه نبود سر شماری و
اختالف بر سر تخ صیص سهمیه نمایندگان حوزههای انتخاباتی بر ا ساس دروازه نماینده به ایاالت و
شااش نماینده به والیات (مجموعه قوانین و مقررات عصاار مشااروطیت )9 :1388 ،که میزان جمعیت
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مالک آن بود ،برگزاری انت خا بات را در برخی م ناطق و حوزه های انت خا باتی با چالش موا جه کرد.
بهعنوانمثال رابینو ( )2سرکون سولگر بریتانیا در گیالن گزارش میکند که در این منطقه به دلیل نبود
معیار مشخصی برای تعیین جمعیت بر سر ایالت یا والیت شمرده شدن این منطقه و تخصیص دوازده
یا شااش نماینده به آن اختالفهای زیادی بروز کرد (رابینو .)24 :1368 ،درحالیکه در ماده شااشاام
نظامنامه گیالن والیت تعین شده و از حق انتخاب شش نماینده برخوردار گردید (مجموعه قوانین و
مقررات عصاار مشااروطیت)9 :1388 ،ا این مساائله موردقبول اهالی گیالن واقع نشااد .به اعتقاد اهلی
گیالن جمعیت این منطقه به میزانی بود که می بایسااات به آن دوازده نماینده بهعنوان یب ایاالت
تخصیص مییافت (خیرالکالم 22،رجب  :1325ش  2 /6و  .)3همین اختالفنظر بنا بر گزارش رابینو
موجب بروز چالش در روند برگزاری انتخابات در گیالن گردید (نب :رابینو .)24-27 :1368 ،عالوه بر
رابینو ،کسروی هم در این خصوص گزارش میکند که «آذربایجان ،خراسان ،فارس و کرمان ایالت و
جاهای دیگر والیت شااناخته شااد و این موجب رنجش گیالنیان گردید و در رشاات آشااوبی پدید
آورد»(کسروی.)470 :1363،

 3-2مانعتراشی جریانهای طرفدار ساختار استبدادی
در کنار چالشهای برآمده از نظامنامه انتخاباتی ،ساااختار ساایاساای اسااتبدادی حاکم بر ایران و
طرفداران نظام اسااتبدادی از دیگر عوامل مؤ ر بر ایجاد چالش در روند برگزاری انتخابات مجلس اول
بودند .علیرغم ا ستقرار م شروطه ،ح ضور ب سیار مؤ ر جریانهای طرفدار ا ستبداد که بقای قدرت و
منافع خود را در گرو استمرار ساختار سیاسی پیشامشروطه میدانستند روند برگزاری انتخابات مجلس
اول را با چالشهایی مواجه نمودند .مخالفت و کار شکنیهای حکام م ستبد محلی و روحانیون طرفدار
حکومت استبدادی نمونههای مشخص اینگونه جریانهای طرفدار ساختار سیاسی استبدادی به شمار
میروند .حکام م ستبد محلی که با ساختار ا ستبدادی خو گرفته بودند و هیمگونه تمایلی به حکومت
مشاااروطه نداشاااتند ،روند برگزاری انتخابات را در مناطق تحت نفوذ خود با سااارکوب ،مخالفت و
کارشکنیهای متعددی مواجه ساختند .بهعنوانمثال در خراسان و بروجرد گزارشهایی از کارشکنی و
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حتی اقدام به قتل و غارت اهالی این مناطق تو سط حکام آنها در جریان برگزاری انتخابات ارائه شده
اساات (مشااروح مذاکرات مجلس ،جلسااه  16سااهشاانبه دوم ذیالقعده  .)1324همچنین در مذاکرات
مجلس شورای ملی گزارشهایی مبنی بر کار شکنی ،اغت شا شات و مانعترا شیهای متعددی حکام
محلی در انتخابات مناطق عربسااتان (خوزسااتان) و لرسااتان وجود دارد (مشااروح مذاکرات دوره اول
