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هـدف: هدف از انجام تحقیق حارض تحلیل وضیعت مقرری 
ایندگان 

وكاركنان نخستین مجلس شورای ملی ایران است.

روش/ رویکـرد پژوهـش: روش تحقیـق در پژوهـش حاضـر تحقیـق 

تاریخی است. در این روش اطالعات الزم از منابع كتابخانه ای با تاكید 

وتكیه بر اسناد موجود در آرشیو كتابخانۀ مجلس شورای اسالمی گرد 

آوری شده و سپس بر اساس نظم وتوالی منطقی تاریخی پردازش 

گشته وتحقیق مدون شده است.

یافتـه ها ونتایج: از یافته های تحقیق حارض، اینگونه مستفاد می شود 

كه مجلس اول شورای ملـی با كاربـرد تجربیـات اداری – مـالی دستگاه 

دیوانی كشـور، تنها موفـق به پرداخت بخـش محـدودی ازحقـوق 


ایندگان و كاركنـان خـود شد وبخش مهـم این حقوق در دوره های 

بعدی قانونگذاری به آن ها ویا بازماندگانشان پرداخت شد، چرا كه بنا بر 

ركز مجلس اول برحل مشكالت  دالیلی به ویژه نبود منابع مالی كافی،̧ 

اقتصـادی كشور وكوتاه مـدت بودن این دورۀ قانـون گذاری، امكان 

رسیدگی به امور داخلی مجلس برای 
ایندگان محدود بود ؛ ازاین رو 

مجلس اول از ساختار مالی منطقی برخوردار نبود
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تحلیل وضعیت حقوق و مقرری 
ایندگان
 و كاركنان نخستین مجلس شورای ملی

 مقدمه
داراالنشا و نظام اداري مجلس اول از گستردگي الزم و انتظام اوليه برخوردار بود و با پيشرفت 
كار مجلس، توسعة بيشتري نيز يافت؛ اما ساختار مالي آن، گستردگي و استحكام الزم را 

نداشت. اين امر چند دليل بارز داشت كه عبارت بودند از:
1. شكل گيري نهاد مشروطه بر پاية جنبشي حق طلبانه و براساس از خودگذشتگي براي 
فردايي بهتر و گريز از يوغ ستم بود كه هر نوع فداكاري در اين راه، با دل و جان مشروطه خواهان 
عجين شده بود و مسائل مادي اهميت كمتري داشت؛ در نتيجه، از ابتدا، مقرر نبود كه حقوقي 
به نمايندگان ملت پرداخت شود و آنها هم ادعايي در اين مورد نداشتند و، بدين روي، دفتر و 

تشكيالت مالي براي دريافت ها و پرداخت  ها ايجاد نشد.
2. مجلس رابطة خوبي با دربار و دولت نداشت؛ در نتيجه، از سوي آنها حمايت مالي 
نمي شد. با توجه به اينكه در اين دوره، بودجة مملكت در دست دربار و دولت بود، آنها هيچ 
تعهد مالي را نسبت به مجلس نپذيرفتند. به بيان ديگر، در تنظيم بودجة ملي، مجلس جايگاهي 
نداشت و هر چه بود به صورت موردي و از محل هاي متفاوت به مجلس پرداخت مي شد كه 

آن هم بسيار محدود بود و حتي كفاف مخارج بخشي از كاركنان مجلس را نمي كرد.
3. در آن زمان، هنوز، مجلس نظم و ثباتي به خود نگرفته بود و بخش ها و واحدهاي اداري 
آن مشخص نبود. اين بخش ها، به مرور زمان و بر اساس نيازهاي پيش آمده، شكل گرفت و 
جذب نيرو كرد؛ اما تعداد همين كاركنان نيز طبق اسناد موجود، كمتر از 60 نفر بود (كمام: م1، ك3، 
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ج3، پ28 ). اين افراد هم عمدتاً پروندة شخصي مالي در مجلس نداشتند و تعداد آنها محدود بود؛ 
در نتيجه، در تشكيالت مالية مجلس اول، عمالً جايگاه مالي بارزي طلب نمي كردند. آنان تنها 

وجوهي به صورت علي الحساب دريافت مي نمودند(كمام: م1، ك3، ج3، پ27 ).
4. واقعيت ديگر اينكه، الزم بود قبل از شكل گيري ساختار مالي مجلس اول، ابتدا ساختار 
اداري و اجزاي آن به طور كامل ثبات يابد و بر اساس آن، برنامه ريزي مالي به عمل آيد كه اين 
امر، با توجه به نوپابودن مجلس و فشارهاي سياسي و اقتصادي فراوان بر آن، در كوتاه مدت 

غيرممكن بود.
با اين توصيف، از اسناد مالي مجلس اول، تعداد كمي باقي مانده كه سيد حسن تقي زاده 
در چند مورد اشاراتي به آنها داشته است. اين اسناد اندك، نشان از شكل گيري ساختار مالي 
در مجلس اول دارد. اين ساختار، پس از كمك هايي مانند كمك گمرك تهران به مجلس 
ايجاد شد و دفاتر مالي شكل گرفت؛1 كه از آن با نام «دفتر ثبت مجلس» ياد شده است و 
احتماالً چند كارمند مجلس نيز در اين بخش مشغول به كار بوده اند. نحوة ادارة اين بخش 
از مجلس، با داراالنشا يا در حقيقت، با بخش اداري متفاوت بود؛ زيرا در رأس ادارة ماليه، 
يكي از نمايندگان مجلس قرار داشت. در مجلس اول، هيئت رئيسه، محقق الدوله را - كه 
از نمايندگان تحصيل كرده و بامعلومات بود- مأمور كرد تا بر امور مالي و پرداخت ها و 
دريافت هاي مجلس نظارت كند. به عبارت ديگر، وي «متصدي امور مالي» مجلس شد (كمام: 
م1، ك3، ج3، پ27). چند سندي كه از عملكرد مالي محقق الدوله باقي مانده، نشان  مى دهد  كه 
پرداخت ها و دريافت ها در دفتر مجلس به طور دقيق و با خط فارسي و نگارش سياق ثبت 
مي شد2. محقق الدوله - كه در ترتيب هيئت رئيسة مجلس اول در زمرة مباشران يا كارپردازان 
حضور داشت و منتخب صنف تجار تهران بود- پيش از نمايندگي، عالوه بر گذراندن دروس 
سياسي، در تجارت نيز دستي داشت و با خط سياق و امور ثبت و ضبط دفاتر مالي به خوبي 
آشنا بود3. از اين رو، نمايندگان، يكي از حساس ترين كارهاي مجلس اول را به او واگذار 
كردند؛ كسي كه به حق مي بايست او را پايه گذار ساختار مالي مجلس اول مشروطه دانست. 
پس از مرگ محقق الدوله، صديق حضرت (از نمايندگان تهران) جانشين او شد. در مشروح 
مذاكرات مجلس در تاريخ پنجشنبه 14 شوال 1325 آمده است:«...در اين موقع به اكثريت آرا 
صديق حضرت به رياست دفتر انتخاب شد» (ضميمة روزنامة رسمي...، 14 شوال 1325، ص390).

گويا از اين تاريخ به بعد، صديق حضرت، وظايف محقق الدوله را عهده دار شد. او نيز از 
نمايندگان تحصيل كردة اروپا و مدرس مدرسة سياسي بود كه ايجاد ادارۀ مجلس اول و 
بسياري از برنامه ريزى ها از ابتكارات او بود (آدميت، 1355، ج1، صص363، 368، 424).

۱. برای آگاهی بیشتر ن.ك.: كمام: م۱، ك۸، 

ج۳، پ۹۱؛ پرسشنامه های میرزا ابراهیم 

كالنتر (شرف الدوله)، نمایندۀ تبریز؛ میرزا 

ابراهیم شهید تبریزی، نمایندۀ تبریز؛ میرزا 

صادق مستشارالدوله، نمایندۀ تبریز. 

۲. برای آگاهی بیشتر ن.ك.: كمام: م۱، ك۳، 

ج۳، پ۲۷ و پ۲۸.

۳. برای آگاهی بیشتر ن.ك.: كمام: م۱، ك۸، 

ج۳، پ۹۱؛ پرسشنامه های میرزا ابراهیم 

شهید تبریزی، نمایندۀ تبریز؛ میرزا آقا 

فرش چی، نمایندۀ تبریز.

ری
طط

ی 
عل

ی، 
دان

 یز
ب

هرا
س



۷۷
ش�رۀ ۸۴ ڪنجینۀ اسناد،

حقوق و مستمری 
ایندگان و كاركنان مجلس اول
مجلس شوراي ملي، به عنوان نخستين نهال مشروطيت، در آغاز كار با مشكل تأمين بودجه 
مواجه بود. اين امر، بدون حمايت مالي دولت، دوچندان شد. بررسي اسناد و منابع باقي مانده 
از مجلس اول، صحت اين موضوع را اثبات مي كند كه مجلس با كمك هاي مردم، حيات خود 
را آغاز كرد. در اين راه، برخي تجار نقش تعيين كننده اي داشتند. به طور مثال، مخارج انتخابات 
مجلس اول در تهران توسط مخبرالسلطنه هدايت تأمين شد و او در كتاب خاطرات خود به 

اين موضوع اشاره كرده است (1363، ص142).
در اغلب شهرستان ها، حكام دولتي راه كارشكني را در پيش گرفتند؛ مگر مناطقي كه حاكم 
مشروطه خواه داشت. در برخي شهرستان ها، انجمن هاي مردمي به برگزاري انتخابات پرداختند 
و احياناً كمكي از دولت يا حكومت هاي محلي اخذ نكردند؛ تا اينكه سرانجام، نمايندگان ملت 
انتخاب شدند و مجلس در مدرسة نظام تشكيل شد و سپس به عمارت بهارستان انتقال يافت 1.

