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  یاساس قانون  متمم 82 اصل ریبازتفس در ی فراقانون یهاکنش
 رضاشاه دوران در مشروطه

 ، تهران، ایراننور ام یدانشگاه پ خیتار اریدانش       ی صوف یعل رضایعل
  

 ، ایران، تهراننور ام یدانشگاه پ یدوره اسالم  رانیا خیتار ی دکتر ی دانشجو    ی محمدرضا صادق
  

 چکیده
قضائ  رضاشاه  حکومت  یهااست یس دستگاه  با  رابطه  عدل  ی در  دولت    یراستا  در  توانی م  را  هیو  تحقق 

 ی اب یو ارز   سنجش  مورد  بود،  مشروطه  از  قبل  ی سنت  نظم  فیبازتعرو    ی ن یبازآفر  ی به نوع  کهمطلقه مدرن  
  ست یبای م  را  82  و   81  اصول  به  ی توجهی ب  و   هیعدل  امور  در  هیمجر  قوهآمرانه    دخالت  ن،یبنابرا.  داد  قرار

  82  و   81  اصول.  آورد  شمار  به  ی مشروطه خواه  و   کیدموکرات  نظم  و   ی سنت  استبداد  نیبمناقشات    تداوم
طور گسترده نقض شد و در   به دوره    نیا  لیدر اوا  هیعدل  یی انحالل و بازگشا  انیدر جر  ی متمم قانون اساس

و   81که دو اصل    ریتفس  نی. ادیگرد  82از اصل    یریو منجر به ارائه بازتفس  افتی  ادامه   زین  یبعد   یهاسال 
  و  استقاللتا    دادی قرار م  هیعدل  ریوز   اریدر اخت  ی به ظاهر قانون  یکرد راهکاری م  اثری ب  کجایطور  را به  82

پژوهش   نیا .دیقضات نما انهیجو مداخله لیو تبد رییگرفته و اقدام به تغ دهیناد  رادولت  از هیعدلانفکاک 
کردن   ی عوامل مؤثر در قانون  ل یتحل  و   ی بررسبا هدف    و   معتبر  یاو کتابخانه   یاسناد  منابع  از  یریگبهرهبا  

 نیترعمدهاست که    ی اساسپرسش    ن یپاسخ به ا  افتنیصدد    درتسلط دولت بر محاکم صورت گرفته و  
  انه یاقتدارگرا  ت ید که ماهدهنی م  نشان   قیتحق  یهاافته ی؟  کدامند   میرژ  ی سو  از  82اصل    ریعوامل در تفس

 از   ی برخ  که  آنجا  از  و   بود  ی ش یفرما  یرأ  صدور  جهت  محاکمباعث تحت فشار قرار گرفتن    حکومت،
جهت کنار زدن    ی رفع موانع قانون  یلذا برا  نبودند؛  قدرت  تمرکز  چارچوب  در  یهمکار  به  حاضر  قضات

 .   دیگرد بیتصو و  نیتدو  82اصل  ریقانون تفس ،آنها

، استقالل 82اصل    ریتفس  ه،یعدل  رضاشاه،  حکومت   ،مشروطه  یاساسقانون    :ی دیواژگان کل

  قضات
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 مقدمه
  انقالب   انیدر جر  که  رانیو متمم آن در ا   یاساس  قانون  بی تصو  و  پارلمان  س یتأس  بدو  از

به منظور تحقق    مشروطه   ی سنت   استبدادمقابل    دربر قانون    یمبتن  کی نظم دموکرات   کیو 
اخت   بر  ی ات مناقش  گرفت،   شکل   هی قاجار  حکومت  قوه    ک یهر    ارات ی سر استقالل و  از سه 

  ی معرف  گریکدیگانه را »ممتاز و منفصل« از  سه  یمتمم، قوا  28به وجود آمد. اصل    یاساس
تثب   نی تأم   در  هااز ضرورت  یک ی  و  کردیم که قضات    بود   ن ی ا  ه ی قضائ  قوهاستقالل    ت ی و 

  یری مرتکب تقص   ایمگر آنکه خودشان استعفا دهند    داد؛  ریی تغتوان  ینمرا    ه ی عدلمحاکم  
  ز ی نمحل خدمت آنها    ییخاص به اثبات برسد و جابجا  یمحکمه قضائ  کیشوند که در  

شدند.   ب یو تصو  ن یتدو  راستا  ن یدر هم  82و    81. اصول  است  خودشان  ت یرضا  به   منوط
  ا ی  از شغل خود موقتاً  انتویرا نم  یاهی عدل  داشت: »هیچ حاکم محکمهمقرر می  81اصل  

. طبق اصل  د« یخودش استعفا نما  نکهیمگر ا  داد؛  ریی تغ   ری دائماً بدون محاکمه و ثبوت تقص
 ، یم ی)رحخود او«    یمگر به رضا  شود؛ینم  هیعدل  حاکم محکمه  تیمأمور  لی»تبد  زی ن  82

و   ریی آن را »اصل تغ  یطور که احمد عراقندو اصل مذکور هما  ن،یبنابرا.  (168-169:  1357
نام  ریناپذ  لیتبد قضات«  تضم   توانست یم  ده،یبودن  را  قضات  تثب   نی استقالل  کند    ت ی و 

  ن یتدو  یغرب  ن یاز قوان  یری که با الگوگ  82و   81اصول    نکهیفارغ از ا .(279:  1331  ،ی)عراق
اند، آنچه مطرح  داشته  یو کارائ   ی سازگار  رانیا  یشده بودند تا چه حد در ساختار قضائ

وز  ن یا  باشدیم مذکور،  اصول  مطابق  که  به  هی عدل  ریاست  نبود  سلمجاز  و    ی اقهیطور 
به تعبیری دیگر، قانون اساسی به قضاتی که وزیر  دهد.    لی و تبد  ریی قضات را تغ   یشیفرما

می صادر  را  آنها  تبدیل  و  تغییر  حکم  مذکور  اصول  رعایت  بدون  اجازه  عدلیه  کرد، 
مقاومت میاعترا نمیداد  ض و  بار  تبدیل قضاتی که زیر  تغییر و  بسا احکام  رفتند،  و چه 

 . (13: 1ش، 17س ها،یخواندن؛ مجله 358-1-12-95-7)کمام، شد لغو می
بررس پژوهش   مقدمه   در  محتوا   ب یتصو  وه ی از ش   ی کوتاه  ی،    که   82اصل    ر ی تفس  یو 

در   1310در مرداد    ری تفس  ن ی ا  حهیال.  دارد  ضرورت  است  ری تفس  نیابودن    یفراقانون  نی مب 
عدل تقد  ن یتدو  هیوزارت  شد    م یو  شمجلس  اطالعات،  از   (1:  1372)روزنامه  پس  و 
مرداد، بدون آنکه در مجلس پیرامون آن مذاکره شود، در    26ماده در روز    5تغییراتی در  

و    81کمیسیون عدلیه مجلس به تصویب رسید. مواد اول و سوم آن، به شرح ذیل اصول  
 کرد: را خنثی می 82
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  متمم قانون اساسی آن است که هیچ حاکم محکمه عدلیه   82ماده اول: »مقصود از اصل  

نمی اورا  بدون رضای خود  ادار   ،یئاز شغل قضا  توان  منصب  ایو    یبه شغل    ی به صاحب 
تبد و  نمود  منتقل  مأمور  لیپارکه  با رعا  تیمحل  با اصل    ت یقضات،  آنان، مخالف  رتبه 

که با    یماده سوم: »قضات . (557: 1388،  1300-1312 یهاسال نی)مجموعه قوان ست«ی مذکور ن
ا  تیرعا اول  مأمور  نیماده  محل  تبد  تیقانون،  مأمور  لیآنها  قبول  از  و  امتناع    تیشده 
  ه ی وزارت عدل  یهاو مطابق نظامنامه  بیتعق   یانتظام  متمرد محسوب و در محکمه  ند،ینما

شد که منظور    ری طور تفس ن یا  82مفهوم اصل    . در ماده اول،)همان(مجازات خواهند شد«  
ا منتق  اصل  ن یاز  که  است  پارکه  آن  منصب  به  قضاوت  منصب  از  قضات  کردن  ل 

جابجا    یول  ست؛ی خودشان ممکن ن  تیبدون رضا  ،ی( و منصب اداریاریو داد  ی)دادستان
اجازه    هی عدل  ریبه وز  گر،ی اصل مخالفت ندارد. به عبارت د  ن یکردن محل خدمت آنها با ا

  تیماده شرط رضا  ن یدهد. ا  ریی تغ  ش ی خو  لی که محل خدمت قضات را به م  شدیداده م
برا اخت  ر یی تغ   یقضات  و  سلب  آنها  از  را  خدمتشان  تفو  ار ی محل  دولت  به  را    ضی آن 

، حکم انتقال محل خدمت قضات را  ری با استناد به ماده اول تفس   هی عدل  ریوز  اگر.  نمودیم
نم  کردیصادر م م   ر،ی ماده سوم تفس   رفتند،یپذیو آنها  و    کردیآنها را »متمرد« محسوب 
م نظام  داشتیمقرر  »مطابق  وز  شد«   خواهند  مجازات  هیوزارت عدل  یهانامهکه  لذا   ریو 

کنند، از    یچ ی را که از دستور نقل و انتقال سرپ  ی ماًل قادر بود قضاتع  راهکار   ن یبا ا  هی عدل
ا به  اصل  82اصل    ری تفس   ب،یترت  ن ی منصب قضاوت سلب کند.  دو  به  82و    81،  طور  را 

اخت   یخنث   کجای تبد  ر یی تغ   اری نمود و  به دست وز  لیو    نیا  یافتاد. محتوا  هی عدل  ریقضات 
 82و    81مذکور، دو اصل    ریتفس   رایز  ؛ بود  ی آن، ناقض قانون اساس  ب یتصو  وه ی و ش  ر ی تفس

با    ن ی. همچنر« ی س را داشت نه »تف   یدر قانون اساس   ر« یی پس عماًل حکم »تغ  کرد،یرا نقض م
ا به  به تصوآشدن    یی اجرا  یبرا  نکه یتوجه  فقط    اکتفا   مجلس   ه ی عدل  ونی س ی کم  در   ب ین 

  و  ن« ی قوان  بیتهذ  و  »وضع  آن  طبق  که  بود  یاساس  قانون  متمم  27  اصل  ناقض  شد،
از سوداشت  قرار  مجلس   اری اخت   در  ن« یقوان  ری تفس   و  »شرح  ن یهمچن به    گرید  ی.  با توجه 

لذا   ؛»ممتاز و منفصل« باشند گریکدی از  گانه سه یقوا داشتیم  مقرر متمم، 28 اصل نکهیا
 . دیامور آن قانون وضع نما یدخالت کند و برا هی دولت اجازه نداشت در قوه قضائ

  ی طور علن که جرأت کرد به  یاما تنها کس  بودند؛  یقانون  و  یمنطق  کاماًل  فوق  یرادهایا 
 یاحمد  دیازجمله مؤ  حهی ال  ن یا  انی بود. حام   یطمدر مجلس اعتراض کند عمادالسلطنه فا
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کم  عضو  ن  هی عدل  ونی سی که  بود  ا  زی مجلس  برابر   یرادهایبه  در  و  داشتند  اقرار  مذکور 

