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Abstract 

Judicial disputes of the society in the Constitutional period including legal 

and criminal lawsuits represent events which occurred in the social, 

administrative and political context in Iran.This analytic-descriptive study 

seeks to explore the lawsuits and legal claims among the sources especially 

the judicial documents left from the people of Tehran in the Constitutional 

period. Property and financial disputes, inheritance and endowment are 

mentioned in the field of litigation of that period.The findings prove that 

financial issues were the most problematic ones for the people. The fledgling 

constitutional regime had growing financial crises since its inception.Among 

the many reasons for this was the improper performance of the former Qajar 

government facing economical problems. The value of Iran's currency fell 

severely in comparison to the other credible foreign currencies.Furthermore, 

despite the severe monetary fluctuation, the existing liquidity of the country 

could not meet the domestic needs of the country. This situation affected 

people and led to many financial lawsuits and legal claims.Furthermore, 

despite the severe monetary fluctuation, the existing liquidity of the country 

could not meet the domestic needs of the country. This situation affected 

people and led to many financial lawsuits and legal claims.Furthermore, 

despite the severe monetary fluctuation, the existing liquidity of the country 

could not meet the domestic needs of the country. This situation affected 

people and led to many financial lawsuits and legal claims. 
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نخست  های سالحقوقی مردم تهران در  های شکایتحلیلی بر دعاوی و ت

 ق(1324-1330مشروطه ) 
 1حسن زندیه

 ایران.، تهران، استادیار گروه تاریخ دانشگاه تهران

 حمیده شهیدی

 فردوسی مشهد، مشهد، ایران. دانشگاهتاریخ آموخته دکتری دانش
 12/1400/ 25؛ تاریخ پذیرش مقاله: 09/1399/ 14تاریخ دریافت مقاله: 

 پژوهشی -علمی 

 چکیده
واقعیاتی است که در اختالفات قضایی جامعه در دوره مشروطه شامل دعاوی حقوقی و کیفری، بیانگر 

این نوشتار بر آن است، به روش  .جامعه در ایران، ایجاد شده بود ، اداری و سیاسیاجتماعیبستر 

 ژهیو به، از میان منابع قضایی مردم تهران در حوزه حقوقی های شکایتو  تحلیلی دعاوی –توصیفی 

، استخراج و بررسی نماید. در حوزه دعاوی حقوقی در این زمان مانده از آن دوران یجا بهاسناد عدلیه 

در این حوزه بیشترین  که دهد مینشان  ها یافته .به اختالفات ملکی، مالی، ارث و وقف اشاره کرد توان می

 های بحراندچار  بدو تأسیس. رژیم نوپای مشروطه نیز از همان ان افراد، مسائل مالی بوده استچالش می

زیادی داشت که بیشتر از عملکرد ناصحیح حکومت پیشین قاجاریه در  امر عللالی بود. این فزاینده م

معتبر خارجی . در این دوره ارزش پول ایران در قبال ارزهای شد میمواجهه با مشکالت اقتصادی ناشی 

مدیدی از سوی دیگر نقدینگی موجود کشور هم به رغم نوسانات شدید پولی تا مدت  .بسیار تنزل کرد

. این وضعیت بر مردم هم تأثیر گذاشته و عمده اسخ گوی نیازهای داخلی کشور باشدست پتوان مین

 قضایی آنان در حوزه مسائل مالی بود.  های شکایت

 . ، دعاوی حقوقینظام قضایی ، تهران، مشروطه، ایران: ی کلید هایواژه

 مقدمه.1

و  فصل جدیدی را در تاریخ سیاسی و اجتماعی مردم ایران گشود ،انقالب مشروطه 

 از مختلف از جمله ساختار حقوقی و قضایی کشور شد. یها در حوزهبه تحول  منجر

، اداری و بیانگر واقعیاتی در بستر اجتماعی ،مردم یو دعاومشکالت بررسی که یی آنجا

قضایی مردم  های اختالفو  ها چالشاست تا  براناین نوشتار ، سیاسی جامعه ایران است

این مطالب  از میان منابع استخراج نماید. ،در این زمان پایتخت حکومت بود که ناتهر

، ق 1330تا  1324 های سالطی  عدلیه نتیجه بررسی و مطالعه حجم وسیعی از اسناد

تاریخی  های دادهکه  مربوط به دوره مشروطه استبه تعداد ده هزار برگ سند 

ارزشمندی را در خود جای داده است. بدیهی است در این میان، منابع تاریخی هم 

 .کنند میو فهم و تفسیر بهتر این اسناد یاری  ها کاستیرا در تکمیل  گر پژوهش
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به  ها عریضهمکاتبات اداری و  یال البهمشکالت قضایی جامعه در صدر مشروطیت که از 

پژوهش حاضر با . و کیفریمشکالت حقوقی  : شوند میبه دو بخش تقسیم  ،آمده دست

حوزه حقوقی در  تهران مردم قضایی یها چالشم و کیف تحلیلی به ک –روش توصیفی 

 : استوبر این فرضیه استوار  پردازد میمشروطیت  در صدر

 ندهم از این وضعیت متأثر بودتهران ، مردم توجه به بحران مالی حکومت مشروطهبا 

 و عمده مشکالت قضایی آنان در حوزه مسائل مالی بود. 