در مشروح مذاكرات مجلس و منابع و خاطرات موجود، صحبتي از تأمين بودجة  مجلس 
به ميان نيامده است. بيشتر نمايندگان مجلس، شخصاً يا با حمايت مالي برخي تجار، هزينه هاي 
مربوط را عهده دار مي شدند و هيچ گاه گاليه اي از اين موضوع نداشتند. آنها، با شور و اشتياق، 
تنها به تأسيس مجلس فكر مي كردند و چنانكه به نظر مي رسد، طي توافقى غيررسمي، تمام 
هزينه ها را خود عهده دار شده بودند؛ به ويژه آنكه، بيشتر نمايندگان تهران از اصناف و يا تجار 
بودند و اوضاع مالي خوبي داشتند. اما شرايط براي نمايندگان شهرستان ها متفاوت بود. برخي، 
از تمكن مالي خوبي برخوردار بودند؛ و برخي ديگر، در راه رسيدن به مجلس، حتي فرش و 
زمين زراعي خود را فروخته بودند. در نتيجه، از داشتن مخارج روزانة خود  نيز عاجز بودند. با 
وجود اين، كسي نسبت به اين شرايط و نبودن بودجه و اعانه  معترض نبود. آنان، تلخي بي پولي 
را با شيريني نمايندگي مجلس از ياد برده بودند؛ چرا كه تمام آرمان آنها اجراي اهداف مشروطيت 
و برقراري عدالت بود. اما اين روند چندان نپاييد و مشكالت نمايندگان هر روز بيشتر مي شد. 
برخي نمايندگان اصناف تهران، بايد صبح ها در كميسيون هاي مجلس و بعدازظهرها در صحن 
علني آن مي بودند؛ در نتيجه، ديگر فرصتي براي كسب و كار نداشتند و اگر هم در جلسات 
مجلس حاضر نمي شدند، مورد بازخواست هيئت رئيسه و حتي مردم قرار مي گرفتند. در جلسة 
علني 14 شوال 1325، سيد حسن تقي زاده، دربارة غيبت نمايندگان پيشنهاد كرد كه در صورت 
«حاضرنشدن اعضا مجازاتي معين شود؛ هر روز كه نيامدند، يك تومان از حقوقشان كسر شود» 
(ضميمة روزنامة رسمي...، 14 شوال 1325، ص390). برخي نمايندگان نيز با ديدگاهي واقع گرايانه 

درباره حضورنيافتن وكال در جلسات مجلس بر اين باور بودند:
«احسن الدوله: اصًال حال وكالي طهران اسباب خرابي اطراف است؛ اكثر 

۱.  برای آگاهی بیشرت ن.ك.: ضمیمه روزنامه 

رسمی كشور شاهنشاهی ایران (۲۸ شوال 
۱۳۲۴، ص۲۴)
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مرخصي گرفته، مي روند؛ علت چيست؟ بي پرده حرف را بايد زد؛ اغلب اموراتشان 
مختل است. سايرين هم اين وضع را كه مي بينند، نمي آيند.

رئيس: صحيح است؛ وكال حق دارند. يك سال است آمده اند؛ چيزي به ايشان 
داده نشده [است]. اين مسئله از حقوق خود مجلس است ... » (ضميمة روزنامة 

رسمي...، 26 رمضان 1325، ص365).
با اين همه، مردم معتقد بودند، دستيابي به نظام مشروطيت براي آنها هزينه هاي گزافي 

دربر داشته و نمايندگان حق ندارند غيبت كنند و اين اقدام آنها نوعي خيانت است.
مشكالت براي نمايندگان شهرستان ها دوچندان بود؛ برخي از آنها با فروش اثاثيه و اموال 
شخصي خود، برخي با قرض، و عده اي خوش شانس با كمك هاي مردمي، هزينة سفر به 
تهران را تهيه كرده بودند1. اما مسئله به اينجا ختم نمى شد. با گذشت زمان، براي آنها مشكالت 
جدي به وجود آمد؛ زيرا آنها با اتمام پس انداز، ديگر توانايي ادارة زندگي و دفاتر خود را 
نداشتند. از سويي، هزينه هاي زندگي آنها نيز بيشتر بود؛ چرا كه مي بايست پذيراي مهمانان 
شهرستاني در منازل خود باشند، مهماناني كه برخي اوقات تا ماه ها در تهران سكني داشتند و 
براي بازديد و يا عرض شكايت مي آمدند. بدين روي، رسيدگي به امور معيشتي و شخصي، 
از دغدغه هاي مهم نمايندگان شهرستاني به شمار مي آمد. اين امر در مشروح مذاكرات 26 

رجب 1325 به وضوح آشكار است:
«آقا شيخ حسين شهيدي: شش ماه است كه در اين مجلس مقدس حاضر هستم و در 
اين مدت از وجود خود فائده اي براي ملت عائد نديدم و در اين مدت 6 ماه، قريب 
دوهزار تومان ضرر بر من وارد آمده است. مستدعي هستم كه مجلس مقدس، دو ماه 

وقت بدهد بروم به كارهاي خود رسيدگي نمايم و مراجعت كنم.
محقق الدوله: از اينجا تا قزوين، مجلس نمي تواند دو ماه وقت بدهد.

آقا شيخ حسين شهيدي: كارهاي من خيلي مهم است، غير از اين مدت نمي توانم 
اصالح نمايم» (ضميمة روزنامة رسمي...، 26 رجب 1325، ص274).

سعدالدوله نيز در مذاكرات 28 شوال 1324، مشكالت مالي نمايندگان را اينگونه بيان 
كرد:«يكي از جهات تأخير وكال، عدم رغبت حكام است به انتخاب و ديگر اينكه، آنها 
صاحب مشاغل اند و بعضي وسعت معاش ندارند؛ لذا منتظرند كه از جانب مجلس 
خبري برسد كه مخارج آمدن و توقف چقدر است. بايد اين مطلب معين و اطالع 

داده شود» (ضميمة روزنامة رسمي...، 28 شوال 1324، ص24).
اين مشكالت اقتصادي، عمده مسئلة نمايندگان شهرستاني بود. از سوي ديگر، حتي 
كاركنان مجلس نيز از نمايندگان تقاضاي كمك مالي مي نمودند؛ زيرا بسياري از آنها حقوق 

۱. ر.ك.: كمام: م۱، ك۸، ج۳، پ۹۴؛ 

پرسشنامۀ محمدحسین بجنوردی، 

نمایندۀ بجنورد.
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۷۹
ش�رۀ ۸۴ ڪنجینۀ اسناد،

چنداني نگرفـته بودند. در اين ميـان، تنها مسـاعدت هاي نمايندگانى چون صنيـع الدوله و 
احتشام السلطنه به آنها مدد مي رسانيد1. اما اين امر، نمي توانست هميشگي باشد. روزنامة نداي 
وطن در اين باره مي نويسد:«در اينكه حتماً بايد براي وكال حقوق معين شود، حرفي نيست 
و اجتماعي تمام عقالي دنيا است و در هيچ مملكتي وكالي مجلس شوراي ملي مجاناً كار 
نمي كنند و دليلش هم واضح است؛ مردمان دانشمند اغلب داراي مكنت و تمول نيستند و عمر 
خود را به تحصيل علوم صرف نموده اند و ملت هم البته از طبقة دانشمندان انتخاب خواهد 
كرد، نه صاحب ثروتان؛ و هر دانشمندي اگرچه پاستر و ژان ژاك هم باشد، اگر امر معاش 
او منظم نباشد، قوه فكريه اش مختل خواهد بود و هيچ نمي تواند در مصالح و مفاسد امور 
جمهور، فكر صحيح نمايد. پس، اوالً الزم است براي وكال حقوق معين كنند تا خيالشان از 
اين جهت راحت باشد؛ به عالوه، اگر وكيل، حق معين نداشته باشد شايد مجبور شود كه در 

بعضي مقامات به اسم تعارف و تقديم، چيزي بگيرد» (24 شعبان 1325، ص2).
نمايندگان، تا مدتي نمي توانستند از مجلس تقاضاي تصويب حقوق كنند. اين موضوع، 
چند دليل عمده داشت: نخست آنكه، دولت و به ويژه دربار با مجلس روابط حسنه اي نداشتند 
و گرفتن پول از دولت، قدري مشكل و تقريباً غيرممكن بود. دوم اينكه، مجلس بايد از كدام 
خزانه پول مي گرفت؟ خزانه اي كه تهي از پول بود! يا خزانه اي كه به دنبال مطالبة وام از روس 

و انگليس بود و نمي توانست به كاركنان شاغل خود حقوق بپردازد؟
سومين و شايد مهم ترين دليل، به اهداف مشروطيت مربوط مى شود؛ زيرا آنگونه كه گفته 
شد، هدف از تشكيل مجلس، رسيدن به عدالت و رفع تبعيض هاي موجود بود و برقراري 
حقوق و مزايا در گام نخست مي توانست صدمه اي بر نهال نوپاي مشروطيت باشد و مردم را 
دلسرد كند. اين موضوع، براي بسياري از نمايندگاني كه حتي تا پايان مجلس، حقوق نگرفتند 
بسيار سنگين و غيرقابل پذيرش بود. اين مهم، در اسناد انگليس هم به وضوح انعكاس يافته 
است. براي ما روشن نيست كه روايت چرچيل از روي شيطنت بوده است يا بيان واقعيتي 
موجود از فضاي سياسي آن روز ايران. هر چه باشد نشان از اهميت كاركرد مجلس و تصميم 

