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چکیده

اعتبارنامه سندی است که به موجب آن پيروزی نامزدی در انتخابات به رسميت
شناخته ميشود و به مرکز اعالن ميگردد .نمایندگان مجلس اول شورای ملي،
فاقد اعتبارنامه بودند .نخستين اعتبارنامه در مجلس دوم شورا برای نمایندگان
صادر شد .اعتبارنامهها دورهبهدوره تغييرات شكلي و محتوایي فراواني به خود
دیدند .در دورههای نخست مجلس شورای ملي این اعتبارنامهها از حيث شكل و
محتوا از قاعده و قانون خاصي پيروی نميکردند .با مرور زمان و نزدیک شدن به
دورههای پایاني مجلس شورای ملي ،نظم و پيوستگي خاصي در آنها دیده
ميشود .اما بهطورکلي در همة اعتبارنامهها هيئت نظارت بر انتخابات به همراه
مرجعي دولتي به معرفي نماینده مربوط به حوزه خود پرداختهاند و انتخابات را
موافق با قوانين و مقررات انتخابات اعالم نمودند .در پژوهش حاضر با رویكردی
توصيفي و با تكيه بر اسناد موجود که همان اعتبارنامهها هستند ،به بررسي
تحوالت و تغييرات شكلي و محتوایي اعتبارنامههای بيستوچهار دورة مجلس
شورای ملي پرداخته ميشود و مندرجات و محتوای آنها با یكدیگر مقایسه
ميگردد.
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کلياتي دربارة اعتبارنامهها
نوشتار حاضر به دنبال بررسي شكلي و محتوایي اعتبارنامههای ادوار مختلف مجلس شورای ملي
است .با این قصد که تغييرات و تحوالتي که این اعتبارنامهها در دورههای مختلف به خود دیدهاند،
تشریح کند .تاکنون پژوهش خاصي دربارة موضوع مورد نظر انجام نشده است؛ به جز مقالهای با

عنوان «گزیدهای از اعتبارنامههای نمایندگان مجلس اول تا سوم» به قلم ندا شهماری که در فصلنامه
پيام بهارستان به چاپ رسيده است 1.وی در این مقاله ابتدا به نحوة بررسي اعتبارنامهها و مرجعي که
به آنها رسيدگي ميکند پرداخته ،سپس وظایف شورای نظارت بر انتخابات را برشمرده است.
حجم زیادی از مقالة موردنظر را ارائه نمونههای اعتبارنامههای دورههای نخستين مجلس پوشش
داده و بحث جامع و فراگيری دربارة اعتبارنامهها ارائه نشده است.
اعتبارنامههای دورههای نخستين مجلس شورای ملي (دوره دوم و سوم) از نظر ویژگيهای
ظاهری و محتوا چهرهای متفاوت با دیگر اعتبارنامهها دارند .این اعتبارنامهها نهتنها از نظر شكل و
قالب بلكه در محتویات و مندرجات نيز از نظم و قانون خاص پيروی نميکنند .این آشفتگي از
حوزهای به حوزة دیگر نيز به چشم ميخورد .از دورة چهارم مجلس شورای ملي اعتبارنامهها
سبک و سياقي یكسان ميیابند .به این صورت که در قالبي خاص در مطبعههای گوناگون در سطح
کشور حروفچين ميشوند .در دورههای پایاني مجلس شورای ملي ،اعتبارنامهها بار دیگر
بهصورت دستنویس ثبت شدهاند .بهطورکلي هر اعتبارنامه دربرگيرندة مشخصات فردی نماینده،
ميزان رأی دریافتي ،کل آرای موجود و تاریخ انتخابات است .در بخش پایين اعتبارنامهها ،انجمن
نظارت هر حوزه انتخاباتي تصدیق ميکند که انتخاب نمایندة مربوطه ،مطابق قوانين و مقررات
انتخابات است .درنهایت با مهر و امضای اعضای انجمن نظارت و مراجع تأیيدکننده( ،حاکم،
فرماندار یا بخشدار) اعتبارنامه وجه قانوني بهخود ميگيرد .البته این اعتبارنامهها تنها مربوط به دورة
دوم و سوم مجلس شورای ملي ميشود و اعتبارنامهای از مجلس اول برجای نمانده است .در
پژوهش حاضر روند تغييراتي که در عنوان ،مندرجات ،متن ،محتوا و مهرهای اعتبارنامهها رخ داده
است ،بررسي ميشود .اعتبارنامهها منبع اصلي مورد استفاده در این پژوهشاند که با مراجعة مستقيم
به آنها ،به پرسشهای مختلف در این زمينه پاسخ هایي داده شده است.
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سند یا مدرک (« ،)documentشاهد مكتوبي بر یک واقعيت است که ماهيت حقوقي دارد و طبق
اشكال از پيش تعيينشدهای که ضامن اعتبار و اطمينان به سند هستند ،تهيه شده است» (لوچيانا،
 .)17 : 711براساس تعریف انتخابشده بهطورکلي اسناد را ميتوان به چهار دسته تقسيم کرد:
 .اوراق و اسنادی که دربارة امور روزمرة زندگي و تحكيم روابط ميان مردم و اجتماع به
وجود آمدهاند و حاکي از روابط مالي و حقوقي مردم با یكدیگرند؛
 .اخوانيات :نامههای دوستانه و مكاتبات خانوادگي هستند؛
 .7مكاتبات پادشاهان و شاهزادگان که در قدیم به آن سلطانيات گفته ميشد؛
 .4اسنادی که مربوط به امور دولتي است و در دستگاههای اداری تهيه ميشدند
(قائممقامي.)43 -4 : 731،
اعتبارنامهها اسنادی هستند که در دستة چهارم قرار ميگيرند .یک سند تاریخي از دو جزء متن
و اضافات تشكيل شده است .متن سند شامل شرح موضوعي است که سند دربارة آن نوشته شده
است .متن اسناد معموالً از سه رکن اصلي مقدمه ،شرح موضوع و خاتمه تشكيل شده است ،اما
گاهي ممكن است که سندی بدون مقدمه ،یا بدون خاتمه و یا بدون هردوی اینها باشد .اضافات
یک سند نيز شامل مهر و امضا است که توسط هيئتهای تأیيدکننده به سند اضافه ميشدند
(قائممقامي .) 34- 37 : 731،این ویژگيها در بارة اعتبارنامهها صدق ميکند.

