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چکیده

این پژوهش درصدد است مفهوم عدالتخانه را از آغاز مطرح شدن

آن ،قبل از جنبش عدالتخواهی ،و نیز روند تحول و تطور آن را در
بستر جامعه تا مرحلۀ پیروزی جنبش بررسی کند؛ یعنی بددون داوریِ

زودهنگام دربارۀ اغراض معترضان و مخالفان سیاسی مبنیبر قضدایی

یا سیاسی بودن خواستۀ آنها ،ابتدا میکوشد به این سؤال پاسخ دهد

که چه متغیرهایی با مفهوم عددالتخانده پیوندد خدورده بودندد و ایدن
متغیرها در بسدتر جامعده و مناسدباد قددرد بده چده میدزان و در چده

محدددودهای بددر تحددول معنددایی عدددالتخاندده تددیریر مددیگذاشددتند.

نگارندددگان بددا اسددتفاده از رو تحلیددلگفتمددان قصددد دارنددد تلق دی
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جریان های اصلی معترض و مخالف را از عددالتخانده نشدان دهندد.
طبیعی است ایدن تلقدیهدا در چدارچو منظومدۀ فکدری آنهدا معندا

می دهد .در پی بستنشینی در زاویۀ عبددالعظی خواسدت تدودههدای
مردم بنابر سنت رایج جامعه اصالح قضایی بود؛ اما طباطبایی بدر پایدۀ

گفتمان نواندیشی ،خواهان «مجلس عدالت» بود .آزادیخواهان هد

بر بنیان گفتمان ملیّدون «مبعوردان ملدت» را سدرمیدادندد و بخشدی از

آن ها ه درپی استقرار «قانون و مشروطه» بودندد .ایدن خواسدته هدای
متنوع در فرایند جنبش ،عدالتخانه را دستخدو تحدول مفهدومی

کرد و مابهازای خارجی آن را در چارچو خواستهای واحد موسوم
به «مجلس شورای ملی» متمرکز نمود.
واژههااا

کلیااد  :گفتمددان سددنتی ،گفتمددان ملیّددون ،گفتمددان

نواندیش ،جنبش عدالتخانه ،مجلس عدالت.
 .1مقدمه

پس از جنبش تنباکو عدالتخانه به آرمان اصلی مخالفان و معترضان سیاسدی تبددیل شدد و

در مسیر پرفرازونشیب خود با مفاهی متعددی گره خورد و ابهام معنایی پیدا کرد .برای فه
دریافت مخالفان حکومت از مفهوم عدالتخانه نبایستی تنها به گزار هدای موجدود شدامل
مجموعۀ منظ و پیدرپی لغاد ،بندها و گزارهها بسنده نمود؛ بلکه باید به آن در زنجیدرهای
از مفاهی و اعمال مرتبط به یکدیگر که از آن به ساختارهای گفتمانی یداد مدیشدود ،توجده
کرد؛ زیرا گفتمانکاوان بهجای واژگان و عوامل زبانی به عوامل برون زبانی بدهویدژه بافدت
های فرهنگی ،اجتماعی و مناسباد قدرد توجه دارند و درپی فه معانی در مدتن تحدو د
هستند؛ بنابراین دربارۀ مفهوم عدالتخانه میپرسند :منظور مردم در اینجا چیست ،یا چگونه
این موضوع در چنین بافتی معنا میدهد ،یا اینکه چرا چنین چیزی در اینجا گفته شدده اسدت
و منظور چه بوده است؟
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تحلیلگفتمان میکوشد بر چرایی و چگونگی استفاده از زبدان تمرکدز کندد و بدا همدین
رو

به اعمال مردم و مقاصد معینی که در بهکارگیری زبان بدان توجه میشود ،معندا دهدد

و معانی اجتماعی ،فرهنگی و مدوقعیتی آن را بشناسدد و بده روابدط آن پدی ببدرد (فدرکال،،
 .)10 :1379بر همین اساس مقاله حاضر میکوشد به این پرسش پاسخ گوید که چدرا مدردم
معترض تهران در دورۀ دهماهۀ جندبش عددالتخدواهی ،تحدت تدیریر جدو حداک آن برهده،
معنایی خاص از عدالتخانه را دریافت میکردند و با تطوّر دریافتهدای آندان ،مطالباتشدان
نیز به اشکال مختلفی معنا میشد.
با این رو

میتوان به ریشهها و علل طرح این درخواستها توجده کدرد و بده دریدافتی

درستتر از معنای مورد نظر مردم از واقعیت عدالتخانه رسید؛ سپس تدیریر تغییدر و تحدول
جامعه بر خواستۀ مردم را تا مراحل آخر جنبش دنبال کرد و تیریر گامبهگام این تحول را بدر
مفهوم عدالتخانه دریافت .این مه با کاربرد د لتهای ضمنی در فه متون کده ندارر بدر
بعد کارکردشناسی مفاهی است ،بهدست خواهد آمد .بدیهی است با استفاده از ایدن فدن بده
صورد زبانی متن بسنده نمیکنی و برای کشف کارکرد واژه به مفاهی ضمنی یدا تلدویحی
موجود در متن بر بستر گفتمانی و بافت موقعیتی جامعه نیز تیکید میکنی  .افزون بر ایدن ،بده
هویتیابی مفاهی جدید در زنجیرۀ مفاهی ه ارز اهمیت میدهی .
 .2پیشینۀ تحقیق

مسئلۀ عدالتخانه تاکنون از سوی برخی محققان مورد بررسی قدرار گرفتده اسدت .فریددون
آدمیت در کتا

اندیشدۀ ترقدی و حکومدت قدانون ( ،)17۸-177 :13۵1بده بررسدی «قدانون

وزارد عدلیۀ اعظ و عدالتخانههای ایدران» پرداختده اسدت .بده اعتقداد او عددالتخانده از
عثمانی گرفته شد و سپهسا ر کاربرد این واژه را در حوزۀ قضایی و مکتوباد دولتدی ایدران
متداول کرد و سبب شدد در جامعده اطدالع عمدومی یابدد .امدا بدا مدرو او عددالتخاندههدا
روبددهافددول نهادنددد؛ چنددانکدده در سددال 1316ع ،دو سددال پددس از سددلطنت مظفرالدددینشدداه،

حبلالمتین (س۵و.6

 )30۵ :26با یادآوری قانون عدالتخانهها از اجدرا نشددن آن ارهدار

ناخرسندی کرد .و یک سال قبل از شروع جنبش عدالتخواهی ،انجمن مخفدی منتسدب بده
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طباطبایی راهراً برای اولین بار تقاضای ایجاد «عدالتخانده» و «مجلدس» را از دولدت مطدرح
ساخت (نار ا سالم کرمانی .)2۵9 :13۵7 ،در سدوم ربیدعا ول 1323ع در جلسدۀ یدازده
انجمن یادشده یحهای در دوازده فصل تصویب شد که در انتهای این یحه قید شده بدود:
«وقتی که مجلسی برای وضع قانون منعقد شد ،فقدط دوازده فصدل ،مطدرح و مدذاکره آیدد،
کافی است» (همان .)302 ،طراحان یحه ،اولین درخواست خود را «قدانون عددل» و ایجداد
«عدالت خانه» درج کرده بودند .بنابراین ،پدس از مراجعدت شداه از فرند