نمايندگان آن در انظار عمومي دارد (معاصر، 1353، ص548).
در اين ميان، گزارش و ديدگاه مارلينگ، ديپلمات انگليسي مأمور در تهران، دربارة عملكرد 
مجلس و حقوق نمايندگان حائز اهميت است:«... مجلس همين چند روز اخير هم مرتكب يك 
رفتار غيرعاقالنه اي شد كه به حيثيت و اعتبار آن جداً لطمه مي زند؛ بدين معني كه مجلس به وزير 
دارايي دستور داد مبلغ سي هزار تومان بابت حقوق نمايندگان در سه ماهي كه پارسال مجلس 
تشكيل [شده] بود، پرداخت كند. اكثريت عده نمايندگان به آساني مي توانند بدون دريافت حقوق، 
خدمت كنند؛ ليكن، در يك چنين وضع نابسامان مالي، حتي يك صداي اعتراض هم نسبت به 

۱. ر.ك.: ك�م: م۱، ك۸، ج۳، پ۹۱؛ 

پرسشنامۀ اسدالله میرزا ه�یون 

مبرشالسلطان، 
ایندۀ خرم آباد. (البته برخی 

از 
ایندگان دورۀ اول بر این باور بودند كه 

مبالغی به صورت علی الحساب و بدون 

قاعدۀ خاصی به كاركنان مجلس پرداخت 

می شده است. (برای آگاهی بیشرت ن.ك.: 

ك�م: م۱، ك۸، ج۳، پ۱۵؛ پرسشنامۀ میرزا 

سید علی نقی مردنگی میرمطهری، 
ایندۀ 

دماوند؛ م۱، ك۳، ج۳، پ۴۱؛ پرسشنامۀ سید 

آقای جاللی تیرفروش، 
ایندۀ تهران).
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۸۰
ش�رۀ ۸۴ ڪنجینۀ اسناد،

اين اقدام بي مورد بلند نشد و احتمال قوي مي رود كه اين خودخواهي احمقانه براي مجلس گران 
تمام شود.با تقديم احترامات.امضا: چارلز مارلينگ (معاصر، 1353، ص555).

به هر روي، گرفتن حقوق، مقرري يا هر چيز ديگري با اين عنوان براي نمايندگان، امري 
اجتناب ناپذير بود و الزم بود نمايندگان مجلس تأمين مالي شوند، تا بدون دغدغة ذهني به 
وظايف خود عمل كنند. نبايد هياهويي را كه در مورد حقوق نمايندگان، از صدر مشروطيت 
تا كنون وجود داشته، به عنوان ضعفي براي قوة مقننه دانست؛ بلكه بايد آن را ناشي از ضعف 
آگاهي عمومي از كاركرد مجلس به شمار آورد كه هنوز هم پس از 105 سال پابرجاست و 
نمي توان به اين زودي پاياني براي آن متصور شد. ديدگاه عين السلطنه، نمونه اي بارز از اين 
ضعف آگاهي نسبت به عملكرد و حقوق نمايندگان است:«هفته اي1  چهار روز مجلس برقرار 
است؛ آن هم دفعه اي دو ساعت؛ اغلب به صحبت هاي بي معني. اگر قانون هم خوانده شود، 
هشت ماده كه نصف صفحه نمي شود. ماهي صد تومان مواجب معين با دخل هاي غيرمعين 
[دارند]. پس از تمام مشاغل درباري و اين وزارت هاي پرزحمت با دردسر بي مواجب و 
مداخل، صدهزار مرتبه بهتر است و هركس دنبال وكالت نرود احمق است. هيچ كاري از اين 
راحت تر و باشرف تر، معزز و محترم تر امروز در مملكت ما نيست. وزراي ما از طلوع صبح تا 
چند ساعت از شب رفته، بي مواجب و مداخل زحمت مي كشند و متصل فحش مي خورند؛ 

كتباً و لساناً» (سالور، 1377، ج3، ص1833).
با اين توضيح، به رفع ابهام در مورد حقوق نمايندگان و كاركنان دورة نخست مجلس 

شوراي ملي مي پردازيم.
توپ بستن مجلس اول و غارت اموال و دفاتر آن، از مهم ترين عواملي است كه موجب 
نابودي و پراكندگي پرونده ها و اسناد بايگاني آن شد. به گفته شاهدان، نه در آن روز، بلكه 
طي چند روز پس از آن، عمارت بهارستان و مسجد سپهساالر خراب شد و اسناد مجلس 
دارالشورا از بين رفت2. با بازيابي اسناد دوره هاي بعد، به ويژه دوره هاي چهارم تا نهم مجلس 
شوراي ملي، به نكات فراواني در مورد مطالبات و مقرري نمايندگان و كاركنان مجلس اول 
دست يافتيم. در اين ميان، اسنادي كه ميزان حقوق دريافتي و طلب نمايندگان و كاركنان 
مجلس را معين مي نمايد، از اهميت فراواني برخوردار است و اطالعات باارزشى از چگونگي 
اداره، مقرري، و تعداد كاركنان مجلس شوراي ملي در اختيار قرار مي دهد. از اين رو، در اين 
مقاله كوشيده ايم با استفاده از اسناد نويافته از آرشيو مجلس شوراي ملي و منابع و خاطرات 
بازمانده از نمايندگان و تشكيالت اداري مجلس شوراي ملي، در دوره هاي نخستين آن، براي 

ابهام مورد نظر، پاسخي مستند بيابيم. اين اسناد به چهار گروه تقسيم مي شوند:
1. پرسشنامه هاي نمايندگان دورة اول؛

۱. اصل: هفته.

۲.  برای آگاهی بیشتر ن.ك.: ن. پ. 

مامونتف (۱۳۶۳). بمباران مجلس شورای 

ملی در سال ۱۳۲۶ هجری قمری(همایون 
شهیدی، كوششگر). تهران: اشكان.
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۸۱
ش�رۀ ۸۴ ڪنجینۀ اسناد،

2. اسناد مكاتبات نمايندگان و كاركنان؛
3. صورت اسامي، مطالبات، و مقرري نمايندگان؛ و

4. اسناد پراكنده.

۱.پرسشنامه های 
ایندگان دورۀ اول
«اداره مباشرت»مجلس در دورة پنجم (1342-1344ق.) پس از دريافت عرايض متعدد از 
نمايندگان دورة نخست و يا بازماندگان آنها، مبني بر تقاضاي دريافت حقوق معوقه، با دستور 
رئيس آن اداره تصميم گرفت براي دستيابي به اطالعات دقيق دربارة چگونگي پرداخت هاي 
مجلس به نمايندگان، پرسشنامه هايي را طرح و براي هر يك از نمايندگان، ارسال نمايد. بدين 
ترتيب، 150 پرسشنامه تهيه و براي آنها فرستاده شد. از آن ميان، 135 پرسشنامه به ادارة 
مباشرت بازگردانده شد كه 75 مورد از آنها در آرشيو مركز اسناد كتابخانة مجلس شوراى 
اسالمى، موجود است. اين گروه اسناد، دربردارندة 7 پرسش كلي از پيشينة خدمت نمايندگان 
است كه برخي از آنها چند وجهي مي باشد و از حوزة انتخابيه نمايندگان تا چگونگي تعيين 
و تأمين «بودجه مخارج مجلس»، و تاريخ پرداخت حقوق آنها را شامل مي گردد. تاريخ ورود 
نمايندگان به مجلس و پايان خدمت آنها نيز از اصلي ترين پرسش هايي است كه ادارة مباشرت 
مطرح كرده است. شايان ذكر است، بعضي پرسشنامه ها، عرايض نمايندگان يا بازماندگان آنها 
را به همراه دارد كه پس از پرسشنامه ها آورده شده و موضوع آنها تقاضاي دريافت حقوق 

معوقه است1.

۲. اسناد مكاتبات 
ايندگان و كاركنان
اين گروه از اسناد، كه شامل كارتن هاي شماره 1 و 3 از مجموعة اسناد كارپردازي است، 
داراي 57 سند با موضوعاتي از اين قبيل مي باشد: گزارش هاي داخلي ادارة مباشرت به رئيس 
آن اداره يا رئيس وقت مجلس، نامه هايي در تكميل پرونده هاي بايگاني( همچون تأييدية 
نمايندگي برخي افراد، اسامي كاركنان ادارة داراالنشاي مجلس در دورة اول، همراه با ميزان 
حقوق دريافتي آنها، جوابيه ها، و مانند آن )، و عرايضي از نمايندگان و كاركنان مجلس اول 
مبني بر دريافت نكردن حقوق خود در آن دوره. اين اسناد، مربوط به دوره هاي سوم (1334- 
1333ق.) تا هفتم (1309-1307ش.) مجلس شوراي ملي است و اطالعات ارزشمندي 
را دربارة روند كاركرد اداري مجلس در اختيار ما قرار مي دهد؛ ضمن آنكه شرحي برخي 

رويدادها را نيز در خود دارد.

۱. برای 
ونه و آگاهی بیشرت ن.ك.: ك�م: 

م۱، ك۹، ج۳، پ۱۱۰؛ عریضۀ عبداملحمد 

ملك زاده، فرزند ملك محمد كرمانشاهی، 


ایندۀ كرمانشاه.
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۸۲
ش�رۀ ۸۴ ڪنجینۀ اسناد،

۳. صورت اسامی، مطالبات، و مقرری 
ایندگان
آن گونه كه از نام اين گروه اسناد برمي آيد، اين بخش دربردارندة اسنادي با مضمون نام 
نمايندگان (به تفكيك حوزة انتخابيه آنها)، تاريخ تصويب اعتبارنامه هاي نمايندگان، مدت 
حضورشان در مجلس، صورت ميزان حقوق پرداخت شده به آنها و طلب ايشان از دورة 

اول و فهرست اسامي، و جايگاه و ميزان حقوق كاركنان مجلس است.