عنوان
در بعضي از اعتبارنامههای نخستين (مانند اعتبارنامههای مجلس دوم شورای ملي) لفظ «اعتبارنامه»
در سربرگ دیده نميشود .گاه اعتبارنامه با عنوان انجمن والیتي حوزة مربوطه آغاز ميشود و گاه
بدون هيچ عنواني به متن اعتبارنامه وارد شده است .در مواردی از اعتبارنامههای مجلس سوم
شورای ملي ،لفظ اعتبارنامه گاهي در عنوان آورده شده است .برای نمونه در اعتبارنامه مير
محمدصادق طباطبایي در مجلس سوم شورای ملي به سال  77قمری ،عنوان «اعتبارنامة نمایندة
مقيم طهران و توابع» درج شده است .البته برخي از اعتبارنامههای این دوره فاقد عنواناند؛ ولي در
متن همين اعتبارنامههای بيعنوان هم بهروشني اشاره ميشود که این برگه اعتبارنامه برای نامزد
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انتخابات صادر شده است .توجه به این نكته نشاندهندة این مطلب است که در این دوره این اوراق
با عنوان «اعتبارنامهها» شناخته ميشدند .برای نمونه ،اعتبارنامة «سپهدار اعظم» از حوزة انتخابيه
زنجان و توابع (خمسه) ،که در رجب  777ثبت شده است ،دارای عنوان اعتبارنامه نيست؛ اما در
متن آن اشاره شده است که« :اعتبارنامة حضرت مستطاب اشرف آقای سپهدار اعظم دامت شوکت
که مرقوم داشتهاند در کمال صحت و اتقان و موافق نظامنامه انتخابات است» .از مجلس چهارم
شورای ملي تا مجلس یازدهم شورای ملي ،عنوان اعتبارنامه رسميت دارد و از مجلس دوازدهم
عنوان «استوارنامه» جایگزین «اعتبارنامه» ميگردد .این روند تا مجلس چهاردهم نيز ادامه یافته
است ،تا اینكه در انتخابات مجلس پانزدهم ( 7 3ش) عنوان «اعتبارنامه» باردیگر به صورت رسمي
درج ميشود و تا پایان مجلس بيستوچهارم بر همين روال ميماند و تغيير اسمي دیگری در آن
بهوجود نميآید.