؛ 1:  1382، ش)روزنامه اطالعات  1آوردند  یبه سفسطه و مغلطه روعمادالسلطنه    یهااعتراض

ش اطالعات،  اطالعات،  1:  1389روزنامه  روزنامه  ا(4و2:  5450ش؛  که  دهن یم  نشان  نهای.  د 
و ش  فراقانون82  اصل  ری تفس  بیتصو  وهی محتوا  اساس   ی،  قانون  متن  و  بر خالف روح    ی و 

  که   است  ن یا  کندیم  برجسته  را  متمم  82  اصل  ری تفس   تیاهم  که  یمسائل  از  یکی.  ندبود
  به ؛گذار بودری ثتأ یپهلو  م یرژ مخالفان و  یاس ی س  یهاانیجر  سرنوشت  یرو مذکور  ر ی تفس

م  ی طور جدال    از  یک ی  ر ی تفس  نیا  لغو   ا ی  بقا   سر   بر  مجلس  و  یدادگستر  دولت،   ان ی که 
 زی برانگ  بحث  قانون  سه  و  گرددیم  محسوب دوم ی پهلو دوره از  ی مقاطع  در  ی جد مباحث 

 .شد  بیتصو آن خصوص درش 1330 دهه  اول  مهی ن در
پ  در    ه،یعدل  استقالل  فقدان  بحث  گرچه  که  گفت  توانیم  قی تحق  ن ی ا  نهیشی درباره 

  انتشار   نهی زم  ن یدر ا  یبوده و آثار متعدد  یاری بس  ن ی سراسر دوره مشروطه مورد توجه محقق
پژوهش  افته؛ی کنون  تا  در  یاما  تفس  بارهمستقل  برا  کیعنوان  به  که  82  اصل  ری باز    ی راه 

عدل بر  سال    بوده،  هی تسلط  اواسط  در  است.  نشده  محا  یمسش1323منتشر  در  فل  که 
و کوتاه    دی مقاله مف   ن یبرجسته شد، چند  یبحث استقالل دستگاه قضائ  یو حقوق  یپارلمان

مبتن  شن   ی که  و  خاطرات  چگونگ   سندگانینو  یهادهی بر  خصوص  در  چرا  یآنها    یی و 
جرا  ری تفس   بیتصو در  بود   ،یخلعتبر؛  4و1الف:-1323  ،ی)خلعتبر  افتیانتشار    دیمذکور 

بخش (1:  1323  ،ینور  یدیعم؛  6و1ب: -1323 در  ن  یکوچک  یها.  کتاب  چند    ز ی از 
توان از کتاب »تحول نظام  یصورت گذرا به موضوع مذکور توجه شده است. ازجمله مبه

از ابعاد نقش مقام   یو برخ  یقضائ   عدالت   و  ت ی امن  فقدان  عوامل   که   برد  نام  ران« یا  یقضائ
مقننه، قوه مجر قوه  پل  ه یسلطنت،  بررس  یدادگستر  فی در تضع   یسی و سازمان  کرده    یرا 

در دوره    رانیا  یتوان به کتاب »تحول نظام قضائیم  نی . همچن(410-1/444:  1381)زرنگ،  
کرد    یپهلو اشاره  ا(314-321:  1392،  هی)زنداول«  در  گرچه  ،  مشابه  آثار   و  فاتیتأل  ن ی . 
و  تحوالت  از  یارزشمند  ی هالی تحل   ت ی امن   و  استقالل  فقدان  و   ی قضائ  نظام  یهایژگیو 
بحث مستقل، جامع و   کی عنوان ، به82 اصل  ری و علل تفس  ها نهیاما زم ده؛یارائه گرد ه ی عدل

 
طور جدی از استقالل قضات دفاع کرد  خود برگشت و بهمؤید احمدی بعد از استعفای رضاشاه، از نظرات سابق    .1

 (.204جلسه   ،13)مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی،  دوره 
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بر تدو مؤثر  نگرفته و عوامل  قرار  پژوهشگران مذکور  توجه    ب یو تصو  ن یمنسجم مورد 

جهت است که    ن یاضر از اح  مقاله  یمطرح شده است. تازگ   یف یو توص  یآن به شکل کل
. در  بپردازد  مذکور  موضوع  رامونی پ  پژوهش منسجم و جامع به    مستقل،طور  شده به  یسع

کرده، سپس    ی را بررس  82اصل    ری بودن تفس  یفراقانون  یا یابتدا به اختصار زوا  ، راستا  ن یا
  ر ی علل مؤثر در تفس   زی و بعد از آن ن  82و    81گرفته شدن اصول    دهیناد  یهانهیو زم  نهی شی پ

اول خصوصاً  82اصل   منابع دست  اساس  بر  نشده    را  منتشر  آرش  ازاسناد  به    ،یوی مراکز 
شناسا مجزا  پ  ییطور  و  تحل   مذکور  ری تفس   در  میرژ  اقدام  با  آنها  وندینموده  کرده    لی را 

 است.
شناسا  ن یا  با هدف  انجام  عوا  یبررسو    ییپژوهش  قضات  استقالل  خلع  در  مؤثر  مل 

قانون   بی و تصو ن یتدو یاساس و علل  هانهیکه زم پردازدیم نیادی بنپرسش  ن یگرفته و به ا
داده82  اصل  ری تفس منابع  بودند؟  چه  ا  یگردآور  یها،  در  اسناد    قی تحق   ن یشده  شامل 
اسناد مجلس شورا  یو ی آرش »کتابخانه، موزه و مرکز  از  نشده  )کمام(،   « ی اسالم  یمنتشر 

مل کتابخانه  و  اسناد  »سازمان  از  نشده  منتشر  مذاکرات   ران« یا  یاسناد  »مشروح  )ساکما(، 
شورا پارلمان  « یمل  یمجلس  آرشی)اسناد  اسناد  جرا  یو ی (،  شده،  ، یمیقد  دیمنتشر 

 د.باشن یم  یامنابع کتابخانه گریخاطرات افراد و د

آن    ریو تأث  رضاشاهحکومت    لیاوادر    82و    81اصول    تیعدم رعا  علل.  1
 82اصل  ریبر تفس
اوا با انحالل و بازگشا  هیاول، متحول کردن عدل  ی دوره پهلو  لیدر  آن بود،    ییکه توأم 

  ند، یفرآ  ن یو در ا  دیآنها گرد  از   یگرید  تعداد   ییاز قضات و جابجا  یامنجر به عزل عده
و مدرن کردن آن    بیرفع معا  یدر راستا  هی. تحول در عدلنشدند  ت یرعا  82و    81اصول  

بود صورت گرفت. رضاشاه    رانیا  ون ی زاس ی ر اصالح و مدرند  میرژ  افتی از ره  ی که بخش
اصالح   عدل  وبر  کردن  عبده  378:  2535  زاده،ی)والداشت    دی تأک  هی مدرن   ؛1/28:  1368؛ 

  ی ابرجسته و نخبه  یاکبر داور که حقوقدان  یانجام آن عل  یاو بر  (107:  1388  ، یفلور، بنان
.  کرد  منصوب  هی به وزارت عدل  الممالکیمستوف   نهی در کاب  1305وفادار بود را در بهمن  

تعداد ابتدا  و  شد  کار  به  دست  بالفاصله  صاحب  ی داور  عالاز  قضائ  ی منصبان  را    ی رتبه 
آن    ن یشاغل  هی کل   ، عماًلهی عدل  انحالل  با.  کرد  صادر  را  هی منفصل و سپس فرمان انحالل عدل
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گرد عزل  قضات  کسان  دند یازجمله  فقط  پس  آن  از  عدل  یو  حساب    هی مستخدم  به 

برا  آمدندیم م  دیجد  هی عدل  یکه  کار  به  واحدهشدندیدعوت  ماده  داور   ی برا  زی ن  یا. 
اخت که  ن یتدو  اراتی کسب  روز    نمود  تصو  1305بهمن    27در  مجلس  ا  بیدر    نی شد. 

در مناصب   یو انتصاب افراد مورد نظر و  ن یقوان  ،در ساختار   راتیی به او اجازه تغ   اراتی اخت
داور مجاز بود رتبه قضات    د،یجد  هیعدل  ی. در انتصاب قضات برادادیرا م   هیمختلف عدل

  در  دیجد  هیکند. از روز افتتاح عدل  ن ییخود تع   دیآنها را طبق صالح د  ت یو محل مأمور
مورد    کادر  لی ها و تکم انتصاب  ندیفرآ  آن،  از  بعد  هفته   چند  تا  1306  بهشتیارد  5  خیتار

  ه ی . سپس به مرور عدل1دیگردیمنتشر م  دیدر جرا  زی و اخبار آن ن  داشت  انیمرکز جر  ازی ن
  ب، ی ترت  ن ی. به ا2راستا انجام گرفت  ن یدر ا  زی ن  ییهاافتتاح شد و عزل و نصب  زی ن  اتیوال
عدل  یاری بس  فوق  ندیفرآ  در قضات  و    ،نی ش ی پ  هی از  شدند  منفصل  و  محل    نکهیا  ایعزل 

و در    دندبو  82و    81بر خالف اصول    هالیتبد  و  ریی تغ  ن ی. ا افتی  ریی رتبه آنها تغ   ایخدمت  
اساس  عدل  ینی بشی پ   یئ استثنا  چی ه   زی ن   یقانون  بتوان  آن  اساس  بر  که  بود    منحل  را   ه ی نشده 

تبد  ریی تغ   ایو    کرد م  لیو  تابع  را  لذا    ؛داد  قرار   هی عدل  ریوز  یشیاندو مصلحت  ل ی قضات 
که باعث    یعلل  یند. به منظور بررسشدیمحسوب م  یاقدامات مذکور ناقض قانون اساس

است که ابتدا   یرورضبزند،  یاقدام نی دست به چن 82و  81اصول  تیبدون رعا م یشد رژ
  نی در سه بعد ساختار، قوان   هیو نواقص عدل  بیمعارد.  ی گبقرار    مطالعهمورد    هیعدل  تی وضع
بو ن   ژهیو  حوزه  حد  ی انسان  یروی در  به  مشروطه  نظام  آغاز  همان  که    یاز  بود  گسترده 

  که   انی گلشائ  ،طور مثال  قرار داشت. به  ی و افکار عموم  یاس ی همواره مورد توجه رجال س
و   دیدیم  بی دور از نظم و ترت  بهنهاد را فاسد و    ن یاشاغل بوده،    هی در عدل  1300  سال  از

حت  که  بود  آگاه  یکیجز    زی ن  هیعدل  یوزرا  یمعقتد  اندک  تن،  عدل  یدو  قانون   هیاز  و 
همچن (377:  2535  زاده،ی)والنداشتند   او  س  هیعدل  ن ی.  تحت    قدرت   اصحاب  طرهی را 

فاطم62/ 1:  1377  ان،ی )گلشائانست  دیم مش  دیگویم  یقم  ی(.  وزارت  دوره    رالدوله ی در 