مجلس شورای ملی ،جلسه  17پنجشنبه چهارم شهر ذیقعدة الحرام  .)1324عالوهبراین ،روزنامههای
عصااار مشااارو طه مان ند روز نا مه خیرالکالم (خیرالکالم 22،ر جب  :1324ش  ،)1/6ندای وطن
(ندایوطن 14،ذیالحجه  :1324ش  ،)1/7حبلالمتین (حبلالمتین 14،ذیالحجه  :1324ش  )1/7و
مجلس (روزنامه مجلس 5،ذیالحجه  32 :1324ش )1/نیز گزارشهای متعددی در خصاااوص ایجاد
کارشاااکنی های گ و ناگون ح کام مسااات بد محلی م ناطق مختلف ارا ئه میکنند ( .)3کارشاااکنی و
مخالفتهای حکام مسااتبد محلی در برگزاری انتخابات مجلس تا حدی بود که روزنامه انجمن ایالتی
تبریز گزار شی مبنی بر پاره شدن نظامنامه انتخاباتی بهد ست یکی از حکام محلی طرفدار ا ستبداد و
م خال فت جدی وی در ج هت برگزاری انت خا بات ارا ئه مید هد (انجمن ا یالتی تبریز 29،ذی الح جه
 :1324ش /43ص  .)2در دیگر منابع تاریخی عصر مشروطه نیز گزارشهایی در خصوص کارشکنیها
و ممانعتها ی حکام مسااتبد محلی در برگزاری انتخابات و رساایدن عرایضاای از مردم جهت رفع و
رسایدگی به آن مشااهده میشاود .برای مثال ناظم االساالم کرمانی (ناظم االساالم کرمانی:1349،
 ،)30/4عبدالح سینخان سپهر (عبدالح سینخان سپهر )1054/2 :1386،و مهدی ملب زاده (:1363
 )455/2هر کدام گزارشهای جداگانهای در این خصوص ارائه میدهند.
عالوه بر حکام مسااتبد محلی ،روحانیون طرفدار اسااتبداد هم با کارشااکنیهای خود برگزاری
انتخابات مجلس اول را با چالشهایی روبرو ساختند .این کارشکنیها بر پایه نظام فکری و باور داشت
اعتقادی این دسته از روحانیون در خصوص ضرورت بقا و استمرار ساختار سیاسی استبدادی صورت
میگر فت .بهعنوانم ثال کاتوز یان گزارش میک ند که برخی از رو حانیون طر فدار اسااات بداد مان ند
مالمحمد آملی ،حاج میرزا ح سن آقای مجتهد تبریزی و پارهای از رو ضهخوانان که درا نای م شروطه
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به منبر میرفتند و به مشاااروطه خواهان بدگویی کرده و آن ها را زندقه میخواندند ،در مخالفت با
برگزاری انتخابات بر اساس مفاد نظامنامه چنین عنوان میکردند که« :ما مشروطه کردیم تا اسالم را
بپرورانیم ،اما حال میبینیم اسالم زیر پا گذارده شده و ادعای مساوات بین مسلمین با یهود و ارامنه و
مجوسا ای مطرح میگردد»( کاتوز یان .)726 :1379 ،درنتی جه چنین م خال فت هایی بود که برخی از
اقلیتهای دینی مانن د ارامنه و یهودیان از انتخابات نمایندگان خود در مجلس اول مشاااروطه محروم
شدند (مجلس 17،ذیالحجه  :1324ش  .)3/36عالوه بر این ،مخالفتهای روحانیون طرفدار استبداد
موجب عدم برگزاری انتخابات در برخی از مناطق گردید .بهعنوانمثال ،رابینو طی گزار شی از ممانعت
یکی از روحانیون گیالن در برگزاری انتخابات دریکی از مسااااجد جامع این منطقه ساااخن به میان
میآورد (رابینو .)25 :1368 ،عالوه بر این روزنامه مجلس هم گزارش هایی از تأ یر کارشاااکنی های
روحانیون طرفدار استبداد در برگزار نشدن انتخابات در تربتحیدریه (مجلس 29،ذیالحجه  :1324ش
 )3/41و کرمانشاه (مجلس 12،ذیالحجه  :1324ش  )3/34ارائه میکند.

