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Abstract

Constitutional Revolution changed the tradition toward the presence of the general

public in power affairs and political battles. Therefore, the level of people’s
understanding of the Constitutional concept is significant for understanding various

aspects of the Constitutional Revolution. In this study, the proceed of the virtual

evolution of the Constitution among the general public and inferiors has been

investigated in Azerbaijan in the Constitution era using original and authentic

references based on the content analysis method. The main question is what

conception of Constitution existed among the general public of Azerbaijan. Due to

the unfamiliarity of Iran society with the Constitution, this concept was strange to

the majority of people, and there was no clear illustration of its nature and contents.

For this reason, the majority influenced by constitutional activists perceived the

Constitution based on their needs and not its real nature. They found it linked to the

social welfare, comfort, justice, and the end of the cruelty of government

organizations (agencies). The general public wanted to improve their economic and

social conditions and thought they could achieve it via establishing a Constitutional
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government. The point is that this lexicon became equivalent to seeking justice and

law because there was hope for passing law for better conditions.

Keywords: Constitutional Revolution, Azerbaijan, General public, Justice, Law,

Constitutional meaning.
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1جو در معنا و تلقی مردم آذربایجان از مشروطهوجست
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چکیده
متفاوت حضور عامه مردم در مناسبات قدرت و پیکارهـاي سیاسـی   انقالب مشروطه، سنت

در شـناخت  به جاي گذاشت. بنابراین بررسی میزان فهـم و درك آنـان از مفهـوم مشـروطه    
منابع اصـیل  مشروطه شایان توجه است. این مقاله با استفاده از تر زوایاي فکري انقالب بیش

آمده است سـیر تحـول معنـایی مشـروطه در میـان      محتوا درصدد برو با اتکا به روش تحلیل
دهد. سـوال اصـلی   عامه مردم و فرودستان در آذربایجان عصر مشروطه را مورد بررسی قرار

داشـت.  این است چه دریافتی از مشروطه در منظومه فکري عامـه مـردم آذربایجـان وجـود    
هـا ناشـناخته بـود و تصـویر     ایی جامعه ایران با مشروطه این مفهوم در میان تودهدلیل ناآشنبه

ها، مشروطه را نه در معنـاي  آن وجود نداشت. بدین لحاظ تودهاز ماهیت و مضمون روشنی
کردند و آن را در پیوند با آسایش و رفاه عمـومی  واقعی آن بلکه مطابق با نیازهاي خود درك

و ستم کـارگزاران دسـتگاه دولتـی یافتنـد. عامـه مـردم در پـی بهبـود         و عدالت و پایان ظلم 
ــا    ــرتبط ب ــر را م ــن ام ــق ای ــد و تحق اســتقرار وضــعیت اقتصــادي و اجتمــاعی خــود بودن

خـواهی  دانستند. نکته قابل تأمل اینکه این واژه در ادامه معادل عـدالت مشروطه میحکومت
سـامان بهتـري   رفت با تصویب قوانین زندگیشـان  گرفت؛ چراکه امید میخواهی قرارو قانون

پیدا کنند.
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انقالب مشروطه، آذربایجان،عامه مردم،معناي مشروطه،عدالت، قانون.ها:دواژهیکل

مقدمه. 1
ترین رویـدادهاي سیاسـی ایـران مناسـبات سیاسـی،      به عنوان یکی از بزرگمشروطهانقالب

داد. یکـی از  تـاثیر قـرار  نه قـرن بیسـتم تحـت   اجتماعی و اقتصادي جامعه ایرانـی را در آسـتا  
هـاي مختلـف و   هـا درعرصـه  ها در مناسـبات قـدرت، حضـور تـوده    ترین دگرگونیاساسی

تـرین  در این میان آذربایجان و تبریز به عنـوان اصـلی  . ها بر روند حوادث بودتاثیرگذاري آن
خـواهی نقـش مهـم و تـاریخی     خواهی ایرانیان، در پیشبرد گفتمـان مشـروطه  کانون مشروطه

هـا و طبقـات مختلـف مـردم از روشـنفکران، علمـا،       به همین جهت نقش گروهداشته است. 
خـواهی در  هاي فرودست و تلقی و برداشت آنـان از مشـروطه و مشـروطه   بازرگانان و توده

آذربایجـان در تـاریخ مشـروطه  شناخت این رویداد بزرگ تاریخ ایـران بسـیار مهـم اسـت.     
خـواهی از  در تحوالت مشروطهدر کنار دیگر طبقات،مردمعامه پررنگی از حضور هايرگه

سیاسـی و حضـور در پیکارهـاي  هادر بسته شدن بازارها وها ، تحصننخستین بست نشینی
وارد بـه تـدریج   در همراهـی بـا مـوج برخاسـته      بودند دستانی که توانسته. فروشوددیده می

. برسـانند قدرتمنـدان صـداي خـود را بـه    بنـد یارصـت فعرصه سیاست و قـدرت شـوند و   
خـواهی، واژه مشـروطه در میـان آنـان چنـدان      ها در حرکت مشـروطه رغم شرکت تودهعلی

بیشتر منابع بر ایـن مسـاله   بود.شده نبود و یا دست کم برداشت آنان برداشت دیگريشناخته
گروههـاي مختلـف   که درك روشنی از معنـاي مشـروطه حتـی در بـین سـران مشـروطه و       

هـاي خـود، معنـا و    کردند بر اساس دریافتنداشت و هرکدام تالش میخواه وجودمشروطه
درحقیقت واژه مشـروطه در مسـیر   القولنـد. متفقدهند،مفهومی از مشروطه را به جامعه انتقال

پـژوهش  با عنایت به این مساله، ایـن  خورد و ابهام معنایی یافت. خود با مفاهیم متعددي گره
مشـروطه بـه   هاي عصـر ها، خاطرات و نامهدرصدد است با اتکا به منابع اصیلی چون روزنامه

با ایمان به وعـده رهبـران مشـروطه بـه     هایی کهتودهتجزیه و تحلیل این موضوع بپردازد که 
خواهی پیوستند و به حمایت از آن پرداختنـد تـا چـه انـدازه از معنـی واژه      حرکت مشروطه

داشت و چـه متغیرهـاي بـا    ها وجودچه تلقی از مشروطه در میان تودهبودند و اهمشروطه آگ
رغـم  فرض اصلی این پژوهش براین است که علـی بود؟  خواهی آنان پیوند خوردهمشروطه

سطح فکر و دریافت عمومی مردم آذربایجان از مشـروطه و مشـروطیت بـه    این واقعیت که  
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گرفت، آنچـه از مشـروطه   ایران در سطح باالتري قرار مینسبت سایر اهالی ایاالت و والیات
بلکـه بیشـتر مطـابق بـا نیازهـاي اقتصـادي،       در نزد عامه مردم معنا شد، نه معناي واقعـی آن  

ن بود.سیاسی و اجتماعی آنا
مفهـوم مشـروطه در بـین    در این مقاله، نویسندگان کوشیده اند بـا روش تحلیـل محتـوا    

محتـوا لیتحلرا مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهند. یجانهاي فرودست در آذرباتوده
هـا امیـ پمشـخص يهایژگیومنتظموینیعنییتعقیطرازجینتاافتنِیيبرایقیتحقروش

ـ ) مـتن نیع(آشکارتواندیمهایژگیونیا. است) متون( ـ مـتن ازاسـتنتاجات (مسـتتر ای ای
درکیکالسـ يهـا پرسـش . باشـد ) امیپرندهیگایدهندهیشناختروانيهایژگیوبهتوجه

کیـ ییمحتـوا لیـ تحلیبررسـ دردیبامحققکهاستنیاصاحبنظران نظرازمحتوالیتحل
ه، چرائـی و تـأثیر گفتـار و    کیستی گوینده، چگونگی، مقصـد مـد نظـر گوینـد    دنبالبهمتن

باشد.نوشتار
تــوجهی نــدارد و ینه تحقیــق قابــل دهــد کــه ایــن موضــوع پیشــهــا نشــان مــیبررســی

ـ       توانمی ه ویـژه مشـروطه شناسـی مغفـول     گفـت کـه در حـوزه پـژوهش هـاي تـاریخی ب
خصــوصدرمتنــوعونیادیــبنمطالعــاتاســت. البتــه در حــوزه تــاریخ مشــروطهمانــده
هـا  تأمالتی درباره چیستی مشروطه در برخی پـژوهش و به فراخور بحثتیمشروطانقالب
هاي فرودست و عامه مـردم در  فهوم مشروطه در بین تودهگرفته است اما بازخوانی مصورت

آذربایجان عصرِ مشروطه موضوعی است که نویسندگان ایـن مقالـه بـراي نخسـتین بـار بـه       
پردازند.  بررسی آن می

ۀ مردممفهوم عام. 2
) به معناي مردم عامی و مردم پـائین مرتبـت   plebisیاplebsمفهوم عامه مردم از ریشه التینی(

کــار بـه )patriciansوام، گرفتـه شــده اسـت. ایــن واژه در روم باسـتان در برابـر نجبــا (    و عـ 
است و معرف طبقات پائینی از جامعه بود که براي احقاق حقـوق مـدنی و سیاسـی    رفتهمی

هـا  خود علیه آنان به مبارزه برخاستند. اما در قرن نوزدهم ایـن مفهـوم در آثـار سوسیالیسـت    
کردنـد، مـورد اسـتفاده    هـاي کـارگرانی کـه علیـه بـورژواري قیـام      درجهت توصیف ویژگی

