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 الرحیم در الرحمن اهلل الگوی استناد به عبارت بسم

 دوره مجلس شورای ملی 42جلسات صورت

 4علی غفرانی 1رضا محمدی/

 چکیده

الرحمن  اهللبسم»به الگوی  ،این پژوهش در نظر دارد تا با استفاده از روش پژوهش ترکیبی

 توانیم اساساًپاسخ دهد که  به این پرسش بپردازد و عنوان یکی از عبارات قرآنیبه« الرحیم

دوره مجلس شورای ملی متصور شد؟ در  30 جلساتصورتالگویی برای استناد به این عبارت در 

  افزارنرمی در محیط انمونهمرحله اول که از روش کمی استفاده شد، با روش آماری خی دو، تک 

SPSS25 هستند که: از مجلس اول تا های کمی پرداختیم. نتایج کمی بیانگر آن به تحلیل داده

درصد(،  6/3د )جده موردرصد(، مجالس هفتم تا دوازدهم، ه 9/6مورد ) وچهاریسششم تعداد 

درصد( و مجالس نوزدهم تا بیست و 8/60و بیست مورد )جدهم، سیصد مجالس سیزدهم تا ه

-به کار رفته  «الرحیم الرحمن اهللبسم»درصد(، عبارت قرآنی  7/30مورد ) 133چهارم به تعداد 

ها با روش کیفی پرداختیم و به نتایج زیر دست یافتیم. در مرحله دوم به تبیین این داده .است

جدهم بود که دوره در مجالس سیزدهم تا ه« من الرحیمالرح اهللبسم»بیشترین استناد به عبارت 

یعنی  1334تا  1341های و کمترین آن بین سال 1331فضای باز سیاسی از تبعید رضاشاه تا سال 

به عبارت دیگر الگوی استناد به این عبارت  گردید.حکومت استبدادی رضاشاه را شامل می دوران

های فضای باز سیاسی، تعداد مجلس شورای ملی به این صورت بود که در دوره جلساتصورتدر 

 استناد و افراد استناد کننده، بیشتر از دوره استبداد بود.

، رضاشاهمشروح مذاکرات مجلس،  ی ملی،االرحمن الرحیم، مجلس شور اهللبسمهای کلیدی: واژه

 محمدرضا شاه.
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The pattern of citing the phrase “Besmellah” in 

the 24th sessions of the National Assembly 

Reza Mohammadi1/ Ali Ghofrani2 

Abstract 

This research intends to use the combined research method to look at the 

pattern of “Besmellah" (in the name of Allah) as one of the Qur'anic 

phrases and to answer the question that basically “Is it possible to 

imagine a model for quoting this phrase in the minutes of the 24th 

sessions of the National Assembly (Parliament)?” In the first stage, a 

quantitative method was used, with the statistical method in the software 

environment SPSS25 and we analyzed quantitative data. Quantitative 

results show that: from the first to the sixth parliament, there were thirty- 

four cases (6.9 percent), from the seventh to the twelfth, eighteen cases 

(3.6 percent), from the thirteenth to the eighteenth, three hundred and 

twenty cases (8.8 percent) and the 19th to 24th Majlis in the number of 

122 cases (24.7 percent), the Quranic phrase “Besmellah” is used . In the 

second step, we explained these data with a qualitative method and 

obtained the following results. The most citation of the “Besmellah” was 

in the 13th to 18th Majlis, which included the period of political openness 

from Reza Shah's exile to 1956 and the lowest between 1926 and 1941, 

i.e. the period of Reza Shah's autocratic rule. In other words, the pattern 

of citation of this phrase in the minutes of the National Assembly was 

such that during periods of political openness, the number of citations 

and people quoting was more than the period of dictatorship. 

 

Keywords: Besmellah, National Assembly, Commentary on the 

deliberations of the Majlis, Reza Shah, Mohammad Reza Shah. 
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 مقدمه. 1

  جایگاه  ،ترین منابع در تحقیقات تاریخیعنوان یکی از مهماستفاده از اسناد و مدارك به

ای غنی، ارزشمند، مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، مجموعهای دارد. از این رو ویژه

عنوان اسناد تاریخی معتبر، موثق و مورد اعتماد از مباحث و گفتارهای روز جامعه بوده که به

است؛ چون این مذاکرات با دست و به خط نویسنده، کاتب یا تندنویسی نوشته  استفادهبلقا

(. 131و  134و  131: 1394کردده، شود )سائلیشده، جزء نسخ خطی یا دست نوشته شمرده می

گاه در این اسناد، عبارات،آیات و روایات و اشعار به کار رفته است. بررسی این اسناد ما را 

کند. قصد ما در ابتدا، بافت تاریخی و فرهنگی مجلس و نمایندگان آن کمک میر در فهم بهت

مجلس شورای ملی بود. چون با  جلساتصورتبررسی کاربرد آیات قرآنی و روایات دینی در 

اهلل الرحمن بسم»حجم فراوانی از موارد مواجه گردیدیم، بنابراین سعی کردیم تا بر عبارت 

ربرد فراوانی در ادبیات نوشتاری و گفتاری دارد. سؤالی که ما در کاتأکید شود که « الرحیم

توان الگویی برای عبارت یی بدان هستیم، این است که آیا میگوپاسخاین پژوهش در پی 

اهلل بسم ی،تعالبسمه، اهللبسمچون های مشابهی همبه غیر از عبارت –اهلل الرحمن الرحیم بسم

 شد؟ متصور ملی شورای مجلس رهود 30 جلساتصورت در -تعالی

 رسدنظر میموضوع، به اهمیت رغمبه که کردخاطرنشان  بایستی پژوهش پیشینه خصوص در

است. همچنین باید گفت که این  نگرفته صورت خصوص این در مستقل پژوهشی تاکنون

 کم طراحان و نویسندگان مشروح پژوهش، مشکالتی را نیز داشت که یکی از آنها، دقت

جوی مطالب را ومجلس بود که جست جلساتصورتدر تایپ  هاسینونیماشاکرات، و ذم

مورد از عبارت  38کرد. از سوی دیگر، در مشروح مذاکرات دوره شانزده با تعداد سخت می

دوره همچنین در  1الرحیم مواجه شدیم که چند بار پشت سر هم تکرار شده بود.الرحمناهللبسم

، پیغام 133و  00و دوره پنجم جلسه اول و دوره پانزدهم، جلسه  138 و 133اول، جلسات 

  از سایت مجلس دریافت گردید.« یافت نشد موردنظرصفحه »

 

                                                           
الرحیم باز هم الرحمناهللالرحیم باز هم بسمالرحمناهللباز هم بسم -الرحیم و شوشترىالرحمناهللبسم-. شوشترى  1

 (.136: جلسه 16الرحیم)دورهالرحمناهللبسم
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 .چیستی روش ترکیبی4

تنیده،  هم بهی، آمیخته، فیک وی های چندوجهی/چندروشی، کمّیا پژوهش رویکرد ترکیبی

های ای از روشکارگیری مجموعهبه ابنوعی از پژوهش است که در آن محقق یا محققان 

 ی گوناگون است، بررسی موقعیت نامعین را میسر هامیپاراداکمّی و کیفی که اساس آنها 

، این نوع گریدعبارتبه .(116: 1391نمایند )بازرگان، کنند و فرآیند آن را تسهیل میمی

بر همگرایی پارادایمی، أکید فلسفی مبتنی بر رویکرد پراگماتیسم است، با ت ازنظرتحقیق، که 

