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ــي كتابي تحت عنوان «مذاكرات مجلس اول»1 كه  اين مقاله به بررس
توسط آقاي «غالمحسين ميرزاصالح» تدوين شده، مي پردازد. 

با  نگاهي گذرا بر اين كتاب، نكات قابل ذكري وجود دارد كه ذيًال مورد 
بررسي قرار مي گيرد:

ــروح مذاكرات و ساير اسناد  در كتاب مذكور، به منابع و مآخذي كه مش
ــاره اي  ــد، اش ــده باش ــدارك مندرج در اين كتاب از آن برگرفته ش و م
ــناد مندرج در آن از روي  ــد متون و اس ــت اما به نظر مي رس ــده اس نش
مجموعه هاي مربوط به «روزنامه مجلس» و «مذاكرات مجلس- دوره 
اول تقنينيه» كه يك نسخه از آنها در كتابخانه مجلس شوراي اسالمي 

وجود دارد، گرفته شده است. 
قبل از ورود به اصل مطلب، ذكر چند نكته ضروري است:

الف- مشروح مذاكرات از زاويه علوم مختلف حائز اهميت است ولي در 
رشته هاي حقوق و تاريخ اهميت بيشتري پيدا مي كند. به عنوان مثال در 
ــفه تصويب يك قانون و نيز در مواردي كه  مورد علم حقوق، براي فلس
برداشت هاي متفاوتي از عبارات و احكام مندرج در يك قانون مي شود و 
ــروح مذاكرات آن مراجعه كرد  امور ديگري از اين قبيل، مي توان به مش

و نظر قانونگذار را از آن مستفاد نمود.
 الزم به ذكر است كه مشروح مذاكرات مجالس صدر مشروطيت بويژه 
ــا از دريچه تاريخ و حقوق بلكه از جهات گوناگون،  مجلس اول، نه تنه
ــروح مذاكراتها از حساسيت بيشتري  ــاير مش ــبت به س قابل توجه و نس

برخوردار است.
ــعبان2  1324 هجري قمري مطابق با 123  ــس اول در 17 ش ب- مجل
ميزان4  1285شمسي (برابر با 7 اكتبر 1906 ميالدي) افتتاح و در تاريخ 
23 جمادي االولي5 1326 مطابق با 2 سرطان6 1287 هجري شمسي7 
(برابر با 23 ژوئن 1908 ميالدي) با به توپ بسته شدن مجلس، تعطيل 

شده است. 

ظاهراً در اين حادثه كليه اسناد و پرونده هاي موجود در مجلس از جمله 
مشروح مذاكرات دوره اول از بين رفته يا مفقود است.در اين مورد نكاتي 

ارائه خواهد شد.
ــه انتخابات ( اصنافي) مجلس  ــت و يكم  نظامنام ج- به موجب ماده بيس
شوراي ملي  مورخ 19 رجب 1324 قمري8 مدت دوره نمايندگي مجلس 

شوراي ملي دو سال بوده است.9

مـروري بـر روزهاي آخر مجلـس اول (20 تـا 23 جمادي 
االولي 1326)

ــنبه 18 شعبان  ــخص شد كه روز يك ش ــي هاي فوق، مش پس از بررس
ــت. در مورد روزهاي آخر مجلس  1324، مجلس اول افتتاح گرديده اس

نيز نكات درخور توجهي وجود دارد كه ذيالً  به آنها اشاره مي شود.
الف- مروري بر روز 20 جمادي االولي 1326

آخرين جلسه علني مجلس اول، در روز 20 جمادي االولي 1326 تشكيل 
گرديده است. احمد كسروي در اين زمينه مي نويسد:

ــاز مجلس بر پا  ــي ام خرداد«20 جمادي االولي» كه ب ــنبه10 س «روز ش
گرديد و همانا بازپسين نشست آشكار آن بود...» 11

ــماره 153، به تاريخ  ــرات مربوط به اين روز در روزنامه مجلس (ش مذاك
يكشنبه 21 جمادي االولي 1326) به چاپ رسيده است.

ب- مروري بر روزهاي 21 و 22 جمادي االولي 1326
ــه  روزهاي 21 و 22  جمادي االولي 1326 بطور غير علني تشكيل  جلس

گرديده است. در اين زمينه، احمد كسروي چنين مي نويسد:
ــنبه يكم تير«21 و 22  ــي و يكم خرداد و دوش ــنبه س «از روزهاي يكش
ــني  ــيده12 آگاهي روش ــون روزنامه ها به چاپ نرس ــي»، چ جمادي االول
ــت كه در اين روزها چيرگي شاه بيشتر و سختي كار  نمي داريم. پيدا اس
ــته اند. در اين روزها  ــه روزنامه ها بيرون آمدن نتوانس فزونتر مي بوده ك

نخستين مجلس
●  احمدرضا نائينى

■ مذاكرات مجلس اول
■ غالمحسين ميرزاصالح

■ تهران، انتشارات مازيار، چاپ اول، 1384
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نخستين مجلس

مجلس به نام ميانجيگري، نهاني بر پا مي شد...» 13
بنابراين از اين دو روز، مشروح مذاكراتي به جا نمانده است.

ج- مروري بر روز 23 جمادي االولي 1326
ــنبه دوم تير ماه «23 جمادي االولي» در تاريخ مشروطه يك  روز سه ش

روز بي مانندي است. 14
ــوار قزاق به رياست قاسم آقاي ميرپنج دور مسجد و  «بين الطلوعين س
ــتند وارد  مجلس را محاصره كردند... چند نفر از وكال نيز كه مي  خواس

شوند مانع شدند و مابقي وكال در خانه هاي خود پنهان شدند...» 15
ــت كه مجلس شوراي ملي به  روز  23 جمادي االولي16 1326 روزي اس

توپ بسته شده است. 
ــور شكل  از زمان وقوع اين حادثه اولين فترت در تاريخ قانونگذاري كش

گرفته و با افتتاح مجلس دوم17  پايان پذيرفته است.
ــه بطور مختصر به آن  ــكات ديگري نيز وجود دارد ك ــن ارتباط، ن در اي

اشاره مي شود:
« مطالبي كه ذيًال درج مي گردد... به وسيله آقاي محمد رضا اعلم مورد 
تحقيق و به رشته تحرير درآمده است: دوره اي كه در تاريخ معاصر ايران 
از آن به  عنوان «استبداد صغير» ياد مي شود از 23 جمادي االول 1326 
ــتن مجلس شوراي  ــي» با به توپ بس قمري«دوم تير ماه 1287 شمس
ــوي نيروهاي محمد علي شاه به فرماندهي لياخوف روسي و  ملي از س
ــدن مشروطيت شروع شد و حدود 13 ماه بعد يعني در تاريخ  برچيده ش
ــي»، با فتح  ــري«24 تير ماه 1288 شمس ــي 1327 قم 26 جمادي الثان
ــدن محمد علي شاه در  ــروطه خواهان و پناهنده ش ــوي مش تهران از س

سفارت روس به پايان رسيد...» 18 
ــه در روز 23 جمادي االولي1326 رخ داده، ظاهراً  ــا توجه به وقايعي ك ب
ــده و بنابراين ثبت مشروح مذاكرات در مورد اين  ــه اي تشكيل نش جلس

روز منتفي است. 

نحوه تهيه مشروح مذاكرات
ــرات ادوار مختلف از جمله دوره اول  ــروح مذاك در مورد نحوه تهيه مش
ــناد آن از بين رفته يا مفقود شده است، متني كه از مقدمه كتاب  كه اس
ــده، عيناً  مي آيد و  ــس- دوره اول تقنينيه» گرفته ش ــرات مجل «مذاك

سپس نكاتي در اين مورد ذكر مي شود:
ــمي همواره در نظر داشتيم صورت  ــيس اداره روزنامه رس « از بدو تأس
ــت چاپ كنيم و  ــيده اس ــروح مذاكرات ادواري را كه به چاپ نرس مش
ــفانه به عللي كه اهم آن عدم  ــتفاده عموم بگذاريم متأس در معرض اس
ــوراي ملي بود اين مقصود حاصل نشد تا آنكه  ــمي مجلس ش اجازه رس
ــفند ماه 1324 هنگام تصويب بودجه سال  ــه مورخ هجدهم اس در جلس
ــنهاد آقاي اميرتيمور نماينده خراسان، مجلس  1325 مجلس، طبق پيش
ــمي را مكلف ساخت تا مقدمات  با تصويب اعتبار الزم اداره روزنامه رس
ــروح مذاكرات مجلس را از دوره اول تا اوائل  ــار صورت مش طبع و انتش
ــازد. اداره روزنامه نيز از  ــم كه به طبع نرسيده است فراهم س دوره شش
همان هنگام به جمع آوري مدارك و اسناد همت گماشت تا هرچه زودتر 
ــات كار آماده گردد و اين مقصود به حاصل آيد ليكن تا امروز كه  مقدم
اول خرداد ماه 1325 است با كمال تأسف انجام اين مهم در بوته تعويق و 
تعطيل بماند و اين توفيق دست نداد و علت اين امر آن بود كه مذاكرات 
دوره اول در واقعه بمباران مجلس از ميان رفت و مانند ادوار بعد صورت 
ــروح رسمي آن در بايگاني مجلس موجود نبود و اگر مي خواستيم از  مش
ــانيم  ــن دوره صرف نظر كنيم و از دوره دوم، مذاكرات را به طبع برس اي
ــله انتشارات ناقص مي ماند و بي حاصل مي افتاد زيرا مذاكرات  اين سلس
ــن شدن تاريخ مشروطيت ارزش زيادي داشت.  دوره اول از لحاظ روش
خوشبختانه جريان مختصر ولي كامل مذاكرات اين دوره از تاريخ پنجم 
ــه در آن هنگام به مديري  ــوال 1324 به بعد در روزنامه مجلس19 ك ش
ــيد محمد صادق طباطبايي رئيس سابق مجلس20 انتشار  جناب آقاي س
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مي يافت درج شده بود اما از تاريخ هجدهم شعبان 1324 كه روز افتتاح 
مجلس است تا پنجم شوال در آن روزنامه هم اثري از جريان مذاكرات 
در دست نبود21  براي اينكه در هر حال اين مجموعه ناقص نباشد اداره 
ــروطيت جريان مذاكرات  روزنامه در صدد برآمد از روز صدور فرمان مش
ــت بر اين مجموعه بيفزايد.  ــمي را تا آنجا كه ممكن اس و نطق هاي رس
به هر حال اين مقدمات موجب گشت كه طبع سلسله مذاكرات مجلس 
ــالنامه اي نيز  ــت كه س ــاه به تأخير بيفتد و ضمناً  چون در نظر اس دو م
ــران  ــروطيت و تاريخ مفصل آن با عكس س حاوي مقدمات نهضت مش
ــناد  ــوايان اين نهضت و نمايندگان ادوار مختلف با گراور عين اس و پيش
ــود تهيه گردد در حقيقت آن مجموعه مقدمه تاريخي و مكمل اين  موج
ــارات خواهد بود و با طبع آن يك دوره كامل تاريخ رسمي  سلسله انتش
ــترس ارباب تحقيق و ذوق گذارده خواهد  ــروطيت در دس مجلس و مش
شد و اين مجموعه فعالً  با گراور عين فرمان مشروطيت و نطق مرحوم 