اي رود ودر صـورت کـاربرد، زمینـه   گرفت. امروزه این واژه بـه نـدرت بـه کـار مـی     میقرار
مـردم بـه سـاخت    ). بـا ایـن وجـود عامـه    268: 1366یابـد( بیـرو   مشحون از ایدئولوژي می
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منـافعی برخوردارنـد کـه از طریـق     نظمی اشاره دارد که اعضـاي آن از اشـتراك  اجتماعی بی
پـذیرترین  ارتباط و برخورد غیرشخصی پدیـد آمـده اسـت. عامـه مـردم، بـه عنـوان آسـیب        

هـا اسـت از اهمیـت    جامعه، به عنوان صاحبان اصلی قـدرتی کـه در دسـت حکومـت    قشر
ر ســه عرصــه سیاســت، فرهنــگ و کننــده اي داي برخــوردار هســتند و نقــش تعیــینویــژه
؛ 601: 1376بدیل عامه در اجتمـاع حکایـت دارد( گولـد    نقشی که از قدرت بیدارند اقتصاد

).384و324: 1387پورعزت 
انـد.در ایـن معنـی    هاي اجتماعی تقسیم کردهمردم و گروهمردم را به دو گروه، تودهعامه

سـازمان مردم، جمع وسیع و با تجانس افراد معموالً ناخشنود و پرخاشگرِ بیجماعت یا توده 
اي و در ارتباط با محـرك  گردد که در نتیجه مجاورت مکانی بین عدهیا شبه گروهی تلقی می

شـود کـه   اي از افراد اطالق میگیرند. در مقابل گروه اجتماعی، به مجموعهواحدي شکل می
تـوان  کننـد. بنـابراین مـی   داراي کنش اجتماعی بوده و هدف یا اهداف مشترکی را دنبال مـی 

شـکل و نـامنظم   حال بـی گذر و در عینترکیبی از افراد با هیجانات سریع و زودعامه مردم را
و نیز گروهی متشکل با اهداف احساسات مشترك دانست کـه در کنـار هـم وظیفـه ارتقـاي      

؛ حجاریـان و  338: 1383شان را بر عهده دارند(آقا بخشیسطح رفاه و معیشت خود و جامعه
موضـوع مکـانی وزمـانی دیـ تحددلیـل بـه سـت کـه   قابل ذکر ا).25- 24: 1390پورعزت 
مفهـوم  ایـن پـژوهش  درزمان،معقولهباآنارتباطوعامه مردممفهومگستردگیوپژوهش

ا محدوده زمانی پژوهش و در معنی توده مردم در نظر گرفته شده اسـت  بمتناسبعامه مردم
.ده استشپرهیزآنمختلفاشکالجدید و هاينگرشورودازو

مفهوم مشروطه. 3
طـور گسـترده وارد   اي مدرن و جدیدي بود کـه در اواخـر عصـر قاجـار  بـه     مشروطه، واژه

هاي اسـت کـه   تعریف مشروطیت همراه با پیچیدگیحال واژگان سیاسی ایرانیان شد. با این 
شـروطه  تـوان از دو بعـد لغـوي و اصـطالحی و م    . مشـروطه را مـی  باشدمستلزم بررسی می

کرد. مشروطه را مونث مشروط و به معنی الزم گردانیده شـده و  سیاسی بررسینظامعنوان به
بـه معنـاي مقیـد    کرده شده، تعلیق کرده شده چیزي به چیز دیگر شرط شده و همچنین پیمان

ــق ــل مطل ــدا  در مقاب ــد( دهخ ــته ان ) ,388islamAnsiklopedisi:؛20947- 20946: 1345دانس
اسـت  Constitution, constitutionneيبراي اصطالح فرانسوواژه مشروطیت معادلیچنین هم
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گرفته شده که به معناي اول داللت بـر عمـل   Contitutioکه این لفظ در فرانسه از کلمه التین
است کـه  تشکیل و مجموعه سازي دارد و به معناي دوم منظور از آن قانون اساسی یک ملت

شود که بایستی حاکم و ناظر بر کل روابـط  میاي از مقررات قضایی و قواعد شامل مجموعه
وطیت رمشـ بـه عبـارتی دیگـر   کننـد.  میان حکومت و مردم باشد که تحـت آن زنـدگی مـی   

نظـام حکـومتی کـه در آن، قـدرت     و است از: اعتقاد به لزوم حاکمیت قانون اساسی عبارت
، از تمرکـز  هـاي تعـدیل و تـوازن   گردد و بـا رویـه  حاکمه از طریق قانون اساسی محدود می

و بـه همـین   هـا حفـظ شـود   آید تا حقوق اساسی افراد و گروهقدرت جلوگیري به عمل می
؛ 130: 1383(آقابخشــیدارداســتبدادي و دیکتــاتوري قــراردلیــل، در برابــر مفهــوم حکومــت

ــارت143- 142: 1373آشــوري، ــه عب ــورد نظــر مشــروطه اســت،   ). ب ــه م دیگــر، آنچــه ک
مشـروطه  دولـت  کـردن قـدرت و اقتـدار اسـت. نظریـه     دسـاختن و در نتیجـه محـدو   متنوع
کند که دولت اساساً پاسدار و نگهبان نظام مبتنی بر قانون اساسی اسـت. ایـن خـود    میتاکید

. در ایران به مانند ترکیـه  )1376:124مشخصه اصلی نظریه دولت مشروطیت است(وینسنت 
یـا حکـومتی کــه   constitutionalismواژه مشـروطه بـه عنــوان معـادلی بـراي واژه انگلیســی     

شـده اسـت و مشـروطیت    برشالوده قانون اساسی و نظام پارلمانی بنیاد شده باشد، به کار برده
هـاي  واژهق پدیـد آمـد.  1324م/1906به آن نظام حکومتی اطالق میگردد که پس از انقالب 

یـا خواسـت مـردم    هاي  روشنفکران ایرانی به عنـوان ویژگـی   مترادف مشروطه که در نوشته
براي استقرار حکومت قانونی غیراستبدادي به خدمت گرفته شده است نیز داللت بر گـرایش  
ــزاي آن دارد     ــیم اج ــک و تقس ــوعی تفکی ــق و ن ــدرت مطل ــازي ق ــه محدودس ــومی ب عم

.)101: 1372؛ کاتوزیان 66: 1340؛ آدمیت 252: 1364(حائري

ۀ مشروطهآذربایجان در آستان. 4
رفـت و تبریـز  ترین ایـاالت ایـران بـه شـمار مـی     در دوران سلطنت قاجارها مهمآذربایجان 

ترین شهر ایران پس از پایتخت، مقر ولیعهد بود و به نسـبت  ترین و پرجمعیتعنوان بزرگبه
–200000سایر مناطق کشور پیشرفته بود. جمعیـت تبریـز در ابتـداي سـده بیسـتم را بـین       

). این جمعیـت در محـالت نـوزده گانـه تبریـز      38: 1362اند(عیسويبرآورد کرده170000
وران وکارگران و کشـاورزان  متشکل از طبقات مختلف اعیان، علما، بازرگانان،اصناف و پیشه

تـرین  منار مکان زندگی علما بـود. درحـالی کـه بـیش    بودند. محله چهاررا در خود جاي داده
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نوبر بـود و اعیـان ارمنـی بـا جمعیـت      تمرکز اعیان مسلمان در محالت ششگالن، شتربان و
وران و کردنـد. درعـوض صـنف پیشـه    مهین (میارمیار) زندگی مـی توجهی در کوي مهادبلقا

آبـاد  آباد و کشاورزان و کارگران در منطقه خوش آب و هواي تبریز، حکمگران در لیلصنعت
، آذربایجـان از  ). به علت موقعیـت خـاص جغرافیـایی   69- 59: 1360نادر میرزا(ساکن بودند

اي با روسیه و عثمانی داشـت و از مـدار ایـن دو کشـور بـه بازارهـاي       دیرباز رابطه گسترده
هـاي مـدرن،   کرد. این مساله عالوه بر ایجاد فرصـت آشـنایی بـا اندیشـه    اروپایی راه پیدا می

گ کـرد. بـازار بـزر   اي براي آذربایجان به ویژه رونق اقتصادي آن فراهم مـی موقعیت برجسته
مغازه و کارگـاه بـه مالکـان    1300مغازه، انبار و کارگاه که از این رقم، 17000تبریز با بیش از 

کوچک تعلق داشت؛ نقش محوري در این اقتصاد بر عهده داشت. در این میان صـد کارگـاه   
بودنـد هـزار قالیبـاف در آسـتانه انقـالب مشـروطه در تبریـز فعـال       10بـافی بـا حـدود    قالی

).54: 1357؛ پاولویچ 345: 1360(فشاهی
هـاي از رونـق را تجربـه   تبریز به عنوان شهر اقتصادي اگـر چـه در حیـات خـود، دوره    

اي و تـاثیر معـادالت منطقـه   هـاي دوم سـده نـوزدهم اقتصـاد آن تحـت      از نیمهبود اماکرده
المللی چون گشایش کانال سوئز و متوقف شدن حمل و نقل از طریـق روسـیه و ظهـور    بین

). ایـن مسـاله در کنـار    167خارجی در حال رکود و تنـزل بود(عیسـوي همـان:    هايشرکت
بـود  ها قبـل دچـار آن شـده   ملی و بحران مالی کشور که از مدتگیر ارزش پولکاهش چشم

کـرد؛ افـزایش بـار مالیـاتی     ویژه دهقانـان و کـارگران وارد  مردم بهترین ضربه را بر عامه بیش
نقـدي و  مالکانـه، مالیـات   سنگین بر دهقانـان کـه درآذربایجـان عـالوه بـر پرداخـت بهـره        