نخست مشروطه  های سالبیشترین دعاوی حقوقی مردم تهران در  که اینبنابراین 

است که در این  یا مسأله ترین عمده، ق چه بوده است1330تا  1324 های سالطی 

 .شود میمقاله به آن پرداخته 

در مرکز آرشیو برگ  9000تعداد تقریبی مذکور به بخش زیادی از مجموعه اسناد  

برگ در اختیار مرکز  1000از آن به تعداد تقریبی  کمتریاسناد آستان قدس و بخش 

شمارۀ ثبت اسناد و بازیابی آن  . بدیهی استاستآرشیو اسناد مجلس شورای اسالمی 

و در   61909تا شماره 59497در دو مرکز متفاوت است . آرشیو آستان قدس از شماره

در این  ازیابی هستند.قابل ب 89و  88اسناد مذکور در دو کارتن با شماره  ،آرشیو مجلس

و برای  آنوشتار جهت شناسایی محل نگهداری اسناد برای آستان قدس حرف اختصاری 

  .لحاظ شده است ممجلس حرف اختصاری 

 ملکی دعاوی. 2
قی در عدلیه را حقو های پرونده، حجم زیادی از ملکیحقوقی در این دوره دعاوی 

شامل اراضی وسیع  ،شده اشارهوارد مورد اختالف که در اسناد متشکیل داده بود. 

. مشکالت حقوقی در است اسطبل، خانه و نظیر دکان ی، قنات و مستغالتکشاورزی

. اختالف بر سر امالک یا گرفت برمیرا در  اجتماعی طبقات تمامارتباط با مسائل ملکی 

شاهزادگان و خاندان قاجار، عمال حکومتی، نظامیان و  انیدر ممستغالت بزرگ 

طومانیانس،  ونیز تاجران بزرگی از جمله حاج کاظم ملک التجار،دولتی  منصبان صاحب

. احمد اشرف از آنان به شود میارباب کیخسرو، مشاهده  و ارباب جمشید، ارباب شهریار

 های زمینکه به علت فروش  کند مییاد  دار نیزمتاجر  گروه جدیدی تحت عنوان عنوان

 19/ق13رن قتجار بزرگ در نیمه دوم  به ،رگحکومت دولتی )خالصجات( و امالک اشراف
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ی ملکی که در دعاوی حقوقدر اینجا به  (53ص :1387عزیزی، )اشرف ، بودند شده تبدیلم 

 : شود میاشاره  ،اسناد انعکاس یافته

اختالفات و یا دعاوی ملکی، تصرف ملک بدون رضایت مالک  ازجمله :تصرف عدوانی. 2-1

در  و شود میکه در اصطالح حقوقی به تصرف عدوانی تعبیر  استیا متصرف قانونی 

 .اسناد به تناوب وجود دارد

از  نماید میتظلم  میرزاعلی» :آمدهچنین  ،از اداره تفتیش عدلیه یدر گزارش        

 ) ».است تصرف کرده،مهدی بیگ قزاق که یک باب خانه مرا مهدی بیگ بدون حق

از این  امجد السلطان ،معاون عدلیهحاجی مجدالدوله خطاب به  ،یا ضهیعردر ( 59654آ

را جناب  جانب نیادکاکین واقعه در خیابان چراغ گاز متعلق به  «امر شکایت دارد که

 و 1درصددمخلص  آنکهاز ترس  ،ضبط نموده اًعدواناً و عیسی خان چند ماه است غصب

 )« است عدلیه عظمی عارض شده خانه وانیدبه  ،نموده یدست شیپ ،یمآرمدافعه ب

 .( 61331آ

در این دعاوی با فوت مالک، : وی با اشخاص دیگر سر امالکبر  وراث متوفیاختالف . 2-2

عای حقوقی از این دست، دا . آیند برمیوراث وی درصدد احیای مالکیت و تصرف ملک 

 .است اش یپدردر باب باغ و خانه  ،فرزند میرزا سعید خان وزیر ،شکایت مؤتمن الدوله

از این اقدام ،عدلیهبه  یا ضهیعرطی  ،که نامش در سند مشخص نیست طرف مقابل

 مؤتمن الدوله انتقاد کرده است: 

اراضی آن محله که بنده در آن سکونت  که این عنوان به... جناب مؤتمن الدوله »       

بزرگوار ایشان  پدر ،موسوم به باغ مرحوم میرزا سعید خان وزیر است و وزیر مرحوم ،دارم

بیست سال است این  که اینحاال ادعا به خانه بنده دارند. با  ،بعد از پنجاه سال ،است

 که شانیامقصود  اما ،ام ساختهخانه را ساکن هستم و به قول معروف متصرف و از نو 

تمام ادعای خودشان را بر چهل پنجاه هزار ذرع زمین که  ،جز آزار بنده ندارند، هیچ کار

، 23، پوشه 89)م کارتن  «اند کردهت، زمین گذاشته، دنبال بنده به اسم مرحوم وزیر اس

 .(193ص

اختالف میان منشورالسلطنه  ،از مصادیق آن یکی  عرصه و اعیان ملک: بر سراختالف .2-3

بر سر دکاکینی در شهر تهران  ق 1329به سال قاجار  احمدشاه یمادرنا ،و معززالسلطنه

عرصه و  بر سرکه اختالف  شود می چنین مستفاد ،ن پروندهآ. از مکاتبات مربوط به است

                                                           
 اصل: درسدد. 1
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ملک طلق متصرفی » و . دکاکین مزبور توسط معززالسلطنه احداثاستن ملک آ اعیان

دادگاه تمیز نیز بر این امر صحه گذارده و  .(6ص ،61349آ، ) «چندین ساله او بوده است

منتزع و به معززالسطنه  از منشورالسلطنهدکاکین » که طبق آن  کردهحکمی صادر 

اجرا این حکم  ؛که در اسناد نامشخص است علتیبه  اما .( 3ص ،61349آ،)« داده شود

وکیل  .شد میمنشورالسلطنه دریافت  نیز توسط االجاره مال. از سوی دیگر شود مین

 و انتفاعاسترداد دکاکین  خواستار اجرای حکم و ،فخر االسالم محمدصادق معززالسلطنه،

اراضی است »اختالف که  کند می تأکیدوبر این نکته  شود می االجاره مالاز  موکل خود

 . سر عرصه ملک است بارتی اختالف بربه ع ( 6ص، 61349آ، )« نه اعیان 

از دیوان  ،رسد میبه چه کسی  االجاره مالاین قضیه که  تبیینجهت  ،معاون عدلیه

صریح پاسخ  طور بهنیز رئیس کل مستدعیات  .کند میال ؤس ،عالی مستدعیات تمیز

آنچه متعلق به  االجاره مالبر ملکیت معززالسلطنه باقی است و  اعیان فعالً» که  گوید می