 3-3ناکارآمدی نهادهای ناظر بر برگزاری انتخابات
عالوه بر کارشکنیهای حکام محلی و روحانیون طرفدار حکومت استبدادی ،عملکرد ناکارآمد و
ضعف نهادهای مسئول نظارت و بر برگزاری صحیح و مطابق بر اصول نظامنامه انتخابات نیز چالشی
دیگر در روند برگزاری انتخابات مجلس اول بود .مسااائولیت نظارت و برگزاری انتخابات بر عهده
انجمن نظار بود که میبایسااات در قالب انجمنهای ایالتی در مرکز هر ایالت و انجمنهای محلی در
شااهرهای مختلف هر ایالت تشااکیل شااود( .اتحادیه .)1375:101،مهمترین وظیفه این انجمنها در
زمان برگزاری انتخابات نظارت بر انتخابات و رسااایدگی به شاااکایات در خصاااوص آن بود .چنین
وظیفهای بر ا ساس ماده نهم نظامنامه انتخاباتی به عهده انجمنها گذا شته شده بود که بر ا ساس آن
مقرر گرد ید در هر محلی که انت خا بات به ع مل میآ ید انجمنی برای ن ظارت انت خا بات از م عاریف
طبقات شااشگانه انتخابکنندگان آن محل مرکب از شااش نفر و تحت نظارت موقتی حاکم یا نائب
الحکومه تشااکیل گردد (مجموعه قوانین و مقررات عصاار مشااروطیت .)9 :1388 ،با اتکا با ماده نهم
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نظامنامه بود که جریانهای طرفدار مشااروطه در آسااتانه برگزاری انتخابات به تشااکیل انجمنهائی
برای نظارت بر برگزاری انتخابات مبادرت کردند .بهعنوانمثال کساااروی گزارش میکند همین که
م شروطه برپا گ شت و نظامنامه انتخاباتی ر سید ،افرادی برای کارب ست و اجرائی ساختن نظامنامه و
نظارت بر برگزیدن نمایندگان از طریق انتخابات ،نامزد گردیدند (کسروی .)1363:469 ،ناظم االسالم
کرمانی هم از شااکلگیری نهادی تحت عنوان انجمن تحقیق سااخن به میان میآورد که وظیفه آن
رسا ا یدگی به شا ا کایات محلی در روند برگزاری انت خابات و عریضاااه نمودن آن به مجلس بود
(ناظماالسااالمکرمانی .)29/4 :1349 ،قهاالسااالم علی تبریزی هم گزارشاای از تشااکیل یب هیئت
شاااش نفره که وظیفه آن نظارت بر قرار دادن صاااحیح قرعههای انتخاباتی (برگههای اخذ رأی) در
صندوق و نظارت بر اجرای صحیح انتخابات طبق مفاد نظامنامه بود ارائه میدهد ( قهاال سالم علی
تبریزی ،بیتا .)30 :تشاااکیل چنین نهادهائی برپایه این رویکرد و اعتقاد مشاااروطهخواهان صاااورت
میگرفت که بهمنظور برخورداری مملکت از پارلمان صحیح ،صنوف صالح ملت بهمنظور جلوگیری از
اقدامات فریبکارانه انتخاباتی چشاام خود را باز کند (روزنامه بیطرف 15،شااوال  :1324ش )2/1ا اما
چنین انجمنهایی که باهدف نظارت بر برگزاری صحیح انتخابات تشکیل شده بودند ،به دلیل عملکرد
ناکارآمد خود موجبات بروز چالشهایی را در روند برگزاری انتخابات فراهم آوردند .در همین خ صوص
روزنامه انجمن ملی اصاافهان گزارش میکند« :مذاکره شااد که خوب اساات انجمن نظار در محالت
منع قد ن شود برای سهولت انتخابات .گفته شد برای انعقاد انجمن نظار باید اقالً در هر محلی پنج نفر
باشند و عده زیاد الزم دارد و موجب مخدرات می شود»(انجمن مقدس ملی اصفهان 21،رجب :1324
ش  .)1/2روزنامه جر یده ملی هم گزارشااااتی درباره شاااکایات برخی افراد به مجلس از اینکه چرا
انجمنها به شکایات مردم مبنی بر رسیدگی و نظارت صحیح بر روند انتخابات پاسخی نمیدهند ارائه
مینماید (جریدهملی 12،شااوال  :1324ش  )10/12که در جواب این شااکایات ،مجلس رساایدگی و
