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  تبريز در انقالب مشروطيتفعاليت محالت 
  *پرست دين ولي

  چكيده
 تشـكيل  و مشـروطيت  پيروزي با. بود مشروطيت انقالب مهم هاي  كانون از يكي تبريز

 شـهر  دسـت  تهـي  كـارگر  قشر از تبريز محالت مختلف هاي گروه نقش ايالتي، انجمن
 بـه . شـد  گيـر  چشـم  و مـؤثر  بسـيار  تجـار  و ،روشنفكران واعظان، مجاهدان، تا گرفته

 پـس  آن از. گرفتنـد  شـكل  فرعي هاي انجمن تبريز محالت در ايالتي، انجمن خواست
 آمدند، مي شمار به خود محلة در مركزي انجمن نمايندة كه محالت   هاي انجمن اعضاي

 از ،يـز ن محلـه  هـر  اهـالي  ديگـر،  سـوي  از. پرداختند فرهنگي و سياسي   هاي فعاليت به
 هـاي  دسـته  تشـكيل . را آغـاز كردنـد   نظامي و فرهنگي   هاي فعاليت ،مختلف   هاي قشر

 در مشـروطيت  از دفـاع  و آنان فرماندهي به نظامي افراد ترين زبده برگزيدن و مجاهدان  
 ،دوستان معارفهنگام  ينا در. بود ها آن نظامي   هاي فعاليت ترين مهم از بحراني لحظات
 انتشـار  و مـدارس  تأسـيس  بـه  محـالت    خـواه  مشروطه هاي انجمن اعضاي و ،خيرين
 چـي،  دوه محـالت  در نيـز  مشـروطه  مخالفـان  ها، اختالف تشديد با. پرداختند روزنامه
 كردنـد  منتشر روزنامه خواهان مشروطه   هاي فعاليت با مقابله براي ششكالن و ،سرخاب

 در گـروه  دو فعاليـت  توصيفي و تحليلي روش با مقاله، اين در. دادند تشكيلو انجمن 
 هـر  انجمـن  عضو غير اهالي و فرعي هاي انجمن اعضاي شامل خواه مشروطه محالت
 در گروه دو اين نقش تا شود مي بررسي نظامي و فرهنگي و سياسي   هاي زمينه در محله
 سياسـي،    هـاي  فعاليـت  بـه  آن، كنار در. شود مشخص مشروطيت از دفاع در محله هر

 خواهان مشروطه با مقابله براي تبريز محالت در مشروطيت مخالفان فرهنگي و ،نظامي
 اهالي ارزندة نقش تا شد خواهد اشاره مشروطيت نهضت ساختن متوقف براي تالش و

 . شود داده نشان مشروطيت نهضت سقوط از جلوگيري در خواه مشروطه محالت
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  مقدمه. 1
 مرور به اند، كرده حفظ خيتار طول در را خود نام رييتغ ياندك با زيتبر يميقد محالت هرچند
 در تيجمع نفر هزار 100 با زيتبر. اند آمده ديپد زين يديجد محالت شهر ةتوسع با زمان
 يةبق و) ارمنستان اي آواك بارون( نيمه مهاد نام به نينش يارمن ةمحل كي به تيمشروط ةدور

 چرنداب، نوبر، ،يچ دوه سرخاب، ششكالن، شه،يباغم ماراالن، ابان،يخ   يها نام با محالت
 و ،غازان شنب باغ، كوچه هكماوار، اهراب، دوزان، چوست آغاج، قره ه،يجويو ز،يرخيام الوا،يل

 به را آن شهر ةانيم از عبور با رود مهران). 140: 1356 ،يزيرخيام( شد يم ميتقس كوچه راسته
 محالت از را چرندابو  ماراالن نوبر، رزايم  نادر. بود كرده ميتقس يجنوب و يشمال قسمت دو

 و ،غرب در آغاج قرهو  هيجويو ،مشرق در ابانيخ: ديافزا يم و برد يم نام زيتبر يجنوب
 شتربان رود، مهران شمال سمت در سپس. دارند قرار زيتبر يغرب جنوب سمت در باغ كوچه

 ثروت و اريبس تيجمع يدارا كه شمرد يبرم زيتبر   يها يكو نيتر بزرگ از را) يچ دوه(
 نيرنشيفق طبقات از را محله نيا ياهال يكسرو اما ،)87: 1373 رزا،يم  نادر( است فراوان
 كوه ةدامن در سرخاب يكو شتربان، كنار در). 676: 1369 ،يكسرو( است كرده يمعرف
 شتربان ةمحل به غرب از و البيس و ششكالن ةمحل به شرق از كه داشت قرار يعل بن  عون
). 86 :1373 رزا،يم نادر( است بوده فراوان درختان و ها بوستان يدارا محله نيا. شد يم يمنته
 زيرخيام و ،يسنگ پل ششكالن، شه،يباغم سرخاب، ،يچ دوه تيپرجمع محالت ب،يترت نيبد
  ).1تصوير  ←( داشتند قرار شهر يجنوب بخش در يمابق و يشمال سمت در

  ق 1326شهر تبريز در دوران انقالب مشروطيت  نقشة. 1تصوير 
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 ميتقس هيخيش و متشرعه ةدست دو به يمذهب نظر از) نيمه مهاد از ريغ( زيتبر محالت
 و سرخاب و هيخيش محالت جزو الوايل و ،نوبر ماراالن، ابان،يخ ز،يرخيام. شدند يم

 هيخيش). 17 -  16: 1381 ان،يآبراهام( رفتند يم شمار به نينش متشرعه محالت از يچ دوه
 را متشرعه يرهبر. شد يم ميتقس يزيتبر االسالم ثقة روانيپ و يخان ميكر ةدست دو به خود

 يعل خيش و يقراباغ دمحمديس را يخان ميكر يرهبر وبود  دار عهده مجتهد حسن  رزايم
  ).124 -  123 :1369 ،يكسرو( داشتند برعهده جوان
 سكونت محل عمدتاً) آباد ليل( الوايل و ،ابانيخ نوبر، هاي نام به شهر مركز در محله سه
 از سرخاب و يچ دوه شامل شهر يشمال ةمحل دو و بودند كسبه و ،گران صنعت تاجران،
 يكارگرو  ،يبافندگ ،يرز رنگ به ها آن ياهال اغلب و آمدند يم شمار  به نيرنشيفق محالت
 ،بيخط قراملك، مانند نينش هيحاش محالت). 89 -  88: 1381 ان،يآبراهام( داشتند اشتغال

 مناطق از محالت نيا. بودند متشرعه علماي پيرو اكثراً زيتبر غرب جنوب در يآخون و
). همان( بودند كشاورز اغلب ها آن ياهال و شدند يم محسوب زيتبر اطراف يمزروع

 و ياسيس رجال سكونت محل و نينش انياع محالت از زيتبر شمال سمت در ششكالن
 در عهديول رزا،يم  يمحمدعل ةخان). 87 :1373 رزا،يم  نادر( رفت يم شمار به بزرگ مالكان
  ).21 :1369 ،يكسرو( داشت قرار محله نيا در مشروطه، ةدور
 به خواهان مشروطه بود، شده جاديا زيتبر در كه يشوق و شورو  تيمشروط يروزيپ با
 ريسا و ،مجاهدان ةدست ليتشك روزنامه، انتشار مدارس، جاديا ،يفرع   يها انجمن سيتأس
 كه ييها اختالف دنبال به. پرداختند خود ةمحل در ينظام و يفرهنگ و ياسيس   يها تيفعال
 با مقابله يبرا مشروطه مخالفان شد، دايپ تيمشروط مخالفان و خواهان مشروطه نيب

 و دادند ليتشك ييها انجمن سرخاب و يچ دوه محالت در ،خواهان مشروطه   يها تيفعال
 آن ةجينتكه  پرداختند آنان يها تالش ساختن يخنث و تيمشروط داران طرف   با مقابله به

  .بود نهضت سران روانيپ و شهر بزرگان روانيپ به مردم ةتود يبند دسته
 در ،است شده نوشته زيتبر ةمشروط انقالب خصوص در يمتعدد يها كتاب هرچند

 مجاهدان يسازمانده در محالت خواهان مشروطه ريسا و يفرع   يها انجمن تيفعال مورد
 انجمن يها يريگ ميتصم در كه يريتأث و شاه يمحمدعل داران طرف با ينظام ةمقابل و
 از. است نگرفته صورت يپژوهش اند، داشته يبحران لحظات در تيمشروط حفظ و يالتيا
 يريگ شكل ليدل گر،يد يسو از و شوند يبررس ليتفص به ها تيفعال نيا است ازين رو نيا

