
  
  
  
  
   
 

                    
  
  
  

 روابط دولت و ملت در فرمان مشروطیت

  *علیرضا مالئی توانی
 15/10/94: تاریخ دریافت                

  20/3/95 :تاریخ پذیرش                         
 

  چکیده
فرمان مشروطه نخستین متن رسمی معاصر در تعریف مناسبات دولت و ملت 
در تاریخ ایران است که به تغییر روابط دولت و ملت و نیز دگرگونی نهادهاي 

. ي را در حیات و پویش سیاسی ایرانیان رقم زدا تازه دورهسیاسی منجر شد و 
 لغو خواهان مشروطهفرمان صادر شده، دو فرمان نخستین با اعتراض از سه 

به دنبال آن تحصن در سفارت و . شد، اما فرمان سوم مورد تأیید قرار گرفت
اما مسئله این است که چرا سه فرمان متفاوت . مهاجرت علما پایان یافت

؟ نوع و ماهیت گرفت یدرم کشمکش ها آنصادر شد و بر سر محتواي 
 چه بود؟ این زدند یم در روابط دولت و ملت رقم ها فرماناتی که این مناسب

 و بررسی مناسبات قدرت بین دولت و ها فرمانمقاله با تحلیل مضمون این 
 که راز اصلی صدور سه فرمان متفاوت جدال بر رسد یمملت، به این نتیجه 

ت و ملت  دولرابطهسر تعیین جایگاه ملت در متن این سند مهم و تعیین نوع 

                                                
  alireza mollaiynet@yahoo.com       .دانشیار تاریخ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی *
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 بود که براي نخستین بار حق ایرانیان را براي مشارکت ها فرماندر متن این 
 .شناخت یمدر قدرت به رسمیت 

  فرمان مشروطیت، طبقات ملت، مردم، رعیت: هاي کلیدي واژه
 
  مقدمه

 –روابط دولت و ملت در ایران تا پیش از انقالب مشروطه بر بنیاد مناسبات رعیت 
بیانگر ویژگی مردم ایران و شالوده هویتی آنان بود که » رعیت«مفهوم . پادشاه استوار بود

رعایا همچون . کرد یم را تداعی گرا نیدشبه  اطاعت مطلق از یک حکومت استبدادي و
جماعتی غالم و بنده هیچ دخالتی در سرنوشت خویش نداشتند؛ جان و مال، عقیده و 

چون حیوانات اهلی خار «ود و ناپذیر شاه ب اندیشه آنان دستخوش امیال سیري
شاه عمود خیمه ساختار سیاسی ). 45/1: 1371،زاده ملک(» .بردند یم و بار خوردند یم

ناکامی حکومت قاجار در ایجاد نظام اداري متمرکز نشانگر حفظ . شد یممحسوب 
ي ا لهیقبدر درون این ساختار، بر اساس رسوم . ي محلی بودها گروهاستقالل 

وفصل اختالفات شاهزادگان را بر عهده  نام ایلخان، مسئولیت حلي به دیسف شیر
راه و رسم ایلیاتی و عالقه به زندگی چادرنشینی و شکار در وجود شاه ریشه . داشت

قاجارها بدون توان نظامی و اداري و با مشروعیت ناچیز، تنها با ایجاد . دوانده بود
آبراهامیان، (کردند  یمحکمرانی ي چندپاره و پراکنده ا جامعهاختالفات گروهی در 

ساختار سیاست داخلی به شیوه سلجوقیان و نظام اداري به روش صفویان ). 53: 1380
 ساخت کهن خود را حفظ دیکوش یمي شده بود که در برخورد با تمدن جدید زیر یپ

  .کند
بالفاصله پس از شاه انبوهی از شاهزادگان، حکمرانان ایاالت و مقامات دیوانی و 

 که کردند یمی یمراتب بعدي سران ایالت خودنما در سلسله. کري قرار داشتندلش
 جامعه روحانیت قدرتی مهم بدنهدر .  جریان داشتها آنهمواره منازعه و رقابت میان 

ي ضعیف شد و بخش تا حد که هرچند با سقوط صفویه شد یم محسوب کننده نییتعو 
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دوره قاجاریه مجدداً نقش پیشین خود را  اما در ند به عتبات مهاجرت کردها آناصلی 
ی در مراتب نیآفر نقشداران ازنظر میزان قدرت و  زمین. ندعنوان یک بازیگر بازیافت به

 قدرتمند بازرگانان و جریان طبقه قاجار دورهي ها انهیم در رفته رفته. بعدي قرار داشتند
ها بازیگران اصلی همین نیرو. رو به رشد روشنفکران به این مجموعه افزوده شدند

 تحوالت ها آن متالطم روابط دولت و ملت در عهد قاجار بودند و با مشارکت عرصه
ي ریگ شکل فرمان مشروطیت سرآغاز دیترد یب .مهمی چون انقالب مشروطه رقم خورد

پیش از صدور فرمان . مناسبات جدید در روابط دولت و ملت در ایران است
ي مهمی نظرها اختالف خواهان مشروطهاي مطالبات مشروطیت، پیرامون ماهیت و محتو

، و حکومت قاجار و سو کمیان علماي مهاجر و متحصنان باغ سفارت انگلیس از ی
 سه فرمان صادر شد و هر کم دست دلیلبه همین . کارگزاران آن از دیگر سو، پدید آمد

ط دولت و ي معناداري داشت و نوع متفاوتی از روابها تفاوتفرمان نسبت به دیگري 
ي ها استیسعلماي مهاجر که در اعتراض به  .زد یم کشور را رقم ادارهملت و ساختار 

قصد عتبات از تهران   در جریان مهاجرت بزرگ بهعین الدوله دولت سرکوبگرانه
 مجلسی سیتأس، در واپسین تلگراف خود از بردند یمعزیمت کرده و اکنون در قم بسر 

تجار و روحانیت و جمعی از عقالي صاحب بصیرت مرکب از وزیران، نمایندگان 
کرمانی، (سخن گفتند که قرار بود تحت فرمان شاه بر تمام ادارات دولتی نظارت کند 

شاه به این مراتب گردن نهاد و نخستین فرمان مشروطیت را روز ). 465/1 -464: 1376
مان به شرح متن این نخستین فر.  صادر کرد1285 مرداد 11/ 1324 اآلخر جمادي 12

  :زیر بود
تعالی  که حضرت باري  آنجایی  از–جناب اشرف صدراعظم 

 ایران را به کف محروسهممالک  شأنه سررشته ترقی و سعادتجل
کفایت ما سپرده و شخص همایون ما را حافظ حقوق قاطبه اهالی و 

 ملوکانهرعایاي صدیق خودمان قرار داده، در این موقع که رأي همایون 
 که براي رفاهیت و آسودگی قاطبه اهالی ایران و گرفته تعلقما بدان 
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 دولتی و مملکتی ریدوامرور در  تأیید مبانی دولت، اصالحات مقتضیه به
 اجرا گذارده شود چنان مصمم شدیم که مجلسی از منتخبین موقع به

شاهزادگان، علماء، قاجاریه، اعیان، اشراف، مالکین و تجار و اصناف به 
ت مرقومه در دارالخالفه تهران تشکیل و تنظیم شود که در انتخاب طبقا

موارد الزمه در مهام امور دولتی و مملکتی و مصالح عامه مشاوره و 
مداقه الزمه را به عمل آورده به هیئت وزراي ما در اصالحاتی که براي 
سعادت و خوشبختی ایران خواهد شد اعانت و کمک الزم را بنماید و 

اطمینان عقاید خود را در خیر دولت و ملت و مصالح در کمال امنیت و 
 قاطبه اهالی مملکت به توسط شخص اول مهمهعامه و احتیاجات 

 اجرا گذارده موقع بهدولت به عرض برساند که به صحه مبارك موشح و 
 این دستخط مبارك نظامنامه و ترتیبات موجب بهبدیهی است که . شود

آن را مرتب و مهیا خواهد نمود که این مجلس و اسباب و لوازم تشکیل 
و نیز . اهللا تعالی این مجلس افتتاح و اصالحات الزمه شروع شودبعون

فرماییم که سواد دستخط مبارك را اعالن و اعالم نمایند تا مقرر می
قاطبه اهالی از نیات حسنه ما که تماماً راجع به ترقی دولت و ملت ایران 

  .ل مشغول دعاگوئی باشندالحااست کماینبغی مطلع و مرفه
 1324الثانیه  در قصر صاحبقرانیه به تاریخ چهاردهم جمادي

  .هجري در سال یازدهم سلطنت ما
خانه بود که   از فرمان تأسیس عدالتتر یمترقتردیدي نیست که این فرمان بسیار 

س  محتواي این فرمان تنها بر تأسیس یک مجلگمان یبیک سال پیش انتشاریافته بود اما 
اما متحصنان سفارت این . مشورتی دولتی تأکید داشت نه تأسیس مجلس مشروطه

 ایرانیان حتی شاه ملزم به اجراي همهفرمان را نپذیرفتند و از مجلسی سخن گفتند که 
 14درنتیجه، روز ). 466: همان(یعنی مجلس حاکم مطلق باشد . حکم آن باشند

فرمان دوم مشروطه صادر  یگري موسوم به فرمان د1285 مرداد 13/ 1324ی الثان يجماد
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مرکب از منتخبان ملت سخن رفته » مجلس شوراي اسالمی «سیتأسشد که در آن از 
برخی از متحصنان . این فرمان که مکمل فرمان دوم بود با شادي و شعف همراه شد. بود