با تمام این  (7ص،61349آ،)« باشد میبه مالک عین  و راجعتابع عین است  ،اعیان است

احقاق  و خواستارگیر شکایت شده نیز پی االسالمفخر .شود میاجرا ن مزبور حکم ،اوصاف

 ،به هر حال. نشداجرا  ادشدهیحکم  ،االسالمفخر کدؤم یها یریگیپرغم  به ،شود میحق 

مباحث مورد ، در این خصوص از مکاتبات. مشخص نیست در اسنادفرجام این پرونده 

شهیدی و دیگران ،  )ر.ک: تخارج از حوصله این بحث اس که شود یممستفاد  یگریدتوجه 

  .(79، ص 1396

آن  عدم پرداخت ثمن ،یکی از مشکالت خرید ملک : دعاوی ناشی از معامالت ملک .2-4

در ارتباط با فروش به مشکل حقوقی مریم خانم  از اسناد. در یکی خریداراست از سوی

قهرمان خان و  از سوی مریم خانم به، است. در این پرونده شده اشارهملکی در تهران 

، فروشنده آن را فسخ عدم پرداخت ثمن معامله علتاما به  شده فروختهملکی زمان خان 

رد اعتراض خریداران این امر موکه  شود می. حکم قضایی نیز به نفع وی صادر کرده بود

در »  ، در این باب چنین آمده است: در گزارشی از محکمه ابتدایی حقوق. ردیگ یمقرار 

اخیراً ، ضعیفه تیبر حقانحکمی که از شعبه ثانی  ،خان و زمان خان  و قهرمانباب عمل مریم خانم 

، بیع را فسخ خانم به واسطه تأخیر ثمن معامله مریم که ایندلیل صحیح و الزم االجراست. به  ،صادرشده

واقع شده  ،اند بودهآقا شیخ علی ارکی که خود مجری صیغه  کرده است و این عمل در محضر جناب

 .(59565 آ،)  «است
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 و میان مستأجر ،حقوقی به وجود آمدهختالفات ا: مربوط به اجاره امالک دعاوی .2-5

 از موجر یا مستأجر تمرد ،. عمده مشکالتبودقضایی مردم  از مشکالتموجر یکی دیگر 

امالک خود را به  ،ضعیفه حاجیه»آمده است:  یدر دادخواهی موجر .بود نامه اجاره

عقد خارج شرایط چندی  حاجی اسماعیل رشتی به نفسه لنفسه اجاره داده و در ضمن

شرط مستأجری عالوه بر شرط اجاره بنفسه  جمله من، قید نموده  اًشرع نامه اجاره در

لنفسه تصرف کند که با احدی شراکت نکند و در اجاره خود احدی را شریک قرار ندهد 

در  تأکید رغم یعل .«اختیار فسخ با مالک باشد ،کند در شرطتخلف  که یدرصورت

را در ربع  و فرد دیگری موسوم به وکیل التجار قرارداد کردهمستأجر خلف  ، نامه اجاره

واهی موجر به ایجاد اختالف و دادخ امر سبباین  که کند یمامالک و مستغالت شریک 

 .(61578آ، ) شود میدستگاه قضا 

عدم تخلیه مورد اجاره توسط مستأجراست . در سندی صبیه ، یکی از موارد دیگر

تقاضای تخلیه دو باب دکان  ،مستوفی تفرشی خان یمحمدعلمرحوم آقا میرز اسید 

. حکم بر حقانیت وی صادر کند میرا  فروش لیمحمدجعفر آجملکی خود از حاجی 

 .شود می، خلع ید نحقوق اصطالح بهماه موفق به اجرای حکم یا  از چنداما بعد  شود می

 .( 60457آ، )دارد  راتقاضای اجرای حکم حقانیت خود  ،از این رو

 ،شد میمطرح   یکی از مشکالتی که در عدلیه :اراضی به نفع دولت یریگ بازپس. 2-6   

 ،. تیول مناطقی بود که به رسم پیشکشی یا در عوض حقوق دیوانیبود داران تیولتوسط 

. یکی از مباحثی که در مجلس اول در دفاع از شد میاز سوی شاه به افراد داده 

بر این امر  ،مذاکره در جلساتبود .  مسئلههمین  ،روستائیان میان نمایندگان مطرح شد

صفر  11در  ،. از این روشود میرعایا  بهسبب عداوت و ظلم  ،که رسم تیول شد می تأکید

سرسختانه  یها مخالفتاین قانون با ی اما اجرا. شدملغی اعالم این رسم  ق1325

 کردند میحتی عنوان  ،به مجلس ییها نامهصاحبان تیول به همراه بود. آنان با نگارش 

باب پاسخ آقا میرزا  نیدر ااند. ن اجدادشان مورد مرحمت قرارگرفتهخو واسطه بهکه 

 توجه است:  قابلمحمود خوانساری 
هیچ جنگ و جدالی اتفاق نیفتاده که حضرات ، مبرور تا زمان حال شاه نیناصرالد از زمان»

خوب معین شود چه  ،خون اجداد ما ریخته شده تا مستوجب این بذل مرحمت شده اند نوشته

عمر خودشان جهت دارد فالن خواجه در سال ده هزار تومان ببرد و سرباز دولت گرسنه بماند و 