 و يچ دوه محالت در تيمشروط مخالفان كه ياقدامات و سادات و هياسالم يها انجمن
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 يتقابل تيدرنها و دادند يم انجام خواهان مشروطه   يها تيفعال از يريجلوگ يبرا سرخاب
  .دنشو روشن داشتند، زيتبر در انيجر دو نيا كه

 در محله هر خواه مشروطه افراد و محالت   يها انجمن تيفعال پژوهش نيا در رو نيا از
 اقـدامات  بـا  انـد  بـوده  مختلف حوادث نيآفر نقش كه ينظام و ،ياسيس ،يفرهنگ   يها نهيزم

  .شد خواهد يبررس يليتحل و يفيتوص روش به مخالفان متقابل
  

  خواه در محالت تبريز هاي مشروطه گيري انجمن شكل. 2
 موافقت با بود، گرفته شكل تبريز در مشروطيت پيروزي با كه تبريز ايالتي انجمن

 براي انجمن اين اعضاي. داد ادامه خود فعاليت به ق  1324 رمضان 17 در ميرزا  محمدعلي
 طاهرزاده( دادند تشكيل) خصوصي و عمومي( مجلس دو ،ها مسئوليت و وظايف تفكيك
 گوناگوني كارهاي و ايالتي انجمن فعاليت افزايش با). 42: 1362 رفيعي، ؛148: تا بي بهزاد،

 انجمن جلسات در كه اين به توجه با و شد مي محول مركز اين به محالت اهالي سوي از كه
 هاي گيري تصميم در مشكالتي ،يافتند مي حضور نيز اصناف و محالت نمايندگان ايالتي
 از هريك براي اتاقي انجمن ساختمان در ابتدا مشكل، اين رفع براي. كرد بروز ايالتي انجمن

 هاي تصميم و دهند انجام جا آن در را خود مذاكرات تا شد تعيين تبريز محالت نمايندگان
 مقرر ايالتي انجمن صالحديد به يزن مدتي از پس. كنند اعالم ايالتي انجمن به كتباً را نهايي
 شود تشكيلخواهان  مشروطه سوي از فرعي هاي انجمن تبريز محالت از هريك در شد

 تبريز محالت در زير شرح بهها  انجمن نخستين ترتيب بدين). 148 :تا بي بهزاد، طاهرزاده(
  :گرفت شكل
  ؛چرنداب محلة در اتحاد انجمن. 1
 ؛اميرخيز محلة در حقيقت انجمن. 2
 ؛خيابان محلة در قدرت انجمن. 3
 ؛آباد ليل محلة در صداقت انجمن. 4
 ؛ششكالن محلة در اتفاق انجمن. 5
 ؛نوبر محلة در غيبي مركز و مساوات انجمن. 6
 ).همان( كوچه راسته محلة در مجاهدان انجمن. 7

 االسالم ثقة زيرا بود، محله چند افراد از تركيبي اتفاق انجمنها  انجمن اين ميان از البته
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 نوبر و ،آباد ليل، چرنداب اهراب، محلة چهار از تركيبي را انجمن اين اعضاي تبريزي
دار  طرف هاي انجمن ترين مهم از حقيقت انجمن). 299: 1378 افشار،( كند مي معرفي

 نظير افرادي انجمن اين گذاران بنيان. شد تشكيل اميرخيز محلة در كه بود مشروطيت
 محمود  ميرزا فشنگچي، آقا حسين كرباليي حسيني، ميرآقا مجاهد، اكبر علي  ميرزا   حاجي

 ستارخان. بودند ديگر اي عده و ،اميرخيزي اسماعيل حاجي علي، ميرزا مشهدي اسكوئي،
  ).31 :1356 اميرخيزي،( داشت را انجمن اين افتخاري عضويت نيز

 نشده مشخص ها آن محل اما شده، ذكر منابع در نيز ديگر هاي انجمن برخي اسامي
 اين جملة از خيريه انجمن و ،مشورت انجمن اتحاديه، انجمن حشمت، انجمن. است

و  شد تشكيل الملك لقمان خانة در بار نخستين حشمت انجمن). همان( هستندها  انجمن
 برگزيدند انجمن اين رياست به را رشيدالملك آنان. بودند تبريز اعيان از آن اعضاي

 ،سيدمحمد   حاجي ظهيرهمايون، سوي از مشورت انجمن). 332: تا يب مجتهدي،(
 السلطنه اعطاء معززالدوله، ،اسماعيل شيخ معتمدالتجار، اسكويان، محمدعلي  ميرزا   حاجي

  ).323: 1378 افشار،( شد يستأس 1326 االول ربيع در ديگر جمعي و شاهسون
 از بهتر ها آن اعضايو  بودند ايالتي انجمن بازوهاي حكم در محالت   هاي انجمن

 بهتر نتيجه در داشتند، آشنايي خود محالت مسائل و مشكالت با ايالتي انجمن اعضاي
). 132 :1385 ،عزيزي( كنند ياري امور پيشبرد وها  برنامه اجراي در را انجمن توانستند مي

 امور نظم و مردم شكايات به رسيدگي در زيادي يرتأث فرعي هاي  انجمن اين تشكيل
 تشكيل در ايالتي انجمن اعضاي تدبير كه دهد مي نشان بعدي حوادث. داشت شهري
 بوده مؤثر مشروطيت انقالب از دفاع و حفظ در حد چه تا محالت، فرعي هاي انجمن
 به مجاهدان عظيم خيل آوري جمع با كه بودند محالت هاي انجمن اعضاي واقع در. است
دار  ها طرف انجمن اين همة. پرداختند تبريز در انقالب و آزادي سنگر آخرين حفظ

 اما ،شد نمي ديده آنان بين دشمني و تضاد گونه هيچ نخست مرحلة در و بودند مشروطيت
 و ديگر هم از محالت اعضاي جدايي سبب ها  خواسته و نظرها   اختالف برخي تدريج به

  .شد مشروطيت داران طرف و مخالفان طيف دو گيري شكل موجب درنهايت
  

  بندي محالت تبريز دسته. 3
 طولي اما ،كرد ايجاد تبريز مردم دل در فراواني شادي و شور مشروطيت انقالب پيروزي
 و چي دوه ميرهاشم نخست. شد ايجاد جنبش سران بين شديدي هاي اختالف كه نكشيد
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 اعضاي ساير با كه اختالفي دليل به مجتهد حسن  ميرزا و جمعه امام كريم  ميرزا او از پس
 از نيز شهر بانفوذ علماي آن دنبال به شدند؛ اخراج تبريز از بودند كرده پيدا ايالتي انجمن
 اين زيرا شد، آغاز زمان اين از تبريز محالت ساكنان بندي دسته قطعاً. رفتند بيرون شهر
 و ،سرخاب ،چي دوه فقيرنشين محالت مردم   تودة بر را نفوذ ترين بيش علما از دسته
 كه چي دوه محلة اهالي اميرخيزي نوشتة به. داشتند قراملك جمله از شهر حومة  هاي آبادي
 خواهان مشروطه صف از از آن پس بودند ،ميرهاشم واليتي هم ارزيل، سادات از عمدتاً
 بود عواملي ديگر از گرسنگي و ناامني ديگر، سوي از). 31 :1356اميرخيزي، ( شدند جدا
. كشاند مشروطه مخالفان سوي به را سرخاب و چي دوه فقيرنشين محالت مردم تودة كه

 صورت ،طلبان سلطنت و خواهان  مشروطه سوي از ،زمان اين در كه هايي قتل و ها درگيري
 فضاي دليل به مردم تودة در نتيجه بود شده تبريز در تر بيش ناامني بروز موجب گرفت مي

 به كه اين مخصوصاً بودند، شده ناراضي مشروطيت استقرار از جامعه ناامن
 نان قيمت افزايش ديگر سوي از و ،شد مي زده ديني بي و المذهبي اتهام خواهان مشروطه

 اين كنار در. بود كرده ايجاد جامعه فقير   تودة در را اي فزاينده   هاي نگراني آن كمبود و
 است نشده آنان نصيب چيزي انقالب اين از كه بودند رسيده نتيجه اين به عوام مسئله،

 در نان اسفبار وضع بارةدر فرشي، آقا  ميرزا منشي سيدرضا،). 131: 1387 آبراهاميان،(
  :نويسد مي ايام اين در تبريز

 بعد. كشد مي طول ساعت دو هم آن پزند مي جو نان من بيست نانوايي هاي دكان روز هر
 يك نفر چهار نفر صد هر از كه است روز چهار تبريز مردم شود مي تعطيل ساعت دو از