 
شماره   .1 اطالعات،  روزنامه  شماره   215و    212،  207،  206،  199،  198های  ر.ک:  ایران،  روزنامه  ،  2373های  و 

 . 2381و 2376

و    589:  1367و غنی،    1/144:  1377؛ گلشائیان،  45/9/ 1/3/ 12؛ کمام،  3و 2:  255شماره  ر.ک: روزنامه اطالعات،    .2

605 . 
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انظار« بود و ه   هی عدل  بیمعا برا  یأت ی »محل توجه تمام    ات یبه شکا  ی دگی رس  یاز مجلس 

 .(63: 1389 ،یقم ی)فاطمامتحان بدهند   هی عدل  یو مقرر شد که اعضا دیگرد لی مردم تشک
  السلطنه، نی)ع!«  هی ظلم  ه،ی چون »عدل  ینیاز عناو  هیعدل  فی در توص   السلطنهن یمانند ع   یبرخ

عدل(4/286:  1374 از  »امان  »دزد«  هی ،  و  کرده  (6639و8/5921)همان:  !«   دی ساند.  استفاده 
  نیچن  رساندن  در   ی حت  و  بود  ه ی عدل   ه ی عل  بر  مجلس   به   ضه ی حسن مدرس مشوق نوشتن عر

رئ  ییهاتیشکا دست  م  س یبه  وساطت  : 1375  مجلس،   و   ت یروحان)اسناد    کردیمجلس 

»صالحیت و اهلیت   ه ی که قضات عدل سدینویم ی . عبداهلل مستوف(68197/298 ساکما،؛  2/63
  ی جمع  و  ی فرد  یهاضهی. در عر (2/375:  1384  ،ی)مستوفنداشتند«    دادندیاحکامى را که م

از    ی ادیز  ی هاتیوشکا  هایت ینارضا  زی ن  شد یم  ارسال   مجلس   به  مختلف  االت یا  از   که 
معا و  م  هی عدل  بیمفاسد  عردیگردیعنوان  در  اهال   یاضهی.  عدل  یاز  آنجا    هی اصفهان، 
شده بود که گرفتار زد و بند، رشوه و فساد بود    فی توص    ت« ی ثی و ح  قدرتی»مفلوج« و »ب

  ی اضهی. در عر(68197/298)ساکما،  نداشت بتواند به حق خود برسد    نانی کس اطم   چی و ه
سال خدمت  18استرآباد که بعد از  دهیستمد ی استرآباد آمده بود که بدبخت اهال ی از اهال

مشروط تراکمه    یاهیعدل  ت،ی به  از  مرتبه  اموال« هزار  نهب  و  »اعدام حقوق  در  دارند که 
باالترند   و  مشروطبدتر  دوره  در  گرگان  دشت  و  استرآباد  در  (182:  1390  ت، ی)اسناد   .

بود    یاضهیعر آمده  خراسان  مدعاز  چ  تیبدا  العمومیکه  در    یزی آنجا  سر  قانون  از 
پرونده   آوردینم متن  به  توجه و  و  1( 7/134/2/ 3/10/1کمام،  )ندارد    یها  ضعف  شدت   .

  آن   یلی انحالل و تعط  یتقاضا  یحت   ،هاضهی از عر  یبود که در برخ  یبه حد  هی عدل  بیمعا
و قضات آن    هی تند به عدل   یحمالت   زی ن  ی انتقادها و گاه  زیها نمطرح شده بود! در روزنامه

؛ 1:  116؛ روزنامه طوفان، ش1:  2324ش  ران،ی؛ روزنامه ا1:  161)روزنامه اطالعات، ش  شدیم

ا و   (1:  16؛ روزنامه کوشش، ش1:  689؛ روزنامه شفق سرخ، ش1:  133ش  ران،یروزنامه ستاره 

 
؛  4/ 2/27/57/ 114؛ کمام،  28/1/41/78/4شد )کمام،  شکایات مشابهی از اقصی نقاط کشور به مجلس ارسال می  .1

؛ اسناد یزد در دوره  188-187:  1389ورای ملی،  ؛ اسناد فارس در دوره دوم و سوم مجلس ش29/60/4/ 177/2کمام،

)عراق532-531،  121:  1390مشروطیت،   اراک  اسناد  دوره ـ   ؛  در  آباد(  شورای  سلطان  مجلس  پنجم  تا  دوم  های 

؛ اسناد همدان و  341و135:  1392ای از اسناد کردستان )مجلس اول تا پنجم شورای ملی(،  ؛ گزیده 159:  1391ملی،  

 (. 510و 261:  1392ره مشروطیت، والیات ثالث در دو
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قضات  یحت ن  ی خود  شدند  عزل  داور  توسط  دخالت    اتداماق   آنکه   با  زی که  را  داور 
  ؛کردندیاعتراض م  یاساس  قانون  شدن   مالیو بر پا  دندی نام  هیدر عدل  هیقوه مجر  یقانونری غ
مبنا  یول از »شکا  یقبول داشتند که  بود  »تنفر عموم  ت« یاصالحات داور عبارت  از    « یو 

 . (52/1/11/12/6)کمام،  بود  ه« ی الق کارکنان عدلاز »فساد اخ  یدستگاه قضا که ناش
  یوکال  از  گروه  آن  گسترده  تی فعال   ه،یعدل  فساد  و  یناکارآمد   ق یمصاد  از  گرید  یکی 
  یهمکار   سودجو  و  ری گرشوه  قضات  با  ای  و  نداشتند  یکاف  اطالع  ن یقوان  از  ای  که  بود  هی عدل

موکل  حقوق  و  ضا  شی خو  ن ی نموده  در  139/2/17/33/4کمام،  )  کردندیم  عیرا  قم  اسناد  ؛ 

پهلو ش201-202:  1392اول،    ی دوره  اطالعات،  روزنامه  ا(2:  214؛  به    توان یم   ب،ی ترت  ن ی. 
معا عدم    یرینفوذپذ  ن،یقوان  از  یآگاه   فقدان  ،ییسودجو  و  فساد  چون  یبیگفت  و 

مسئول  مبه  تی احساس  در  گسترده  د  انی طور  و  انسان  گریقضات  رواج    هی عدل  یعوامل 
  ل یو تبد  ریی و تغ  هی که منجر به تصف  هی انحالل عدل   نهی از زم  یمسائل بخش مهم   ن یداشت. ا

کرد.   فراهم  را  شد  قضات  عوامل  یکیگسترده  اقدامات    ی از  در  داور  تا  شد  باعث  که 
ناد  82و    81الذکر، اصول  فوق لزوم تعجردی بگ  دهیرا  بازگشا  لی ،  بود.    هی عدل  ییدر روند 

اساس   7اصل   قانون  م  یمتمم  و  تیمشروط اساس»:  داشتیمقرر   بردار لی تعط کاًل جزًء 

عدلستی ن و  اجزا  یک یعنوان  به  زی ن  هی«  قضائ   یاصل  یاز  مذکور    هی قوه  اصل  طبق  و  بود 
  باعث   هیعدل  یلی . عالوه بر آن، تعطدیگردیمحسوب م  یآن بر خالف قانون اساس   یلی تعط

همچن بود  مردم  اتی شکا  و  یقضائ  یهاپرونده   به  ی دگی رس  روند  در  اخالل  بروز   نی. 
و لذا داور مجبور    (4/583:  1367  ،ی)غنحوصله بود  کم   ه ی عدل  ی لی نسبت به تعط   زی رضاشاه ن 

سر هرچه  ا  هیعدل  عتریبود  در  و  کند  افتتاح  را  شده  کاف   انی م  ن ی منحل    ی برا  یفرصت 
 قضات متخلف را نداشت.   یمحکمه برا ل ی تشک  خصوصاً  ن یاز قوان یبرخ  تیرعا
دل  توج   لی البته  در  فراقانون  کردن  هی فوق  کاف   یِاقدامات  گرفته،  نظر    یصورت  به 

م  ؛رسدینم به تشک   یدر فرصت  ندهیدر آ  توانستیچرا که داور    محکمه   لی مناسب اقدام 
را    82و    81گرفته شدن اصول    دهیعلت مهمتر در ناد  ،ن یبنابرا.  دینما  مذکور   قضات   یبرا

رو  توانیم ا  کردیدر  به  کرد.  جستجو  تشخ   نیداور  در  او  که    تیصالح  ص ی صورت 
  نان ی که از اشخاص مورد اطم  یموجود آنها و اطالعات   یهاقرار دادن پرونده   ار ی قضات، مع

: 1329  ان،ی؛ گلشائ1/146:  1377  ان،ی)گلشائ  دانستیم  یرا کاف  کردیم  یآورجمع  ش یخو

. داور با (1:  727)روزنامه شفق سرخ، ش  دادی نظر خودش را مالک قرار م  ز ین  ت یو در نها  (29
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  ن یو در پاسخ به منتقد  دی دینم  82و    81اصول    تیبه رعا  یلزوم  ی کردیرو  ن یداشتن چن

چون    ؛است  دهیفایب  ش،یمحکمه انتظامى و تفت   لی چون تشک  ییهاکه روش  گفتیخود م
، جلسه  6، دوره  ی)اسناد پارلمان  انددهی نرس   جهیها را آزموده و به نت راه  ن ی گذشته ا  یهادولت

  ق یگماشتن افراد ال  ینگاه او معطوف به تهران نبود بلکه برا  نکهیبا توجه به ا  ن ی . همچن(64
  ی از اعضا  یالذا عده   ،(192-193:  1346  ،ی)سجادداشت    ی اهتمام خاص  زی ها ن در شهرستان

برا را  مرکز  والشهرستان  یروی ن   ن ی تأم  یصالح  به  کرد    اتیها  کوشش،  منتقل  )روزنامه 

عدل(1:  40ش در  تحول  روند  ن  یها سال  یط   هی.  سو  زی بعد  از  و  داشت    ،گرید  ی ادامه 
ننصب  واز عزل    یتعداد تغ أمت   زی ها  از  قوان  ی راتیی ثر  و  که در ساختار  وارد    ه ی عدل  ن یبود 

در تعداد    ریی تعدد قضات در محاکم، تغ  یبه جا  یت قاضکردن وحد   ن یگزیمثل جا  ؛شد
د تغ  وانیشعب  قوان  ریی کشور،  غ   یاستخدام  ن ی در  چنرهی و  اضافه    ،یراتیی تغ  ن ی .  و  حذف 

برخ نصب  یشدن  و  عزل  آن،  تناسب  به  و  داشت  دنبال  به  را  تغمناصب  و  و   ریی ها 
؛ روزنامه  2:  471اطالعات، ش؛ روزنامه  7/95/12/1/358)کمام،    گرفت یشکل م  ییهالیتبد

:  1386 ن،ی؛ ام2: 1042؛ روزنامه اطالعات، ش1: 473؛ روزنامه اطالعات، ش3: 472اطالعات، ش
 .  1(192-3/190، 1373؛ مرسلوند، 545
  د، یآ  شمار  به  82  اصل  ری تفس  ی برا  یانهی زم   عنوان  به   تواندیم  که   یمسائلاز    یکی 