  .(2ص  109 ۀشمار ،ه.ق1325)روزنامه مجلس،  «را بذلت به آخر رساند



 31/ 1400 زمستان،، 28یاپیپ ۀشمار -4 ۀ، شمار13 ۀدور ،ژپوهشهای علوم اتریخی

 یاجرا برابر اما همچنان در .ناکام ماند ،در لغو قانون مذکور داران تیولتالش         

، جهت عدم استرداد ملک ییها بهانهبه راستا  نیدر امقاومت نشان داده و  ،قانون

و این مخالف اظهار عبداهلل مستوفی  گذاردند یمعدلیه در میان  را باخود  یها هیشکوائ

 ،میدان یم نکهاها چنبرای صاحب تیول موضوع تیول در آن دوره» :دارد یماست که بیان 

، 1،ج1386مستوفی،« )سخ آن ضرری متوجه آنها بشود....فنداشته است که از  یا استفاده

زاده معتضدالسلطنه به دبیر و شاه یقل یمرتض، شکایت ها شکوائیهیکی از این  (1135ص

ق است که بخشی از آن در گزارشی  1328رمضان  27به تاریخ  ،وزیر عدلیه ،الملک

 آمده است: 
طاب  شاه نیناصرالدسیزده به موجب یک طغرا فرمان مبارک مرحوم  و صدیسدر سنه یکهزارو » 

 گریدبه چند نفر که از آن جمله یک نفر بنده و یک نفر  آباد عشرتیک قطعه زمین در جنب  ،ثراه

ن اراضی را ذرع و پیمان آواگذار فرمودند و همان روز  ،واال شاهزاده معتضدالسلطنه است سرکار

اول ]منظور مجلس  بدون معارض بود تا در زمان مجلس سابق ها سالکردند و تصرف نمودیم و 

 .(59953آ، ) «کردند میاراضی مردم را غارت  ،ینیچ اسبابکه جمعی به  [است

اقدام مجلس در جهت لغو تیول را دور از  ،داران تیولدر این سند مشخص است که 

 .دانستند میعدالت و فراتر از آن نوعی غارت 

 الیدعاوی م.3
مالی مردم با  در ارتباط با امور ،دنبه مشکالت قضایی اشاره دار موجود کهعمده اسناد 

بیشترین سهم زاریان با و . این امور شامل طلب و دیون افراداست . تجارباشند یمیکدیگر 

فین یا یک طرف به معامالت تجاری که طر امور راجعاین نوع مشکالت داشتند.  را در

مه ، در صالحیت محکبود رمنقولیغراجع به اموال  آنان اختالف و مورد بودند آن تاجر

این  مربوط به اداری های نامهو  ها گزارش،تعدد به این رو . ازشد میتجارت محسوب 

حله بازار م ،حکمه بودهدارای م که نایکی از محالت اصلی تهر .است موجود محکمه

منصوره بنا بر نوشته  .شد مییاد  «محکمه محله بازار»نوان ع به از آن اسناد دراست که 

این امر  .(180ص ،1377،اتحادیه) سکونت داشتندکسبه  و بازار تجار در محله ،اتحادیه

اهمیت رسیدگی به مشکالت قضایی اهالی بازار بوده که سبب ایجاد  دهنده نشان

 . بوددر این محل شده مخصوص  یا محکمه

تجار و ه مشهدی کاظم ملک الات مالی تاجران بزرگی از جملاختالف ۀاین دوردر         

 میمحمدابراه استاد رینظو صاحبان اصناف  فروشان خردهتجار و  ارباب جمشید تا



 ق(1324-1330نخست مشروطه )  یها مردم تهران در سال یحقوق یها تیو شکا یبر دعاو یلیتحل /32

. صرافان به دلیل شود میمشاهده  (59620 آ، ) حاجی باقر بقال (59920آ، )صندلی سازو 

، یکی از متداعیین در مالی و بانکداری قدیم یها حوزهارتباط مستقیم با فعالیت و 

. نظیر حاجی باقر صراف شود میبه آنان اشاره  در اسنادکه  بودنداختالفات مالی 

آقا علی  (59724آ،) آقا اسماعیل تبریزی صراف (59698آ، )( سیف علی صراف  59552آ،)

 .(60057آ، ) صراف

 ،کمترین مبلغ که از اسناد استخراج شد،در باب مبالغ نقدی مورد اختالف افراد        

بابت وجه اجاره یک باب منزل به  ،مربوط به شکایت دبیر تشریفات از حاجی علی آشپز

مربوط به طلب محمد  بیشترین مبلغ .(59884آ،) تومان و شش هزار دینار است 22مبلغ 

از . در مواردی بعد تومان است 400 مقداربیجاری از کافی السلطنه به  شریف تاجر

ین ، اموال فرد متشاکی توسط افراد ، تا حل مشکل قضایی و بر طرف شدن دِ تیشکا

به  (1329صفر  29)مشهدی کاظم ملک التجار ، یا ضهیعر. در شد میعدلیه توقیف 

، معاون وزارت عدلیه، به کارگزاران عدلیه تومان توسط 448توقیف مبلغ قابل توجه 

 «شده غارتکاظم » عنوان بهرا  خود ،پشت پاکت نامه و درشکایت کرده  امجدالسلطان

مشخص نیست  در اسنادعلت توقیف و مبلغ مورد شکایت  .(60145) آ، کند میمعرفی 

  .باشد بوده قابل توجه باید می ،شده توقیف ولی با توجه به مبلغ

مبلغ  ،با توجه به توان بدهکار  شد میسعی ،به اختالفات مالی افراد  یدگیدر رس          

نمونه در  طور به. کنندآن مبلغ را تقسیط ،و جهت تسهیل در وصول اخذ طلب شده را 

 شود می قرار ،دبیر تشریفات که به آن اشاره شد دینار تومان و شش هزار 22مورد طلب 

مرضیاً قرار بر این دادند » ... ماهیانه مبلغ هفت تومان و پنج قران بپردازد:  ،حاجی علی که

حاجی علی در وجه دبیر تشریفات کارسازی  ،الیدو رپنج قران از قرار روزی  ]و[ که ماهی هفت تومان

 .(3ص 59884آ، ) «دارد...