زمان، متوالی یا هم طوربهدرصدد ترکیب هردو رهیافت کمی و کیفی، در یک مطالعه واحد 

ها به دو صورت عددی و کالمی و ( و تحلیل داده77: 1389)محمدپور و دیگران،  ریرپذییتغ

 این رویکرد رد (.38: 1394زاده، عبدالملکی، تأکید بر استدالل قیاسی و استقرایی است )حکیم

روش  از ترمهم شود،می پرسیده تحقیق در که سؤالی تسری است، حال در سرعتبه که

آوری، تحلیل و عنوان یک روش، بر جمعاز این رو به .(111: 1389است )حسنی،  تحقیق

یابد تمرکز می ی و کیفی در یک مطالعه منفرد، یا برخی از مطالعاتهای کمّتلفیق داده

ای از مسائل رویکرد ترکیبی به درك گسترده تینها در(. 1-6: 1390رك، ل، کال)کرسو

 (.306: 1391گردد )کرسول، پژوهشی منجر می

با این اوصاف، در این نوشتار بر آن شدیم تا کاربرد و بررسی این نوع از روش در مطالعات 

از آنجا که دهیم.  مجلس شوری ملی مورد تحقیق قرار جلساتصورتتاریخی را با تأکید بر 

دوره مجلس  30جلسات الرحیم در صورتالرحمناهللهدف این پژوهش تبیین الگوی بسم

های کمی یا همان تعداد استناد و استفاده از این شورای ملی است، ضرورت دارد ابتدا داده

کننده در جلسات های کیفی و افراد استنادعبارت گردآوری و سپس با گردآوری داده

ها به این د مختلف آن را آشکار کنیم. بنابراین روش کار ما در گردآوری داده، ابعامختلف

نماییم و در انتها های کیفی را گردآوری میی، سپس دادههای کمّصورت است که ابتدا داده

 های ترکیبی خواهیم پرداخت.به تحلیل داده

 یهای کمّ.تحلیل داده3

یی تاا قارن بیسات و گرااثباتگرایی و پسا باتی اثهامیپارادای با تأکید بر های کمّپژوهش

ها با مواردی از قبیل عنوان روش غالب در مطالعات رفتاری حاکم بود. این نوع پژوهشیکم به
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زاده و )حکایم ی عددی و آمااری هماراه هساتندهاگزارشگردآوری، تحلیل، تفسیر و ارائه 

باه تحلیال SPSS  افازارنرممحایط ا ه ابتادا بابنابراین در این مرحل (؛36: 1394عبدالملکی، 

 پردازیم.می یی کمّهاداده

 وضعیت توجه به واحد تحلیل در چهار بازه زمانی – 1جدول شماره 

 درصد فراوانی فراوانی  بازه زمانی

9/6 30 مجلس اول تا ششم  

 6/3 18 مجلس هفتم تا دوازدهم

 8/60 334 جدهممجلس سیزدهم تا ه

 7/30 133 هارما بیست و چمجلس نوزدهم ت

 144 090 کل

 

 
 وضعیت توجه به واحد تحلیل در چهار بازه زمانی – 1نمودار شماره 

 

الرحیم در چهار بازه زمانی مجلس الرحمناهللسؤال اول: آیا وضعیت توجه به عبارت بسم

 شورای ملی متفاوت است؟
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 در چهار بازه زمانی واحد تحلیلآزمون خی دو تک نمونه وضعیت توجه به  - 3جدول شماره 

 

حاصل، برابر با  1دوتوان گفت، مقدار خیها، میبا توجه به نتایج حاصل از تحلیل داده

-می   درصد اطمینان  99معنادار است، یعنی با  41/4باشد که این مقدار در سطح می 613/067

انی مجلس الرحیم در چهار بازه زمالرحمناهللتوان گفت که وضعیت توجه به عبارت بسم

مجلس اول تا ششم تعداد سی ی ملی، دارای تفاوت معنادار با یکدیگر است. طوری که از شورا

                                                           
ون آماری ناپارامتری است که برای شود یک آزمنشان داده می ℵ2 . آزمون مجذور خی یا خی دو که با عالمت 1

توان از آیند، میهایی که به صورت فراوانی در میایی کاربرد دارد که از نوع اسمی می باشد. به عبارت دیگر دادههداده

جعفرآبادی و دیگران،  باشد )اصغریدو به شکل زیر میفرمول کلی خی .آمار خی دو جهت تحلیل آن ها استفاده نمود

1393.) 

درجات  خی دو باقیمانده انتظار مشاهده  جنسیت

 آزادی

Sig. 

مجلس اول 

 تا ششم

30 1/133 1/89-    

مجلس 

هفتم تا 

 دوازدهم

18 1/133 1/141-     

مجلس 

سیزدهم تا 

 جدهمه

334 1/133 1/196-  613/067  3 444/4  

مجلس 

نوزدهم تا 

بیست و 

 چهارم

133 1/133 1/1-     

      292 کل
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(، مجالس درصد 6/3جده مورد )، مجالس هفتم تا دوازدهم، هدرصد( 9/6) و چهار مورد

درصد( و مجالس نوزدهم تا بیست و چهارم به 8/60جدهم، سیصد و بیست مورد )سیزدهم تا ه

 .درصد( دست یافتیم 7/30د )بیست و دو مورتعداد صد و 

 های کیفی. تحلیل داده2

الرحیم در الرحمناهللی وضعیت توجه به عبارت بسمسؤال دوم: آیا نتایج حاصل از تحلیل کمّ

 کیفی را دارد؟ نییتبچهار بازه زمانی مجلس شورای ملی، قابلیت 

. اساتای اسانادی هاروش، دیق ماورتحقی ژهیو، بهکیفی های تحقیقترین ابزاریکی از مهم

زیرا  ؛آیدمزاحم و غیرواکنشی به شمار میهای غیرها یا سنجههای اسنادی در زمره روشروش

زاده و حکایم) موجود هساتند ،آوری اطالعات مواجه نیستیم و اطالعات از قبلبا مشکل جمع

ندگان اساتنادکن س وجلم جلساتصورت تحلیل و بررسیبه (. بنابراین 111: 1394عبدالملکی، 

تحلیلای  -ملی باا روش توصایفیی مجلس شورای دوره وچهارستیطی ب به این آیه از قرآن،

نوساان اساتناد باه عباارت قرآنای در ادوار  گویی به سؤال فوق خواهیم پرداخت.برای پاسخ

مختلف مجلس بستگی به ترکیب نمایندگان و گفتماان حااکم بار مجلاس داشات. در ادوار 

ای از اساتنادات روحاانیون و کار آمدن رضاخان، باا طیاف گساتردهی مجلس تا روی ابتدای

 های واصله از طرف شاه و علمای نجف به مجلس مواجه هستیم. روشنفکران و نامه

اهلل الرحمن الرحیم در مجلس گفته شد، در فرمان مشروطیت رسد اولین باری که بسمبه نظر می

)دوره اول، صدور فرمان مشروطیت(.  اد شدطرف ملت ایر ازو المتکلمین بود که توسط ملک

توان طیف وسیعی از استناد کنندگان به این عباارت از قارآن را در شش دوره اول مجلس می

های علمای نجف که ترین این گروه را بتوان روحانیون دانست. نامهبندی کرد. شاید مهمدسته

حاج میرزا  مرحوم هاید، مثل نامهگردیقرائت می شد و در مجلسبا این آیه از قرآن شروع می