 ي شادباش از شهرهاي مختلف روانه تهران شد وها تلگرافاز سفارت بیرون رفتند و 
، عضدالملک قاجار علماي مهاجر را با احترام و تشریفات به شاه نیمظفرالدبه دستور 

  :متن فرمان دوم. تهران بازگرداند
 در تکمیل دستخط سابق خودمان -جناب اشرف صدراعظم 

 که امر و فرمان صریحاً در تأسیس 1324الثانیه مورخه چهاردهم جمادي
 براي آنکه عموم اهالی و مجلس منتخبین ملت فرموده بودیم مجدداً

داریم که افراد ملت از توجهات کامله ما واقف باشند امر و مقرر می
مجلس مزبور را به شرح دستخط سابق سریعاً دایر نموده بعد از 
انتخابات اجزاء مجلس فصول و شرایط نظام مجلس شوراي اسالمی را 

و ملت و  شایسته مملکت که يطور بهمطابق تصویب و امضاي منتخبین 
قوانین شرع مقدس باشد مرتب بنمائید که به شرف عرض و امضاي 
همایونی ما موشح و مطابق نظامنامه مزبور این مقصود مقدس صورت و 

  .انجام پذیرد
 دنبال چه هدفی هستند، در پی دانستند یمدرستی   اما متحصنان سفارتخانه که به

نیافته بلکه امر تعهدآور   تحققها آن يها هدفتنها  انتشار فرمان دوم، دریافتند که نه
از همین رو اهتمام . شده است  به آن افزوده» مجلس شوراي اسالمی«دیگري به نام 

ي دیگر مقدم ها خواستهخود را مصروف اصالح این تعبیر نموده و تغییر آن را بر 
 را متوجه پیامدهاي اسالمی بودن ها آن در مالقات با مقامات دولتی پس. شمردند

 اگر مجلس دینی ها آنبه باور . مجلس نموده و نسبت به خطرهاي آن هشدار دادند
ي ها تیاقل و نیز رانند یمباشد روحانیان، مخالفان خود را تکفیر نموده از مجلس بیرون 

 و همین امر موجب مخدوش شدن اصل کنند یمدینی را از داشتن نماینده محروم 
 سرانجام لفظ مجلس شوراي ،مقاومت متحصنان با فشار و در نتیجه. شود یمبرابري 
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 18 مصادف با اآلخر جمادي 18این کار روز . ملی جانشین مجلس شوراي اسالمی شد
که  اما براي این. مرداد صورت گرفت و در همان روز در جمع متحصنان خوانده شد

 13/ 1324 اآلخر جمادي 14تاریخ آن با تاریخ تولد شاه هماهنگ باشد تاریخ آن روز 
 منازعه بر سر نوع و ها فرمانعلت تعدد این .  نوشته شد1906 اوت 5/ 1285مرداد 
 مناسبات دولت و ملت در ایران بود که مظفرالدین شاه و درباریانش قصد داشتند نحوه

ي خالف مصالح حکومتشان را رد ها اقدامیک مجلس مشاوره داشته باشند تا بتواند 
تحصنان سفارت با رویکردي لیبرال دموکراتیک و اما م) 173: 1363هدایت، (کنند 

  . با آن مخالفت داشتندگرا نیدعلماي مهاجر با رویکردي 
 گمان یبکاربست دو لفظ متفاوت مجلس شوراي ملی و مجلس شوراي اسالمی 

 اسالمی بازتاب واژه.  انقالب مشروطه استبرندهنشانگر تأثیرات دو جریان اصلی پیش 
ه به مهاجرت کبرا رفته بودند و واژه مجلس شوراي ملی نشانگر  روحانیان بود کدغدغه
  .ي متحصنان سفارت انگلیس است که رویکردي سکوالریستی داشتندها دغدغه

  :متن فرمان سوم
تعالی   از آن جا که حضرت باري-جناب اشرف صدراعظم  

 ایران را به کف محروسهممالک  شأنه سررشته ترقی و سعادتجل
 و شخص همایون ما را حافظ حقوق قاطبه اهالی ایران کفایت ما سپرده

و رعایاي صدیق خودمان قرار داده لهذا در این موقع که رأي همایون 
 ما بدان تعلق گرفت که براي رفاهیت و امنیت قاطبه اهالی ایران ملوکانه

مرور در دوائر دولتی  و تشیید و تأیید مبانی دولت، اصالحات مقتضیه به
 اجرا گذارده شود چنان مصمم شدیم که مجلس وقعم بهو مملکتی 

شوراي ملی از منتخبین شاهزادگان و علماء و قاجاریه و اعیان و اشراف 
و مالکین و تجار و اصناف به انتخاب طبقات مرقومه در دارالخالفه 
طهران تشکیل و تنظیم شود که در مهام امور دولتی و مملکتی و مصالح 

مه را به عمل آورده و به هیئت وزراي عامه، مشاوره و مداقه الز
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 ما در اصالحاتی که براي سعادت و خوشبختی ایران خواهد خواه دولت
در کمال امنیت و اطمینان عقاید خود . شد اعانت و کمک الزم را بنماید

را در خیر دولت و ملت و مصالح عامه و احتیاجات قاطبه اهالی 
ند که به صحه مملکت به توسط شخص اول دولت به عرض برسا

بدیهی است که به موجب . مبارکه موشح و به موقع اجرا گذارده شود
این دستخط مبارك نظامنامه و ترتیبات این مجلس و اسباب و لوازم 
تشکیل آن را موافق تصویب و امضاي منتخبین از این تاریخ مرتب و 

اهللا تعالی مجلس  ملوکانه رسیده و بعونصحهمهیا خواهد نمود که به 
شوراي مرقوم که نگهبان عدل ما است افتتاح و به اصالحات الزمه امور 

فرماییم مملکت و اجراء قوانین شرع مقدس شروع نماید و نیز مقرر می
که سواد دستخط مبارك را اعالن و منتشر نمایند تا قاطبه اهالی از نیات 
حسنه ما که تماماً راجع به ترقی دولت و ملت ایران است کماینبغی 

 در قصر صاحبقرانیه به -الحال مشغول دعاگوئی باشند طلع و مرفهم
 هجري در سال یازدهم 1324الثانیه تاریخ چهاردهم شهر جمادي

 سلطنت ما

ي پیشین نداشت و ها فرمان متن فرمان سوم تفاوت ماهوي مهمی با جاکه آناز 
تی شاه تابع  افراد کشور حهمه در استقرار مجلسی که خواهان مشروطه اصلی خواسته

 محل همي همین فرمان ها داللت محتوا و درنگ یبنیافته بود،  قوانین آن باشند تحقق
ي متفاوتی همراه ها یتلق معترضان سیاسی قرار گرفت و با تفسیرها و مباحثهمنازعه و 

 تعیین نوع نظام دربارهروشن است که در متن این فرمان هم یک ابهام جدي . شد
در واقع این ابهام تاریخی موجب .  دولت و ملت وجود داشتابطهرسیاسی و یا تنظیم 

شد که دولتیان از یک مجلس مشورتی دولتی سخن بگویند و معترضان از مجلس 
 گفتند یم ها یدولت که گونه آنحال مسئله این است که آیا داللت این فرمان . مشروطه

 یک پارلمان گفتند یم  که معترضانگونه آنناظر بر یک مجلس مشورتی دولتی بود یا 
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ملی مبتنی بر نظام مشروطه؟ اگر این فرمان ناظر بر تغییر مناسبات دولت و ملت بود 
چرا در آن آشکارا سخنی از مشروطیت به میان نیامده بود؟ سرانجام، چرا و چگونه 

   توانستند تلقی خود را به حکومت بقبوالند؟خواهان مشروطه
و معتقد  ریدون آدمیت به این مسئله پرداختهي موجود تنها فها پژوهشدر میان 

است، فرمان شاه از آغاز به معناي مشروطیت بوده و هر تفسیر و برداشت دیگري از آن 
اما او به این مسئله پاسخ نداده است که ). 173 -172: 1353آدمیت، (نادرست است 

ت و پس از  مناقشه بر سر داللت اصلی این فرمان درگرفهمه نیااگر چنین بود چرا 
 به صدور فرمان دیگري تن داد؟ این  شاهیمحمدعلچند ماه مبارزه سیاسی سرانجام 

ي مظفرالدین شاه و علت ها فرمان بر اساس روابط دولت و ملت را کوشد یممقاله 
ي از این موضوع ارائه تر نانهیب واقع ارزیابی کند و تفسیر محمدعلی شاهصدور فرمان 

 .دهد

  
  رویکرد نظري

 کنندگان حکومت زندگی سیاسی نوع و ماهیت، روابط عرصه پرسش در نیتر مهمشاید 
 باشد که در چارچوب نهادها و فرایندهاي مختلفی صورت حکومت شوندگانو 

ي اقتدارگرا از ها نظامي دموکراتیک این ارتباط از پایین به باال و در ها نظامدر . ردیپذ یم
در .  استجانبه کرت دوجانبه و در نوع دوم یدر نوع اول ساخت قد. باال به پایین است

 و در آن آورد یمنوع اول قدرت سیاسی مشروعیت خود را از درون جامعه به دست 
 که -امکان مشارکت و رقابت سیاسی به درجات مختلف وجود دارد و در نوع دوم 