از دارائی و ، و قادر به پرداخت وجه نقد نبود  شد میقانون هرکس محکوم  طبق       

است که  شده اشارهبه این امر  ،در چندین مورد .شد میاموال وی به میزان طلب داده 

حاکی از  دتوان می این امر .استشخص بدهکار دارای امالک است اما فاقد وجه نقد 

 بودنمونه آن آقا میرزا مهدی طباطبایی تبریزی  .باشدوعدم تحرک بازار ضعف اقتصادی 

به علت نداشتن وجه  کند می، تقاضا ضمن اشاره به این ماده قانونی،که در عریضه خود 

 به جای بدهی داده شود.به قیمت عادالنه  ،در تهران و تبریز دارد را کهامالکی ، نقد

ها و یادداشت،مورد رجوع  از اسناد، یکی یان افرادم هجدای از اسناد مالی منعقد        

د. در باب شیاد می« دفتردستک»به عنوان  از آنکه  بود جارنگهداری حساب ت دفاتر
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که دفتر دستک آنان توسط دو  گردید، مقرر آقاخاندعوای حاجی میرزا مهدی با حاجی 

دن طلب ایشان، ارجاع رسیدگی و توجه قرار گیرد و در صورت مدلل بو مورد گریدتاجر 

 .(211، ص23، پوشه 89)م، کارتن به شرع شود 

نقدینگی در اوایل مشروطه مشاهده  و کمبود اسناد به خوبی رکود نیدر ا        

 اکبر یعلپیش از مشروطه با توجه به مکاتبات حاجی  یپول یبخرابی بازار و  .شود می

مشکالت حقوقی  در مورد .(317: ص1377)رک: اتحادیه ، استمشاهده قابل صراف نیز 

 : به موارد ذیل اشاره کرد توان می ،انعکاس یافته  منابعمرتبط با امور مالی که در 

از معضالت قضایی مردم که در  وثیقه: قرض و بدهی، اختالف مربوط به عدم پرداخت.3-1

آن  نمونهافراد و مشکالت وثیقه است .  و طلبعدم پرداخت قرض  موجود است،اسناد 

طلب معین التجار از میرزا عبدا... خان امین السلطان )فرزند میرزا امین السلطان اتابک ( 

به  در این باب، امجدالسلطان معاون عدلیه یس کل محاکم ابتدایی بهئ. گزارش راست

 : قابل توجه است ق 1328 یالثان عیربتاریخ 
: جناب معین التجار تظلم دارم یمعدلیه اعظم عرضه  وزارتحضور مبارک حضرت معاون  »

، حاضر شدند. ن از جناب امین السلطان طلب کارمنموده به عدلیه اعظم بر اینکه هزار توما

به محضر مبارک حجه االسالم آقای حاجی  ،. محکمه ارجاع به شرع انور نمودهه نمودهمحاکم

سم شد که خراالمر منتهی به قَآسید ابوطالب دامت برکاته چند جلسه در محضر حاضر شدند و 

و . جناب معین التجار طفره زدند و هر یک حاضر نشدند السلطان قسم به جالله یاد نماید امین

مرقوم بفرمایید به  ،باشد میچه قانونی حکمش آن. باید محاکمه شود ،ندیفرما یمحاال محکمه 

محکمه تا حکم از  اً... قانون»که دارد یمامجدالسلطان در پاسخ بیان . «جان دل اطاعت دارم 

  .(5ص 59684آ،) «حق مداخله و محاکمه ندارد ،محضر نرسد

 نودوششبه مبلغ  گر ختهیراز مشهدی علی  جعفرخانمیرزا  طلب ،مورد دیگر         

اما  ؛طبق سند شرعی مقرر بوده که ماهیانه دوازده تومان پرداخت شود که ناتوم

، با توجه به اسناد معتبر .کند میمشهدی علی بدهی خود را پرداخت ن ،برخالف تعهد

اما باز هم مشهدی علی از پرداخت بدهی خود  شود میحکم به حقانیت میرزا جعفر داده 

به چگونگی پرداخت مبلغ از سوی متشاکی اعتراض شده  رسد میبه نظر . ورزد یمتعلل 

ق  1328 یالثان عیرب 13به تاریخ  ،اول بازار شعبهگزارش محکمه محله در  چراکهاست 

  .( 59911آ، )شده است  تأکیدرگرفتن وجه به صورت اقساطی از سوی کمیسری ب

و هم برای ورثه  طلبکار، فوت بدهکار است که این امر هم برای یکی دیگر از موارد        

. گاهی طلبکار مجبور بود جهت اثبات طلب خود از شخص متوفی کرد یم مشکل ایجاد
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حاجی میرزا  خود را ثابت کند. نمونه آن تظلم با اسناد متقن در محضر شرع ادعای

بابت طلب خود به  ،مرحوم مستشار دفترفرزندان صغیر قیمین  حسین شال فروش از

، جهت اثبات ادعای خود به محضر به ناچار بنا به خواسته قیمین که ناتوم ارمیزان هز

 .(59875آ،) کند میرجوع  (95-114، ص 1398محاضر شرعی ر. ک : شهیدی،  درباره)شرع 

، یکی دیگر از موارد مطرح شده در پرداخت هزینه اجناس توسط خریدار عدم       

محله  در محکمه محمدباقر، خواجه ق 1328در عرض حال مربوط به دستگاه قضا است. 