مظفرالدين شاه هنگام افتتاح مجلس آغاز مي شود...» 22  
پس از درج مطالب فوق، نكات ذيل درخور توجه است:

ــگفتار(يا مقاله اي) كه در ابتداي كتاب «مذاكرات مجلس اول»  در پيش
ــت بين الملل» به چاپ  ــي در ورطه سياس ــعه سياس تحت عنوان «توس
ــن تمام اثاث البيت مجلس و آتش زدن  ــيده، به موضوع به غارت رفت رس
ــاره شده23  ولي در انتهاي همان پيشگفتار  دفتر و كاغذهاي مربوطه اش

چنين آمده است: 
ــتين مجلس نظام  ــل مذاكرات نخس ــته متن كام ــن كتاب ويراس « اي

مشروطه در ايران است...»24 
با توجه به توضيحاتي كه در باال آمد:

ــس اول، وجود خارجي  ــال حاضر متن كامل مذاكرات مجل اوًال- در ح
ندارد.

ثانيًا- مراد از بكار بردن عبارت«ويراسته» از سوي صاحب كتاب مذكور، 
مشخص نيست. 

 به هر حال چون كتاب «مذاكرات مجلس اول» با مجموعه هاي مربوط 
به«مذاكرات مجلس- دوره اول تقنينيه» و «روزنامه مجلس»  كه يك 
نسخه از آنها در كتابخانه مجلس شوراي اسالمي وجود دارد،تفاوت هايي 
ــره را  ــت كه تعدادي از صفحات كتاب منتش دارد، نگارنده را بر آن داش
ــه  ــا صفحاتي از اين دو مجموعه در حد فرصت و نگاهي گذرا مقايس ب

نمايد: 
ــد ظاهراً دو صفحه اول آن كه يكي مربوط  1- چنانچه توضيح داده ش
ــاه  ــروطيت و ديگري مربوط به «متن نطق مظفرالدين ش به فرمان مش
ــوراي ملي، در عمارت گلستان» است، با تقليد  هنگام افتتاح مجلس ش
ــت وگرنه درج  ــده اس از «مذاكرات مجلس- دوره اول تقنينيه» تهيه ش

اينگونه موارد ربطي به مشروح مذاكرات دوره اول ندارد. 
ــود در كتابخانه  ــخه موج ــب مندرج در نس ــمت ابتدا مطال ــن قس در اي
ــپس مطالب مندرج در كتاب «مذاكرات مجلس اول» كه  مجلس25 و س

توسط آقاي «غالمحسين ميرزاصالح» تهيه شده مي آيد:
متـن نطق مظفرالدين شـاه هنگام افتتاح مجلس شـوراي 

ملي، در عمارت گلستان:
در نسخه موجود در كتابخانه در ذيل نطق مظفرالدين شاه هنگام افتتاح 

مجلس نكاتي بدين شرح آمده است:

ــاه كه در جلسه مورخ هجدهم شعبان  «متن نطق مرحوم مظفرالدين ش
ــتان ايراد نمود. شاه در اين  1324 هنگام افتتاح مجلس در عمارت گلس
روز با شدت بيماري در مجلس حاضر شد و در حالي كه دو تن بازوي او 
را گرفته و بر تخت نشاندند اين خطابه را ايراد نمود قبل از ايراد خطابه 
ــكر كه به  ــالها در آرزوي چنين روزي بودم و خدا را ش اظهار داشت(س
ــيدم) و حال رقت و گريه به شاه دست داد سپس خطابه  آرزوي خود رس

را قرائت نمود. »
در كتاب «مذاكرات مجلس اول» در اين مورد چنين آمده است:

ــعبان 1324 هنگام افتتاح  ــاه در تاريخ 18 ش «متن نطق مظفرالدين ش
مجلس در عمارت گلستان: مظفرالدين شاه قبل از ايراد اين نطق  اظهار 
ــكر كه به آرزوي  ــالها در آرزوي چنين روزي بودم و خدا را ش داشت(س

خود رسيدم.»
ــاري و گريه  ــورد بيم ــي كه در م ــود مطالب ــه مي ش ــه مالحظ چنانچ

مظفرالدين شاه بوده، حذف شده است.
2- صفحات اوليه نسخه موجود در كتابخانه مجلس، مشتمل بر اسامي 
نمايندگان دوره اول،مكمل فرمان مشروطيت و نظامنامه داخلي مجلس 
ــت. مطالب مذكور در كتاب «مذاكرات مجلس اول»  ــوراي ملي اس ش
بطور مستقل و در انتهاي آن كتاب آمده است. در اين مورد نكات ذيل 

قابل ذكراست:
ــود در كتابخانه مجلس وجود دارد  ــف- عباراتي كه در مجموعه موج ال
ــخه  ــود به عنوان مثال در صفحه 5 نس در آن مجموعه نيز يافت مي ش
موجود در كتابخانه به جاي عبارت« مكمل صدور فرمان مشروطيت » از 
ــروطيت » استفاده كرده و صاحب كتاب اين  عبارت« صدور فرمان مش

موضوع را عينًا در صفحه 759 كتاب آورده است.
ضمنًا در سطر اول همان صفحه بعد از عبارت «مشروطيت» عبارت«كه 

متن آن گراور شده است» حذف شده است.
ــس اول» به جاي عبارت  ــاب «مذاكرات مجل ــه 773 كت ب-  در صفح
ــي»26 و در صفحه 776  ــي» از عبارت « نظامنامه اساس « قانون اساس
ــره به جاي عبارت «متمم قانون اساسي» از عبارت « قانون  كتاب منتش

اساسي» استفاده كرده است. 27
ــخه موجود در كتابخانه به «بيانات مظفرالدين شاه  ج- در صفحه 7 نس
ــاره كرده كه  ــب 1324 در فرح آباد» اش ــت و پنجم رج ــنبه بيس روز ش
ــب كتاب اين مطلب را از قلم انداخته و ابتداي صفحه 764 با اين  صاح
ــروع مي شود: «بيانات مظفرالدين شاه» در اين روز...(در اينجا  عبارت ش

مشخص نيست كدام روز و كدام مكان)
ــات«يوم يكشنبه هجدهم شعبان» و «روز  د- مذاكرات مربوط به جلس
ــروح  ــعبان» را كه بايد در ابتداي اين مش ــت و نهم ش ــنبه بيس پنجش
ــات اوليه مجلس شوراي ملي  ــد و در واقع مربوط به جلس مذاكرات باش
ــه مطالب مربوط به  ــه 765 و 766 منتقل نموده و ادام ــت به صفح اس
ــعبان» كه در صفحه 10 نسخه  ــه «روز پنجشنبه بيست و نهم ش جلس
موجود در كتابخانه درج گرديده، در مجموعه منتشره« مذاكرات مجلس 

اول» وجود ندارد. مطلع موضوع مذكور چنين است:
ــه مطلب  ــه جواب س ــس از تصويب نظامنامه داخلي در همين جلس (پ

نمايندگان كه به توسط صدراعظم از شاه سؤال شده بود رسيد...)
الزم به ذكر است كه موضوع مذكور يك ستون و نيم از مذاكرات نسخه 



1
3

8
7

ير 
ت

109

موجود در كتابخانه را به خود اختصاص داده است.
در اين قسمت ذكر دو نكته ضروري به نظر مي رسد:

اول- هيچكدام از مطالب فوق، در روزنامه مجلس وجود ندارد. 28 
دوم- بعضي از اسامي كه در كتاب «مذاكرات مجلس اول» و همچنين 
در كتاب «مذاكرات مجلس- دوره اول تقنينيه» به عنوان نماينده وجود 

دارد به نحوي از انحاء در مجلس حضور نيافته اند.29
ــت و هفتم رمضان 1324 كه حدود 4  ــنبه بيس 3- مذاكرات روز پنجش
ــت با  ــره به آن اختصاص يافته اس صفحه(ص 51 تا 55) از كتاب منتش
ــتون از نسخه موجود در  ــه كه حدود يك س متون مربوط به همان جلس
كتابخانه (ص 12)  را به خود اختصاص داده  هيچ سنخيتي ندارد و بطور 

كلي متفاوت است.
ــتثناي  ــمت بيان شد،(به اس ــود كه مطالبي كه تا اين قس يادآوري مي ش

بعضي از قوانين) در روزنامه مجلس وجود ندارد. 
ــمت روزنامه مذكور بطور  با توجه به اهميت روزنامه مجلس، در اين قس
ــود و به دنبال آن مطالب مندرج در كتاب  ــيار مختصر معرفي مي ش بس
منتشره با روزنامه مذكور و كتاب «مذاكرات مجلس- دوره اول تقنينيه» 

موجود در كتابخانه مجلس، مقايسه مي شود.
روزنامه مجلس

روزنامه مجلس روزنامه اي بوده است كه رسمًا  از طرف مجلس شوراي 
ملي، دوره نخستين مجلس، منتشر مي شده. در اين روزنامه اخبار مربوط 
ــت. بنابراين  ــيده اس ــس و مذاكرات نمايندگان به چاپ مي رس به مجل
بزرگترين و مهمترين منبع و مأخذي است كه ما را بر جريانات مجالس 
ــائل و  ــتين نمايندگان مجلس ملي و مس ــتين و نحوه تفكر نخس نخس

مصائب و مشكالتي كه با آن مواجه بوده  اند واقف مي سازد.30

اهميت روزنامه مجلس در اين است كه يگانه منبعي است كه مذاكرات 
ــت زيرا چنانچه مي  ــده و براي ما مانده اس ــس اول در آن ثبت ش مجل
دانيم، پس از آنكه مجلس اول به توپ بسته شد تمام اسباب و اثاث آن 
ــته ها تاراج شد، حتي معلوم نيست  ــناد و مدارك و نوش به يغما رفت. اس