یکدی از اعضدای

انجمن یادشده که در دربار مرتبتی عدالی داشدت ،پداکتی حداوی یحدۀ مزبدور را در هفدت
شعبان 1323ع به شاه رساند ،شاه پس از مطالعۀ آن به وزیر عدلیه خطا کرد« :دیدوانخاندۀ
عدلیه و قانون عدلیه مثل عدالت خانههای خارجه» ایجاد گردد (همان)30۸ ،؛ ایدن در حدالی
بود که تا آغاز جنبش عدالت خانۀ اول هفت ماه فاصله بود .ازاین رو بیشتر گزارشدگران ایدن
دوره انگیزۀ مردم شورشی در جنبش عدالتخواهی را ایجاد عدلیۀ صحیح دانستهاند .تداریخ
پژوهان امروزی ،مانند غالمحسدین زرگدریندژاد ( )21 :13۸7و عبداس اماندت (-۴3 :13۸2
 ،)۴۴نیز بر این معنا از عدالتخانه تیکید کردهاند.
از دید علیرضا مالیدیتدوانی ( ،)130-113 :1391عددالتخانده در ابتددای جندبش هدی
نهادی مشابه و معادل خارجی نداشت؛ بلکه آرمان قضایی کلدی و مبهمدی بدود کده مباحد
فراوانی برانگیخت و در مسیر جنبش با تعدابیر گونداگون همدراه شدد و ایدن تعبیدر از مفهدوم
حداقلی اصالح قضایی تا مجلس مشورتی نوسان داشدت و همدین امدر راه را بدرای افدزایش
مطالباد هموار ساخت .آدمیت ( )17۵-1۴3 :13۵۵ماهیت عدالتخانه را براساس مطالبه یدا
موضع سیاسی طبقاد و گروههای مختلف شهری بهگونههدای مختلدف تفسدیرپدذیر دانسدته
است؛ زیرا هر بخش از دریچۀ فه خود خواستها

را مطرح مدیکدرد .بده بداور او چیسدتی

عدالتخانه را باید در تعامل دو جریان فکریِ عامۀ جامعه با تقاضای قضایی و تحولگرایدی
سیاسی تعریف کرد .از نظدر احمدد اشدر )3۴6-337 :1390( ،شدور

اولیدۀ مدردم کدامالً

جنبۀ سنتی داشت که از گذشته معمول بود؛ اما عدالتخانه در جریدان مهداجرد صدغری بدا
وساطت سدفیر عثمدانی جدز خواسدتۀ معترضدان قدرار گرفدت .بدا اسدتمرار جندبش ،جریدان
مشروطهخواهی با دیدگاه انقالبی خود وارد معرکۀ شورشیان شد و خواسدتۀ عددالتخانده را
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به مطالبۀ مشروطه تغییر داد .حجت فدالح ( )120-107 :13۸۸بدا طدرح ادلدۀ بحدران شددید
سیاسی در تهران ،اذعان طباطبایی به پیگیری مشروطه از گذشته و بازتا گسترده در خارج
از کشور مبنیبر اینکه عدالتخانه همان مجلس قانونگذاری است ،حرکت مدردم شورشدی
علیه اقدام خودسرانۀ حاک تهران را از ابتدا انقالبی سیاسی با هد ،تحقق مشروطه میداند.
با عنایدت بده اخدتال ،نظدری کده دربدارۀ مفهدوم عددالتخانده وجدود دارد ،ایدن مقالده
میکوشد بدا کاربسدت تحلیدلگفتمدانی مفهدوم عددالتخانده را در بسدتر تحدو د و زمیندۀ
تاریخی جنبش عدالتخانه معنا کند و روند تحول معنایی آن را در مدتن جامعده و مناسدباد
قدرد نشان دهد .بهنظر میرسد با این رو
 .۳طرح دیدگاهها

بتوان معنای عدالتخانه را بهتر فه کرد.

جدید در گفتمان ملیّون

نظاماجتماعی جامعۀ ایران پیش از رویارویی با مدرنیته بر بنیاد انگارههای کهن اسدتوار بدود.

در این الگوی نظری فقط پادشاه عدلگستر میتوانست مظاهر رل در جامعه را ندابود کندد.
ساختار اجتماعی جامعۀ شهرنشین ایران و نظ ترتیبیافتۀ آن تحدت تدیریر آرا اندرزنامدهای
کهددن ،پنددداری خدداص از پادشدداه داشددت و او را سددایۀ خدددا بددر زمدین مدیانگاشددت .رعای دا
درصورد رل و تعدی زورگویان ،در چارچو نظدام جهدانخیمدهای حدق داشدتند از شداه
تقاضای اقامۀ عدل کنند .بر ایدن اسداس مفداهی عددل شداهی و شداهپرسدتی مدردم بدهمنزلدۀ
نشانههای اصدلی و درهد تنیددهای از میدراث گذشدته ،گفتمدان سدنت را شدکل مدیداد؛ امدا
برخورد با غر  ،تضعیف حکومت و ناتوانی آن در انجام تعهداتش در قبال مردم ،مقروض
شدن کشور ،و تشدید رل حکّام بر تودهها در کنار اشاعۀ اندیشدههدای جدیدد کده ملهد از
غر بود ،گفتمان جدیدی بهوجود آورد .در نوشتار حاضر این جریان را «گفتمدان ملیّدون»
مینامی که با سنت رایج جامعه در تعارض بود .اهدا ،اصالحی این گفتمان در اواخر قرن
س یزده هجری تحت تیریر اصالحاد عثمدانی و آرا ملکد خدان دنبدال شدد و بدا صددارد
میرزاحسینخان سپهسا ر بهرغ هژمونی گفتمان سنتی حاک مدورد حمایدت قدرار گرفدت.
در گزار های عصر سپهسا ر با مفاهیمی مانند «ناسیونالیس  ،مشروطیت ،حکومت قانون و
حقوع اجتماعی» مواجهی (آدمیت .)130-129 :13۵1 ،وی روزنامههای مستقلی راهاندازی
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کرد که محتوای آن برگرفته از تحول مفاهی موجود و کاربرد مفداهی سیاسدی و ایددههدای
تازه (همان ،)3۸7 ،مانند «مشروطه ،ملتخواهی ،حریدت شخصدی ،آزادی افکدار و تشدکیل
وضع جدید» بود (همان.)130-129 ،
ملیّون در ادامۀ تال