 91،  318،  316، جلساات: 1خراسانى و عبداهلل مازنادرانى )دوره  محمدکاظمو  تهرانی خلیل 

 .(339و دوره دوم: جلسه  31و

 از آخوند خراسانی در مجلس به شرح زیر است: شدهقرائتنمونه متن نامه 

محترم شوراى ملى از احقار کتبااً و تلگرافااً  از مجلس ،داز بال کراراً اهلل الرحمن الرحیم.بسم»

جواب کتباً و تلگرافاً حقیر داده که مجلس محترم ملى کاه فعاالً منعقاد اسات در  ،سؤال شده
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طهران و سایر بلدان ایران چون بناى مجلس بحمداهلل بر امر به معاروف و جلاوگیرى از ظلام 

حرره االحقار  لفت آن حرام است.آن الزم و مخافقت موا ،حکام و ردع از سایر منکرات است

تاوان باه آن های دیگری که ماینمونه(. 318: جلسه 1)دوره  «ى محمد کاظم الخراسانىفالجا

حاجى میرزا حساین کاه از ( و 91)جلسه  نوه حاجى کلباسى ی،میرزا محمدعلاشاره کرد: نامه 

نمایناده  ،ىساین شهشاهانعبدالح حااج ساید( و 16)جلسه  حاجى سید نصراهللو  نجف اشرف

 (.094: 1394ی از مشهد بود )نظری، گذارقانونروحانی مجلس شورای ملی در اولین دوره 

روز شانبه کاه در مظفرالدین شاه  یهبیانتوان به طیف روحانیون که به آنها اشاره شد، می جزبه

 اهللبساماره کارد. اشا، اهلل شاروع شادقرائت و با بسم آباددر فرح 1330بیست و پنجم رجب 

ه مظفرالادین نامه صحیح است )محال صاحّاین نظام !جناب اشرف صدراعظم. الرحمن الرحیم

در این روز باا . آباددر فرح 1330روز شنبه بیست و پنجم رجب  ،بیانات مظفرالدین شاه شاه(

ظهار مظفرالدین شاه خطاب به حاضران ا ،حضور مشیرالدوله صدراعظم و جمعی از وجوه رجال

   داشت:

مگار باه  ،یابددهد که هیچ کاری صورت انجام نمیخ دنیا و تجربه ایام گذشته نشان میتاری»

و این اتحاد و اتفاق نه فقط برای کارهای مهم و امور معظم  ،اتحاد و اتفاق نوع بشر با همدیگر

 هویدا اسات کاه کارهاای عاادی ،بلکه اگر درست تدقیق و تعمق شود ؛الزم و واجب است

مثالً همین  طور دلخواه صورت خارجی یابد.تا آنکه به ،به اتحاد و اتفاق استروزانه هم محتاج 

نمایید اصالً به دستیاری صد نفر از معمار و بنا و کارگر و غیره به ایان عمارتی که مشاهده می

م شکل و هیئت درآمده است و بدیهی است نظم و ترتیبی در میان این صد نفر بوده که هرکدا

اند و در ازای آن تکلیف حقی داشته تاا آنکاه ر تکلیف خود را اجرا نمودهبه موافقت همدیگ

 «.کار آنها پیشرفت نموده است

براى تبریک ورود موکاب ای که از: نامه اندعبارتتوان بدان اشاره کرد موارد دیگری که می

( و 308)جلساه  ن لرساتاننامه خوانیو در صورت قسم(. 16: جلسه 1شد )دوره ولیعهد قرائت 

هنگام نصاب  ،خانمتن نطق مخبرالسلطنه و آقای میرزا ابوالحسن( 119)جلسه  جمعهحاجى امام

 نامهقسام( 19)جلساه  مخبرالسالطنه بیاناات ،مجلس شورای ملای در سر درِ ،لوحه عدل مظفر

 (.343وکالی انجمن )جلسه 
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رسد از سر عارف میی بودند که به نظر توان از آنان نام برد، روشنفکرانگروه دیگری که می

الملاک فهیم ماثالًنمودناد. اجتماعی و در برخی از گفتارهای خود، از این عبارت استفاده مای

: دیاگویما( چناین 638: 1394نماینده مردم قزوین در دوره دوم مجلس شورای ملی )نظری، 

وظاایف أسفم که قانون ی متخیل ،تفکیک کردید قانون وظایف را از قانون متوفیات نکهیااما »

الارحیم وظیفاه یاک الارحمناهللنویسد: بسمرا هیچ نخواندند به جهت اینکه در اولش ابتدا می

شاود یعنای یاک مرسومی است که به بازماندگان در باب حقوق دیوانی از هر قبیال داده می

گویاد می یکاییکیآن وقات  .آنها بازماندگان او هساتند ،کنددسته که رئیس آنها فوت می

-اشاره کارد کاه مای زادهتقىتوان به (. و یا می311: جلسه 3)دوره « باشد و غیرهورثه که 

 روزى از کنممای عار  بگویم. نتوانم تا نیست کمیسیون به برگشتن در بنده صحبت گوید:

 اداره الارحیم الارحمناهلل بسام بگاوییم که دادیم قرار طورنیا ما مجلس، به آمد هابودجه که

« نمااییم اساساى قاانون روح و مشاروطیت اصل مالحظه ما باید روز یک قدر. فالن مرکزى

 .(74، جلسه: 3)دوره 

اهلل الرحمن الرحیم کمرنگ شاد. رسد از مجلس سوم شورای ملی به بعد، جایگاه بسمبه نظر می

ل چرا که این دوره بیش از یک سال دوام نیاورد و وقایع جناگ جهاانی اول و فشاارهای دو

در این دوره تنها افارادی خااص و سرشاناس  (.340: 1373شد )شجیعی،  متفق مزید بر علت

که اولای از  کردندیم(  از این عبارت استفاده 76: جلسه 1چون مدرس و رضا دامغانی )دوره 

دوره دوم در مجلس حضور داشت و از طرف مراجع نجف و بر اساس فصل دوم ماتمم قاانون 

 (.34: جلسه 1ز اول به مجلس معرفی شده بود )دوره از بیست مجتهد طرا عنوان یکیاساسی، به

مدرس از نمایندگان متنفذ مجلس و از منتقدان رضاخان و بعدها رضاشاه بود. اما وی نتوانست  

باه قاول گاذاری ساد کناد. جلوی استبداد و به حاشیه رفتن نفوذ و اقتدار مجلس را در قانون

جلوی رضاخان را در قبضاه کاردن کامال اقدام ممکنی زد تا مدرس دست به هر »کاتوزیان 

وی در دوره پنجم مجلس در استیضااح ساردار ساپه  .(131: 1391)کاتوزیان، « قدرت بگیرد

خواهم عر  کنم فقط استیضاح من از حیث باودن ساردار این کلمه را هم اجازه می»گفت: 

ه وزیار اگر ترتیباى بشاود کا الّا از حیث وزارت جنگى ایشان سیاست و ساست در رأ سپه

 ام و خاواهم باود.باشام و همیشاه هام طرفادار باودهبنده هم طرفدار ایشان می ،جنگ باشند

مقاام محتارم ریاسات مجلاس . اهلل الرحمن الرحیمبسم: »نامه به شرح ذیل قرائت شداستیضاح
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ساوء  -1 .مااییمنالاوزراء استیضااح میشورای ملى اینجانبان راجع به مواد ذیل از آقاى رئیس

قیام و اقدام بر ضد قانون اساسى و حکومات مشاروطه و  -3 ست نسبت به داخله و خارجهسیا

 .نادادن اماوال مقصارین و غیاره باه خزاناه دولاتتحویل -3 .ى ملىاتوهین به مجلس شور

: جلساه 1)دوره  الشعراء. سید حسان زعایمزاده. عراقى. کازرونى. مدرس. اخگر. ملکحایرى

03). 