شکل ظاهری اعتبارنامهها
نخستين مسئله در ارتباط با اعتبارنامهها توجه به تزئين آنها با کادربندیهای مختلف و نوع قلم در
نگارش آنها است .اعتبارنامههای دوره مشروطه (دورههای دوم و سوم مجلس شورای ملي)،
بهصورت دستنویس و با خط زیبای نستعليق نگارش یافته و فاقد کادربندی هستند و در دورههای
بعد (از دوره چهارم مجلس شورای ملي در سال  711شمسي تا دوره نوزدهم در سال 774
شمسي) قالب اصلي اعتبارنامهها در «مطبعه»های گوناگوني که در سطح کشور وجود داشت
بهصورت ماشيني حروفچين ميشود و گاهي در انتهای اعتبارنامه نام مطبعة مربوط نيز نوشته
ميشود («مطبعه سيروس»« ،مجلس شورای ملي»« ،دولتي طهران»« ،روشنایي» و)...؛ با این وصف
مشخصات فردی هر نامزد و ميزان رأی دریافتي او که برای هرکدام متغير و متفاوت بوده،
بهصورت دستنویس درج ميگردد.
در این شانزده دورة مجلس شورای ملي (چهارم تا نوزدهم) اعتبارنامهها از نظر ویژگيهای
ظاهری بسيار بههم شبيه و در یک قالب طراحي شدهاند؛ بدینشكل که بهصورت ماشيني
حروفچيني شده و دارای کادربندی و فاقد تصویر نامزد مربوطهاند.
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دستنویس نگاشته ميشود و بدون هرگونه کادربندی است .از مجلس بيستویكم تغيير عمدهای
که در اعتبارنامهها پدید ميآید ،افزودن تصویر نامزدها به آن است.