 عيوقا( كنند مي زندگي گذران ميوه با يا و خوابند مي گرسنه مابقي خورند مي جو نان عدد
  ).211: 1386 ،يآقا فرشرزايبه م درضايس يها  نامه تيبه روا تيمشروط

 آنان پيوستن و خواهان مشروطه از مردم تودة گرداني روي براي را زمينه آشفته اوضاع اين
 به مجتهد حسن  ميرزا و چي دوه ميرهاشم بعد مدتي زيرا ساخت، فراهم طلبان سلطنت به

  .كردند فراهم چي دوه محلة در را اسالميه انجمن تأسيس مقدمات و بازگشتند تبريز
 و ،چرنداب ليالوا، نوبر، خيابان، اميرخيز، محالت در تر بيش خواهان مشروطه

 در طلبان سلطنت. بودند متوسط طبقات از آن ساكنان اكثر كه داشتند سكونت كوچه راسته
 باغميشهو  ،چي دوه سرخاب، فقيرنشين محالت در يا و ششكالن نشين اعيان محلة
 آباد حكم يننش حاشيه محالت در يا و) 676 :1369 ،يكسرو( كردند يم يزندگ

 از رود مهران عبور به توجه با). 89: 1381 آبراهاميان،( بودند ساكن قراملك و) حكماوار(
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 شمالي بخش در مشروطه داران طرف از اميرخيز محلة فقط) 1تصوير  ←( شهر وسط
 رود مهران نبود، سوي آن در اميرخيز اگر كسروي نوشتة به. داشت قرار رودخانه
). 676 :1369 ،يكسرو( داد مي قرار خود سوي دو در را مخالفان و خواهان مشروطه
 و ،يچ دوه سرخاب، محالت در و رود مهران شمال در متشرعه پيروان اكثر هرچند
 خيابان، نوبر، نظير محالتي در و رودخانه جنوب بخش در شيخيه پيروان و باغميشه
 اهالي همة گفت توان نمي) 17 -  16 :1381 آبراهاميان،( اند بوده ساكن ليالوا و ،چرنداب
 خواه مشروطه شيخيه پيرو محالت اهالي همة و طلب سلطنت نشين متشرعه محالت

 ،كسروي زن پدر ،هكماوار محلة ساكن شيخيه رهبران از آقا محسن  ميرزا چراكه ؛اند بوده
 يا و) 763 :1369 ،يكسرو( بود اسالميه انجمن علماي پيروان از و طلبان سلطنت از

 محله همان از او رقيب عباس و شيخيه گروه از هكماوار، لوطيان از هكماواري، يوسف
  ).همان( رفتند مي شمار به متشرعه پيروان از

 چي دوه محلة در ميرهاشم نفوذ كرد، فراهم محالت بندي دسته براي را زمينه چه آن
 در ارزيل روستاي از او   هاي واليتي هم اكثر سكونت و محله اين در وي نمازي پيش. بود
 براي را شرايط محله، اين انگر توان از ،ميرمناف حاجي با او خويشاوندي ارتباط و جا آن

 عوامل اين مجموعة). 5: ب 1356 فتحي،( بود ساخته مهيا چي دوه در وي يابي قدرت
 قدرت صاحب و گرداننده و مشروطيت نهضت گام پيش را خود ميرهاشم كه شد موجب

 هاي انجمن گيري شكل و تبريز محالت بندي دسته براي را زمينه و كند تلقي نهضت اين
  .كند فراهم ،اسالميه انجمن نظير ،مشروطيت مخالف  

  
  مخالف مشروطيت  هاي  پيدايش انجمن .4

 اسالميه انجمن رؤساي. شد آغاز ق  1326 االول جمادي 20از اسالميه انجمن رسمي فعاليت
 انجمن اين محل را آن و اجاره را چي دوه محلة در خان مصطفي  ميرزا خانة اقدام نخستين در

 و ،سرخاب چي،  دوه لوطيان از كثيري تعداد مدتي اندك در). 296: 1378 افشار،( كردند
 از). 628 :1369 ،يكسرو( پيوستند انجمن اين به تفنگچي مقام در قراملك قرية اهالي

 و تهران در مجلس شدن بسته توپ به خبر انتشار زمان اين در اسالميه انجمن اقدامات
خواهان  مشروطه از اي عده شدن كشته و طباطبائي سيدمحمد و بهبهاني سيدعبداهللا تبعيد
 روحية تضعيف براي ها آن اعالميه، اين دنبال به). 76: الف 1356 فتحي،( بود تهران در

  ).همان( شدند تبريز ازخواهان  مشروطه از نفر چند تبعيد خواستار تبريزخواهان  مشروطه
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 و مشروطيت مخالفان انسجام در زيادي تأثير تبريز به مجتهد حسن  ميرزا ورود
 جعفريان،( شدند جمع او دور دوم و اول درجة علماي تدريج به. داشت ها آن وحدت
 تكفير حربة. كردند متهم گري بابي و ديني يب به راخواهان  مشروطه ها آن ).33 -  32 :1385
 به را عوام طبقة و گرفت قرار استبداد خدمت در كه بود سالحي ترين ندهبرّ اسالميه علماي
 سران گرايانة دين شعارهاي وجود با). 10: 1358 ،زاده ملك( كشاند مشروطيت مخالفان سوي
 آنان مخبرالسلطنه ،دادند مي نشان شريعت از دفاع در كه مسئوليتي احساس و اسالميه انجمن

  ).214 /2 :1363 هدايت،( كند  مي معرفي تبريز در روس كنسول دست هم را
 مشروطه مخالفان سوي از نيز سعادت انجمن اسالميه، انجمن يستأس با زمان هم
 رساند مي چاپ به اي اليحه ها روزنامه در پياپي انجمن اين كسروي نوشتة به. شد تشكيل

 مخالفان سوي از كه است انجمني سومين سادات انجمن). 494 :1369 ،يكسرو(
 دو اين تشكيل محل. گرفت شكل تبريز در محالت بندي دسته شروع با مشروطيت

 حفظ با مشروطيتدار  طرف را خود سادات انجمن اعضاي. نيست مشخص انجمن
 تحوالت از آنان رسد مي نظر به اما ،)2 -  1 :14 ،انجمن( كردند مي معرفي شريعت اصول
 شهر رؤساي از انتقاد در مجاهدان لهجة صراحت و تندروي و مشروطيت دورة جديد
. كنند جلوگيري خواهان مشروطه گستردة فعاليت از كردند مي تالش وبودند  خورده تكان
 كه كردند مي تهديد مجازات به را خواهان مشروطه متعدد، هشدارهاي با سبب همين به
 انجمن تصويب با باشد بوده] سادات[ جليله سلسلة از ولو نمايد اعتدالي يب هركس«

 از را خود نيات و اهداف آنان). 2 :146 ،انجمن( »رسيد خواهد مجازات به مقدس
 اين كشيدن آتش به و ششكالن رشدية مدرسة به حمله با مشروطيت عصر نوين تحوالت
  ).246: 1378 افشار،( دادند نشان 1325 سال در مدرسه

  :نويسند ميخواهان  مشروطه به هشدار در سادات انجمن سران
 آشوب گونه هزاران موجب و كرده مداخله مملكت امور در حاله ب تا كه را كساني دست

 گشته، انجمن امور پيشرفت عدم باعث و كاسته حكومت قدرت از و شده نظمي يب و
 گونه هيچ از و برده پيش از طلبي مشروطه لباس در را شخصي استبداد و فاسده اغراض
  ).3 :19 ،انجمن( نمود خواهد كوتاه نكرده فروگذاري مشروطيت مقدس اركان به صدمه

 هاي تصميم در غيبي مركز اعضاي و تبريز مجاهدان مداخلة به سادات انجمن احتماالً
 سو هم كه شدند  مي ها تصميم برخي اتخاذ از مانع آنان زيرا ،كردند مي اشاره ايالتي انجمن

  .بود شاه   محمدعليداران  طرف منافع و اغراض با
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 تربيت محمدعلي سوي از كه هايي نامه از سادات انجمن اعضاي هاي انديشه و افكار
 كه اي نامه در تربيت محمدعلي. شود  مي مشخص ،است شده ارسال زاده تقي به ديگران و