شـد،  اي که به نسبت متفاوتی از افراد مجرد و متاهل و حتی از زنان دریافت میسرانهمالیات
رها و حتـی  امنیت باعث مهـاجرت پنهـانی بـه شـه    درکنار ظلم مالکان و مباشران و نیز عدم 

). در شـهرها نیـز بـا    181- 172؛ فشاهی همان: 23- 13شد( پاولویچ همان: روسیه تزاري می
افزایش نرخ تورم و چیرگی رکورد اقتصادي بهـاي مـواد غـذایی بـه ویـژه گنـدم در آسـتانه        

بـود  این درحالی). 33: 1388؛ یزدانی 63برابر شد( عیسوي همان:9الی6بیستم حداقل قرن
طیـف پاسخقانونی آن، به ویژه در شکل غیرمهاجرتستمزدها همچنان ثابت بود. که سطح د

اسـاس بـر . بـود اقتصـادي وضـعیت ویـژه بهموجودهاينابسامانیبرابردرمردمازوسیعی
تنهـا از  .بودنـد گذشـته مرزازغیرقانونیطوربهایرانیکارگرهزار35تا30حدودهابرآورد

رفتنـد کـردن بـه روسـیه مـی    هـزار نفـر بـدون پاسـپورت بـراي کـار      40- 30اردبیل ساالنه 
آمیـز همشـهري   ). ایـن مهـاجران عنـوان حقـارت    25: 1360اف؛ابراهیم119:: 1384(شاکري
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هـاي  و اندیشـه سوسیالیسـتی هـاي جریانتاثیرتحتداشتند. دیري نپایید که این کارگران را
،؛ همــان2: 3ش،1سنصــرالدین،(مالگرفتنــد و سیاســی شــدندقــرارمنطقــهدرانقالبــی

). آنان بعدها در بازگشت به آذربایجان نقش سیاسی برعهده گرفتند و در رونـد  3- 2: 12ش
تحوالت موثر واقع شدند.  

در جامعه ایران عصر قاجـار، افـراد عـالوه بـر اینکـه دچـار فقـر و مهـاجرت بودنـد از          
دکامگی زیسته بودند. در تبریـز، زورمنـدان   ها با خوعدالتی هم رنج می بردند، ایرانیان قرنبی

یافتند. این مسـاله نارضـایتی   ها دست میهاي تودهبا تبانی با ولیعهد به راحتی به مال و زمین
هـاي  ها را تشدید و زمینه را پیوستن به جنبش مشروطه فراهم آورد. یکی دیگر از پدیدهتوده

توسط مالکان که اغلب از علما و اعیان بودنـد،  رایج در آذربایجان احتکار گندم بود که بیشتر 
کردند تا با کمبـود نـان بـه بهـاي     گرفت.آنان از فروش گندم و جو خودداري میصورت می

ها پـر از معترضـین   تري به فروش برسانند.در نتیجه نان همیشه  کمیاب و جلوي نانواییبیش
د. امـري کـه زمینـه را بـراي     تهیدستی بودکه از کیفیت نامرغوب و گرانی نان شکایت داشـتن 

ــه آشــوب خــونین   ــراهم 1316اعتراضــات، از جمل ). 148- 140: 1312کرد(کســروي ق ف
اي اندیشـده نشـد و ایـن    ها سرکوب شد ولی براي کمبود و گرانی نان چـاره آشوبهرچند

هــاي خــواهی پــیش آمــد و یکــی از انگیــزهگرفتــاري ادامــه داشــت تــا جنــبش مشــروطه 
ها در تبریز را فراهم آورد.  خواهی تودهمشروطه

پـا،  (بازرگانـان خـرده  هـایی ماننـد؛ اصـناف   در آستانه مشروطه، عامه مردم کـه درگـروه  
هـا،  فـروش هـاي فرودسـت شـهري ماننـد دسـت     دارها) و الیهوران و صنعتگران، مغازهپیشه

ـ       گارگران گارگـاه باربرها، ار هـاي تولیـدي، سـاختمانی  نامـاهر و خـدمتکاران خـانگی درکن
(فشـاهی  گرفتنـد گیرها،گـدایان جـاي مـی   گیرهـا، بـاج  هاي سربار جامعه، مثل معرگـه گروه
ها از وضع موجود را داشـتند؛ آنـان بـا    ) بیشترین نارضایتی26- 25؛ یزدانی همان: 348:همان

قـانونی و  عدالتی، ظلـم و اسـتبداد و بـی   موجی از نابسامانی اقتصادي، بیکاري، مهاجرت، بی
تـرین اقـالم   امین مایحتاج اساسی مواجه بودند. این نیازها به ویـژه، تـامین اصـلی   نیاز براي ت

خواه نیز راه یافت و به این دلیل بـود  مصرفی یعنی نان و گوشت در سخنان واعظان مشروطه
خواهان پیوستند.که با آغازجنبش آنان به صفوف مشروطه
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تمهید و گسترش رفاه عمومی: ارزانی نان و گوشت. 5
رغـم  علـی گرفـت.  خواهی در تبریز به نسبت تهران با انـدکی تـاخیر شـکل   حرکت مشروطه

مردم از قانون و مشروطه، در تبریز کسـانی بودنـد کـه معنـی     تاریخی از ناآگاهی هايگزارش
بر ایـن اسـاس،   فهمیدند و به فکر مقابله با خودکامگی بودند.اي را میکشور و زندگانی توده

هـاي اعتراضـی تهـران پیوسـت و     ها نخستین شهري که به خواسـته مانعتبا وجود تمامی م
ائتالفی میان معترضان مختلف به ویژه علمـا و  در ادامهآبستن تحوالت مهمی شد، تبریز بود. 

در نفـر) از معترضـین  15نشـینی تعـداد معـدودي(   بـه بسـت  تجار و اصناف شکل گرفت و 
ــب28 ؛155- 149(کســروي همــان:  گــري انگلــیس انجامیــد  در کنســولق1324رج
).در پـی دگرگـونی تـدریجی فضـاي     253- 250: 1386؛راتسـیالو 13- 11: 1355االسالمثقه

کـردن  هـا و پـایین آوردن قیمـت نـان بـه آرام     تالش کرد با پرداخت مسـتمري تبریز ولیعهد
خـواهیم،  چه مستمري؟چه نانی؟ما آزادي مـی "خواهان بپردازد. اما معترضان با پاسخمشروطه

بــه مقابلــه بــا "خــواهیم، پــس از ایــن بایــد در مملکــت قــانون جــاري شــود.عــدالت مــی
صـحبت  به دلیل عدم اطالع از اعطاي مشروطه در تهـران،  در این مرحله، پرداختند.عهدولی

کردنـــدطلبـــی و آزادیخـــواهی مـــیســـخن از عـــدالتاز مشـــروطه در میـــان نبـــود و
خـواهی بـا   پیونـد مشـروطه  ).156- 155: ان؛کسـروي همـ  622: 1376کرمانی االسالمناظم(

تـري  ، کاربرد این واژه به عنوان مفهومی مـدرن را بـا ابهـام بـیش    طلبی و آزادیخواهیعدالت
مـردم در امـور   حاکم بر جامعه که براي مشـارکت  دیگر، با توجه به فضاياز سويکرد.همراه

دادنـد،  آن اهمیتـی نشـان نمـی   نبود و مردم نیز به دلیل ترس از ولیعهـد بـه   کشور حقی قائل
خـواهی مـرتبط سـازند؛    ها را باالجبار با حرکـت مشـروطه  داشت تا تودهرهبران جنبش را وا

بیگـی  که با شلیک چند تیرهوایی بازار بسته شد و مردم در مسجد محمـدخان بیگلـر  طوريهب
ــجد ــد  و مس ــع کردن ــفرعلی تجم ــاج ص ــاظم(ح ــان :  ن ــانی هم ــالم کرم ؛621- 16االس

درحقیقـت  ).13- 11االسـالم همـان:   ؛ثقـه 156- 155؛کسـروي همـان:   26: 1386ايویجویه
هبـران خـود بـود کـه بـه جنـبش       ها خواهان مشـروطه نبودنـد و تنهـا بـه پیـروي از ر     توده

ــته ــدپیوسـ ــان:  بودنـ ــروي همـ ــه260- 259و 164(کسـ ــان:  ؛ثقـ ــالم همـ ؛ 25- 23االسـ
جــواد از هــا از معنــی مشــروطه میــرزاهدلیــل نااگــاهی تــود). بــه44: 1363بهــزادطــاهرزاده

گویان مشروطه مامور تشریح اوضاع وآگاهی به مردم شد. بـه ایـن ترتیـب معترضـان،     سخن
خـواهی آشـنا کردنـد    هاي مردم را بـا اندیشـه مشـروطه   اهالی بازار از تجار و اصناف و توده
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ــان:  ــران  159- 158(کســروي هم ــات، ته ــر اجتماع ــا درج خب ــا ب ــن اثن ــتار خ). در ای واس
عـوام کـه   «خواهنـد: بخشیدن به تجمعات شد.به دنبال آن از مردم سوال شد که چـه مـی  پایان

شـد کـه   خـواهیم دوبـاره تلقـین   جائی مطلـع نبودنـد گفتنـد ارزانـی نـان و گوشـت مـی       از
).  13- 12ثقه االسالم همان: »(خواهید؟ باز با صداي رسا سه دفعه بله گفتندمیمشروطه
بـا  اي مشروطه از همان ابتدا در نـزد مـردم بـا شـفافیت همـراه نبـود      رغم اینکه معنعلی