القاب و عناوین
دادن القاب به اشخاص پيشينهای قدیمي دارد .در بعضي از حكومتها در ایران پيش از اسالم مانند
سامانيان و آلبویه القاب کم و ساده بهکار برده ميشد و بيشتر القاب شغلي استعمال ميشده است؛
مانند مستوفيالممالک ،معيرالممالک و . ...در دورة قاجار افزونبر القاب شغلي ،القاب توصيفي نيز
رواج یافت و در این زمينه افراط و مبالغة فراواني صورت گرفت (قائممقامي.) 67- 6 : 731،
انتظار ميرفت به منظور رعایت عدالت ،در اعتبارنامهها ،هنگام درج نام نامزدها ،هيچ عنوان و لقبي
برای کسي استفاده نشود؛ ولي با کمال تعجب مشاهده ميکنيم که در این زمينه عدالت رعایت
نشده و رویة یكنواختي در پيش گرفته نشده است.
در اعتبارنامهها بنا به شأن و مرتبة و پایگاه اجتماعي نامزد موردنظر در دورههای مختلف ،القاب
متفاوتي برای برخي از آنها مورد استفاده قرار ميگيرد .در اعتبارنامههای دورة مشروطه ،گاه از
القابي چون «جناب مستطاب شریعتمدار»« ،حضرت مستطاب االجلاالکرم» استفاده شده است .این
درحالي است که برای برخي دیگر از نامزدها تنها به عنوان «آقا» بسنده شده است .برای نمونه در
اعتبارنامة نامزد دورة سوم مجلس شورای ملي از حوزة طهران و توابع ،از وی با عنوان «آقای
ميرمحمد صادق طباطبایي» یاد شده و در اعتبارنامهای دیگر از همين دوره ،مربوط به حوزة زنجان،
نام نماینده «حضرت مستطاب اجلاالکرم افخم آقای سپهدار اعظم دامت الشوکه» ذکر شده و
بهگونهای عدالت و رویكردی بالسویه در اعتبارنامهها درخصوص نامزدها در پيش گرفته نشده
است .در اعتبارنامههای دورههای بعد نيز تا دورة بيستوچهارم بسته به مقام و منصب نامزد پيروز
انتخابات ،عنوان و القاب متفاوت بهکار رفته و گاه با طول و تفصيل فراوان همراه است .برای نمونه
ميتوان به اعتبارنامههای زیر اشاره کرد« :حضرت اشرف آقای سيد احمدخان قوام السلطنه» مربوط
به دورة چهارم و یا «تيمسار سرلشكر حبيباهلل آزموده» از دوره بيستوچهارم و گاه حتي بدون
هيچ عنواني «غالمحسين رحيميان» از دورة پانزدهم مجلس شورای ملي.
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مندرجات اعتبارنامهها
با مطالعة اعتبارنامهها به ميزاني که به دورههای پایاني مجلس شورای ملي نزدیک ميشویم ،متن
موجود در آنها کوتاهتر ميگردد ،چنانچه اعتبارنامههای دوره مشروطه گاه به فراتر از  3سطر نيز
ميرسد؛ این درحالي است که اعتبارنامة دورة بيستوچهارم در  3تا  6سطر خالصه ميشود.
همچنين استفاده از واژههای عربي در متن اعتبارنامهها با گذشت زمان کمتر ميشود .در
اعتبارنامههای دورههای آغازین مجلس شورای ملي ،واژههایي چون «دارالشوری»« ،دارالخالفه» به
ميزان زیادی بهچشم ميخورد .درحاليکه در اعتبارنامههای دورههای پایاني ،اینگونه واژهها دیده
نميشود .همچنين از دورة چهارم مجلس شورای ملي ،در کنار تاریخ قمری ،تاریخ شمسي نيز قيد
ميشود و این روند تا دورة ششم مجلس به سال  713شمسي ادامه ميیابد؛ تا اینكه از تاریخ
مذکور ،تاریخ هجری شمسي بهطورکلي جایگزین تاریخ هجری قمری ميگردد.
مندرجات متن اعتبارنامهها شامل حوزة انتخابيه ،مشخصات فردی نامزد (نام و نام خانوادگي،
نام پدر ،شماره شناسنامه ،شغل ،سن و محل تولد) ،زمان برگزاری انتخابات ،ميزان رأی دریافتي
نامزد و کل آرای ماخوذه بود .براساس تغييرات این مندرجات ميتوان اعتبارنامهها را به سه دسته
تقسيم نمود:
 .اعتبارنامههای دورة دوم و دورة سوم مجلس شورای ملي
 .اعتبارنامههای دورة چهارم تا دورة بيستویكم مجلس شورای ملي
 .7اعتبارنامههای دورههای بيستودوم ،بيستوسوم و بيستوچهارم مجلس شورای ملي
مندرجات دستة اول اعتبارنامهها ،تفاوتهای فراواني با اعتبارنامههای دو دستة دیگر دارد.
قالب اعتبارنامههای هر حوزة انتخاباتي در دورة دوم یا سوم مجلس شورای ملي با دیگر حوزههای
همان دوره نيز متفاوت است و هرکدام دارای متن جداگانه و مندرجات مختص به حوزة مربوطه
است.
بهطورکلي در اعتبارنامههای این دو دوره ،نام نماینده ،حوزة انتخابيه مربوطه ،تعداد رأی
ماخوذه ،کل آرای ریختهشده و تاریخ نگارش اعتبارنامه درج شده است .اما معموالً افزونهبر
مطالب یادشده که نكات کليدی هر اعتبارنامه محسوب ميشود ،توضيحات دیگری هم در
اعتبارنامهها موجود است .برای نمونه در اعتبارنامة مير محمدصادق طباطبایي از حوزة تهران و توابع
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آرایي که به دالیل مختلف باطل اعالم شده نيز درج گردیده است.
بهطورکلي اعتبارنامههای این دو دوره دارای نظم و ترتيب و نگارشي یكدست نيستند و معموالً
اعتبارنامهها از حوزهای به حوزة دیگر ،از نظر جزئيات مندرجات متفاوتاند و قالببندیهای
مختلفي دارند؛ اما همگي بيانکنندة یک مطلباند و آنهم معرفي کوتاه نامزد در حد بيان نام و
القاب او ،ميزان رأی اخذشده برای نامزد پيروز در حوزة مربوطه و درنهایت شهادت ناظران بر
درستي اعتبارنامه و رعایت قوانين و مقررات انتخابات که در تمام اعتبارنامهها درج شده است.
نكتة حائز اهميت دیگر آنكه اعتبارنامههای نامزدهای انجمنهای والیتي با دیگر اعتبارنامهها
تفاوت دارد .در این نوع از اعتبارنامهها بهجای معرفي یک نامزد ،چندین نامزد در یک برگه
اعتبارنامه معرفي ميشوند .برای نمونه اعتبارنامة انجمن والیتي شوشتر که مربوط به دورة دوم
مجلس شورای ملي است ،مشتمل بر معرفي و تأیيد سه نامزد پيروز است .در این اعتبارنامه به شيوة
انتخابات نيز اشاره شده است .مثالً اینكه نخست انتخاباتي در هر یک از حوزههای والیت مربوطه
(شامل عربستان ،شوشتر ،دزفول ،محمره و عشایر) برگزار ميشود ،سپس برگزیدگان از طریق
اعتبارنامة مخصوصبهخود به هيئت ناظران مرکزی معرفي ميشوند و با حضور آنان انتخابات
دیگری انجام ميشود و سه نفر که شامل شيخ محمدعلي بهجت و حاجي عزالممالک ،منتخبان
دزفول ،و سيد محمدباقر ادیب ،منتخب شوشتر بودند به عنوان نامزدهای پيروز مجلس شورای ملي
معرفي ميگردند .سپس در این اعتبارنامه به ميزان رأیي که هرکدام از آنها کسب کردهاند ،اشاره
ميشود .در پایان اعتبارنامه ،انجمن والیتي نيز در کنار انجمن نظارت بر انتخابات حكم به تأیيد این
اعتبارنامه داده و به درستي و صحت انتخابات شهادت ميدهند.
در دورة دوم مجلس شورای ملي ،اعتبارنامه شيخ اسماعيل هشترودی از آذربایجان به تهران
فرستاده شده ولي شيوهای متفاوت با اعتبارنامههای نامزدهای دیگر والیات دارد .در آن حتي به
ميزان رأی اخذشده برای نامزد پيروز نيز اشارهای نشده و تنها قيد شده است که ایشان «با اکثریت
تامه و با شرایط مندرجه منتخب و اینک روانة پایتخت ميشود» .در پایان نيز ،زمان دقيق انتخابات
درج نشده و تنها زمان ثبت سند (ماه رمضان  ) 7 2قيد شده است.
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در جدول زیر مندرجات کليدی چند اعتبارنامه به تفكيک آمده است.
حوزه/والیت