برای دستیابی به اهدا ،خدود ،بده سدازگار کدردن واژۀ «ملدت و

ملی» با ساختار نظام معنایی خود پرداختند و درحالیکه در گفتمان سنت ،این واژگان «دین
و شریعت و نیز پیروان دین و آیین» معنا می شددند (آجدودانی ،)207-16۵ :13۸7 ،آنهدا را
در مفهوم جدیدِ «تودههای مردم» که در برابر حکومت دارای آردار حقدوقی باشدد ،اسدتفاده
کردند .گفتمان ملیّون سعی کرد مدردم را بدا مفداهی مسداواد و حریّدت آشدنا کندد کده در
تعارض با مفاهی سنتی قرار داشت؛ زیرا از نگاه سدنت رایدج دو مؤلفدۀ یادشدده بدره زننددۀ
رکن قوی قانونالهی محسو میشد؛ چراکه بنای احکام به اختال ،بود نه بده مسداواد ،و
قوام اسالم نه به آزادی که به عبودیت بسته بدود (زرگدریندژاد .)2۸6 :13۸7 ،بدر ایدن پایده،
سنت گرایان مردم را به عبودیت در مقابل پادشداه اسدالم دعدود مدیکردندد نده بده آزادی؛
باوجود این نار ا سالم کرمانی ( )2۴۸ :13۵7تحت تیریر روح زمانده و گفتمدان نواندیشدان
در جلسۀ انجمن مخفی ،ه فکرانش را به رهایی اهدالی مملکدت از قیدد عبودیدت و اسدارد
حکام مستبد فرا میخواند تا مردم بده درک ملیدت خدویش نائدل شدوند .همچندین ،واژگدان

جدید اشاعهیافتۀ «ترقی وطن« (افضدل الملدک )3۸2 :1361 ،و «غیدرد ملدی» (حبدلالمتدین،
س ،7

 ،)6 :1حامل اندیشۀ ملتمحدوری بدرای پررند

شددن نقدش آنهدا و دخالدت در

سرنوشت کشور بود؛ درحالیکه براساس اندیشۀ حاک  ،ایا د ،ممالک شاه و ملدک طلدق
او تلقی میشد .تغییر کاربرد واژۀ «ملت» بهجای «رعیت» همدراه بدا دگرگدونی ایدن مفهدوم،
رویکرد ملیّون را تقویت میکرد (آجودانی )207-16۵ :13۸7 ،که بر بنیان رسالت انسدانیت
استوار شده بود .این امر از منظر تحلیل گفتمانی حاصل تغییر نظام معرفتی جامعه در ربدط بدا
شرایط جدید زیستجهان خود بود و نحوۀ مواجهۀ متن با واقعیاداجتماعی را شکل مدیداد
و برساختن روایتهای تازه از واقعیت ،هویت و روابط اجتماعی تیکید میکدرد (یورگنسدن
و فیلیپس )1۴۴ :13۸9 ،که با عنایت به عرضۀ مفاهی جدید بده جامعده و کندار زدن مفداهی
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پیشین میسدر مدیشدد و تغییدر فرایندد اجتمداعی در جامعده را بدا تغییدر خواسدتۀ معترضدان از
عدالتخانه به مشروطه با تحول و بسط حوزۀ معنایی گامبهگام پیش میبرد.
 .۴متن تحوالت مرتبط با عدالتخانه

درپی دگرگونی تدریجی فضای اندیشۀ حاک و بیتوجهی حکومدت بده وضدعیت بحراندی
جامعه ،با خره در دهۀ دوم قرن چهارده هجری کشور آبستن تحو د مهمی شدد .اتحداد
علمای مخالف و تشکیل انجمن مخفی ،فرهن

مخالف را بهطور غیررسمی گسدتر

داد؛

بهگونهایکه ائتالفی از طبقۀ علما و تجدار بدا جریدان ملیّدون در مسدیر برکنداری عدینالدولده
درحال شکلگیری بود .بهدنبال تشدید اختال ،تجار با مسدیو ندوز بدر سدر نظدام گمرکدی و
مالی بود که این تحرکاد شروع شد (دولتآبدادی )10-3 /2 :132۸ :و عدینالدولده کده از
پیش با سران چهارگانۀ روحانی بهویژه بهبهانی در تضاد بود ،بدا پشدتیبانی از ندوز دشدمنی بدا
این جریان را در نقطۀ بازگشتناپذیر قرار داد .این رویداد تجار و مجتهددان را در تقابدل بدا
دولت همسو کرد .اعضای انجمن مخفی یادشده با فرصتطلبی از وضع پیشآمده و درپدی
اتحاد طباطبایی و بهبهانی ،جهت مبارزه با دولت را از سطح مندافع گروهدی در مسدیر مندافع
ملی تغییر دادند( .نار ا سالم کرمانی)269 :13۵7 ،
جریان روشنفکری ه با آگاهی از سنت جداری و ادبیداد حداک  ،بدرای حفد خدود و
دور ماندن از مظان اتهام بیدیندی و بدابیگدری اقدداماد خدود را در دو سدطح دنبدال کدرد:
نخست در مجامع خصوصی خویش ضرورد تدوین و اجرای قانون در ایران و توسعۀ علد
و دانش روز را سرلوحۀ کار خود قرار داد (همان)2۵۵ ،؛ سپس در فضدای عمدومی جامعده،
آرمان خود را در قالب زبانی سازگار با پندارهای جامعدۀ دیندی ،تحدت عندوان حفد بیضدۀ
اسالم ،مطرح کرد که در شرایط آشفتۀ کشور در معرض مداخلۀ اجنبی قرار داشدت .آن هدا
دفاع از وطن را وریفه میدانستند و برمبنای تکلیف شرعی معنا میکردند که از طریق امر به
معرو ،و نهی از منکر ممکن می شد (همان )2۵3 ،و ه زمان قیام امامحسین را برای تحقدق
حرّیت و آزادی معنا میکردند(همان .)2۸6-2۸۴ ،گزار های تداریخی بدهرغد اذعدان بدر
ناآگاهی «عامه و مردمان بازاری» از قانون و مشدروطه ،از تکاندههدایی کده از زمدان سدلطنت
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مظفرالدینشاه در برخی طبقداد جامعدۀ شدهری وجدود داشدت ،حکایدت دارد و از مطلعدان
تالشگر و علمای نواندیشی سخن میگوید که با نحوۀ زیست جوامع پیشرو آشنایی داشدتند
(کسروی .)۵0-۴9 :1312 ،ایجاد کانون سرّی «کمیتۀ انقدال » در  12ربیدعا ول 1322ع و
«کدانون جوانددان» بددرای ایجدداد قددانون و برقددراری عدددالت (ملددکزاده )2۵6-236 :13۸3 ،و
انجمن مخفی ه فکران طباطبایی برای انسجام برنامهها ،در همین راستا قابدلارزیدابی اسدت.
انجمن مخفی ه زمانکه برای اصالح امور آشفتۀ قضایی خواهان ایجاد عدالتخانه بدود ،از
تشکیل مجلسی سخن می راند که به تمام امور مهد مملکتدی ،ازجملده اصدالح کشداورزی،
صنایع ،اخذ مالیاد ،گمرک و ، ...رسیدگی کند (نار ا سالم کرمدانی)2۵2-2۴9 :13۵7 ،
و به محدود کردن حدود وزرا و وزاردخانهها اقدام نماید (همدان .)302 ،بندابراین ،مطالبدۀ
انجمن یادشده ،اصالحی فراگیر بهویژه در امور اجرایی -اداری دستگاه دیوانی بود.
مخاطراد ناشی از فضای ارزشی گفتمان حاک بدر جامعده کده بدرای دخالدت مدردم در
امور کشور حقی قائل نبود و جامعه نیدز نسدبت بده آن اهمیتدی نشدان نمدیداد ،نواندیشدان را
واداشت واژۀ «مجلس» مورد نظر خود را در کنار عدالتخانه قضایی مطرح کنند که آن دو
را به ه مرتبط میکرد و بر ابهام واژه مزبور میافزود؛ هرچند در ادبیاد دو سه دهه پیش تا
این دوره ،استفاده از واژۀ مجلس برای دایدرۀ محاکمداد قضدایی در محافدل رسدمی امدری
متداول بود (آدمیت)17۸-177 :13۵1 ،؛ حتی استعمال «مجلس دارالشوری» در محفلهدای
درباری تا اواسط سلطنت مظفرالدینشاه امدری مرسدوم بدود (ادیدب .)3۸6 :1361 ،بدا آغداز
جنبش عدالتخواهی و پیوند «مجلس عدالت» طباطبایی با مفهوم عدالتخانه ،کداربرد ایدن
واژه با ابهام بیشتری همراه شد؛ زیرا ایدۀ طباطبایی مشعر بدر مجلسدی بدا حضدور نماینددگان
طبقاد مختلف ملت بود (سپهر .)30۴ :136۸ ،بسط گسترۀ معنایی عدالتخانده کده ابتددا از
جانب مردم با شفافیت همراه بود و تنها «عدلیۀ صحیح» معنا میشد ،آن را وارد حوزۀ جدال
میان اصحا جنبش با دولت عینالدوله کرد که عرصهای سیاسی بدود و فضدایی آکندده از
اقداماد فریبکارانه از جانب طرفین بهدنبال داشت .این بسط معنایی بده نوبدۀ خدود مفهدوم
عدالتخانه را از شفافیت زم تهی میکرد و ازهمدینرو در بسدتر ایدن جندبش هدر جریدانی
معنای مورد نظر خود را برجسته میساخت.
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 .۵مفهوم عدالتخانه از نگاه طباطبایی