۴. اسناد پراكنده
عالوه بر اسناد موجود در مركز اسناد مجلس شوراي اسالمي، اسناد ديگري نيز در مورد 
مطالبات و مقرري نمايندگان و كاركنان نخستين دورة مجلس وجود دارد. بخشي از آنها 
در آرشيو سازمان اسناد و كتابخانة ملي موجود است كه متأسفانه با ايجاد تغييرات در شبكة 
اطالع رساني سازمان مذكور، بازيابي اين اسناد براي نگارنده امكان پذير نبود. در كنار اين گونه 
اسناد، در برخي منابع به اسناد ديگري اشاره شده و يا تصاويري از آنها ارائه گرديده كه به 
موضوع مرتبط است. نمونة بارز آن، سندي است كه سيد حسن تقي زاده در مجله يغما ارائه 
داده و مدعي است آن را در انگلستان به دست آورده است. به سبب اهميت تاريخي اين سند، 

مطالب استنساخ شده آن را مي آوريم.

صورت دخل و خرج دورۀ اول مجلس
بسم الله الرحمن الرحیم

دخل - قوی ئیل ۱۳۲۵
بتاريخ 9 قوس 1325، وجه نقد از بابت حوالة گمرك، بابت حقوق وكالي محترم، 

بتوسط محقق الدوله رسيده؛ تحويلي حاجي ميرزا ابراهيم آقا، 1000 تومان.
بتوسط جناب محقق الدوله از بابت برات فوق، رسيده؛ تحويلي حاجي ميرزا 

ابراهيم، 4000 تومان.
اوراق تمبرزده، پانصد ورق از قرار دهشاهي، 25 تومان.

اوراق تمبرزده، يكهزار ورق، ايضا 50 تومان.
.  //   50   //     //      //        //       // 

بتاريخ 6 جدي 1325، بتوسط آقاي محقق الدوله كه از بابت سي هزار تومان گمرك 
رسيده؛ تحويلي حاجي ميرزا ابراهيم آقا 10000 تومان.

بتاريخ 25 جدي 1325، بتوسط آقاي محقق الدوله، بموجب حوالة وزارت ماليه، از 
بانك شاهي؛ رسيده حقوق افراد؛ تحويلي آقا ميرزا محمود 1000 تومان.
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۸۳
ش�رۀ ۸۴ ڪنجینۀ اسناد،

بتاريخ اول دلو 1325 بموجب حوالة وزارت ماليه؛ ايضا توسط عبداهللا خان؛ تحويلي 
آقا ميرزا محمود 1000 تومان.

11/11/1325 بموجب حوالة وزارت ماليه، بمصدق السلطان از بابت بقية دوهزار و 
چهارصد تومان، توسط عبداهللا خان رسيد 400 تومان.

بتوسط كاظم خان از بابت دوهزار تومان، باقي بنائي مجلس مقدس، بحوالة گمرك، 
نقد، رسيده؛ تحويلي ميرزا محمود 1000 تومان.

ايضا، صنيع السلطان، سند بحوالة گمرك، از بابت دوهزار تومان سپرده، ايضا 1000 
تومان.

وجه اعانة اهالي انزلي براي فلك زدگان اهالي ارومي، بتوسط انجمن انزلي رسيده، 
300 تومان.

خرج - از بابت حقوق سه ماهۀ اول قوی ئیل ۱۳۲۵[*۱]
طهران سيد مهدي   طهران    محقق الدوله  
قوچان حاجي ميرزا بابا   ميرزا طاهر     //   

طهران دكتر ولي اهللا خان   ميرزا ابوالحسن خان    شيراز   
حاجي          شيخ علي               // آذربايجان  احسن الدوله  

اصفهان مرتضي قليخان   فتح اهللا خان     قم   
طهران حسنعلي خان   ميرزا حسينقلي                 طهران  

آذربايجان  حاجي ميرزا آقا   مال حسن                     //  
طهران آقا غالمرضا   ميرزا محمود خوانساري         //   
گيالن وكيل التجار رشتي   حاجي محمدابراهيم              //   
طهران سيد مصطفي   شيخ حسين طهراني              //   

امجدالسلطان     صديق حضرت                     //    
معظم الملك             // آقا محمود اصفهاني اصفهان   

حاجي محمدآقاحرير           آذربايجان طهران    سيدالحكما  
// اصفهان                ميرزا فضعلى آقا          ميرزا هادي  

كاشان(8) ميرزا سيد حسن        حاجي ميرزا ابراهيم آذربايجان  
نظام الدين     //  (9) حاجي سيد محمد   طهران   
حاجى محمدباقر                 طهران سيدحسين بروجردي    //  

مشاورالملك                            // حاجي سيد باقر           //  
سيد عالءالدين              عربستان(10) حاجي شيخ حسن        //  

*. در تنظیم این فهرست، اختصار را 

رعایت كردیم باین نحو:

۱. عنوان «جناب آقا» را حذف كردیم و 

همچنین 
ره ترتیب را. ۲. به هر یك از 

وكال سیصد تومان داده شده بدو قسط 

متساوی (۱۵۰ تومان) در جدی ۱۳۲۵، و 

این رقم را مكرراً نیاوردیم. ۳. از مقرری 

وكالیی كه تأخیر ورود به مركز داشته اند، 

كرس شده كه در ذیل صفحه یاد كردیم. ۴. 

تاریخ ورود، اول حمل ۱۳۲۵ است (ظاهراً 

روز افتتاح مجلس).
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۸۴
ش�رۀ ۸۴ ڪنجینۀ اسناد،

طهران وثوق الدوله    كرمان(1)   ميرزا حسن  
حاجى سيد نصراهللا     // تقي زاده   آذربايجان  

آذربايجان مستشارالدوله   حاجي شيخ غالمحسين   استرآباد  
حاجي مال محمود      قم دماوند    سيد علينقي  

طهران مخبرالملك     گيالن    دبير رسائل  
آذربايجان  حاجي سيد ابراهيم                    // شرف الدوله  

كرمان(2)                 حاجي ملك محمد   كرمانشاهان شيخ يحيى  
فيروزكوه اشرف االدبا    كرمان(3)   معاون التجار  

حاجي سيد آقا
زنجان  تيرفروش               طهران(4)                 آقا شيخ ابراهيم  

استرآباد ناظم العلما            //               حاجي محمدتقي   
امين التجار                   طهران سمنان(5)     عميدالحكما  

حاجى ميرزاابراهيم
 خياط باشى                 طهران                    احتشام االطبا       ترشيز(11)
حاجى على اكبر              //             حاجي محمدعلي  شيريني فروش     طهران

حاجى وكيل الرعايا    همدان              نواب لسان الحكما       خراسان
ميرزا حسين طبيب      قزوين      حاج محمداسمعيل بلورفروش       طهران
آقا محمدعلي مازندراني            مازندران جواد مؤتمن الممالك بروجرد  
مال عليمحمد صدرالعلما  نطنز       حاج سيدمحمدساعت ساز          طهران

حاجي ميرزاعبدالحسين
 شهشهانى                  خراسان              آقا ميرعماد               مازندران

طهران ميرزا محسن              طهران            حاج عباسقلي  
نواب هداية  اهللا ميرزا   آذربايجان   حاج عبدالوهاب      //

كرمان(12) حاج شيخ محسن خان  حاجى ميرزا على  آقا خراسان(6)  
حاجي شيخ باقر    خوانسار(7)     حاجي محمدتقي                طهران

نواب اسداهللا ميرزا               طهران       حاجي محمداسمعيل آقا//
(13)

حاجي احمد زرگرباشى           //   
حاجي محمدتقي شاهرودي    //

كرمان(14)   حاجي امام جمعه خوئي           آذربايجان بحرالعلوم    
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۸۵
ش�رۀ ۸۴ ڪنجینۀ اسناد،

كرمان(15)    مفتخرالممالك            مازندران(21) شمس الحكما  
حاجي سيد مرتضى   طهران                     حاجي معين             ــ

مشهدى باقر             //     ***
آقاسيدعلي نقي ناظم امالك آستانه(22) يحيى ميرزا باقر ثقه       السلطنه //(16)  

ميرزا محمد عبده منشي     30 تومان استاد حسن معمار     //  
ميرزا محمود تمبردار 25   // بحرالعلوم رشتى      رشت(17)  
سيد احمد محرر   90   صنيع الدوله رئيس سابق  -   

// 
بصيردفتر      90   // مجلس مقدس سه ماهه طهران(18)  

شيخ حسينعلي كفاش     100 // ميرزا حسينعلي            طهران(19)  
قراوالن مجلس      30   // حاجي شيخعلي              // (20)  

1 و 3، تاريخ ورود، دهم ثور و از بابت مقرري پنجاه روز گرفته اند: 166/66 تومان. 
2- بعلت تأخير ورود، 200 تومان گرفته است. 4- قسط دوم را نگرفته است. 5- 
16/7 تومان از مقرري او كسر شده. 6- قسط دوم را (150 تومان) دريافت نكرده. 
7- 190 تومان گرفته. 8- فقط دويست تومان گرفته. 9- دويست تومان گرفته. 
10- تاريخ ورود، 4 ثور؛ 186/67 تومان گرفته. (11) 16/4 تومان از مقرريش كم 
شده؛ بعلت تأخير ورود بمركز. (12) صد تومان از مقرري او كسر شده. 13- در 
ليست ديگر شيخ اسمعيل است (؟) 14- سي و سه تومان و سه قران دريافت كرده. 
(15) دويست تومان گرفته. (16) 150 تومان گرفته. (17) دويست تومان گرفته. 
(ماه ثور، غائب بوده) 18- 350 تومان. 1 20- يك قسط بيش نگرفته (150 تومان) 
21- دو ماه غيبت داشته؛ گرفته است صد تومان. 22- دويست تومان از بابت ثور 

و جوزا. (يغما، اسفند 1328، صص590-587).