نام نماینده

تاریخ انتخابات

تعداد رأی

مملكت

سيد اسماعيل

(ذکر نشده)

(ذکر نشده)

آذربایجان

هشترودی

طهران و توابع

ميرمحمد

/صفر77 /

4642

تعداد کل

تاریخ نگارش

آرا

اعتبارنامه

(ذکر نشده)

رمضان 7 2/ق.

211

جمادیالثاني77 /

صادق طباطبایي

خمسه

سپهدار اعظم

/ 6رجب777/

6 31

1681

/ 2رجب777/

(زنجان و
توابع)

دستة دوم اعتبارنامهها دارای قالب مشابهي است و از نظم و پيوستگي خاصي پيروی ميکنند.
مندرجات اصلي این اعتبارنامهها در تمام دورههای یادشده بدون تغيير باقي مانده است .در متن
تمامي این اعتبارنامهها ،مشخصات فردی نامزد شامل نام و نام خانوادگي نامزد ،نام پدر ،شغل ،سن
و محل سكونت او درج شده است .افزونبرآن حوزة انتخابية مربوطه ،تاریخ برگزاری انتخابات،
ميزان رأی اخذشده برای نامزد پيروز ،کل آرای موجود و تاریخ ثبت اعتبارنامه نيز قيد شده است.
بهطورکلي از سال  71شمسي نسبت به دورههای پيشين ،در اعتبارنامهها به مشخصات فردی
نماینده بيشتر پرداخته ميشود؛ اما گاه اطالعات نمایندگان بهصورت ناقص تكميل شده که این امر
موردی است و بهندرت پيش آمده است.
در جدول زیر مندرجات چند اعتبارنامه برای نمونه آمده است:
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انتخابيه

خانوادگي

کرمان

آصفالممالک

نجف

غالمحسين

آباد

ميرزا

مراغه

اسكندرمقد

محمدرحيم

خدمات

3

خان

دولتي

سال

ظلالسلطان

مالک

74

سكونت

انتخابات

دریافتي

کرمان

اصفهان

/7شعبان772/

/8خرداد712/

6671

6

8363

ناقص

سال

فتحاهلل

م

مستخدم

61

وزارت

سال

مراغه

/2اریبهشت7 6/

2624

71611

داخله
کاشان

اهللیار صالح

تهران

حيدر

سيدحسن

ناقص

خان

محمود

صائبي

37

تهران

فروردین7 8 /

3 2

61 2

سال

نماینده
کارگران

4

تهران

74 /6/ 2

67211

2 7 1

سال

بهطورکلي دستة سوم تفاوتهای زیادی با دستة دوم اعتبارنامهها ندارند .بيشترین تغيير
اعتبارنامههای این گروه عكسدار بودن آنها و تفاوتهای ظاهری دیگری است که پيش از این
ذکر شد .مشخصات فردی نامزد مانند دستة دوم اعتبارنامهها بهطور کامل نگاشته شده است .با این
تفاوت که در این دوره ،شمارة شناسنامه نامزد به همراه محل صدور شناسنامه نيز درج شده است.
بنابراین در این دوره دقت بيشتری در زمينة ثبت مشخصات فردی نامزد به عمل آمده است .تغيير
دیگری که ميتوان به آن اشاره نمود ،این است که در اعتبارنامههای دورههای بيستوسوم و
بيستوچهارم ،دیگر شغل نامزد ثبت نميشده است که البته این مورد در ارتباط با دورة
بيستویكم ،صادق نيست.
در جدول زیر به مندرجات چند نمونه اعتبارنامه اشاره شده است:
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حوزه