نظارت بر اجرای صحیح انتخابات را در حیطه وظایف خود ندانسته و کمسیون یا همان انجمن نظارت
بر انتخابات که در نظامنامه به آن اشاره شده بود را نهاد مسئول رسیدگی به این نوم شکایات میداند
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(مشروح مذاکرات مجلس ،جلسه  ،28پنجشنبه  2شهر ذی حجهالحرام  )1324کاتوزیان هم گزارشی
از عدم نظارت نهادهای برگزاری انتخابات در آذربایجان ارائه میکند (کاتوزیان.)719 :1379،
درنتی جه این ناکارآمدی های انجمن ها نظارت بر برگزاری انتخابات بود که عبدالحسا این خان
سااپهر برگزیده شاادن تعدادی از وکالی تهران مانند دبیرالساالطان ،عونالدوله ،نصاارالساالطان و
م شارالدوله را نا شی از حیله و پرداخت پول و نه قواعد صحیح انتخاباتی در شمارش قرعهها عنوان
میکند (ساااپهر .)104/2 :1386،عالوهبر این ناکارآمدی ،بیدقتی و اهمال انجمنهای برگزارکننده و
ناظر بر انتخابات موجب بروز تخلفات و تقلبهایی در روند برگزاری انتخابات شااد .در این خصااوص
یحیی دولتآبادی که خود یکی از ناظران برگزاری انتخابات در تهران بود گزارش میکند« :پهلوی
دست مخبرالسلطنه نشستهام ،میبینیم در قبول تعرفهها چندان دقت نمینماید .بر او اعتراض میکنم
میگوید بهتر است پیش از آنکه شاه آخر نفس را بکشد این توپ صدا نماید چونکه ساعتبه ساعت
حال مزاجی شاااه بدتر میشااود و امیدی به حال او نیساات»(دولتآبادی .)89/2 :1361 ،رابینو هم در
خصاااوص برگزاری انتخابات گیالن گزارشهائی اراده میدهد که نشااااندهنده عملکرد ناکارآمد و
نادرست نهادهای نظارتی در امر برگزاری صحیح انتخابات است .خریدوفروش تعرفههای انتخاباتی و
همچنین ندادن تعرفه های رأی به رأیدهندگان (رابینو )23-24 :1368 ،از جمله این عملکردهای
نادرساات اساات که منجر به ایجاد چالش در روند برگزاری انتخابات مجلس اول شااورایملی گردید.
براین اساااس مجموعهای از عوامل موجب شااد تا روند برگزاری انتخابات مجلس اول با چالشهای
متعددی مواجه گردد .درنتیجه همین چالشها بود که این انتخابات از زمان آغاز آن در رجب ساااال
 .1324ق تا آستانه به توپ بسته شدن مجلس اول در جمادیاالول سال  .1326ق به طول انجامید.
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نتیجه
پس از اسااتقرار نظام مشااروطه در ایران ،برگزاری انتخابات بهعنوان اصاالیترین سااازوکار
ت شکیل نخ ستین مجلس شورای ملی از اهمیت ب سیاری برخوردار شد .در را ستای تحقق این امر ،در
جمادیالثانی ساااال  .1324ق شاااورای عالی دربار که وظیفه آن تدوین نظامنامه انتخاباتی و فراهم
آوردن مقدمات برگزاری انتخابات بود ت شکیل گردید .هیئت تدوینکننده نظامنامه انتخاباتی این شورا
که به دلیل وخامت حال مظفرالدینشاااه و ترس از مرگ وی بر تسااریع در امر برگزاری هرچه زودتر
انتخابات و تشااکیل مجلس شااورای ملی تأکید داشااتند ،با ترجمه برخی از نظامنامههای انتخاباتی
ممالب اروپایی دساات به نگارش نظامنامه انتخاباتی مجلس اول مشااروطه زدند و مطابق با مفاد این
نظامنامه روند برگزاری انتخابات در تمام حوزههای سیزدهگانه انتخاباتی برگزار شد .برگزاری انتخابات
نخسااتین مجلس مشااروطه متأ ر از عوامل گوناگونی با چالشهایی مواجه گردید .در نخسااتین گام
نظامنامه انتخاباتی پس از تدوین به دلیل اعتراض برخی از روحانیون به مفاد مندرج در آن در تصویب
با چالش موا جه گردید .پسازاین مخالفت بود که با انجام اصاااالحات در برخی از مفاد ،نظام نامه به
