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چکیده

تقابل شیوة ادارة سنتی ،انتصابی ،غیردموکراتیک و ناکارآمدِ امور شهرراا

در دورة قاجار با شیوهاای مدرن اداره امور شرری و کشوری ،که ایرانیان
عصر مشروطه به تازگی با آن آشنا شده بودند ،موجب گردید تها ییهی از

اساسی ترین خواسته اای نیرواای اجتماعی مهثرر در انقه م مشهروطیت،

شههیلگیههری نراداههای مههدنیِ مههدرن و دمههوکراتییی باشههد کههه مت ههمنِ

نقشآفرینی شرروندان ،خهار سهاختن اداره امهور از یهدِ اختیهار نیرواهای

سههنتی طرفههدار شههیوهاههای تمرکرگرایانههه در ادارة امههور کشههور ،گههردش
نخبگان و تجلّی اراده و اویت ااالی شرری بود .تدوین قوانین مربهو بهه

«انجمناای ایالتی و والیتی» و «انجمن بلدیه» در مجلس اول شورای ملهی

و شیلگیری این انجمناها در برخهی ایهاال و والیها  ،در واقه بهرای

 .1شناسه دیجیتال (10.22051/hii.2018.20107.1635 :)DOI

 .2دانشیار گروه تاریخ دانشگاه تبریرghadimi@tabrizu.ac.ir :

 .3دانشجوی دکتری تاریخ ایران اس می دانشگاه تبریرroshahsavari@gmail.com :
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پاسخگویی به امین خواستِ این نیرواا صور گرفت .پژواش حاضر با

محور قرار دادن شرر تبریر ،با روشی توصهیییه تحلیلهی درصهدد بررسهی
میران موفقیت «انجمن ایالتی تبریر» در تحقق خواستهاای این نیروااسهت.

یافتهاای این پژواش نشان میداد که انجمن تبریهر بها بههخهدمتگهرفتن
نهوعی از الگهوی مهدیریتی شهبه «دولهت محلهی» شهرری مهدرن توان ههت،

برنامه اا و اقداماتی را تدارک ببیند کهه حهافم منهاف شهرروندان و حیهم
اویت تبریر به عنوان پایتخت دوم کشور باشد.

واژههای کلیدی :انجمن تبریر ،مشروطیت ،استبداد ،مدیریت شهرری،
حقوق شرروندی.

مقدمه
امروزه ارچند با پیشرفت فناوریاای نوین ارتباطی ،موانه سهنتی ارتبها میهان ان هاناها از
میان رفته و شرروندان به راحتی میتوانند با بررهگیری از این فناوریاا نظهرا  ،پیشهنرادا

و انتقادا خود را دربارة شرر و نحوة ادارة آن به گوش سایر شهرروندان و مهدیران شهرری

برسانند ،ولی گ تردگی زیاد شرراا و تبهدیلشهدن آنرها بهه میهاناهای اصهلیِ زنهدگی بهر
پیچیدگی م ائل شرری و نوع و نحوة مدیریت آن نیر افروده است .به امین علت ،آگهاای

از تجربهاای زندگیِ شرری گذشته ،مخصوصاً نمونهاای موفق مدیریت شرری در گذشته،

در کنارِ آگاای از دستاورداای مهدیریت شهرری نهوین ،ییهی از نیازاهای مهدیران شهرری

امروز برای برنامهریری صحیح و انجام مدیریت موفق مح وم میشود .ییی از موفقتهرین

دورهاای مدیریت شرری مدرن و مبتنی بر شهیوهاهای دموکراتیهک در ایهران ههه بهه ن هبت

ظرفیههتاههای زمانههه هههه در اوایههل دوره مشههروطه رخ داد کههه بهها تههدوین قههوانین مربههو بههه
«انجمناای ایالتی و والیتی» و «انجمن بلدیه» و شیلگیری این انجمناا در برخهی ایهاال

و والیا  ،الگوی مدیریتی نوینی پیشِروی شرروندان گشوده شد ،که توجه به این الگواها
و نحوة عملیرد آنرا امروزه میتواند راهگشای ب یاری از مشی

ِ مدیریتی شرری گردد.

انجمن ایالتی تبریر و الگوی مدیریت شرری آن ،که موضوع پهژواش حاضهر را شهامل

میشود ،ییی از این نراداای مدنیِ برآمده از دلِ جریان مشروطهخواای ایرانیان بود که در
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کنار وظییة دفاع از ااداف مشروطهخوااان در برابهر حاکمیهت اسهتبداد ،توان هت در ارائهة

الگوی «دولت محلی» 1شرری مهدرن و دموکراتیهک بهه امرااهی نراداهای دیگهری چهون
«انجمن بلدیه» و سوقدادن جامعه به سمت جامعة مدنی نقش مثرری اییا نماید .درخصوص

الگویِ دولت محلی شرری الزم به توضیح اسهت کهه در جرهان امهروز در برخهی کشهوراا
ادارة امور شرراا متیی بر دولتاای محلهی دموکراتیهک اسهت .واگهذاری امهور عمهومی

محلی به شهرروندان و رضهایتمنهدی عمهومی کهه پیامهد آن مقبولیهتِ حیومهت و توسهعة

دموکراسی در قالب نظام عدم تمرکر است ،مرمترین تئهوری ادارة امهور عمهومی در عصهر

حاضر میباشد .این دیدگاه که فل یة خهود را از سرشهت آزاد ان هان ،تعلهق میهانی و حهق

ادارة قلمرو محل زندگی توسط ساکنان میگیرد ،در قالب «دولت محلی» ظاار شهده اسهت
و موجههب مههیشههود تصههمیمگیههری ،اجههرا و نظههار دربههارة امههورِ محلههی در چههارچوم

سیاسههتاههای کلههی حیومههت مرکههری بههه نراداهها و سههازماناههای مردمههی (نظیههر شههورااا،
شررداریاا و نراداای مدنی) و نیهر مقامها و نراداهای دولتهی محلهی (نظیهر فرمانهداری،

شررداری ،بخشداری و ادارا دولتی) واگهذار شهود .نقهشآفرینهی و کارکرداهای دولهت

محلی تاب ص ح دید دولت مرکهری اسهت کهه قهبب و ب هط قهدر دولهت محلهی را در

کنترل خود دارد .دولت محلی به صور واقعیتی انیارناپذیر و ضرورتی روبههگ هترش در

جران در آمده اسهت تها جهایی کهه دولهت مرکهری بهدون دولهت محلهی از نظهر ارتبها بها
شرروندان دچار خأل میشود.

2

الگواای «دولت محلی» شرری در جران متعدد است که مرهمتهرین آنرها مهدل شهرردا-

شورا ،شورا -مدیر ،کمی یون ،نش ت شرری باز و نش ت نمایندگان شهرری مهیباشهد ،کهه
 . 1در خصوص الگوی «دولت محلی» کار پژواشی زیادی صور نگرفته است .از محققین خارجی که در ایهن زمینهه
کار کردهاند میتوان از :کار  Carrو امیارانش( )1964در کتام دموکراسی آمرییایی در تئوری و عمل ،امچنهین از

سافل()1993؛ دیگایتانو و استروم( )2003نام برد .در ایران نیر محققینی چون برکپور و اسدی( )1388با انتشهار کتهام
مدیریت و حیمروایی شرری در فصلی از کتام خود الگواای مدیریت شرری را بررسی کردهاند .اادی وی ی نیهر از
دیگر محققانی است که در مقالهای با عنوان «بررسی الگواای دولهت محلهی و تیبیهق آن بها شهرراای ایهران» ،در ایهن

زمینه کار کرده است.