نام/نام

نام پدر

شغل

سن

محل

تاریخ برگزاری

رأی

کل آرا
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نام پدر

حوزه

نام

انتخابيه

نامخانوادگي

ش

شغل

شناسنامه

سن/سال

محل

تاریخ

تعداد رأی

تولد

سكونت

برگزاری

دریافتي

انتخابات

صادره
ماربين-

محمود پروشاني

همایونشهر

محمد

7718

حسين

کل آرا

نماینده

 31سال

تهران

746/3/ 7

1328

1 14

مجلس
شورای
ملي

بهشهر

عبداهلل

هوشنگ

7 6 6

713

731/4/ 1

288

7 28

شریفها
تهران
بروجرد

حبيباهلل

هدایتال

آزموده

له

312

86

734/7/71

31 1

8 23

بروجرد

محتوای اعتبارنامهها
از موارد شایان توجه در محتوای اعتبارنامهها این است که در انتهای هر اعتبارنامه ،انجمن نظارت
هر حوزة انتخاباتي تصدیق کردند که انتخاب نامزد پيروز مطابق قوانين انتخابات است .قوانين
انتخابات و متممهایش که اصالحاتي را بهخود دیده ،قيد شده است .تاریخ هرکدام از این تغييرات
نيز درج شده است.
در اعتبارنامههای مجلس چهارم و پنجم ،به قوانين انتخابات  1شوال  7 8اشاره شده است؛
اما در تاریخ پنجم و دوازدهم مهرماه  714شمسي بعضي از مواد قانون انتخابات پيشين اصالح و
به تصویب مجلس شورای ملي ميرسد .چنانچه در اعتبارنامة مجلس ششم عالوهبر اشاره به قانون
انتخابات  1شوال  7 8ق .به اصالحات آن در سال  714ش .نيز تأکيد شده است .این روال تا
اعتبارنامههای مجلس نهم به همين شكل باقي ميماند؛ اما در اعتبارنامه مجلس دهم که مربوط به
اسفندماه سال  7 7است ،افزونبر قوانين فوق به قانون دهم مهرماه  7 7هم اشاره رفته است .این
روند تا اعتبارنامههای مجلس سيزدهم ادامه دارد .در اعتبارنامة مجلس چهاردهم که مربوط به
شهریور ماه

 7است ،قانون  2مردادماه

 7نيز اضافه شده و بهترتيب در اعتبارنامههای

1
یاد شده است.
بهاینترتيب حجم محتویات و مندرجات اعتبارنامهها با گذشت دورههای مختلف مجلس و با
تصویب قوانين جدید افزایش پيدا ميکند .برای نمونه در اعتبارنامة مجلس بيستم ،عنوان ميشود:
انتخابات مطابق با قوانين و مقررات انتخابات  1شوال سال  7 8هجری قمری که
برخي از مواد آن در دوازدهم شهریورماه و پنجم و دوازدهم مهرماه  714شمسي و
 1خرداد و

تيرماه  716و قانون دهم مهرماه  7 7و قانون هفتم مردادماه 7

بوده است و رعایت ماده واحده مصوب خردادماه  778مجلسهای سنا و شورای
ملي و با توجه به مصوبات مجلس واحد کنگره تشكيلشده در اردیبهشتماه 776
مربوط به مواد ( ) و ( )41و ( )31قانون انتخابات انجام شده است.

همچنين در اعتبارنامة مجلس بيستویكم مربوط به مهرماه سال  ، 74عالوهبر قوانين باال ،به
قانون انتخابات مصوب خردادماه  778و مواد اصالحيه قانون انتخابات ششم بهمنماه  74و
آیيننامة اجرایي قانون انتخابات دو مجلس ،مصوب دهم تيرماه  74نيز اشاره رفته است .بهمرور
درج تمام این اطالعات در اعتبارنامهها غيرضروری به نظر آمد ،چنانچه در اعتبارنامههای دورههای
بعد ،دیگر شاهد اینگونه ترتيبات نيستيم و این اعتبارنامهها که در هر دوره طول و تفصيل بيشتری
ميیافتند و اوج آن در مجلس بيستویكم است ،خالصهتر ميشوند .متن اعتبارنامهها در دورههای
بيستودوم ،بيستوسوم و بيستوچهارم مجلس شورای ملي بهمراتب کوتاهتر از دورههای پيشين
شده است و از این پس به جای ذکر تاریخهای قوانين ایجاد شده در شيوة انتخابات ،بهطورکلي
این مطلب درج شده است:
انتخاب نامبرده با رعایت جميع قوانين و مصوبات ملي و آیيننامههای مربوطه بهعمل
آمده و شرح این انتخاب در صورت مجلس نهایي انتخابات این حوزه مندرج
ميباشد.