در شب واقعۀ چو خوردن تجار قند که تعداد زیادی از علما در خانۀ طباطبایی جمع شدده

بودند ،او مطلب مهمی را در لفّافه چنین بیان کدرد« :حدال کده کدار بده اینجدا رسدید ،کدار را
یکسره و تمام کنید .آن خیالی را که سه ماه دیگر عازم انجامش بودی  ،جلدو مدیانددازی »
(نار ا سالم کرمانی .)339 :13۵7 ،آیا ممکن است چنین اعالمی از سدوی طباطبدایی فقدط
در جهت تیسیسی قضایی باشد؟! اینکه منظور طباطبایی از مطلب با چه بود و چده دریدافتی
از عدالتخانه داشت ،نکتهای است مرتبط با گفتمان نواندیشی که حاصل آن فقط «مجلدس
عدالت» میتوانسدت باشدد؛ نهدادی کده وی آگاهانده آن را از زمدان شدعلهور شددن جندبش
عدالتخانه دنبال کرد و هی گداه آن را نهدادی قضدایی معرفدی نکدرد .او بداوجود تعلدق بده
گفتمان سنتی ،شناختی متمایز از مجتهدان دیگر دربارۀ مسائل روز ایدران داشدت .او روابدط
بین مردم و حکام را رالمانه میپنداشت و آن را قرائتی غیرواقعدی و غیرانسدانی مدیدانسدت
که دورۀ آن گذشته بود .با این حال طباطبدایی در بیدان خواسدتۀ معترضدان از واژۀ مشدروطه
پرهیز میکرد و بین ملیّون و سنتگرایان راه میانهای را برگزیده بود .اگرچده نفدس ایددۀ او
در این دوره تازگی داشت ،باوجوداین مجلس مورد نظر وی برای دولت در ابتدا حساسیت
زیادی ایجاد نکرد؛ درحالیکه مفهوم ضمنی گفتار او و مفهوم «مجلس عددالت» ادعدایی او
(سپهر2۸7 :136۸ ،؛ مغی السلطنه۸9 :1362 ،؛ تفرشی )27 :13۵1 ،بددین معندا بدود کده وی
دیگر حاضر نیسدت در موقعیدت سدوژگی و سدیطرۀ گفتمدانی حداک بماندد و قواعدد آن را
همچنددان بپددذیرد .د لددت ضددمنی «عدددالتخانددۀ ملددی» (محددیطمددافی )۸9 :1363 ،از سددوی
طباطبایی افزون بر اینکه بدهطدور غیرمسدتقی ایددۀ «عددالتخاندۀ دولتدی» مرکدب از اجدزای
دیوانی مورد نظر عینالدوله را رد میکرد ،بدهصدراحت حضدور افدرادی منتخدب از طبقداد
گوناگون مردم در این نهاد را تیییدد مدیکدرد و فقدط بده تصدمیماد ملتدی اصدالت مدیداد.
بنابراین سه معنا از عدالتخانه وجود داشت :مفهوم حداقلی دولت که آن را به اصالح نظدام
قضایی محدود میکرد؛ گفتمان ملیّون آزادیخواه که آن را بهمثابۀ تحدول دموکراتیدک در
ساختار حکومت معنا میکرد؛ و طباطبایی که آن را چیزی بین این دو قرار میداد که هندوز
معنای روشنی نداشت.
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 .۶مجلس عدالت طباطبایی در نظر و عمل

چنین مینماید که طباطبایی در عال نظر ،ایدۀ مجلس خود را برمبنای آیۀ «و امره شدوری
بینه » (شوری )3۸ :دریافت کرده باشد که بیشتر نظریهای اخالقی و آرمانی بود تا برنامدهای
معدین و اجراپدذیر بددرای مشدارکت نمایندددگان واقعدی مدردم در ادارۀ جامعدده .درواقدع ایدددۀ
طباطبایی با اندیشدۀ حداک در تقابدل قدرار داشدت و از سدویی در سدنت جداری جامعده کده
محوریت با فرمانروا بود ،چنین سازوکاری وجدود نداشدت .بداوجوداین ،وی متدیرر از روح
زمانه برای محددود کدردن اقدداماد اسدتبدادی درپدی عملدی کدردن چندین نهدادی برآمدد؛
درحالیکه بهنظر میآید اشرافی بر مبدانی حقدوقی -سیاسدی «مجلدس عددالت» و سدازوکار
عملیاتی کردن آن نداشت .در عوض وجود «مجلدس نماینددگان» در نظدام سیاسدی جوامدع
پیشرفته راهبردی محسو میشد کده سدازوکار اجرایدی آن مرهدون اندیشدۀ جدیدد ،یعندی
مدرنیتۀ غربی بود که براساس آن نمایندگان مدردم در ادارۀ امدور دخالدت مدیکردندد .ایدن
الگددو ،سددخت ،نظددر طباطبددایی را بدده خددود جلددب کددرده بددود؛ امددا او هنددوز از رونددد قددانونی
شکلدهی این نهاد آگاهی زم را نداشت و به همین دلیدل مجلدس مدورد نظدر