مشروعیت  - شود یمي مدرن را شامل ترهایتوتالي استبدادي کهن تا ها حکومتانواع 
 ها آند که در ن وجود دارها حکومتالبته نوع دیگري از . قدرت ماوراء اجتماعی است

ظاهراً دوجانبه و حتی داراي نهادهاي مشارکتی است اما در واقع ساخت قدرت 
ي صوري یا شبه دموکراسی خواند ها یدموکراس توان یم را ها آناست که  جانبه کی



   
  
  
  

 13  ...  روابط دولت و ملت در فرمان مشروطیت  

 سیاسی، روابط دولت و ملت در هر  از ساختارنظر صرف). 158: 1386بشیریه، (
ي ها ارزش، ها سنتي عوامل فرهنگی، تاریخی، جغرافیایی، رسوم، مقتضا بهي ا جامعه

در جوامع . ابدی یمي گوناگونی بروز ها شکلمادي و معنوي مسلط بر جامعه به 
پیشامدرنی چون ایران عهد قاجار که هنوز نهادهاي مدنی مدرن در آن شکل نگرفته 

 روابط دولت و ملت را نحوه و نیروهاي اجتماعی سنتی نوع و ها ساختاصناف، بودند، 
 .کردند یمتعریف و تعیین 

 انقالب مشروطه عصیان ملت ایران برضد نظام حاکم و برآربه تعبیر ویکتور 
ي آن و یا منازعه بر سر مصالح و منافع ملی نبود زیرا پیروزي و پیشرفت ها لیوم فیح

تا زمانی که دولت . یی شده استجو بهانهرار گرفته و نه بر سر آن  قموردتوجهملت نه 
داران،   اجتماعی مانند سران ایالت و عشایر، زمینمتنفذي ها گروه ریناپذ يریساشتهاي 

 که یهنگام اما زدند ینم آنان دست به عصیان کرد یمروحانیان و اشراف را ارضا 
 منافع خود را توسعه داد ، و طبقاتحکومت سهم خود را ناکافی یافت و به زیان ملت

  ).252: 1355، برآر(این جدال آغاز شد 
اما در . کردند یم درواقع نقش ملت یا میانجی بین خود و دولت را ایفا ها گروهاین 

ي واسط و میانه وجود ندارد و جامعه ها گروه جدید، فرض بر این است که جامعه
ولت بر قرارداد اجتماعی مبتنی است  با دها آن رابطهمتشکل از افرادي است که 

یی چون، ها صورت به تواند یمطورکلی روابط دولت و ملت  به). 46: 1371وینسنت، (
  .تحقق یابد... ي سیاسی، نهادهاي مدنی و ها یندگینما، احزاب، ها پارلمان، ها یپرس همه

ستقیمی ي سیاسی اگر بخواهند کارکرد مؤثري داشته باشند باید پیوندهاي مها نظام
 ،میان خود و ملت پدیدآورند و اگر این روابط رقیق و غیرمستقیم شود یا از میان برود

ي ساز ملتنظام سیاسی ناتوان خواهد شد و این به آن معناست که یا هنوز فرایند 
درنتیجه نظام فاقد . نشده است و یا اهداف رژیم با اهداف مردم فاصله دارد تکمیل

ي سیاسی صرفاً با سطح باالي روابط دولت و ملت ها منظا. استحکام درونی است
این  ).498: 1378بالندل، (یی مؤثر و استحکام درونی داشته باشند کارا توانند یم
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مشروعیت بنیاد قدرت را . استحکام و کارآمدي ریشه در مشروعیت حکومت دارد
 ها ادهار بر توان ینممشروعیت را .  و بر رضایت عمومی استوار استدهد یمشکل 

 از دست رفتن اعتماد عمومی به حکومت و منزله بهفقدان مشروعیت، . تحمیل کرد
  ).106: 1373عالم، (فروپاشی آن است 

هرچند انقالب مشروطه قصد داشت مبناي روابط دولت و ملت را در تاریخ ایران 
 که جا آن اما از ،تغییر دهد و آن را بر بنیاد قرارداد اجتماعی و دموکراسی استوار سازد

نشده  ي در ایران تکمیلساز ملتنخستین اقدام عملی در این حوزه بود و هنوز فرایند 
 ماهیتی دموکراتیک توانست ینمبود و اهداف دولت و ملت از یکدیگر فاصله داشت، 

به . پیدا کند؛ زیرا این آمادگی نه در بین حکمرانان و نه در متن جامعه وجود داشت
سه فرمان مشروطیت انبوهی از مفاهیم سنتی در کنار مفاهیم  در متن هر دلیلهمین 

 .کرد یممدرن خودنمایی 

در هر سه فرمان مشروطیت روابط دولت و ملت در چارچوب نگاهی طبقاتی، 
 بر همه بود و شده فیتعر و صنفی به طبقات اجتماعی پیشامدرن اشراف گرا

 سلطان شیعی هینظرانی و  شاهی آرمهینظرپاتریمونیالیسم خاص ایرانی در چارچوب 
در عهد غیبت مبتنی بودند و از آمیختگی دین و سیاست، قداست شاه و پیوند او با خدا 

 ها فرماناین . ی و غیررقابتی قدرت حکایت داشتند مشارکتریغ و جانبه کو مناسبات ی
ه ، ایدئولوژي نهاد قدرت را کامالً طبیعی جلوه دهند تا مخاطبان دریابند کدندیکوش یم

 تیباکفا ایران را به کف محروسه ترقی و سعادت ممالک سررشتهتعالی  حضرت باري
. همایونی شاه سپرده و شاه را حافظ و ضامن حقوق رعایاي ایرانی قرار داده است

 قصد داشت روابط سنتی پیشین شاه و ،حکومت در قالب گفتمان سنتی مشروعیت
. ي جدیدي چون مجلس تنظیم کندطبقات پیشامدرن را در چارچوب قواعد و نهادها

چنان «، یا »رأي ملوکانه ما بدان تعلق گرفت«ماهیت این روابط در پرتو تعابیري چون 
، »مقرر فرمودیم«، »خط دستبه موجب این «، » مبارك همایونیهیصح«، »مصمم شدیم

همگی نشانگر نوع و ماهیت روابط دولت و ملت و ... و» رعایاي صدیق خودمان«



   
  
  
  

 15  ...  روابط دولت و ملت در فرمان مشروطیت  

ي گوناگون حیات سیاسی و اجتماعی بود و ها عرصهطه و قدرت شاه بر مرزهاي سل
 که کرد یماستقالل عمل این طبقات را حداکثر در چارچوب روابط مشورتی محدود 

ي ها فرمانراز انتشار . قرار بود تحت فرمان شاه بر تمام ادارات دولتی نظارت کنند
بنیاد مفاهیم مدرن بود اما درباریان  بر ها فرمان تالش براي تغییر محتواي این گانه سه

  .زیر بار نرفتند و تنها به برخی از تغییرات لفظی تن دادند
 دانش و هنجارهاي کاربرد زبان در خدمت تثبیت ها فرمان در این قنبر لوبه تعبیر 

قواعد گفتمان سنتی قدرت قرار داشت و نشانگر غیررقابتی بودن حکومت و فضاي 
ی و اقتدارگرایی طلب فرصتي، ریپذ اطاعتعمل بود؛ زیرا بر اندك آزادي اندیشه و 

ي ا زهیآمي مشروطیت ها فرمانبدین ترتیب،  ).62: 1388رجبلو، (تأکید داشت 
ناهماهنگ از مفاهیم سنتی و مدرن در تنظیم مناسبات دولت و ملت در ایران بود که 

 مدرن مندرج در آن را در  مفاهیمدیکوش یم گفتمانی آن با مفاهیم سنتی بود و غلبهالبته 
ي با مفاهیم مدرن به یکدیگر پیوند دهد ارز هم رهیزنجذیل مفاهیم سنتی معنا کند و در 

هرحال اگر از مفاهیم سنتی  به. و در همان چارچوب مألوف گفتار سنت عرضه کند
 کنیم، مرکز ثقل مفاهیم مدرن در هر سه فرمان نظر صرفمندرج در فرمان مشروطه 

و در فرمان دوم » مجلس«ل مجلس بود که در فرمان نخست تنها با عبارت  تشکیوعده
، »مجلس شوراي ملی«و در فرمان سوم با عبارت » مجلس شوراي اسالمی«با عبارت 

 سلطانی بود که قصد داشت نوع جدیدي از مناسبات هیعط و هر سه شد یمنمایش داده 
 همه سوم واژه ملت در معناي البته در فرمان. دولت و ملت را در ایران پی افکند

 رعایا به کار رفته است و وجه دیگري از این تناقض را نشان واژهایرانیان در کنار 
 با مجلس شوراي اسالمی نشانگر خواهان مشروطهتردیدي نیست که مخالفت . دهد یم

ي سنتی دینی است و ها چارچوبه مدرن فارغ از برابرخواهانه و انهیجو مساواتتفکر 
 نسبت به پیوند تاریخی دربار و روحانیت که بارها در تاریخ ایران رخ داده دیشکو یم

 حاوي رویکرد عرفی به سیاست بود که ریشه در حال نیدرعاین تغییر . بود هشدار دهد
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ی مدرن داشت و همچنین وزن نیروهاي اجتماعی خواه مشروطهمبانی تفکر 
  .داد یم در فرایند انقالب را نشان کننده مشارکت