کردن نمایندگان  ای برای خارجهای گستردهسلسله فعالیت جیتدربهان کارآمدن رضاخروی اب

. از مجلس ششم تا سیزدهم )دوره دوم( مخالف حکومت از میدان رقابت انتخابات آغاز شد

گویی قربانگیری خودکامگی تدریجی رضاشاه بود و فضای بله، دوران شکل1334تا سال یعنی

اهلل الرحمن الرحیم که در خبری از مباحث و استناد به بسمو دیگر  اکم شدان حایر در پارلمان

متعار  زده  بعضاً های مختلف و دوره پیش از استبداد در مجلس از سوی نمایندگان طیف

مجالس و به لحاظ کمی، تعداد نقل این عبارت در مجلس کم و  جهیدرنت شد، نبود.می

شتند. تا حدی که از هشت مجلسی که ودند و اختیاری ندانمایندگان آلت فعل رضاشاه شده ب

های دیگر ساختگی و انتخابات دوره»در دوره سلطنت او تشکیل شد، جز انتخابات دوره ششم، 

فرمایشی بود و فقط نمایندگانی به مجلس راه یافتند که قبالً درباره آنها تحقیقات کافی به 

قام سلطنت، به تأیید رضاشاه اداری و اطاعت از معمل آمده و صالحیت آنها، البته از نظر وف

 ازجملههای مختلفی تنها در مجلس ششم بود که طیف(. 301: 1373)طلوعی، « رسیده بود

کردند و یا حتی الرحیم سخنان خود را شروع الرحمناهللروحانیون و روشنفکران با عبارت بسم

و  301 -86: جلسه 1 و دوره 113: جلسه 0در ادبیات گفتاری خود به آن استناد نمودند )دوره 

 .(309- 8: جلسه 6دوره 

دوام  1334شد و تا سال ، در این دوره، برای انتخابات لیست دولتی تعیین میگریدعبارتبه

گوید که در شانزده سال سلطنت رضاشاه از مجلس (. آبراهامیان می131: 1374داشت )عاملی،

کرد رکیب هر مجلس را تعیین میخابات و بنابراین تششم تا سیزدهم، شخص شاه نتایج انت

     ، بلکه نهادی مؤثر( و مجلس در این دوره نه یک نهاد مفید و 171: 1380)آبراهامیان، 

خاصیت بود که به مکانی برای اعمال تشریفاتی تبدیل شده بود. رضاشاه برای تضمین بی

سلب کرد و  ت پارلمانی نمایندگان راهای مستقل را تعطیل و مصونیقدرت مطلق خود روزنامه

(. در نهایت، مجلس از همان آغاز 173: 1380حتی احزاب سیاسی را از بین برد )آبراهامیان، 
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آبادی، (. به قول دولت336: 1393ات شاه درآمد )فوران، دستورات و نیّ دییتأابزار  صورتبه

ى بود و مانند یک مؤسسه در حقیقت اکثریت مجلس تابع نظر تیمورتاش وزیر دربار پهلو

وجود چند نفر از اشخاص داراى رأى و فکر »کرد و ولتى در تحت نظر وزیر دربار عمل مید

توانند بکنند و جز سکوت ماند. حتى یک انتقاد مختصر هم نمیاثر میمستقل در آنجا بى

 .(040-0/043: 1371ی، آباددولت« )اى ندارندبودن چاره کردن و نزد وجدان خود خجل

رعایت کردن قوانین مشروطه بود و در باطن اجراى  ظاهربهمجلس  وظیفه گریدعبارتبه

دستورات دربار و به عبارتی به شغل دولتى بیشتر شباهت داشت تا نمایندگى مجلس شورای 

 (. 0/040ملى )همان: 

در  همآن الرحیم مشاهده شد کهالرحمناهللدر مجلس هفتم فقط یک مورد از استناد به بسم

 :توسط  رئیس مجلس ادا شد و ادامه مطالب، تمجید از رضاشاه پهلوی بود جلسه اول بود که

 االسالم الى بالهدایه علینا منَّ الّذى هللاالحمد  الرحیم.الرحمناهللبسم -(حاج سید محمود) رئیس»

فه و لَه والسّالم علیه و على خلووالصّ فخراالنام نبیه امه من َجعَلَنا و االوهام و الغوایه من انفذنا و

اهلل فرجه عصر عجلولىاز متوفق حضرت پروردگار جل شانه و استمداد  هاوالده الى یوم القیام

اهلل عز وجوده بمنه و ایران ادام قدرت شاهنشاهى پهلوى شاهنشاه مملکت و اعلیحضرت قدر

زیدگان از ایندگان و برگآقایان که نم .مجلس براى دوره هفتم افتتاح شد ،جوده و کرمه

اند و البته از براى اصالح امورات مملکتى قبول این زحمت را فرموده ،الت و والیات هستندایا

البته مواد قانون اساسى را در نظر دارند و براى اصالحات امور مملکتى مساعى جمیله مبذول 

فر رئیس و دو نفر خواهند نمود. مطابق نظامنامه حاال باید شروع کنیم به انتخاب یک ن

: 7)دوره « ءبه انتخاب فردى و سه نفر را هم معین کنند به قرعه براى استخراج آرا رئیسنایب

 .جلسه اول(

الرحیم در آن به الرحمناهللاز دوره دهم مجلس شورای ملی به بعد تنها مواردی که عبارت بسم

   اهللبسم» شد:قرائت می های آنها بود که به ترتیب زیرنامهترتیب قسمکار رفت، در 

طلبم و به قرآن مجید خداوند را به شهادت می ،نمایممن که در ذیل امضا می. الرحیمرحمنال

 ،کنم مادام که حقوق مجلس و مجلسیان مطابق قانون اساسى محفوظ و مجرى استقسم یاد می

ى و جد و جهد انجام تکالیفى را که به من رجوع شده است مهما امکن با کمال راستى و درست

م خود صدیق و راستگو باشم و به اساس خَّفَت به اعلیحضرت شاهنشاه عادل متبوع مُداده و نسب
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سلطنت و حقوق ملت خیانت ننمایم و هیچ منظورى نداشته باشم جز فواید و مصالح دولت و 

:  11دوره  و 7- 6- 1: جلسه  14و دوره  33 -0: 9دوره  14و  0: جلسه 8)دوره  «ملت ایران

و دوره  1 -7: جلسه 13و دوره   1 - 6 - 8 - 9 - 14 - 11: جلسه 13ه و دور 6-1 – 0جلسه 

 .(30: جلسه 11

پس از دوران استبداد رضاشاه و ایجاد فضای باز سیاسی یعنی از مجلس سیزدهم تا هیجدهم، 

توان به ابوالحسن یآنان م ازجملههای مختلفی از نمایندگان به مجلس راه یافتند. دوباره طیف

الرحیم سخن خود الرحمناهللدوره پانزدهم،  با بسم 117زاده( که در جلسه )روحانی زادهحائری

اهلل سیدابوالقاسم کاشانی را قرائت از طرف آیتای را آغاز نمود و در همان جلسه متن نامه