اصل فرمان مشروطيت كجا است. 31 
ــوالت مجلس اول را درآن  ــت كه تح «اين روزنامه تنها روزنامه اي اس
ــن، برادر صدرالعلماء، مدير  ــي توان ديد. صاحب امتياز آن ميرزا محس م
ــردبير آن در ابتدا  ــنده و س ــادق طباطبايي و نويس ــيد محمد ص آن س
ــكاالت اين روزنامه اين  ــت. يكي از اش اديب الممالك فراهاني بوده اس
ــر شده و ما از مذاكرات  ــت كه پنجاه روز بعد از افتتاح مجلس منتش اس
قبلي مجلس، بي خبريم و وقتي مجلس به توپ بسته شد همه مذاكرات 

از بين رفت.» 32
ــد از افتتاح مجلس  ــاه روز بع ــاد، اين روزنامه پنج ــه مذكور افت چنانچ
ــت. مجلس اول را مظفرالدين شاه در روز يكشنبه  ــار يافته اس اول انتش
ــتين شماره  ــعبان 1324(هجري قمري) افتتاح كرد و نخس هيجدهم ش
ــال انتشار يافت.  ــتم شوال همان س ــنبه هش روزنامه مجلس، روز يكش
ــتين مجلس اول بي خبر  ــه همين علت ما از جريانات پنجاه روز نخس ب
ــد كه ما را در جريان وقايع  مانده ايم و گمان نمي كنم منبع ديگري باش
اين پنجاه روز قرار دهد مگر اينكه كليه جرايد داخلي و خارجي را كه در 

آن روزها منتشر مي شده مورد بررسي قرار دهيم...33
ــماره اول اين روزنامه چنين استنباط مي شود كه فرمان ايجاد آن  از ش
ــده است اما  ــعبان يعني ماه افتتاح مجلس اول، صادر ش در همان ماه ش

تهيه مقدمات كار مدتي طول كشيده است. 34
... اختصاص ديگر روزنامه مجلس در اين است كه محافظه كارانه عمل 

نخستين مجلس
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ــخنان نمايندگان را از قلم  ــمت هاي تند از س ــت. مثًال قس مي كرده اس
ــته يا به اصطالح، مطلب  مي انداخته و به جاي آن نقطه چين مي گذاش
ــيده، قسمت هاي  ــكايتي از ناحيه افراد مي رس را درز مي گرفته و اگر ش
ــعي داشته است عفت قلم  ــكايت نامه را حذف مي كرده است. س تند ش

را حفظ كند.35 
ــمت براي اينكه حال و هواي ثبت مذاكرات مجلس اول نيز  در اين قس

مشخص شود، نكاتي در اين زمينه ارائه مي شود:
ثبت مذاكرات مجلس

در مورد ثبت مذاكرات مجلس اول مطالب فراواني در صورت مذاكرات 
ــت اما براي  ــود دارد كه جاي تفصيل آن در اين مقاله نيس ــس وج مجل
ــن شدن اينكه چه مقدار از مذاكرات نمايندگان، يادداشت مي شده  روش
ــنده مي  ــد نكته كوتاه از صورت مذاكرات مجلس اول بس ــًا به چن صرف

شود:  
در بين مذاكرات مجلس مطالب ذيل به چشم مي خورد:

ــي از منتخبين مي خواهد مطلبي اظهار كند به مجرد عنوان،  «...اگر يك
ــود و نمي گذارد نطق او معين شود تا  ديگري داخل در مطلب او مي ش
تندنويسان و وقايع نگاران يا تماشاچيان، بيانات او را بتوانند درك كرده، 
ــند يا بشنوند. به سبب اين بي ترتيبي، روزنامه(مجلس) هم خيلي  بنويس

مغشوش است...» 36  
د رجاي ديگري چنين آمده است:

...از همه الزم اين است كه محل نطق معين باشد و تندنويسان مجلس 
ــينند هر كس كه مي  و وقايع نگاران روزنامه ها نزديك به آن محل بنش
ــد در آن محل با اجازه رئيس  ــخن بگويد يا مطلبي اظهار كن خواهد س

برود با كمال آرامي به قسمي كه بتوانند تندنويسان از عهده برآيند...37
د ر جاي ديگري نيز چنين آمده است:

ــان اينجا هم نمي توانند آنطور  ــن خان: اين تندنويس «آقا ميرزا ابوالحس
ــتن خط مخصوصي  ــند در جاهاي ديگر براي تندنوش كه بايد تند بنويس
ــت و ترتيبي هست آنها فعًال در مملكت ما نيست. ولي بايد عجالتًا  هس

براي اين كار نطق ها از روي ترتيب باشد.» 38 
ــره با روزنامه  ــب مندرج در كتاب منتش ــر نكات فوق، مطال ــس از ذك پ
ــه» موجود در  ــس- دوره اول تقنيني ــاب «مذاكرات مجل ــس و كت مجل

كتابخانه مجلس، مقايسه مي شود:
ــوال 1324 مطالبي در مورد« اعالن  ــنبه 12 ش 1- در مذاكرات پنجش
تأسيس بانك ملي ايران» وجود دارد كه حدود يك صفحه(صفحه 15) 
ــخه موجود در كتابخانه را به خود اختصاص داده است. مطلب فوق  نس

دركتاب «مذاكرات مجلس اول» (ص58 و 59) نيامده است.
الزم به ذكر است كه مطالب مذكور در روزنامه مجلس به جاي (روزنامه 
ــوال المكرم 1324 هجري قمري،  شماره 4، به تاريخ شنبه چهاردهم ش
ــماره 10، به تاريخ چهارشنبه 25 شوال المكرم  صفحه2) در (روزنامه ش

1324 هجري قمري، صفحات 3 و 4) آمده است.
ــراهللا در موقع مالقات با وليعهد كه از  ــيد نص 2- خطابه وروديه حاج س
ــنبه هفتم ذي قعده الحرام  ــماره 16، به تاريخ يك ش روزنامه مجلس ( ش
ــتخراج گرديده در صفحه 25  ــري قمري، صفحه 3 و 4) اس 1324 هج
ــي در صفحه 72 كتاب  ــخه موجود در كتابخانه وجود دارد ول و 26 نس

«مذاكرات مجلس اول» لحاظ نشده است. 

3- در زيرنويس صفحه 27 نسخه موجود در كتابخانه، نطق وليعهد درج 
شده در حالي كه اين مذاكرات، در صفحه 74 كتاب «مذاكرات مجلس 

اول» وجود ندارد. 39
ــيد نصراهللا تقوي كه مربوط به مذاكرات جلسه پنجم  4- خطابه حاج س
ــخه موجود در كتابخانه، وجود دارد(در  ــت در صفحه 31 نس ــوال اس ش
ــت كه: اين نطق پس از طبع صورت مذاكرات  زيرنويس خطابه آمده اس
ــه مورخ 5 شوال بدست آمد...) ولي در صفحه 56 كتاب«مذاكرات  جلس
ــت.ضمنًا دو نطق ديگر نيز در صفحه32  ــده اس مجلس اول» لحاظ نش
ــخه موجود در كتابخانه، وجود دارد كه در كتاب «مذاكرات مجلس  نس

اول» موجود نيست.
ــه در ارتباط با فوت  ــده(1324) ك ــنبه 25 ذي القع ــرات پنجش 5- مذاك
ــاه بوده و دو ستون از صفحات 47 و 48 مشروح مذاكرات  مظفرالدين ش
نسخه موجود در كتابخانه را به خود اختصاص داده است، در صفحه 96 
ــرات مجلس اول» وجود ندارد.مذاكرات مذكور در روزنامه  كتاب «مذاك
ــه 26 ذي قعده الحرام 1324 هجري  ــماره 26، به تاريخ جمع مجلس (ش

قمري ص1 و 2) آمده است.
ضمناً  در نسخه موجود در كتابخانه نيز نواقصي وجود دارد.

6- در صفحات 53 و 54 نسخه موجود در كتابخانه، نطق آقا محمدتقي 
هراتي در خصوص نظامنامه داخلي مجلس(كه از طرف انجمن اتحاديه 
ــه 103 كتاب «مذاكرات  ــرده) وجود دارد كه در صفح طالب قرائت ك
مجلس اول» حذف شده است.اين نطق در روزنامه مجلس (شماره 30، 
ــنبه پنجم ذي حجه الحرام 1324 هجري قمري، ص 3و  به تاريخ يك ش
4) درج گرديده است. چنانچه صاحب كتاب «مذاكرات مجلس اول» به 
روش روزنامه مجلس عمل مي كرد، بايستي آن را در صفحه 104 كتاب 

مذكور، انتهاي مذاكرات 4 ذي الحجه اعمال مي نمود.
ــه، امتيازنامه بانك ملي  ــود در كتابخان ــخه موج 7- در صفحه 56  نس
ــاب «مذاكرات مجلس اول» به آن  ــده كه در صفحه 104 كت قرائت ش
اشاره اي نشده است.(در نسخه موجود در كتابخانه نيز اشاره اي به اينكه 

امتيازنامه مذكور را از چه مأخذي آورده، نشده است).
ــت كه در مواردي كه مطالبي در مابين  ــمت الزم به ذكر اس در اين قس
مذاكرات مجلس مطرح مي شود و مطلب مورد نظر در مشروح مذاكرات 
ــت. دو نمونه اخير  حذف مي گردد، ادامه متن براي خواننده نامفهوم اس

از اينگونه موارد است. 
8- در بعضي از موارد در نسخه موجود در كتابخانه زيرنويس هايي وجود 
ــاره اي نشده است. دارد كه در كتاب«مذاكرات مجلس اول» به آنها اش

به عنوان نمونه در صفحات 57 و 58 نسخه موجود در كتابخانه دو مورد 
و در صفحه 58 يك مورد وجود دارد كه موارد مذكور در صفحات 105 
تا 107 كتاب «مذاكرات مجلس اول» لحاظ نشده است. زيرنويس هاي 
ــمت نمايندگي نداشته اند  ــه مورد مربوط به ناطقيني بوده كه س اين س

بلكه براي اداي توضيحات به مجلس آمده اند.
 چنانچه در اينگونه موارد زيرنويس و توضيحي ارائه نشده باشد، خواننده 
ــته  ــمت نمايندگي، در مجلس حضور داش تصور مي كند كه ناطق، در س
ــه مأخذ زيرنويس ها  ــخه موجود در كتابخانه ب ــت ( در مذاكرات نس اس

اشاره اي نشده است.) 
ــال  ــق م ــه، نط ــود در كتابخان ــخه موج ــات 61 و 62 نس 9- در صفح
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ــه در صفحه 111 كتاب «مذاكرات  ــاني وجود دارد ك محمدكاظم خراس
مجلس اول» لحاظ نشده است.