ميزان حقوق 
ايندگان
كميسيون مالية مجلس اول را بايد پركارترين كميسيون آن ناميد؛ زيرا بر پاية اسناد و مدارك موجود، 
تصميمات آن اثربخش ترين اقدامات بود. اين كميسيون، طي اين مدت - حتي دوره هاي نخست- 
مواجب شاهزادگان و درباريان را تعديل نمود و به وضعيت مالياتي كشور سروسامان داد. از ديگر 
اقدامات آن، «اصالح بودجه ماليه ايران» بود. در نتيجه، تعيين حقوق و مستمري كاركنان دولت از 
مباحث مهم آن گرديد. هر چند «قانون وظايف، يعني مستمريات» 2 بعدها تصويب شد؛ مقدمات آن 

در اين كميسيون آماده شد و براي نخستين بار در ايران براي مخارج ادارات بودجه معين گرديد3.

۱. شمارۀ ۱۹ در منبع ثبت نشده است.

۲. این قانون در ۱۰ ماده، در تاریخ ۱۹ 

ربیع االول ۱۳۲۶ تصویب گردید.

۳.  برای آگاهی بیشتر از كاركرد مجلس 

اول و خدمات نمایندگان به ویژه دربارۀ 

اصالح مالیه ن.ك.:احتشام السلطنه(۱۳۶۷).

خاطرات احتشام السلطنه( سید 
محمدمهدی موسوی،کوششگر).تهران: 

زوار،صص۶۵۷-۶۵۴.
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۸۶
ش�رۀ ۸۴ ڪنجینۀ اسناد،

نمايندگان، با وجود مشكالت فراوان در كميسيون ماليه، مقدمات بودجة كشور را تنظيم 
كردند؛ اما پس از گذشت يك سال، دريافتند كه خود آنها در اين مدت، بدون دريافت حقوق، 
مشغول به كار بوده اند. برخي از نمايندگان شهرستان ها طبق عرايض ارسالي به مجلس اظهار 
داشتند كه امالك و اراضي و حتي اثاثية منزل خود را فروخته و هزينة سفر به پايتخت و 
سكونت در تهران كرده اند1؛ در نتيجه، در زمان رياست احتشام السلطنه و با پيگيري او، مقرر 
شد كه نمايندگان، ماهي يكصد تومان حقوق مقرر دريافت كنند2 (آدميت، 1355، ج1، ص378). 
اما، طبق اسناد موجود در مركز اسناد مجلس شوراي اسالمي، برخي نمايندگان نخستين دوره 
يا بازماندگان آنها - حتي تا دورة نهم مجلس شوراي ملي (1311ش.)- طي عرايض يا 
درخواست  هايي، حقوق معوقة خود را مطالبه مي كردند. مي توان مهم ترين علت اين تعويق را 
وجود شرايط بد اقتصادي در كشور و نابساماني هاي اداري دانست. برخي از آنها چون ارباب 
جمشيد، صنيع الدوله، و امين الضرب نيازي به دريافت حقوق نداشتند؛ اما بسياري از نمايندگان 
با مشكالت مالي مواجه بودند. پاسخ اسداهللا همايون (مبشرالسلطان)3، نمايندة خرم آباد، به 
آخرين سؤال از پرسشنامة ادارة مباشرت مجلس، گوياي يك نمونه از مشكالتي است كه 
نمايندگان دوره نخست مجلس با آن دست به گريبان بوده اند، او نوشته است: «از بودجه و 
ترتيب حقوق مستخدمين مجلس، بنده بلكه از آقايان نمايندگان اطالعي نداشتيم و گويا ترتيب 
صحيحي نداشتيم؛ زيرا اغلب مستخدمين از نرسيدن حقوق شكايت داشتند كه بعضي اوقات 

آقايان نمايندگان از خودشان به پيشخدمت هاي اتاق و كميسيون خود كمك مي نمودند».
از اين رو، احتشام السلطنه، با اعتراض به اينكه «يك سالي است كه وكال آمده اند و مواجبي» 
نگرفته اند، «تعيين مواجب [را] از حقوق خود مجلس» دانست و با پيگيري هاي او براي نمايندگان، 
ماهيانه مبلغ يكصد تومان حقوق در نظر گرفته شد. (آدميت، 1355،ج1،ص387) البته، طبق اسناد 
موجود، تنها بخشي ازاين حقوق به آنها پرداخت شد و ايشان در دوره هاي بعدي مجلس، 

همچنان، خواستار حقوق پرداخت نشده خود بودند.(تقي زاده،1240،ص226).
تقي زاده در مقالة «يادي از مجلس اول» كه در سالنامه دنيا منتشر نمود، دربارة حقوق 
نمايندگان دورة اول مي نويسد:«حقوق آن دوره نمايندگان، ماهي يكصد تومان بود كه نمايندگان، 
بابت 22 ماه دوره نمايندگي، 3 ماه و نيم را - كه سيصدوپنجاه تومان باشد- دريافت نموده 

بودند»-(تقي زاده،1340،ص226) 
صورت مذاكرات نمايندگان، در جلسة 51 دورة دوم، دربارة حقوق نمايندگان دورة 

اول، خواندني است:
«... (طرح قانوني ارباب كيخسرو راجع به حقوق نمايندگان قرائت شد.) ... آقاي 
تقي زاده: به اعتقاد بنده ... ما يك ماده قانوني الزم داريم كه وضع كنيم براي حقوق 

۱. برای آگاهی بیشتر ن.ك.: كمام: م۱، ك۸، 

ج۳، پ۹۸؛ نامۀ شیخ محمدباقر مشایخی 

خوانساری، نمایندۀ خوانسار به مجلس؛ 

م۱، ك۸، ج۳، پ۹۹؛ عریضۀ بحرالعلومیه، 

همسر آقامیر رشتی بحرالعلوم، نمایندۀ 

رشت به مجلس.

۲.بیشتر نمایندگانی که پرسشنامه 

های موجود در این دفتر را پاسخ 

گفته اند،تصویب حقوق ماهیانه یک صد 

تومان را به دورۀ احتشام السلطنه مربوط 

دانسته اند.اما شماری مانند شیخ حسن 

حسام االسالم،نمایندۀ رشت و میرزا بزرگ 

همدانی نمایندۀ زنجان تصویب این حقوق 

را به دورۀ صنیع الدوله مربوط ندانسته اند 

(برای آگاهی بیشتر ن.ک.:کمام:م 

۱،ک۳،ج۳،پ۳).

 

۳. نام وی در کتاب اسامی نمایندگان 

مجلس شورای ملی و سنا به اشتباه 
مشیرالسلطان آمده است(برای آگاهی 

بیشتر ن.ک.:فرهنگ قهرمانی،۲۵۳۶،ص۸).
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۸۷
ش�رۀ ۸۴ ڪنجینۀ اسناد،

نمايندگان لكن نداريم؛ هنوز آن قانون در يك جايي نوشته نشده و به امضا هم نرسيده 
است؛ وقتي آن قانون را الزم داريم وضع كنيم، يك كلمه كه اين را متضمن خواهد 
بود، مي گوييم كه نمايندگان از روز تصديق اعتبارنامه شان، ماهي فالن  قدر مواجب 

خواهند گرفت؛ الزم است الحاق شود. 
محمدهاشم ميرزا: اين حقوق خدمت است؛ نه مدد معاش. 

... وكيل الرعايا: بنده محتاج مي دانم حقوقي كه به وكال داده مي شود در مجلس رأي 
داده شود، علناً و به صحه همايوني برسد؛ آن وقت، آن، حقوق است؛ ما آن را حقًا 

مالك مي شويم و خودمان را صاحب حقوق مي دانيم و مي توانيم مطالبه كنيم.
 فاتح الملك: از روزي كه اعتبارنامه تصديق شده است، از آن روز حقوق بايد بدهند.
 تقي زاده: ... بعد از آنكه صحت اعتبارنامه هر وكيل در مجلس معين شد، از اين تاريخ 

حقوق بگيرند.
 حاجي سيد نصراهللا: ... اين حقوق در مقابل استفاده است كه ملت از وكال مي كند.