 .2اولین امایش ملی مدیریت محلی کارآمد در ایران ،پاییر  ،93خانه اندیشمندان علوم ان انی،
www.iag.ir/localgovernment
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سرم مدل شورا -مدیر در میان شرراای مختلف جران بیش از سهایر مهوارد اسهت .در واقه

«دولت محلی» شرری در ایران از جنبش مشروطیت در سال 1285ش .آغاز شده است .ایهن

تاریخ نقیة عییی در مدیریت شرری در ایران است .از این زمهان بنیهاناهای دولهت محلهی

شرری نظیر بلدیه و انجمن ایالتی بهه صهور دموکراتیهک در ایهران گذاشهته شهد کهه ایهن
بنیاناا بهعنوان واکنش نیرواای اجتماعی مثرر در انق م مشروطه در برابر نیرواای واب هته
به نظام کرن استبدادی ،برای دردستگرفتن ادارة امور ،شیل یافتنهد و بههعنهوان نمهادی از

خودآگاای گروهاای متوسط و پایین نیرواای مشروطهخهواه ن هبت بهه حقهوق و وظهایف

شرروندی خود و ت ش آنرا برای دردستگرفتن سرنوشهت سیاسهی ،اجتمهاعی و فرانگهی
شرر و منیقة سیونت و جامعة خود و به صور مبارزهای غیرم هتقیم در برابهر گهروهاهای
واب ههته بههه حاکمیههت چنههدین سههدة اسههتبدادی ،درصههدد یههافتن جایگههاای ممتههاز و برابههر بهها

گروهاای ذکرشده برآمدند .حال بها توجهه بهه ایهن م حظههاها ،پهژواش حاضهر بهه دنبهال
پاسخگویی به این سثال اساسی است که «انجمن تبریر» ،بهعنوان ییی از نخ تین نمونهاهای

الگوی «دولت محلی» شرریِ مدرنِ شیلگرفته در تاریخ معاصر ایران ،تا چه حد در تحقهق
این خواستهاای شرروندان ،موفق بود؟

ارچند تاکنون مقاال و کتاماای متعدد و حتهی پایهاننامههاهایی در خصهوص نقهش

تبریر و آذربایجان و انجمن ایالتی تبریهر در انقه م مشهروطه نوشهته شهده ،ولهی ارهری کهه

اختصاصاً به بررسی نوع مدیریت شهرریِ انجمهن تبریهر و الگهوی بههکارگرفتههشهده در آن

پرداخته باشد ،وجود ندارد ،ارچند که شاید در البهالی امین مقاال و کتاماای یادشهده
اشاراتی ام به عملیرداای انجمن تبریر شده باشد .در پهژواش حاضهر کهه «انجمهن ایهالتی

تبریر ،تغییر الگوی مدیریت شرری» نام گرفته ،سهعی شهده بها روش توصهیییه تحلیلهی و بها
استیاده از مناب کتابخانهای و اسنادی ،چگونگی شیلگیری انجمن ایالتی تبریهر و اقهداما

ایههن نرههاد مههدنی در بیعههد مههدیریت شههرری ،در ییههی از بحرانههیتههرین دورهاههای تههاریخی

آذربایجان و تبریر ،یعنی فاصله زمانی  1324تا  1327ق .با مبنها قهرار دادن ارگهان ایهن نرهاد
مدنی یعنی روزنامهة «انجمهن تبریهر» ،کهه البتهه در دورة فعالیهت خهود بها نهاماهای متیهاو

«روزنامه ملی»« ،جریده ملی» ،و در نرایت «روزنامهه انجمهن تبریهر» منتشهر مهیشهده ،مهورد
بررسی قرار گیرد.

فصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا 129 /

شکلگیری انجمن تبریز
با صدور فرمهان مشهروطه توسهط مظیرالهدین شهاه در  14مهرداد 1285ش .و تهدوین اولهین

نظامنامة انتخاباتی مجلس شورای ملی ،زمینهاای شیلگیهری ییهی از مرهمتهرین نراداهای
مدنیِ پشتیبان مجلس و مشروطه ،یعنی انجمناای ایالتی و والیتی در کشور ،به طور رسهمی
و قانونی فراام شد .براساس مادة  9این نظامنامه ،برای آنکه انتخابا مجلس از نیوذ حیام

به دور ماند ،پیشبینی شد «ایئت نظار» از طبقا ششگانة شرری ،زیر نظهرِ حهاکم تشهییل

شود تا کارِ انتخابا مجلس را انجام داد 1.در ار ایالتی دو نوع انجمن تشییل مهیشهد1:هه

انجمناای ایالتی در شرر اصلی و 2ه انجمناای محلهی در شهرراای دیگر(آفهاری:1385 ،
 .)103بر امین اساس ،پس از وصول فرمان مظیرالدین شاه در خصوص برگراری انتخابها

در آذربایجان « ،شب غره شهرر رم هان ...جمعهی از آقایهان علمهاال و طه م و چنهد نیهر از
معتبرین تجار و معارف در عمار حاجی محمدح ین خان ،که مجلس مبارک و در محلهه

ارمن تان واق است ،جم شده بعد از مشاوره و مذاکرا زیاد قرار گذاشتند که عجالتهاً دو
مجلس ترتیب بداند )1(.مجلس موقتی که متشیل از چند نیر علما و بی ت نیر تجهار باشهند

که سابقاً موقتاً بوکالت انتخام شده بودنهد ،مهاه رم هان را ایتهه[ای] چرهار شهب  ...معهری
الیرم جم و در خصوص بع ی امورا مشاوره و گیتگو کنند )2(.مجلس  ...انجمن نظار

انتخابا که به ع ویت شش نیر ذیل که از طبقا ششگانهه بهه اکثریهت از طهرف علمها؛

جنام آقا شیخ سلیم؛ از طرف شاارادگان ،جنهام ادایهةاهلل میهرزا؛ از طهرف اعیهان جنهام
آقای عدلالملک؛ از طرف تجار جنام حاجی محمدجعیر آقا؛ از طرف م کین و ف حهین

جنام آقای اح نالدوله؛ از طرف ک به و اصناف جنام آقای حاجی میرزا ابهراایم آقها»...
انتخام شدند .ضمناً محمدعلی میرزای ولیعرد ،اج لالملهک را معهین کهرد تها در مجلهس
مذکور ح ور یافته و عرایبِ مجلس را به اط ع ولیعرد رساند و جوام و دسهتخط صهادر

نماید(روزنامه ملی ،ش .)1 :1324 ،1بدینترتیب نخ هتین انجمهن در تبریهر بها نهام «مجلهس

ملی» 2شیل گرفت تا کار نظار بر انتخابا مجلس شورای ملهی در ایالهت آذربایجهان را
 .1نظامنامه انتخابا

اصنافیhttp://rc.majlis.ir/fa/law ،

 .2البته این نام بعداا برای رف سوالظن برخی از نمایندگان مجلس شورای ملی ،در نرایت به «انجمن ایالتی آذربایجان»
یا امان «انجمن تبریر» تغییر نام داد( .سررام یردانی ( .)1385مجاادان مشروطه .ترران :نشر نی .ص .)54
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برعرده گیرد .البته این تنرا زمینة تشییل انجمن ایالتی نبهود .چهون بها اتمهام کهار انتخابها ،

طبعاً انجمناای محلی نظار ام باید به کار خود پایان میدادند .امچنان که با پایانیهافتن
انتخابا تبریر ،محمدعلی میرزا ،که در این زمان در مقام ولیعردیْ حیومت آذربایجهان را

برعرده داشت ،وظییة انجمن را که نظار بر انتخابا بود ،خاتمه یافتهه دان هته و خواسهتار

انح ل آن گردید .ولی مردم تبریر که بهعلت نبود قانون و دادگ هتری و عدالتخانهه جرهت

جلوگیری از ظلم و ستم فراشاای حیهومتی و تحیمها ولیعرهد ،انجمهن را محلهی بهرای

دادخواای و بیان آزادانة خواستهاای خود یافته بودند ،با ادایت رابران خهود بههشهد در

برابر این خواست ولیعرد ای تاده و خواستار تهداوم کهارِ انجمهن گردیدنهد و بها فشهار خهود

سرانجام ولیعرد را مجبور به صدور دستخیی به تاریخ 17رم هان1324ق13/آبهان1285ش.