تأیید روحانیون رسید و سرانجام در تاریخ بیست رجب  1324ق .شورای عالی دربار آن را به تصویب
ر ساند .پس از ت صویب نظامنامه انتخاباتی تو سط شورای عالی دربار ،مظفرالدین شاه علیرغم تمایل
اولیه خود به ا ستقرار م شروطه از تو شیح نظامنامه انتخاباتی سرباز زد .ترس مظفرالدین شاه از محدود
شدن قدرتش و تحریب شدن وی از جانب سفارت رو سیه و رجال سیا سی طرفدار ا ستبداد ازجمله
عوامل مؤ ر بر توشاایح نشاادن نظامنامه توسااط مظفرالدینشاااه بودا اما اعتراض مشااروطه خواهان و
بستنشینی مجدد آنها در سفارت انگلستان و ناآرامیهای به وجود آمده درنتیجه آن مظفرالدین شاه
را ناچار به توشیح نظامنامه انتخاباتی کرد .بر این اساس تدوین و توشیح نظامنامه انتخاباتی نخستین
چالشاای بود که برگزاری انتخابات مجلس اول مشااروطه با آن مواجه شااد .عالوه بر چالش تدوین و
توشیح نظامنامه انتخابات مجلس اول شورای ملی در روند برگزاری نیز با چالشهایی مواجه شد .یکی
از چالشهای برگزاری انتخابات مجلس اول ریشاااه در برخی مفاد نظام انتخاباتی داشااات .نظامنامه
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انتخاباتی به دلیل ترجمهای بودن و همچنین عدم تطابق آن با واقعیات سااایاسااای و اجتماعی جامعه
ایرانی در خود دارای مفادی بود که برگزاری انتخابات مجلس اول مشروطه را با چالش روبهرو ساخت.
در این میان ،ماده اول نظامنامه انتخاباتی که بر صنفی و طبقاتی برگزار شدن انتخابات و ماده ش شم
نظامنامه انتخاباتی که بر تخصاایص تعداد نمایندگان ایاالت و والیات بر اساااس جمعیتشااان تأکید
داشاات ،چالشهای مهم متأ ر از نظامنامه انتخاباتی در روند برگزاری انتخابات مجلس اول مشااروطه
بود .در کنار چالشهای برآمده از نظامنامه انتخاباتی ،برخی از جریانهای طرفدار استبداد نیز که بقای
قدرت و منافع خود را واب سته به ا ستمرار ساختار سیا سی ا ستبدادی پی شام شروطه میدان ستند ،با
سنخاندازی و مانعترا شیهای خود ،چالشهایی در روند برگزاری انتخابات مجلس اول م شروطه به
وجود آوردند .همچنین در کنار این عوامل ،ناکارآمدی و اهمال نهادهای ناظر بر برگزاری صاااحیح
انتخابات از دیگر عوامل مؤ ر در به چالش کشیده شدن برگزاری انتخابات در نخستین تجربه پارلمانی
ایران پس از مشااروطه بود .درنتیجه این چالشها بود که انتخابات مجلس اول شااورای ملی از زمان
آغاز آن در رجب سااال  .1324ق تا آسااتانه به توپ بسااته شاادن این مجلس در جمادیاالول سااال
 .1326ق به طول انجامید.
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کتاب نارنجی :گزارشهای سیاسی وزارت خارجه روسیه درباره انقالب مشروطه ایران ( .)1376بهکوشش و
ویراستاری احمد بشیری ،چ  ،2تهران :انتشارات نو.
کسروی ،احمد ( .)1363تاریخ مشروطه ،تهران :رصدای معاصر.
لینز ،خوان و شهابی ،هوشنخ ( .)1380نظامهای سلطانی ،ترجمه منوچهر صبوری ،تهران :انتشارات شیرازه.
مجداالسالم کرمانی ،احمد ( .)1351تاریخ انحالل مجلس :فصلی از تاریخ مشروطیت ایران ،مصحح محمود
خلیل پور ،چ  ،2اصفهان :انتشارات دانشگاهاصفهان.
مجموعه قوانین و مقررات عصر مشروطه ( 1299-1285هجری شمسی)( .)1388تهران :انتشارات روزنامه
رسمی جمهوری اسالمی ایران.
محیطمافی ،هاشم ( .)1363مقدمات مشروطیت ،بهکوشش مجید تفرشی و جواد جانفدا ،تهران :انتشارات علمی.