 وكيل الرعايا: ... بايد فهميد كه حقوق را قانون بايد معلوم كند؛ چون معين نكرده است؛ 
... از آن روزي كه وكيل مشغول خدمت مي شود بايد به او حقوق داده شود و مدد 

معاش هم نيست.
حسنعلي خان1: ... در باب حقوق وكال در مجلس قبل، رأي گرفته شد؛ اگر هنوز 
حقوق نداده بوديم؛ نگرفته بوديم؛ مي توانستيم بگوييم در اين باب صحبت بايد بشود؛ 
ولي چون دو ماه حقوق گرفته شده، نمي توانيم بگوييم كه چقدر حقوق بايد گرفته 
شود. به هر جهت الزم است يك سند قانوني در دست مباشرين باشد كه از روي آن 

بتوانند به وكاليي كه وارد مي شوند و در اين جا هستند، حقوق بدهند.
 آقا ميرزا ابراهيم خان2: بنده به كلمه حقوق حرف دارم؛ در سابق بعضي ها به اسامي 
مختلفه، گاهي مستمري، گاهي مساعده، گاهي انعام و يا به اسامي ديگر از دولت پول 
مي گرفتند و ديدند نمي توانند هيچ كلمه جامعي پيدا كنند، اسمش را حقوق گذاشتند 
و اين حقوق كه به وكال داده مي شود براي خدماتي است كه متحمل مي شوند؛ اين 
از بابت مدد معاش است كه ملت مي دهد و يك كلمه ديگر هم زياد شده است 
كه آن كلمه صحت است؛ يعني وقتي صحت اعتبارنامه آنها از مجلس گذشت آن 
وقت حقوق بگيرند و بنده فوريت اين طرح را تقاضا مي كنم؛ از براي اين كه تكليف 

مباشرين مجلس معلوم باشد.
 ... ارباب كيخسرو: چون اينجا يك اظهاري شد كه نسبت به حقوق نمايندگان تزلزلي 
است، بنده عرض مي كنم براي ادارة مباشرت، تكليفش چيست و نمي تواند من بعد 

 ۱. در شناسایی این نماینده، هیچ نامی به 

صورت«حسن علی» در اسامی نمایندگان 

دورۀ دوم یافت نشد (برای آگاهی بیشتر ن. 

ك: فرهنگ قهرمانی، ۲۵۳۶،صص۲۰-۱۴،.

۲. نگارنده در شناسایی این نماینده با 

تشابه دو نام روبه رو شد: میرزا ابراهیم 

خان، نمایندۀ اصفهان كه مدتی در سمت 

منشی در مجلس دوم خدمت كرد و میرزا 

ابراهیم خان حكیم الملك نمایندۀ تبریز. 

(فرهنگ قهرمانی،۲۵۳۶،صص، ۱۴، ۱۵، 

۲۴ و ۲۵.)
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۸۸
ش�رۀ ۸۴ ڪنجینۀ اسناد،

حقوق بدهد. وكيل التجار- ... تعيين حقوق وكال با خود مجلس است ... .
 اسداهللا ميرزا: ... از روزي كه وكال معين مي شوند يك حقوق دارند. ... در نظامنامه 
داخلي ... بايد ذكر كرد كه از آن روزي كه وكال اعتبارنامه شان معين شد از آن روز 

حقوق مي گيرند.
 وكيل الرعايا: ... به مدد معاش در مجلس سابق رأي داده شد ... 

 اسداهللا خان1: ... شايد مقتضي است كه امسال صد تومان داده شود و سال ديگر او 
را تغيير بدهند و 70 تومان يا كمتر. گمان مي كنم در نظام نامه داخلي، يك فصلي دارد 

راجع به محاسبات؛ آنجا بايد گذاشته شود.
 كاشف:بنده اين مذاكرات را خارج مي دانم و جهت اين كه پيشنهادي كه شده است 
اسمي از مبلغ حقوق نبرده است؛ فقط از تاريخ ورود به خدمت است و مجلس از 

روزي مي تواند حقوق بدهد كه وكالت هر وكيل، تصديق شده باشد. ...
 تقي زاده: ... در مجلس سابق رأي گرفته شد؛ بنده خودم بودم كه رأي گرفته شد ... 

 نايب رئيس: هر كس رأي مي دهد فوريت اين را قيام نمايد. (اكثريت شد.) (مجدداً 
قرائت شد؛ هم طرح ارباب كيخسرو و هم راپرت كميسيون.) ... ميرزا ابراهيم خان- 
موافق نظامنامه، مقرري بايد نوشت؛ اگر موافق آن باشد بهتر است. ... (به اين عبارت 
رأي گرفته شد؛ مقرري نمايندگان دارالشوراي ملي از تاريخي كه صحت اعتبارنامه 
ايشان در مجلس معلوم بشود، محسوب خواهد شد) (اكثريت شد.)» - (مشروح 

مذاكرات دوره  دوم، 1328ق. صص50 و51)

محل تأمین بودجه و اعتبار مجلس برای پرداخت حقوق به 
ایندگان
مجلس، نهادي نو ظهور بود كه جامعة ايران تا به آن روز، آن را تجربه نكرده بود. اين نهاد، 
عالوه  بر مشكالت اداري فراوان - كه از ابتدا با آنها مواجه بود- داراي مشكالت مالي بود. 
مهم ترين آنها نبودن اعتبار و بودجه كافي براي ادارة مجلس، مخارج پيدا و ناپيداي قوة مقننه، 
و مهم تر از همه پرداخت حقوق به كاركنان و نمايندگان با عناويني همچون مساعدت، مزايا، 
مقرري، و حقوق بود. اما مجلس هيچ بودجه اي براي امور مالي خود پيش بيني نكرده بود. 
اين مشكل، تا زماني كه نمايندگان مدعي دريافت حقوق نشدند، بروز نيافت؛ اما پس از آن، 
هيئت رئيسة مجلس را با مشكل جدي روبه رو ساخت. در ميان منابع موجود، روايتي در مورد 
چگونگي تأمين اين اعتبار وجود ندارد و مشخص نيست كه مجلس چگونه توانست همان 
مقدار كم را به عنوان حقوق سه ماهة نمايندگان پرداخت نمايد؛ اما از ميان اسناد موجود در 
آرشيو مجلس مي توان به پاسخ اين سؤال دست يافت؛ به ويژه پرسشنامه ها - كه به كّرات به 

۱. منظور اسدالله ميرزا شهاب الدوله، 

نمايندۀ تهران است.
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۸۹
ش�رۀ ۸۴ ڪنجینۀ اسناد،

آنها اشاره شد- به درستي محل تأمين اين اعتبار را مشخص مي كند. به طور مثال، ميرزا ابراهيم 
شرف الدوله كالنتر، نمايندة تبريز، در پاسخ به اين پرسش كه محل تأمين اعتبارات مجلس 
اول كجا بود؟ پاسخ مي دهد:«يكصدهزار تومان، جهت حقوق وكال، حواله صادر شده بود. 
بيست هزار تومان به گمرك طهران وصول شد؛ ولي هشتادهزار تومان حواله فارس، وصول 

نشده بود كه به مجلس توپ بستند- (كمام:م ا، ك 8 ،ج3 ،پ91 ).
اسداهللا ميرزا همايون مبشرالسلطان، نمايندة خرم آباد، در پاسخ به همين سؤال، مبلغ 
واريزي به خزانة مجلس را متفاوت بيان كرده است. از طرفي، عامالن پرداخت وجه را بيشتر 
معرفي نموده است. او بيان مي دارد:«تصور مي كنم يك سال پس از تأسيس مجلس، يك فقره 
حواله - كه مبلغ آن را نمي دانم- براي حقوق آقايان نمايندگان از طرف دولت رسيد و به 
آقاياني كه از روز اول تأسيس مجلس حاضر بوده اند از سه ماهه حقوق دادند؛ ولي با اشخاصي 
كه مثل بنده چهار پنج ماه بعد از تأسيس آمده بودند چيزي ندادند. يك فقره حواله سي هزار 
تومان در زمان رئيس الوزرايي و وزارت ماليه ناصرالملك، بابت حقوق نمايندگان رسيد كه 
به همگي يك ماهه حقوق دادند. گويا سي هزار تومان از محل گمرك هم پرداخته شد. ديگر 

وجهي به اين اسم در نظر ندارم به مجلس رسيده باشد» (كمام:م ا،ك8 ،ج3 ، پ95 ).
براساس اسناد موجود، گويا بعد از مدتي، مجلس با وضعيت اسفبار مالي مواجه شد؛ در 
نتيجه، در زمان رياست الوزرايي ناصرالملك، كمكي در حدود بيست هزار تومان را از طرف 
دولت و از محل عوارض گمرك تهران دريافت كرد(كمام : م1،ك 8 ج3،پ91 پرسشنامه هاي ميرزا 

ابراهيم شرف الدوله كالنتر و ميرزا آقا فرش چي، نمايندگان تبريز).
اما آيا اين تنها مبلغي است كه در اين دوره دريافت شد؟ در اين مورد نمي توان با قطعيت 
سخن گفت؛ زيرا در اسناد موجود، به ويژه پرسشنامه ميرزا همايون مبشرالسلطان، به دريافت 
دو مرحلة وجه از دولت اشاره شده است كه حتي مبلغ آن با ديگر مبالغ مورد اشاره نمايندگان 
متفاوت است؛ به طوري كه اكثر نمايندگان در پاسخ به سؤالي كه به ميزان و محل تأمين بودجة 
مجلس، اشاره دارد، مبلغ بيست هزار تومان پرداختي گمرك تهران را تأييد كرده اند؛ ضمن 
اينكه به هشتادهزار توماني كه قرار بود ظل السلطان بپردازد نيز اشاره نموده اند. اما، اين مبلغ، 
به چند دليل هيچ وقت به خزانة مجلس واريز نشد. نخست آنكه ، به سبب آشوب هاي فارس، 
جمع آوري پول از محل ماليات و عوارض مردمي، كاري غيرممكن بود. دوم اينكه ، به گواه 
يكي از نمايندگان مجلس، تاريخ براتي كه قرار بود ظل السلطان طي آن هشتادهزار تومان 
بپردازد، 29 ربيع الثاني 1335 بود؛ در حالي كه مجلس 23 جمادي الثاني 1326 توپ بسته شد؛ 
(كمام :م 1،ك109،ج3،پ103).در نتيجه، فرصتي براي وصول اعتبار پيشنهادي ظل السلطان ايجاد 

نشد.(بشيري،1366،ص180؛ مستشارالدوله،1361،صص230-229).
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۹۰
ش�رۀ ۸۴ ڪنجینۀ اسناد،