در خصوص موافقت با ادامة کار انجمن نمودند(روزنامه ملی ،ش .)2 :1324 ،5بدینترتیهب

شیل جدیدی از دموکراسیِ مردمی در تبریر ریشهه دوانهد کهه سهرانجام در سراسهر کشهور

رشد یافت .به قول ژانت آفاری ،شاید اگر انجمهن تبریهر ب فاصهله بعهد از انتخابها منحهل
مههیشههد و اگههر سههایر انجمههناههای ایههالتی و والیتههی از تبریههر سرمشههق نمههیگرفتنههد ،رونههد
دموکراتیک به مجلس ترران منحصر میماند(آفاری.)125 :1385 ،

البته در اینجا یادآوری این نیته نیر ضروری است که در کنار نیهاز مهردم بهه پنااگهاای

مثل انجمن ،این رابران و گردانندگان حقیقی انجمن و انق م تبریر ،از جمله مرکر غیبهی

1

بودند که محرک مردم برای برپایی این گونه تجمعا و درخواسهتاها بودنهد .چهون ایهن

رابران با شناختی که از تجربة انق بیون روسیه داشتند ،مهیدان هتند کهه تهداوم مشهروطه در

گرو شیلگیری و تداوم چنین نراداای مدنی شرری میباشد تا با تقویت پایگهاه اجتمهاعی

مشروطهخوااان در برابر پایگاه سنتی ریشهدار نیرواای طرفدار استبداد ،امیان تمرکرزدایی

و در دستگرفتن سرنوشت سیاسی اجتمهاعی و فرانگهی شهرر و منیقهة سهیونت و جامعهة
 .1مرکر غیبی توسط 12نیر از جوانان تندرو که با روزنامه گنج فنون امیهاری مهی کردنهد ،بهه رابهری علهی م هیو بها
ادف تشییل یک قوای ملی برای دفاع از آزادی شیل گرفت(مردی ملکزاده( .)1371تاریخ مشروطیت ایررا ،
ترران :انتشارا علمی ،ص399؛ یرواند آبرااامیان ( .)1389ایران بین دو انق م .ترجمه احمهد گهلمحمهدی و محمهد

ابراایم فتاحی .ترران :نشر نی .ص .)98به تعبیری شاید بتوان گیت که مرکر غیبی اتاق فیر انجمن تبریهر بهوده و شهاخة
نظامی انق بیون تبریر را که امان مجاادین بودند ایجاد و ادایت میکرد.
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خودشان فراام آید .بنهابراین مشهروطهخوااهان تبریهر ،بها توجهه بهه شهناختی کهه از ماایهت

استبدادی حیومت قاجهار و خهوی وخصهلت گرداننهدگان ایهن حیومهت داشهتند و نیهر بها

آگاای از تجربة انق بیون روسیه و منیقة قیقاز ،پس از این جریانها نیهر از پهای ننش هته و

این بار به ت شاای خود جرت قانونی و نرادینهکردن فعالیت انجمناا پرداختند و بر فشهار

خود بر نمایندگان مجلس ،جرت تصویب ارچه سری ترِ «قانون انجمناای ایالتی و والیتی»

افرودند تا اینکه برارر امین فشاراا و نیر فعالیتاای انجمناای شهرراایی چهون اصهیران،

خراسان ،رشت و کرمان و چند شرر دیگر و گهرارشاها و تلگرافها متعهددی کهه از ایهن
شرراا به مجلس اول شورای ملی در خصوص اغتشاشا امور ایاال و والیا و ب تیلییهی

انجمناا رسید ،نمایندگان ضرور تصویب «قانون انجمناای ایهالتی و والیتهی» را جرهت

سروسامان یافتن امور ایاال و والیا بیشتر حس کردند ،تها ایهنکهه از جل هة  67مجلهس

بررسی نظامنامة انجمناای ایالتی در دستور کار مجلس قرار گرفت و در جل هة  68کهه در

ربی الثانی 1325ق .برگرار شد ،این قهانون در  122مهاده بهه تصهویب رسهید و بهدینترتیهب
انجمناای مربور را نمایندة رسمی دولت خواند(مشروح مذاکرا مجلس ملی ،جل ه .)68 :68

بنابراین باید توجه داشت که شیلگیری و فعالیت انجمناا در عصر مشهروطه بههعنهوان

شههاخ

اههای جامعهة مههدنی در ایههران سههالاههای 1285-1304ش .بهههنههوعی نشههانگر وجههود

حرکههتاههایی از س هوی مههردم در راسههتای حرکههت و عمههل بهههسههوی تحقههق آرمههاناههای
مشروطهخوااان به ح ام میآید .در حقیقت عملیرد این انجمناا در قالب جامعهة مهدنی
شیل گرفت .مردم ایران که تا قبل از اع ن مشروطه فاقد حقوق سیاسی و اجتمهاعی بودنهد

و رعایای سلیان م تبد به شمار میرفتند با فعالیت در چهارچوم ایهن انجمهناها و پیرامهون

آنرا توان تند وارد فعالیتاایی سازمان یافته شوند؛ دیگر میتوان تند برای خهود حقهوقی را

به واسیة فعالیت در این انجمناا قائهل شهوند کهه تها پهیش از آن بهرایشهان رویهایی بهیش

نبود(علیراده.)64 :1392 ،

انجمن تبریر پس از شیلگیری ،با تأریرپذیری از تحوال سیاسهی منیقهه و کشهور ،در

طی دو دورة زمانی کام ً مشخ

ِ قبل و بعد از به توپ ب تن مجلس ،دست به اقداماتی زد:

 .1دورة اول از شیلگیری انجمن تا زمان بهه تهوپ ب هتن مجلهس و برقهراری اسهتبداد

صغیر .این دوره ،خود به لحاظ ترکیب اع ا و نوع عملیرد ،به دو دورة متیهاو ِ از
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شیلگیری تا واقعه قهراچمن ،1و دورة پهس از ایهن واقعهه تها اسهتبداد صهغیر تق هیم
میشود که در این تغییر و تحوال تا حدودی انجمن از دست نیرواای محافظهکار

و بانیوذ شرر خار شده و به دست نیرواای انق بی میافتد؛ نیرواایی کهه درصهدد
بودند تا از طریق این نراد جدیهد ،ادارة امهور را از کنتهرل نیرواهای گذشهته خهار

ساخته و از این طریق گردش نخبگان را رقم برنند .ضمن اینکهه بها توجهه بهه نقهش
«مرکر غیبی» در ایهن جریانها  ،عملیهرد انجمهن نیهر تها حهدی بهه سهمت و سهوی

رادییالشدن سوق یافت.

 .2دوره دوم :دورهای است که از اسهتبداد صهغیر شهروع و تها انحه ل انجمهن بها ورود
سپاایان روس و ت لط صمدخان شجاعالدوله بر تبریر ادامه مییابد .در این دوره نیر

با توجه به انح ل موقتی انجمن و بازسازی دوبارة آن توسط سرگردگان مجاادین،
که در مبحث بعدی امین پژواش به آن پرداختهه خوااهد شهد ،بهاز نقهش نیرواهای

انق بی در عملیرداا و جرتگیریاای انجمن بیشتر نمایان است.

انجمن تبریز در رأس مدیریت شهری
در بیان ویژگیاای «مدیریت شرری» چنین آمده که مدیریت شرری ع وه بهر آنکهه بایهد

حافم مناف شرراا باشد ،باید برنامهاایی را تدارک و تحقق بخشد کهه نتیجهة آن بهه ارتقهاال

سیح فرانگ عمومی ،حیم ارزشاای اجتماعی و فرانگی مثبت ،اعتدال در زی تِ سهالم

مردم ،رفاه عمومی و اجتماعی ،س مت جامعه ،زمینهسهازی و مشهارکت در حهل مشهی

شرروندان ،منجر شود .بنابراین وظییه مدیران شرری ،اداره تهو م امهور کالبهدی و اجتمهاعی

شررااست(زااد زاادانی ،زاری بیدگلی.)85-84 :1391 ،

حال با توجه به تعریف فوق ،در اینجها قصهد داریهم بها بررسهی اقهداما و برنامههاهای

انجمن تبریر(به عنوان نرادی که مدیریت شرری تبریر را در فاصله زمانی  1324تها 1330ق.
 .1در ماه صیر 1325ق .به علت اخت فی که بین رعایا و مالک روستای قرهچمن روی داد ،میرزا ح ن مجترد از مالک

حمایت کرد ،لذا به دستور نظامالملک ،پیشیار ایالت ،نصرال لیان ،حاکم میانج ،به قریه مذکور حمله و به غار آنجا
پرداخت (روزنامه انجمن11 .ربی االول  .1325ص .)1-4این واقعه با اعتهرا

شهدید مهردم تبریهر و برخهی از اع ها

انجمن روبه رو شد و اولین چالش جدی را از یک سو بین ااالی تبریر و انجمن و از سوی دیگر بین خود اع ها انجمهن
به وجود آورد و در نرایت باعث اخرا میرزا ح ن مجترد از تبریر گردید.
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برعرده داشت) ،میران موفقیت و یها عهدم موفقیهت ایهن نرهاد اجتمهاعی در تحقهق نیازاهای
شههرروندان در طههی دو دورة قبههل و بعههد از اسههتبداد صههغیر محمههدعلی شههاه را ،البتههه بهها

درنظرگرفتن تمامی تنگنااا و شرایط بحرانی حاکم بر تبریر و آذربایجهان ایهن دوره ،مهورد
بررسی قرار دایم.