مخبرالسلطنه هدایت ( .)1344خاظرات و خطرات ،چ  ،2تهران :انتشارات کتابفروشی زوار.

مخبرالسطنه هدایت ( .)1363گزارش ایران قاجار و مشروطیت ،با مقدمه سعید وزیری و به اهتمام محمدعلی
صوتی ،چ  ،2تهران :انتشارات نقره.
مستشارالدولهصادق ( .)1361خاطرات و اسناد مستشارالدوله صادق (مجموعه اول یادداشتهای تاریخی و اسناد
سیاسی) ،به کوشش ایرج افشار ،تهران :انتشارات فردوسی.
مغیاالسلطنه ،یوسف ( .)1362نامههای یوسف مغیا السلطنه ( 1320-1344قمری) ،بهکوشش معصومه مافی،
تهران :نشر تاریخ ایران.
ملب زاده ،مهدی ( .)1363تاریخ انقالب مشروطیت ایران ،ج  ،2چ  ،2تهران :انتشارات محمدعلی علمی.
ناظماالسالم کرمانی ،محمد ( .)1349تاریخ بیداری ایرانیان ،ج  ،2تهران :انتشارات بنیاد فرهنخ ایرانیان.

مقاالت
سلطانی ،سیدناصر( ،زمستان  ،)1395موجهات انتخابات طبقاتی در مجلس اول مشروطه ،ش .102-79 ،4
سلطانیان ،ابوطالب و شمسی ،طاهره ،)1395( ،بررسی نحستین قانون انتخاباتی و کیفیت استقرار نخستین
مجلس مشروطه در ایران ،ش 510-491 ،3
مالیی توانی ،علیرضا( ،بهار و تابستان  .)1392مجلس عالی دربار حلقه گذار به نظام مشروطه ،ش -121 ،11
.141
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نشریات
انجمن مقدس ملی اصفهان ،ش ( 1بیست و یکم ذیالقعده  1324قمری).
_______ ش ( 2بیست و یکم رجب  1324قمری).
_______ ش ( 4دوازدهم ذیالحجه  1324قمری).
انجمن ملی والیتی گیالن ،ش ( 4بیست و دوم شعبان  1325قمری).
_______ ش ( 3بیست و ششم رجب قمری .)1325
روزنامه ایران سلطانی ،ش ( 11نهم رجب  1324قمری).
_______ش  1( 14شعبان  1324قمری).
انجمن ایالتی تبریز ،ش ( 38هجدهم ذیالحجه  1324قمری).
_______ ش ( 39بیستم ذیالحجه .)1324
_______ ش ( 43بیست و نه ذیالحجه  1324قمری).
بیطرف ،ش ( 1پانزده شوال  1324قمری).
جریده ملی ،ش ( 12دوازده شوال  1324قمری).
حبل المتین ،ش ( 4سوم رجب  1324قمری).
________ ش ( 7چهارهم ذیالحجه  1324قمری).
حکمت ،ش ( 873یکم شعبان  1324قمری).
_________ش ( 874پانزدهم شعبان  1324قمری).
خیرالکالم ،ش ( 5هفدهم رجب  1325قمری).
________ ش ( 6بیست و دوم رجب  1324قمری).
مجلس ،ش ( 6شانزدهم شوال  1324قمری).
_________ش ( 10بیست و پنجم شوال  1324قمری).
_________ ش ( 11بیست و هفتم شوال  1324قمری).
_________ ش ( 31پنجم ذیالحجه  1324قمری).
_________ ش ( 34دوازدهم ذیالحجه  1324قمری).

چالشهای برگزاری انتخابات مجلس اول شورای ملی

_________ش ( 36هفدهم ذیالحجه  1324قمری).
_________ ش ( 41بیست و نهم ذیالحجه  1324قمری).
ندای وطن ،ش ( 1یازدهم ذیالقعده  1324قمری).
_________ش ( 2هجدهم ذیالقعده  1324قمری).
_________ ش ( 7چهاردهم ذیالحجه  1324قمری).

لوح فشرده
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی ،جلسه ( ،16سهشنبه دوم ذیالقعده .)1324
___________ جلسه ( ،17پنجشنبه چهارم ذیالقده .)1324
___________ جلسه ( ،18شنبه ششم ذی قعده .)1324
____________ جلسه ( ،28پنجشنبه دوم ذیالحجه .)1324
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