تاريخ پرداخت حقوق 
ايندگان
يكي از مهم ترين مسائلي كه نگارندگان در پي آن بودند، دريافت تاريخ دقيق پرداخت حقوق 
به نمايندگان مجلس بود. 12 شعبان 1325، احتشام السلطنه، براي نخستين بار، در صحن علني 
مجلس دربارة حقوق نمايندگان سخن گفت:«خدمت مفت نمي شود كرد؛ اجزاي1 هر اداره 
پول مي خواهند. پريروز گفتم در باب حقوق وكال، باز هم مي گويم؛ من دارايي دارم يك دينار 
هم شايد نگيرم و برحسب رسم، از روزي كه پشت اين ميز نشسته ام، مواجب مي خواهم تا 

ديگران خجالت نكشند» .-(ضميمة روزنامه رسمي..، 12شعبان1325).
با بررسي مشروح مذاكرات نيز زمان واقعي تصويب حقوق نمايندگان مشخص نشد؛ 
در مذاكرات شنبه 23 جمادي الثاني 1325، اسامي غائبين مجلس قرائت شد، احسن الدوله، 
نمايندة تهران گفت:«اين ترتيب حاضر و غايب كردن وكال و ذكر اسامي آنها در صورتي است 
كه از براي آنها حقوقي مقرر شده باشد كه هر گاه از حضور تكاهل ورزند، از حقوق آنها 
كسر شود؛ ولي حاال با عدم تعيين حقي از براي آنها، آن ترتيب بي فايده است» ( ضميمة روزنامه 

رسمي...،23جمادي الثاني 1325،ص224).
بعد از آن، در مذاكرات مجلس، صحبت خاصي راجع به اين موضوع وجود نداشت؛ 
تا آنكه در جلسة علني سه شنبه 26 شوال 1325، لسان الحكما، نمايندة تهران، سخناني با اين 
مضمون بيان كرد:«چون در مجلس قبل و مقدمه مذاكرات، از آن اشخاصي كه اعانه براي 
تأسيس مكتب ايتام داده اند اسم برده و نوشته شده؛ ولي بعضي ها را گويا فراموش كرده اند؛ 
من جمله خود بنده، ده تومان از حقوق وكالت خود داده ام و آقاي مبشرالسلطان، پنج تومان. 
مقصود اين است تمام اين ها نوشته شود كه فراموش نشود»(ضميمة روزنامه رسمي...،23جمادي 

الثاني1325،ص404).
سند قابل توجهي از مستشارالدوله دربارة زمان تصويب حقوق نمايندگان باقي است 
كه بخشي از ابهام ها را در زمينة موضوع مورد بحث مرتفع مي سازد:«مذاكره تصويب حقوق، 
قبل از استعفاي مرحوم صنيع الدوله از رياست مجلس جريان داشت؛ ولي تصويب آن در 
شعبان 1325، در زمان رياست آقاي احتشام السلطنه است. توضيح آنكه، تعيين اين تاريخ 
چندان فايده2 نمي دهد، زيرا تصويب براي همه مدت نمايندگي بود و به همين دليل از 
ابتدا مبلغ يكصدهزار تومان-كه تقريبا معادل ده ماهه حقوق نمايندگان بود-حواله گرفته 
(كمام:م1،ك8،ج3،پ91؛پرسشنامة ميرزاصادق خان مستشـارالدوله،نمايندةتبريز؛پرسشنـامةحاج  شد» 

محمدحريري، نمايندةآذربايجان).
از اين سخنـان مي توان دريافت كه از جمـادي الثاني 1325 تا شوال 1325، نمـايندگان 
مجلس، داراي حقوق بوده اند. اين تاريخ در يكي ديگر از اسناد اداري دورة اول نيز آمده است، 

۱. اصل اجراء

۲. اصل: فائده.
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۹۱
ش�رۀ ۸۴ ڪنجینۀ اسناد،

(كمام:م1،ك3،ج3،ب27) اما نگارندگان با بررسي اسناد و منابع موجود، موفق نشدند تاريخ دقيق 
زمان تعيين حقوق براي نمايندگان را دريابند. هرچند، امين الضرب، در اين  باره مي نويسد:«تصويب 
حقوق نمايندگان محترم در ايامي بودكه حضرت آقاي احتشام السلطنه به رياست مجلس 
منصوب بودند. ... علي هذا، چون حضرت معظم، در شعبان 1325، سمت رياست را نائل 
شده اند، تصويب حقوق هم در همان اوقات بايد شده باشد» (كمام:م1،ك7،ج3،پ82؛ پرسشنامة 

حاج محمدحسين امين الضرب) .
اما اين مشكل تا 1305 ش. حل نشد؛ زيرا در آن دوره (مجلس ششم)، پس از شكايات 
نمايندگان و كاركنان مجلس، ادارة مباشرت در صدد برآمد مشخص كند نمايندگان از چه 
تاريخي شروع به دريافت حقوق نموده اند. به هر روي، با گذشت نزديك به نوزده سال از 
افتتاح مجلس اول، تاريخ دقيق اين مسئله مشخص نشد و اين موضوع براي هميشه در پرده 
ابهام ماند (كمام :م1،ك3،ج3،پ27). دانستن اين موضوع هم- با وجود اهميت بسيار- كمك 
شاياني به ادارة مباشرت مجلس ششم نمي كرد؛ زيرا به گواه نمايندگان دورة اول و اسناد 
موجود، آنان تنها حقوق سه ماه و يا سه ماه و نيم خود را دريافت كرده بودند؛ از سويي، حيات 
مجلس نخست مشروطه، بيشتر از 22 ماه طول نكشيد؛ بر اين اساس، ميزان طلب نمايندگان 

به طور دقيق مشخص نيست.

مطالبات 
ايندگان و كاركنان مجلس
طبق اسناد و روايات برجاي مانده از نخستين دورة مجلس، ميزان حقوقي كه نمايندگان دريافت 
كرده بودند به اندازة سه ماه و يا به عبارتي سه ماه و نيم بود(كمام:م1،ك8،ج3،پ95پرسشنامة 
ميرزاهمايون مبشرالسلطان نمايندة خرم آباد). البته وضعيت كاركنان مجلس، كمي متفاوت بود؛ زيرا 
رؤساي مجلس نسبت به آنان مساعدت هايي داشتند و كاركنان تا قبل از وضع آيين نامة پرداخت 
حقوق به مجلسيان، مبالغي را دريافت مي نمودند. با وجود اين، نمايندگان متوجه اهميت مخارج 
مجلس و خدمة آن بودند؛ آنجا كه صديق حضرت دربارة اصالح مالية مجلس پيشنهاد كرد:«... 
عجالتا1ً اگر ماهي از وزارت ماليه به اين مجلس داده نشود، امورات مجلس مشكل است 
به طور منظم2 بماند... از قراري كه در انجمن مذاكره شد، ماهي ششصد تومان الاقل الزم است 
كه حقوق خدمه و بعضي مخارجات الزمه داده شود. اگر صالح مي دانيد، رأي گرفته شود 
كه در اين خصوص چيزي به وزارت ماليه نوشته شود»(ضميمه روزنامه رسمي...، 17ربيع الثاني 

1325،صص177و178).
اسناد موجود از نمايندگان دورة اول نشان مي دهد كه كارمندان و خدمة مجلس از حقوق 
يكسان و منظمي برخوردار نبودند. ميرزا بزرگ همداني (مقبل لشگر)، نمايندة زنجان در پاسخ 
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۱. اصل عجالة

۲. اصل: نظم.



۹۲
ش�رۀ ۸۴ ڪنجینۀ اسناد،

به اين پرسش كه «ترتيب بودجه مخارج مجلس، حقوق اجزا و مستخدمين آن دوره تحت 
چه قاعده و از چه قرار بوده و از چه تاريخ پرداخت شده است؟» مي نويسد:«ارباب قلم و 
منشيان تخميناً از بيست و پنج الي سي تومان پيشخدمت تقريباً نفري ده تومان»-(كمام:م1،ك8، 

ج3، پ100).
اما سيد حسن خان حسيني كاشاني، نماينده كاشان، در اين باره نوشت:«بعضي مستخدمين 
مثل مرحوم عباس قليخان وكيل الرعاياي كاشاني اظهار مي كرد: يك سال و نيم به من چيزي 

نرسيده [است]»(كمام:م1،ك9،ج3،پ108).
بدين ترتيب، پرداخت حقوق مستخدمان مجلس بخشي از دغدغة فكري و مالي مجلس 
اول به شمار مي آمد. روز يكشنبه 4 محرم 1325، رئيس مجلس در صحن علني مجلس به 
مسئلة «مواجب مستخدمين» مي گويد:«مسئله ديگر، مواجب مستخدمين است كه تشكي 
كرده اند؛ صورت آن را هم نوشته اند؛ در مجلس مطرح مذاكره شده به تصويب اعضاء مجلس 

اصالح شود»(ضميمة روزنامه رسمي...،4محرم1325،ص80).
دو روز بعد، سعدالدوله، با اشاره به همكاري نكردن دولت در كمك مالي به مجلس 
مي گويد:«... نه مواجب دارند اين اجزا، نه چيز ديگر. هر وقت از پله هاي اين عمارت 
باال مي آييد تمام اجزا جلو شما را مي گيرند كه: ما چند ماه است آمده ايم، يك پول به ما 