ــا نطق جناب  ــه در ارتباط ب ــنبه 7 ذيحج ــرات سه ش ــاي مذاك در انته
ــاني آمده است كه: «عين  ــالم آقاي مال محمد كاظم خراس حجت االس
ــته درج شد» (روزنامه مجلس، شماره 32، به تاريخ  آن در روزنامه گذش

چهار شنبه هشتم ذي حجه الحرام 1324 هجري قمري، ص 4).
 متن نطق مذكور در روزنامه مجلس(شماره 31، به تاريخ دو شنبه ششم 
ذي حجه الحرام 1324 هجري قمري، ص 4) آمده است. بنابراين صاحب 
كتاب مذكور بايد نطق مربوطه را در جاي خود يا انتهاي مذاكرات مورد 

نظر درج مي كرد.
ــود در كتابخانه، نامه مال محمدكاظم  ــخه موج 10- در صفحه 82  نس
خراساني در مورد اجراي قوانين محكمه دين مبين و جلوگيري از قرض 
ــروح مذاكرات  ــوراي ملي در ادامه مش ــوان مجلس ش ــب، به عن از اجان
يكشنبه چهارم محرم الحرام 1325 وجود دارد كه در صفحه 140 كتاب 
ــه در روزنامه  ــدارد. در مورد اين نام ــس اول» وجود ن ــرات مجل «مذاك
ــماره 42، به تاريخ 7 محرم  الحرام 1325 هجري قمري، ص  مجلس(ش

3) چنين آمده است كه:«... چند روز قبل در مجلس قرائت شد...».
11- در صفحات 97 و 98 نسخه موجود در كتابخانه، بيش از دو ستون 
ــرام 1325 به اليحه جناب  ــروح مذاكرات 15 محرم الح ــاي مش از انته
ــت كه اليحه مذكور در  ــيخ ابراهيم زنجاني اختصاص يافته اس آقاي ش
ــده است.  قسمتي  صفحه 159 كتاب «مذاكرات مجلس اول» درج نش
ــماره 50، به تاريخ 20 محرم  الحرام 1325 هجري  از اين مطلب در (ش
ــماره 52، به تاريخ 24  قمري، ص 4) روزنامه مجلس و ادامه آن در (ش
ــري، ص 3 و 4) روزنامه مذكور آمده  ــري قم ــرام 1325 هج محرم  الح

است.
ــت كه: (...  ــت كه در انتهاي مذاكرات مربوطه آمده اس الزم به ذكر اس
ــيخ ابراهيم زنجاني اليحه اي را قرائت كردند كه در نمره آتيه  جناب آش

درج خواهد شد.)
ــخه موجود در كتابخانه، تلگراف مجلس ايران  12- در صفحه 156 نس
ــنبه 18  به دوماي روس و جواب دوماي روس در ادامه مذاكرات پنجش
ربيع االول 1325 آمده است كه در صفحه 227 كتاب «مذاكرات مجلس 
اول» وجود ندارد. متن فرانسه و ترجمه فارسي تلگراف مذكور و جوابيه 
آن در روزنامه مجلس(شماره 87، به تاريخ 24 ربيع االول 1325 هجري 

قمري، ص 4) آمده است.
ــت كه در متن مذاكرات پنجشنبه 18 ربيع االول 1325  الزم به ذكر اس
ــس محترم را با  ــن تلگراف مجل ــاءاهللا عي ــت كه:(... و ما انش آمده اس
ــه است با  ــيده و هر دو به زبان فرانس جوابي كه از «دوماي» روس رس
ترجمه هر دو در نمره آتيه محض آگاهي مشتركين عظام درج خواهيم 
كرد« روزنامه مجلس، شماره 83، به تاريخ 20 ربيع االول 1325 هجري 

قمري، ص1»)
اين نكته نيز قابل يادآوري است كه در نسخه موجود در كتابخانه صرفًا 
متن فارسي آن آمده است.در حالي كه در روزنامه مجلس به هر دو زبان 

فارسي و فرانسه آمده است.
13- چون در مجموعه «مذاكرات مجلس اول» به تاريخ شروع و خاتمه 
ــاره اي نشده، لذا خواننده تصور مي كند كه تاريخ  اولين  مجلس اول اش

صورت جلسه مندرج در اين مجموعه،همان افتتاح مجلس مذكور است و 
آخرين صورت جلسه اي كه در آن درج شده را مي توان به عنوان آخرين 

جلسه مجلس اول تلقي نمود.
 در مورد خاتمه مجلس اول، مطلب مندرج در كتاب «مذاكرات مجلس- 

دوره اول تقنينيه» يعني نسخه موجود در كتابخانه مي آيد:
ــه دوره اول در تاريخ بيست و سوم جمادي االولي 1326  «آخرين جلس
ــت و سوم  ــتم40  تا بيس ــت. از مذاكرات مجلس بين تاريخ بيس بوده اس

جمادي االولي اثري يافته نشد»41   
ــه مجلس اول روز بيست و سوم جمادي االولي 1326 بوده  آخرين جلس

است كه در اين باره توضيح كافي داده شد.
ــت اسناد مربوط به  پس از بيان مطالب فوق، به نكاتي پيرامون سرنوش

مذاكرات مجلس، پس از حادثه بمباران، اشاره مي شود: 
توضيح بيشتر در مورد سرنوشت اسناد مربوط به مذاكرات 

مجلس
ــمت به  ــد اما در اين قس در مورد مذاكرات مجلس اول مطالبي بيان ش

نكات ديگري در اين زمينه اشاره مي شود:
ــان در هفدهمين  ــده دوره اول از آذربايج ــن تقي زاده نماين ــيد حس «س
سالنامه مجله دنيا مطالبي تحت عنوان «يادي از مجلس اول» به رشته 
تحرير درآورده اند كه در اينجا عينًا آورده مي شود: ...يك روز در سفارت 
ــته بودم كه يك نفر از اهالي لندن تقاضاي مالقات  ايران در لندن نشس
ــد و خود را به نام (الدريد) معرفي كرد. مردي بود كهنسال  كرد. وارد ش
ــي با من  ــيرين فارس ــب اينكه هنگام معرفي خود به زبان ش و از عجاي
ــه او در حومه لندن واقع بود پس از  ــتر الدريد كه خان صحبت نمود. مس
انجام احوال پرسي كيف خود را گشود و چند پرونده از الي آن خارج كرد 
ــناد و مدارك زيادي از تاريخ  و به من داد. پرونده را نگاه كردم ديدم اس
ــروطيت ايران است. مثًال يكي از اسناد دفتر حقوق نمايندگان دوره  مش
ــوراي ملي بود... يك سند جالب ديگر پيمان دسته جمعي  اول مجلس ش
ــفارت انگليس بود...وقتي من اين  ــروطه طلبان براي تحصن در س مش
ــناد را يكي بعد از ديگري مرور كردم دچار تعجب شدم و گفتم اينها  اس
در نزد مستر الدريد چه مي كند؟ جوياي زندگي گذشته او شدم معلوم شد 
در صدر مشروطيت رئيس بانك شاهي ايران شعبه تهران بوده و متجاوز 
از چهل و پنج  سال است كه به انگلستان برگشته است. از مستر الدريد 
ــيده است؟ در جواب  ــناد از كجا به دست شما رس ــؤال نمودم اين اس س
ــاه به توپ  ــوراي ملي از طرف محمدعلي ش گفت: روزي كه مجلس ش
بسته شد و در نتيجه قسمتي از مجلس ويران و اثاثيه آن به غارت رفت 
ــتوكس)  ــفارت انگليس در تهران فقط (كلنل اس در آن روز از اعضاء س
ــخدمت و دربان در محل سفارت شهري حضور داشتند.  و چند نفر پيش
ــناد مجلس به دست آنها افتاد تمام آن  ــيالخوريها وقتي اس قزاقان و س
ــفارت انگليس حمل و تحويل  ــاي متعددي ريخته و به س را در گوني ه
مي دهند. منظور قزاقها از اين عمل اين بود كه چون در نتيجه تحصن 
ــفارت انگليس، مظفرالدين شاه فرمان مشروطيت را صادر  ايرانيها در س
ــفارت انگليس  ــروطه مربوط به س كرده بود پس مجلس و حكومت مش
ــي و اثاثيه و چهل چراغهاي  ــود در مجلس البته به جز قال ــناد موج و اس
گرانبها متعلق به آن سفارت است.مستر الدريد مي گفت: در آن روز اين 
ــند به دست من افتاد و چون مدتي مجلس شوراي ملي در حال  چند س

نخستين مجلس
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فترت بود و من عازم لندن بودم نتوانستم آنها را به مجلس شوراي ملي 
ايران برگشت دهم لذا با خود به انگلستان برده و در اين چهل سال در 
ــرم نشسته  ــيو كتابخانه من محفوظ بود و حال كه برف پيري بر س آرش
ــيو خود برداشته و تحويل  ــناد افتاده و آنها را از آرش ــت به ياد آن اس اس
شما مي دهم. اميدوارم از آن نگاهداري خوبي بشود. مستر الدريد اين را 
ــناد مزبور هيچ جايي را بهتر از كتابخانه  بگفت و من هم براي حفظ اس
ــتم و آنها را به تهران فرستاده و اكنون در  ــوراي ملي ندانس مجلس ش
ــوراي ملي نگاهداري و يكي از  ــيو اوراق بهادار كتابخانه مجلس ش آرش

مدارك زنده و روح دار تاريخ مشروطيت ايران محسوب مي گردد.»42
نتيجه:

الف- تذكر
روي  از  اول»  ــس  مجل ــرات  «مذاك ــاب  كت ــد  ش ــه  گفت ــه  چنانچ
ــس- دوره اول  ــرات مجل ــس» و «مذاك ــه مجل مجموعه هاي«روزنام
تقنينيه» برگرفته شده است. با اين وصف متن كتاب «مذاكرات مجلس 

اول»با مجموعه هاي مذكور اختالفاتي دارد.
 در اين قسمت، نكات ذيل در خور توجه است:

ــه براي آنها منبع و مأخذي ذكر  ــار اينگونه كتاب ها بدون اينك 1- انتش
ــت. چنانچه صاحب كتاب، اسنادي را غير از آنچه  ــود قابل قبول نيس ش
در كتب مذكور آمده در اختيار داشت، بايد به آنها استناد مي نمود و حتي 
اگر آن مجموعه را بر اساس كتب فوق تهيه كرده است، بايستي الاقل 

به اين مآخذ استناد مي كرد.
ــا توجه به مطالبي  ــتن مجلس و ب ــن اينكه  با توجه به، به توپ بس ضم
ــد كه در حال حاضر، اسناد ديگري در  ــد بعيد به نظر مي رس كه ارائه ش
ــخاص حقيقي يا حقوقي  زمينه مذاكرات دوره اول مجلس در اختيار اش

داخلي باشد.
ــت،  ــنادي در اختيار صاحب كتاب مذكور اس ــته از اين چنانچه اس گذش

زيبنده است كه:
 اوًال:  چنانچه گفته شد، در كتاب خود به آنها استناد مي كرد.