قضات عزل شده و    در برابر تحصن چند ماهه  ی سکوت مجلس، مطبوعات و افکار عموم
. قضات عزل شده که در مجلس تحصن  باشدیمآنها  یهاضهیو عر اتیبه شکا توجهعدم 

داور بر خالف اصل    یکه »آقا  نمودند  تیخود شکا  یهاهضیاز عر  یک یکرده بودند در  
اساس   82و    81 قانون  نمو  یمتمم    ضه یدر عر  آنها.  (1/11/12/6/ 52)کمام،   ده« است  رفتار 

را که مؤسسه    هی عدل  یاز متمم قانون اساس  7داور بر خالف اصل    ینوشتند: »آقا  یگرید
مشروط خصوص  تی مهم  اراده  به  ن  یاست  و  نموده  منحل  اصل    زیخود  از   81بر خالف 

 82بر خالف اصل    زی را به اراده خود منفصل نموده و ن  هیقانون مزبور، حکام محاکم عدل 
اساس قانون  متمم  بدون رضا  هی حکام محاکم عدل   یاز  داده    تی مأمور  لیتبد  شانیا  تیرا 

 
پا  .1 از  بعد  برخ؛  گرفتینم   انجام   ی فراقانون  ها،لیتبد  و  ر ییتغ  همه  داور،  ارات یاخت  دوره  انیالبته  آنها    یبلکه  از 

؛  80791/298  ساکما،؛ 43917/298  ساکما،؛ 87177/298)ساکما،  بود  نیو به جهت مجازات متخلف  ی صورت قانونبه

 (. 298/ 43899 ساکما،
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  ی اجهینت   یول  ؛آنها معترض و متحصن شدند  همراه  زی شده ن  هیتصف   یاست« )همان(. وکال 

  دی، شارضاشاهحکومت    ی سرکوبگرانه  تی ماه به    توجه. با  (12/6/ 11/ 37/1)کمام،  نگرفتند  
آطور  ن یا نظر  سکوت    دیبه  اساس   نقضبه    نسبتکه  شکا  یقانون  و    یهاتیو  قضات 

 چندبه    نظر  ن یااما    ؛از خفقان بوده باشد  یناش   ترس  لی به دل  صرفاً  ه، ی عدل  معزول  یوکال 
 : باشد درست تواندینم لی دل

ناال  یبرا  هی عدل  ریمختلف در تشکر از وز  اتیاز وال  ییهاالف( تلگراف افراد  و   قیعزل 
  نی و ا  (110/7/ 15/ 367/8  کمام،)  شدی، به مجلس ارسال م«مبرز»و    « صالح»جذب اشخاص  

 نسبت به اقدامات صورت گرفته محسوب کرد.   یعنوان اقبال عمومبه توانیاسناد را م
وکال  معدود  س   یب(  چون  مجلس  در  داور  و    محمد  عقوب،ی  دی مخالف   د ی سمصدق 

بهبهان    را   هیعدل  اصالح  عقوبی  دی س.  نبودند  هی عدل  در  فساد  و  یخراب  منکر  زی ن  یاحمد 
تعج  یول  ؛دی نام  م« ی عظ  »فوز  و  واجب«   و  ی»اساس بود    لی مخالف  آن  پارلماندر  ،  ی)اسناد 

جلسه  6دوره   سرسخت(64،  و  مصدق   ضرورت   به  زی ن  یبهبهان   ی عن ی  داور  مخالف  ن یتر. 
انحالل عدل  یی هابا روش  ی ول  ؛داشتند  اذعان  اصالحات و    هیچون  نمودند  مخالفت  ابراز 

  ی محکمه انتظام   قیاز طر  دیباور بودند که با  نیعوامل ناصالح، بر ا  ه ی تصف  یبرا  خصوصاً 
انحالل   نه  گردد  برخپ.  )همان(اقدام  که    ی(  مدرس    لی تشک   ن یمخالف عنوان    به چون 

  مجلسو در    کردند  تیحما   هیعدل  انحالل   حه ی از ال  شدندیم   محسوب  ی پهلو  حکومت 
  مخالف   یرأ  ندهیموافق فقط سه نما  یرأ  81در برابر    حه،یال  رامونی پ   یری گیهنگام رأ  زی ن

چن   (همان)  دادند   داور   اقدامات   از  یکل  یتمندی رضا  عنوانبه  توانیم  را   ییهااتفاق  ن یو 
 .  کرد  یتلق 
ن  یهاداور در سال  ن یمنتقد  یهادگاهی( دت بهاست  تأمل  قابل  نه ی زم  ن یا  در   زی بعد  طور  . 

در  ،  هداد  قرار  انتقاد  مورد  82  اصل  ری تفس   خاطر  به  را  داور  که  ینور  یدی عم  ،مثال
ناد اصول    دهیخصوص  شدن  جر  82و     81گرفته  نوسازاصالح  انیدر  و    ه ی عدل  یات 

حت  و  کرده  فعال  ی سکوت  از  توانست  داور  که  بوده  سودجو    تیمعتقد  و  بدسابقه  افراد 
ن  یری جلوگ و  سابقه  خوش  افراد  و  نما  کنامیکند  جذب  . (1:  1323  ، ینور  یدی)عم  دیرا 

تفس  گرید  یکی  یخلعتبر منتقدان  اصول    یرادیا  زی ن  82اصل    ری از  نقض  در    82و    81از 
  ه یبه آن داشته و داور را مؤسس عدل  ینگاه مثبت   ینگرفته و حت  هیدوره متحول کردن عدل
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و شجاع را منصوب نمود    دهی از اشخاص درست و فهم  یا عده  است   معتقد  و  دهی نام  ن ینو

 . (4الف: -1323 ،ی)خلعتبر
برخث س   ی(  رجال  تفس   یحت  یقضائ  و  ی اسی از  اقدام  زی ن  82اصل    ری از  عنوان  در    ی به 

برا  یهابرنامه  یراستا عدل  یداور  آن  هیمتحول کردن  و  برده    ی تلق   درست  یکار  را  نام 
تصو  12صدراالشرف  ،  مثال  طوربه.  اندکرده از  بعد    که  گفت   82  اصل  ری تفس  ب یسال 

  ر یی تغ  به  »محتاج  آن  یاجرا  یبرا  و  بود  هی عدل  سازمان«   دیتجد  »مأمور  چون  هی عدل  ریوز
 .  (63 جلسه، 14 دوره  ،ی)اسناد پارلمانکرد  ریرا تفس  82لذا اصل  ؛بود قضات« 

  از  مانعبر مملکت حاکم کرده بود    رضاشاهخفقان که    جواست که    درست،  بی ترت   ن ی به ا
ا  ؛ بود  دولت  اقدامات  به   دار دامنه  اعتراض   هرگونه با    عامل   هر  از  شتری ب وجود    نیاما 

باعث شد    ه،ی و مفاسد عدل  بیرفع معا  به  یاس ی و محافل س   ی افکار عموم  اق ی اشت   ،یگرید
کردن    اصالح  انیجر  در  یاساس   قانوننقض   مدرن    در   یمهم   گاهیجا  ،یقضائ  نظامو 

  ی هاجنبه  ،گری د  ی. به عبارتنکند  دای پ  ،یبعد  یهاسالدر    یحتو    زمان  آن  یاسی گفتمان س 
از   یک ی. ندقرار گرفت  هی مثبت در عدل تحوالت، تحت الشعاع  شده  انجاماقدامات  یقانونری غ
  حکومت   اول  یها در سال  82  و  81  اصول  شدن  گرفته   دهینادبود که    ن ی ا  ،آن  یامدهای پ

  توان یمو    دیگرد  لیتبد  ی عاد   یامسئلهبتوان گفت به    دیشا و    ه ی قابل توج   یبه امر  ،یپهلو
در    یرسم   شدن  یخنث  یبرا  ی انهی عنوان زم   به  را  آن   محسوب   1310  سال اصول مذکور 

 .نمود

 82 اصل  ریتفس قانون بیو تصو نی. علل تدو2
تحت فشار قرار داشت تا در    ی و  انشاه و کارگزار   یاز سو  ه ی اول، عدل  ی در دوره پهلو

فرما آراء  تأم  یشیمحاکم،  صادر    ن یدر  آنها  منافع  و  ا  کنندنظرات  وز  ن ی و   ریموضوع، 
بزرگ  هی عدل چالش  در  م  یرا  نقش    در.  دادیقرار  تفس   رضاشاهخصوص    82اصل    ری در 

وزارت جنگ    ،1299  اسفند  یکودتا  از  بعد  یو  که  گفت  توانیم گرفتن  دست  در  با 
مجر قوه  بر  منصب    دای پ  طرهی س   هیتوانست  و  نما  الوزراء س یرئکند  تصاحب  او دیرا   .

حزب تجدد و دخالت آمرانه در انتخابات و حاکم کردن جو خفقان    ت یبا حما  ن یهمچن
  ی به طور رسم  ،یدر قانون اساس   ریی تحت کنترل خود درآورد و با تغ  زی مجلس را ن  ،ینظام

پادشاه  به زود دی رس   یبه مقام    ی اس ی س   صحنه  از  را  خود  نی مخالف  و  ن یمنتقد  ماندهیباق  ی. 
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قوه    مدرن،  مطلقه   حکومت  استقرار  ندیفرآ  لی تکم  در  و  نمود  محو  کشور تا  بود  الزم 

  را   خود  که  رضاشاه  ،ن یبنابرا.  دیگردد و تحت سلطه درآ  یاز استقالل خود ته   زی ن  هیقضائ
  ی داشت، صدور رأ  یادرباره پرونده  یکه نظر خاص  یدر موارد  دانست،یمافوق قانون م

خو نظر  نم  ش یمخالف  بر  را  محاکم  متعدد  ن یا  در.  تافتی در  شواهد    ز ی ن  یخصوص 
خاطرهتقیدارد.    وجود بیان  در  به  زاده  که  شیبانی  سرلشکر  محاکمه  به  مربوط  ای 

 کند یم حیتصر دادتغییر نظام قشون تمایل نشان نمیهای شاه و وزیر دربار مبنی بر خواسته
زیرا شاه دستور داده بود عدلیه شیبانی    ؛نداشت  ی( محاکمه معن 1310)سال    امیکه در آن ا

  ی باقر عاقل  .1( 215:  1368  زاده، ی)تقای جز انجام آن وجود نداشت  را محکوم کند و چاره
  ی هاخواسته  از  یبرخ   که  سدینویقرار داده، م  یداور را مورد نقد و بررس  نامه یکه زندگ

و در    دندی کشیم  رخ  به  را   قانون   و  دادندینم  انجام   قانون  با   رتیمغا  لی دل   به  قضات  را   شاه
  ن یکه ا  کردیشاه »تصور م  یو حت  گرفتیداور از طرف شاه تحت فشار قرار م  انی م  ن یا

است که    ی معتقد بود کدام قاض  رایز  ؛ ستی او ن  ی هابه انجام خواسته  لیداور است که ما
 .(200: 1369 ،ی )عاقل را انجام ندهد ولو خالف قانون باشد؟!«   هی عدل ریدستور وز