 از که یهنگام ادعا کرد که تنها توان یمبنابراین، در تحلیل فرمان مشروطه 
 یک گسست گفتمانی رخ داده است؛ زیرا مجلس دیآ یمسخن به میان » مجلس«

 منتخبان ملت اعم از شاهزادگان، روحانیان، اعیان و هیپا نوین بر نهاد کعنوان ی به
 و مملکتی و مصالح عامه حق مشاوره اشراف، اصناف، قصد داشت در مهام امور دولتی

بعالوه، مجلسیان .  الزمه را بدهد و در جریان اصالحات به دولت کمک برساندمداقهو 
حق داشتند در کمال امنیت و اطمینان عقاید خودشان را در خیر دولت و ملت به عرض 

ابات  در تدوین قانون انتخستیبا یم دوم سازوکار انتخابات بود که مسئله. برسانند
در واقع، همین دو قسمت یعنی مجلس و انتخابات بخشی از تحول . آشکار شود

 مناسبات دولت و ملت را نحوه مبنا و دیکوش یم که دهد یمگفتمانی آن روزگار را نشان 
 این بود خواهان يآزاد خواهیم گفت، تمام تالش که چنان. متفاوت از گذشته رقم بزند

ته سازند و برخالف درباریان، هدف فرمان مشروطه که همین گسست گفتمانی را برجس
که از   هنگامی .را همین گسست گفتمانی قلمداد کنند و در مسیر تحقق آن گام بردارند

ي ها فرمان به معناي تأکید بر اصل نمایندگی است که در مییگو یممجلس سخن 
حساسیت .  ملی یا اسالمی تبلور یابددوگانه دریکی از شقوق توانست یممشروطه 

به همین . ي مجلس، نشانگر اهمیت این موضوع استگذار نامي سیاسی در ها انیجر
  .مقاله بر همین موضوع تمرکز خواهد کرد دلیل

 بر اساس نهاد و نماد حاکمیت دموکراسی است که نیتر مهممجلس ملی و مردمی 
قوانین ي در امور کشور و نیز تصویب ریگ میتصم مشورت و منظور بهاصل تفکیک قوا 

، بخش مهمی از تحوالت  رونیهماز . شود یم مجریه تأسیس قوهو نظارت بر 
افزون بر این، مجلس مرکز ثقل . خورد یمي دموکراتیک در مجلس رقم ها حکومت

عنوان مجمع طرح مسائل سیاسی و هم پاسبان   عمومی است که هم بهارادهحاکمیت و 
 و کند یم مجریه را مهار قوه قدرت هم. کند یمانکارناپذیر حقوق دموکراتیک عمل 



   
  
  
  

 17  ...  روابط دولت و ملت در فرمان مشروطیت  

 منازعات کننده متعادلهمچنین مجلس . مرکز زندگی سیاسی و آموزش سیاسی است هم
اجتماعی و سیاسی در سطح ملی است، زیرا مطالبات ملی را در مسیري مشخص و 

از ). 116: 1381مالئی توانی،  (کاهد یمي دولت رو ادهیز و از کند یمقانونی هدایت 
 نیست به ریپذ امکان سازوکار استقرار دموکراسی مستقیم در جوامع جدید هجاک آن

منتل، (ناگزیر تحقق حاکمیت مردمی را باید منحصراً در مجلس نمایندگی جستجو کرد 
1378 :53- 54.(  

 تاریخی کشورهاي دموکراتیک نشانگر آن است که پیشگامان دموکراسی تجربه
ي ها مجلس اند توانستهندهاي بغرنج و طوالنی رشته از فرای پس از پشت سرنهادن یک

ي ملی هموار گردد، ها مجلساشرافی نخستین را به شکل ماهوي تغییر دهند تا راه براي 
ي ها نظام. اند نگرفتهي مردمی شکل ها پارلمان درنگ یبزیرا از درون هیچ انقالبی 

 دشواري ي است که از رنج وا تجربهسیاسی دو مجلسی یا مختلط بازتاب چنین 
ي طبقاتی و ها مجلسبنابراین . ي حکایت دارندساالر مردممبارزات ملی در راه پیروزي 

ي ها ساخت بین حدفاصل دموکراسی است که در شهیاندصنفی متعلق به دوران آغازین 
 جدید قرار دارند که در آن برابري حقوق ساالر مردمي ها نظامسیاسی ماقبل مدرن با 

 و شود ینم و مخفی براي همگان به رسمیت شناخته میمستقأي  شهروندان یا حق رهمه
 و مشارکت صرفاً بر بنیاد مالکیت و رندیگ یمامتیازات طبقاتی و صنفی در اولویت قرار 

ي اشرافی و طبقاتی پلی براي ها مجلسبدین ترتیب، . شود یمجایگاه اجتماعی تعریف 
 این حقایق را در نظر بگیریم اگر. ي ملی هستندها مجلسي دموکراسی یا سو بهعبور 

ي ها انیجر میان ازآن پس درنگ یبي که ا منازعهمعناي واقعی فرمان مشروطیت و 
.  روشن خواهد شدشیازپ شیبسیاسی در فهم و تفسیر محتوا و مفهوم فرمان درگرفت، 

ابهام در متن فرمان، شرایط اضطراري کشور، بیماري شاه و تفسیرهاي متفاوت و 
  .دهد یم را نشان پرتنش دورهي از تحوالت این ا گوشهرمان مشروطه متعارض از ف
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  کشمکش بر سر معناي روابط دولت و ملت در متن فرمان شاه
 تنظیم نحوه ماهیت مجلس و درباره وگو گفت شاه خط دستاز فرداي انتشار 

ا  انقالب مشروطه که بعدهسانینو خاطره و نگاران خیتار. روابط دولت و ملت آغاز شد
مهدي . ي متفاوتی معنا کردندها شکل نوشتند، این فرمان را به باره نیدراخاطراتشان را 

: 1362شریف کاشانی، (خانه و مشروطیت دانست  شریف کاشانی آن را فرمان عدالت
 هرچند در باغ سفارت انگلیس سخن از مشروطیت بود اما سدینو یممخبرالسلطنه ). 85

به اعتقاد ). 141: 1375هدایت (بود نه مشروطیت فرمان شاه دستخط تشکیل مجلس 
 تأسیس و تشکیل مجلس شوراي ملی بود اجازه کرمانی فرمان شاه ناظم االسالم

خانه عالی صادر شد،   ابتدا دستخط عدالتالسلطنه نیعبه باور ). 481/1: 1376کرمانی، (
خاب وکال خانه به شوراي ملی مبدل گردید و دستخط حریت و انت  عدالتکم کماما 

 متحصنان مبنی بر مطالبهي با اشاره به آباد دولت). 1800: 1378سالور، (مرحمت شد 
: 1330ي، آباد دولت(از آن نوع که در تمام دنیا معمول است » مجلس مبعوثان ملی«

). 80: همان(، داللت فرمان شاه را تشکیل مجلس شوراي ملی خوانده است )76/2
 ملی دانسته است مشورتخانهرا به معناي تشکیل احمد تفرشی حسینی فرمان شاه 

 معتقد است، ابتدا لفظ مشروطیت در میان نبود و تقی زاده). 41: 1351تفرشی حسینی، (
حسن اعظام قدسی هم فرمان ). 42: 1337، تقی زاده( بود ها زباناصطالح مجلس ورد 

). 140/1: 1349، یقدس اعظام(عنوان تشکیل مجلس یاد کرده است  مظفرالدین شاه را به
از » دستخط تأسیس دارالشوراي ملی و انتخابات وکال« عنوان باحسن مدیر حالج هم 

 دیپلمات روسیه در زمان -زینویف ). 33: 1312مدیر حالج، (فرمان شاه یاد کرده است 
» تشکیل مجلس قانونگذاري مرکب از نمایندگان ملت« فرمان شاه را –انقالب مشروطه 

  ).36: 1362ویف، زین(شمرده است 
در اسناد انگلیس، فرمان شاه به معناي تشکیل مجلس مبعوثان و انتخاب وکالي 

عنوان تأسیس  و در اسناد روسیه هم فرمان مشروطه به) 12/1: 1363کتاب آبی، (ملت 
ادوارد بروان داللت فرمان شاه را ). 28/1: 1367کتاب نارنجی (مجلس تعبیر شده است 
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او با  ).127: 1380بروان، (ب از طبقات مختلف دانسته است اعطاي پارلمانی مرک
، بعید است مردم ایران صاحب قدرتی واقعی در این سدینو یممشاهده اوضاع آن روز 

مجلس باشند زیرا دربار مطمئن است که مجلس را به ابزاري براي تصویب نظرات خود 
 به ها سال ،رلمان و مشروطیتی مردم ایران با پایتبدیل خواهد کرد و با توجه به ناآشنا

  ).همان( و واقعی شوند مؤثردرازا خواهد کشید تا مردم داراي یک مجلس 
به معناي را  آن روزگار، فرمان شاه خاطره نگاراندر همان حال، برخی از 

، تهرانی )573 -572: 1362، السلطنه احتشام (السلطنه احتشام. اند دانستهمشروطیت 
 کرمانی، مجد االسالم( کرمانی مجد االسالم، )200: 1379رانی، کاتوزیان ته(کاتوزیان 