ها را وارد عرصه جدال در میان طرفداران جنبش و مخالفان آن کرد. در ایـن بـین   حال آناین
کنـد.  نظـر خـود را برجسـته   کسی معناي مـورد شد هربسط معنایی مفهوم مشروطه، باعث می

عمـومی  این مرحله مشـروطه را برابـر بـا بهبـود رفـاه     مردم در رسد که عامهچنین به نظر می
هـا  خواه، تنها حلقه ارتباطی تودهمشروطهباشند؛ موضوعی که در سخنان واعظانکردهدریافت

روي مـردم؛  ترین مشـکالت پـیش  با مشروطه نیز انعکاس یافت؛ آنان با طرح یکی از اساسی
نه تنها نان ارزان و گوشـت فـراوان در   دادند با مشروطهنان وعده میگوشت و کمبود گرانی
گرفت بلکه بینوایان از نان وکباب سیر خواهند شد. شیخ سـلیم  رس همه مردم قرار میدست

که انگشـتانش را پهـن و وجـب خـود را     کرد او در باالي منبر و درحالیبه این حد اکتفا نمی
هـا  . این سخنان بر توده2"کباب بواینده کاسب"گفت: داد با لهجه روستایی خود مینشان می

گفـت  تـوان ). مـی 161- 159شد(کسروي همان: تاثیرگذار بود و باعث دلگرمی تهیدستان می
ها درباره مشروطه بـه عنـوان یـه مفهـوم جدیـد و حاصـل       هاي الزمه تودهدر غیاب آموزش

ی هاي مانند بهبود وضعیت معیشـت گراي مدرن، کنشگران جنبش آنان را با محرکهجوامع عقل
شـعبان،  8شان به حرکـت و حمایـت از مشـروطه واداشـتند. نهایتـاً در      و سطح رفاه زندگی

مظفرالدین شاه با تایید جنـبش تبریـز دسـتور انتخابـات و اعـزام نماینـدگان آذربایجـان بـه         
کـرد. مـوجی از شـادي تبریـز را فراگرفـت.      عمومی براي متحصنین صادرپایتخت و نیز عفو

ی مردم تبریز سبب شد نویسنده نخستین اثر جامع تـاریخ مشـروطیت   رفتار سیاسی و اجتماع
کنـد هـاي اعتراضـی یـاد   در جریـان تجمـع  » تربیت و تمدن اهالی تبریـز «ایران با شگفتی از 

).  190: 1399؛ قدیمی قیداري 624االسالم کرمانی همان: (ناظم
راوانـی و کـاهش   مشروطه در ابتداي امر آرامش نسبی ایجاد کـرد، ایـن امـر بیشـتر بـا ف     

- 166کسـروي همـان:  ؛26اي همان: (ویجویهمحسوس قیمت نان و گوشت در ارتباط بود
). با توجه به پشتوانه مردمـی، موقتـاً جنـبش بـه     83: 1389؛ همان 25االسالم همان: ثقه،167

نکشید که مجدداً موضوع کمبـود، کیفیـت   رفت، اما چندان طولها پیشسمت مطالبات توده
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کشـاند. در تبریـز از دیربـاز نـان خـالص      گرانی نان مـردم را بـه اعتـراض و میـدان عمـل     و 
دادنـد نداشت و ترکیبی از آرد، سنگ، شن و ماسـه را بـه عـوض نـان بـه ملـت مـی       وجود

).کیفیت بد نـان  6: 24، ش1؛ مالنصرالدین،س7، 18؛ همان، ش 7- 6؛ 3،ش1(آذربایجان، س
قیمـت  «بینـی افـزایش بهـاي نـان تـا سـرحد      ضمن پیشحدي بود که روزنامه آذربایجانبه

به طنز نوشت؛ حکومت درصدد انتقال تمامی خاك دماونـد بـه محـل نانواهـاي     »مردمخون
از کمبـود و  ). افـزون بـر آن، مـردم   7:7؛همان،ش 7- 6، 14،ش1(آذربایجان، ستبریز است

دانسـتند کـه بـه    نی میهاي قصاباگرانی گوشت گله داشتند و یکی از علل آن را تقلب کاري
دادنـد و اهـالی را بـه خـوردن     هـا را افـزایش مـی   مانند دوره استبداد به میل خودشان قیمت

کردنـد مـی گذاشـتند و کیسـه خـود و مسـتبدین را از پـول ملـت پـر       گوشت حسـرت مـی  
).2، 60،ش 1؛ انجمن،س4، 30، ش 1سملی،(روزنامه

گذاري کردند. این نهاد ملـی بـا عضـویت    یهدر این بین سران مشروطه، انجمن تبریز را پا
ــت فروشــان،زین   ــدگان اصــناف مختلــف از چی ــان و نماین دوزان، برخــی از علمــا، بازرگان

فروشان وظیفه مهم ملی و مدنی را برعهده گرفتنـد و حرکـت   چیان و قندفروشان، توتونمیوه
عضـاي انجمـن   خواهی و دموکراسـی آغـاز کردنـد. از اقـدامات ا    مستقلی در مسیر مشروطه

تشکیل دو مجمع بود؛ مجمع رسیدگی به امور مختلف محلی و کشوري و مجمع نظارت بـر  
). انجمن در آغاز بسیار قدرتمندانـه  190؛ قدیمی قیداري همان: 111: 1379(آفاري انتخابات

، 1سداد (روزنامـه ملـی،  کرد و موضوع تأمین مایحتاج اساسی مردم را مورد توجه قرارعمل
: 32؛ همـان،ش  1: 27ش ؛همـان، 3: 26؛همـان،ش  4: 25؛همان،ش 2؛ 17؛همان،ش 1؛ 7ش
). 1، 4(همـان، ش کردنـد هاي شـد کـه کـم فروشـی مـی     ). حتی مجبور به تنبیه نانوایی2- 1

چنین به مقابله با محتکرین غله که عمدتا ً از مالکین و تاجران بودنـدپرداخت؛ در  انجمن هم
ها به غله، از نماینـده حکومـت خواسـته شـد     فوري خانوادهاین راستا ضمن تاکید بر احتیاج

بدون تاخیر به تهیه و فروش آن اقـدام گـردد.در ایـن بـین جمعـی از مجاهـدین و فـدائیان        
؛کسـروي  1: 43، ش 1ینـد (انجمـن، س   داوطلب شدند که به محالت رفته و حمل غلـه نما 

ه دلیل اهمیت مسـاله و ارتبـاط آن   ).  انجمن تبریز ب79و 27: 1378االسالم، ثقه؛231همان:
امـالك  ر ایـن خصـوص قائـل نشـد و حتـی غـالت       با معیشت و خواست مردم استثنایی د

(روزنامـه ملـی،  میرزاحسن آقا، مجتهد پرنفوذ تبریز و پسرش را ضبط و بـه مـردم فروخـت   
مسامحه و تعلـل زیـاده از سـابق   «با این حال مشکل تامین غله به دلیل ). 2- 1، 22ش ، 1س

همچنان به قوت خود باقی ماند و منجـر بـه کمبـود و اغتشـاش نـان در      » مالکان در فروش
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پیوستن زنان معترض به صـفوف متحصـنان تلگرافخانـه کـه مطالبـه      و نیز شهرهاي مختلف 
؛ 4: 62؛ همــان،ش 3، 61؛ همــان،ش 2: 47، ش1انجمــن،س(قــانون اساســی داشــتند، شــد

).2- 1: 96،ش 1؛ انجمن،س98- 97: 1378؛همان، 56: 1355االسالم، ثقه
از معنی مشـروطه وجـود نداشـت.    » معناي درست و دقیق«در اوایل حرکت مشروطیت 

ها و جراید در تالش بودند تا به تعریف عملـی  رهبران، روشنفکران از طریق مباحث، انجمن
شـده بودنـد از گـذرِکارهایی چـون     ).آنان موفـق 332: 1394یابند(شهابیاز مشروطیت دست

غـذایی  آوردن قیمـت نـان و اقامـه ایـن اسـتدالل کـه قیمـت بـاالي مـواد         رخواست پـایین د
). امـا بـا   30- 31: 1394تقصیرحکومت است، فقرا را به سمت خودشان جلب کنند(آبراهامیان

شـد و متعاقـب آن خشـم عمـومی     هـا جـدا   ها راه تـوده تغییرحکومت و ادامه نوسان قیمت
اساسـی یـک نفـر از نانواهـاي متخلـف      طالبـه قـانون  هـاي م گشت؛ در اثنـاي تجمـع  نمایان
اردبیلـی، از  زدند و نیز حـاج قاسـم  حد مرگ کتکگجیل را در حیاط تلگرافخانه تا سردروازه

ــین  ــوانگر و در ع ــان ت ــد   مالک ــرکش کردن ــومی زج ــار عم ــدنام را در انظ ــاردار ب ــال انب ح
؛98- 93: 1378االســالم  ؛ ثقــه 355- 354؛کســروي همــان:  1- 2، 96،ش 1س(انجمــن،

). عامـه مــردم انتظـار داشــتند کـه بـا تغییــر نظـام اجرایــی عمـل نــان       57- 56: 1355همـان 
مشروطه نیـز نتوانسـت ایـن    ). اما در عمل، دولت4- 1، 100،ش 1(انجمن، سگردداصالح