دورة اولِ فعالیت انجمن
در این دوره انجمن در سایة اتحاد و اتیاق و امهدلی و امیهدی کهه برارهر مشهروطه در دل و
جان مردم مح

مختلف شرر تبریر ایجاد شده بهود ،توان هت بههعنهوان ییهی از نخ هتین

نراداای مردمیِ برآمده از دل مشروطه ،ع وه بر برگراری انتخابا نمایندگان مجلهس اول

در آذربایجههان ،ادارة امههور شههرر را نیههر در دسههت گرفتههه و ضههمن رسههیدگی بههه م ههائل و
مشی

مردم و تبدیلشدن به ملجائی برای سهتمدیدگان و ته ش در جرهت رفه ظلهم از

آنرا ،و علیرغم فقدان زمینهاایی چهون عهدم آمهادگی فرانگهی و سهاختاری جامعهة ایهران
بههرای پههذیرش الگواههای دموکراتیههک در جرههت تحقههق خههودگردانی و دولههت محلههی؛

منیبقنبودن قوانین با شرایط و حال و روز کشهور؛ پهایینبهودن سهیح سهواد؛ عهدم اتحهاد و

وحههد رویههه در رابههران سیاسههی انقه م مشههروطه و ته شاههای حیومههت قاجههار بههرای

بازسههاختِ قههدر ِ میلق هة مرکری(وی ههی ،)147 :1392 ،الگههوی جدیههدی از شههبه «دولههت
محلههی» شههرری مههدرنی را در تبریههر بههه نمههایش گههذارد کههه ضههمن تیههابق و امههاانگی بهها
پیشههرفتهتههرین الگواههای مههدیریت شههرری امههروزی ،قههدماههای اسههتواری نیههر در جرههت

نرادینهکردن این الگو و دموکراسی در جامعة آذربایجان و بههعبهارتی کهل کشهور برداشهته

شود .برخ ف روش و روندی که جریان اص حطلبهی در ایهران ،از زمهان عبهاس میهرزا در

پیش گرفته بود یعنی انجام اص حا از باال و اص حا حیومتی ،انجمن تبریهر بها مهدنظر

قرار دادن مهتن جامعهه و مهردم در عملیرداهای خهود ،نهه تنرها مهورد توجهه مهردم تبریهر و
آذربایجان بلیه ملجائی برای مردم ستمدیدة کل کشور نیر قرار گرفت.

در این دوره انجمن در دو بیعد مدیریت شرری تبریر و امور داخلی آذربایجان و نیر بیعهد

خار از ایالت ،دست به اقداما مرمی زد که در پژواش حاضر فقط بهه اقهداما انجمهن
در بیعد داخلی آن ،یعنی تدابیری که برای مدیریت شرری تبریر اندیشیده شد ،پرداخته میشود.
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پیشروی انجمن عبار بودند از:
ِ
در بیعد داخلی ،مرمترین م ائل و چالشاای

 .1ته ش بههرای متحههد سههاختن مردمههی بهها ارزشاهها و نگههرشاههای متیههاو و زمینهههاههای

اخت فا قومی و مذابی ریشهدار ،جرت ازبینبردن شیافاای اجتماعی و تیرقهسهاز،

که مان مرم و عمدهای بر سرِ راه نرادینههشهدن ااهداف و ارزشاهای انقه م مشهروطه
مح وم میشدند .در این زمینه انجمن ت ش میکند از طریق کمهک بهه شهیلگیهری

سازماناای اجتماعی و نراداای مدنی و شرری مدرن و دموکراتیک و گ ترش آنرا ،با
ادف ایجاد اویت جمعی و باالبردن سیح آگاای مردم ،میران مشهارکت اجتمهاعی را

توسعه داده و با باال بردن سهرم شهرروندان در ادارة امهور شهرر ،ادارة امهور را از کنتهرل

نیرواای سنتیِ طرفدارِ شیوهاای استبدادی خار سازد.

از جملة اقداما انجمن در این زمینه ،تشییل انجمناای مح
مشارکتدادن مهردم محه

شرر تبریر بهود ،تها بها

ِ مختلهفِ شهرر در اداره امهور جامعهة خهود ،اهم اح هاس

توانایی و مهثرر بهودن شهرروندان در تصهمیمگیهریاهای شهرری را تقویهت کنهد و اهم

تخصصیتر و ریرتر به بررسی م ائل و مشی

شرر پرداخته و روند انجهام کاراها نیهر

ت ری گردد .ضمن اینکه نیسِ خود این امر میتوان ت نقش مرمی را در ایجاد اویت

جمعی و شیلگیری ع ئق جمعی و اح اس برخورداری از قدر و توانایی اصه ح و

تغییههر اجتمههاعی و عادالنههه و تیههاامیکههردن مناسههبا بههین ااههالی اییهها کنههد و بحههث
محلهگرایی در تبریر را ام تا حدود زیادی کمرنگتر سازد.

انجمناای شیلگرفتة در مح

ابتدا در محل انجمهن تبریهر ،در اتهاقی بهه نهام امهان

محلههه ،مههذاکرا خههود را انجههام مههیدادنههد و نتیجههة آن را کتبههاً بههه انجمههن ت ههلیم

میکردند(طاارزاده برراد .)148 :1363 ،اما پس از مدتی ص ح در ایهن دیهده شهد کهه

شههعبهاههایی از انجمههن تبریههر در خههود مح ه

تشههییل شههوند .از آن جملههه در محل هة

مقصههودیه ،انجمههن م ههاوا ؛ محلهة چرنههدام ،انجمههن اتحههاد؛ محلهة امیرخیههر ،انجمههن

حقیقت؛ محلة خیابان ،انجمن خیابان؛ و در محله لیلآباد ،انجمن لیهلآبهاد .انجمهناهای
مذکور ،جل ا منظم و مرتبی داشتند و به شیایا مردم رسهیدگی نمهوده و اقهداما

الزم را به عمل میآوردند و پیشنرادا اص حی محلة مربوطه را به انجمن ایالتی ارسال

میداشتند .افتتاح این انجمناای مح

کمکاای فراوانی بهه انجمهن ملهی و تحیهیم
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اصههول مشههروطیت و آزادی مههینمود(طههاارزاده برههراد149-148 :1363 ،؛ ویجویهههای،

.)239 :1386

 .2انجمن در راستای توسعة فرانگ شهرروندمداری و افهرایش آگهاای مهردم ،بهه تهرویج

فرانگ مدرسهسازی و سوادآموزی نیر امت گماشت .اع ای انجمن از راه اای مختلیهی

چون ایراد سخنرانی در جل ا مختلف و برشمردن فواید علم و آگاای و تأکید بر لروم

گ ترش مدارس برای جلوگیری از رفتن نوباوگان به مدارس اروپایی و یا تأکید بر اینکه

این امر نخ تین پایهة ترقهی ملهتاها مح هوم مهیشهود(جریده ملهی ،ش4 :1324 ،25؛

امان ،ش .)1 :1324 ،27امچنین با معرفی مدارس تازهتأسیس در شهمارهاهای مختلهف

روزنامة انجمن و حتی ارائه کمکاای مالی به آنرا ،سعی در ترویج این فرانگ در بین

شرروندان داشتند(جریده ملی ،ش2 :1324 ،22؛ روزنامه انجمن ،ش.)3 :1325 ،123

البته در اینجا باید یادآور شد که پرداختن به مقولة علم و افهرایش آگهاای شهرروندان،

تنرا محدود به دور اول فعالیت انجمن نمیشود ،بههطهوریکهه اع های انجمهن در دوره
دوم فعالیت خهود و پهس از پیهروزی مجااهدان در مقاومهت چرارمااهه در برابهر اردوی