  :كه ينا به دارد اشاره ،است فرستاده زاده تقي به 1325 شوال
 زشتي در ندارند، بدكرداري و فساد جزه ب اهدافي شده تأسيس اخيراً كه سادات انجمن
 با آنان سايؤر از يكي. هستند برابر) تهران   هاي انجمن از( محمد آل انجمن با اعمال
 كه است شده متمركز نكته اين بر اقداماتشان حاال و كرده ياد الدوله امين از زشت الفاظ
 زمينه اين در را اوراقي روز هر و نمايند تعطيل را جديدالتأسيس مكاتب و مدارس كلية

  ).56: 1385 افشار،( شوند مي جديد مدارس به نسبت مردم بدبيني موجب و كرده منتشر

 و كرده آشكار را خود دروني راز كم كم گروه اين كه كند مي تأكيد ادامه در تربيت
 چه آن و است متناقض شورا مجلس قوانين و اسالم شريعت با كه اند زده هايي حرف
 بين تفرقه و كنند مي القا مردم به آيد مي ذهنشان به منابر و مساجد در انجمن اين واعظان
 نويسندگان عموم سادات، انجمن از واعظي مجالس از يكي در جمله از ؛اندازند مي مردم
 سوي از. كنند لعن را ها آن است خواسته نيز مردم از و كرده لعن را آن ناشران و جرايد
 است نان ارزاني مشروطيت استقرار از هدف كه كردند مي تلقين چنين عوام به آنان ديگر،

 نان قيمت افزايش كه ينا از غافل شود، فروخته مردم به عباسي شش قيمت به نان بايد و
 نتيجة دركه  بود زمين مالكان و رعايا بين شده ايجاد اختالف و اوضاع آشفتگي از ناشي
  ).46 -  43 :همان( شد  مي وارد تبريز به تر كم غله آن

  
  خواه محالت تبريز مشروطه  هاي  فعاليت انجمن. 5

  فرهنگي فعاليت 1.5
  انتشار روزنامه 1.1.5

 ها روزنامه اين مطالب. بود روزنامه انتشار تبريز محالت   هاي انجمن مهم   هاي فعاليت از
. بود كشور كل يا و تبريز فرهنگي و ،اجتماعي سياسي، مختلف موضوعات دربارة
 خان محمدعلي سوي از چرنداب محلة در اتحاد، انجمن رسمي ارگان ،اتحاد ةروزنام
 تا هفتگي به شكل روزنامه اين). 573 :1369 ،يكسرو( شد مي منتشر ق 1326 در تربيت

 مجاهدان نشريه اين در تربيت محمدعلي). 151: 1377 سردارنيا،( شد چاپ شماره 25
 كرد مي تشويق چي دوه محلة تفنگچيان با مبارزه به را آنان و خواند مي فرا اتحاد به را
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 منتشر محالت در كه ييها روزنامه ساير و روزنامه اين). 45/ 1: تا يب هاشمي، صدر(
 اين مطالعة با را اين بود؛ كشور كل يا و تبريز شهر از مختلفي مطالب حاوي شد مي

  .دريافت توان مي خوبي بهها  روزنامه
 شوراي ةروزنام و ،كوچه راسته محلة مجاهدان انجمن رسمي ارگان مجاهد، ةروزنام

 بودندخواهان  دار مشروطه طرف هاي روزنامه ساير از مشورت، انجمن رسمي ارگان ،ايران
 اين محتواي بررسي با. شدند مي منتشر مشروطهدار  طرف هاي انجمن سوي از كه

. شد مخواهي آشنا مشروطيت وقايع در ها آن تأثير و فعاليت چگونگي با بهترها  روزنامه
 روزنامه اين نويسندگان اهداف ايران شوراي ةروزنام نويسندگان از نقل به انجمن ةروزنام

 آن مسلك داريم دل در آرزوها و سر در شورها شور، اين از«: كند مي توصيف چنين را
  ).4 :19 ،انجمن( »داد و عدل قواي تزييد و است مشروطيت مباني تشيد مطلقاً

 اين انتشار و يستأس از خود اهداف دربارة شماره سومين در مجاهد ةروزنام نويسندة
  :نويسد مي چنين روزنامه

 را خود ةپرستان حق عقايد خواستيم و كرده يستأس را روزنامه اين مجاهدان جماعت ما
 وقايع از ضمن اين در. نمائيم عام و خاص مسموع جريده اين در آزادي نحو به

 كرد خواهيم درج، است مملكت صالح موافق فعالً چه آن پوليتكي و مملكتي و شهري
  ).3 :3 ،مجاهد(

 روزنامه اين نويسندة. شد مي محسوب تبريز تندرو   هاي روزنامه از مجاهد ةروزنام
 از انتقاد به روزنامه   هاي شماره از يكي در او. بود ابوالضياء به معروف شبستري سيدمحمد
 مخالفان خشم تنها نه عمل اين باو  پرداخت نجف، مجتهدان از يزدي، سيدمحمد
 از آنان. واداشت واكنش به نيز را ايالتي انجمن اعضاي بلكه برانگيخت، را مشروطيت
 كردند صادر را او بلد نفي و تنبيه دستور و بازجويي ايالتي انجمن در سيدمحمد

 يزدي مقلدان از مردم از كثيري عدة تبريز در زيرا ،)1 :27 ،انجمن ؛498 :1369 ،يكسرو(
 افشار،( بود واداشته اعتراض به نيز را جماعات ائمة روزنامه اين   هاي نوشتهو  بودند
 توجه با بودند، غيبي مركز اعضاي همان درواقع كه مشورت انجمن اعضاي). 59: 1385

 شوراي روزنامة انتشار و مشورت انجمن تشكيل با غيبي، مركز فعاليت بودن مخفي به
 مندرج مطالب از. كردند مي منتشر روزنامه اين طريق از را خود   هاي انديشه و افكار ايران
 در بار نخستين برايها  روزنامه نويسندگان و قلم اهل كه آيد برمي چنينها  روزنامه اين در

  .پرداختند ميها  روزنامه در مختلف موضوعات دربارة مطالب نوشتن به آزاد فضاي
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 اسـالميه  انجمـن . بودنـد  مشروطه مخالف   هاي انجمن رسمي ارگانها  روزنامه از برخي
 منتشـر  را آمالعمـو  و اسـالميه  هاي روزنامه تبريز،خواه  مشروطه هاي روزنامه با مقابله براي
 هـاي  انديشـه  و افكـار و  بودند اسالميه انجمن رسمي ارگان درواقع روزنامه دو اين. كرد مي

 از بـدگويي  در تركـي  زبـان  بـه  آمالعمـو  ةروزنامـ . كردنـد  مـي  بيـان  را مشـروطه  مخالفان
 انجمـن  اعضـاي  آن درو ) 536 :1369 كسـروي، ( كرد مي چاپ را مطالبيخواهان  مشروطه

 بـه  را مـردم  و داد مـي  قـرار  انتقـاد  مـورد  سـخت  را كنـاني  كوزه مهدي حاج جمله از ايالتي
 برادران( كرد مي ترغيب و تشويق علما حرمت حفظ و شاه  محمدعلي سلطنت از داري طرف

  ).81 -  80: 1376 شكوهي،
 و افكـار  كردند مي تالش مدارس يستأس و روزنامه انتشار با نيز سادات انجمن اعضاي

 يستأس خبر انجمن ةروزنام به اي نامه در آنان. دهند گسترش جامعه در را خود هاي انديشه
  :افزايند مي و كنند مي اعالم را نام همين به اي روزنامه و سادات نام به اي مدرسه

 بـه  ابـداً  رانند مي سخن اسالميه ةمشروط معارف ضد بر مجالس و محافل در كه اشخاصي
 بـود  خواهنـد  مدافعـه  مقـام  در و معارض آنان با هيئت اين بلكه ،ندارد بستگي هيئت اين

  ).همان(

  مدارس ةتوسع 2.1.5
. بود شهر در مدارس توسعةها  انجمن اعضاي و تبريز محالت اهالي   هاي فعاليت ديگر از
  .شود مي داده شرح جا يك آنان فعاليت خيرخواهانه كار اين در گروه دو هر نقش علت به

 اي گسترده فرهنگي حركت تبريز محالت دوستان معارف ،مشروطيت نهضت پيروزي با
 از اي عده محله هر در. كردند آغاز خود محالت در نوين سبك به مدارس يستأس براي را

 و كردند مي يستأس دبستاني و دادند مي هم دست به دست مشهور   هاي چهره و مندان ثروت
 ديگران مالي كمك با يا و خود سرماية از را آن آموزگاران حقوق و مدارس اين هزينة
 از اهرابي، اكبر علي  شيخ حاج افراد اين از يكي). 266 :1369 كسروي،( كردند مي تأمين
 همراهي آن در كه بودي دادن پول جاي تر كم« كسروي نوشتة به .بود اهراب محلة اعيان