خواست عمومی را عملی و به مشکل نان پایان بخشد. این امر تا حدي مرتبط با عدم ارسـال  
هاي خاصی از مفهوم مشروطه داشتند.غله توسط روستائیانی بود که در این زمان برداشت

آشوب در دهات. 6
تـأمین مایحتـاج عمـومی    هاي شهري بـا موضـوع   اگرچه در تبریز مفهوم مشروطه براي توده

تـر  چـه بـیش  نعکاس دیگري یافت؛ از یادگیري هرخورد، اما در سایر مناطق آذربایجان اگره
ــه  ــا از ســرگیري کین ــن و جــد مســائل شــرعی ت ــاي که ــل  ه ــی در اردبی ــدري نعمت الِ حی

). امـا واکـنش مـردم در روسـتاها     1، 54،ش 1؛ انجمن،س237و 197- 196همان: (کسروي
ــاوت ــهرمتف ــر از ش ــ ت ــروطه را ش ــام مش ــتائیان ن ــوب و ها بود،روس ــی آن را آش نیده و معن
دانستند. آنان مباشـران را رانـده و از پرداخـت مالیـات و حمـل غلـه بـه شـهرها         خودسري

ران جـرأت ورود بـه ایـن روسـتاها     کردند. مـاموران دولتـی و مالکـان و مباشـ    خودداري می
؛ 248- 249؛ کسـروي همـان:   1، 94ش ، 1؛انجمن،س72- 51: 1378االسالم ثقه(نداشتندرا
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). در قراچمن، با اخراج مالک روستا و غارت انبارها کار بـه کشـتار و   18- 19پاولویچ همان: 
). روسـتائیان  6: 11، ش 1؛ آذربایجـان، س 39- 1378:38االسالم تاراج مردم کشیده بود(ثقه

بود کـه بـر اسـاس    محلی نمودند، این درحالیهايحتی خودسرانه  شروع به تشکیل انجمن
؛ همـان،  2- 3: 39،ش 1داشـت(انجمن،س نامه فقط در شهرها حق تشکیل انجمن وجودنظام
گرفـت و توانسـت   ). البته در گـیالن نیـز جنـبش دهقـانی علیـه اربابـان صـورت       3: 58ش 

).468تا: ؛ همان بی75- 70: 1363آورد( آدمیت هاي در برابر مالکین به دستموفقیت
تـر  مکین نداشتن در رعایت اصول سنتی و پرداخت حقوق اربابی بیششورش رعایا و ت

گرفـت؛ آنـان روسـتائیان را    خـواه رادیکـال صـورت مـی    تاثیر سخنان واعظان مشروطهتحت
بودنـد،  کردن مباشران و مقابله با مالکانی که حقوق روستائیان را غارت کـرده تشویق به بیرون

). این در حالی یود کـه از منظـر طیفـی    17و72: 1378همان؛ 34: 1355االسالم ثقه(کردندمی
و "اصـول آنارشیســتی "دیگـر از انقالبیـون شـهري، ایــن اقـدامات منجـر بــه رواج فزاینـده       

هــاي شــد. بــا توجــه بــه اینکــه اغلــب رعایــا نیازمنــد مســاعدتســرخوردگی مالکــان مــی
د را حمایـت اربابـان خـو   ها، روسـتائیان رفت با ادامه آشوببودند، ترس از آن میمالکانشان

هـاي بـردن بـه دولـت   اي که زمینه را براي قحطی، جنگ داخلـی و پنـاه  دست بدهند مسالهاز
انجمن تبریز نیز براي مقابله بـا چنـین   ).41و45: 1378االسالم داد( ثقهخارجی را افزایش می

ت را هاي از مشروطه وارد عمل شد و ضمن حمایت از حقوق مالکـان ایـن اقـداما   برداشت
برخالف روح مشروطه دانست و تدابیري فوري از جمله استفاده از قوه جبریه بـراي مقابلـه   

هایی که تقریباً توانست مشکل آشوب و اثرات زیانبار مـرتبط بـا   سیاستبا آنان صورت داد.
آن را تا حدي جبران کند. شورش روستاییان، هرچنـد موجبـات نگرانـی شـاهدان عینـی را      

روستاییان به مشروطه به عنـوان فرصـتی بـراي   رسد در این مرحلهبه نظر میفراهم آورد اما
ــین ــواهیکـ ــانخـ ــمو پایـ ــه ظلـ ــاي وارده ودادن بـ ــامهـ ــتبدان و انتقـ ــري از مسـ گیـ

نگریستند.میگرانتوان

خواهی. عدالت7
بوده است کـه  هاى اجتماعىترین محركیکى از مهمو پایان بخشیدن به ظلم و ستم عدالت

خـواهی کشـاند. سـخنگویان مشـروطه از نخسـتین روزهـاي       ها را بـه میـدان مشـروطه   دهتو
وحاکمیـت  شـدن ظلـم  برچیدهگفتند و از لزوم نشینی از اثرات ظلم بر مردم سخن میبست
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هــا بــا شــنیدن نــام عــدالت در تقویــت آن کوشــیدندعــدالت و قــانون. بــدین لحــاظ تــوده
- 159؛کســروي همــان: 624- 622االســالم کرمــانی همــان: نــاظم؛1، 19،ش 1(اتحــاد،س

ملـی انعکـاس یافـت نیـز تاکیـد بـر       ).آنچـه در روزنامـه  15–13؛طاهرزاده بهزاد همان: 161
(روزنامـه ملـی،  هـاي فرودسـت بـود   ضرورت گسترش عدالت به عنوان مطالبه اصلی تـوده 

قل در بـین گروهـی از   ). در این بین حدا3: 30؛ همان،ش 1: 27؛ همان، ش 1: 1ش،1س
بایـد تمـام   » نعمتـی عظمـی  «سران مشروطه این باور وجود داشت که از مشروطه به عنـوان  

). 3، 30؛ همـان،ش 3- 2، 32یافت( همان،ش گردیدند و ظلم و ستم پایان میرعایا بهرمند می
مـردم حتـی شـهروندان    . از ایـن رو  داشـت بـه ایـن مؤلفـه توجـه     انجمن تبریـز کمدست

و بـا  دادنـد  شان قـرار کردن مشکالتمرجع با نفوذي به مانند آن را براي بازگوانغیرمسلمان
اي کـه اخـتالل در امـور    هاي متعددي درصدد رفـع مشـکالت برآمدنـد. مسـاله    ارائه عریض

داشـت. تصـور مـردم از مشـروطه رسـیدگی بـه عـرایض و رفـع ظلـم و          انجمن را در پـی 
). 2، 34، ش1؛ روزنامــه ملــی،س3: 49،ش1؛انجمــن،س1: 19(همــان، ش بــودهــاتعــدي

مامور اجرائی جهـت  ه انجمن مجبور به تعیین کبه مرور به حدي افزایش پیدا کرد مراجعات 
ها تا رسیدن قانون اساسی شد.رسیدگی به عریضه

ـ   ها از مشروطه برقراري عدالت بود استنباط توده ت را و از آنجایی که مـردم همـواره دول
مشـروطیت انتظـار تحـول    ). بـا حمایـت از   103: همانکاتوزیان(دانستندعدالتی میعامل بی

ــرانه و    ــدامات خودس ــا اق ــه ب ــدالت، مقابل ــق ع ــی در تحق ــاوياساس ــوقتس ــتندحق ی داش
) از این منظر؛ دولت مشروطه عبارت بـود از  4،  31؛ همان: ش1، 6، ش1ملی، س (روزنامه

ن ملت در قانون یکسان و در حقوق ملی مساوي خواهند بـود و  مملکتی منظم مقنن که در آ
باشد و در حق دیگري تجاوز و ظلـم ننمایـد  احدي به دیگري بدون استحقاق برتري نداشته

دریافـت عامـه   اگرچـه  ه عبارتی دیگر، ب). 4: 48،ش 1؛ انجمن، س3- 1: 4،ش 1س اتحاد،(
نیـاز خـود درك  یـام آن را برطبـق  ولـی پ متفاوت از فهـم حقیقـی آن بـود   مشروطه مردم از 

آنان تحـت تـاثیر   به رفع ظلم و تعدي بپردازند.بودند و از نظام جدید انتظار داشتند کهکرده
ها در نظام مشروطه و وابسته به حاکمیـت  واعظان مشروطه، دریافته بودند که رمز ترقی ملت

مشروطیت بود که عامـه مـردم   عدالت، مساوات در عمل بود و نه در نظر. با چنین نگاهی به 
هـا را دلسـرد و   به به مشروطه پیوسته بودند اما فقدان حاکمیـت عملـی نظـام عـدالت، تـوده     

آورد. ایـن امـر در همـان ابتـداي راه توسـط      اعتراضات و نهایتاً رویگردانی آنان را فراهم می
هـا،  وده. از نظـر تـ  )34ش ،1روزنامـه ملـی، س  بینـی شـد(  بعضی از نمایندگان انجمن پیش
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مانده بـود، امـري کـه    پاسخ شرطی از مشروطیت اجرا نشده و مطالبات شان در عمل بیهیچ
هـاي  گیري سابق در کنار ناامنی و غارتانجمن خود نیز بر آن معترف بود. تداوم نظام مالیات

هـا و تعطیلـی   هاي مردم،  منجـر بـه واکـنش تـوده    فزاینده و نیز عدم رسیدگی به دادخواهی
پنداشـتند. بـدین لحـاظ    شد. اهالی به ستوه آمده بودند و حقوق شان را پایمال شده مـی ربازا