دولتی و عوامل استبداد ،با وجود تمامی مشی

و گرفتاریاا و ویرانهیاهای ناشهی از

جنگ و درحالیکه انوز راهاای مواص تی به شرر توسط سواران رحیم خهان و اردوی

دولتی م دود و ناامن بود ،توجه به علم و معارف و تحصیل را اسهاس پیشهرفت و ترقهی

ار جامعهای دان ته و با راهاندازی دوبارة ادارة معارف ،و سهپردن امهور مهدارس بهه آن،
طی اع نی متذکر شدند کهه ...« :عمهوم مهدیران و مدرسهان مهدارس و میاتهب را الزم

است که از روی پروگرام و دستور مدیر معارف ،حرکت نمایند که بلیه از توجه ایشان

اتحاد فیری از روی علم و ح ن اخ ق در نوباوگان وطن به وجود آمده سعاد آتیهه

ایران را برتهر از مااها تهأ مین نماینهد و از م هر نیهاق کهه رمهره جرهل اسهت ،خه ص

شوند(روزنامه انجمن ،ش.)4 :1326 ،19

 .3ت ش برای ترویج قانونمداری و آگاهکردن شرروندان به حقوق و وظهایف شهرروندی
خود ،از دیگر اقداما انجمن در زمینة توسعة فرانگ شرروندمداری بود .در این زمینه

انجمن تبریر ،برای کنترل ایجانا مردمی ،که به علت صدور فرمان مشروطه خود را از

زیر فشار چند ارار سالة استبداد ،راا و آزاد شده میدیدند ،و جلوگیری از انجام برخی
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خودسریاا و بیقانونیاا به نام مشهروطه ،اع نهی را در تهاریخ 24رم هان 1324ق .در
روزنامة ملی منتشر کرد و شرروندان را به درپیشگرفتن رفتاری قانونمنهد فراخوانهد .در
بخشی از این اع ن چنین آمده است« :بر عموم ااهالی تبریهر اعه م مهیشهود ،منظهور از

مشروطیت و تشییل انجمن ،ترویج تمام احیام شرعیه و نشر رسهوما ادم و ان هانیت

است و حرکا بیقاعده و نام ئما را بهکلی موقهوف و رسهوما غیرمشهروعة عرهد
سابق را متروک نمایند .مخصوصاً اع ای انجمن ملی از عموم ااالی تبریر م هتدعیانهد

بعد از این نوعی سلوک غیرمثدبانه ننمایند که به اعتبار و شهرف انجمهن و ملهت صهدمه

رسانده و به وحشیگری و بیادبی معروف شود(»...روزنامه ملی ،ش.)2 :1324 ،7

ییی از مرهمتهرین خواسهتهاهای انق بیهون تأسهیس عدلیهه بهود کهه انجمهن در راسهتای

نرادینهکردن قانونمداری آن را ایجاد کرد .آمهادهنبهودن قهانون عدلیهه و سهرازیر شهدن
سههیل عههرایب و شههیایا مههردم سههتمدیههده و رنههجکشههیدة شههرر تبریههر و سههایر نههواحی

آذربایجان بهسوی انجمن به محب شیلگیری آن ،از جمله عواملی بودند کهه اع های
انجمن را بر آن داشتند تا با تأسیس عدلیه بتوانند تا زمان تصویب و ابه

قهانون عدلیهه،

در کنار سایر وظایف اساسی خود ،به رف ظلهم از مهردم پرداختهه و بها ایهن کهار باعهث

مأیوسشدن و دلردگی مردمی که ب یاری از آنرا گمان مهیکردنهد «...مشهروطه امهین

رسیدگی به عرایب و رف ظلم و تعدی است(»...جریده ملی ،ش )4 :1324 ،34نشهوند.
طبق این مصوبة انجمن مقرر گردید که «مجلهس محاکمهه»ای تحهت ریاسهت حیمهران
آذربایجان و نظار انجمن مقدس مرکب از اع ایی که به تصویب حیومهت جلیلهه و

تصدیق اع ای انجمن میرسد ،ترتیب داده شود که به عرایب متظلمین از روی کمهال
دقت و ااتمام رسیدگی نموده و در صور صدور اغما

از اع ای «مجلس عدلیهه»،

متظلمین به «مجلس استینافی» که اع ای انجمن ملهی ترتیهب خواانهد نمهود ،مراجعهه و

رف ظلم نمایند(جریده ملی ،ش .)4 :1324 ،34در واق انجمن با ایهن اقهدام خهود ،گهام
مثبت و سازندة دیگری را در جرت برآوردهکردن نیازاای اساسی مردم؛ نرادینههکهردن

قانونمداری و مبارزه علیه طرفداران استبداد و نظم و ترتیب امور برداشهت .ارچنهد کهه
در این مورد نیر م ائل و مشی

زیادی از قبیل نرادینههنشهدن ایهن نراداها در جامعهه،

نرسیدن قانون عدلیه ،نداشتن ضمانت اجرایی احیام مجلس اسهتیناف و کارشهینیاهای
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عوامل واب ته به نظم سابق و تمییننیردن آنرا ضمن روبهرو کهردن انجمهن مقهدس بها

چالشاای جدی ،تا حدودی زمینهاای دل رد شدن مردم را از مشروطیت ،یعنهی امهان

ادفی که م تبدان به دنبهال آن بودنهد ،نیهر فهراام مهیآورد(روزنامهه انجمهن ،ش،102

.)3-2 :1325

انجمههن در کنههار ایجههاد نراداههایی چههون عدلیههه و مجلههس اسههتیناف ،کههه در راسههتای

قانونمداری و دفاع از حقوق شرروندان صور گرفت ،تشییل نراداای دیگرِ ام و با

وظایف نراداای فوق ،امچون نظمیه را نیر از ضروریا جامعة شرری مهدرن مهیبینهد.

چون با برقراری مشروطه و برچیدهشدن ب ا اسهتبداد در تبریهر و شهیلگیهری انجمهن
ایالتی و گروه مجاادین ،شرایط جدید اجتماعی اوضاع را به گونهای دگرگون ساخت،

که اگرچه برخورد بین محلهاا ،ارچند به طور موقت فهروکش کردنهد ،نهراع شهیخی و

متشرعی رنگ باخت(ک روی ،)158/1 :2537 ،مأموران حیومت ،قدر گذشته خهود

را از دست دادند ،زمینهاای رونق بازار لوطیان از بین رفته و یا تا حدود زیهادی محهدود

شد؛ ولی از طرفی نیر با بهامخوردن شیوهاای سنتی و رایج محافظهت از شررههه کهه در

گذشته زیر نظر کدخدایان محلهاا و به نیروی فراشاا صور میگرفت هه امیان بروز

ناامنی در شرر تا حدی افرایش یافت .لذا انجمن برای جلوگیری از ار ومر و نهاامنیِ
ناشی از تغییرا سیاسی اجتماعی پس از انق م ،به تأسیس نظمیه(رفیعی )65 :1362 ،با

سازوکاری مدرن و ضوابط و مقرراتی جدید ،اقدام کرد .شیلگیری اینگونه نراداای

امنیتیِ جدید با سازماندای صحیح ،ولوله و ترلرل و اراس عجیبهی در ارکهان متصهدیان
ظلهههم و سهههتم و جنایتیهههاران دیهههروزی یعنهههی فهههرّاشاههها و تشهههیی

اسهههتبدادی

انداخت(طاارزاده برراد .)68 :1363 ،و حتی سهتایش و تح هین نماینهدگان کشهوراای

خارجی مقیم تبریر را نیر برانگیخت (بشیری.)52 :1363 ،

 .4قیمت زیاد مواد غذایی و کمبود نان ،از جمله زمینهاای ناآرامیاهای متعهدد شهرری در

طول دورهی حاکمیت قاجار در شرراای مختلف ایران مح وم میشد (فوران:1389 ،
 .)238بهطهوریکهه ییهی از انگیهرهاهای انقه م مشهروطه اهم در امهین م هئله نریتهه

بود(ک ههروی .)142/1 :2537 ،انجمههن تبریههر بههه تقاضههای مههردم بههرای کههااش قیمههت

کاالاههای اساسههی ،نظیههر نههان و گوشههت ترتیههب ارههر داد(ک ههروی )112/1 :2537 ،و بهها
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توجرا میرر به این م ئله و وض قوانین و مقررا ویهژه و تشهییل جل ها و تعیهین

ایئتاای متعددی که در شمارهاای مختلف روزنامهی انجمن به آنرها اشهاره شهده ،در
رف موان تأمین غلة مورد نیاز مردم شرر کوشید .ارچند کهه نبهود قهوانین و مقهررا از
یک سو و عدم تمیین عدة زیهادی از م کهین و صهاحبان داها و قهراال بهه دسهتورا

انجمههن و دلب ههتگی آنرهها بههه نظههام اسههتبدادی قههدیم و حمایههتاهها و تحرییهها عوامههل

درباری(ک روی )143-142/1 :2537 ،و م هائل دیگهری چهون نهاامنبهودن راهاها و ...