 كه حشمت انجمن سوي از حشمت مدرسة نام با ديگر مدرسة). 268 :همان( »ننمودي
 اين يستأس خبر انجمن ةروزنام. شد يستأس بودند، تبريز مندان ثروت از نيز آن اعضاي
  :است داده گزارش چنين را مدرسه

 زمان كه ،خانه جبه را مدرسه محل يابد، افتتاح حشمت مدرسة زودتر هرچه اهللا انشاء
 و داده زحمت محترم اعضاي خدمت لهذا ،اند كرده تصويب، بوده مدرسه محل هم قبل
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 معروض محل كه شود اعالم و اخطار بلدي انجمن محترم اعضاي به كه است متوقع
 نباشد مدرسه افتتاح تعويق و تعطيل اسباب كه نمايند تحويل مدرسه مؤمنين به را
  ).2 :31 ،انجمن(

 نوبر محلة خيرخواهان همت به كه بود مشروطيت دورة مدارس ديگر از نوبر مدرسة
 و ،مسيو علي تربيت، خان محمدعلي مدرسه اين مؤسسان از. شد تأسيس
 مدرسه اين مؤسسان ارزشمند اقدامات از. برد نام توان مي را ميالني اكبر علي  ميرزا حاج
 بانيان انجمن ةروزنام نوشتة به كه چنان است؛ بوده سرپرست يب و يتيم اطفال مجاني تعليم

 پذيرفته مدرسه اين در سال هر دررا  يتيم اطفال از نفر 25 تحصيل مخارج نوبر مدرسة
 ادبيه، مدرسة نوبر، سعادت مدرسة چرنداب، محلة ابتدايية مدرسة). 5 :33 ،انجمن( بودند
 سوي از مشروطيت دورة در كه بودند تبريز مدارس ساير از قدس و ،رشديه
  .شدند يستأس تبريز محالت دوستان فرهنگ

 قرار تشويق و حمايت مورد ايالتي انجمن سوي از تبريز محالت در مدارس توسعة
 انجمن جلسات از يكي در انجمن، اين اعضاي از واعظ، حسين  ميرزا كه چنان ،گرفت مي
 معايب و وطن نوباوگان تربيت و صنايع و علوم انتشار و مدارس فوايد خصوص در

 مدارس تأسيس از و گفت سخن شد، مي تشكيل ايران در بيگانگان سوي از كه مدارسي
 از يكي كه ششكالن محلة در كه اين از درنهايت و كرد مسرت اظهار تبريز محالت در

 كرد تأسف اظهار ،گرفت نمي صورت اي خيرخواهانه اقدام چنين، بود تبريز معتبر محالت
 اين در خواست داشت، حضور جلسه در كه محله آن اعيان از ،الملك عدل  حاجي از و

 يستأس از مالي كمك با ايالتي انجمن اعضاي). 1 :29 ،انجمن( كند عاجل اقدام زمينه
  .كردند مي حمايت تبريز محالت در مدارس

 دوران نيا در محالت مند ثروت افراد يبرخ   يها تيفعال اهم از رخواهانهيخ اقدامات
 كي با آباد ليل ةمحل ياهال كه است داده گزارش 1325 محرم 6 در جانيآذربا ةروزنام. بود

 باب كي سيتأس درصدد و اند كرده يآور جمع اعانه يشاه ده و تومان پنج ورانهيغ جنبش
  ).3 :1 ،انجيآذربا( اند محله همان در تاميداراال
  
  فعاليت سياسي 2.5
 و كشور ياسيس   يها صحنه در فعال حضور زيتبر محالت   يها انجمن يها تيفعال گريد   از

 و مجلس مذاكرات آنان. داد يم رخ رانيا سراسر در كه بود يعيوقا ةدربار نظر اظهار
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 اعالم آن مورد در را خود مواضع و يريگ يپ دقت به افتاد يم اتفاق تهران در كه را يحوادث
 ندگانينما با سهيمقا در استبداد هواداران و ،دربار شاه، با مقابله درها  انجمن نيا. كردند يم

 انجمن ياعضا يوقت). 266 :1369 ،يكسرو( كردند يم اتخاذ يتر يانقالب مواضع مجلس
 يشورا مجلس در جانيآذربا ةندينما ،ياصفهان آقا  رزايم انتيخ از چرنداب ةمحل اتحاد

 در يتلگراف تيدرنها و دادند انجام محالت   يها انجمن ريسا با يمذاكرات شدند، آگاه يمل
 ياعضا زمان هم ؛)2 :13 ،انجمن( كردند ارسال تهران به او يندگينما لغو خصوص
 و كردند انتقاد جانيآذربا ليوك مقام در ياصفهان آقا  رزايم عملكرد از زين مشورت انجمن

 10 در انجمن نيا ييبازگشا مراسم در. دادند نشان او عملكرد با را خود مخالفت
 وها  انجمن ريسا ندگانينما و الهياال بينا، يالتيا انجمن ياعضا كه ق  1326 االول عيرب

 عزل خواستار مشورت انجمن ياعضا داشتند حضور ،شهر انياع و تجار و علما از يجمع
 سمت به يو رشيپذ از كردند درخواست مجلس ندگانينما از و شدند وكالت از يو
 يسو از كه انجمن، نيا ياعضا). 13: 1370 افشار،( كنند يخوددار جانيآذربا ليوك

 را خود يناخشنود بود، شده عيينت زيتبر ونيعام و ونياجتماع ةفرق عضو خواهان مشروطه
 ياهال كه نيا از و اعالم زيتبر به جمعه امام ميكر  رزايم و مجتهد حسن  رزايم بازگشت از

 آنان يحت. كردند يتينارضا اظهار كردند، شهر وارد و ندگرفت دوش بر را مجتهد قراملك
  ).338: 1378 افشار،( دانستند يم زيتبر به مجتهد بازگشت مسئول را االسالم ثقة

 از زين را جوار هم يشهرها خواهان مشروطه به ينظام كمك زيتبر محالت   يها انجمن
 و هياروم در اكراد يدادگريب به واكنش در اتحاد انجمن ياعضا. دانستند يم خود فيوظا

 با يدرد هم ضمن نصرت، انجمن و يالتيا انجمن ياعضا همراه به آن اطراف
 مخابره هياروم به يتلگراف و دادند انجام يلشكر سران با يمكاتبات ه،ياروم خواهان مشروطه

 شد خواهد ارسال شهر آن به ينظام يروين و زاتيتجه يزود به كه كردند اعالم و
 اغتشاش و آشوب به واكنش در مشورت انجمن ياعضا گر،يد يسو از). 3 :17 ،انجمن(

 مقابله خواستار و فرستادند يالتيا انجمن به يا نامه مرند در يدولت يروهاين و ها شاهسون
  ).3 :9 ،انجمن( شدند ها آن با

  
  ييقضا تيفعال 3.5
 مردم اتيشكا به و دادند يم ليتشك يجلسات خود محالت در وستهيپ ها انجمن ياعضا همة
هـا   انجمن. فرستادند يم يالتيا انجمن به را خود ياصالح يشنهادهايپ و كردند يم يدگيرس
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 ؛)66: 1385 ،يخاراب( بودند شده ليتبد محالت ياهال يخواه تظلم مرجع به سيتأس بدو از
 در زيتبر محالت ياهال از ياديز ةعد يالتيا انجمن سيتأس روز نيوچهارم ستيب در كه چنان

 و نموده نيمع را مخصوص مورأم« كه خواستند آن ياعضا از و كردند ازدحام انجمن اطيح
  ).3 :7 ،انجمن( »داشتند اصرار خصوص نيا در و شود، يدگيرس مردم ضيعرا و امور به
  
  خواه تبريز اهالي محالت مشروطه  هاي  فعاليت. 6

  فعاليت سياسي 1.6
 گرفـت  يم صورت محله هر   يها انجمن عضو ريغ افراد يسو از ياسيس   يها تيفعال يبرخ
 تيـ فعال ةدربـار  مـردم  تيحساسـ . بـود  زيـ تبر انجمن جلسات بر نظارت ها آن ةجمل ازكه 
  :انجمن ةروزنام گزارش طبق كه بود رانهيگ سخت و قيدق چنان آن

 انجمن ياعضا بود قرار شبيد كه شدند معترض اعضا به آمده انبوه تيجمع با ياهال
 ليوك انجمن در را ليتعط يها شب خودشان جانب از نفر دو اي نديننما ليتعط وقت چيه