از لحدا

جایگاه حقوقی ،نظامنامه و مواد قانون اساسی نامشخص بود؛ امری کده نشدان از دورۀ گدذار
از سنت سیاسی پیشین به فضای سیاسی مدرن داشت .براساس نظریدۀ تدوالی در تحقدق یدک
گفتمان ،تولید و فه نوشتاری و گفتاری عمدتاً بهصورد خطدی و در زنجیدرهای متصدل از
متنها و مفاهی قبلی قرار دارد و نشانگر آن است که همۀ سدطوح مدتن و کدردار گفتمدانی،
شامل جملهها ،گزارهها و کنش ها با توجه بده واحددهای قبلدی توصدیف یدا تعبیدر مدیشدوند
(واندایک )6۸ :13۸9 ،و این به معنی قرار گرفتن در ندوعی «بینامتنیدت» یدا مدرتبط شددن بدا
مفاهی و نمادهای موجود در متنهای قبل از خود است (یورگنسن و فیلیپس.)1۴3 :13۸9 ،
حال هرچه تیریرپذیری بینگفتمانی دارای سطح با تری باشد ،با تغییر در پیوند خواهدد بدود
و موردی که دارای سطوح با تری از تفاود باشدد ،نشدانگر تغییدر اجتمداعی گسدتردهتدری
خواهد بود (همانجا) .براساس ارتباط متدون چندین مدینمایدد کده طباطبدایی مجلدس مدورد
نظر

را در عرصۀ عمل براساس دریافتی از موارد ذیل گرفته باشد:
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 .1مجلس مبعوران مندرج در روزنامههای منتشرشدۀ ایراندی در خدارج از کشدور
(اختر ،س،3

)۴9۴ :16؛

 .2تیسیس مجلس وکالی تجار در سال 1300ع برای حف منافع طبقۀ بازرگان؛

« .3مجلس شورا» از روزنامدۀ قدانون ملکد خدان کده در آن «مجتهددین بدزرو و
فضالی نامی را در پایتخت یک مجلس شورای ملی جمع نماید».

همچنین در دورۀ سلطنت مظفرالدینشداه صداحبمنصدبان مصدلحی مانندد امدینالدولده،
صدراعظ  ،و نار الدوله ،والی شیراز ،که دارای اندیشۀ مترقی بودند ،مجالس ذیل را بدرای
مشارکت مردم و دولت بهمنظور سامان امور کشدور ترتیدب دادندد کده بدر اندیشدۀ نخبگدان
جامعه در این دوره تیریر میگذاشت:
« .1مجلس مخصوص دولتی» امینالدوله به سال 131۵ع که اعضدای آن در بیدان
مصالح مصونیت داشت و همه از خارج مجلس میتوانستند عقایدد خدود را در
تددددابیر اصدددالحی بددده آن مرجدددع بنویسد دند (آدمیدددت )10۸-107 :13۵۵ ،و
ملکالمورخین آن را «مجلس آزادی» مینامد (سپهر)209 :136۸ ،؛
« .2مجلس استنطاع که عدالتخانۀ فارس است» متشکل از رجال دولت ،تجدار و
علما که به مشکالد مردم رسیدگی میکرد ،و تشدکیل مجالسدی در تبریدز بدا

حضور علما ،تجار و اهل دیوان بدرای مشدورد و اقددام (حبدلالمتدین،

:13

.)69

 .3تش کیل مجلس ندر اجنداس بدا ترکیبدی از افدراد دولتدی و غیردولتدی (ادیدب،
2۸9 :1361؛ حبلالمتین،

محتوای اصلی گزار

.)176 :13

ملکالمورخین از مباح

دو هفتۀ اول تحصن در عبددالعظی بده

ارهاراد طباطبایی خالصه میشود که برپایۀ آن وی بدا نفدی برقدراری مشدروطه در شدرایط
فعلی ،مجلسی را خواستار شده بود که تعدادی عال  ،وزیر و تجار بیغرض در آن عضویت
داشته باشند و اقدداماد دولدت را پدیش از اجدرا مالحظده کنندد (سدپهر.)30۴-2۸7 :136۸ ،
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همچنین ،پیش از آنکه دولت به کسی شغلی بدهد ،بایسدتی آن را از تصدویب ایدن مجلدس
بگذرانددد (همددان .)30۴ ،بنددابراین ،مجلددس پیشددنهادی طباطبددایی بددهطددور بددالقوه امکددان
قانونگذاری نیز داشت کده البتده مدیبایسدت خواسدتههدای دولدت ابتددا در آن بده تصدویب
نمایندگان میرسید .این مه میتوانست قدرد بیمهار دولت و دربار را از این به بعد مقیّدد
به تصمیماد و مصوباد «مجلس عدالت» کند و تهدیدی جدّی برای بقدای سدلطنت مطلقده
در ایران باشد.
طباطبایی ه زمان با این پیشنهاد ،تقاضایی قضایی هد مطدرح مدیکندد کده سدازوکاری
است مرتبط با دیوان مظال شاه که براساس آن برای جمدعآوری عدرای

متظلمدان ،فدردی

بیغرض که شاه آن را معین کند ،جایگزین آن شود (همان )2۸7 ،که دیگر دربار و دولدت
در فاصلۀ بین متظلمان و شاه ،مانعتراشی نکنند.
 .۷گفتمان ملیّون در جنبش اول عدالتخانه

با ادامۀ بستنشینی متحصنان و تجمع انبوه مدردم در عبددالعظی مکدانی نسدبتاً مناسدب بدرای

حضور ملیّون مخالف دولت فراه آمد تا بدا بهدرهگیدری از فضدای شدکلگرفتده ،مبدارزاد
مخفی خود را علنی کنند و گفتمان خود را به سطح عامۀ مردم تعمی دهند و تغییراد مدورد
نظر خود را در ایران محقق سدازند .ازایدنرو آندان در ائدتال ،بدا علمدای جندبش اعتراضدی
کوشیدند وجدوه تفداود میدان خدردهگفتمدانهدای مخدالف را پنهدان سدازند و آن را مانندد
گفتمانی یکدست با فرهند