م ائلی بودند که باعث الینحل باقیماندن م ئلة تامین غلهة مهورد نیهاز شهرر شهده بهود،

مخصوصاً در زمان بروز برخهی ایجانها و انق بها در مهردم شهرر و یها سهایر نهواحی

آذربایجههان ،ایههن م ههئله بهههطههور جههدی خههود را نشههان داده و زمینهههاههای کمبههود نههان و
نارضایتی و شورش مردم شرر را در پی میآورد(روزنامة انجمن ،ش.)2 :1325 ،96

 .5م ئلة توجه به تنظییا و برداشت شرری ارچند جرو وظایف «بلدیه» مح وم میشد،
ولی تصویب دیرانگام «قانون بلدیه» در مجلس شورای ملهی از طرفهی و میهران نیهوذ و
جایگاه انجمن ایالتی در بین ااالی شرر و عوامل دیگری چهون « ...شهاخة قهوی اسهتبداد

در داخل شهرر و نهاامنی گ هترده در منیقهه آذربایجهان »... ،کهه تمهام ذانیهت مهردم و

انجمناای رسهمی و غیررسهمی را بهه سهوی خهود سهوق داده بهود(ف ح توتیهار و بهی

طرفههان ،)55 :1391 ،از جمل هة عههواملی بودنههد کههه باعههث گردیدنههد حههداقل تهها زمههان

شیلگیری «انجمن بلدیه» در تبریر ،و حتی پس از تشییل آن ،ب یاری از م ائل مربو

به وظایف بلدیه ،از قبیل تنظیم نرخ ارزاق و تنظییها و برداشهت شهرری نیهر بها وجهود

اداره بلدیه و ریاست رفی الدوله ،بیگلربیگی شرر(روزنامه انجمن ،ش ،)4-3 :1325 ،بهر

آن ،در محدودة وظایف انجمن قلمداد گشته و اع ای انجمن ایالتی به حل این م ائل،

که از خواستهاهای جامعهة شهرری مهدرن مح هوم مهیشهدند ،اقهدام نماینهد .از نمونهه
اقداما انجمن در خصوص تنظییا شرری زمانی اسهت کهه رفیه الدولهه ،بیگلربیگهی

تبریر ،در پی در میتوبی در روزنامه انجمن با عنوان «حیم الصحه» به تهاریخ  3شهعبان
1325ق .که طی آن عامل ب یاری از بیمهاریاهای ااهالی شهرر و س هتی و پژمردگهی و
بیحههالی ااههالی را « ...عههدم رعایههت حیههمالصههحه و تنظیههف شههرر و کثافهها  »...دان ههته

بود(روزنامههه انجمههن ،ش ،)2 :1325 ،132مجموعههة مقههررا برداشههتی در خصههوص
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تنظییا شرری که مشتمل بر ده فصل بود ،نوشهته و جرهت تصهویب بهه انجمهن ایهالتی

میفرستد .اع ای انجمن نیر پس از بررسی این فصول ،آن را تصویب و طهی یادداشهتی

از ایالت جلیله مهیخواانهد تها آنرها را بههعنهوان دسهتورالعمل برداشهتی ،بهه موقه اجهرا

بگذارد(روزنامه انجمن ،ش.)4 :1325 ،146

انجمههن تبریههر در دورة اول فعالیههت خههود ،در سههایة آمههادگی مههردم تبریههر بههرای انجههام

اقداما مدنی(ادایت ،)202 :1375 ،دست به فعالیتاای دیگهری نیهر از قبیهل اجهرای
برنامهاای تبلیغی در توسعه فرانگ حمایت از تولیدا تولیدکنندگان داخلی با تشهویق
مردم به مصرف کاالاای تولید داخلی ،جرت جلوگیری از خرو ارز از کشهور(جریده

ملی ،ش ،)4 :1324 ،25امراای و مشارکت در تأسیس مثس هه خیریهه دارالتربیهه بهرای
ایجاد شغل و کار برای بییهاران جرهت جلهوگیری از گ هترش فقهر و تیهدیگهری در

شههرر(روزنامه انجمههن ،ش4 :1325 ،135؛ اههدایت )202 :1375 ،اص ه ح اوزان و تغییههر
نرخاها و مظنههجها زد کهه بهه علهت عهدم توجهه عمهال و کهارگراران ،افهرایش یافتهه

بود(ویجویه ای .)13 :1386 ،امچنین انجمن با وجود تمامی مشی تی ،که بهه برخهی از
آنرا در صیحا قبل اشاره شد ،سعی نمود تا به عنوان یهک نرهاد اجتمهاعی ،زمینههاهای

مشارکت شرروندان در ادارة امور شهرر را بها ارائهة الگهوی مهدرنی از مهدیریت شهرری

مبتنی بر ر ی و نظر امگانی(با توجه به ح ور آزادانه و فعهال مهردم و وکه ی اصهناف

در جل ا اع ای انجمن تبریر و بیانِ خواستهاا و مشی

و انتقهادا خهود) ،فهراام

آورد ،که شاید در نوع خود بینظیر و حتی در کشوراای پیشرفتة آن روز دنیا نیر کمتهر
میتوان نمونهای برای آن سرا گرفت.

دور دوم فعالیت انجمن
با وقوع تحوال سیاسی در ترهران و کودتهای محمهدعلی شهاه علیهه مجلهس و مشهروطه و
برقراری دورة جدیدی از خیقان و استبداد در کشور ،تحوال تبریر و آذربایجان اهم وارد

مرحلة جدیدی شد .امزمان با به توپ ب تن مجلس ،عوامل برپاکنندة «انجمن اسه میه» 1در

 . 1این انجمن توسط «میرااشم شهتربانی» ،بهه تحریهک محمهدعلی شهاه (تهاریخ مشهروطه .2 .ص )492در دم دروازه
سرخام که مابین دو محله بررگ شتربان و سرخام است ،تشهییل و بها امهراهکهردن ااهالی ایهن دو محلهه بها خهود و
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تبریر نیر احتماالً با اماانگی دربار ،فرمهان قتهل و غهار مشهروطهخوااهان تبریهر را صهادر

کردنههد ،و مجااههدان و مشههروطهخوااههان شههرر را بههه یههک جنههگ غیرمنتظههرهای کشههاندند.
بهطوریکه با شروع ناگرانیِ این جنگ ،برای مدتی موقت ،رشتة انتظام انجمن ایالتی از اهم

گ یخت و اع ای آن با این تصهور کهه کهار مشهروطه بهه پایهان خهود رسهیده ،اریهک بهه

پنااگاای پناانده شدند .بصیرال هلینه و اجه لالملهک ،اهر دو در کن هولخانة روس؛ سهید

ح ن شریفزاده و چند نیر از آزادیخوااان و میرزا ح ین واعهم در کن هولخانة فران هه،
ب ت نش تند .برخی ام در به روی خود ب ته از خانة خود بیهرون نیامدنهد و جمعهی اهم بهه

خانهة دوسههتان خههود پنههاه بردنههد و سههایرین اههم متیههرق گردیدند(ک ههروی678/2 :2537 ،؛
امیرخیری.)110 :2536 ،

منترا با خیرش مجاادان تبریر به سرکردگی ستارخان ،باقرخان ،علی م یو ،حاجی علهی

دوافروش و حاجی مردی آقا و دیگهران در برابهر عوامهل اسهتبداد ،تبریهر رسهماً وارد دورة

یازده مااة پایداری و مقاومهت در برابهر تراجمها نیرواهای دولتهی ،بهر سهرِ آمهال سیاسهی
بررگی که امان برپایی دوبارة حیومت مشروطه در سیح کشور بهود ،گردیهد .در ابتهدای
دوره مقاومت به علت خهرو مخبرال هلینه اهدایت ،والهی ایالهت از آذربایجهان و انحه ل