  ).2 :5 ،انجمن( اند كرده تخلف خودشان حرف از چرا. بگذارند

 داشت؛ خود در راخواهان  مشروطه نيتر شيب كه بود زيتبر مشهور محالت از نوبر
 صراف، رضا حاج عدالت، خان نيحس  رزايم ،يبلور آقا  رزايم ت،يترب خان يمحمدعل

 از شاه  يعل محمد يوقت. بودند جمله آن از ويمس يعل و اكبر يعل  رزايم ،ينوبر لياسمع  رزايم
 نشان خود از يديشد واكنش محله نيا ياهال كرد، يخوددار ياساس قانون متمم يامضا
  :انجمن ةروزنام ةنوشت به و دادند

 خواهند يم ياساس قانون ةمطالب يبرا و دهيد سفر تدارك نوبر ياهال از يريكث جمع
 برپاست محشر اوضاع تيجمع كثرت از هيمقصود دانيم در شوند، تهران عازم

  ).3 :87 ،انجمن(
 ةمحل خواهان مشروطه د،يرس زيتبر به اتابك اصغرخان يعل  رزايم شدن كشته خبر يوقت
 ريشمش و شد اسب سوار نوبر مجاهدان از چيقل يرتقيآقام. پرداختند يشادمان به نوبر
 ترور شكل نيبدو  آمدند بازار يسو به او همراه به مجاهدان از يا عدهو  گرفت دست به

 قاتل كه افتنديدر نوبرخواهان  مشروطه چون. رساندند  مردم يآگاه به را اتابك
 يعزادار مراسم او يبرا است مشروطه مجاهدان از و يجانيآذربا ،اصغرخان يعل  رزايم

  ).454 :1369 ،يكسرو( كردند برپا نوبر يةمقصود دانيم مسجد در يباشكوه
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  ينظام تيفعال 2.6
 به توجه با. بودند گام شيپ ينظام يروين جيبس در محالت ز،يتبر در يداخل جنگ شروع با
 حكومت به تن يراحت به ياستبداد نظام عناصر دانستند يم زيتبر خواهان مشروطه كه نيا

 ةسرلوح را ينظام آموزش مشروطه استقرار آغاز همان از داد، نخواهند مشروطه
 فشنگ تفنگ، سوا سوا محله هر ياهال« :يجورابچ ةنوشت به. دادند قرار خود   يها برنامه
 ناواعظ خانه تلگراف در روز هر و كردند يم نطق آمده خانه تلگراف به رقيب با بسته قطار
  ).129: 1363 ،يجورابچ( »ديينما ليتحص علم و ديينما اتحاد و اتفاق كه نموده نطق

 يابانيخ مالحمزه و يا هيجويو يعل  رزايم، واعظ نيحس  رزايم همچون خواهان مشروطه
 از ،يچرنداب يعل خيش يوقت. كردند يم ديتأك ينظام آموزش يريفراگ لزوم بر منبر يباال

 جانيه شد ظاهر بازار و كوچه در و بست كمر به ريشمش و ديپوش كفن مشروطه، واعظان
). 134 :تا بي بهزاد، طاهرزاده( آمد ديپد ينظام فنون آموزش يبرا مردم نيب در يتر شيب
 تنها و شناختند ينم اسلحه روزيد تا كه يافراد شد سبب مشروطه رهبران مؤثر اقدام نيا
 اثر بر ،ها انجمن رينظ يمحافل در بود، كشور سرنوشت ديرس ينم فكرشان به كه يزيچ

  .شوند ليتبد مجاهد و مبارز يمردان به ،ياسيس و ينظام آموزش
 مجاهدان ةدست يريگ شكل و مردم ينظام آموزش در را نقش نيتر شيب يبيغ مركز
ي عل نظر ريز مجاهدان). 167 :1369 ،يكسرو( داشت برعهده آنان يسازمانده و محالت

 آنان به ويمسي عل. كردند يم اجرا را مركز نيا دستورات و افتندي يم سازمان و نظم ويمس
 برسانند آزار ريتقص و عذر بدون يكسبه  يحكومت فراشان همانند دينبا بود داده هشدار

 يبرا آذوقه و اسلحه نيتأم ،يخارج ندگانينما با تماس). 74 :تا بي بهزاد، طاهرزاده(
 با زيتبر محالت از يپاسدار يبرا مجاهدان ميتقسو  ،استبداد عناصر با مبارزه مجاهدان،

 را ها آن مجاهدان تيفعال به دنيبخش نظم يبرا مشروطه سران). 19: 1358 د،يجاو( بود او
 و بودند كرده ميتقس مجرب فرد كي يفرمانده تحت ينفر 25 اي 20   يها دسته به

 بود، شده ليتشك مجاهدان ينظام   يها نهيهز نيتأم يبرا كه يا اعانه از ونيسيكم صندوق
 و مجاهدان عملكرد بر نظارت يبرا زين مجاهدان انجمن. كرد يم نيتأم را آنان مخارج

 سيتأس ق  1326 القعده يذ در خواهان مشروطه سران يسو از ينظام اتيعمل يسازمانده
  ).3 :27 ،انجمن( شد

 يآور جمع به سو  كي از مجاهدان سران ،زيتبر شهر در يداخل جنگ شروع با
 در يسنگربند با گر،يد يسو از و پرداختند ها آن كردن مسلح و خود ةمحل مجاهدان
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 ،يابانيخ مالحمزه همراه به باقرخان. شدند مهاجم يروهاين ورود از مانع خود ةمحل
 و ،قندفروش يعل عباس ،يقفقاز حسن يمشهد ،يابانيخ رهاشميم ،يابانيخ آقا رزايم

 برابر در شدت به چيمارپ و مستحكم   يسنگرها جاديا با ابانيخ ةمحل مجاهدان ريسا
 :الف 1356، يفتح ؛269 :تا بي بهزاد، طاهرزاده( برخاستند مقابله به مخالفان حمالت

 نوبر و ابانيخ مجاهدان و باقرخان به زين الملك ديمج   يها مغازه از محافظت ).81
 در مساوات ةروزنام از نقل به يكسرو). 677 :1369 ،يكسرو( بود شده واگذار

 صفر 29 دوشنبه شبكه  سدينو يم محله نيا مجاهدان   يها جنگ از يكي خصوص
 تن پنج و كردند حمله انيدولت يسنگرها از يكي به ابانيخ مجاهدان از يا دسته 1326

  ).880 :همان( گرفتند متيغن به را تفنگ 25 جمله از ها آن زاتيتجه و كشتند را آنان از
 محالت مجاهدان كل استير ز،يرخيام مجاهدان يفرمانده از ريغ ستارخان

 محله هر از انجمن دستور به او ،يجورابچ ةنوشت به. داشت برعهده راخواه    مشروطه
 ،يجورابچ( كرد حمله) يچ دوه( شتربان و سرخاب به سپس و كرد جمع مجاهد يقدر

 را مجاهدان نيتر زبده و كرد جاديا يمتعدد يسنگرها زيرخيام ةمحل در او). 133 :1363
 زيرخيام ةمحل در مجاهدان يسنگرها نيتر معروف. گماشتها  سنگر نيا از محافظت به

  :از بودند عبارت
  ؛هاشم يحاج مسجد جنب سنگر. 1
  ؛منجم پل سر سنگر. 2
  ؛يچا يآج پل سر سنگر. 3
  ؛لر لك ةكوچ سنگر. 4
  ؛لريرانچيع ةكوچ سنگر. 5
  ؛ياوغل شربت ةكوچ سنگر. 6
  .استانبول ةدرواز سنگر. 7

 قصاب، وسفي آقا ،فروش فرش يمحمدعل ،يزيرخيام آقا ميكر رينظ يمجاهدان
 ،ميعظ يحاج ،التجار نيام به معروف محمود ييكربال ستارخان، ةبرادرزاد محمدخان

ها سنگر نيا از يشتربان اكبر يرعليم و ،يهشترود آقاحسن ،يا هيجويو ابوالقاسم ييكربال
 يگير دست زيرخيام مجاهدان اقدامات از). 135: 1348 ،يا هيجويو( كردند يم محافظت

 كه بود انلويچلب خان ميرح دستان هم از نيحس ياوغل نبات و يغالمعل يوزباشي اعدام و
  ).102 :الف 1356، يفتح( كردند يم ييبدگو خواهان مشروطه از همواره
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 چند در ستارخان دستور به بود، افتاده مجاهدان دست به ارك از كه يدولت   يها توپ
 آتش با مقابله يبرا كبود مسجد كينزد و ارك در جمله از شهر جنوب مرتفع ةنقط