سیاسدی مخدالف ،منسدج نشدان دهندد .ایدن امدر بده تقویدت

گفتمان مخالفان انجامید و با آشنا و رودررو کردن مردم کوچه و بازار با ایشان که تدا پدیش
از این در انجمنهای سرّی فعال بودند ،به اشاعۀ آرا آنها در عرصۀ اجتماع کمک شدایانی
کرد .بر این اساس درحالیکه معترضان اولیۀ جندبش« ،عدلیدۀ صدحیح» را از درون گفتمدان
حاک خواستار بودند ،تحت تیریر مفاهی و نمادهای تازۀ گفتمان ملیّون ،مابدهازای جدیددی
را در جامعه ،در عبدالعظی مشعر بر «مبعوران ملدت» طندیناندداز کردندد (ملدکزاده:13۸3 ،
 )300که از سنخ دیگری بود و آگاهانه درپی ایجاد مجلس مشورتی برمدیآمدد .البتده ،ایدن
بدان معنا نبود که آنها حتماً مجلس خود را برپایدۀ مشدروطۀ اروپدایی تیسدیس مدیکردندد؛
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بلکه ممکن بود آن را در حد الگوی عثمانی که براساس آن مجلس نمیتوانسدت اختیداراد
شاه را محدود کند ،درنظر میگرفتند (حضرتی )1۵2-1۴7 :13۸7 ،این تفداود در دیددگاه
حاکی از وجود سالیق مخالفان دولت بدود؛ گرچده صدحبت از مشدروطه نیدز در میدان بدود؛
تاجاییکه به گو

شاه ه رسید (سپهر.)30۴ :136۸ ،

واقعۀ دست بردن دولتآبادی به عریضۀ متحصنان عبددالعظی و تغییدر بندد هفدت آن بده
شبهجملۀ «قراردادی در اصالح کلیۀ امور با رعایت حقوع علما» با مشورد سدران جندبش و
تفسیر آن (دولت آبادی )2۴-23 /2 :132۸ ،را میتوان با مواضع مجامع سرّی قبل از شدروع
جنبش مقایسه کرد که دربارۀ «عدالتخانه و مجلس» ارائه میشد .تنها تفداود در ایدن بدود
که اقدام آشکار در عبدالعظی با توجده بده پشدتوانۀ حضدور مدردم و زعمدای قدوم در جدوّی
مناسبِ حال مخالفان دولت صورد میگرفت که برخی به آن اشاره میکنند (نار ا سدالم
کرمانی .)36۴ :13۵7 ،این امر نشدان مدیدهدد کده خواسدتههدای مدبه گذشدته احتمدا ً بده
مصلحت فضدای حداک بدر جامعده بدوده اسدت؛ امدا در فضدای گفتمدانیِ جدیدد حاصدل از
بستنشینی بین علما و ملیّدون امکدان طدرح بحد

آن پدیش آمدد و دو نهداد یادشدده از هد

تفکیک شد و سرآغاز تفاود دیدگاه در میان گروههای متعدد متحصنان گردید؛ زیدرا ایدن
اولین بار بود که آنهدا در یدک فضدای عمدومی و نسدبت ًا آزاد مطالدب خدود را بده اشدتراک
میگذاشتند .بستنشینان زاویۀ عبدالعظی از دو گروه معترضدان و مخالفدان دولدت تشدکیل
میشدند که با ه و در درون خود اختال،نظرهاییهایی داشتند و هنوز به دریافتی واحد و
منسج از مفهوم عدالتخانه نرسیده بودند .با این حال شداه بدرای خوابانددن غایلده و پاسدخ
دادن به خواستۀ عدلخواهی انبوه مردم و علمای معترض با اعطای «عدلیۀ صدحیح» موافقدت
کرد (ملکزاده.)303 :13۸3 ،
برای داوری دربدارۀ ایهدامی کده در دسدتخط شداه وجدود داشدت بایدد گفدتوگوهدای
غیررسمی بین حکومت با سران جنبش در عبدالعظی را در این موضوع دخیل دانست که از
طیفهای گوناگونی بودند .دولتآبادی ( )37 /2 :132۸از این چانهزنیها پدرده برمدیدارد.
از نظر او دولت درصدد بود از طریق علما عدالتخانۀ دولتی را در پیوند با وزارد عدلیده و
قانون عدالت قرار دهد .او در ادامده از خیدا د اصدالحخواهدان مبندیبدر تیسدیس مجلدس،
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نوشتن قانون و ترتیب وزاردخانهها یاد میکند که با ایجاد قانون اساسی به انجام میرسدید؛
ولی شاه و ولیعهد راضی به این خیا د نمیشدند (همان .)۴2 ،بنابراین چنین مینمایدد کده
برخی سران جنبش در عین حف مصلحتی خواستهشان در نماد عددالتخانده ،قصدد داشدتند

در فضای رسمی و کالمی معندای آن را تدا حدد مجلدس عدلیده (انجمدن تبریدز ،س،1
 )100گستر

:1

دهند؛ اصطالحی که در معندای «مجلدس شدورای ملدی» تدا مدددهدا پدس از

افتتاح مجلس در محاوراد و مکتوباد بهکار میرفت.

1

 .۸تغییر در حوزۀ مفهومی عدالتخانه با تغییر گامبهگام

پس از خت بستنشینی معترضدان و مخالفدان دولدت ،جامعده موقتداً در آرامدش نسدبی قدرار