و جمعی دیگر به همین  )136/1: 1363محیط مافی، (هاشم محیط مافی  ،)22: 1356
 که اینان نگاه پسینی داشته و پس از انقالب به دهد یماین امر نشان . اند کردهنهج عمل 

 بعد تاریخ انقالب مشروطه را ها لسااحمد کسروي که . اند پرداخته خاطراتشاننگارش 
حاج ). 118: 1340کسروي، (نگاشت، فرمان شاه را به معناي مشروطیت تلقی کرد 

: 1346سیاح محالتی،  (اند نمودهسیاح و مسعود فرید هم همین دیدگاه را منعکس 
560.(  

هرحال، پس از صدور فرمان شاه با توجه به ابهام موجود در متن این فرمان،  به
 به خواستند ینمدرباریان هم که . ري از روحانیان تفسیري دینی از آن ارائه دادندبسیا

توزیع قدرت تن دهند در دیدار با علما تشکیل مجلس ملی را خالف شرع خواندند 
ي، دولتیان و روحانیان قلباً از فرمان شاه آباد دولت به نوشته). 483/1: 1376کرمانی، (

س ملی و وضع قوانین هم اختیارات سلطنت و دولت خشنود نبودند زیرا تأسیس مجل
: 1330ي، آباد دولت (داد یم و هم به نفوذ نامحدود روحانیت پایان ساخت یمرا محدود 

82/2.(  
 و وجود ابهام و تناقض در متن فرمان شاه از دیگر سو سو ک از یها تالشاین 

 شیبرافزاتنی ناظر سبب شد جمعی از آگاهان سیاسی اندکی بعد از صدور فرمان شاه م
 ها آنبه باور . قدرت مجلس تهیه کنند و از شاه بخواهند مضمون فرمانش را تغییر دهد
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 در فرمان شاه چنانکه باید مناسبات دولت و ملت را دگرگون شده طرحمضامین 
 را ها آن؛ زیرا مفاهیم سنتی به نحو بارزي بر مفاهیم مدرن چیرگی داشتند و ساخت ینم

 بازرگانان که از نزدیک در جریان رخدادهاي حساس همه نیباا. ده بودندبه حاشیه ران
 شاه را توان ینم تحصن بودند، اعتقاد داشتند کار از کار گذشته است و هر ساعت دوره

 سه دستخط پیشین نشان داده تجربهي صادر کند؛ زیرا ا تازه خط دستمجبور کرد که 
افزون بر این، حساسیت دربار را . بود که این اقدام با شکست مواجه خواهد شد

  :متن پیشنهادي آگاهان سیاسی به شرح زیر بود. ی شاه شودنینش عقببرانگیزد و موجب 
محض دوام دولت و بقاي سلطنت و قوام هیأت اجتماعیه ملت تأسیس مجلس  «

شوراي ملی که عبارت از مجلس تنظیمات و مرکب از وکالء منتخبین ملت و رجال 
 دولت به حیثیتی که حاکم باشد بر جمیع دوایر دولتی و امورات مملکتی باسیاست امین

 معارف و وزارت تجارت و فالحت و ادارهو تمام ادارات لشکري و کشوري از قبیل 
 مالیه و اداره و هیأت عسکري و هینظم ادارهصناعت و معادن و شوارع و طرق و 

در هیأت انجمن شوراي ملی وزارت عدلیه با شمول منتخبین قضات و والیات بعیده 
 در مجلس شوراي ملی بنابر قاعده ها علتو باید احکام مبحوث .... مقرر فرمودیم

اکثریت آراء مردود و مقبول افتد و به توسط یکی از اعضاي منتخب مجلس شورا به 
حضور مبارك مرور و البته مجري شود و باید این دستخط صادره را سفراي دول 

  ).485/1 -484: 1376کرمانی، ( »...ندمتمدنه تصدیق نمای
که   نقش و جایگاه شاه و ایندرباره مفاهیم سنتی معمول همهتنها  در این فرمان نه

 خداست و از مأموریت الهی برخوردار است حذف شدند بلکه شاه به یک دهیبرگزاو 
 رشتهسرتعالی  عنوان کسی که باري انسان عرفی مبدل گشته بود که این فرمان را نه به

 ایران را به کف با کفایت او سپرده بود و حافظ حقوق محروسهترقی و سعادت ممالک 
 دوام دولت و بقاي سلطنت خود و قوام ملت ایران دلیلرعایاي ایرانی است بلکه به 

به موجب این فرمان شاه دیگر آن فرمانرواي قدرقدرتی نبود . کرد یماین حکم را صادر 
 صحه باشد تا مجلسی که نگهبان عدل شاهی و به گرفته تعلق بر آن اش ارادهکه 
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همایونی جهت مشاوره در مهام امور تشکیل دهد بلکه ناگزیر بود مجلسی نیرومند و 
 امور کشوري و لشکري شکل دهد و شاه هم به اجرا و توشیح آن مجبور همهحاکم بر 

  .باشد
سخن نرفته بود اما هرچند در این فرمان پیشنهادي از مشروطه و نوع نظام سیاسی 

عمالً روابط دولت و ملت را در چارچوب مفاهیم و نهادهاي مدرن تعریف کرده بود که 
ي کشوري و لشکري حاکمیت داشت و در عمل معنایی جز ها دستگاه همهاحکامش بر 

 که این موضوع ناظم االسالم.  دولت و ملت نداشتدوجانبهپارلمان مشروطه و روابط 
. ي پیشین قناعت شدها فرمان که چرا به همان خورد یم، افسوس را روایت کرده است

: همان (رساند یم به امضاي شاه دادند یمبه اعتقاد او اگر این متن را به صدراعظم 
ي شاه صریحاً معناي ها فرمان، هرچند از مفاد سدینو یمتهرانی کاتوزیان هم  ).485

ر و تأویل بود اما عقالي قوم بر این  و مفاد آن قابل تفسیشد ینمکنستیتوسیون استفاده 
متحصنان هم . معنا آگاه بودند که در آن زمان بیش از این امکان مقاومت وجود نداشت

  ).201: 1379کاتوزیان تهرانی، (چندان متوجه ابهام و اجمال آن نشدند 
 صدور فرمان فاصلهدر . روشن است که یک جنگ مفهومی در شرف وقوع بود

ي زیادي انتشار یافت و ها نامه شب انتخابات و تشکیل مجلس نامه منظاشاه تا تدوین 
ي خود را از این مفهوم منعکس کردند و در ها برداشت تفسیرها و انتشاردهندگان

 که ستیز سختی در داد یممقدمات نشان .  به تشریح آن پرداختندها نشست و ها محفل
  .راه است
  

  ر مجلس عالی دربارستیز بر سر مناسبات دولت و ملت منازعه د
پس از صدور فرمان مشروطیت، شاه با فشار متحصنان سفارت انگلیس دو 

 تدوین قانون انتخابات و دیگري عفو عمومی دربارهیکی : دستخط دیگر نیز صادر کرد
 26ی الثان يجماد 26به دستور صدراعظم روز جمعه ). 248: 1380صفائی، (پناهندگان 

علت اصلی . عالی آماده شدمجلس تان براي تشکیل یک  عمارت باغ بهارس1285مرداد 
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 سیتأستشکیل مجلس عالی دربار تدوین نظامنامه انتخابات و فراهم آوردن مقدمات 
 در تغییر مبناي مناسبات خواهان مشروطه آرمان نیتر مهمعنوان  مجلس شوراي ملی به

س و نظارت بر دولت و ملت در ایران بود که باید از طریق برگزاري انتخابات مجل
  ).574/3 -573: 1376 کرمانی، ؛134: 1385کسروي، (تحقق یابد تشکیل مجلس 

مجلس عالی دربار با نخستین نشست  مرداد 27/ الثانی  جمادي27روز شنبه 
 در مدرسه )2: 1324روزنامه ایران، (حضور نزدیک به دو هزار تن از مردم پایتخت 

 حدود پانصد نفر شامل علماي برجسته اعضا و ترکیب اصلی شورا. نظام برپا شد
، السلطنه بیناپایتخت، بازاریان سرشناس، رجال و اعیان تهران ازجمله صدراعظم و 

 رئیس –وزیران و برخی از شاهزادگان بود که بر اساس دعوت قبلی عضدالملک 
؛ 84/1 -83: 1330ي، آباد دولت(شده بودند  و با نام و نشان دعوت -شوراي عالی دربار 

؛ 206؛ ص 142/1: 1349ی، قدس اعظام؛ 134: 1385؛ کسروي، 574/1: 1376کرمانی، 
هیأت دوازده نفر مأموریت یافتند در پایان همین نشست یک ). 2: 1324روزنامه ایران، 

 گزارش کار خود را در شوراي عالی که با حکم صدراعظم قانون انتخابات را تدوین و
بار این منازعه بر سر داللت فرمان شاه و تعیین با تشکیل مجلس عالی در. مطرح کنند

ي شد نه صدراعظم و نه عضدالملک ا تازه مرحله دولت و ملت در ایران وارد رابطهنوع 
ي به برداشت خود از مجلس ا اشارهعنوان نمایندگان ملت سخن گفتند   بهکسانی کهو نه 

کرمانی، (ان نیاوردند ملی و نوع روابط دولت و ملت نکردند و از مشروطه سخنی به می
 خواهان مشروطهبا توجه به ابهام معنایی فرمان شاه، هم درباریان و هم  ).574/1: 1376