ربوط به قا علی کرمانشاهی به علت عدم پرداخت هزینه خرید اجناس مآاز  ،بازار تهران

 59962آ، ) کرد، شکایت کرده و از عدلیه تقاضای رسیدگی خرازی به قیمت چهل تومان

). 
. افراد  بودیکی دیگر از مشکالت مطرح شده  ،عدم پرداخت اجرت و دستمزد افراد       

قاسم بنا از حاجی . دادخواهی استاد ابوالبودندامر صاحبان پیشه  نیدر امدعی 

و  بام پشتکاهگل  جرتاُ بابت ،میرزا محمدکاظمشاهزاده  ،مجدالدوله و پیشکاروی

مهر ورود به دفتر اداره ، سند دادخواهی وی  یبر رو ، نمونه بارز آن است.ساخت دو اتاق

شده است که مشخص است حکم به نفع استاد  درجق  1329شوال  17اجرا به تاریخ 

به این  دادخواهیمتن بخشی از  .وارد شده است مربوطهبه دفتر  ادر و جهت اجراصبنا 

  شرح است: 
با خود آقای مجدالدوله بنده را  ،پیشکار آقای حاجی مجدالدوله ،میرزا محمدکاظمشاهزاده »... 

 های بام پشت.داشتند که آنجا کار کنم  دو کاروانسرا که  یئواداشتند در سرچشمه سرکار، بنا

 سه هزار و پانصد زرع اً. تقریبامق نو هم ساختهمالی کردم و دو اطا گل کاههردو کاروانسراها را 

رفتم گفتم حق  .دادن مسامحه کردند در پولکاه گل مالیدم و بعضی خورده بنایی هم کردم و 

کمر مرا معیوب کرد گفت برو ]و[ سرو دست  .مرا زد اًآقای امجدالدوله خودش شخص .مرا بدهید

.رفتم عارض شدم دو عریضه دادم یکی از برای طلب و یکی از برای کتک به دیوانخانه عارض شو

 ...«وز را به فردا انداختند در اطاق جزا... شش ماه است بنده را سرگردان کردند و هی امر

 .(2ص 60043آ،)

، از دیگر مشکالت حقوقی ذکر شده در اسناد مشکالت مربوط به وثیقه و ضمانت        

صرافان  های فعالیت، یکی از ار و بازاریان جهت انجام معامالتپرداخت وام به تجاست. 

، جهت تضمین پرداخت ر قبال وجه وامصرافان د .(1382 ،)ر.ک: والی نژاد شد میمحسوب 

، جهت دریافت مبلغی ، معادل مشهدی علی قناد یدر سند. کردند میدریافت  ای وثیقه

اما با توجه به اغتشاشات  گذارد میآن اسبابی را نزد سیف علی ممقانی صراف به ودیعه 

، صراف مذکور از شهر خارج شده و تنکابنی به شهر سپه داردر زمان فتح تهران و ورود 
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و همین امر سبب شکایت وی به عدلیه  گرداند یبرنموثیقه وی را  ،ز بازگشتبعد ا

 .(59698آ، ) شود می

مشکالت قضایی را برای ضامن ، برای دیگری به دنبال عدم پرداخت ضمانت         

تومان به  178ضمانت فردی به مبلغ  واسطه بهف علّا. از جمله میرزا محمد کرد یمجاد ای

او نیز جهت خالصی از  کند می درخواست ،و در این باب شکوه کرده افتد یمحبس 

بیاورد. که با درخواست وی توسط امجدالسلطان به مدت پنج روز  نفر ضامنحبس یک 

 .(60319آ،) شود میموافقت 

فریب  علتاز فسخ معامله به  ییها اسناد گزارشدر  :دعاوی ناشی از فسخ معامله .2 -3   

 داریخرقیمت یا ثمن معامله به  از استرداددر معامله )خیارغبن( و خودداری فروشنده 

یس تفتیش عدلیه مرکزی ئخطاب به ر یا ضهیدر عراف . شعبان علی علّشود می مشاهده

به مبلغ  مال رضا ذوغالی از آقا را ، مدعی است شرکتیق 1328 االول یجمادبه تاریخ 

. از این روشنده فاقد چنین شرکتی بوده استاما شخص ف ؛چهل تومان خریداری کرده

 .(59912آ،) کند میتقاضای استرداد وجه پرداختی خود  ،رو

 ،یمحمدعلاز ورثه مرحوم حاجی میرزا  ،محمدرضاشخصی به نام  ،در مورد دیگر         

لذا از خرید خانه . شود می آنخریده و بعد از آن متوجه معایب زیادی در  را یا خانه

و از عدلیه  تقاضای استرداد وجه پول توسط ورثه را  کند میمنصرف و معامله را فسخ 

 .(59937آ،) کند می

 بها اجارهعدم پرداخت  : و عدم استرداد مال الرهن االجاره مالدعاوی ناشی از عدم پرداخت  .4 -3  

از موارد مشکالت  ،توسط مستأجر و عدم استرداد مبلغ رهن درزمان تخلیه توسط موجر

حاج میرزا از  ،شکایت میمنت الملوک خانم از جمله در اسناد است. شده مطرحقضایی 

یک باب خانه که  سه ساله عدم پرداخت اجاره ره، در بااست مدیر مدرسه 1حسن رشدیه

 .و هیجده تومان صد شش، به مبلغ استیکی از مدارس حاج میرزا حسن  رسد میبه نظر 

و مابقی بر عهده  شده پرداختکه بخشی از اجاره توسط وزارت معارف  ذکرشدهدر سند 

 .( 60598آ، ) میرزا حسن است

                                                           
این سند گویای مشکالت وی در امر اداره مدرسه و  .ان گذار مدارس نوین در ایران استمیرزا حسن رشدیه بنی . 1

شدن بودجه معارف  لیوم فیحزا حسن موجود است که از راز می یا نامهوزارت معارف به این امر است.  یتوجه یب

 .(1388، مظفر مقامو عدم اختصاص آن به مدارس انتقاد کرده است )ر.ک: 
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. وی در اشاره کرد عدلیهبه عریضه اعتماد قاجار به  توان میاز عدم پرداخت رهن نیز      