هشدار دادند که اگر انجمن از رسیدگی به امور و عرایض مردم عـاجز شـده اسـت بـه آنـان      
: 21؛ همـان، ش 2- 1: 12،ش 1اي بیندیشـند(روزنامه ملـی،س  بگوئید تا براي خودشان چاره

مردم تاکید داشتند کـه  )101،4؛ همان،ش 4، 95؛ همان،ش 3- 4، 74،ش 1؛ انجمن، س2- 1
در دوره استبداد زیر فشار استبداد مستهلک شده بودند و شب روز دست به دعا بودنـد تـا از   

ت اسـالم گرفتـار ظلـم و جـور و     ظلم رهایی پیدا کنند آنان متعجـب از ایـن بودنـد کـه امـ     
عـدالت و مســاوات در امنیــت  نظــم، هــاي دیگــر در سـایه  معــاش شـدند امــا ملـت  تنگـی 

بـه دریافـت آنـان از مشـروطه     ). ایـن سـخنان   2- 3، 102،ش 1(انجمـن، س برنـد میسربه
تالفی مافات کرده و ریشه ظلم و اسـتبداد  "کردند که مشروطیت گشت، آنان گمان میمیبر

رهایی خواهد بخشـید. چنـین فهمـی از    "را خواهد برچید و مردم را از  جور و ظلم ظالمین
مشروطیت امري طبیعی بود؛ چرا که واعظان مشروطه را در معنی حاکمیت عدالت و برابـري  

خواهـان در مظـان   حتـی در اسـتبداد صـغیر،زمانی کـه مشـروطه     دادنـد ها انتقال مـی به توده
ب برکنـدن  عین عـدالت و مسـاوات و سـب   «گري قرارگرفتند، در تبریز همچنان مشروطهبابی

دیگـر،  ) از سـوي 119- 106و65اي همـان:  شـد(ویجویه معنـی مـی  » ریشه ظلـم و اسـتبداد  
توانســت وجــود داشــته باشــدجــایی کــه بــدون برابــري در برابــر قــانون، آزادي نمــیآناز

یکسان در میان تمام طبقات بودنـد.  میزانعدالت بهاجرايدنبالمردم به). 67: 1398(هاول
هـا درنظـر  اجتمـاعی آن موقعیـت ند در برخـورد قـانون بـا افـراد، جایگـاه و     آنان توقع داشت

نشودگرفته
کردن و اغماض در کارها متوقـف شـود و حکـام بایـد در     ایم تا توسطما مشروطه شده

اجراي احکام  قانون در برابر هیچ کس مسامحه و فروگذاري نکنند و در امـورات حقـه   
شـوند  نظمـی و مـانع از احقـاق حـق مـی     بـی ها که موجـب به هیچ وجه توسط واسطه

).3- 2: 49، ش 1(انجمن، سننمایدقبول

با مشروطه، منظره اجتماعی جدیدي بروزکرده و کارگران مهاجر با امید به تغییـر اوضـاع   
مصمم به بازگشت به وطن خود شدند. تصور بر این بـود کـه دوره نـوینی در بهبـود وضـع      
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). بـر ایـن   23؛ پاولویچ همان:193اهد شد(کسروي همان: اقتصادي و سیاسی ایران شروع خو
بــه کارهــاي ســخت اســاس مشــروطه در وهلــه اول، بــراي رعیــت ایرانــی کــه در قفقــاز 

بـود.  فرساو رهایی از کار طاقت» خوشدریافت پول زیاد و دیدن روز«دادند، به معنیمیتن
مالنصـرالدین داسـتان کـارگران    نامه منتقـد و پیشـرو   زاده، مدیر و ناشر هفتهقلیجلیل محمد

کنـد کـه بـا دریافـت خبـر اعطـاي مشـروطیت، درصـدد         مهاجر ایرانیِ قفقاز را روایت مـی 
خواهی برآمدند؛ در تصور آنان قرار بود مشروطه از ایران بـه قفقـاز بـه ماننـد کشـمش،      سهم

ب ). امـا اغلـ  131- 120: 1335زادهحنا، مغز بادام و توتون و چاي حمـل شـود (محمـد قلـی    
بـه خـارج پنـاه بـرده بودنـد اعطـاي       » کثرت ظلم و جـور و حکـام مالکـان   «کارگران که از 

مشروطیت را به معنی بناي عدالت در ایران دانستند و عزم بازگشت به وطـن کردنـد و امیـد    
،1س؛ انجمـن، 3، 35؛ همـان، ش  1،6، ش 1به بهبود وضـعیت داشـتند(روزنامه ملـی، س   

هاي قفقـاز کـه از نزدیـک    ن مساله از سوي بعضی از روزنامه) ای1: 47؛همان، ش 4: 46ش
گرفت. هر چند به آنان هشـدار  کردند مورد تایید قرارروند اسفبار کارگران ایرانی را دنبال می

»نباشـند امیـدوار «ایرانحریتبهزیاد،خودحقوقاعادهشده بود که ضمن تالش برايداده
).  3- 2: 3، ش 1(مالنصرالدین،س»نکننداکتفازیاد«آنبهو

باور به عدالت مشروطه بود که بسیاري از کـارگران ایرانـی را بـه وطـن بازگردانیـد. بـه       
گزارش انجمن، یک نفر از اهالی خوي که در زمان استبداد مجبور به مهاجرت شده بـود، بـا   

بـه او تـذکر   گرمی به عدالت در ایران به زادگاه خود مراجعت کرد ولی به محـض ورود،  دل
حکومــه خــوي پرداخــت کنــد الداده شــدکه بایــد دو هــزار منــات بــه عنــوان ســهم نایــب 

صــورت بــه اتهــام دزدي زنــدانی خواهــد شــد. چنــین برخوردهــاي منجــر بــه  غیــرایندر
و بـه ویـژه   خواسـت مـردم  .)1:6، ش 1شـد(روزنامه ملـی،س  هاي کـارگران مـی  دادخواهی

ولی موانع زیادي به ویژه فقدان حاکمیـت قـانون   م بودمبارزه با ظلوعدالتمهاجران ایرانی،
رخ بـه هاتودهبه عنوان تنها راه نجات خواهیقانونبدین لحاظ براي تحقق آن وجود داشت.

و به شدت از سوي آنان مطالبه شد.شدکشیده

و رهایی از استبدادخواهیقانون. 8
رهـایی از اسـتبداد و   عامه مردم مطـرح شـد  هاي که در پیوند با مشروطه براي از دیگر مولفه

هایی پیش، در تبریز فهمیده بودنـد کـه مشـکل اساسـی ایـران      از دههخواهی بود. البته قانون



1400، بهار و تابستان 1، شمارة 11سال ،تحقیقات ناریخ اجتماعی214

قـانونی و حاکمیـت   قانون است و هیچ دگرگونی مهمی در اوضاع کشور بدون اصالح نظـام 
ي جنـبش، در فقـدان   براین اساس با پیـروز ).207: 1399قانون ممکن نخواهد بود(طباطبائی

هـا  خواهان بـه ویـژه تـوده   خواهی در صدر مطالبات مشروطهدرك منسجمی از قانون، قانون
ها ناشـی از درك صـحیحی از مفهـوم قـانون و در معنـی      گرفت. البته این خواست تودهقرار

ئـات  هایی بود که تحـت تـاثیر القا  مدرن آن نبود، بلکه بیشتر بازتابی از تلقی و انتظارات توده
لحـاظ  رهبران مشروطه، مشروطه و قانون را تنها راه بهبود وضعیت خود می دانسـتند. بـدین  

براي ملت قانونی بگذارند که هرکس حقـوق خـود   «نشینان به این امید قدم برداشتند تا گوشه
مظلـوم زبـونی نکشـد مـال ملـت را      را دانسته تا بیشـتر از ایـن ظلـم خودفروشـی نکنـد و      

. )209: 13؛ نـاظم االسـالم کرمـانی،    401: 1378ثقـه االسـالم،   »(نخورندنبرند و مفت مفت
» امکـان تقصـیر  « وضع قانون بـراي اسـتقرار عـدالت بـود، عـدالتی کـه از       عبارت دیگر، به

حساب وکتـاب و حاکمیـت   هاي جانی و مالی، نظام مالیاتی بیکرد و به ناامنیگیري میپیش
: 1؛آذربایجـان، س 2، 69؛ همـان،ش 4: 44،ش1انجمن،سبخشید(ها پایان میمستبدین بر توده

هـا بـر ایـن بـود کـه بـا       تصور تـوده ). 75: 1386؛ طالبوف 6- 7، 3؛ همان، ش 2- 7، 12ش 
ناگفته نماند جراید آن روز نیز این بحـث را  توانند به حقوقشان دست یابند. خواهی میقانون

شد کـه از مـدار آن کشـور    عالم کردند؛ قانون اساسی به عنوان اساس مشروطیت اتشدید می
»بـه سـرعت بـه درجـات عـالی برسـد و یـک شـبه ره صـد سـاله طـی کنـد            «توانست می

،1س؛ انجمـن، 3: 47؛ همان، ش 4: 38ش ،1انجمن، س؛3، 28ش ،1سملی،روزنامه(
هـایی کـه فرودسـتان را    . بـا ایـن وجـود، وعـده    )2: 12: ش1س؛ آذربایجان،3- 4، 85ش 

ها در بیان وضع موجود بـه  ها تشدید یافت. تودهکشانده بود عملی نشد و نارضایتیصحنهبه
کـه  حسن رفتار و ترك رذایل است نه این«هدف از تقید به مشروطیت درستی یادآور شدند؛ 

ــرده و باعــث ریخــتن خــون   ــو ک ــم غل ــاموس  از رســم ســابق ه و برداشــتن عــرض و ن
هـا در پاسـخ بـه تـداوم وضـع      این واکـنش ).3- 4، 108، ش 1(انجمن،س»شوندمسلمانان

قـانونی.  پیشین بود؛ عدم برقراي امنیت، ناعدالتی و عدم رسیدگی به درخواستهاي مردم و بـی 
نیز در این زمان خـود تـابعی از فقـدان قـانون و قـانونگریزي در      » عمل گوشت و نان«حتی

نجـات مـردم و کشـور    ). بدین جهت مطالبه قانون تنهـا راه 190(طباطبائی همان: کشور بود
نامه موقتی بود و تبریزیـان آن  نامه بود ولی از آنجایی که نظامدر ابتدا امیدها به نظامتلقی شد. 