طورکلی  به.  انتخابات مقاصد خود را پیاده کنندنامه نظام تدوین مرحلهقصد داشتند در 
یا چهار تفکر سیاسی متمایز در متن مجلس عالی دربار وجود چهار جریان اصلی 

که هریک تلقی متفاوتی از مضمون فرمان شاه و نوع نظام سیاسی منتج از آن داشت 
  : داشتند

 نمایندگان آن شامل نیتر شاخص کارگزار حکومت که طلبان اصالح، نخست
، السلطنه احتشام، السلطنه محتشم، سعد الدوله، مخبرالسلطنه، مشیرالملک، الدوله عیصن
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 از فرمان ها آنبرداشت ). 90/1: 1362 کاشانی، شریف( بودند الملک معاونمؤیدالسلطنه، 
 از نوع و ماهیت مناسبات دولت و ملت تنها در پرتو مشروطیت ها آنشاه و تعریف 
  .قابل تحقق بود

 بوشهري، التجار نیمع، الضرب نیام، برخی از بازاریان بلندپایه مانند حاج دوم
 رغم بهاین جریان . انگلیس تحصن سفارت گردانندهبرادران بنکدار و سایر بازاریان 

ي جریان ها دهیا انتخابات از نظامنامهیی که با روحانیان داشت در تدوین وندهایپ
 از فرمان شاه و تنظیم مناسبات دولت و ملت ها آن و فهم کرد یم پشتیبانی طلب اصالح

  .افتی یمتنها با تأسیس نظام مشروطه تحقق 
هانی، نوري، میرزا محسن و فرزندان ، علماي روحانی مانند طباطبائی، بهبسوم 

 به روحانیت وارد اعتماد یب و تجددگرایان اعتقاد یب منورالفکران دندیکوش یم که ها آن
شاید به همین . مجلس نشوند تا مبادا جایگاه آنان در آینده نظام سیاسی مخدوش گردد

 ازلی یعنی –یک از سه روحانی دگراندیش متهم به بابی  علت بود که هیچ
 نقش مسلطی که در باوجودي آباد  دولتییح واعظ و ی جمالدیس، نیالمتکلم ملک

تلقی ). 93: 1378آفاري، (فرایندهاي منتهی به انقالب ایفا کردند به مجلس راه نیافتند 
 دینی یا یک مجلس شوراي اسالمی بود و روابط دولت مشروطه از فرمان شاه یک ها آن

  .آمد یدرمر امور پارلمان به اجرا  روحانیان بطرهیسو ملت باید با 
 ها آنو شاهزادگان استبدادگر که ولیعهد سردمدار  درباري کاران محافظه، چهارم 
 ها نیا. کردند یم و نیرالدوله آن را نمایندگی  بهادرریامیی چون ها تیشخصبود و 

  منابع قدرت سیاسی منحصراً در اختیار شاه باقی بماند و هرگز توزیعدندیکوش یم
ي تدوین شود که نه اساس دولت تغییر یابد و نه ا گونه بهیعنی نظامنامه انتخابات . نشود

 شود بلکه حداکثر به یک مجلس دولتی بینجامد و حق سیتأسمجلس شوراي ملی 
واقع، این  در). 87 -87: 1330ي، آباد دولت(نمایندگی آن نیز به تهران منحصر شود 
ولت و ملت بدون تغییر در همان چارچوب جریان قصد داشت، اساس مناسبات د

  . پادشاه باقی بماند–رعیت 
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ي سیاسی در متن نظام ها يریجهتگ بازتاب ها انیجري این ها دگاهید مواضع و 
 خود را در مسائل مهمی چون تدوین نظامنامه انتخابات، سرعت بهمشروطه بود که 

 نهادهاي جدید تشکیل مجلس شوراي ملی، تدوین قانون اساسی و تأسیس سایر
 هوشیارانه با ایستادگی و اصرار بر مواضع خواهان مشروطهآنچه مسلم است، . نمایاند
ی واداشتند تا سخن خود را به کرسی نینش عقب استبدادگران را به گام به گامخود 

  .نشاندند
 حکومتی به کمک بازاریان با تشکیل طلب اصالحجریان روشنفکران تجددخواه و 

 قانون انتخابات را بر اساس قوانین انتخاباتی مندرج در قوانین سینو شیپجبهه واحدي 
 با مخالفت دو جریان درباري و ها آناما اقدام . بلژیک تدوین و خیلی زود تقدیم کرد

محتواي قانون پیشنهادشده توسط روشنفکران از ). 87 -86: همان( شد رو روبهروحانی 
 اهمیت چندانی به مذهب نداده بود، که آنسو، مخالفت و وحشت علما را به علت  یک

برانگیخت و از سوي دیگر با مخالفت درباریان و در رأس همه امیر بهادر مواجه شد که 
انقالب مشروطیت ایران از سري ( امتیازات شاه حفظ شود همه دیکوش یممجدانه 

  ).72: 1382مقاالت دانشنامه ایرانیکا، 
 تعریفی تازه از مناسبات دولت و ارائها  که در آن فضدهد یماین موضوع نشان 

اما آنچه نهایتاً این مسیر را . ي مدرن تا چه اندازه دشوار بوده استها دهیاملت بر اساس 
هموار کرد، تلقی روشنی بود که روشنفکران از ماهیت روابط دولت و ملت داشتند و 

 نیز نشان ها آنپیشنهادي  انتخاباتی نظامنامه. کردند یمفرمان شاه را معادل مشروطه معنا 
عامل دیگري که به هموار . داشتند یبرم در مسیر استقرار مشروطه گام ها آن که دهد یم

 و روحانیان خواه تیتمامشدن این مسیر انجامید کشاکش مهمی بود که بین درباریان 
درنتیجه، فضاي . جریان داشت و سبب شد این دو جریان نتوانند باهم ائتالف کنند

 که - و به نفع بازاریان و اصناف دموکراسی خواه مجلس عالی را به سود جریان سیاسی
 گفتمان سنتی طرهیس تغییر داد و مانع از –ازقضا نمایندگان بیشتري در این شورا داشتند 

گذشته از این، توان و فهم . و گفتمان تئوکراتیک روحانیان شد  پادشاه درباریان-رعیت 
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 :ترجمه در ها آنظام مشروطه و نهادهاي آن و هم تخصص  در شناخت نطلبان اصالح
تدوین قانون در  هم در تدوین قانون انتخابات و هم ها آن موقعیت ممتازي به ،قوانین

 بپیوندند و ها آناي به  گونه  بهنفوذ يذي ها انیجر همهاساسی بخشید و موجب شد که 
افزون بر . د با استدالل دفاع کننداز بندبند قانون انتخابات خوکه د ن امکان دهها آنبه 

 جریان اراده که گفتمان و شد یم مردمی این حرکت هم موجب پشتوانهاین، 
 چیرگی یابد و نهایتاً روحانیت هم در برابر خودکامگان ها انیجر بر دیگر طلب اصالح

  .درباري به این جریان بپیوندد
 15 انتخابات تا ظامنامهن و مذاکرات مربوط به تدوین ها کشمکش، ها نشستالبته 

ادامه یافت و سرانجام در همین )) ع (یعلسالروز تولد امام (شهریور، سیزدهم رجب 
ي که آزادیخواهان به کمک فرزند طباطبائی نوشتند مورد تأیید مجلس ا نظامنامهروز 

که مجلس عالی انتظار داشت شاه در  درحالی .اما این پایان ماجرا نبود. عالی قرار گرفت
 رجب نظامنامه را امضا کند ناگهان خبر رسید که شاه از امضاي آن 16/  شهریور 14

که   یک حقیقت بزرگ بود و آن ایندهنده نشاناین پشیمانی . پشیمان شده است
 انتخابات، فرمان شاه در تنظیم روابط دولت و ملت در ایران را نظامنامهکنندگان  تدوین

 و این چیزي بود که شاه و درباریان از آن وحشت دان کردهدقیقاً معادل مشروطه تلقی 
 براي ناکام گذاشتن این تصمیم با شکست مواجه شده بود؛ ها آنداشتند و تمام تالش 

زیرا شاه آشکارا دریافت که با امضاي این نظامنامه تمام استقالل خود را باید تسلیم 
طرفداران ). 1801: 1378سالور، (ملت نماید و اساس روابط دولت و ملت را تغییر دهد 

تدریج   شاه را به،آمده استبداد نیز براي پیشرفت خیاالت خود با استفاده از فرصت پیش
شاه که به عمق خطر . ي پیشین واداشتندها وعدهی از نینش عقبمأیوس نموده و او را به 

 هدف و نیت مظفرالدینپی برده بود از مقصود اصلی یعنی مشروطه، روي گرداند؛ زیرا 
 ).29: 1363هدایت (شاه این بود که مجلس مشاوره داشته باشد 

از  - استبداددوره صدراعظم – عین الدولهدر پی تعلل شاه و خبر بازگشت 
جمع .  بازگشت دوباره او به قدرت، هیجان زیادي برخاستعهیشاپشتکوه به تهران و 
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باره کشور در آستانه دو. انبوهی آماده شدند تا بار دیگر در سفارت انگلیس تحصن کنند
بازاریان تصمیم گرفتند تا زمان ). 600/1: 1376کرمانی، (اغتشاش و بحران قرار گرفت 