 و چرنداب ياهال). 163 :1356 ،يزيرخيام( شد انداخته كار به يدولت يروهاين يها توپ
). 140 :1363 ،يجورابچ( داشتند برعهده را ارك از دفاع تيمسئول يقفقاز مجاهدان و نوبر
 و تيمشروط از دفاع در آباد ليل و ،چرنداب ابان،يخ نوبر، مجاهدان اقدامات نيتر مهم از

 بود جا آن از سوارانش با خان ميرح اخراج و شمال باغ به هجوم آن، داشتن نگه زنده
 ،مجاهدان ريسا همراه به نوبر ةمحل مجاهدان اقدامات گريد از). 88 :الف 1356، يفتح(

 ةخان دو آن كشتن از پس كه بود اهراب ةمحل در برادرش و ياهراب محمد ةخان به حمله
 مجاهدان   يها يتندرو يبرخ ن،يا وجود با اما ،)102 :همان( زدند آتش را ياهراب محمد
 و نوبر ةمحل مجاهدان ،او ةنوشت به. نماند دور يزيتبر االسالم ثقة ديد از ابانيخ و نوبر
 در را ،نوبر ةمحل ساكن ،جمعه امام ميعبدالكر رزايم يحاج برادر محمد رزايم يحاج ابانيخ
 رزايم يحاج ابانيخ ةمحل ياهال از يا عدهو  كردند گير دست رابيم رابوالحسنيم ةخان

 رساندند قتل به و دادند قرار گلوله هدف شمال باغ كنار در كش آدم سه همراه را محمد
  ).88 :همان(

و ها  جنگ نيا در يتر شيب نقش آن مجاهدان كه بود زيتبر محالت گريد از چرنداب
 ها آن يفرمانده چرنداب ةمحل در مجاهدان ةدست ليتشك با. داشتند تيمشروط از دفاع در
 كرده كسب يجنگ اتيتجرب قفقاز در ها سال كه ،يچرنداب محمدخان به ستارخان يسو از

 كرده منصوب زيتبر ةخان تلگراف از حفاظت به را او نيهمچن ستارخان. شد واگذار بود،
 يها روين حمالت با مقابله يبرا محله نيا مجاهدان). 280 :تا بي بهزاد، طاهرزاده( بود

 در يگاهو  شتافتند يم زيرخيام و ابانيخ مجاهدان ياري به زيتبر غرب و شرق از يدولت  
 چرنداب، مجاهدان از بهزاد، طاهرزاده. رفتند يم گريد ةجبه به جبهه كي از روز كي
 مشغول ابانيخ   يها سنگر در روز شبانه كي ماكو سواران بر يروزيپ روز در«: سدينو يم

كه  ديافزا يم يو). همان( »ميشد منتقل يچا يآج پل يسنگرها به جا آن از م،يبود جنگ
 جانيه و شور د،يرس چرنداب مجاهدان اطالع به زيرخيام به السلطنه اقبال ةحمل چون
 با و دنديپوش كفن واعظ يعل  رزايم و يچرنداب غفار  رزايم. شد برپا محله نيا در يميعظ
 را يمردانگ و رتيغ آتش خود سخنان با و افتندي حضور مردم انيم در ريشمش و ليحما
 كمك به محله نيا مجاهدان با يچرنداب محمدصادقو  ساختند ور شعله مجاهدان دل در

  ).همان( شتافت ستارخان
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 ميكر :از بودند عبارت ها جنگ نيا طول در چرنداب ةمحل مجاهدان نيتر برجسته
 محمدصادق ،ياسدآقا فشنگچ ،نيبرادرش حس ،يچرنداب يعلمحمد ،بهزاد طاهرزاده
 ،طاهرزاده عموزاده يموس ،يچرنداب يعباسقل  رزايم حاج ،يقفقازآقا  نيحس ،يچرنداب
  .آقا لياسمع و ،ميعبدالرح ،حسن بينا ،احمد  رزايم ،خان وسفي ،مالغفار
 يمرب خود كه نيا بر عالوه كوچه راسته ةمحل خواهان مشروطه از دوافروش يعل حاج
 از دفاع به و افتي حضور جنگ   يها جبهه در بارها زيتبر ةمحاصر طول در بود، مجاهدان

 سران از يجنگ يشورا كي او. شد يزخم آباد حكم جنگ در يو يبازو. پرداخت شهر
  ).224: 1378 ،افشار( بود داده ليتشك »نظام اتاق« نام به مجاهدان
 مانند يريدل مجاهدان از و آمد يم شمار بهمحالت مشروطه  رياز سا) آباد ليل( الوايل ةمحل

محلـه   نيـ مجاهدان ا مهم اقدامات از. بود برخوردار رابيم محمد حاجو  باغبان خان نيحس
 :تـا  بـي  طاهرزاده بهـزاد، (بود  ،يجنگ زاتيسالح و تجه يدار محل نگه ،يتصرف ارك دولت

را برعهـده   بيـ خط يبه همـراه مجاهـدان محافظـت از سـنگرها     رابيممحمد  حاج). 139
قـرار   ديستارخان مورد تمج يشجاعتش بارها از سو سببباغبان كه به خان  نيحس. داشتند

  ).همان(برعهده داشت  را يالتيو انجمن ا زيگرفته بود، محافظت از بازار تبر
 يا جلسه الوايل ةمحل ياهال 1325 يالثان عيرب 14 در ،زيتبر عيوقا از درضايس گزارش به
 و كردند جمع پول صدتومان ماه هر يبرا و تفنگ قبضه 70 محله اهل از و دادند ليتشك
 يبرا راها  تفنگ آنان شب هر تا كردند واگذار محله آن تجار از نفر چهار به را ها آن

مزد  دست يجا زيشده ن يآور جمع   يها پول و دهند ليتحو نفر 70 به محله از محافظت
 ،يفرشآقا رزايبه م درضايس يها  نامه تيبه روا تيمشروط عيوقا(پرداخت شود  ها آنبه 

 ةزمان محافظت از محل نياز اقدامات مهم بزرگان هر محله در ا يكي). 141 :1386
 ةمحل ياهال دهد يخبر م 1324 صفر 26 در زين انجمن ةروزنام كه چنانبود  شيخو

تا به  كنندپرداخت  يباش فراشو به  يآور جمعصدتومان  يماه اند گذاشته قرار سرخاب
  ).6 :66، انجمن(مراقبت از آن محله بپردازد 

 شهر امور ةادار در ينظم يب موجبخواه  مشروطه مجاهدان يبرخ تيفعال يگاه
 قرار زيتبر يعلما و مشروطه سران انتقاد مورد آنان عملكرد ليدل نيشد و به هم يم
 انجمن استير كه ،رابيم به معروف ينوبر خان ابوالحسنريم عملكرد كه چنان گرفت، يم

 يها نامه از يكي در او. شد واقع يزيتبر االسالم ثقة انتقاد مورد داشت، برعهده را اتحاد
  :سدينو يخود به مستشارالدوله م  
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 امور در دوره نيا در اما ،بود يساكت فرد اتحاد انجمن سيرئ خان رابوالحسنيم هرچند
 ابتدا يو كه نيا از ز،يتبر به جانيآذربا يوال مخبرالسلطنه ورود هنگام به و كرده مداخله

 را ديجد يوال كدورت اسباب و كرده ييبدگو او از نرفته، يالتيا انجمن ياعضا داريد به
  ).335: 1378 ،افشار( است ساخته فراهم

 و خواهان مشروطه يسو از ها يتندرو يدهد كه برخ  يم نشان االسالم ثقة يانتقادها
 بانفوذ و اول ةدرج ونيروحان واكنش موجب ها يتندرو نيهمو  داشت وجود مجاهدان

 گاه ها يتندرو نيا. شد خواهان مشروطه هيعل ارتداد حكم صدور و تيمشروط هيعل شهر
 كه ميسل خيكه از ش يشكل بهداشت،  يم وا العمل عكس به زين راخواه  مشروطه االسالم ثقة

  ).78 :الف 1356، يفتح( كرد انتقاد سخت بود، شهر در كاليراد راتييتغدار  طرف
 يا  پاره«: سدينو يو م كند يمانتقاد  زين يبيسران مركز غ ياز تندرو يزيتبر االسالم ةثق