ــناد را در اختيار كتابخانه مجلس قرار مي  داد تا عموم   ثانيًا:  اينگونه اس
مردم بتوانند آنها را مورد استفاده قرار دهند.

ــي اجمالي 288 صفحه از  ــد، با نگاهي گذرا و بررس 2- چنانچه گفته ش
ــتمل بر 849 صفحه است، با  مجموعه«مذاكرات مجلس اول»  كه مش
201 صفحه از مجموعه «مذاكرات مجلس- دوره اول تقنينيه» (نسخه 
موجود در كتابخانه) كه مشتمل بر 593 صفحه است و همچنين شماري 

از روزنامه هاي مجلس، اين مطالب مشخص شده است. 
ــت  بنابراين با مقابله دقيق اين دو مجموعه با روزنامه مجلس ممكن اس
ــژه مجموعه«مذاكرات  ــز در اين دو مجموعه بوي ــات ديگري ني اختالف

مجلس اول» يافت شود.  
3- عدم انتشار صحيح اسناد تاريخي آن هم اسناد صدر مشروطيت، به 

هر نيتي كه باشد ضربه شديدي را به تاريخ كشور وارد مي كند.
ــس اول» بعضي از مطالب مندرج در  ــر صاحب كتاب«مذاكرات مجل اگ
ــده در مجموعه هاي مذكور را قبول ندارد مي  مشروح مذاكرات ثبت ش

تواند در تأليفي جداگانه آنها را مورد نقد قرار دهد. 
ــد در جايي كه مطالبي خوشايند سلسله قاجاريه بوده،  4- به نظر مي رس
ــايند سلسله  ــده و در صورتي كه نكاتي خوش آن موارد پررنگ تر ارائه ش

ــناد  ــت. در موارد ديگر هم دليل حذف اس ــده اس مذكور نبوده حذف ش
معلوم نيست.
ب- توصيه

1- از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي انتظار مي رود كه مجدانه موضوع 
را مورد بررسي قرار دهد.

ــالمي) انتظار مي رود  ــوراي اس 2- از قوه مقننه( و كتابخانه مجلس ش
موضوع را پيگيري و اقدامات الزم را در اين زمينه به عمل آورد. 

ــس- دوره اول تقنينيه» نيز  ــا توجه به اينكه مجموعه«مذاكرات مجل ب
ــت مطالبي را كه در مدح  ــده و ممكن اس در زمان پهلوي دوم تهيه ش
ــت، از قلم انداخته باشند43 و  حكومت قاجاريه يا ذم حكومت پهلوي اس
ــروح مذاكرات مربوط به آن،  نهايتًا با توجه به اهميت مجلس اول و مش
توصيه مي شود اسناد مربوط از روزنامه مجلس و از ديگر اسناد موجود، 
مجدداً بررسي و نسخه جديدي بدون هيچ گرايش حكومتي توسط قوه 

مقننه( و كتابخانه مجلس شوراي اسالمي)  منتشر شود.    
ج- صالحيت چاپ و انتشار مشروح مذاكرات مجلس

در اين قسمت صالحيت چاپ و انتشار مشروح مذاكرات مجلس از زاويه 
مصوبات مربوطه مورد بررسي قرار مي گيرد. 

ــي كه در اين زمينه وجود دارد  ــت به مصوبات در اين ارتباط ضروري اس
اشاره شود.

ــات علني مجلس  ــروح جلس ــب  قانون اجازه طبع مذاكرات مش به موج
ــي، اولين مجوز براي چاپ  ــوراي ملي  مصوب 8 آذر ماه 1305 شمس ش
ــت.44 مصوبه مذكور در اوايل  ــروح مذاكرات مجلس صادر شده اس مش
ــوراي ملي45   به تصويب آن مجلس رسيده است  ــم مجلس ش دوره شش
ــروح مذاكرات  ــاس اين قانون، مش ــخ به بعد بر اس ــن از آن تاري بنابراي

مجلس به چاپ رسيده است. 
ــاخته تا صورت  ــوراي ملي را مكلف س ماده اول اين مصوبه مجلس ش
ــروح جلسات علني مجلس را ( به استثناي مذاكرات قبل از   مذاكرات مش
ــات، نطق مي شود  ــتور) بدون تحريف و تغيير به ترتيبي كه در جلس دس

طبع و نشر نمايد.
ــوم اين مصوبه نيز  اداره مباشرت مجلس شوراي ملي را مكلف   ماده س
ساخته تا مخارج طبع و نشر مذاكرات مشروح مجلس را از تاريخ تصويب 
اين قانون تا آخر  همان سال از محل جرائم بپردازد و در سنوات بعد جزو 

بودجه مخارج مجلس شوراي ملي پيش بيني نمايد.
ــس از همان تاريخ  ــماره مذاكرات مجل ــت كه اولين ش الزم به ذكر اس

تصويب مصوبه مربوطه به چاپ رسيده است. 46  
ــم تقنينيه،  ــماره 35 به بعد دوره شش ــروح مذاكرات ش با اين مجوز مش

به چاپ رسيده است.
ــه 1 تا  ــروح مذاكرات دوره اول تا اوايل دوره ششم(جلس براي چاپ مش
ــز به موجب قانون  ــوزي جداگانه بوده كه اين مجوز ني ــاز به مج 34) ني
ــت و پنج مجلس شوراي ملي  ــيصد و بيس ــال يك هزار و س بودجه س

 مصوب 16 اسفند ماه 1324 صادر مي شود. 47   
ــن مصوبه، كارپردازي مجلس را مكلف نموده تا صورت  تبصره «5» اي
ــروح مذاكرات ادوار اول و دوم و سوم و  چهارم و پنجم و قسمتي از  مش

دوره ششم مجلس را طبع و نشر نمايد.
ــاس تبصره«1» ماده سوم اين قانون، اداره روزنامه رسمي كشور   بر اس
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مكلف به چاپ و انتشار صورت مشروح مذاكرات مجلس شوراي ملي و 
آگهي هاي آن مجله به صورت جداگانه شده است.

ــمي  ــي و اداره روزنامه رس به موجب  تبصره 2 همان ماده، اداره تندنويس
ــده اند كه با به كار  ــترك موظف ش ــئوليت مش و چاپخانه مجلس با مس
ــايلي كه در اختيار  دارند مذاكرات هر جلسه مجلس را  انداختن تمام وس

بالفاصله به طبع رسانيده و منتشر نمايند.
مورد بعدي در ارتباط با مشروح مذاكرات مجلس، تصميم قانوني مورخ 

1336/10/15 مجلس شوراي ملي است. 48 
اين تصميم قانوني، مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره است.

ــوراي ملي را مكلف  ــور، اداره قانونگذاري مجلس ش ــاده واحده مذك  م
ــات علني مجلس را پس از  ــروح مذاكرات جلس ــاخته تا صورت مش س
تصويب به انضمام  قوانين مصوب براي طبع و انتشار به روزنامه رسمي 

بدهد.
ــده  ــوراي ملي مكلف ش ــره مربوطه نيز  كارپردازي مجلس ش  در  تبص
ــروح مجلس را همه ساله در بودجه  ــر مذاكرات مش تا مخارج طبع و نش

مجلس پيش بيني نمايد.
ــروح مذاكرات  ــار مش ــاس مصوبات فوق، چاپ و انتش ــن بر اس بنابراي
ــال حاضر هم صرفًا  ــراً در اختيار  مجلس بوده و در ح ــس، منحص مجل
ــروح مذاكرات را بر عهده  ــوراي اسالمي صالحيت چاپ مش مجلس ش
ــروح مذاكرات ادواري چه قبل و چه بعد از  ــار مش دارد لذا چاپ و انتش
ــت49  و هيچ شخص حقيقي يا  انقالب منحصراً  در صالحيت مجلس اس
حقوقي مجوز چاپ و انتشار مشروح مذاكرات مجلس را بطور كلي ندارد 

مگر بصورت موضوعي50  و خاص. 
ــروح كامل مذاكرات مجلس(چه قبل و چه بعد  در مورد  مجوز چاپ مش
ــاد بايد مجلس شوراي اسالمي را مطلع نموده و  از انقالب)، وزارت ارش

در مواردي كه چنين اتفاقي افتاده وفق مقررات، عمل نمايد.
                                                                          

فهرست منابع و مآخذ:
ــتين روزنامه  ــماعيل، روزنامه مجلس: نخس 1. رضواني، دكتر محمد اس
ــتم)،مجموعه  ــخ معاصر ايران(كتاب هش ــروطه، تاري تهران پس از مش
ــتضعفان و  ــات فرهنگي بنياد مس ــه پژوهش و مطالع ــاالت، مؤسس مق

جانبازان انقالب اسالمي، چاپ نخست، پاييز 1374.
ــت هاي سيد احمد  ــروطيت و انقالب ايران، يادداش 2. روزنامه اخبار مش
تفرشي حسيني، به كوشش ايرج افشار، مؤسسه انتشارات امير كبير،(به 

انضمام وقايع استبداد صغير از نويسنده گمنام) بهمن 1351.
3. روزنامه مجلس،جلد اول،كتابخانه، موزه، مركز اسناد مجلس شوراي 
ــانه ها، «ليتوگرافي، چاپ و  ــات و تحقيقات رس ــالمي و مركز مطالع اس

صحافي: عالمه طباطبايي»، چاپ اول، 1375.
4. ضرغام بروجني، جمشيد، دولتهاي عصر مشروطيت،اداره كل قوانين، 

چاپخانه مجلس شوراي ملي، ارديبهشت ماه 1350 
ــامي نمايندگان مجلس شوراي ملي از  5. فرهنگ قهرماني، عطاءاهللا، اس
ــنا در  ــا دوره 24 قانونگذاري و نمايندگان مجلس س ــروطيت ت آغاز مش

هفت دوره تقنينيه، چاپخانه مجلس شوراي ملي، خرداد ماه 1356
ــال  ــالمي ايران با رعايت اصالحات س ــي جمهوري اس 6. قانون اساس
1368 شوراي بازنگري قانون اساسي، دبيرخانه شوراي بازنگري قانون 

اساسي.
ــواري ملي،  ــمت قوانين مجلس ش ــي و متمم آن، قس ــون اساس 7. قان

چاپخانه مجلس شواري ملي،مهرماه 1346 شمسي.
ــروي، احمد، تاريخ مشروطه ايران، مؤسسه مطبوعاتي امير كبير،  8. كس