گرفت .عینالدوله که مسئول اجرایی شدن دستخط مظفرالدینشاه بود ،با تاکتیدک تدیخیر
و تعلل در اجرای آن با اعتراض از سوی شاه مواجه شد (دولدتآبدادی .)۴0 /2 :132۸ ،وی
با این اقدام خود بده جدای مصدالحه بدا نیروهدای معتدرض بده کشدمکش بدا آنهدا پرداخدت؛
درحالیکه میتوانست با سیاست انعطافی و تسریع در ایجداد عددالتخاندۀ دولتدی برخدی از
معترضان را که هویتی مرتبط و همسو با گفتمان حاک داشتند ،راضی کند و برخی دیگر را
نیز با سیاست تهدید و تطمیدع (ندار ا سدالم کرمدانی )۴۵۴ :13۵7 ،بده حاشدیه فرسدتد و در
صف معترضان و مخالفان دولت رخنه ایجاد کند؛ اما با اقداماد خصمانۀ خود اتحاد این دو
گروه را افزایش داد و در مسیر سقوط خود قدم گذاشت .براساس نظریۀ تحلیدلگفتمدان ،از
آنجایی که این هویتیابی جدید به وجود «غیر» وابسته است و در سایۀ تعدارض بدا گفتمدان
های دیگر ممکن میشود (کسرایی ،)360-339 :13۸۸ ،عینالدوله بدین شیوه قادر مدیشدد
به برجستهسازی مجدد مفاهی و نمادهای عدلشاهی موجود در گفتمان تضعیفشدۀ حاک
کمک کند و مفاهی و نمادهای مخالفان را در حاشیه قرار دهد و با فروپاشی روبدهرو کندد؛
اما وی با در پیش گرفتن سیاست تخاص و فریب علیده معترضدان ندهتنهدا آنهدا را تضدعیف
نکرد ،بلکه ائتال ،معترضدان را بدا ملیّدون کده در صدف مخالفدان دولدت بودندد ،رقد زد و
مجموعۀ آنها را بهمثابۀ «غیرها» در برابر دولت قرار داد که حال در چنبدرۀ گفتمدانی واحدد
 .1برای مشاهدۀ این مسئله به مجلداد روزنامۀ مجلس مراجعه کنید.
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قرار گرفته بودند .عناصر ملّی از یک سو علمای جنبش را به اقداماد مؤررتر فدرامدیخواندد
(دولتآبادی )3۵ /2 :132۸ ،و از سوی دیگر با بهرهگیری از رسانۀ آنهدا ،یعندی مسداجد و
اماکن عمومی ،به فراگیر کردن مفاهی جدید در قالب شبنامههدا و مدواع علمدا مبدادرد
میکرد و اندیشۀ خود را بر افکار عمومی جامعه چیره مینمود؛ بهطوریکه آشکارا تیسدیس
«دارالشوری» را جایگزین تقاضای عدالتخانه کردند (کسروی .)112 :1312 ،بدین ترتیدب
مفهوم عدالتخانه که در هیئت «دیوانخانۀ عدلیه» شناخته میشدد ،در جددال هفدتماهده و
درپی رخدادهای متعدد بهتدریج به حاشدیه رفدت و نهدادی جدیدد بدر اسداس خواسدتههدا و
انتظاراد تازه جای آن را گرفت.
از سوی دیگر ،با چرخش موضع طباطبایی ،بهعنوان زعی مورد اعتماد عامده ،سدازگاری
راهبرد مخالفان دولت با سنت جاری جامعدۀ شدهری مدورد تیییدد قدرار گرفدت کده حاصدل
دره کنشی دو گفتمان نواندیش با ملیّون بود؛ زیرا طباطبایی در مسیر تدال هدایش متوجده
شد که نهاد مورد نظدر

فقدط در شدکل و محتدوای «مجلدس شدورای ملدی» اسدت کده در

رویارویی با حکومت دارای جایگاه حقوقی کارآمد و شرایط سیاسدی باربداد خواهدد شدد.
ناامیدی او از عینالدوله در اصالح امور ،رابطۀ وی را با دولت قطع کدرد و ملیّدون توانسدتند
موافق دت طباطبددایی بددا مشددروطه را ب دهدسددت آوردن دد (احتشددامالسددلطنه۵21-۵20 :1366 ،؛
دولددتآبددادی .)۴۴- ۴3 /2 :132۸ ،بنددابراین وی در مجلددس در موعظدۀ  1۴جمددادیا ولددی
132۴ع باصراحت ایجاد «مجلس» را مطالبۀ کرد (کسروی )90 :1312 ،و ه زمان طی رقعه
ای به عینالدوله با علنی کدردن مقصدود آخدر خدود ،منظدور

از عددالتخانده را «تیسدیس

مجلس ملتی بهقدر استعداد مملکت و اقتضای زمدان» دانسدت ،نده «دیدوانخاندۀ عدلیده» کده
تنظی امور آن با دولت است و اینگونه راه هرگونه مفرّی را بر او بسدت (شدریف کاشدانی،
 .)63-61 /1 :1362البته توضیح طباطبایی دربارۀ مجلس درخواسدتی در ایدن نامده لزومداً در
معنای مشروطه نبوده است؛ آنطورکه احتشامالسلطنه و دولتآبادی در با مدعی آنند.
این تغییراد در مواع و مواضع علما که در عین حال سخنگویان مردم بودند ،کمدک
شایانی در توازن قوا به ملیّون کرد که در جدال با دولت قرار داشتند و شدعار قدانونخدواهی
که تا پیش از این ،آن را به بابیان و افراد خدانشناس نسبت میدادند (نار ا سدالم کرمدانی،
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 ،)2۴۸ :13۵7میرفت که در بین مردم وجههای مقبول یابدد .در بدازۀ زمدانی بدین مهداجرد
صغری و کبری که نهاد عدالتخانه مطرح شد ،سران جندبش بدهویدژه طباطبدایی بدا کداربرد
مجلس عدلیه ،از معنای حداقلی «نمایندگان ملت» شروع کرد (سدپهر )300 :136۸ ،و آن را
تا معنای حداکثری مشروطه رساند که به محدود کردن قددرد حداک انجامیدد .ایدن بسدط
حوزۀ معنایی در مفهوم عدالتخانه ،ابتدا با الصاع مجلس به آن و ایجداد ترکیبدی بدا عندوان
«مجلس عدالتخانه» که در خواست مردم متجلی شدد ،اتفداع افتداد (عزیدزالسدلطان:1376 ،
 .)۸۸6در مقابل ،گفتمان حاک هنوز غرض از کاربرد عدالتخانه را در معندای تقلیدلیافتدۀ
آن «دیوانخانۀ عدلیه» ملحو میداشت.
از نظر گفتمانی این تغییر در مواضع در سدایۀ اختیداری و قدراردادی بدودن ارتبداط میدان

مفاهی و نشانهها ممکن میشود .کال و موفه 1به رباد رابطۀ مفهوم و نشانه اعتقادی ندارندد
و معتقدند روند با به جداسازی دال از مدلول منجر میشود .این نگر