برخی از اصناف نیز اعالم کردند تا افتتاح . دارند نگاهامضاي نظامنامه بازار را بسته 
مجلس عالی نیز در یک ). همان(مجلس شوراي ملی دست از تحصن نخواهند کشید 

 تن در 150حدود . اري با حضور علما و تجار، تحصن را تصویب کردنشست اضطر
/  رجب17روز .  رو به فزونی نهادها آن تعداد هرروزسفارت انگلیس بست نشستند و 

بحران هر  . شهریور نیز حدود هزار تن از کاسبان در مدرسه نظام تجمع نمودند15
عین  فوري نظامنامه و تبعید  و معترضان خواهان امضايافتی یمي تر تازهساعت ابعاد 

. در پی این تحرکات، سفارت انگلیس به پادرمیانی پرداخت.  از تهران بودندالدوله
 رجب نظامنامه انتخابات را امضا 19/  شهریور 17دولت ناگزیر عقب نشست و شاه در 

؛ 11: 1363؛ کتاب آبی، 136: 1385کسروي، (کرد و عین الدوله به خراسان تبعید شد 
: 1370 اسناد وزارت امور خارجه، هیپانهضت مشروطه بر ؛ 17: 1367 نارنجی، کتاب
 آگاهانه، با ایستادگی بدین ترتیب). 214: 1379کاتوزیان تهرانی، ؛ 177

به تعبیر   دربار پیروز شد؛ زیراخواهانه تیتمام بر گفتمان ها آن، گفتمان خواهان مشروطه
وانست به تصویب شاه و ولیعهد برساند، براون نظامنامه حقوق ملت که مجلس عالی ت

براون، (شده بود و شباهت بسیاري به منشور انگلستان داشت  بسیار محکم تدوین
1380 :132.( 

او . کنیم براي درك اهمیت این موضوع بهتر است به مواضع مظفرالدین شاه اشاره
راي ي خود تا پایان عمرش و حتی در جشن گشایش مجلس شوها نطقیک از  در هیچ

 دولت و ملت را بر مبناي مدرن رابطهملی، نه نظام سیاسی ایران را مشروطه خواند و نه 
او در نطقی که پس از تدوین قانون ). 226 -220: 1379کاتوزیان تهرانی، (تعریف کرد 

مجلس شوراي « ما این :ي از گفتمان سنتی قدرت، گفتریگ بهرهانتخابات ایراد کرد، با 
 خود عنایت فرمودیم و ریاست این مجلس را با نهایت شوق پرست شاهملی را به ملت 
او در ). 225: همان( » و این مجلس محترم مجلس خود ما استمیا کردهخودمان قبول 
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نطقی که به مناسبت گشایش مجلس ایراد کرد نیز با مضامین مشابهی سخن گفت 
 تنها به تغییر نظام خواهان مشروطهدرستی دریافته بود که  البته او به) 236 -235: همان(

 اتصال امور دولتی و مملکتی و نشانه در این نطقش مجلس را پس. شندیاند یمسیاسی 
ي که خدا به ا عهیودنگهبان عدل شاهی و نشانه پیوند دولت و ملت دانست تا در راه 

او آگاهانه  ).553/1: 1376کرمانی، (کف کفایت وي نهاده است خدمت کند 
. ظام مشروطه و تغییر مبناي مناسبات دولت و ملت سخن بگوید از نخواست ینم

 و مجلس تحت نظارت خویش تأکید پرست شاهدرنتیجه، همواره بر عدل شاهی، ملت 
 و سخنان او ریشه در ها شهیاندبنابراین، .  خاص شاه به ملت استهیعط که کرد یم

، تنظیم روابط دولت و درنتیجه.  مدرنشهیاندادبیات کهن و سنتی ایران داشت و نه در 
ملت در وضعیتی دشوار و بغرنج قرار گرفت که تنها با پایمردي و استقامت 

 . در قالب ادبیات مدرن ریخته شدخواهان مشروطه

  
   روابط دولت و ملتچرخهمحمدعلی شاه و تحول مبناي 

 تنظیم روابط دولت و ملت مسئله آن بود که خواهان مشروطهي کار ها يدشواراز 
 با تغییر رژیم سیاسی و از دیگر سو با تغییر سلطان همراه شد و بار سنگینی سو کاز ی

با مرگ مظفرالدین شاه محمدعلی شاه .  و نمایندگان مجلس نهادخواهان يآزادبر دوش 
 پادشاه خو گرفته بود به تخت –که به خودکامگی و استبدادگري و روابط سنتی رعیت 

او براي براندازي مجلس به یک سلسله اقدامات . تاد افگوها قربان بلهنشست و در دام 
میان بردن برخی از نمایندگان مجلس از طریق از  ها آن دست زد که ازجمله زیآم مخاطره

  ).143 -141: 1361مستشارالدوله، ( از قفقاز بود کُش آدمي ها دستهاستخدام 
 سیاسی براي  صرفاً یک بازيخواهان مشروطه به محمدعلی شاه که تمایل میدان یم

روزهاي   جنبش مشروطه بهکه یهنگام بود؛ زیرا عین الدولهخنثی کردن اقدام 
 خواهان مشروطه با عین الدوله برانداختن زهیانگ به شد یم خود نزدیک ساز سرنوشت

 هم خود او و هم علماي بزرگ تبریز به پیشنهاد و). 125: 1385کسروي، (همراهی کرد 
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شاه که در ششم مرداد به تلگراف . جر به شاه تلگراف کردنداو در حمایت از علماي مها
پس نه  اما ازآن.  را برکنار نمودعین الدولهعلماي تبریز و ولیعهد پاسخ داد در همان روز 

محمدعلی  ).127 -125: همان(او نه علماي تبریز هیچ گامی در راه مشروطه برنداشتند 
ابط دولت و ملت تغییر یابد و تنها  اساس سلطنت یا مبناي روخواست ینم هرگز شاه

 تا مبادا کرد یماز مشروطه هواداري ) شاپشال (اش یروسزیر نفوذ معلم 
 در بنابراین.  روي آورند- السلطنه شعاع یا ساالر الدوله - به رقیبان او خواهان مشروطه

 -100: 1330ي، آباد دولت(ظاهر با مجلس مماشات و در باطن با آن مخالفت کرد 
که بر تخت سلطنت نشست کوشید ماهیت فرمان مشروطه را به  هنگامی). 101/2

در مراسم / 1285 دي 19 با مرگ مظفرالدین شاه در که چنان. مجلس مشورتی تنزل دهد
 .آشکار ساخترا  به مجلس و مشروطه اش ییاعتنا یب گذاري تاج

. رآشفتشدت ب گذاري شاه در غیاب مجلس، نمایندگان را به انتشار اخبار تاج
 علماي تهران گفت، سلطان سلطان ملت است و باید از ندهینمامیرزا طاهر تنکابنی 

میرزا محمود کتابفروش گفت اگر مجلس اول نتواند این حق . طرف مجلس تاج بگذارد
 نمایندگان نیز به هیبق. ي بعدي هرگز نخواهند توانستها مجلسخود را مطالبه کند 

 4، شنبه 29 جلسه، 1 دوره مذاکرات مجلس ملی، مشروح(فراخور حال سخن گفتند 
بدین ترتیب به تعبیر شمیم آغاز سلطنت محمدعلی شاه را باید ). 1324 الحرامذیحجه 

  واقعی و قطعی بین نیروي ملی و عوامل و عناصر رژیم استبداد بر سر نوعمبارزهآغاز 
  )467: 1342شمیم، . (ماهیت نظام سیاسی و تنظیم روابط دولت و ملت دانست

 به مجلس را اش ییاعتنا یب اندکی بعد هنگام معرفی وزیران این محمدعلی شاه
 به مجلس رفت، - صدراعظم وقت –ي مشیرالدوله جا به که السلطنه محتشم. تکمیل کرد

برخالف انتظار نمایندگان مجلس، وزیر مالیه و وزیر جنگ را به مجلس معرفی نکرد و 
 نه در برابر اند مسئولین دو وزیر تنها در برابر شاه در برابر اعتراض مجلس گفت ا

 است، نشده نیتدو در وضعیتی که هنوز متمم قانون اساسی دیکوش یمشاه . مجلس
ي کلیدي و مهم مالیه و جنگ را در انحصار خود داشته باشد؛ افزون بر ها خانه وزارت
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آمده  دست  بهنچهآاین، در محافل سیاسی شایعه شد که دولت ایران مشروطه نیست و 
گذاري قصد   که شاه پس از تاجداد یمشواهد نیز نشان . تنها یک مجلس مشورتی است

به که  شهرها پیام داد همهبه حکمرانان  او. دارد مجلس را به دستگاهی زائد تبدیل کند
در همان حال شعار مشروعه را سر داد و روحانیان را به . مخالفت با مشروطه برخیزند

گونه طرح کرد که مجلس صرفاً   خود را اینخواستهرانگیخت و سرانجام این کار ب
 باز پسحتی قصد داشت قانون اساسی را .  باشد و در سایر امور دخالت نکندقانونگذار
  ).204 -202: 1385کسروي، ( سازد اعتبار یب شعار مشروعه آن را واسطه بهگیرد و یا 

دهم قانون اساسی مجلس حق داشت اما برخالف انتظار شاه، به موجب اصل پانز
ي کند، و بر اساس اصل شانزدهم مجلس ریگ میتصم مسائل کشور مذاکره و همهدر 