جلد اول، چاپ سوم، مردادماه 1330.
9. مجموعه قوانين سال 1379، روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران، 

جلد اول.
ــازات- خالصه  ــا- امتي ــا- كنتراته ــه قوانين-عهدنامه ه 10. مجموع
ــب متفرقه مصوبه مجلس  ــات مالي- خالصه تصميمات و مطال تصويب
ــوراي ملي در چهار دوره تقنينيه، مطبعه مجلس،بدون تاريخ  مقدس ش

چاپ
ــائل مصوبه دوره ششم تقنينيه،  11. مجموعه قوانين موضوعه و مس
ــوم، تير ماه  ــواري ملي، چاپ س ــات و اطالعات مجلس ش اداره مطبوع

1334
ــن موضوعه و مصوبات دوره چهاردهم قانونگذاري،  12. مجموعه قواني
ــي، چاپخانه مجلس،  ــواري مل ــات و اطالعات مجلس ش اداره مطبوع

ارديبهشت ماه 1326،
ــم قانونگذاري مجلس  ــات دوره نوزده ــه قوانين و مصوب 13. مجموع

شوراي ملي، جلد سوم، چاپخانه مجلس، ارديبهشت ماه 1326
ــواري  ــه مصوبات ادوار اول و دوم قانونگذاري مجلس ش 14.  مجموع
ــوم، مهر  ــواري ملي، چاپ س ــي، اداره قوانين و مطبوعات مجلس ش مل

ماه 1318
15. مذاكرات مجلس- دوره اول تقنينيه، ضميمه روزنامه رسمي كشور، 

چاپخانه مجلس،اول خردادماه تاپايان مردادماه 1325 
ــروطه تا جمهوري، نشر اوحدي، چاپ اول،  16. مرواريد، يونس، از مش

بهار 1377.
17. ميرزاصالح، غالمحسين، مذاكرات مجلس اول، انتشارات مازيار،چاپ 

اول، 1384.
18. نائيني، احمد رضا، مشروح مذاكرات قانون مدني، مركز پژوهش هاي 

مجلس شوراي اسالمي، چاپ اول، بهار 1386

پى نوشت ها:
1. غالمحسين ميرزاصالح، مذاكرات مجلس اول،انتشارات مازيار،چاپ اول، 1384.

ــعبان و ساير تاريخ هاي شمسي و قمري مندرج در بند«ب» از مجموعه  2. تاريخ 17 ش
ــت.(مجموعه  ــده اس ــواري ملي اخذ ش مصوبات ادوار اول و دوم قانونگذاري مجلس ش
ــي، اداره قوانين و مطبوعات  ــواري مل ــات ادوار اول و دوم قانونگذاري مجلس ش مصوب

مجلس شواري ملي، چاپ سوم، مهر ماه 1318، صفحه 609(ص 1 فهرست). 
ــده است كه  ــعبان ذكر ش ــنبه 18 ش ــناد موجود، تاريخ افتتاح مجلس، يكش در اكثر اس

نمونه اي از آن ذيالً  مي آيد: 
ــاه، مشيرالدوله  ــب امر مظفرالدين ش (چند روز قبل از ختم عمل منتخبين تهران بر حس
صدر اعظم براي افتتاح مجلس رقعه دعوتي به عنوان علما و شاهزادگان و امراء و رجال 

و سفيران خارجه و نمايندگان انتخاب شده به اين مضمون فرستاد: 
ــاعت به غروب مانده در عمارت گلستان افتتاح  ــعبان سه س ــنبه هجدهم ش «يوم يكش
ــاعت مذكور براي درك سعادت  ــد مستدعي است در س ــوراي ملي خواهد ش مجلس ش
ــاعت معين  ــانيد» به موجب اين دعوت در س ــرف حضور به هم رس ــور همايوني ش حض

نخستين مجلس
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دعوت شدگان با لباسهاي رسمي خود در عمارت گلستان حضور يافتند و در اتاق برليان 
ــده است مظفرالدين شاه قرائت كرد.» ( مذاكرات  خطابه افتتاحيه را كه متن آن گراور ش
مجلس- دوره اول تقنينيه،ضميمه روزنامه رسمي كشور، چاپخانه مجلس،اول خردادماه 
تاپايان مردادماه 1325، ص9.)با توجه به اسناد متعدد از جمله اسناد مندرج در اين مقاله 
و همچنين درج اين تاريخ در مشروح مذاكرات فوق و اشاره به روز مشخص آن، تاريخ 

18 شعبان ، صحيح ترين تاريخ قمري براي افتتاح مجلس، است.
 .3

ــيزدهم مهر ماه 1285 شمسي(با  ــناد ديگر تاريخ افتتاح مجلس،س الف- در بعضي از اس
توجه به درست نامه مندرج در ابتداي كتاب ذيل) مطابق 17 شعبان1324 هجري قمري 
و برابر با 7 اكتبر 1906 ميالدي، آمده است.( عطاءاهللا فرهنگ قهرماني، اسامي نمايندگان 
مجلس شوراي ملي از آغاز مشروطيت تا دوره 24 قانونگذاري و نمايندگان مجلس سنا 
در هفت دوره تقنينيه، چاپخانه مجلس شوراي ملي، خرداد ماه 1356، ص 2- مذاكرات 
مجلس- دوره اول تقنينيه،ضميمه روزنامه رسمي كشور، چاپخانه مجلس،اول خردادماه 

تاپايان مردادماه 1325، روي جلد.)
ــي ، صحيح ترين تاريخ شمسي  ــيزدهم مهر ماه 1285 شمس ــد تاريخ س  به نظر مي رس

براي افتتاح مجلس، باشد.
ــناد ديگر تاريخ افتتاح مجلس،چهاردهم ميزان(مهر) 1285 شمسي  ب- در بعضي از اس
ــت. ــعبان1324 هجري قمري و برابر با 7 اكتبر 1906 ميالدي، آمده اس مطابق 18 ش
(قانون اساسي و متمم آن،قسمت قوانين مجلس شواري ملي، چاپخانه مجلس شواري 

ملي،مهرماه 1346شمسي،ص3)
4. ميزان= مهرماه 

ــناد ديگر تاريخ اختتام مجلس، 22 جمادي االولي 1326 آمده است(  5. در بعضي از اس
ــوراي ملي از آغاز مشروطيت تا  ــامي نمايندگان مجلس ش عطاءاهللا فرهنگ قهرماني، اس
ــنا در هفت دوره تقنينيه، چاپخانه مجلس  دوره 24 قانونگذاري و نمايندگان مجلس س
ــس- دوره اول تقنينيه،ضميمه  ــوراي ملي، خرداد ماه 1356، ص 2- مذاكرات مجل ش
ــان مردادماه 1325، روي  ــور، چاپخانه مجلس،اول خردادماه تاپاي ــمي كش روزنامه رس

جلد.).در مورد تاريخ تعطيلي مجلس، نكاتي ارائه خواهد شد.
6. سرطان= تيرماه

ــواري ملي، اداره قوانين  ــات ادوار اول و دوم قانونگذاري مجلس ش ــه مصوب 7. مجموع
ــاه 1318، صفحه 609(ص 1  ــوم، مهر م ــواري ملي، چاپ س ــات مجلس ش و مطبوع

فهرست)
ــكيل مجلس اول و  ــت كه نظامنامه مذكور حدود يك ماه قبل از تش 8. الزم به ذكر اس
ــت. بنابراين درج اين نظامنامه در  ــده اس براي برگزاري  انتخابات مجلس اول، تهيه ش
مجموعه مصوبات ادوار اول و دوم قانونگذاري مجلس شواري ملي،(مجموعه مصوبات 
ــن و مطبوعات مجلس  ــواري ملي، اداره قواني ــذاري مجلس ش ادوار اول و دوم قانونگ
ــوم، مهر ماه 1318، صفحه 35) دليلي بر اينكه اين نظامنامه از  ــواري ملي، چاپ س ش

جمله مصوبات مجلس اول باشد، نيست.  
9.   ماده بيست و يكم - مدت مأموريت نمايندگان ملت دو سال خواهد بود و بعد از دو 
ــد.  (مجموعه مصوبات ادوار اول  ــال در تمام ممالك ايران تجديد انتخابات خواهد ش س
ــواري ملي، اداره قوانين و مطبوعات مجلس شواري ملي،  و دوم قانونگذاري مجلس ش

چاپ سوم، مهر ماه 1318، صفحه 37)
10.  در متن فوق عبارت« شنبه» جايگزين عبارت« دوشنبه» گرديد.( روزنامه مجلس، 
ــن روزنامه، مذاكرات  ــنبه 21 جمادي االولي 1326- در اي ــخ يكش ــماره 153، به تاري ش

مجلس مربوط به روز  شنبه 20 جمادي االولي چاپ شده است).
11. احمد كسروي، تاريخ مشروطه ايران، مؤسسه مطبوعاتي امير كبير، جلد اول، چاپ 

سوم، مردادماه 1330، ص 611.
ــنبه «21 و 22 جمادي االولي»، روزنامه مجلس طي  ــنبه و دوش 12.  در روزهاي يكش

شماره هاي 153 و 154  به چاپ رسيده است.
13. احمد كسروي، تاريخ مشروطه ايران، مؤسسه مطبوعاتي امير كبير، جلد اول، چاپ 

سوم، مردادماه 1330، ص 622.
14. همان، ص 631.