ماجرا  کی  در  قضات،  بر  فشار  از  بارز  بررس  ینمونه  قابل  الدوله  نصرت    ی محاکمه 
نصاست.   )پیشکار  فربود  از  نقل  پرونده به  جریان  در  مخبرالسلطنه  و  الدوله(  سازی  رت 

و    ؛به نیرالملک تأکید کرده بود که نصرت الدوله باید محکوم شود  نصرت الدوله، داور
محکومیم   ما  همه  فاال  آثار  و  خاطرات  اسناد،  مکاتبات،  : 1375  روز،یف  رزایم  روزی)مجموعه 

ه(386:  1385  ت،یهدا؛  2/465 ابتدا  در  میت  أی.  او  تبرئه  به  رأی  به    ؛دهدمحکمه،  ولی 
شاه مدستور  آن  در  و  شد  شناخته  محکوم  الدوله  نصرت  ه   انی ،  قضات  از  نفر  ت  أی سه 

نام به  نشدند  محکمه  حاضر  که  ممقانی  اسداهلل  و  فلسفی  الملک  آهی، شرف  مجید  های 
شدند برکنار  کشور  دیوان  شعب  ریاست  از  دهند،  وی  محکومیت  به  )مجموعه    2رأی 

با استناد    یالبته ممقان   .(466و  2/465:  1375اتبات، اسناد، خاطرات و آثار فیروز میرزا فیروز،  مک

 
عنوان نمونه  شدند و بهای مطیع اوامر غیرعادالنه شاه نمیالبته کسانی نیز در دستگاه قضا بودند که به شکل ماهرانه  .1

چهره می از  که  قمی  فاطمی  از  قمی،  توان  )فاطمی  برد  نام  بود،  مدنی  قانون  نویسندگان  از  و  قضائی  برجسته  های 

1389 :21.) 

 ممقانی رأی به تبرئه داد.دو قاضی اول، رأی ندادند و  .2
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لذا داور برای اینکه امر شاه مبنی بر   ؛ رفتینپذ را  شیخو یحکم برکنار   82و  81به اصول 

مستشاری از  ممقانی  معاونت    زی تم   وانید   اخراج  به  را  او  باشد،  کرده  اطاعت  را 
  سیرئ  و  هیعدل  وزرات  مقام   در  بارها  که  رالدولهی مش.  نمود  منصوب  کل  العمومیمدع

مدع  یوقت  ،بوده  کار   به  مشغول   الوزرا ادعانامه  برابر  در  الدوله  نصرت  مدافعات    ی که 
ظهار  ا  نطوری ا  یبودن محاکمه و  یشی، در فرماکرد  مطالعه  دقت  به  را  زی تم  وانیالعموم د

  ه یبلکه عدل  ؛نشد  محکوم  الدوله  نصرت  شده،  که   یمدافعات  و  ادعانامه  ن ی نظر نمود: »طبق ا
  توان یرا م   ه ی عدل  هآمرانه شاه ب  نگاهاز    گری. مصداق د(185/ 5:  1374  ،ی)مکمحکوم شد!«  

داور بود در خاطرات  متین دفتری که معاون  مالحظه نمود.    مورتاشی محاکمه ت  انیدر جر
م ماجرا  دیگویخود  در  »درباره    مورتاش،ی ت   یبرکنار  ی که  داد:  هشدار  او  به  داور 
خاطر او،    یارضا  یکن برا  یدربار، شاه تو را احضار خواهد کرد و سع  ریوز  یهاپرونده 

پیدا کنییهاراه حل اال  ؛ی  به سرنوشت نصرت  و  تو هم  او دچار خواهمن و  و    م یالدوله 
م.  (71:  1370  ،ی)عاقل«  شد برا  دانستیشاه که  ت  یداور  وساطت خواهد    مورتاشی نجات 

داد که داور به اروپا سفر کرده بود و    ب ی ترت  ی را در زمان  مورتاش ی کرد، برنامه محاکمه ت 
مت  به  مدت  آن  م  یدفتر  ن ی در  پ  دادیتذکر  زودتر  هرچه  کار    ش یکه  داور  بازگشت  از 

ت  که سعی در نجات رفیق خود داشمحاکمه را تمام کند و با بازگشت داور، شاه به او  
 .(232: 1368 زاده،)تقیکنم هایت را باز کن وگرنه »معدومت« میگوید که گوشمی

شاه،  عالوه  نزد  انیدربار  بر  ن  کانیو  عدل  زی او  م  هیدر  نفوذ  عمیدی  .  کردندیاعمال 
می اعمال  نوری  از  کیفری  دیوان  وقت  رئیس  روز  یک  بودم  شاهد  من خود  که  نویسد 

نفوذ تیمورتاش وزیر دربار عصبانی شد و به داور تلفن زد و با شدت خطاب کرد: »اگر 
من از    د،ینما  ه ی و آن به من توص  ن ی ا  یبراو  قرار باشد تیمورتاش در عدلیه دخالت داشته  

قضائ داد«  استعفا خواه  یشغل  د(1:  1323  ، ینور  ی دی)عمم  و  ملکه   خاندان  یاعضا  گری. 
: 1381)زرنگ،  نبودند    بهرهیب  ی ئاز نفوذ در دستگاه قضا  ز ی ن  آنها  کانینزد  یحت   و  یسلطنت

د.  (1/436 به جر  ه، ی به عدل   می رژ  ی هاییاز زورگو  یگریبخش  تصرف   م ی عظ   انیمربوط 
به  .  شدیامالک و اموال م بر امالک و    گسترش مالکیت خویش رضاشاه عالقه شدیدی 
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آبادداشت    یاراض فردوست،  261-4/262:  1371  ، ی)دولت  درستی    1( 1/80:  1369؛  به  و 

بلکه در نظام اجتماعی که    ؛شودتنها در نیروی نظامی متجلی نمی  ،دریافته بود که قدرت
اقتصاد آن بر مبنای رابطه ارباب و رعیتی استوار باشد، تصرف امالک و تصاحب خاک،  

  تصاحب به  اقدام راستا  ن ی. او در ا (1/43:  1384)رستمی، خود تبلور دیگری از قدرت است 
کی،  )م  2نمود یم  -زی حاصلخ  مناطق  در  ژهیبو-  هاباغ   و  امالک   قصبات،  قراء،  ها،ن ی زم

  ی اسابقهیبه انسجام ب   دستگاه قضائی که با اصالحات داور  . در این میان،(19-20/ 6:  1374
تصرفات    ن یدر برابر ا  توانستیمقتدر و مستقل شده بود که م   یا بود، به اندازه  افتهیدست  
عنوان  قرار داد که از آن به  یرا مورد بررس   ییماجرا  توانیم  ،طور مثال  به.  کند  جادیمانع ا

دربار    1309در سال  .  (854:  1389)دلدم،  شده است    اد یرضاشاه«    ه یبر عل  ی »حکم دادگستر
صد از  بیش  به  متعلق  که  را  اوین  آباد  و  بزرگ  بود  ده  اعمال   ،مالک  با  کرد.  تصرف 

فاضل و  تیمورتاش  تا    نفوذهای  نرسید  جایی  به  مالکین  شکایت  دربار(،  )وکیل  الملک 
اینکه پرونده به دست کسروی افتاد. او در مقام رئیس کل بدایت تهران، در برابر اعمال 
به مالکین برگرداند. داور که در این میان در برابر عمل  نفوذها ایستادگی کرد و حق را 

کند   تأمین  را  دربار  نتوانست خواسته  بود،  گرفته  قرار  -427:  1348  ،ی)کسروانجام شده 

423). 
ا  ولی اقدام کسروی باعث    ؛شد  برگردانده  ی اصل  ن یمالک  به  حق  پرونده  نیگرچه در 

در   نیز  آن  از  پیش  کسروی  بگیرد.  قرار  دولت  و  دربار  نفرت  مورد  سخت  گردید 
مورد حمایت  پرونده  که  نفوذ  بر خالف خواست صاحبان  دیگری،  قرار  های  هم  دولت 

 ؛ (411-419)همان:  رفت یم ه ی کردن او از عدل رونی ب  می صادر کرده بود و ب ی داشتند احکام
  ،ی به طرز مشکوک  امیا  ن یاو بود و لذا در هم مانع از کنار گذاشتن    82و    81ولی اصول  

شود و داور او را از طریق این  یک پرونده اخالقی در محکمه انتظامی برایش تشکیل می

 
نقطه ضعف و دستاویزی تلقی می  .1 ها و رجال سیاسی خارجی نیز او را زیر  شد که حتی رسانهاین عالقه حاد او 

 (. 1/274: 1368بردند )عبده، ل میؤاس

ه  ناگفته نماند که بخشی از تصرفات مذکور مربوط به مالکانی بود که مشخص نبود خود آنها چگونه مالک شد   .2

توان از امالک امیر مؤید سوادکوهی و اقبال الدوله ماکوئی نام برد که خود به شیوه رضاخان عمل  بودند. ازجمله می

 کرده بودند. 
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  ی و همکارش احمد یکسرو ت ی. در نها(432-441)همان: دهد پرونده تحت فشار قرار می

بدا محکمه  حما  که (  تی)عضو  او  م  تیاز  خدمت  منتظر  بود،  )روزنامه    شوندینموده 

ش حب(4:  1096اطالعات،  بعد سال  بود،  پرونده  ن ی ا  مفتش   خود  که  آموزگار   اهلل  ب ی .  ها 
  ان یجر  در  که  یکسان  از  یبرخ  گفته  به  ن یقابل اثبات نبود. همچن   یگفت که اتهام کسرو

به  یساختگ  یکسرو  اخراج  و  بیتخر  یبرا  پرونده  ن یا  داشتند،  قرار نمونه  بود.  عنوان 
رودهن    هیصلح عدل  نی با ام  می به برخورد خشن عوامل رژ  توانیم  خصوص،  نیدر ا  گرید

تحق انجام  خاطر  به  که  کرد  شاکا  یکیپرونده    رامونی پ  یمحل   قاتی اشاره  توسط    ان،یاز 
اختصاص   سی رئ امالک  شد    ی اداره  فلک  عام  مالء  در  بخش    (.379:  1363)گلبن،  شاه 
کردن اصول استقالل قضات سوق    اثریکه داور را به سمت ب  هیعدل  بر  فشارها   از  یگرید
از طرف شهرباندادیم م  ی،    تیحاکم  اول،  یپهلو  می رژ  یهایژگیو  از  یکی.  شدیوارد 

وزراهمان  و  بود  یسی پل  و  ینظام از  »  :سدینویم  دوره  آن  هی عدل  یطور که صدراالشرف 
شاه   محرمانه  و  اوامر خصوصی  اجرای  و  داخلی  رئسیاست    و  بود  یشهربان  س یبه دست 

به    ،دارد  ادیز  دشمن   دانست یم  شاه  چون زیاد  اقتدار  خود  سیاست  و  خود  حفظ  برای 
  توانیم[بود و بلکه    ادتریزداد و تقرب او به شاه از هر رئیس الوزرا  رئیس شهربانی  می

نظر ر  ]زی ن[وزرا    ]که  گفت به  .  (317:  1364)صدر،  بودند«    ی شهربان  استیتحت  رضاشاه 
آزاد  یشهربان م  یچنان  که  بود  داده  »نظگفتیعمل   ان،یهژبر  و  ینی)زرن!«  م  ی عنی  مهی : 