موقتی انجمن ،در شرر بیقدرتی کامل مشااده میشد و مردم بهشد سراسیمه و دسهتپاچه

شده بودند(بشهیری .)250-249/1 :1367 ،بنهابراین ،سهرکردگان مجااهدان و در ر س آنرها

ستارخان ،برای سروسامان دادن به کاراا و نظار بر امهور و رسهیدگی بهه کاراهای مهردم،
دوباره انجمن تبریر را با اع ای جدیهدی چهون :میهرزا محمهدتقی طباطبهایی ،کهه ریاسهت

انجمن را برعرده گرفت ،حاجی مردی کوزهکنانی ،سید ح ین خان عدالت ،میرزا اسمعیل

نوبری ،میرزا ح ین واعم ،میهرزا رشهتچی ،حهاجی محمهد اارابهی ،شهیخ محمهد خیابهانی،

حاجی میر محمدعلی اصیرانی ،حاجی شیخ علیاصغر لیلآبادی و عدهای دیگر برپا کردند
(ک روی710-709/2 :2537 ،؛ رفیعی.)75 :1362 ،

علمایی چون میرزا ح ن مجترد و ...و بابیخواندن مشروطهطلبان ،زمینهاای دودستگی و اخت ف و جنگ و درگیهری
و قتل و غار را در شرر تبریر به وجود آورد(محمهدتقی جهورابچی( .)1386حرفهی از اهراران انهدر عبهار آمهد .بهه

کوشش علی قیصری .ترران :نشر تاریخ ایران .ص)130-131
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انجمن در این دوره از فعالیت خود ،بها وجهود عرهدهدار بهودن وظهایف سهنگینی چهون:

جانشینی مجلس شورای ملی در نبودِ این نراد قانونی ،دفاع از مشهروطه و آزادیخهواای در
برابههر اسههتبداد محمههدعلی شههاه و تهه ش بههرای ایجههاد امههاانگی بههین آزادیخوااههان و

مشروطهخوااان داخل و خار کشور و مدیریت آنرا در برابر توطئهاای عوامهل اسهتبداد و

حامی خارجی آنرا یعنی دولت روس ،و از امه مرمتر مهدیریت امهور مجااهدان در جنهگ
نابرابر تبریهر در برابهر نیرواهای دولتهی و عوامهل آنرها ،بهه قهول آفهاری بها ایجهاد نراداهای

دموکراتیک در گرماگرم جنگ ،به جای برقراری حیومت نظامی(آفاری ،)297 :1385 ،و

مدیریت برینة امور شرروندان ،کارنامة درخشانی از یک الگوی شبه «دولت محلهی» شهرری
مدرنی را نیر از خود به یادگار گذاشت .بهطوریکه ضمن مدیریت امور مربو به جنهگ و

مجااههدان ،و تشههییل کمی ههیون اعانههه جرههت نظههار بههر مخههار جنههگ و دادن اعانههه بههه

مجااههدان(جورابچی148 :1386 ،؛ یردانههی ،)104 :1389 ،و در عههین بهههرسههمیتنشههناختن

حیومت عینالدوله بر آذربایجان ،ت ش کرد از طرفی با انجام مذاکرا با عهینالدولهه ،بهه
لحاظ دیپلماتیک به حل بحران جنگ پرداخته ،و از طرف دیگر نیر با انتشهار روزنامهة «نالهه

ملت» ،و انجام میاتباتی با انجمن سعاد استانبول و علمهای نجهف ،ضهمن جلهب حمایهت

افیار عمومی داخل و خار کشور به سهمت مهردم تبریر(ک هروی ،)733/2 :2537 ،چرهرة

واقعی حیومت محمدعلی شاه و عوامل او را نیر علیرغم تبلیغا رسانهاای واب ته بهه دول

روس و انگلیس علیه آزادیخوااان ایران ،برم و آشیار سازد.

مرمترین چالش و مشهیلِ پهیش روی انجمهن ،پهس از پیهروزی مجااهدان در مقاومهت

چرارمااه بر نیرواای دولتی ،به مشارکت واداشتن تمامی نیرواهای اجتمهاعی جرهت تهداوم

وحد بین شرروندان برای سازندگی در شرر و منیقة آذربایجان و جلهوگیری از ناامیهدی

مردم از مشروطه بود .چون بازسازی خرابیاای ناشی از جنگ چرهار مااهه ،و بازگردانهدن

امور به نظم سابق ،خود مرمترین وظییهای بهود کهه پهس از پیهروزی بهر نیرواهای دولتهی و

عوامل استبداد ،بر دوش انجمن تبریر سهنگینی مهیکهرد .در ارهر ایهن جنهگ ،تمهام بهازار و

بازارچهاا و بیشتر بنااهای معمهورة شهرر ،سهوخته و خهرام گردیهده ،ادارا مالیهه ،بلدیهه،
نظمیه ،عدلیه ،معارف و ...تعییل و نظم وترتیب آنرا به ام ریخته ،و بهعلت موقعیت جنگهی

شرر ،تجار بهعنوان شریان حیاتی شرر در حالت تعییلی به سر میبرد ،اکثر مردم و ااهالی
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در گروهاای مجاادینْ م لح و انوز در یک نظهم قشهونی قهرار نگرفتهه ،و مهردم از حیهث

تأمین مایحتا خود در م یقه و بههعلهت ازدسهتدادن عریهران خهود ،مهاتمزده و سهوگوار
بودند و م ائل دیگری که به نظم و ترتیب درآوردن آنرا کاری بس سهخت و دشهوار بهود.

م ئله و مشیل دیگری که امید به انتظام امور را در االهای از ابرام فرو برده بود ،باقیمانهدن
دشمنان آزادی ملت در پشت دروازهاای شرر و تداوم کینه و نیر آنرا و محمهدعلی شهاه

از این زخمی بود که از مقاومهت تبریهر بهر پییهرة حیثیهت و آبهروی آنرها وارد آمهده بهود.

امچنین برانهجوییاای حامیِ بیگانة آنرا ،دولت روسیه تراری ،نیر بهایچوجه نمیتوان هت
پیروزی مشروطهخوااان ایران ،مخصوصاً مشروطهخوااان تبریر و آذربایجان را کهه ارتبها

م تقیمی با آزادیخوااان منیقه قیقاز داشتند ،تحمل کند .ضمن اینکه م هئلة نهوع تعامهل

انجمن با مجاادان و میران سرمی که آنرا بهعلت نقش عظیم خود در مقاومت و پیروزی بر

نیرواای دولتی ،در اداره امور شرر برای خود قائل بودند و انجمن نیر حیا دوباره خهود را

در سایة حمایتاای آنرها بازیافتهه بهود ،امهری بهود کهه در ایهن دوره از فعالیهت انجمهن تها
حدودی استق ل عمل آن را تحتالشعاعِ خود قرار داده بود.

ولی اع ای انجمن بدون ایچگونه واامهه و ناامیهدی ،جل ها شهبانهروزی خهود را از

فردای روز پیروزی آغاز کردند ،تا شاید بتوانند ای تادگی و مقاومت ااالی را با به نظهمدرآوردن
اوضاع شرر پاس داشته و مان از چیرگی روحیة ناامیهدی بهر مهردم داغدیهده ،کهه خواسهتِ

مخالیان مشروطه ام بود ،گردند .لذا براساس اولویتاای زیر دست به اقدام زدند:

 .1برقراری دوبارة اداراتی چون نظمیه ،بلدیه ،عدلیه و  ...جرت انتظامدادن بهه کاراهای

شرر(ناله ملت ،ش .)4 :1326 ،32امچنین از طریق جلب مهأمورین تلگهراف ،سهعی

در دایر کهردن اداره تلگرافخانهه کهه بالیهل شهیرازة آن از اهم گ هیخته شهده بهود،

برآمدنهد .ریاسههت ادارة نظمیههه را نیههر امچنههان بهه اجه لالملههک سههپرده و ضههمیمه

حیومت ایشان کردند(روزنامه انجمن ،ش .)2 :1326 ،14مرمترین مشهیلی کهه در

این زمان باعث عدم پیشرفت کاراا بود و موانعی بر سهر راه سهرعتدادن بهه نظهم و

ترتیبا شرری ایجاد میکرد ،نبود نیرواای کارآزموده و متخص

بود که البتهه در

زمان مورد نظر این مشیل در سراسر کشور عمومیت داشت(روزنامه انجمن ،ش،14

.)2 :1326

فصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا 143 /

 .2انجمن تبریر ،امچنین برای جلوگیری از بروز برخی بیاعتدالیاا و به نظم و انتظهام
درآوردن ارچه سری تر اوضاع شرر ،طی جل های که با ح هور تمهامی معهاریف و