 .15
الف- روزنامه اخبار مشروطيت و انقالب ايران، يادداشت هاي سيد احمد تفرشي حسيني، 
ــارات امير كبير،(به انضمام وقايع استبداد صغير از  ــش ايرج افشار، مؤسسه انتش به كوش

نويسنده گمنام) بهمن 1351، ص 264 و 265. 
ــنبه بيست و سوم جمادي االول 1326 در  ــت كه: « روز سه ش ب- در جاي ديگر آمده اس
ــه چهار عراده توپ در ميدان بهارستان جمع  ــته قزاق با س حوالي صبح صادق چند دس
ــده...»« يونس مرواريد، از مشروطه تا جمهوري، نشر اوحدي، چاپ اول، بهار 1377،  ش

ص  126»
ج- در جاي ديگر نيز آمده است كه: «... در ساعت پنج ميرپنجه علي آقا با دستور شبانه، 
ــگ مجلس كردند و در  ــته هاي ديگر قزاق،... آهن ــان خود روانه گرديده...  دس ــا قزاق ب
ساعت 7 بود كه اينها به جلو مجلس رسيدند...»« احمد كسروي، تاريخ مشروطه ايران، 

مؤسسه مطبوعاتي امير كبير، جلد اول، چاپ سوم، مردادماه 1330، ص 634.»
16. در بعضي از كتب، تاريخ 23 جمادي الثاني1326 به عنوان تاريخ به توپ بسته شدن 
ــيد ضرغام بروجني، دولتهاي عصر  ــيده است.«جمش ــوراي ملي به ثبت رس مجلس ش
ــروطيت، اداره كل قوانين، چاپخانه مجلس شوراي ملي، ارديبهشت ماه 1350، ص  مش
27.» با توجه به اسناد و مدارك زياد و همچنين با تطبيق تاريخ هاي شمسي و ميالدي 
ــود كه تاريخ 23 جمادي االولي1326 روز به توپ بستن  ــخص مي ش با تاريخ فوق، مش

مجلس شوراي ملي است.
 23 ــا  ب ــق  مطاب ــري  قم ــري  هج  1327 ــده  ذي قع  2 در  دوم  ــس  مجل  .17
ــي (برابر با 15 نوامبر 1909 ميالدي) افتتاح و در تاريخ 29  عقرب(آبان ماه)1288شمس
ذي حجه 1329 هجري قمري مطابق با 28 قوس(آذرماه) 1290 هجري شمسي (برابر 
ــت. (مجموعه مصوبات ادوار اول و دوم  ــامبر 1911 ميالدي) خاتمه يافته اس با 24 دس
ــواري ملي، چاپ  ــواري ملي، اداره قوانين و مطبوعات مجلس ش قانونگذاري مجلس ش

سوم، مهر ماه 1318، صفحه 609(ص 1 فهرست))
ــرم 1330 هجري قمري،  ــخ خاتمه مجلس دوم، 3 مح ــر: در بعضي از كتب، تاري تذك
ــت. ــامبر 1911 ميالدي، آمده اس ــي و برابر با 24 دس مطابق با 3 دي ماه 1290 شمس
ــامي نمايندگان مجلس شوراي ملي از آغاز مشروطيت تا  (عطاءاهللا فرهنگ قهرماني، اس
ــنا در هفت دوره تقنينيه، چاپخانه مجلس  دوره 24 قانونگذاري و نمايندگان مجلس س

شوراي ملي، خرداد ماه 1356، ص 13)
18. الف- يونس مرواريد، از مشروطه تا جمهوري، نشر اوحدي، چاپ اول، بهار 1377، 

ص  164. 
ب- در جاي ديگر آمده است:« مشروطيت ايران از 23 جمادي االول سال 1326 تا 20 
ــابق باز يك دوره ديگر  ــتبداد س جمادي االخر 1327 هجري قمري در تعطيل ماند و اس
خودنمايي كرد. اگرچه در عرض اين مدت نيز از 14 ربيع الثاني 1327 به بعد مشروطيت 
ــده بود ليكن حقيقتي نداشته و دل شاه با اين  ــمًا برقرار ش از طرف محمد علي ميرزا اس

وضع صاف نشده بود» « همان. ص 217»
ــت كه تحوالت مجلس اول را درآن مي توان ديد.  19. اين روزنامه تنها روزنامه اي اس

در اين مورد توضيح بيشتري خواهد آمد.
ــيد محمد صادق طباطبايي رياست دوره چهاردهم  ــت كه  آقاي س 20. الزم به ذكر اس
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مجلس شوراي ملي را برعهده داشته است. (عطاءاهللا فرهنگ قهرماني، اسامي نمايندگان 
ــروطيت تا دوره 24 قانونگذاري و نمايندگان مجلس  ــوراي ملي از آغاز مش مجلس ش
ــوراي ملي، خرداد ماه 1356، ص 191  ــنا در هفت دوره تقنينيه، چاپخانه مجلس ش س

تا 195)
مجلس چهاردهم در تاريخ ششم اسفندماه 1322 شمسي برابر با اول  ربيع االول 1363 
هجري قمري مطابق با 25 فوريه 1944 ميالدي افتتاح و در تاريخ 21 اسفندماه 1324 
ــي برابر با 7 ربيع الثاني 1365 هجري قمري مطابق با 12 مارس 1946 ميالدي  شمس

خاتمه يافته است. (همان. ص 182).
21. درج اين عبارت در متن فوق كه مقرر مي دارد:( اما از تاريخ هجدهم شعبان 1324 
ــت تا پنجم شوال در آن روزنامه هم اثري از جريان مذاكرات  كه روز افتتاح مجلس اس

در دست نبود)به داليل زير صحيح به نظر نمي رسد:
ــعبان 1324 افتتاح گرديده ولي اولين  ــنبه هجدهم ش الف- مجلس اول در تاريخ يكش
ــوال 1324 يعني پنجاه روز بعد از افتتاج  ــتم ش ــنبه هش ــماره روزنامه مجلس، يكش ش

مجلس، منتشر شده است.
ــوال 1324  ــنبه پنجم ش ــه مجلس، مذاكرات روز پنجش ــماره روزنام ــن ش ب- در اولي
ــوراي كبري ايران، درج شده است.(روزنامه مجلس، يكشنبه هشتم شوال المكرم  دارالش

1324،سال اول، شماره 1، ص 5 و 6).
ــور، چاپخانه  ــمي كش ــه روزنامه رس ــس- دوره اول تقنينيه،ضميم ــرات مجل 22. مذاك

مجلس،اول خردادماه تاپايان مردادماه 1325، ص1.
23. غالمحسين ميرزاصالح، مذاكرات مجلس اول،انتشارات مازيار،چاپ اول، 1384،ص 

.45
24. همان.

ــرات مجلس- دوره اول  ــود در كتابخانه مجلس،كتاب «مذاك ــخه موج 25. مراد از نس
تقنينيه»، است كه از طرف روزنامه رسمي تهيه شده و به نظر مي رسد پاره اي از مطالب 

مندرج در كتاب«مذاكرات مجلس اول» از آن گرفته شده باشد. 
ــي در مجلس، از عبارت «نظامنامه» نيز استفاده شده  ــي قانون اساس 26. البته در بررس

است. 
27. در صفحات 582 و 584 صورت مذاكرات نسخه موجود در كتابخانه عبارت صحيح 

آن آمده است.
ــت كه  تهيه كننده كتاب«مذاكرات مجلس- دوره اول تقنينيه» نيز  28. الزم به ذكر اس

به منابع و مآخذ موارد فوق، اشاره اي نكرده است.
ــده  ــلطنه كه از حوزه اصفهان انتخاب ش 29. درج نام آقاي دكتر محمدخان مصدق الس
ــه» و همچنين صفحه  ــس- دوره اول تقنيني ــه 5 كتاب «مذاكرات مجل ــود در صفح ب
ــت  ــور او در مجلس اول نيس ــي بر حض ــس اول»، دليل ــرات مجل ــاب «مذاك 757 كت
ــان مخالفت شد و به مجلس نيامد»(عطاءاهللا  ــن با اعتبارنامه ايش چون«به علت كمي س
ــامي نمايندگان مجلس شوراي ملي از آغاز مشروطيت تا دوره 24  فرهنگ قهرماني، اس
ــوراي  ــنا در هفت دوره تقنينيه، چاپخانه مجلس ش قانونگذاري و نمايندگان مجلس س

ملي، خرداد ماه 1356، ص 3).
ــتين روزنامه تهران پس  ــه مجلس: نخس ــماعيل رضواني، روزنام ــر محمد اس 30. دكت
ــه پژوهش و  ــتم)،مجموعه مقاالت، مؤسس ــروطه، تاريخ معاصر ايران(كتاب هش از مش
ــت، پاييز  ــالمي، چاپ نخس ــتضعفان و جانبازان انقالب اس مطالعات فرهنگي بنياد مس

1374، ص27. 
31. همان. 

ــماره 1 تا 222»، كتابخانه،موزه، مركز اسناد مجلس  32. روزنامه مجلس «جلد اول، ش
ــانه ها، «ليتوگرافي، چاپ و صحافي:  ــوراي اسالمي و مركز مطالعات و تحقيقات رس ش

عالمه طباطبايي»، چاپ اول، 1375 ص 9 مقدمه. 
ــتين روزنامه تهران پس  ــه مجلس: نخس ــماعيل رضواني، روزنام ــر محمد اس 33. دكت
ــه پژوهش و  ــتم)،مجموعه مقاالت، مؤسس ــروطه، تاريخ معاصر ايران(كتاب هش از مش
ــت، پاييز  ــالمي، چاپ نخس ــتضعفان و جانبازان انقالب اس مطالعات فرهنگي بنياد مس

1374، ص28. 
34. همان. 

35. همان، ص42. 
ــور، چاپخانه  ــمي كش ــه روزنامه رس ــس- دوره اول تقنينيه،ضميم ــرات مجل 36. مذاك

مجلس،اول خردادماه تاپايان مردادماه 1325، ص 53 و 54 .
37. همان. 
38. همان. 

39. الزم به ذكر است كه در نسخه موجود در كتابخانه كه از روزنامه مجلس استخراج 
گرديده نيز متن كامل آن درج نشده است.

40. مذاكرات شنبه بيستم جمادي االولي 1326 در روزنامه مجلس،جلد دوم، سال دوم، 
شماره 153، ص1، درج گرديده است.

ــور، چاپخانه  ــمي كش ــس- دوره اول تقنينيه، ضميمه روزنامه رس ــرات مجل 41. مذاك
مجلس، اول خردادماه تاپايان مردادماه 1325، ص582.

ــر اوحدي، چاپ اول، بهار 1377، ص   ــروطه تا جمهوري، نش 42. يونس مرواريد، از مش
113تا 115. 

ــي اصالحي مورخ 21 آذرماه  43. به عنوان مثال اصول 36،37 و 38 متمم قانون اساس
ــه زيرنويس منتقل و اصول  ــله قاجاريه بوده از متن حذف و ب ــه در مورد سلس 1304 ك
ــت، جايگزين آن شده  ــله پهلوي اس اصالحي مورخ 21 آذرماه 1304 كه در مورد سلس
ــور، چاپخانه  ــمي كش ــت.( مذاكرات مجلس- دوره اول تقنينيه، ضميمه روزنامه رس اس

مجلس، اول خردادماه تاپايان مردادماه 1325، ص585.)
ــي نيز  ــس مربوطه، اصل چهلم قانون اساس ــرادات تايپي در زيرنوي ــًا عالوه بر اي ضمن

به عنوان  اصل اصالحي در زيرنويس آمده است. در حالي كه:
اوًال- اصل مذكور اصالح نشده است.