تومان  150قاجار به واسطه عدم پرداخت مبلغ  خان یمحمدعلمحکومیت این عریضه به 

 .(59936آ،) کند میتقاضا پرداخت این مبلغ  برای یمهلت و سپس پردازد می رهن

 وقف در حوزه  دعاوی.4

قاجار به علت سیطره فضای مذهبی بر جامعه، وقف به عنوان یک نهاد دینی   در دوره

رونق داشت. از سوی دیگر بنا به گفته کرزن، مردم که مورد تهدید ضبط، غصب و 

خودشان از  اند زندهکردند تا  مصادره امالک بودند، برای فرار از آن، امالکشان را وقف می

، 1: ج1373کرزن، ) گیرند و پس از مرگشان متعلق به یکی از اماکن مذهبی گردد آن بهره

. در 1شود:  در این زمان در باب اختالفات در حوزه وقف، سه مورد مشاهده می (.248ص

.ادعای 2باب تعدی به موقوفات و ارجاع شکایت واقفان از موقوفه خواران به عدلیه 

 های اوالدی. . اختالف میان احفاد واقفان در نوع وقف3م وقفیت ملکشخصی بودن و عد

گیری کیخسروشاهرخ، نماینده مجلس  درباره تعدی موقوفه خواران به رقبه وقفی، پی 

 خسرویک، جهت استیفای حقوق ملک وقفی انیجامعه زرتشت از طرفشورای ملی 

به ادعای شخصی بودن ملک، های مربوط  از پرونده(. 60083)آ، از این دست است منوچهر

آقا  االسالم حجتملک موروثی وی توسط ورثه  بر تصرفادعای آجودان همایون مبنی 

اختالف  (.46و28، ص 61626)آ، است  مسئلهاین  کننده نییتببه عنوان وقف،  حانیر دیس

های اوالدی بر سر تولیت و انتفاع از بهره وقف، از مشکالت  میان فرزندان واقف در وقف

 (.60663آ، نمونه :  طور به) های متعددی موجوداست از آن گزارش بود کهقضایی 

 در حوزه ارث دعاوی.5 

مشکالت مربوط به ارث به طور عمده در میان طبقات اعیان و اشراف و مالکان  ،در اسناد

او میان اعقاب  ،بعد از مرگ صاحب ثروت و . اینان صاحبان ثروت بودندشود میمشاهده 

 از اختالفی متعددی ها گزارشعالوه بر آن  .شدسر تقسیم ماترک اختالف ایجاد می بر

: موجود است که حاکی از مشکالت وراث دارد. مانند  تهران در گریدمیان وراث با افراد 

اصغر خان اتابک  میرزاعلیورثه  خان سرتیپ و نیحس غالماختالف میان ورثه حاجی 

دختر اتابک در این باب  ،افتخار اعظم .(59583آ،)تهران  قیطریهبر سر  امین السلطان

قیطریه متعلق به نظام الدوله و آصف السلطنه بوده است و اتابک  یها باغمدعی است 

محل اقامت  ،وجهت نزدیکی به صاحبقرانیهه را خرید ها آناطراف  های زمینو  ها باغاین 

، ص 1381)معتمدی ، ه بود را محل ییالقی خود قرار داد جا آن، شاه نیناصرالدتابستانی 

 الدوله دیسعوراث مرحوم  اختالفهمچنین  ش(1333اطالعات ماهانه تیر  از مجلهبه نقل  390
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نمونه  (59715آ، )1دوالب دروازهدو هزار و پنجاه ذرع اراضی در  در باببا امین حضرت 

در این میان بعد از مرگ فردی که صاحب ثروت و مکنت  دیگری از این مشکالت است.

و اسباب دردسر برای وارثان ند شد میپیدا بوده است مدعیانی نسبت به  اموال او 

به این امر  ،ساعد الملکند.در نگارشی از نصراهلل طباطبایی در باب تقسیم امالک شد می

از اطراف و  روزه همه ،معمول ایران است هر که بمیرد و عالقه و اموالی دارد» ... : است شده اشاره

 )« شوند میو اسباب زحمت ورثه  ندیآ یبرمدر مقام ادعا  ینیچ اسبابجوانب به دعاوی غیر حقه و 

  .(60017آ،
 

                                                           
در عصر شاه صفی صفوی حصاری برگرد تهران  که یهنگام. وستاهای قدیمی پیرامون تهران است. دوالب از ر 1

دوالب به خود گرفت و چون بخش عمده سبزی و صیفی تهران را  شرقی آن نام دروازه یها دروازهکشیده شد، 

 (.379و378، ص 1381، اهمیت و شهرت آن تا اواخر عهد قاجار باقی ماند )ر.ک: معتمدی ،کرد یمتأمین 

ه.ق 1330تا  1324های  های حقوقی مردم تهران در سالترین دعاوی و شکایتعمده
 بر اساس اسناد

 

 ارث وقف مالی ملکی

اختالف مربوط به  تصرف عدوانی
عدم پرداخت بدهی، 

 قرض و وثیقه

شکایت از موقوفه 
 خواران

اختالف وراث در 
 تقسیم ارث

اختالف برسر 
عرصه و اعیان 

 ملک

دعاوی ناشی از فسخ 
 معامله

ادعای شخصی بودن و 
 عدم وقفیت ملک

اختالف وراث با افراد 
دیگر بر سر ماترک 

 متوفی 

دعاوی ناشی از 
 معامالت ملک

دعاوی ناشی از عدم 
پرداخت مال االجاره 
و عدم استرداد مال 

 الرهن

اختالف میان 
در احفاد واقفان 

 های اوالدی وقف
 

ادعا جهت احیای 
مالکیت و تصرف ملک 

 موروثی

دعاوی مربوط به 
 اجاره امالک

   