زمینه را برای ابهام

و چندگونگی معنایی در بستر اجتماعی مهیا میکند و با ایجاد معانی متعدد و حتدی متنداق
زمینه برای ایجاد برداشتهای متفاود و سو تفاه بدین گدروههدای جامعده فدراه مدیآیدد
(سلطانی ).۸3-73 :13۸3 ،این مسئله عیناً دربدارۀ عددالتخانده نیدز اتفداع افتداد و در بزنگداه
تاریخی ،سران جنبش در مشورد با قانونگرایان خبره برای محدود کدردن قددرد حداک ،
تعیّن مفهوم عدالتخانه را در مجلسی دیدند که ضمن دارا بودن جایگاه قانونی ،در اصدالح
نظام سیاسی کشدور مدؤرر باشدد (صدفایی101-100 :13۵۵ ،؛ رضدازاده ملدک)37 :13۵1 ،؛
درحالیکه در شکل اولیۀ «مجلسعدالت» طباطبایی ،نماینددگان ملدت مدیبایسدت بدر بنیدان
گفتمان سنتی ،تحت حاکمیت شاه فعالیت میکردند که ایدن بده معندای حاکمیدت ملدت بدر
سرنوشت خود نبود .از اینرو مجلدس یادشدده فاقدد رویکدرد بنیدادی بدرای محددود کدردن
سلطنت مطلقه بود .بدین ترتیب محور اصلی ایدۀ طباطبایی همچنان در «شاه» خالصه میشد
نه «قانون».
با پناه بردن انبوه جمعیت شورشی و تجار معترض به سفارد انگلدیس دسدت سدرکوبگر
دولت از تعرض به آنان کوتاه شد .این مه سدبب شدد در فقددان علمدای برجسدتۀ جندبش،
1. Laclau and Mouffe
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رهبری مردم به دست آزادیخواهان آشنا با قانون بیفتد کده در میدان آنهدا افدراد دانشدمند،
فاضل و خطیبِ آگاه ک نبود (آدمیت169 :13۵۵ ،؛ رضازاده ملک .)37 :13۵1 ،در چندین
وضعی آنها با آزادی هرچهتمام ،اهالی بازار ،از تجار و اصنا ،تا تودههای مردم حاضر در
سفارد را با رویکرد گفتمان خود آشنا و بدان متمایل میکردند و مردم ه با ایشان همدراه
میشدند .اینگونه بود که فضای گفتمانی حاک بر سفاردخانه بر مددار «قدانونخدواهی» و
«مشروطه» در سدیطرۀ گفتمدان ملیّدون قدرار گرفدت (هددایت .)26 :1363 ،بندابراین خواسدتۀ
عدالتخانه که براسداس آرمدان مدردم ایدران جندبش عددالتخدواهی را بدیش از هفدت مداه
شعلهور نگه داشت ،با رسیدن به در سفاردخانۀ انگلدیس و مسداعد بدودن فضدای گفتمدانی
برای «امنیت در بیان» و «امکان اشاعه» ،ه سو با ملیّون آزادیخدواه تبددیل بده مشدروطه شدد
(صفایی)۵0 :13۵۵ ،؛ ضمناینکه جمعیت متحصن در سفارد انگلیس تحت تدیریر مخالفدان
استبداد بر محدود شدن شاه و هیئت وزرا در قانون اصرار داشدتند و «مجلدس شدورای ملدی»
را ،بهعنوان مابهازای خارجی مفهدوم عددالتخانده ،خواسدتار بودندد (همدان-121 ،93-6۸ ،

 .)1۴0 ،123روزنامۀ حبلالمتین هفت ماه پس از تیسیس مجلس در مقالهای تحلیلی مراحدل
جنبش مردمی را برای ایجاد مجلس شورای ملی در سه گام نشان داده است :ابتدا ،تقاضدای
استقرار «مجلس عدالت» که عینالدوله در اجرای حک شاه دربدارۀ آن مسدامحه و ضددیت
کرد؛ سران جنبش در ادامۀ مبدارزه و گدام بعددی «دارالشدورای ملدی و مجلدس مبعوردان» را

خواستار بودندد کده بداز از سدوی دولدت بدا آن مخالفدت شدد و در گدام سدوم ،تصدریح بده

مشروطیت و کنستیتوسیون شد و نظامنامۀ اساس را تکمیل کردند (حبلالمتدین.)۵1 :132۵ ،
در ایددن وضددعیت واژۀ عدددالتخاندده و مفدداهی سددنتی مندددرج در آن در مقابددل انتظدداراد

حداکثری متحصنان که با رویکردی متفاود از سنت از جانب ملیّدون ایجداد شدد ،تقاضدای
«مجلسی برای وضع قانون» کرد .ازاینرو ،لف عدالتخانه در برابر چنین تغییری بنیدادی در
مفهوم تا نیاورد و پوست انداخت و یکباره کاربرد عدالتخانه از محاورۀ مدردم حدذ،
و در نمادِ جدید «مجلس شورای ملی» متجلّی شد.
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 .۹نتیجه

در ایددن پدددژوهش بدددرای فهدد اغدددراض مدددردم در جندددبشعددددالتخدددواهی از مجموعددۀ
مشارکتکنندگان ،دو مفهوم تاریخی «معترضدان» بدا تکیده بدر انگدارههدای ذهندی جامعده و

«مخالفان» بهعنوان ملیّون با افکار جدید از ه تفکیک شد .درخواست مردم معترض در 1۴
شوال 1323ع بربنیان سنت جاری عدلیۀ صحیح بود که در واژۀ عدالتخانه نمود یافدت .در
ایددن میددان ،خددواص جامعدده اصددالح کشددور را بددا تغییددر در نظددام اجرایددی -قضددایی محقددق
میدانست؛ اما برخی ملیّون تحقق این مهد را بدا مجلدس مشدروطه و راهبدرد سیاسدی میسدر
میدیدند .در به ی دادههای تاریخیِ وقایع جنبش ،سه مؤلفه بر مفهوم عددالتخانده تدیریر
گذاشت:
 .1نظامهای معرفتی حاصل از ایدئولوژی گفتمانهای موجود در این دوره؛
 .2بافت موقعیتی یا محیط فرهنگی ،ارز های مسدلط و جدو حداک بدر جامعده و
تنگناهای حاصل از آن.
 .3الگوهای معمول دیوانی -قضایی موجود در نظام دیوانسا ری ایران.
به باور نگارندگان با عنایت به مطالب پیشین دربارۀ تحول مفهدوم عددالتخانده بایدد بده
موارد زیر توجه داشت:
 .1نهاد عدالت خانه ارز

حقوقی و قضدایی داشدت و ندارر بدر یدک نهداد وضدع

«قانون عدل» و دو نهاد «محاک عدلیه» و «دیوان اعلی» در پایتخت بود.
 .2استفادۀ ابزاری حکومت از باور علمای سنتگرا مبنیبر بیدینی قدانونگرایدان
و استقبال نکردن عامه از «مجلسمشروطه» بهدلیل نداشتن دریافتی از آن باع
میشد ملیّون خواست خدود را واضدح و علندی نکنندد؛ بلکده آن را بدا کداربرد
«مجلس» و «عدالتخانه» بهصورد مبه بهکار برند.
 .3ملیّون در مجامع سرّی خدود قبدل از جندبش عددالتخدواهی از لفد مجلدس،
بهعنوان نهادی که در آن به امور مختلف کشور رسیدگی کند ،یاد میکردند.
 .۴تقاضای بست نشینان در عبدالعظی صرفاً مطالبۀ «دیوان عددالت» و متمرکدز بدر
واژۀ «عدالت خانه» نبود؛ بلکه خواسدتۀ ملیّدون «مبعوردان ملدت و مشدوردخاندۀ

فصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا 195 /

مل دی» ه د بددود .طباطبددایی نیددز «مجلددس عدددالتی» را مطالبدده کددرد کدده در آن
نمایندگان اصنا ،مردم حضور مییافت و بر کار دولت نظارد میکرد.
 .۵خواست همگانی در تیسیس مجلس در سفارد با تال

ملیّون ،بیاعتبار شدن

صدراعظ و حمایت شاه از این خواست ،واژۀ عدالتخانه را از انتفاع کداربرد
انداخت و «مجلس شورای ملی» با جایگاه حقدوقی و ارز

سیاسدی را مطالبده

کرد و کاربرد عدالتخانه از نو بُعدی قضایی یافت.
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