نداده اند»(مذاكرات مجلس دوره اول، 1334،ص172).
وضعيت پرداخت حقوق نمايندگان مجلس اول نيز يكسان نبود؛ برخي از تمكن مالي 
فراوان برخوردار بودند و برخي در بدترين وضعيت مالي به سر مي بردند. آدميت، در اين باره 
مي نويسد:«در سال اول، نمايندگان مواجبي نداشتند؛ برخي توانگر بودند؛ بعضي كسب و 
كاري داشتند، ممر گذران زندگي شان مختلف بود؛ اما بودند كساني كه به قول احسن الدوله: 
«اموراتشان مختل است». حاجي ميرزا علي آقا برهان آورد كه: عمل مجلسيان را نبايد با عمل 
سرباز يا حاكم قياس كرد؛ زيرا كار آنها «واجب كفايي» است و حال آنكه «عمل وكال فعًال 
برايشان واجب عيني شده و اجرت گرفتن در واجب عيني حرام است؛ اما اگر كسي چيزي 
نداشته باشد، آن شخص را مرتزقه مي گويند؛ البداً بايد از بيت المال ارتزاقش كرد». اين موضوع 
مجمل ماند. احتشام السلطنه اظهار كرد: يك سالي است كه وكال آمده اند و مواجبي نگرفته اند و 
تعيين مواجب از حقوق خود مجلس است. در هر صورت و هيچ وقت مايل نباشيد كه كسي 

كاري را مجاناً بكند؛ كار مجاني گران تر تمام مي شود»(آدميت1355،ج1،صص1378-1377)
هرچند مطالبة حقوق، توسط نمايندگان و كاركنان مجلس از همان دورة اول، در برخي 
جلسات و در صحن علني مطرح مي شد و در همان زمان، رئيس وقت نيز پاسخي به اين 
موضوع مي داد1؛ پيگيري پرداخت معوقة حقوق نمايندگان وكاركنان دورة اول مجلس، به طور 

۱. برای آگاهی بیشتر ن.ك: ضمیمۀ روزنامه 

رسمی كشور شاهنشاهی ایران (۲۸ شوال 
۱۳۲۴)، (۲۶ رمضان ۱۳۲۵) .

ری
طط

ی 
عل

ی، 
دان

 یز
ب

هرا
س



۹۳
ش�رۀ ۸۴ ڪنجینۀ اسناد،

مشخص از دورة ششم مجلس شوراي ملي آغاز شد. قديمي ترين سندي كه در اين باره 
وجود دارد، نامه اي متحدالمآل به تاريخ 30 دي 1304 از ارباب كيخسرو شاهرخ، نمايندة 
زرتشتيان و رئيس ادارة مباشرت مجلس وقت است كه در آن از هفده نمايندة دورة اول 
مجلس دعوت شده تا در جلسه اي رسمي براي مشخص نمودن وضعيت حقوق و سابقة 
شغلي نمايندگان و كاركنان دورة اول حضور يابند. در نگاه اول، اين گونه درك مي شود كه 
مجلس و ارباب كيخسرو، از نمايندگان دورة اول براي گرفتن حقوق معوقـة ايشان دعوت 
نموده اند. اما واقعيت ممكن است چيز ديگري باشد؛ زيرا از برخي نمايندگان و كاركنان دورة 
اول و نيز بازماندگان آنها شكاياتي در دست است كه نشان مي دهد سال ها به دنبال مطالبات 
خود، معطل مانده بودند(كمام: م1،ك3،ج3،پ27؛م3،ك169،ج2،پ7).چنين به نظر مي رسد كه نامة 
ارباب كيخسرو، حاصل مراجعات حضوري و اين مكاتبات بوده است. اين روند، چندسالي 
به درازا كشيد؛ البته، در بايگاني مجلس، سندي وجود ندارد كه نشان دهد حقوق و مطالبات 

نمايندگان و كاركنان پرداخت شده است.
ارباب كيخسرو به اتفاق كارمندان خود در ادارة مباشرت مجلس، براي حل اين مشكل 
دست به ابتكاراتي زد. نخست، براي اخذ اطالعات، تعدادي از نمايندگان را به مجلس دعوت 
كرد و در ادامه پرسشنامه اي طراحي كرد – آن گونه كه نمونه هايي از آنها خواهد آمد- و سؤاالت 
مهمى را براي رفع ابهامات مطرح نمود. تمام اين اقدامات تا اسفند 1311 به طول انجاميد. در 
تمام اين مدت (بيش از هفت سال) نامه هاي بسياري ميان ادارة مباشرت مجلس و وزارت ماليه 
در مورد حقوق معطل ماندة نمايندگان و كاركنان مجلس ردوبدل شد. از سوي ديگر، نمايندگان 
و كاركنان مجلس اول و برخي وارثان آنها با ارسال عرايض فراوان به مجلس و ديگر ادارات 
مرتبط با آن در پي دريافت مطالبات خود بودند كه بيش از 130 سند از اين مكاتبات در آرشيو 
مركز اسناد و كتابخانة مجلس شوراي اسالمي موجود است(كمام:م1،ك1،ج3،پ3).سرانجام در 
16 بهمن 1311، ادارة محاسبات مالية وزارت ماليه، نامه اي به ادارة مباشرت مجلس نوشت 
كه مضمون آن، درخواست تأييد صحت اعتبارنامة پانزده نفر از نمايندگان دورة اول مجلس 
شوراي ملي بود(كمام:م1،ك1،ج3،پ3) .گويا اين درخواست، مقدمه اي براي پايان بخشيدن به 
اين تالطم 26 ساله بود. بعد از اين تاريخ - به جز نامه اي كه مربوط به 12 اسفند 1311 است- 
سند ديگري از عرايض نمايندگان دورة اول در آرشيو مجلس وجود ندارد. دو سند متأخر، 
در حقيقت گواهي است احتمالي بر پرداخت حقوق معوقة  نمايندگان و كاركنان مجلس اول 
مشروطه. در يكي از اين اسناد نويافته آمده است:«سه فقره مطالبات، مقرري آقايان نمايندگان 
و اعضا و مستخدمين دوره اول مجلس شوراي ملي، بر حسب تخمين دويست  وهيجده هزار 

تومان و يكصدوهشتاد تومان و سه هزاروصد دينار مي باشد»(كمام:م1،ك3،ج3،پ27).
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۹۴
ش�رۀ ۸۴ ڪنجینۀ اسناد،

در حقيقت، اين سند، كه توسط حسين سميعيان، معاون وقت ادارة مباشرت مجلس 
تنظيم شده بود، رقمي از مطالبات نمايندگان و كاركنان مجلس اول را ارائه مي دهد؛ اما شايد 
آمار دقيق تر، زماني به دست آمد كه مطالعه و تحقيق چهارسالة ادارة مباشرت مجلس - به 
مديريت ارباب كيخسرو- پايان يافت و فهرست كاملي از ميزان مطالبات نمايندگان و كاركنان 

مجلس اول مشخص شد.

نتيجه گیری
در ابتـداي تشكيل مجلس شوراي اول، به دليل وجود مشكالت سياسي، اقتصادي، توجه وي  ژة 
مجلسيان به چاره جويي در حل مسائل كالن كشور بود و فرصتي براي سخن گفتن از برقراري 
حقوق و مقرري نمايندگان و كاركنان مجلس به ميان نيامد؛ اهداف دارالشوراي ملي در آغاز كار، 
بررسي و پيگيري مطالبات مردمي بود و هنوز نمايندگي و كار در نهاد مجلس، به عنوان وظيفه اي 
ملي، بدون چشم داشت مالي به شمار مي آمد؛ اين امر، سبب شد نمايندگان تا حد زيادي - چه 
به صورت عمد و يا به طور سهو- از توجه به حقوق و مزاياي خود و يا طرح آن در مجلس 
غافل بمانند؛ اما پس از مدتي، مشكالت مالي به ويژه براي نمايندگان شهرستاني آزاردهنده شد و 
موجب گرديد كه آنها مطالبه حقوق و مقرري ماهيانه نمايند. كاركنان مجلس اول نيز اگرچه در 
برخي مواقع، مبالغي را به صورت مساعده از هيئت رئيسة مجلس و يا بعضي نمايندگان دريافت 

مي كردند، اما همچون منتخبان ملت با مشكل مالي و تأمين هزينه هاي معيشتي مواجه شدند.
با اين توضيح، بررسي وضعيت مالي مجلس اول و آگاهي از فرجام مطالبات نمايندگان 
و كاركنان آن، با توجه به كم بودن منابع دسته اول و محدوديت اسناد موجود، امري بس دشوار 
مي باشد و اسناد آرشيو مجلس كه بازيابي شده است، تا حدي پاسخ برخي ابهام ها و پرسش ها 

را به دست مي دهند.
بدين ترتيب، از يافته هاي تحقيق حاضر، اينگونه مستفاد مي شود كه مجلس اول شوراي 
ملي - با كاربرد تجربيات اداريـ  مالي دستگاه ديواني كشور- تنها موفق به پرداخت بخش 
محدودي از حقوق نمايندگان و كاركنان خود شد و بنا بر اسناد آرشيو مجلس، گويا بخش 
ديگر اين حقوق (نه تمامي آن)، در دوره هاي بعدي قانون گذاري به آنها و يا بازماندگانشان 
پرداخت گرديده است؛ بنا بر اطالعات به دست آمده از اسناد موجود در آرشيو مجلس، نبود 
منابع مالي كافي، تمركز مجلس اول بر حل مشكالت اقتصادي كشور، و كوتاه مدت بودن اين 
دورة قانون گذاري، مهم ترين داليلي بود كه امكان رسيدگي به امور داخلي مجلس و رفع مسائل 
مالي نمايندگان و كاركنان را محدود مي كرد؛ از اين رو، مجلس اول از ساختار مالي منظمي 

برخوردار نبود و در رسيدگي به مشكالت مالي نمايندگان و كاركنان خود ناكام ماند.
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