ـ      یافتند، نگاهرا نارسا می ود تـا بـر اسـاس آن تکلیـف همـه      هـا بـه اعطـاي قـانون اساسـی ب
بـدین لحـاظ   بودند که عـالج کـار اسـتقرار قـانون اسـت،      مردم به خوبی دریافتهشود.معین
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ایـم کـه  اسـتبداد    مـا مشـروطه شـده   «ها با حضور در انجمـن اعـالم داشـتند   جمعی از توده
گیـرد و ظـالمین و مسـتبدین سـابق در     پذیرد و کارها با اطالع و تصویب مجلس انجامپایان

مصدر امور نباشند پس مجلس و مشروطه براي چیست که مستبدان اطـراف شـاه هسـتند و    
).این سخنان زمانی مطرح شـد  2: 43؛ همان، ش 1، 42ش ،1س(انجمن،»دار امور؟منصب

کرده بود. ایـن مسـاله بـه همـراه     که شاه جدید تعداد زیادي از مستبدان را به دور خود جمع
ق در تبریـز شـد.   1324- 1325در هاي آذربایجـان عـاملی بـراي شـورش بهمـن مـاه       ناامنی
هاي فرودست، براي تصویب متمم قانون اساسی بود، مقاومـت  خواهی تودهدیگر قانونمورد

و امتناع شاه در برابر نسخه نهایی قانون مشروطه منجر بـه تجمـع بـزرگ در تبریـز و تعیـین      
).  299؛کسروي همان: 54: 1355مهلت ده روزه براي تصویب آن شد(ثقه االسالم 

و تصـویب قـانون اساسـی    در آذربایجان این نگرانی وجود داشت که تـأخیر در تـدوین   
). در ایـن  57منجر به از بین رفتن اساس آزادي و مشـروطیت گردد(طـاهرزاده بهـزاد همـان:    

علی شاه متذکر شد کـه اگـر خواهـان اسـتفاده از مالیـات،      راستا روزنامه آذربایجان، به محمد
اساسـی را امضـاء نمایـد   هـاي مـردم اسـت بایـد  قـانون     وجوه تقدیمی، جریمه و پیشـکش 

). این در حـالی بـود کـه مـردم معنـاي خاصـی از مشـروطه را        4: 14، ش 1ذربایجان، سآ(
حتـی  هاداد. آنکردند؛ هرکسی در نزد خود معنی دیگري به مشروطه و قانون میدریافت می

بـا کـه بودنـد آنفکربهوکردهتلقیخوردنیچیزراآنوچیستاساسیقانوندانستندنمی
).265؛ کسروي همان :2،5ش:1مالنصرالدین، س(کنندسیرراخودفرزندانآناخذ

، منطقـه را بـا نـاامنی، هـرج و مـرج و      کومتدر دورانی که خأل قدرت ناشی از تغییر ح
گرفت؛ بـه  فزونیخواهی در بین عامه مردممیل به قانونمشکالت اقتصادي مواجه کرده بود،

هـا بـه شـدت مطالبـه     در تحصـن دین لحاظ با حضور در انجمن و بسـتن بـازار و شـرکت   
شـعار اصـلی متحصـنین قلـع و قمـع ریشـه اسـتبداد و رفـع مسـتبدین بـود          داشتند.قانون

). تجمعات بـراي مطالبـه قـانون اساسـی طایفـه      4، 59ش همان،؛3: 45ش ،1س(انجمن،
ن نسوان را نیز به مساجد و تلگرافخانه کشاند. حتی اهالی تبریز به فکر تدارك سـفر بـه تهـرا   

خواستند؛ چراکـه در آن  ). ملت قانون اساسی را می1، 87براي مطالبه قانون  بودند(همان،ش 
بسـت و  ساله مـی هاي چندین صدشد و این راه را بر تعديحقوق ملت معین و مشخص می

کرد.  حقوقشان را در برابر مستبدین حفظ می
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موضوع تصویب فوري قانون و اعطاي آن به دیگر شهرها و روسـتاهاي آذربایجـان نیـز    
کـار کشـیدند و هـر روز گزارشـی از پیشـرفت کـار       ازسرایت کرد؛ ایالت و عشـایر دسـت  

). 2- 1: 92؛همـان،ش  1- 2، 86؛ همـان،ش  2، 89؛ همـان،ش  4، 85همـان،ش  (خواستندمی
آن حـدود سـطنت مشـروطه و حقـوق ملـت      مردم تاکید داشتند که قـانونی اساسـی کـه در   

خواهند و ابداً حاضر به تمکین به اراده چند نفر نخواهنـد شـد تـا    مشخص شده باشند را می
).البته تهـران طـی تلگرافـی    4- 3: 88حقوق ملی شان ضایع و پایمال استبداد شود(همان، ش 

هـا اثـر   نظمـی رفع بیاساسی فقط جامع اصول قوانین است و درکرد که قانونبه تبریز، تاکید
هــا شــدنددادن بــه تحصــنکــردن بــازار و پایــانفــوري نخواهــد داشــت و خواســتار بــاز

تـرین طبقـات اجتمـاعی در    عـامی ها همچنان ادامه داشت واما اعتصاب). 3، 91ش(همان،
خواهی بودند؛ بطوریکه وقتی کسبه را آماده براي بازگشـایی  تالش براي به ثمر رسیدن قانون

هــا کردنــد، بــاربر، مقنی،گــورکن، ســقا و حمــال، دوغ، شــیر و شــکر فــروش رهــا مــیبازا
کردنـد و بـا اینکـه معنـی     تهیدستان از تعطیلی بازار استقبال مـی 3."آچماروخ"زدند میفریاد

کردند. این طبقات قانون را چاره همـه  دانستند در مطالبه آن پافشاري میقانون اساسی را نمی
).  313و 236؛کسروي همان: 86- 80، 1378تند( ثقه االسالم دانسدردهاي خود می

ها بیشتر ناشی از آن بـود کـه آنـان بـا مشـاهده      لزوم استقرار حکومت قانون توسط توده
اوضاع چنین نتیجه گرفته بودند که هرگونه دستیابی به رفاه و آسایش در پیوند با  قانون بـود 

). این بحـث از سـوي رهبرانـی    3، 83همان، ش ؛ 1، 76؛ همان،ش4، 73ش ،1س(انجمن،
شد؛ آنها بـه نقـش قـانون و اثـرات     ها بودند تقویت میدادن پشتیبانی تودهکه نگران از دست

صـبرانه  تـاثیر آنهـا بـی   دادند. مردم نیز تحتها دلگرمی میپرداختند و به تودهمرتبط با آن می
ــد.   ــانون بودن ــیدن ق ــه راه رس ــم ب ــکایتی ا چش ــی ش ــر کس ــاامنیاگ ــدخواهی  ز ن ــا و ب ه

هـا درسـت   ساسـی بیایـد همـه ایـن    بگذاریـد قـانون ا  «گفتنـد نمود در پاسخ میمیدرباریان
که پـیش از ایـن   طوريبودند همانهمگان در این مرحله به قانون اساسی دلبسته». شدخواهد

انی کـه  کردنـد زمـ  آنان خوشبینانه تصور می).188همان :کسرويها دلبسته بودند(به دبستان
کردنـد و  قانون به دست مردم برسد هرکس با میل اراده خود آن را پذیرفته و به آن عمل مـی 

؛ 3، 81، ش 1واهـد شـد (انجمـن، س    منشاء سـامان کارهـا و ترقـی و پیشـرفت کشـور خ     
خواهان، پیدایش و استواري بسـتري  به این لحاظ بسیاري از مشروطه). 299همان: کسروي

هاي ناامنی زندگی و کار و غیرمنتظـره بـودن شـرایط بکاهـد.     که از دامنهجستندقانونی را می
یافـت، الزامـا بـا تصـویر     انعکاس می» مشروطه«البته وجود این خواست عمومی که در قالب 
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)367: 1372اشـرف  ؛101کاتوزیـان  همـان:   روشنی در ذهن و زبان عموم مردم همـراه نبود( 
خواسـتند قـانون نـه در معنـی     از قانون داشتند و آنچه میآنان دریافت ابتدایی رسد نظر میبه

کردند که با تغییـر حاکمیـت   بلکه منطبق با نیازهاي خود بودند به این دلیل تصور میواقعی،
واهـد آمـد. ولـی غافـل از ایـن      هایشـان بـه دسـت خ   و استقرار قانون، خود به خـود آرمـان  

ی بر آن در جامعـه ایرانـی، وجـود قـانون     بودند که در غیبت تاریخی قانون و نظم مبتنمسئله
تواند راهکشاي مشکالتشان شود.نمی