     کومت افرادی چون زاده در حشروع شده بود. حائری الرحیمالرحمناهللبسمکه با کرد 

الملک و هژیر، در نقش یک اقلیت تندرو قرار گرفت و با چند تن دیگر از حکیم السلطنه،قوام

های (. همچنین نامه341-346: 1394ها پرداخت )نظری،وکال به استیضاح و ساقط کردن دولت

اهلل رانی و آیتعبداهلل بن مسیح تهو  موسوی بهبهانی محمداهلل کاشانی و دیگری توسط آیت

و دوره  141 -73: جلسه:11اهلل بروجردی در مجلس قرائت شد )مجلس صدرالدین صدر و آیت

( که نشان از فعالیت دوباره 38-11 -64: جلسه 17و دوه  37 -116 -117-143: جلسه 16

مجلس شورای ملی داشت. همچنین سخنرانی که توسط  هنگاری آنان بروحانیون و نامه

اهلل بسم»دکتر شادمان قرائت شد که همراه با  السلطنه و وزیر اقتصاد وی آقایقوام ریوزنخست

 (.88 - 78: جلسه: 11بود )دوره  «الرحمن الرحیم

 حسن سید اهللآیت ی شوشتری، فرزندمحمدعلگویی چون اهللمجلس شانزدهم، با ورود افراد بسم

: جلسه 31در مجلس داشت )دوره  را« اهللسید بسم»که لقب  ،(119 جلسه: 16 دوره) شوشتری

به باالترین حد خود در بین ادوار مختلف « الرحیمالرحمناهللبسم»( استناد به عبارت 319

گرفت. تمسخر وی در تا جایی که مورد تمسخر نمایندگان دیگر قرار می ،مجلس رسید

 34: جلسه 17و دوره 19-13 -180 -131 -81: جلسه16 شد )دورهجلسات مختلف تکرار می

 اهلل( و شوشتری در توجیه استناد زیاد به بسم141: جلسه 19و دوره  11: جلسه 18دوره 

 گوید: الرحیم میالرحمن

 :اى به آن روزنامه بگویدکنم از آقایان مخبرین استدعا دارم مخبر هر روزنامهبدواً عر  می»

تر و زیباتر از امر نى با نشاهیچ امر .اهللنطق مرا کسى نباید بنویسید مگر با ذکر بسم



 341... ..............................دوره مجلس شورای ملی 30جلسات الرحیم در صورتالرحمن اهلل الگوی استناد به عبارت بسم

 

آنهایى که معاند  ،اهلل خطاب بشوداگر بسم .نسبت به امور مسلمین نیست اظهارنظرى و نمایندگ

آنچه  .باید بدانند من از استهزا و مسخره باکى ندارم ،کننداستهزا مى، کنندهستند و مسخره مى

ها گاهى النهایت بعضى .از میدان در نخواهم رفت انجام خواهم داد و ،را که وظیفه من است

ببخشید چون از طرف مادر گرگانیم،  .اهلل گفتىگویند در دفعه دوم و سوم چرا بسممى

خوب  وقتهمهسالم  .کنندآیند سالم میروند بیرون و مىها عادت دارند میمازندرانیم، شمالى

ام پشت این دهبنده هر وقت که آم .است بس مرتبهکیگویند سالم اما مردمان دیگر مى ؛است

ها الزم نیست هر دفعه بیایم مکرر کنم که مورد طنز و استهزا بعضى .اماهلل گفتهبسم ،تریبون

دیکتاتورى  .ولى براى همسایه ،مخصوصاً این نظر را داریم چون مرگ خوب است ؛واقع شوم

 (.110: جلسه 16)دوره « بد است

( مورتاشیتتیمورتاش )فرزند عبدالحسین  افراد دیگری چون منوچهر توان ازعالوه بر وی، می

( و عبدالصاحب صفایی 191زاده( )جلسه: زاده )روحانی( محمدرضا آشتیانی183)جلسه: 

زاده( نام برد؛ که این آخری در دوره شانزدهم از طرفداران پروپاقرص دولت حائری )روحانی

(، محمدعلی کشاورز 138 :1394کرد )نظری، رزه میبود و با مصدق و جبهه ملی مبا آرارزم

دکتر مصدق بود  طرفدارانصدر )کارمند زاده( که در مجلس شانزدهم عضو جبهه ملی و از 

( و اللهیار صالح )کارمند 113(، همچنین ابوالحسن رضوی )روحانی زاده( )جلسه: 681)همان: 

اختالف ( بین 38 -37دهم )جلسه :( و احمد صفایی روحانی که در مجلس هف31زاده( )جلسه: 

چند وکیل طرفدار کاشانی بود که استعفا  وکاشانی و مصدق، جانب کاشانی را گرفت و جز

(، مهندس حسیبی در مجلس هفدهم در کلیه مذاکراتی که بین 137: 1394نکرد )نظری، 

یی از گرفت، دخالت کامل داشت و نظر نهاهای مختلف پیرامون نفت انجام میمصدق و هیئت

نطق خود را با  16 ، جلسه 17( و دکتر شایگان که در دوره 310)همان:  شدیمطرف او صادر 

 اهلل الرحمن الرحیم آغاز نمود.بسم

که  زادهآشتیانى و حسین مکى ،زادهعبدالقدیر آزاد، حائرى لهیوسبهتشکیل فراکسیون آزادی 

 براساس متن زیر قسم یاد نمودند:

حفظ دموکراسى و قانون اساسى و دفاع از  منظوربهیل ذ امضاکنندگانالرحیم.  الرحمن اهللبسم»

شویم که باالتفاق با یکدیگر شرافتمندانه همکارى کرده و فراکسیونى به مشروطیت متعهد می

اقلیت فراکسیون تابع  ،بدیهى است که در تمام موارد .نام آزادى به همین منظور تشکیل دهیم
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فراکسیون اعضاى خود را آزاد  ،تصمیم قبلى بموجبهمگر در مواردى که اکثریت خواهد بود 

الزام است قبالً به اطالع  ،کلیه کارهایی که در مجلس باید انجام گیردتا گذاشته باشد 

دهم که فراکسیون برسد. به هر حال خداوند را شاهد و ناظر اعمال و رفتار خود قرار می

وع فداکارى نسبت به یکدیگر انت را مراعات و از هر نهمیشه نسبت به یکدیگر صداقت و ام

  «.37 -1 -31اهلل تا آخر دوره پانزدهم برقرار خواهد بود شاءنامه انمضایقه ننماییم. این تعهد

اهلل الرحمن الرحیم، نشان از فضای باز ای از نمایندگان از عبارت بسماستفاده طیف گسترده

 سیاسی پس از حکومت رضاشاه داشت.

توسط دولت زاهدی آغاز شد. عامل  1333ی در زمستان سال گذارنونقاانتخابات دوره هجدهم 

مؤثر در تسریع انتخابات این دوره، مسئله نفت و تالش دولت برای تصویب قرارداد 

شدند تا زمینه می نیچدستی اگونهبهنمایندگان مجلس باید  جهتنیبدکنسرسیوم بود. 

     . بنابراین افرادی به مجلس راه (313: 1373هم گردد )شجیعی، تصویب این قرارداد فرا

الرحیم نیز الرحمناهللیافتند که تابع اوامر شاهنشاه باشند. حتی اگر در استناد به عبارت بسممی

جدهم ی شوشتری اشاره کرد که در دوره هتوان به آقای محمدعلآنها می ازجملهافراط ورزند. 