1388 :254) . 
پرونده   کردیم   جابیا  یکردیرو  ن ی چن  مدرک    ،یشهربان  یساختگ  یهاکه  حکم 

شهربان نظر  مورد  احکام  و  باشند  داشته  را  محاکم  در  شود.    ی معتبر  صادر  محاکم  در 
قضائی   ،ن یبنابرا مراجع  پرونده   اگر    سیرئ  کردند،ینم  یهمکار  یشهربان  ی هایسازبا 

و    نمودیدستور اخراج آنها را صادر م   زی و شاه ن  ساختیعثمان م  راهنی نزد شاه پ  ی شهربان
م  هی عدل  ریوز کند  یعل  یحت  شدیمجبور  اجرا  میل خویش،  . (1/65  :1367  )سعیدی، رغم 

عمیدی نوری ضمن بیان چگونگی و اسرار محکوم شدن و تبرئه گشتن یکی از روحانیون  
ای است که در  نویسد: »این یکی از هزارها پروندههای شهربانی میسازیبر اساس پرونده

شود. یعنی عرض و ناموس و شرف و مال مردم ایران، دستخوش  این مملکت تشکیل می
ها در تهران  سال  آن  در  که  انی . گلشائ(1/166:  1395  ،یورن   یدیعم)طبقه کارگردان است«  

کشمکش بود و    شهی و دادسرا هم  هینظم  انی که م  سدینویدادستان بود در خاطرات خود م 
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چون ممکن است برای آنها پرونده    ؛دنشو  ری درگ  هی نظم  با  ادیداد که زیداور به او تذکر م

صالح    اریکه الله  ی. زمان( 248-1/249:  1377)گلشائیان،  ی بگویند  یهابسازند و به شاه دروغ
به دلی)محمد درگاه  یشهربان  س یدر تهران مستنطق بود، رئ   کی  ل ی دلیب  ف ی توق  لی ( را 

تعق  مورد  تند  بیشخص،  نامه  و  داد  و  یقرار  را   یبه  نامه  او  نمود،  و    ارسال  داد  شاه  به 
آن    جه ی کند. نت  نی مقاصد حکومت را تأم  تواند یگرفته، نم  شیپ  هیکه عدل  یاهیگفت با رو

مبن زد  بخشنامه  داور  که  ا  یشد  دولت   ن یمستنطق   نکهیبر  ادارات  با  مستقاًل  ندارند    ی اجازه 
کنند   فوق،  .  (4:  1323  ،ی)خلتعبرمکاتبه  دو سمت  طبق شواهد  از  عماًل  فشار  داور  تحت 

برخی    گریبودند و در طرف د  ن یو متنفذ  ی ، شهربانانیشاه، دربارسو    کی  در  ؛ قرار داشت
رأی  صدور  به  حاضر  صنفی،  وجدان  و  قوانین  به  پایبندی  دلیل  به  که  مستقل  قضات  از 

نبودند اصول    ؛فرمایشی  اینکه  به  توجه  با  می   82و    81لذا  عدلیهمانع  وزیر  تا  بتواند   شد 
  ک ی  پس دهد،    ریی در چارچوب تمرکز قدرت نبودند را تغ  یکه حاضر به همکار  یقضات 

 .آمدیمشمار  بهکردن اصول مذکور  یبحران، خنث ن ی برون رفت از ا یراه حل برا
موضوعات  یکی  اقدام رژ  یاز  علل  تفس   میکه در  بررس  82اصل    ری به  ،  باشدیم  یقابل 

  ی سی و پل  یدر برابر اقتدار نظام  ی. گرچه کساست  ن یقوان  گذاشتن  پا  ریرضاشاه در ز  وهی ش
ا توان  ا  ؛نداشت  را  مقابله  و  یستادگیاو  با  رو  ن یاما  گونه  یو  کرد یهمه،  که    یابه  بود 

  ب ی ترت   ن ی بلکه آنها را تحت کنترل درآورد و به هم  ؛ارکان نظام مشروطه را منحل نکرد
موانع    ن،یقوان  ری و تفس   رییبا تغ   موارد  از   ی اری بلکه در بس   ؛را منسوخ ننمود   ی قانون اساس  زی ن

جریان  تالشد.  کریم   اثر  یبرا    یقانون در  اساسی  قانون  تغییر  برای  او  اقدامات  و  ها 
و  1303 ی هادر سال تصاحب مقام فرماندهی کل قوا و انتقال سلطنت از قاجاریه به پهلوی

  دیی در تأ  گری د  یمصداق جنجال   کی  .باشندیم  افت ی ره   ن یم از ه  ی بارز  یها، نمونه1304
تفسنظر  ن یا اساس  37اصل    ری ،  قانون  در  است    یمتمم  قانونی  مشکالت  رفع  برای  که 

سال   در  مصر،  از  فوزیه  پرنسس  با  پهلوی  محمدرضا  ولیعهدش  انجام  1317ازدواج  ش 
 . گرفت و طی آن، صفت »ایرانی االصل« به یک غیرایرانی اعطا شد

  ی بررس  قابل  زی شاه ن  یقانون ری داور در اطاعت از دستورات غ   کردی رو  ،نهیزم  ن یدر هم 
و اقدامات صورت گرفته از سو . همانطور که در تالشاست او    یها  داور مشهود است، 

  اظهار با    دگاهید  نیا.  نکند  تیشاه را اجرا و حق و عدالت را رعا  یهامجبور بود خواسته
 یو  عملکرد  و  تی شخص  و  شناختندیم  را  داور  کینزد  از  که  یاس ی از رجال س  ینظر برخ
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: 1371)انتظام،  مطابقت دارد    دانستندیرا در خور مدح و ثنا م  هیعدل  ی در اصالح و نوساز

قابل توجه است. او   زی خود داور ن  یاقرارها   نهیزم  ن یا  در.  (1/19:  1357،  ی؛ خواجه نور111
عز بودن  درست  به  نسبت  نصبگرچه  و  اطم   یهال  ابراز  حت   کردیم  نانی خود  در    یو 

م  ییهاهی اعالم   دیجرا پ  نمودیمنتشر  هرکس  در    رامونی که    هیعدل  نی شاغل   انی متخلف 
همه    ن یاما با ا  ؛(1:  383)روزنامه اطالعات، شخواهد کرد    افت یدر  یخوب  زهیاطالع دهد جا

برخ که  داشت  انتصاب  یاذعان  عدل از  در  و    هی ها  شاه  دستور  به  و  بوده  ناحق 
بود    یاسیس  یها یشیاندمصلحت از سو(583و581:  1367  ،ی)غنصورت گرفته  ،  گرید  ی. 

ا در  شده  ارائه  شواهد  نظرها  قی تحق   ن یطبق  ابراز  س  یو  در   یاس ی رجال  داور،  معاصر 
  ی قانون  یداشت راه  لیشاه بود، تما  یقانونری که او مجبور به اطاعت از دستور غ   یموارد

آورد    یاجرا  یبرا فراهم  بآن  بنابرا(303-304:  تای)فرخ،  خنث  ،ن ی.  که  آنجا  کردن    یاز 
م  یطی، شرا82و    81اصول   فراهم  ظاهر  کردیرا  رسم  یقانون  یتا  تغ   یو  تبد  ریی به    ل یو 

شود داده  ناسازگار  م   82اصل    ری تفس   لذا   ؛ قضات  راستایرا  در  در    کردیرو  ی توان  شاه 
اقدامات غ   یقانون قانون  ه ی عدل  ریوز  کردیو رو  یقانونری جلوه دادن  کردن دستورات    یدر 

 نمود.  ن یی شاه، تب یفراقانون
  هیو صاحبان نفوذ بر عدل  یشهربانشاه، دربار،    یهاییزورگو   ،شد  یهمانطور که بررس  

  ی اقدام فراقانون  لیهمه دال  توانیاما نم  ؛داشت  82اصل    ر ی در تفس  یانقش بارز و برجسته
خواهان تسلط    زی ن  یدادگستر  ی خود وزرا  رایز  ؛کرد  محدود  یموارد  ن یمذکور را در چن 

  ه ی اصول استقالل عدل  اند و غالباًقضات بوده  لیو تبد  ریی از اجازه تغ  یو برخوردار  هی بر عدل
نبودن حکومت،    افتهیسازمان    ت،ی از همان آغاز مشروط  ی کل  طوربهگرفتند.  یم  دهیناد  را

کشور فاقد   هیباعث شد که قوه قضائ  هیو عدم توسعه و انسجام عدل  یضعف دولت مرکز
  ی کی.  ردی دولت قرار بگ   طرهیباشد و تحت نفوذ و س  یشده در قانون اساس  ن یاستقالل تضم

ا ابعاد  تغ  ن یاز    ه ی عدل  یوزرا  توسط  که  بود  قضات  یقانونفرا  یهالیتبد  و  ریی بحران، 
از نطق    توانیرا م  یتا قبل از سلطنت پهلو  هالیو تبد  ریی تغ  نیا  وسعت.  گرفتیصورت م

تشخ  یوکال  مثالبه  .داد  ص یمجلس   گفت:    رزا ی م  مانی سل  ،طور  چهارم  مجلس  »در  در 
خواهد موافق میل  مملکت ما، بدون مالحظه و رعایت قانون اساسى، وزیر هر کسى را مى

  نیاز چن   یبارز  قیمصاد.  (57، جلسه  4، دوره  )اسناد پارلمانیدهد«  خودش تغییر و تبدیل مى
در زمان وزرات مشیرالدوله صورت گرفت که یک عده قضات بدون محاکمه    یاقدامات
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ماهنامه )مخالف توقع مردم از وی بود    ،اخراج شدند و این عمل  و بر خالف قانون اساسی

به او    یرا بدون آنکه قانون اساس   هی، عدلخود  وزارت  لیدر اوا   زی داور ن.  (516:  11ش  غما،ی
اخت  اجازه و  منحل  باشد  برا  یاراتی داده  مجلس  نن یقوان  در  ریی تغ   یاز  و  ساختار    ی روی ، 
 دیرا تمد  ، قصد داشت آناراتی دوره هشت ماهه اخت   انیکرد و بعد از پا  افت یدر  یانسان
کرد که    افتیاجازه را در  ن ی بارها از مجلس ا  ن یقت نکرد. او همچنمواف   مجلس   که  کند

  التیتما  نه ی به اجرا درآورد. در زم  مجلس،   هیعدل  ون ی سی کم   در  بیرا بعد از تصو  ی حیلوا
ر دسترس  د  زی ن  یگریمتعدد د  قی، مصادآن  محاکم  و  هی تحت کنترل داشتن عدل  یداور برا

اشاره کرد که مورد    یحکم  یاز اجرا  ممانعت داور به    توانیم  خصوص   نیا  در باشد.  یم
 .(1/7/169/8/ 10)کمام، قرار گرفته بود  زی تم  یعال  وانید قیتصد
ای که او  گوید در شعبهمی  ،بود  هی عدل  در  دولت  دخالت  ن یمخالف   از  که  یزدیافشار   