 دولت، سلطنت و نهادهاي دیگر را به حوزه قوانین مورد نیاز در هیکل ستیبا یم
مصونیت کامل نمایندگان، حق آزادي بیان، همچنین نظارت بر همه  .تصویب برساند

نشانگر اختیارات تام ... ی، تصویب بودجه، تصویب قراردادهاي خارجی وفرایندهاي مال
ی از خارج، کاهش بودجه درباریان، وام خواهعملکرد مجلس در نفی . مجلس بود

اما مجادله بر  .بیانگر همین واقعیت است... تأسیس بانک ملی، تصویب قانون اساسی و
ورود نمایندگان آذربایجان به سر ماهیت نظام سیاسی و نوع روابط دولت و ملت با 

که نمایندگان  هنگامی. ي شدا تازه مرحله وارد الحجه يذ 24تهران در روز جمعه 
آذربایجان وارد تهران شدند، همان شب پیش از دید و بازدیدهاي متعارف، نزد 

 این دیدار  در).83: 1377کالنتري باغمیشه، ( رفتند – صدراعظم وقت –مشیرالدوله 
شیرالدوله پرسیدند آیا دولت به ما مشروطه داده است یا نه؟ مشیرالدوله گفت،  از مها آن

دستخط مظفرالدین شاه هم بر مشروطه . ي داده است نه مشروطهقانونگذارشاه مجلس 
همین امر سبب شد نمایندگان آذربایجان ). 470: 1379کاتوزیان تهرانی، (داللت ندارد 

ي اعتراضی ها درخواستسرانجام . ن از پاي ننشینندتا زمان اذعان شاه بر مشروطیت ایرا
: 1375هدایت، : (نمایندگان مجلس در هشت ماده به شرح زیر به استحضار شاه رسید

  ).107: 1362؛ شریف کاشانی 145
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 تعداد وزیران -2.  شاه طی دستخطی مشروطه بودن دولت ایران را تصریح کند-1
 افزوده شد، ها وزراتخانهدر آینده بر تعداد مسئول نباید از هشت تن تجاوز کند و اگر 

 کس چیه غیر از هشت تن وزیر مسئول -3.  مجلس شوراي ملی باشددییتأتنها باید با 
 باید ساعدالملک، نوز بلژیکی و وکیل او مسیو -4. عنوان وزیر شناخته شود نباید به

شاهزادگان از  -6.  متمم قانون اساسی فوراً نوشته شود-5. اپریم فوراً عزل شوند
 -8.  نباید هیچ فرد خارجی به وزارت انتخاب شودپس نیازا -7. وزارت منع شوند

؛ 82/2: 1376کرمانی، ( گردند سیتأسي ایالتی و والیتی در سراسر ایران ها انجمن
  ).129 -125: 1340کسروي، 

 ي مهمی چونها خواسته گردن نهاد و با تر تیاهم کمي ها خواستهاما شاه تنها به 
او مدعی بود . ي ایالتی و والیتی مخالفت کردها انجمنمشروطه بودن ایران و تشکیل 

اما پس از مذاکرات بسیار راضی . چیزي به نام مشروطه در دستخط شاه وجود ندارد
 این خبر به مجلس منعکس که یهنگام. ي مشروطه، مشروعه را تصویب کندجا بهشد 

در تهران و  درنگ یب). 148: 1375هدایت،  (شد، موجبات تشنج سیاسی را فراهم آورد
 تجمع ها تلگرافخانه در ها انجمنبازارها بسته و مردم و . تبریز هیجان افزایش یافت

: 1340؛ کسروي، 64: 1337، تقی زاده(این مقاومت یک هفته به درازا کشید . نمودند
: ی اعالم کردچنانکه طی دستخط. ی واداشتنینش عقبدرنتیجه، شاه را به ). 129 -126

 برهانه شرف صدور انار اهللابدیهی است از همان روز که فرمان شاهنشاه مبروز ... «
 مجلس شوراي ملی شد، دولت ایران در عداد دول مشروطه سیتأسیافت و امر به 

، منتهی مالحظه اي که دولت داشته این بوده دیآ یمصاحب کنسطیتوسیون به شمار 
ر حکومتی و مجالس بلدي مطابق ئ و دواها وزارتخانهنتظام است که قوانین الزمه براي ا

 آن وقت به موقع اجرا گذارده شود، عین این ،واله نوشته علیه اله شرع محمدي صلی
دستخط ما را براي جنابان مستطابان حج االسالم سلمهم اله تعالی و مجلس شوراي ملی 

  ).85/2: 1376کرمانی، (» 1324 ذیحجه 27. ابالغ نمائید
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، نتیجه این اقدام آن بود که مشروطه استوار گردید و راه رخنه در آن سان نیبد
بسته شد و همچنین کمبودهاي قانون اساسی شناخته شد و نوشتن متمم سرعت گرفت 

 تحوالت مشروطه از تهران به والیات منتقل دیکوش یمو محمدعلی شاه که مجدانه 
 جا همه تهران به کوشندگانرفت و آواز نشود، با این جنبش ناگهانی امیدش از میان 

، پذیرش اصل تغییر مناسبات دولت و ملت در ایران بدین ترتیب). 225: همان(رسید 
ي موجود ها تعارض و ها تناقض همهبر مبناي مفاهیم مدرن به رسمیت شناخته شد و 

 . خاتمه یافتمحمدعلی شاه مشروطیت با صدور فرمان گانه سهي ها فرماندر متن 
 که باغمیشه نماینده تبریز در گونه همانقعیت این است که دستخط مظفرالدین شاه وا

 در آن ونیتوس یکونستدرستی گفته است ناقص بود زیرا لفظ مشروطه و  مجلس اول، به
 نحوهي بعدي بر سر ها کشمکشاما ). 83: 1377کالنتري باغمیشه، (ذکر نشده بود 

  ولی دربار، در تدوین قانون انتخاباتتعریف مناسبات دولت و ملت در مجلس عا
 مجلس شوراي ملی به مجلس مشورتی در شهیاندگذاري شاه همگی نشانگر تبدیل  تاج

، با اقدام نمایندگان تبریز و به دنبال آن قیام دلیلبه همین . میان درباریان و دولتیان است
ر رفت و به همت مردم تهران و تبریز رژیم مشروطیت به معناي واقعی در ایران به کا

 27 آخرین قدم در تکمیل رژیم مشروطیت برداشته شد و در حقیقت ایران در ها آن
یعنی مناسبات دولت و ملت در ایران از .  صاحب مشروطیت گردید1324ذیحجه سال 

به .  پادشاه تغییر یافت و در قالب دموکراتیک مدرن تعریف شد-چارچوب سنتی رعیت
عناي مشروطیت از فرمان مظفرالدین شاه یک مسامحه و تعبیر دکتر رضوانی تلقی م

  ).126: 1381رضوانی، (اغماض است 
  

  يریگ جهینت
 پیرامون تنظیم روابط دولت و ملت شاه نیمظفرالدي ها فرمانواقعیت این است که در 

 مرحله بود، این ابهام به نظام به گذار آستانهابهام وجود داشت و چون نهضت در 
 امکان داد که آرمان مشروطیت را به خواهان مشروطهشد و به نهادسازي منتقل 
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 آن را به سطح مجلس ، با تفسیر حداقلی از این مفهومکرد یم که تالش محمدعلی شاه
 نوع و ماهیت روابط دولت و ملت بر سربنابراین مجادله . مشورتی فرو بکاهد، بقبوالنند

دیل شد و حتی پس از آغاز به کار  تبخواهان يآزاد جدي هواداران دربار و منازعهبه 
صدور فرمان محمدعلی . مجلس و تصویب قانون اساسی این ابهام همچنان باقی ماند

 یعنی حدود شش ماه جریان 1285 بهمن 20ي است که تا ا منازعه پایان منزله بهشاه 
  .داشت تا سرانجام در متمم قانون اساسی صراحت یافت

لدین شاه در تأسیس مجلس شوراي ملی را بنابراین، اگر صدور فرمان مظفرا
معادل مشروطیت و تغییر مبناي تنظیم روابط دولت و ملت تلقی کنیم دچار خطاي 

 را از صدور خواهان مشروطهي روز شبانهي مستمر و ها تالش؛ زیرا میا شدهتاریخی 
ت  و نیز ابهام معنایی بر سر داللمحمدعلی شاهفرمان مظفرالدین شاه تا صدور فرمان 

ی خواه مشروطهفرمان شاه و کشاکش متعاقب آن را که خود بخش مهمی از تاریخ 
 وقفه یب گفت سرانجام با تالش و تکاپوي توان یم بدین ترتیب .میا انگاشتهاست، نادیده 

 وادار شد به این حقیقت گردن نهد که فرمان مظفرالدین محمدعلی شاه، خواهان يآزاد
 ایران بوده است و این همان وضعیتی است که جایگاه  تحقق مشروطیت درمنزله بهشاه 

 از رعیت به مقام رفیع ملت ارتقا داد و ساخت - در مقام نظر کم دست –مردم ایران را 
 و از باال به پایین مناسبات دولت و ملت را به ساخت سیاسی دوجانبه، جانبه کی

رمان مشروطیت بود که  دستاورد فنیتر بزرگ و رقابتی تبدیل کرد و این ریمشارکت پذ
  .تاریخ ایران را در بستر دیگري به جریان انداخت
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