ــت. ــابه يكديگر اس ــن اصل مندرج در متن با اصل مندرج در زيرنويس، مش ــًا- مت ثاني
(همان) 

ــورخ 12 جمادي الثانيه  ــه انتخابات دو درجه م ــوق، در مورد نظامنام ــالوه بر موارد ف ع
ــاص داده، نكات ذيل درخور  ــه صفحات 589 تا 593 را به خود اختص ــري ك 1327 قم

توجه است:
ــوط به دوره دوم  ــس دوم، نظامنامه مذكور مرب ــخ افتتاح مجل ــه به تاري ــا توج اوًال - ب

نيست.
ــن مجلس اول و دوم  ــوط به دوره فترت بي ــن نظامنامه فوق، مرب ــًا – تاريخ تدوي ثاني
است. بنابراين، اين نظامنامه نيز مانند (نظامنامه انتخابات«اصنافي») كه بحث آن قبالً  
ــه از مصوبات مجلس دوم. بنابراين درج اين  ــت و ن آمد، نه از مصوبات مجلس اول اس
نظامنامه در مجموعه مصوبات ادوار اول و دوم قانونگذاري مجلس شواري ملي، دليلي 
ــت.  (مجموعه مصوبات ادوار اول و دوم قانونگذاري  بر مصوبه مجالس اول يا دوم نيس
ــوم، مهر  ــواري ملي، چاپ س ــواري ملي، اداره قوانين و مطبوعات مجلس ش مجلس ش

ماه 1318، صفحه 39)
ــتمل بر 63 ماده است، توسط كميسيون مخصوصي تهيه  ثالثًا- نظامنامه مذكور كه مش
شده و در تاريخ 12 جمادي االخره 1327 به توشيح محمد علي شاه قاجار رسيده است. 

اسناد مربوطه بدين شرح است:
الف- ماده 63-... 

نخستين مجلس
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امضاء اعضاء كميسيون تحرير نظامنامه انتخابات:
ــيرالدوله- مؤتمن الملك- مستوفي الممالك- صنيع الدله- مخبرالملك-  فرمانفرما- مش
ــداهللا  ــيد نصراهللا- اس ــي س ــارالدوله- حاج ــك- مستش ــه- مهندس الممال معين الدول
ــلطنه- نظم الدوله- امين  ــلطان- كاشف الس ــن قلي خان نواب- مستشارالس ميرزا- حس
ــه تصويبات مالي-  ــا- كنتراتها- امتيازات- خالص ــه قوانين-عهدنامه ه دربار(مجموع
ــوراي ملي در چهار دوره  خالصه تصميمات و مطالب متفرقه مصوبه مجلس مقدس ش

تقنينيه، مطبعه مجلس،بدون تاريخ چاپ، ص 275)
ب- باسمه تبارك و تعالي 

جناب سعدالدوله رئيس الوزراء:
  نظامنامه انتخابات مبعوثين كه بر حسب اراده عليه ما در كميسيون مخصوص ترتيب 
داده شده و مشتمل بر شصت و سه ماده مي باشد صحيح است فوراً بدهيد بطبع رسانده 
و منتشر نمايند وزير داخله نيز بالفاصله در صدد تهيه لوازم انتخابات در تهران و واليات 
ــماره  ــاه قاجار» (همان، ص282-ش ــد.12 جمادي االخره 1327    «محمد علي ش باش

زيرنويس 23). 
ــات علني مجلس شوراي ملي  مصوب 8  ــروح جلس 44. قانون اجازه طبع مذاكرات مش

آذرماه 1305 شمسي
ــرت مجلس شوراي ملي مكلف است صورت مذاكرات   ماده اول - اداره تقنينيه و مباش
ــات علني مجلس را ( به استثناي مذاكرات قبل از  دستور) بدون تحريف و  مشروح جلس

تغيير به ترتيبي كه در جلسات نطق مي شود طبع و نشر نمايد.
 ماده دوم - مذاكرات هر جلسه بايد منتهي تا يك هفته بعد منتشر گردد.

 ماده سوم - اداره مباشرت مجلس شوراي ملي مكلف است مخارج طبع و نشر مذاكرات 
مشروح مجلس را از تاريخ تصويب اين قانون تا آخر  هذه السنه از محل جرائم پرداخته و 

در سنوات بعد جزو بودجه مخارج مجلس شوراي ملي پيش بيني نمايد.
 اين قانون كه مشتمل بر سه ماده است در جلسه هشتم آذر ماه يك هزار و سيصد و پنج 
شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.                                                          سيد 

محمد تدين: رييس مجلس شوراي ملي
ــم تقنينيه، اداره مطبوعات و  ــائل مصوبه دوره شش (مجموعه قوانين موضوعه و مس

اطالعات مجلس شواري ملي، چاپ سوم، تير ماه 1334، صفحه 5)
ــا 30 ذي حجه 1344  ــي برابر ب ــم در تاريخ 19 تير ماه 1305 شمس ــس شش 45  مجل
هجري قمري مطابق با 10 ژوئيه 1926 ميالدي افتتاح و در تاريخ 22 مرداد ماه 1307 
شمسي برابر با 26 صفر 1347 هجري قمري مطابق با 13 اوت 1928 ميالدي خاتمه 
ــامي نمايندگان مجلس شوراي ملي از آغاز  ــت. (عطاءاهللا فرهنگ قهرماني، اس يافته اس
ــت دوره تقنينيه،  ــنا در هف ــروطيت تا دوره 24 قانونگذاري و نمايندگان مجلس س مش

چاپخانه مجلس شوراي ملي، خرداد ماه 1356، ص 68.)
46 مذاكرات مجلس، شماره اول، جلسه 35، دوره ششم تقنينيه،8 آذرماه 1305 مطابق 

بيست و چهارم جمادي االولي 1345
ــيصد و بيست و پنج مجلس شوراي ملي  مصوب  ــال يك هزار و س 47  قانون بودجه س

16 اسفند ماه 1324
 ماده اول - ...
 تبصره 1 -...

ــس، كارپردازي مجلس  ــل صرفه جويي بودجه 1324 و 1325 مجل ــره 5 - از مح  تبص
مكلف است صورت مشروح مذاكرات ادوار اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم و قسمتي 

از دوره ششم مجلس را طبع و نشر نمايد.
 ماده سوم - ...

 تبصره 1 - اداره روزنامه رسمي كشور شاهنشاهي مكلف است صورت مشروح مذاكرات 

مجلس شوراي ملي را جداگانه و آگهي هاي مجله را  جداگانه چاپ و منتشر نمايد.
ــئوليت  ــمي و چاپخانه مجلس با مس ــي و اداره روزنامه رس ــره 2 - اداره تندنويس  تبص
ــه در اختيار  دارند مذاكرات هر  ــايلي ك ــترك موظفند كه با به كار انداختن تمام وس مش

جلسه مجلس را بالفاصله به طبع رسانيده و منتشر سازند.
ــم قانونگذاري، اداره مطبوعات و  ــه قوانين موضوعه و مصوبات دوره چهارده (مجموع

اطالعات مجلس شواري ملي، چاپخانه مجلس، ارديبهشت ماه 1326، صفحه 265)
ــذه  ــاه 1305  متخ ــوب 8 آذر م ــون مص ــالح قان ــه اص ــع ب ــي راج ــم قانون 48 تصمي

1336/10/15
ــروح  ــت صورت مش ــوراي ملي مكلف اس ــده - اداره قانونگذاري مجلس ش ــاده واح  م
ــات علني مجلس را پس از تصويب به انضمام  قوانين مصوب براي طبع  مذاكرات جلس

و انتشار به روزنامه رسمي بدهد.
ــر مذاكرات  ــت مخارج طبع و نش ــوراي ملي مكلف اس  تبصره - كارپردازي مجلس ش

مشروح مجلس را همه ساله در بودجه مجلس پيش بيني نمايد.
ــه يكشنبه  ــت در جلس ــتمل بر ماده واحده و يك تبصره اس  تصميم قانوني فوق كه مش
ــي و شش از طرف مجلس شوراي ملي اتخاذ  ــيصد و س پانزدهم دي ماه يك هزار و س

گرديده و قابل اجرا مي باشد.      رييس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت
ــوراي ملي، جلد سوم،  (مجموعه قوانين و مصوبات دوره نوزدهم قانونگذاري مجلس ش

چاپخانه مجلس، ارديبهشت ماه 1326، صفحه 2172)

49. مصوبات مربوط به مشروح مذاكرات، پس از پيروزي انقالب بدين شرح است:
الف- قانون اساسي
اصل شصت و نهم

ــد و گزارش  كامل  آن  از طريق  راديو  ــوراي اسالمي  بايد علني  باش مذاكرات  مجلس  ش
ــود. در شرايط اضطراري ، در صورتي  كه   ــمي  براي  اطالع  عموم  منتشر ش و روزنامه  رس
ــي  از وزرا يا ده  نفر  ــاب  كند، به  تقاضاي  رييس  جمهور يا يك ــور ايج رعايت  امنيت  كش
ــود. مصوبات  جلسه  غيرعلني  در صورتي   ــه  غيرعلني  تشكيل  مي  ش از نمايندگان ، جلس
معتبر است  كه  با حضور شوراي  نگهبان  به  تصويب  سه  چهارم  مجموع  نمايندگان  برسد. 
ــرايط اضطراري  براي   ــدن  ش ــات  بايد پس  از بر طرف  ش گزارش  و مصوبات  اين  جلس

اطالع  عموم  منتشر گردد.
(قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران با رعايت اصالحات سال 1368 شوراي بازنگري 

قانون اساسي، دبيرخانه شوراي بازنگري قانون اساسي،ص37)
 ب-  قانون آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسالمي

مصوب 1379/1/20
ــه همراه با مصوبات ضبط و ثبت و حداكثر چهل   ماده 112 - مذاكرات كامل هر جلس
ــود.  نماينده اي كه در صورت  ــاعت پس از آن، بين نمايندگان توزيع مي ش ــت س و هش
ــد، بطور اختصار مي تواند  ــروح مذاكرات مطلبي برخالف اظهارات او ثبت شده باش مش
ــمت از  ــمي تذكر دهد و بعداً اصالح آن قس ــه  رس ــبت به همان مورد در جلس فقط نس
ــود. صورت مذاكرات جلسات بايد به  مذاكرات، در مجموعه مذاكرات مجلس درج مي ش

امضاي رئيس يا  نايب رئيس مجلس كه آن جلسه را اداره نموده است برسد.
ــمي جمهوري اسالمي ايران، جلد اول، ص  ــال 1379، روزنامه رس (مجموعه قوانين س
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ــروح مذاكرات قانون  ــت.( مش ــروح مذاكرات قانون مدني اس 50. از نمونه هاي آن مش
مدني،گردآوري و تحقيق: احمد رضا نائيني، مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي، 

چاپ اول، بهار 1386) 