ن ربوده بود و در اکثر قریب به اتفاق اهلل از همگاا در کاربرد بسممجلس نیز گوی سبقت ر

 (.331تا  0: جلسات18کرد )مجلس الرحیم شروع میالرحمناهللجلسات، سخنانش را با بسم

توان به افراد ذیل بردند، میاهلل به کار میهمچنین از دیگر نمایندگانی که در این مجلس بسم

( از مخالفان 131)جلسه  18لس از مالکان کرمانشاه که در مج نادعلی کریمیاشاره کرد: 

(، حیدرعلی برومند از 683: 1394جدی قرارداد کنسرسیوم و عضو جبهه ملی بود )نظری، 

( 139(، صادق نراقی تاجرزاده نماینده شهر همدان )جلسه: 9-63-143-133مالکین )جلسات: 

محمدعلی ( و 83الرحمن فرامرزی )جلسه: (، عبد146زاده )جلسه: نورالدین امامی روحانی

 1(.11آبادی که روحانی بود )جلسه: زاده و نماینده دماوند و قنات( کارمند3مسعودی )جلسه: 

شش دوره آخر مجلس شورای ملی، شباهت بسیاری به شش دوره دوم داشت. در هر دو مورد، 

 شاه محمدرضاسیزدهم و  رضاشاه در ادوار ششم تا ؛قدرت قرار داشت رأسیک شاه مستبد در 

های این دو دسته به شمار وار هیجدهم تا بیست و چهارم. مجلس تابع دربار، از ویژگیدر اد

 مخالف نیروهای حضور از توانست رفت. در این شش دوره اخیر از ادوار مجلس، دولتمی
                                                           

 (.813 -746-640-178 -101: 1394ظری، . برای اطالع بیشتر ر.ك )ن 1
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مه یافت، ادا 1339 خرداد 39 تا 1331 خرداد 14 نوزدهم که از مجلس انتخابات .کند جلوگیری

 انتخابات هرگونه امکان کشور، وزیر عنوانبه وی حضور با. شد برگزار علم مستقیم نظر زیر

کرد.  جلوگیری انتخابات در رومیانه افراد حضور از رژیم دوره، این در. شده بود سلب آزاد

 و ملیون سیتأستازه حزب دو به نمایندگان برخی مجلس، گرایش از دوره این در مهم نکته

بنابراین، فضا برای ورود افراد مخالف کم بود و از افرادی  .(333: 1373بود )شجیعی،  مردم

 سخنرانی در فرهنگ توان به موارد ذیل اشاره کرد. یکی وزیرمی صرفاًاهلل گفتند، که بسم

 و کرد استفاده الرحیمالرحمناهللعبارت بسم از خود هایسخنرانی بین در که 136 جلسه

مورد دیگر در مراسم  .نمود استناد این عبارت به 33 جلسه بود که در آبادیناتق دیگری

-بسم»تیمسار سرلشگر مجید فیروز بود که تابلو  لهیوسبهتقدیم کتب نفیس به کتابخانه مجلس 

شود،  نصب اختصاصی غرفه بایست در اولکه می ،را به خط سلطان بایسنقر« الرحیمالرحمناهلل

 . (98: جلسه 19)دوره  ادبه مجلس هدیه د

یافت شد که یکی از « الرحیمالرحمناهللبسم» جلس بیستم تنها دو مورد از استناد به عبارتدر م

: جلسه 34زاده نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسالمی )دوره افتخار هشترودی روحانی

 (. انتخابات3: جلسه 34ورهزاده نماینده کاشمر بود )د( و دیگری از ابوالقاسم تفضلی کارمند6

 قبل هایدوره به نسبت تفاوتی اندك با (1306 مهر 13 تا 1303 مهر 10) یکم و بیست لسمج

 آوردند دست به را مجلس در حضور امکان زنان بار، اولین یک سو، برای از. شد برگزار

 مجلسبه  رهدو این در که افرادی از . از سوی دیگر بسیاری(1389: پری امیری فر، ناطقیان)

وارد مجلس  بار اولین برای که ی کشاورز، کارمند، ورزشکار و.. بودندهاوهگراز  یافتند، راه

اهلل الرحمن الرحیم استناد شدند. بنابراین، تعداد زیادی از نمایندگان این دوره، به عبارت بسممی

 کردند و چندان اهل انتقاد از دولت و هیئت حاکمه نیز نبودند.می

گفت.  الرحیم الرحمناهلل بسم مجلس در بود که زنی هنمایند تنها جهانبانی الملوكتشوک

 بخشی از متن سخنرانی وی چنین است: 

خواهم که فرا اجازه می .با اجازه مقام معظم ریاست مجلس شوراى ملى و نمایندگان محترم»

پیغمبر اسالم به منظور  ......رسیدن روز مقدس مادر را به تمام مادران ایرانى تبریک بگویم

بهشت زیر پاى  :فرمودد و مییبوسشت زن دست فاطمه )ع( را در مقابل مردم میبزرگدا

دشمنان گفتند محمد تو دیگر  ،گویند وقتى فاطمه علیهاالسالم به دنیا آمدمی .مادران است



 1041 پاییز و زمستان ،8 چهارم، شماره اسالمی، سال انقالب اسنادی تحقیقات علمی نشریه ..................................... 348

رحمن الرحیم اهلل الدراین هنگام سوره مبارکه بسم .زیرا پسرى ندارى ؛جانشینى نخواهى داشت

ر بر پیغمبر نازل گردید که باید و االبتَشانئک هُ ک و انحر. انَّلربِّ لِّصَر فَانا اعطیناك الکوث

 خدا نازل گردیده که از جانب خداوند بر رسول بودگفت این اولین تبریک تولد آسمانى 

به تو ارزانى  ما با تولد فاطمه بهشت را :فرمایدمیو رساند مقام و منزلت زن را می و است

 (.313: جلسه 31دوره « )داشتیم

که همچون ( 073: 1373کبیری نماینده مردم ایالم در دوره بیست و یکم بود )شجیعی، 

الرحیم استناد فراوان داشته و در جلسات مختلف آن را به الرحمناهللشوشتری به عبارت بسم

-86-94-93-143-137-330-309-311-361-398-331-360: جلسات  31)دوره  بردکار می

توان به: فوالدوند از گفتند، میالرحیم میالرحماناهللاز نمایندگان دیگری که بسم(. 60-11

: 33؛ دوره 63-187-319: جلسات  31)دوره  33و  31مالکین و نماینده الیگودرز در دوره 

نماینده  ( و صدری کیوان فرزند ابراهیم شیخ و نوه شیخ جعفر شوشتری113-334جلسات 

(، حسین معتمدی مالک و کارمند دولت و 303: جلسه 31)دوره  33-31دشت میشان در دوره 

(، مهندس غالمرضا آصفی کارمندزاده نماینده تربت جام )جلسه 337نماینده اصفهان )جلسه: 

(. محمود روحانی کارمند دولت و مالك و نماینده حوزه فردوس و مهندس حسن صائبی 337

(، احمد حق شناس 318-390مردم مالیر )جلسات اب مدیرالتجار )تاجر( نماینده فرزند ابوتر

(، صفر لفوطی )کشاورز( نماینده شهرستان 131)زارع و کارگر( نماینده مردم تبریز )جلسه 

(، صادق احمدی نماینده سنقر و کلیایی که از وکالی منفرد و از 148شاهی )قائمشهر( )جلسه 