توانستند در  کرد یک بار نظر خاصی در یک پرونده مطرح بود که چون نمیقضاوت می
ولی برای آنکه قضیه علنی نشود،    ؛داور تصمیم به تغییر او گرفت  ،وی اعمال نفوذ کنند

 های مستشاران استیناف را در میان آنها عوض و تبدیل نمودند و کسی جزبرخی از مقام
به ناچار تصمیم گرفت    ،او معترض نشد و البته او نیز برای آنکه تن به خواست داور ندهد

  ؛ کناره گیری کند. افشار یزدی معتقد بود که داور دیدگاه ماکیاولی داشت  از عدلیه موقتاً
و    ریی تغ  یدست خود را برا  نکهی ا  یلذا برا  کند ومبنی براینکه هدف وسیله را توجیه می

نماقضات    لیتبد تفس  82اصل    د،یباز  را  .  (463-464:  1383  ،یزدی)افشار  کرد    ری متمم 
خلعتبر وکال   یارسالن  دادگستر  یاز  و  به    ،یمجلس  تهران  از  صالح  اللهیار  انتقال  به 

نویسد که  ای در روزنامه ستاره میکند و طی مقالهرغم میل خودش اشاره میاصفهان علی 
نقشه با  الیق  قضات  اصل  مخالفت  تفسیر  باعث  دولت،  ماشینی    82های  قاضی  تا  شد 

 ینور  یدی . عم(4الف:  -1323  ،ی)خلعتبردرست کنند و دستشان برای هر عملی باز باشد  
هرسه    زند  و  صالح  ار ی الله  افشار،:  سدینویم  و  بردیم  نام  زند  نام  به  یگرید  شخص  از

دعوت شده    دیجد  یدادگستر  لی تشک   یداور بودند و توسط خود او برا  یمی دوستان صم
های دولت، تصمیم  های آنها با خواستهولی داور در مواقع مختلف به دلیل مخالفت ؛بودند

زیر بار    82رغم رضایتشان تغییر دهد. آنها با تکیه بر اصل  گرفت محل خدمتشان را علی
نمینمی دستگاهی  چنین  با  که  دید  داور  و  پیش  رفتند  را  خود  خصوصی  نظریات  تواند 
زحمات    82خرابی عدلیه را برداشت و با تفسیر غلط از اصل  لذا بزرگترین قدم برای    ؛ببرد
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شواهد، داور در    ن ی طبق ا.  (1:  1323  ، ینور  یدی)عمخود را برای تشکیل عدلیه از بین برد  

به اجرا درآورد و    شیخو  دیداشت صالحد  لیاز موارد تما  یاپاره از موانع آن    یک یرا 
داور را   یژگیو نیکه ا رسدیبه نظر م طور ن یا ، ن یاز قضات بود. بنابرا یبرخ  یعدم همکار 

به حساب آورد. در هر صورت    82اصل    ری اقدام او به تفس  یبرا  یلی عنوان دل   به  توانیم  زی ن
قرار    هی عدل  ریوز  اری در اخت   یطور رسم  قضات به  لیو تبد  ریی ، تغ82اصل    ری تفس   بیبا تصو

  ه یعدل  ریهاد را وزن  نیا  ی. اعضا شد  سی « تأس ی قضائ  یعال  یگرفت. چند سال بعد »شورا 
قضات را بر عهده   لیو تبد  ریی تغ  و یقضائ  ن ی به تخلفات مأمور یدگ ی رس  و کردیم انتخاب
از    ی . طبق اظهارات برخ(101:  1336دوره دهم،    ،یمل  یمجلس شورا  نی)مجموعه قوانداشت  

ا  یوکال  وز  ن ی مجلس،  آن  در رأس  بدون   یتعداد  ،بود  هیعدل  ریشورا که  را  قضات  از 
. با توجه به  (219، جلسه  13دوره    ،ی)اسناد پارلمانداد    لیو تبد  ریی تغ  82  و  81  اصول   تیرعا

ا  ؛بودند  ه ی عدل  ریوز  منتصب   شورا   ن ی ا  ی اعضا  نکهیا به    نیلذا  نبود و نسبت  شورا مستقل 
احکام تغ  یصحت  در  تبد  ریی که  ترد  لیو  بود  شده  صادر  آن  توسط  وجود    دیقضات 
هم بر  فضا  ن یداشت.  در  س  یاساس  اوا  ی اس ی باز    ی شورا  دوم  ی پهلو  حکومت  لیدر 

گرد منحل  کسان  دیمذکور  به  تا    یو  شد  داده  اجازه  بودند  شده  محکوم  آن  توسط  که 
دوره . در  (98:  1388،  1321-1330  ی هاسال  ن ی)مجموعه قوان  ندینما  نظر«   دی»درخواست تجد

و در مجلس   شدینام برده م ی کتاتوریقانون د کیعنوان به 82اصل  ری دوم، از تفس  یپهلو
تا   دیگردمطرح    یلزوم لغو آن مباحث قابل توجه  رامونیپ  یو مطبوعات   یاس ی و محافل س

در رابطه با آن    یگرید  نی قوان  زی ن  1335و    1333  یهالغو و در سال  1331در سال    نکهیا
 شد.  بیتصو

 نتیجه
  ه یآمرانه قوه مجر  دخالتاول، مسئله    ی در حکومت پهلو  قوا   ک ی تفک  یها چالش از    یکی

قضائ  قوه  بو  هی در    نیا  .بود  قضات  لیتبد  و  ریی تغ  در  82  و  81  اصول  نشدن  تیرعا  ژهیو 
و   81اصول    تیبه رعا  دی را مق   خود  هم  آنهاوجود داشت و    زی ن  یقبل  یهادر دولت  بحران

آن در    یو اصالح و نوساز  هی عدل   یجیتدر  ییانحالل و بازگشا  انی. در جردندیدی نم  82
 ریانجام شد و از آنجا که وز  یادیز  یهالیو تبد  ریی سلطنت رضاشاه، تغ  ن ی آغاز  یهاسال
حما  هی عدل همچن  ت یاز  و  بود  برخوردار  رضاشاه    نییتع   در  خود  صیتشخ  ن یکامل 
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. دیدینم  82و    81اصول    ت یلذا خود را ملزم به رعا  ؛دانستیم  یکاف  را  قضات  تی صالح 

ا به  توجه  نظر    نکه یبا  وکال   هیعدل  ریوز  مقتدر،   شاهاجماع  اکثر  صاحب    ی و  و  مجلس 
  ی آن از افراد ناصالح بود و افکار عموم  یو پاکساز هی ، موافق اصالح عدلیمنصبان حکومت

، تحت الشعاع  82و    81نقض اصول    چالش لذا    ؛کردندیم  تیحما  آن  از  زی و مطبوعات ن
به و  قرار گرفت  مذکور  دامنه  یشکل جد  مسائل  در  و   ظاهرکشور    یاس ی س  گفتماندار 

مسبوق به    ی، امر82و    81گرفتن اصول    دهیمسائل در مجموع باعث شد که ناد  ن ی. انشد
ل  دو اص  یمنسوخ کردن رسم  یرا برا  نهیزمجلوه داده شود و    ه ی و قابل توج   ی سابقه، عاد

  ل ی تکم  ی به نوع  هیدر خصوص عدل  رضاشاه  است ی س.  دینما  همواره  1310مذکور در سال  
  درو لذا    بود  ک ی دموکرات  ی نمادها  و   نهادها  با   مقابله  و  مدرن  مطلقه   حکومت   تحقق برنامه  

انق  یطیشرا به  مجلس  و  دولت  بودند،    ادی که  درآمده  عدلکامل    توانست ینم  هیاستقالل 
بهانه  ،ییفضا  نی چن  در.  باشد  تحمل  قابل دولت،    یهابه  دربار،  شاه،  طرف  از  مختلف 

صادر کنند و   یشیفرما  یتا رأ   شدیو افراد صاحب نفوذ فشار بر محاکم وارد م  یشهربان
ا م  یبرخ  انیم  ن یدر  که  قضات  قوان  خواستندیاز  وجدان    ن یطبق  و  کنند  عمل  مربوطه 
پا  ش ی خو  ی صنف    ز ی ن   هیعدل  ریوز  ، گرید  یاز سو .  شدندیم  محسوبمانع    ند،ی ننما  مالیرا 

و   بود  قضات  لیتبد  و  رییتغ  اری از اخت   یخواهان تحت کنترل داشتن محاکم و برخوردار
  م یرژ  یهاافتی از ره   یک ی   نکهی. با توجه به اآمدندیم  شمار  بهآن    موانع  82و    81اصول  

  ی خنث  یبرا  یراه   افتن یلذا    ؛بود  آنها  یمحتوا   کردن  اثریب،  مزاحم  ن یقوانبا    مواجهه  در
اصول   نها  گرفت  قرار   کار   دستور  در   82و    81کردن  در    82اصل    ر ی تفس  حه ی ال  تی و 

اش  ن یتدو و  غ  کی در    حه ی ال  ن ی د  تفسدیگرد  بی تصو  یقانون ری روند  ا82اصل    ری .    نی، 
به خواست    و  شیخو  دیو صالحد  ل ی قضات را به م  هی عدل  ریکرد که وزامکان را فراهم  

  ه ی که عدل  رسدیبه نظر م  نطوری دهد و لذا گرچه ا  لیو تبد  ریی صاحبان قدرت و نفوذ، تغ
قبل از    ی هانسبت به سال  ، یعاد  ی هاآن توسط داور، در پرونده   یبعد از اصالح و نوساز

  در   میرژ  یاز سو  یکه نظر خاص  ییهادر پرونده   یول  ؛برخوردار شده بود  یوجاهت بهتر
  عامل کی به  مستقل  قوه ک ی از  ه ی قضائ  قوه  گفت  توان یم  و  بود نامعتبر  داشت،  وجود  آنها

 .کرد دای پ تنزل یشهربان و دولت دوم دست
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 منابع 

 الف( فارسی 
 اسناد منتشر نشده: 

 )ساکما(:  ران یا یسازمان اسناد و کتابخانه مل
سند    شماره؛  298/ 68197سند    شماره؛  298/ 43917سند    شماره ؛  298/ 43899سند    شماره

سند   شماره؛  298-43899سند    شماره؛  298/ 87177سند    شماره؛  298/ 80791
43917-298 . 