 هم را دوافروش يعل يحاج و او كه دميبندند و شن  يم] ويمس يعل[او  ياغتشاشات را پا
 است ويمسي عل ديافزا ياو م). 126: 1378افشار، (» اند  داده قرار] نيمنفور[ نييمنف وجز
 انداخته مردم انيم به را گرانيد و ،يباش وان قلعه اط،يخ صمد يحاج ،يا گنجه جعفرآقا كه
 اوباش از يجمع جهينت درو  است شده بزرگان و اشراف و انياع حرمت هتك موجب و
 آشوب برپاكردن ةآماد يچيچا يرتقيم و ،نقاش احمد يحاج خزدوز، وسفي جمله از

 در يفرش رزاآقايم به خود   يها نامه از يكي در درضايس). 48 :الف 1356، يفتح( اند شده
 شد، يزندان و گير دست ويمسي عل يگيگلربيب دستور به يوقت كه سدينو يم خصوص نيا
 ،نفر 300 تعداد به ،ابانيخ و ،نوبر الوا،يل مجاهدان از يجمع همراه به يچيچا يرتقيم

 عيوقا(موضوع موجب آشوب در شهر شد  نيا و برآمدند يو آزادساختن درصدد
 نيچون ا). 183 :1386، يآقا فرشرزايبه م درضايس يها  نامه تيبه روا تيمشروط

 مردم انيم در خواهان يآزاد نام به و بودند يبيغ مركز مياشخاص به نام مجاهد تحت تعل
 مركز ياعضا و ويمسي عل به را ها آن يتندرو االسالم ثقة ،نددز يم ناپسند اعمال به دست

  .كند  يم منتسب يبيغ
 با ناخواسته جنگ به خود ةمحل جوانان ساختن مسلح با مشروطه مخالف محالت
 يچ دوه ةمحل در هياسالم انجمن سيتأس با. برخاستند زيتبرخواه    مشروطه مجاهدان

 يةقر ياهال و ،سرخاب ،يچ دوه انيلوط از يريكث تعداد يمدت  اندك در انجمن نيا يرؤسا
 ياهال). 628 :1369 ،يكسرو( كردند جذب انجمن نيا به يتفنگچ مقام در را قراملك
 حسن  رزايم به تر شيب يبستگ دل به توجه با بودند، كشاورز و دار باغ اكثراً كه ،قراملك
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 از يا عده هياسالم انجمن از تيحما به و يمذهب تعصب و يدار نيد نام به و 1مجتهد
 ها جنگ در يمدت تا افراد نيا. فرستادند يچ دوه ةمحل به سالح با را خود ةزبد جوانان
 كشتزار و باغ از نتوانستند د،يكش درازا به متخاصم گروه دو جنگ چونو  داشتند شركت
  ).759 :همان( بازگشتند قراملك به راههيب از لذا ،باشند دور خود

 تيمشـروط  مخـالف  محـالت  ريسـا  از قراملك يكينزددر ) آباد حكم( هكماوار ةمحل
 مجاهـدان  از آنـان  از يا عـده  اما ،پرداختند يم يكشاورز به زين محله نيا ياهال اغلب. بود
 را يآبـاد  حكـم  وسفي و يعل حاج ها آن ةجمل از. بودند تيمشروط داران طرف از و زيتبر
 يروهـا يدر برابـر حمـالت ن   زيـ در دفـاع از تبر  يا ارزنـده نقش  يعل حاج. نام برد توان يم

  ).همان(محله داشت  نيبه االدوله  شجاعصمدخان 
 زيتبر در را ناخواسته يجنگ هياسالم انجمن سران و شاه  يعل محمد داران طرف هرچند

 و يمرند سواران يرؤسا و هياسالم انجمن سران انيم جيتدر به انداختند، راه به
 ابانيخ و زيرخيام ةمحل يسو به متعدد حمالت با آنان چون افتاد؛ اختالف يداغ قراجه

 به ناچار شكست تحمل با بار هر و كنند غلبه خواهان مشروطه بر بودند نتوانسته
آورده بود    بار به ينيسنگ يها  نهيهز ها جنگ نيا ،گريد يسو از و بودند شده ينينش عقب

 دباقريس  يحاج رينظ هيعضو انجمن اسالممند  ثروتكه مخارج آن را چند نفر از صرافان 
 يسو از ايكردند و   يم نيتأم صراف رمنافيم  يحاج و ،صراف يمحمدتق  يحاج صراف،

ماكو را  يشكست اردو يآنان وقت). 21 -  20 :1363 ،يجورابچ(شد   يم ارسال الدوله نيع
از انجمن  گريد همو با مشورت  ندشد ديخود ناام يروزياز پ دند،يخواهان د از مشروطه

به دنبال آن . باسمنج رساندنددر الدوله  نيع يو شبانه خود را به اردو ندخارج شد هياسالم
 باسمنج در يدولت ياردو به زين يچ  دوه انيو تفنگچ ،نظام شجاع، سواران ضرغام، رهاشميم
 ،سرخاب ،يچ  دوه محالت تصرف يبرامجاهدان  راه ب،يترت نيبد). 247 :همان( وستنديپ

 دنديبه آتش كش را هيآنان مركز اسالم. باز شد 1326رمضان  17در  زيو ششكالن تبر
  ).242 :تا بي طاهرزاده بهزاد،(

  
  گيري نتيجه. 7 

 در تياساس مشروط يدار در حفظ و نگه يا  ارزنده نقش زيخواه تبر   محالت مشروطه
ها و مجاهدان   انجمن ياعضا واقع در و داشتند نهضت نيا يروزيپ نينخست يها سال

آنان توانستند در . آمدند يم شمار به يالتيانجمن ا يها  هيپاو    خواه ستون   محالت مشروطه
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 نيآخر بردن نيازب يبرا سو هر از كه يحمالت و فشار همه آن وجود با رياستبداد صغ ةدور
. كنند، آن را حفظ گرفت يم صورت مخالفان يسو از زيتبر در تيمشروط كانون

 جيبس انمجاهد يها  الب دستهقرا در  شيخو ةجوانان محل زيخواهان محالت تبر مشروطه
 يروهاين حمالت برابر در غازان شام و ،ابانيخ ز،يرخيام در سنگرها از دفاع به و كردند
انجمن  گذاشتنفشار ريزبا  ها آن. و سرخاب واداشتند يچ  دوه محالت انيتفنگچ و يدولت

 آن ياعضا انحراف از مانع و داشتند يانقالب يها  ميتصم يبرخ اتخاذ در ياتيح ينقش يالتيا
 زين سادات انجمن و هياسالم انجمن غاتيتبل با مقابله در خواهان مشروطه تيفعال. شدند يم
 زيتبر محالت در تيمشروط فعاالن گريد وها  انجمن وجود. بود ها آن اقدامات گريد از

 ينظام و ياسيس ةمردم را به حضور گسترده در صحن يها  تودهتوان  يم چگونه كه داد نشان
 را انقالب مردم كمك با و داد آنان به را الزم يها يآگاه قيطر نيا از و كرد قيتشو كشور
 غاتيتبل كردن يخنثدر  يا  ارزنده نقش زين محالت ياهال يفرهنگ تيفعال. كرد حفظ

 زدند، يم خواهان مشروطهبه  كه ينيد يب و يگر يباب تهمت و هياسالم انجمن سران نادرست
انقالب . كردند يم مبارزهها  يشياند كج گونه نيابا  ،يعموم افكار ريتنو با ،آنان. داشت

 سنگر نيآخر يدار نگه و حفظ در زيخواهان محالت تبر مشروطه و نقش مشروطه
 توان ييروين چيه باشند كشور ياسيس نظامدار  طرف مردم ةتود گاه هر داد نشان تيمشروط
 خود   يها آرمان حفظ يبرا كه دادند نشان اميق نيا در مردم. داشت نخواهد را آنان با مقابله

 ؛فدا كنند شانيها جان و مال خود را در راه آرمان ورا تحمل  يگونه سخت حاضرند هر
 با شهر داخل در هم خود، مقاومتماه   ازدهيدر طول  زيتبرخواهان  مشروطهچراكه 
 مقابله شهر داخل به يدولت يروهاين حمالت با هم و دنديجنگ شاه  يمحمدعل داران طرف
 كمبود و تعداد يكم وجود با ،خود اهداف وها  آرمان به مانيا ليدل به تيدرنها و كردند
  .شدند روزيپ مخالفان بر ،ها يسخت وها  يگرسنگ تحمل و آذوقه

  
  نوشت پي

 

حسن مجتهد به تبريز وي را از باغ صاحب ديـوان در بيـرون از شـهر      آنان هنگام بازگشت ميرزا. 1
  .)759 :1369 كسروي،( آوردند شهر بهو  گرفتندتبريز بر دوش 
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