تجار و بررگان شرر و سردار و ساالر ملی برگرار کرد ،ضمن مهذاکره در خصهوص
اص حا فوری شرر و دادن تذکرا الزم در این بام ،مجهازا اهای سهختی اهم

برای افرادی که پای از دایرة اعتدال بیرون نراده و موجبها آزار ااهالی ،مخصوصهاً

در محهه

شههتربان و ششههگ ن(یعنی منههاطقی کههه در دورة مقاومههت در اختیههار

نیرواای مخالف مشروطه بودند) شوند در نظر گرفت .ضمن اینکه در امان جل هه

با ارسال تلگرافی به محمدعلی شاه ،بر اقدام شاه در افتتهاح مجلهس و اجهرای قهانون

اساسی تأکید نمود(روزنامه انجمن ،ش.)3 :1326 ،14

 .3تشییل کمی یونی برای تعیین خ ارا وارده بر اتباع دول خارجه و ااالی شرر .این
موضههوع بههه علههت نقشههی کههه مههیتوان ههت در عههادیکههردن روابههط انجمههن بهها

کن ولگریاای دول خارجة مقیم تبریر ،مخصوصاً در برانهندادن به دسهت روساها
در جلوگیری از بروز برخی اشیاال سیاسهی و دسهتزدن آنرها بهه اقهداماتی علیهه
مشروطهخوااان داشته باشد ،از اامیهت و ح اسهیت خاصهی بهرای اع های انجمهن

برخوردار بود(روزنامه انجمن ،ش.)2 :1326 ،15

 .4نظم و ترتیبدادن به عمل تحویل غلّه ارگ و ذخیره غلّه با تعیین کمی یونی متشیل
از افراد امین و درستیار ،با توجه به نقش حیاتی غلّه ،مخصوصها در زنهدگی طبقها
پایین و آسیبپذیر شرر(روزنامه انجمن ،ش.)3 :1326 ،15

 .5بههه نظههم و قاعههده درآوردن امههور مجااههدین و جلههوگیری از بههروز برخههی حرکهها

خودسرانه از سوی تینگچیان ،از طریق تشییل جل ا منظم و مشهترکی بها ح هور
ستارخان و باقرخان و اج لالملک ،جرت جلوگیری از شهیلگیهری مراکهر تعهدد

قدر در شرر و ایجاد تمرکر سیاسی و حیم شأن و جایگاه مجاادین در بین مردم

(روزنامه انجمن ،ش.)4 :1326 ،16

امچنههین سروسههامان دادن بههه ادارة تههذکره؛ تأسههیس مههدارس و نشههر معههارف؛ تعیههین

کمی یونی مرکب از  7نیر اشخاص آگاه به امور مالی جرت وارسهی امهورا دفتهر مالیهه و

جم آوری مالیا از جااای سرلالوصول و ااتمام به عمل ارگ و وصول بهروا دیهوانی؛
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سپردن ادارا به نیرواای انق بی(مجاادین)(روزنامه انجمهن ،ش )1 :1326 ،27بهه منظهور
تقویههت نراداههای مههدنی جدیههد و ایجههاد تغییراتههی در سههاختار کرههن اداری و درآوردن

دیوانساالری جامعه از دست عوامل واب ته به ساختار استبدادی کرن؛ درنظرگرفتن حقهوق

زنان و اولویت قائلشدن در رسیدگی بهه تظلمها آنرها در عدلیه(روزنامهه انجمهن ،ش،30

)3 :1326؛ تأمین مالی ادارا قانونی ،مخصوصاً پرداخت مواجب کارکنان آنرها در شهرایط
ب یار ح اس محاصرة تبریر توسط عوامل استبداد؛ اقداماتی اسهت کهه بهه جهر

مهیتهوان

گیت حتی امروزه در جدیدترین الگواای مدیریتاای شرری جران پیشرفته بنهدر قابهل

اجراست .معرفی ادارا دولتی به مردم از بابت نحهوة ارینهة مالیها اهای پرداختهی جرهت
جلب اعتماد و اطمینان مردم ،و پیشنراد انتشار صور ح اماای انجمن در روزنامهاا برای

اط ع افیار عمومی(روزنامه انجمن ،ش )4 :1326 ،28هه که این امر نشان از تییر مبتنی بهر
مردمساالری و دموکراسی واقعی اع ای انجمن دارد هه اقداما دیگری بود که انجمهن در
دوران بازسازی پس از مقاومت چرارمااه ،از طریق به مشارکتگرفتن تمهامی آحهاد مهردم

تبریر از ار قشر و طبقهای ،بدون درنظرگرفتن تیاو اهای عقیهدتی و زبهانی و  ...در جرهت
حیم حقهوق شهرروندان بهه اجهرا گذاشهت .بهه قهول آفهاری چشهمگیرترین دسهتاورد ایهن

اقداما  ،امان «نیس موجودیت فعال» شرر محاصرهشده تبریر و شیوهاای گونهاگونی بهود
که انجمن تبریر در ادارة امور روزانة شرر و رسیدگی به حهال و روز ااهالی تبریهر در پهیش

گرفت (آفاری.)278 :1385 ،

نتیجهگیری
وقوع انق م مشروطه در ابتدای قرن بی تم ،که به دنبال محدود کردن قدر میلقهة فهردی

به نی نراداای مردمی بود ،باعث شیلگیری نراداای مدرنی امچون انجمناهای ایهالتی و

والیتی ،انجمناای بلدیه و ،...به عنوان نماد نراداای مردمی و دموکراتیک مدیریت شرری

با محوریت قانونی و روییردی تمرکرزدایانه با اختیهاراتی ن هبتاً وسهی و گ هترده گردیهد.

انجمن ایالتی تبریر که در دوران استبداد صغیر و تعییلهی مجلهس شهورای ملهی ،نقهش ایهن
مجلههس را اههم در دفههاع از دسههتاورداای انق ه م مشههروطیت برعرههده گرفههت ،بهههعنههوان

شاخ

ترین و موفقترین نراد مردمی شیلگرفته از دلِ ایهن جنهبش سیاسهی اجتمهاعی ،در
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طول حیا کوتاه خود علیرغم کشهمیش شهدید و دائمهی بها جبرهة قدرتمنهد و ریشههدارِ

تمرکرگرایی(جبرة طرفداران استبداد و سنت و دولت مرکری) با بررهگیری از پشتوانهاهای

محیمی چهون :فرهم و درک بهاالی سیاسهی اجتمهاعی و فرانگهی مهردم تبریهر و اح هاس

م ئولیت آنرا ن بت به م هائل حهول و حهوش جامعهه و محهیط خهود؛ توانمنهدی و قابلیهت

مدیران و رابران آزادیخواه آذربایجان؛ حمایتاا و تیربینهیاهای نراداهایی چهون «مرکهر

غیبی» و «مجاادان» ،و نیر آشنایی با الگواای جدیهد مهدیریتی روز دنیهای مهدرن (بهه دلیهل

قرار گرفتن آذربایجان در مرکهر تبهادال فرانگهی و تمهدنی بهین شهرق و غرم(روسهیه و

اروپا) ،و نیر سابقة بیش از یهک قرنهی اندیشههاهای تجددخوااانهة ایرانیهان در ایهن خیّهه از

خاک کشور ،و انجام کاراا و تصمیمگیریاا براساس عقل و خرد جمعی ،توان هت نهوعی

الگوی مدیریتی شبه «دولت محلی» شهرری مهدرنی در قالهب الگهوی رابهری جمعهی را در

حوزهاای مختلف اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و فرانگی به نمایش گذارد .امچنین انجمن
توان ت برنامهاا و اقداماتی را تدارک ببیند که ع وه بر آنکهه حهافم منهاف شهرر و حیهم
اویت آن بهعنوان پایتخت دوم کشور بود ،به افرایش آگاای شرروندان ن بت به وظایف و

حقوق شهرروندی خهود ،ارتقها سهیح فرانهگ عمهومی ،زمینههسهازی و مشهارکت در حهل
مربو به بییاری ،گرانی ،برداشت ،کمبود کاالاای اساسی ،نظم و امنیهت ،جهرم

مشی

و جنایت ،تحصیل و مانند اینرا منجر شد.
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