راکسیون پارلمانی آن حزب پیوست رفت، ولی بعد به فبه شمار می منتقدان حزب ایران نوین

( 60-77(، حسن تبریزی )کاسب و کشاورز( نماینده شهرستان میاندواب )جلسه: 96)جلسه: 

( مهندس یحیی مجتهدی 63ابوالفضل اقبالی نماینده مجلس از آستارا و کارمند دولت )جلسه: 

گیر و کشتی علی حبیبی )کشاورز( و( امام63)مالک( نماینده شهرستان نیشابور )جلسه 

م و قهرمان جهان در مسابقات قهرمانی جهان در تهران و بازیگر 1919قهرمان المپیک در 

 1( اشاره کرد.9سینما و نماینده شهرستان بابل )جلسه 

 تا 1314 شهریور 9) سوم و بیستو  (1314 شهریور 9 تا 1306 مهر 10)  دوم و بیست مجلس

 برای را تالش بیشترین نیز هویدا حزبی دولت. تداش نظر زیر دربار را (1310 ورشهری 16
                                                           

 (.786-731-711-744-636 -143-043-311-349-303-139-08-33: 1394. ر.ك )نظری،  1
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حزب اکثریت داد. این  صورت نوین ایران حزب از خود دلخواه نمایندگان کردن وارد

عنوان حزب مخالف در رده دوم قرار وکالی مجلس را به خود اختصاص داد و حزب مردم به

یافت  افزایش نفر 368 به نفر 344 از مجلس وکالی تعداد دوره، این در همچنین .گرفت

رغم افزایش تعداد نمایندگان، فقط پنج مورد استناد به (. به1389: پری امیری فر، )ناطقیان

الرحیم در این دو دوره یافت شد که دو مورد آن را در دوره بیست و الرحمناهللعبارت بسم

ك به کار برده ائلی )نابینا( نماینده شهر ارایکم ذکر کردیم و مورد دیگر را دکتر محمد خز

یی همچون: اسالم قرآن و شرح گلستان و هاکتاببود. وی مردی محقق و دانشمند بود و 

محمد  مورد دیگر (.311: جلسه  33کرده بود )دوره  فیتألرا  غیره بوستان و تاریخ فلسفه و

دکتر ضیاءالحق ناوی پزشک و  ( و193: جلسه 33بدرخانی کارمند دولت نماینده کرج )دوره 

، 33نماینده شهرستان سبزوار و مخبر شعبه اول مجلس بود )دوره  33ند دولت در دوره کارم

 (.104جلسه 

 به پهلوی دوره مجلس آخرین( 1317 بهمن 33 تا 1310 شهریور 17) چهارم و بیست مجلس

الرحیم بیشتر الرحمناهللبسم کنندگان بهاز استناد نیاورد. دوام سال سه از بیش که آیدمی شمار

 به موارد ذیل اشاره کرد:  توانیم آنان ازجملهنمایندگان همسو با حکومت پهلوی بودند که 

ی سوادکوهاهلل سلیمانی فتح (،171-344-346نماینده مردم درود )جلسات  على سلیمانىحسین

ماینده مردم ایالم کارمند دولت و ن حسن ملکشاهی (،109نماینده شهرستان شاهی )جلسه 

-171-343 جلسات) رودسر شهرستان نماینده زادهقاسم ، جعفر(63-130-191-346)جلسات 

، (343 جلسه) بناب مردم نماینده امین، حیدرزاده خلیل ابراهیم، (117-100-91-73-69-33

 مهران بود و دهلران شهرستان و نماینده شد تاجر سپس و معلم و کشاورز که رفعتی رستم

 عادلى جعفر دکتر. (14-60-67-70-79-111-117-111-161-176-183-193-199 ساتجل)

اندیمشک  و شوش نماینده حجتی رضا، (74-161-191 جلسات) اهر مردم نماینده رانکوهى

دانشی  غالمحسین، (8-06-07-61-94-98-144-138-134-131-101-191 )جلسات

 ادیب ، محمدعلی(8-31-07-10-111-111-168-176 آبادان )جلسات و نماینده( )روحانی

 نماینده( صادقی اهلل عبداهللآیت صادقی )فرزند نوذر، (171تهران )جلسه  نماینده مجلسی

شوری دره سترگ اهللامان امیر ،(14 مهاباد )جلسه از نماینده حیدری جعفر نیر، شهرستان

 دوره از( شاورزیک کارشناس) صائب علی ،(36 جلسه) سمیرم شهرستان نماینده (دارنیزم)
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 مجتبی بود، مجلس در اصفهان مردم نماینده متوالیطور به چهارم و بیست ات یکم و بیست

 سال در که( زادهروحانی) شادمان ضیاءالدین دکتر ،(34 جلسه) شازند شهرستان نماینده نوری

 1.(7 جلسه) شد مجلس مشاور وزیر سمت به و یریوزنخست پارلمانی معاونت به 1310

دکتر  کردند. دولت از انتقاد به شروع نمایندگان کمکم د کهبو مجلس پایانی هایماه ها درتن

مجلس شورای ملی و از نمایندگان  30و  33های طهمورث فروزین نماینده شمیرانات در دوره

 های گذشته گفته بود: در نقد دولت 1317دی ماه  30فعال مجلس در 

قدمى برنداشتند، حتى رونق مذهب و بزرگداشت آن هیچ هاى گذشته براى متأسفانه دولت»

آن را هم برداشتند و در  ،هاى درسى بودالرحیم در ابتداى کتابالرحمناهللاگر یک جمله بسم

اى به آیات و قصص قرآن که سراسر ترین اشارهها کوچکها و دبیرستانهاى دبستانکتاب

 ،سته آنان استبران مذهبى احترامى را که شاینکردند. به ره ،پند و اندرز و راهنمایى است

 زیچچیهدانستند که ولى نمی ،نگذاشتند. آنها براى مبارزه با کمونیزم توپ و تفنگ خریدند

تواند تربت مقدس وطن را در برابر کمونیزم نگاهبان باشد و یک موعظه بهتر از مذهب نمی

 «ندسل کمونیزم را مهار و کنترل کهزاران تفنگ و مسل یجابهتواند یک پیشواى مذهبى می

 .(346)جلسه 

 و بختیار و ازهاری هایدولت منتقدان از مرند و نماینده هرزندی حسن مهندس

 در شیراز مردم نماینده مهرزاد ایرج ،(13-101-341-341 جلسات) بود آنان کنندگانضاحیاست

 شعار با که» ازهاری دولت منتقدین از بود و شهر آن مالکان عمده از و 30 تا 31 هایدوره

 کرد و چنین گفت: اعالم مجلس به را خود برنامه «الرحیمالرحمناهللبسم» و «تو امید به الهى»

 بردن بین از و کردن خراب و سوختن و کشتن جنگى کوپترهلى و تانک و مسلسل شأن»

 و بود دولت منتقد که کرمان نماینده و دولت کارمند مظهری اصغرعلی ،(199: جلسه) «است

 ینظامحکومت الیحه مخالفان از و نمود ایراد وقت هایدولت با خالفتم در زیادی هاینطق

 دولت همچنین داد. او مخالف یرأ آموزگار و امامی شریف و ازهاری یهادولت به و بود

 و کرد ترك را مجلس جلسه بختیار شاهپور به اعتماد یرأ جلسه در و استیضاح را آموزگار

 نماینده( کشاورز) اخباری عباس ،(181-196 جلسات) ادد استعفا نمایندگی از بهمن وایلا در