مهرها و امضاها
بهطورکلي مهرهایي که در اعتبارنامهها وجود دارد به دو دسته تقسيم ميشوند:
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مجلس پانزدهم ،شانزدهم ،هفدهم ،هجدهم و نوزدهم نيز عالوهبر قوانين گذشته ،از این قانون نيز
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 .مهرهایي که مربوط به اعضای انجمن نظارت انتخابات است؛
 .مهرهای مراجع تأیيدکننده.
اعضای انجمن نظارت انتخابات که از رئيس ،نایب رئيس ،منشي و اعضا تشكيل شده بود
معموالً نه نفر بودند .البته در برخي از دورهها این تعداد به بيش از نه نفر ميرسيد و گاه کمتر از این
تعداد بود .برای نمونه اعضای انجمن نظارت مرکزی در دورة مشروطه گاه به دوازده نفر نيز
ميرسيدند و در دورهای دیگر کمتر از شش نفر بودند .این اعضا در پایان اعتبارنامه با مهر و
امضای خود صحت انتخابات حوزة موردنظر را برای نمایندة مربوطه تأیيد ميکنند .در
اعتبارنامههای مربوط به دورة مشروطه تنها مهر مورد استفاده قرار ميگرفت و امضایي وجود
نداشت .در این دوره ،اعتبارنامههای متعلق به انجمنهای والیتي افزونبر مهرهای اعضای انجمن
نظارت ،دارای مهرهای اعضای انجمن والیتي نيز بودند .اعتبارنامة شيخ اسماعيل هشترودی دارای
مهر «انجمن نظارت انتخابات دارالشورای ملي» است؛ و اعضای انجمن به صورت جداگانه
اعتبارنامه را مهر نكردهاند .اعتبارنامهها از سال  71شمسي (یعني از دوره چهارم مجلس شورای
ملي) عالوهبر مهر ،حاوی امضا نيز هستند؛ ولي همچنان مهر غالب بود و تعداد کمي از ناظران
عالوهبر مهر ،امضا نيز ميزدند.
از سال  713ش .به بعد (دورة ششم مجلس شورای ملي) بيشتر ناظران در کنار مهر خود ،امضا
نيز داشتند و این روند به این ترتيب در دورههای بعد بهگونهای ادامه یافت که مهرها کمکم حذف
شدند و امضا جای مهر را گرفت؛ چنانچه در اعتبارنامههای سال  7 3ش .تعدد امضاها بيش از
مهرها بود و ناظران بهندرت در اعتبارنامههای این دوره از مهر استفاده ميکردند؛ سرانجام در
اعتبارنامههای دوره بيستویكم تا مجلس بيستوچهارم شورای ملي دیگر هيئت ناظران از مهر
استفاده نكردهاند.

مهرهای مراجع تأیيدکننده
در دورههای آغازین مجلس شورای ملي ،مهر حكومت و حاکم ،و در اعتبارنامههای دورههای
بعد ،مهر فرمانداری و فرماندار مشاهده ميشود .حكومت به منظور تأیيد اعتبارنامهها ،مهر
مخصوص بهخود را در اعتبارنامهها دارد که در اعتبارنامههای دورة مشروطه عالوهبر مهر ،نمایندة
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حوزة مربوطه را تأیيد نموده است .برای نمونه در انتهای اعتبارنامه «سپهدار اعظم» که به نمایندگي
خمسه در دورة سوم مجلس شورای ملي انتخاب شده بود ،علياصغر خان مشيرالممالک به عنوان
نمایندة حكومت خمسه ،متني در زمينة تأیيد انتخاب وی آورده است و مهر او در پایان صفحه
بهچشمميخورد .در اعتبارنامة دور دوم مجلس شورای ملي از انجمن والیتي شوشتر نيز مهر
«فخرالملک» به همراه تأیيد او از انتخابات حوزة مربوطه آمده است .گاه در برخي از این مهرها
تنها عنوان مهر حكومتي موجود است و گاه مهر شخصي نمایندة حكومت ذیل اعتبارنامهها به
چشم ميخورد .در هر صورت آنچه ضرورت داشت ،تأیيد اعتبارنامه به دست مرجعي حكومتي
بود که در همة اعتبارنامهها آمده است.
از اعتبارنامة دوره دوازدهم مجلس ( 7 1ش ).بهجای مهر و امضای حاکم و مهر حكومتي،
مهر و امضای فرماندار و مهر فرمانداری ثبت شده است که البته در این مورد هم در تعدادی از
اعتبارنامهها ،بهجای امضای فرماندار ،امضای شهردار و یا بخشدار آمده است .برای نمونه در
اعتبارنامة «احمد صفاری» در دورة دوازدهم ،امضای بخشدار و شهردار الهيجان محمدحسين دولو
ثبت است .در اعتبارنامة «بهاءالدین کهبد» از حوزة ساوجبالغ و شهریار مربوط به دورة هفدهم
مجلس شورا ،مهر بخشداری کرج به همراه امضای بخشدار موجود است و فرماندار مهر شخصي
ندارد؛ اما در تعدادی از آنها مهر حكومت موجود است .بنابراین مهرهای موجود پيرو قاعده و
نظم خاصي نيست؛ چنانکه در اعتبارنامة محمود ذوالفقاری از حوزة شهرستان رفسنجان مربوط به
دورة هجدهم مجلس شورای ملي ،هيچگونه مهری وجود ندارد و حتي فاقد امضای فرماندار
مربوطه است؛ درواقع بهجز تأیيد اعضای انجمن نظارت ،مهر و امضای هيچ مرجع ذیصالح
دیگری در آن دیده نميشود.
در اعتبارنامة مجلس بيستودوم بهجای مهر فرمانداری ،مهر وزارت کشور ،بخشداری
همایونشهر – ماربين آمده و در کنار آن امضای بخشدار منطقه مهندس نصرتاهلل وفایي درج شده
است .در اعتبارنامة شكراهلل بختياری از حوزة شهرستان آبادان مربوط به دورة بيستوسوم مجلس
شورای ملي نيز مهر وزارت کشور به همراه امضای علياصغر تفضلي فرماندار آبادان آمده است.
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عالوهبر این در اعتبارنامههای سه دورة پایاني مجلس شورای ملي که پيوست عكس نيز دارند ،مهر
روی عكسها با مهری که ذیل مهر فرماندار و فرمانداری خورده ،یكسان است.