باز پس گیری 
اراضی تیول به نفع 

 دولت
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 نتیجه.6

نتیجه گرفت  توان می گونه نیا مردم تهران در دوره مشروطهاز وضعیت مشکالت قضایی 

ارث و وقف بیشترین  ،ملکی، مالیاختالفات حقوقی شامل مشکالت  در حوزهکه 

 ،بدو تأسیس. رژیم نوپای مشروطه نیز از همان بوداختالفات میان افراد، مسائل مالی 

زیادی داشت که بیشتر از عملکرد  امر علل. این گردیدفزاینده مالی  های بحراندچار 

ه . در این دورشد میقاجاریه در مواجهه با مشکالت اقتصادی ناشی  حکومتناصحیح 

آن کاسته شد و در قبال  ارزشچندین برابر از  و تاتنزل کرد  شدت بهارزش پول ایران 

 ،از سوی دیگر .ارزش آن بسیار پایین آمد ،ارزهای معتبر خارجی به ویژه لیره انگلیسی

ست توان مینوسانات شدید پولی تا مدت مدیدی ن رغم بهنقدینگی موجود کشور هم 

در اسناد منعکس شده است.  یخوب به. این معضل کشور باشداسخ گوی نیازهای داخلی پ

 های مضیقهمسائل مالی و  ،در نخستین جلسات تشکیل مجلس دوره اول مشروطه

در این برهه دولت سخت در مضیقه مالی  .قرار گرفت دستور کاراقتصادی دولت در 

اقبال بود. معوق خود با مشکالت بسیاری رو به رو شده  های پرداختو در  قرارگرفته

مشکالت عدیده قضایی  دهنده نشان اگرچهنخست مشروطه   های سالمردم به عدلیه در 

جهت حل مشکالت حقوقی و احقاق حق نیز حکایت  آنان دیامدر این زمان است؛ اما از 

افراد  در میان که این ه استبداد و فراقانونی بودن عالوه برروحیدارد. از سوی دیگر 

یک ویژگی اجتماعی  عنوان به نمایان است، ،به حکومت و وابستگانب نفوذ ، اشراف صاح

 قابل شناسایی است. از یکدیگر ،شکایات و دعاوی حقوقی  افراد  یال البهدر 
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گزارش رئیس کل محاکم ابتدایی به معاون عدلیه در خصوص ادعای معین التجار مبنی 

توسط میرزا عبدا... خان امین السلطان )فرزند میرزا امین  اش یبدهبر عدم پرداخت 

 .ق1328در سال السلطان اتابک( به همراه پاسخ معاون عدلیه 
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، جهت شورای ملی از طرف جامعه زرتشتیاننماینده مجلس  ،عریضه کیخسرو شاهرخ

  .ق1329در سال  پیگیری استیفای حقوق موقوفه کیخسرو منوچهر
 



 41/ 1400 زمستان،، 28یاپیپ ۀشمار -4 ۀ، شمار13 ۀدور ،ژپوهشهای علوم اتریخی

 
در خصوص اختالف ملکی میان منشورالسلطنه و معززالسلطنه )نامادری  یا ضهیعر

 .قاجار( احمدشاه
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 منابع 
ه اسناد امجدالسلطان )ساکماق(، مجموع و مرکز اسناد آستان قدس رضوی ها موزهها سازمان کتابخانه

 برگ سند. 9000به تعداد  61909تا  59497 ۀ، از شمارمعاون عدلیه

، ه اسناد امجدالسلطان معاون عدلیه، مجموعاسناد مجلس شورای اسالمی )کمام( ، موزه و مرکزکتابخانه

 برگ سند. 1000به تعداد  89و 88  ۀکارتن شمار

 .109ۀ شمار ،ه.ق1325روزنامه مجلس، 

وزنامه رسمی جمهوری اسالمی ر ،عصرمشروطیت، تهران مجموعه قوانین و مقررات ،روزنامه رسمی کشور

 .1388،ایران

سهیال ترابی فارسانی، ۀ ، ترجمرانیدر ااجتماعی،دولت و انقالب  طبقات  علی مد؛ بنوعزیزی،اشرف، اح

 .1387،نیلوفر تهران،

 .1377،اینجا طهران است ...،تهران، نشر تاریخ ایران ،اتحادیه ، منصوره

برآوردن آن دستگاه قضا در مردم از عدلیه و تکاپوی  مورد انتظار یها مؤلفه» .شهیدی، حمیده و دیگران

 . 66-89، ص  4 ۀ، شمار 27 ۀ( دور1396)گنجینه اسناد ، «  های آغازین مشروطهطی سال

« یه بر اسناد عدلیه صدر مشروطیت با تک یگذار قانونجایگاه شرع و عرف در نظام » ، شهیدی، حمیده

 .79 ۀ( شمار1398، )یپژوه خیتار

 .25-28ص  ،48 ۀشمار(، 1317)فروردین  ،مجموعه حقوقی ،«در برات» ،وحدت، مهدی

( 1382) مرداد  مجله بانک و اقتصاد،، «های صرافی های مؤسسهو کارکرد ها یژگیو» ،والی نژاد، مرتضی

 .21-25، ص 36 ۀشمار

، «س مدارس نوین به مجلس شورای ملیمیرزا حسن رشدیه مؤس از مکاتباتاسنادی »، احمد.مظفر مقام

 .526-503، ص3 ۀ( شمار1388)بهار  پیام بهارستان،

 .1381،جغرافیای تاریخی تهران، تهران، مرکز نشر دانشگاهیمعتمدی، محسن، 

 .1383،جغرافیای ری، تهران ، سازمان چاپ و نشر دارالحدیث ،، علیملکی میانجی

 .1373،تهران، علمی فرهنگی ،ۀ غالمعلی وحید مازندرانیترجمایران و قضیه ایران،  ، کرزن، جرج

 .1386هرمس،  نشر کتاب ،تهران ،شرح زندگانی من  ،عبداهلل ،مستوفی