                                                           
-839-840-781-606-160-149-143-067-009 -038-398-309-336-311-79-18-14: 1394، . ر.ك: )نظری 1

867-943.) 
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 نژاداسحاقی حسینمحمد، (8-193 جلسات) امامی شریف دولت منتقدان از و کرج مردم

 داد مخالف رأی به آنها و بود بختیار و امامیشریف ازهاری، دولت منتقدان از و تبریز نماینده

  .(184 جلسه) کرد احاستیض را ازهاری دولت نمایندگان رسای به همراه و

 کار وزیرتوان به: بودند که می« الرحیمالرحماناهللبسم»کنندگان به برخی وزرا از دیگر استناد

 غالمرضا ارتشبد ریوزنخست ،(199 جلسه) کاتوزیان باقر سپهبد اجتماعى، تیمسار امور و

همچنین  کرد.اشاره  (106 نیرو )جلسه وزیر کلیتو مهندس و (191-198 جلسات) ازهارى

 و محمدرضا موسوى گلپایگانى، سید کاظم شریعتمدارىآیات عظام توان به مورد نامه می

نوشته و هفت روز  17دى  17 ی اشاره کرد که در مورخهنجف یمرعش ینیحسالدین شهاب

هاى مقدس مشهد، حوادث خونین و فجیع در شهر دربارهپس از آن در مجلس قرائت شد و 

، کرمانشاه، اردبیل، نهاوند، آستانه اشرفیه، الهیجان، آذرشهر، تبریز و بناب قم، کرمان، قزوین

در  181که در جلسه  سید کاظم شریعتمداری اهللآیت اعالمیه حضرت( و 341جلسه: ) .. بودو 

 قرائت شد. ،شهریور 17کشتار روز جمعه محکومیت 

 های ترکیبیادهگیری یا تحلیل د.نتیجه5

گرفت، ی و کیفی که سؤال سوم در این پژوهش را در برمیهای کمّنتایج حاصل از تبیین داده

کیفی همگرا هستند؟ نشان  نییتبی و بود که: آیا نتایج حاصل از تحلیل کمّ  و آن سؤال این

 کهی و کیفی همگرا هستند. چنانچه در دوره فضای باز سیاسی های کمّکه داده دهدیم

از دوره  مراتببهالرحیم الرحمناهللاستفاده از عبارت بسم برخوردار بودند، زادیآ از نمایندگان

بدان معنی که در دوره فضای باز . تنوع بیشتری داشتفضای بسته بیشتر بود و کاربرد آن 

سیاسی، اقشار و طبقات و نمایندگان مختلف با عقاید متفاوت، خصوصیات اخالقی، پایگاه 

کردند. الرحیم استفاده میالرحمناهللهای خود از بسمها و نامهمی، در نطقتماعی، اعتبار مرداج

درصد( بیش  9/6مورد یعنی  چهار و سی تعداد) ششم تا اول مجالس در استفاده از این عبارت

دوازدهم را شامل  تا هفتم مجالس ی استبداد رضاشاه است کهاز دوره بعد از آن یعنی دوره

 درصد(. 6/3مورد یعنی  جدهه استفاده و استناد است )تعداد هکمترین دورگردد. این دوره یم

اهلل الرحمن دوره فضای باز سیاسی بعد از استبداد رضاشاه، باالترین میزان استناد به عبارت بسم

مورد یعنی  بیست و جدهم )تعداد سیصده تا سیزدهم الرحیم بوده است؛ یعنی از مجالس
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استبداد محمدرضا شاه که به نسبت دوره قبل از خود کمتر شده و دوره  تیدرنها .(ددرص8/60

 تا نوزدهم مجالس توان در استفاده کمتر از این عبارت، نشان داد؛ یعنی ازاستبداد را می ریتأث

 .(درصد 7/30) مورد دو و بیست و صد تعداد) چهارم و بیست

 کتابنامه

 الف( اسناد

 ،اول تا بیست و چهارم یهاشورای ملی، دورهمشروح مذاکرات مجلس 

http://ical.parliran.ir 

 ب( کتاب

فتاحی، تهران:  میمحمدابراهمحمدی و ، ترجمه احمد گلایران بین دو انقالبآبراهامیان، یرواند، 

 .1380نی، 

های تحقیق کیفی و آمیخته، رویکردهای متداول در علوم مقدمه بر روشبازرگان، عباس، 

 1391، تهران: دیدار، رفتاری

، تهران: جامعه پروپوزال نویسی در مطالعات کیفی و ترکیبیزاده، فرزاد، جمال عبدالملکی، حکیم

 .1394شناسان، 

 .1371، تهران: عطار، حیات یحیىی، یحیى، آباددولت

 .1373، تهران: سخن، نخبگان سیاسی ایران از انقالب مشروطیت تا انقالب اسالمیشجیعی، زهرا، 

 .1373، تهران: علم، در و پسرپطلوعی، محمود، 

 .1374، تهران: علمی، دکتر احمد متین دفتری ؛وزیرخاطرات یک نخستعاملی، باقر، 

میالدی مطابق با  1511مقاومت شکننده: تاریخ تحوالت اجتماعی ایران از سال فوران، جان، 

 .1393مات فرهنگی رسا، ، ترجمه احمد تدین، تهران: انتشارات خدشمسی تا انقالب 979

ترجمه  اقتصاد سیاسی ایران، از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی،کاتوزیان، محمدعلی همایون، 

 .1391محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی، تهران: مرکز، 

، ترجمه علیرضا کیامنش و طرح پژوهش رویکردهای کمی، کیفی، ترکیبیکرسول، جان دبلیو، 

 .1391احد عالمه طباطبایی، و : جهاد دانشگاهیمریم دانای توس، تهران
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، ترجمه علیرضا کیامنش جاوید های پژوهش ترکیبیروشکرسول، جان و ویکی پالنو کالرك، 

 .1390سرایی، تهران: آییژ، 

 .1394، تهران: فرهنگ معاصر، رجال پارلمانی ایران از مشروطه تا انقالبنظری، منوچهر، 

 ج( مقاله

آمار: تحلیل جداول  سری»، سیده مومنه محمدی، حمد و اکبر سلطانیاصغری جعفرآبادی، م

-141، صص 1393دی -، آذر13، ، سمجله دیابت و متابولیسم ایران، «دو()آزمون کا 1توافقی

83. 

 علوم یارشتهانیم یهاپژوهش در تلفیقی شناسیروش به درآمدی»حسنی، محمدحسین، 

-113صص  1388، پاییز 0، ش 3، س یانسان علومی در ارشتهانیمفصلنامه مطالعات ، «اجتماعی

137. 

پیام ، «ی معاصرپژوهخیتارای بر جایگاه مذاکرات مجلس در مقدمه»سائلی کردده، مجید، 

 .1394، تابستان3، ویژه تاریخ مجلس بهارستان

عنوان سومین های تحقیق ترکیبی بهروش»محمدپور، احمد، رسول صادقی و مهدی رضایی، 

، 38، ش 31، س شناسی کاربردی، نشریه جامعه«ی نظری و اصول عملیی: مبانشناختروش جنبش

 ،144-77، صص 1389تابستان 

 .1389، خرداد 17، ش یاد ایام، «مجالس عصر پهلوی»پری، فر، سارا و فاطمه امیریناطقیان
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