نتيجه
بهطورکلي اعتبارنامههای مجلس شورای ملي (از دوره دوم تا بيستوچهارم) از حيث شكل ظاهری
و محتوا روند رو به رشدی را طي کرده است .از نظر شكل ظاهری اعتبارنامهها در دورههای دوم و
سوم شورای ملي از نظم و قاعدة خاصي پيروی نميکرد و بهصورت دستنویس ثبت ميشد .اما از
دوره چهارم در قالبي خاص در مطبعههای گوناگون کشور حروفچين ميشد .با مطالعة
اعتبارنامهها به ميزاني که به دورههای پایاني مجلس شورای ملي نزدیک ميشویم ،متن موجود در
آنها کوتاهتر و استفاده از واژههای عربي در متن اعتبارنامهها با گذشت زمان ،کم ميگردد.
در متن تمامي اعتبارنامهها مندرجاتي چون نام نماینده ،حوزة انتخابية مربوطه ،ميزان رأی
دریافتي ،کل آرای موجود و تاریخ نگارش اعتبارنامه به عنوان نكات کليدی وجود دارد .در
اعتبارنامههای دورههای پایاني مجلس شورای ملي معرفي نماینده با جزئيات بيشتری (شماره
شناسنامه ،محل صدور شناسنامه و )...همراه است .اما متن اعتبارنامههای دورههای پایاني مجلس
شورای ملي بهمراتب کوتاهتر ميگردد .با این وجود همة اعتبارنامهها یک هدف را دنبال ميکنند
و آنهم تصدیق انتخابات حوزههای انتخاباتي از جانب انجمن نظارت بر انتخابات بود .این هيئت با
مهر و امضای خود تأیيد ميکردند که انتخاب نمایندة مربوطه ،مطابق قوانين و مقررات انتخابات
است .اصوالً برگزاری انتخابات برعهدة هيئت نظارت بود .مهرها در اعتبارنامهها شامل مهرهای
مراجع تأیيدکننده و مهرهای اعضای انجمن نظارت است که بهمرور زمان این مهرها جای خود را
به امضا ميدهند.

کتابنامه


آرشيو کتابخانه مجلس شورای اسالمي ،اعتبارنامههای نمایندگان مجلس شورای ملي.



شهماری ،ندا« ،) 712( .گزیدهای از اعتبارنامههای نمایندگان مجلس اول تا سوم» ،پيام بهارستان،
ش .



قائممقامي ،جهانگير ،) 731( .مقدمهای بر شناخت اسناد تاریخي ،تهران :انجمن آثار ملي.
لوچيانا ،دورانتي( .زمستان« ) 711سند شناسي» ،ترجمه مریم وتر ،فصلنامة گنجينة اسناد ،ش.26 :
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نمونهای از اعتبارنامههای نمایندگان مجلس شورای ملي
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