 )کمام(:  یاسالم یکتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورا
؛  4/ 54/ 26/ 1/ 42سند    شماره؛  4/ 33/ 17/ 2/ 139سند    شماره؛  2/ 134/ 7/ 1/ 10/ 3سند    شماره 

سند   سند    شماره؛  60/4/ 29/ 2/ 177سند    ارهشم؛  4/ 57/ 27/ 2/ 114شماره 
شماره سند ؛  6/ 11/12/ 1/ 37سند    شماره؛  6/ 12/ 11/ 1/ 52شماره سند  ؛  4/ 78/ 41/ 1/ 28

  شماره ؛  8/ 169/ 7/ 1/ 10شماره سند  ؛  7/ 110/ 15/ 8/ 367سند    شماره؛  7/95/12/1/358
 . 9/ 45/ 3/ 1/ 12سند 

 اسناد منتشر شده: 
  ، ( 1391) ،یمل یدوم تا پنجم مجلس شورا یهادوره سلطان آباد( در ـ  اسناد اراک )عراق

عبدل اهلل  اسد  کوشش  مجلس    ،یانیآشت  یبه  اسناد  مرکز  و  موزه  کتابخانه،  تهران: 
 . یاسالم یشورا

به کوشش مصطفی نوری و    ،(1390)  ،تیاسناد استرآباد و دشت گرگان در دوره مشروط
 شورای اسالمی. تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس ،اشرف سرایلو 

روحان  پور  ،(1375)  ،مجلس  و  تیاسناد  تدین  منصوره  کوشش  کتابخانه،    ،2ج  ،به  تهران: 
 موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی.
به کوشش منصور نصیری    ،(1389)  ،یمل  یاسناد فارس در دوره دوم و سوم مجلس شورا

 شورای اسالمی. تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس ، طیبی
پهلو دوره  در  قم  س  ،(1392)  ،اول  یاسناد  کوشش  حس  دیبه  تهران:    ،یمحمد  نیمحمد 

 . یاسالم یکتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورا
و وال مظفری  ،(1392)  ، تیمشروط  دوره  در  ثالث  اتی اسناد همدان    ، به کوشش جمشید 

 تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی. 
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تهران: کتابخانه، موزه    ،به کوشش احمد مظفر مقام  ،(1390)  ،تیمشروط  دوره  در  زدی اسناد  

 و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی.
کوشش  ،  (1392)  ،(یمل   یشورا  پنجم  تا  اول)مجلس    کردستان  اسناد  از  ی ادهیگز  به 

 .یاسالم ی تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورا ،شمس لی اسماع
ج    ،(1375)  ،(الدوله)نصرت    روزیف  رزایم  روزیمجموعه مکاتبات، اسناد، خاطرات و آثار ف

 تهران: تاریخ ایران. ،سیروس سعدوندیان  و به کوشش منصوره اتحادیه، 2
 : یاسناد پارلمان

  یمل  یمشروح مذاکرات مجلس شورا
  22: جلسه  8دوره  (  1305بهمن    27)  64جلسه  :  6دوره  (؛  1300دی    23)  57: جلسه  4دوره  

مهر    10)  204جلسه  (؛  1320بهمن    16)  20: جلسه  13دوره  (؛  1310فرردین    24)
 (. 1323 وری شهر 30) 63، جلسه 14دوره  (؛1322آبان  24)  219(؛ جلسه 1322

 ها و مجالت روزنامه 
اطالعات (؛  1306  بهشت یارد  24)  ، 214  شماره(؛  1305اسفند    6)،  161شماره    ،روزنامه 

  2)،  472شماره  (؛  1307اردیبهشت    1)  ،471شماره  (؛  306آذر    26)  ،383  شماره
 25)،  1042  شماره  (؛  1307اردیبهشت    3)  ،473شماره  (؛  1307اردیبهشت  
(؛ 1310مرداد    17)   ،1382شماره  (؛  1310مرداد    3)  ،1372شماره  (؛  1309اردیبهشت  

 (.1323اردیبهشت  6) ،5450شماره (؛  1310مرداد  24) ،1389شماره 
 (. 1305بهمن  23)، 2324شماره  ،رانی روزنامه ا

 (. 1305بهمن  21) ،133 شماره، 12 الس ،رانی روزنامه ستاره ا

 (. 1306 بهشت یارد 4)   ،727 شماره(؛  1305بهمن  26)  ،689شماره  ،روزنامه شفق سرخ

   (.1305بهمن  27) ،116 شماره، 6 الس ،طوفانروزنامه 
  بهشتیارد  11)  ،40  شماره،  9  الس(؛  1305بهمن    28)  ،16شماره  ،  9ال  س  ،روزنامه کوشش

1306.) 

 (، »رجال عصر مشروطیت«.1331)بهمن   ،11شماره ، 5سال  ،غمای ماهنامه 

 (. 1331شهریور  17) ،1شماره ، 17سال  ،هایمجله خواندن

 ها و مقاالت کتاب
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محمود یزدی،  دوم  ،رانی ا  در  اروپا  استیس  ، (1383)  ،افشار  بنیاد    ،چاپ  انتشارات  تهران: 

 موقوفات دکتر محمود افشار یزدی.
تهران: انتشارات دایره المعارف ایران    ،چاپ دوم  ،رانی ا  حقوق  خی تار  ،(1386)  ،حسنامین،  

 شناسی. 
 تهران: سازمان اسناد ملی ایران. ،چاپ دوم ،خاطرات نصراهلل انتظام ،(1371) ،انتظام، نصراهلل

تهران:    ، (افشار  راجیا  کوشش)به    زادهیتق  دحسنیس   یطوفان  یزندگ   ، (1368)  ،زاده، حسنتقی 
 انتشارات علمی. 

 ،روزنامه ستاره  ،»استقالل قضات جزو برنامه دولت است«  ، الف(-1323)  ،خلعتبری، ارسالن
 .4و1ص ،1886ش

کرد؟«  ،ب(-1323)،  ------------ خودکشی  داور  ستاره،  »چرا    ،1887ش،  روزنامه 
 .6و1ص

 . دانی، تهران: جاو1ج ،یطالئ  عصر گرانی باز  ،(1357) ،ابراهم ،ینورخواجه

 .نی تهران: به آفر ،رضاشاه یپرماجرا یزندگ ،(1389) ،دلدم، اسکندر

 تهران: عطار. ، 5چاپ  ،4ج  ،ییحی  اتیح ،(1371) ،یحیی دولت آبادی،

 تهران: امیر کبیر.  ،یدموکراس  اصول و ران ی ا یقانون اساس ،(1357) ،مصطفیرحیمی، 
سوم  ،1ج    ،(اسناد  ت ی روا  به   یپهلو)خاندان    هایپهلو  ، (1384)  ،فرهادرستمی،    ،چاپ 

 تهران: مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران. 
نظام  ،(1381)   ، محمد  زرنگ، اسناد    ،1ج    ،رانی ا  یقضائ  یتحول  مرکز  انتشارات  تهران: 

 انقالب اسالمی.  
  تحوالت   و   ران ی ا  یقضائ   معاصردستگاه  خ ی تار  ،(1388)  ،نیحس   ان، یهژبر  و   نیحس   ،ینیزر

 کشور.   ی، تهران: روزنامه رسم1ج ،آن
قضائ  ،(1392)  ،زندیه، حسن نظام   هیعدل  وزرات)عصر    اول  یپهلو   دوره  در   رانیا  یتحول 

 قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.  ،(داور اکبر یعل
محمد راه«،  (1346)  ،سجادی،  وزارت  تا  مشهد  دادستانی  دن  ،»از  صص 23ش  ،ایسالنامه   ،

192-194. 
 تهران: نشر طالیه.   ،1ج  ،(نامه ی)زندگ  صالح اریالله ،(1367)، خسروسعیدی، 

 تهران: انتشارات وحید.  ،خاطرات صدر االشرف ،(1364) ،صدر )صدراالشرف(، محسن

 تهران: انتشارات علمی.  ،هی داور و عدل ،(1369)، عاقلی، باقر
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تهران:    ،(یدفتر  نیمت)دکتر    ری وز  نخست   کیخاطرات    ،(1370)  ، ------------

 انتشارات علمی. 
ج   ،جهان  و  رانی ا  یپلماسی د  ،یاسیس  ،یچهل سال در صحنه قضائ،  (1368)  ،عبده، جالل

 تهران: رسا.  ،ویراستار مجید تفرشی ،1
 تهران: اقبال. ،رانی ا یحقوق اساس ،(1331) ،عراقی، احمد

نوری، قضائی    ،(1323)  ،ابوالحسن  عمیدی  استقالل  رفتن  بین  از  با  داور  زمان  »دادگستری 
 . 1ص ،333ش ،روزنامه داد، «خراب شد

به کوشش مختار حدیدی    ،1ج  ،نگار  روزنامه  ک ی   یادداشتهای   ، (1395)  ، ------------
 تهران: مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران.، چاپ دوم ،و جالل فرهمند

به کوشش  ،  8و  4ج  ،  السلطنه  نیروزنامه خاطرات ع  ،(1374)  ،رزایم  قهرمان  السلطنه،  نیع
 . ریاساط: تهران  افشار، رجیمسعود سالور و ا

غنی  ،4ج  ،یغن  قاسم  دکتر  یها ادداشتی   ،(1367)  ،قاسمغنی،   سیروس  دکتر  کوشش    ، به 
 تهران: انتشارات زوار.  

قمی،  محمد،  فاطمی  س  ،(1389)  سید  فاطم  دیخاطرات   –ق  1294)  یقم   یمحمد 
 موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی.  تهران: کتابخانه، ،(ش1324

حسین پهلو  ،(1369)  ،فردوست،  سلطنت  سقوط  و  چاپ  1ج    ،یظهور  تهران:   ،20. 
 اطالعات.

 تهران: جاویدان.  ،السلطنه معتصم فرخ یاسیخاطرات س،  ------------ ،فرخ، مهدی

نشر   :، چاپ اول، قمیعصر قاجار و پهلو  ینظام قضائ  (،1388، )نیام  ،یبنائ  و  لمی فلور، و
 . پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 

  ، «آمدم  رونیب  هیعدل  از  »چرا  و  ه«یمن با »ده سال در عدل  یزندگان   ،(1348)،  کسروی، احمد
 تهران: باهماد آزادی. 

 ، تهران: نقره.گرانمحاکمه محاکمه ،(1363)  ،وسفی ،یفیشر وگلبن، محمد 

،  14، ش  11س    ،هایمجله خواندن  ،از مرحوم داور«  ی»داستان  ،(1329)  ،یعباسقل  ان،یگلشائ 
 .29ص

تهران:   ،1ج    ،هاشهی اند   و  هاگذشته  مجموعه  ای خاطرات من    ،(1377)  ،گلشائیان، عباسقلی
 انیشتین.  

 . یمل یتهران: مجلس شورا ،دهم دوره ،یمل یشورا  مجلس نیمجموعه قوان، (1336)
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 ی اسالم  یجمهور  یتهران: روزنامه رسم  ،1320-1331  یها سال  نیمجموعه قوان  ،(1388)

 .رانیا
 ی اسالم  یجمهور  یتهران: روزنامه رسم  ،1300-1312  یها سال  نیمجموعه قوان  ،(1388)

 .رانیا
 تهران: انتشارات الهام. ،3ج   ،رانی ا رینامه رجال و مشاه یزندگ  ،(1373)  ،حسنمرسلوند، 

 تهران: زوار.  ،2ج ،من یشرح زندگان  ،(1384) ،عبداهلل  ،یمستوف

 تهران: انتشارات علمی.  ،6و   5ج  ،رانی ا ساله ستیب خی تار ،(1374) ،مکی، حسین

 تهران: انتشارات زوار.  ،6چاپ  ،خاطرات و خطرات ، (1385)، هدایت، مهدی قلی خان

 تهران: امیرکبیر.  ،هاخاطره، (شاهنشاهی  2535) ،زاده، اسماعیلوالی
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