گیرينتیجه. 9
مشروطه مفهومی نو و جدیدي بود در جامعه ایرانِ قرن بیستم. ناآشنایی جامعه ایران بـا ایـن   

هـاي فراوانـی ایجـاد و تفسـیرها و     مفهوم و تازگی آن درحیطه ساخت نظر و عمل دشواري
شد.جامعه ایران و به تبع آن آذربایجان بنا به سـاخت  تنوع و مختلفی را موجبهاي مبرداشت

و بافت پیشین تصویر روشن و دقیقی از مشروطه نداشتند. با این حـال کنشـگران و رهبـران   
هایی را براي جا انداختن این مفهوم و آشناکردن مـردم بـا   مشروطه در سطوح مختلف تالش

مناسبات اجتماعی و سیاسی صورت دادند. با اینکـه از دیـدگاه   این معنا و حد و ثغور آن در 
گران عصر مشروطه سطح فکر و دریافـت عمـومی مـردم آذربایجـان از مشـروطه و      گزارش

گرفـت،  مشروطیت به نسبت سایر اهالی ایاالت و والیات ایران در سطح بـاالتري قـرار مـی   
واقعی آن بلکه نسـبت آن بـا آسـایش    چه از مشروطه در نزد عامه مردم معنا شد، نه معناي آن

و رفاه عمومی و عدالت و پایان ظلم و ستم کارگزاران دستگاه دولت بود. با این تلقی واقعـی  
ا و انتظـارات آنـان کـه عمـدتاً     توان گفت دریافت عامه مردم از معناي مشروطه بـا نیازهـ  می

یافـت. مشـروطه   وسیعی میهاي اقتصادي و برابري و نیز دادخواهی بود پیوند خواستهحول
هـا و نتـایجی. سـیر تحـول معنـایی      مفهومی مدرن بود و مقدمات خود را داشت و البته پیامد

خـواهی و  هاي سیاسی، قـانون مشروطیت از نسبت آنان با نیازهاي اقتصادي و تسویه حساب
خواهی.عدالت

هانوشتپی
/ص استخراج گردیده است.1699داد  این مقاله از طرح فرادکتري دانشگاه تبریز با شماره قرار. 1
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نوا کباب یک وجب .اي بی. 2
باز نمی کنیم.. 3

ن مقالهشیوه ارجاع به ای
). جستجو در معنا و تلقـی مـردم آذربایجـان از    1400قدیمی قیداري, عباس, کاظمی, زهرا. (

,(1)11تحقیقات تاریخ اجتماعی.مشروطه

doi: 10.30465/shc.2021.36950.2235

نامهکتاب
). پیدایش حزب کمونیست ایران. ترجمه ر. رادنیا. تهران: گونش.1360ابراهیم اوف، ت.ا (

.11،س 1ایران نامه، ش». چهار روایت از انقالب مشروطه). «1372اشرف، احمد( 
ونســـا مـــارتین. ترجمـــه ). ویراســـته هوشـــنگ ا. شـــهابی و 1392(انقـــالب مشـــروطه ایـــران

فتاحی. تهران: کتاب پارسه.محمدابراهیم
ه.). مردم در سیاست ایران. ترجمه بهرنگ رجبی. تهران: چشم1394آبراهامیان،یرواند(
) فکر دموکراسی اجتماعی در نهضت مشروطیت. تهران: پیام.1363آدمیت، فریدون (

تا) ایدئولوژي نهضت مشروطیت ایران. تهران: پیام.آدمیت، فریدون (بی
). فکر آزادي و مقدمه نهضت مشروطیت. تهران: سخن.1340آدمیت، فریدون(

.بیستون: تهران. رضائیحیدرایران.ترجمهمشروطهانقالب). 1380(ژانتآفاري،
). فرهنگ علوم سیاسی. تهران: نشر چاپار.1383آقا بخشی، علی و مینو افشاري راد(

). فرهنگ علوم اجتماعی. ترجمه باقر ساروخانی. تهران: کیهان.1366بیرو، آلن( 
ه م. هوشـیار.  ). سه مقاله درباره انقالب مشروطه ایران. ترجمـ 1357(یکسران. ایا، سریتپاولویچ، م و

تهران: امیر کبیر.
). مبانی دنش اداره دولت و حکومت. تهران: سمت.1387پورعزت،علی اصغر ( 

چشمه.اصغرحقدار.تهران: ).رسائل سیاسی. به اهتمام علی1389االسالم تبریزي، میرزاعلی (ثقه
فتحـی. مجموعـه   ).مجمل حوادث یومیه مشروطه در نصرت اهللا 1355االسالم تبریزي، میرزاعلی(ثقه

االسالم تبریزي. تهران:انجمن آثار ملی.  آثار قلمی ثقه
کبیر.ایران و نقش ایرانیان مقیم عراق. تهران: امیرتشیع و مشروطیت در). 1364حائري، عبدالهادي (
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بررسـی جایگـاه عامـه مـردم در     «تابسـتان).  1390اصغر پورعزت و دیگـران(  حجاریان، عفیفه، علی
مطالعـات مـدیریت بهبـود و تحـول،     نامه علمـی پژوهشـی  ، فصل»وازنه قدرتسیستم مهار و م

.  64، ش 21س
). لغت نامه.تهران: انتشارات موسسه لغت نامه دهخدا.1345دهخدا، علی اکبر(

). کنسول در شـرق: خـاطرات جنـرال کنسـول انگلسـتان از زنـدگی       1386راتسیالو، آلبرت چارلز (
ران. ترجمـه رحبعلـی کاویـانی. تهـران: موسسـه تحقیقـات       سیاسی خود و اتقالب مشروطیت ای

علوم انسانی.
.1326/ صفر/ 18، 4، ش1روزنامه اتحاد:  س 
؛ 1324/ دیحجـه الحـرام/   27، 42؛ ش 1324/ دیحجـه الحـرام/   20، 39، ش 1روزنامه انجمـن: س 

؛ 1325/ محــرم / 45،3؛ ش1325، غــره/ محــرم / 44؛ ش 1324/ دیحجــه الحــرام /29، 43ش
، 49؛ ش1325/ محــرم/  15، 48ش ؛ 1325/ محــرم/ 13، 47؛ ش 1325/ محــرم / 6، 46ش
ــرم/ /17 ــرم/ 28، 53؛ ش 1325مح ــفر / 7، 58؛ ش 1325/ مح ــفر / 8، 59؛ ش 1325/ ص / ص

االول/ / ربیـع 11، 69؛ ش 62؛ ش 1325فر / / ص14، 61؛ ش 1325/ صفر / 13، 60؛ ش 1325
ــع االو12، 73؛  ش 1325 ــ16، 74؛ ش 1325ل / / ربیــ / 25، 76؛ ش 1325ع االول / / ربیــ
/ 11، 86؛  ش 1325الثـانی/ /ربیـع 8، 85؛  ش 1325الثـانی/ / ربیع5، 83؛ ش 1325االول / ربیع
/ 20، 91؛ ش1325الثـانی/ / ربیـع 17، 89؛  ش 1325الثـانی/ / ربیـع 12، 87؛ ش 1325الثـانی/ ربیع
/ 26، 95؛ ش 1325/ربیـع الثـانی/  25، 94؛ ش 1325الثـانی/ / ربیـع 22، 92؛ ش 1325الثانی/ربیع

/ 7، 101؛ ش 1325االول/ / جمـادي 4، 100؛ ش 1325الثانی// ربیع28، 96؛ ش1325ربیع الثانی/
.1325االول/ / جمادي26، 108؛ ش 1325االول/ / جمادي8، 102؛ ش 1325االول/ جمادي

/ 22، 11؛ ش 1325/ صـــفر / 22، 7؛ ش 1325/ محـــرم /22، 3، ش 1روزنامـــه آذربایجـــان:  س
.1325/ ربیع االخر/ 24، 14؛ ش 1325، غره/ ربیع االخر/ 12؛ ش 1325االول/ ربیع

، 24؛ ش 1324/ ربیـع االول /  14، 12؛  ش 1324/ ربیع االول / 9، 3، ش1روزنامه مالنصرالدین س 
.1324/ شعبان/ 9

؛ 1324، / شــوال/ 7؛ ش1324وال/ ،/ شــ6؛ ش 1324،غــره/ رمضــان/ 1،ش 1روزنامــه ملــی:  س 
/ 7، 22؛  ش1324/ ذیعقــده/ 6، 21؛ ش 1324/شــوال/24، 19؛ ش 1324/ شــوال/ 12، 12ش

/ ذیعقـده  22، 27؛ ش 1324/ ذیعقده/ 20، 26؛ ش 1324/ ذیعقده/ 17، 25؛ ش 1324ذیعقده / 
/ ذیحجه الحـرام/  2، 31؛  ش 1324/ ذیعقده / 29، 30؛ش 1324/ ذیعقده/ 25، 28؛ش  1324/

/ ذیحجـه الحـرام/   11، 35/ ذیحجـه الحـرام ؛ ش   9، 34/ ذیحجه الحـرام ؛ ش  4، 32؛ ش1324
1324.
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اجتمـاعی جنـبش مشـروطیت و انکشـاف سوسـیال      - ). پیشینه هاي اقتصادي1384شاکري،خسرو( 
دموکراسی. تهران: اختران.  
ران: امید فردا.) . آزادي و سیاست. ته1396طالبوف تبریزي، عبدالرحیم (

). قیام آذربایجان در انقالب مشروطیت ایران. تهران: اقبال.1363طاهرزاده بهزاد،کریم(
ــواد(   ــائی، ج ــانون جســتار   1399طباطب ــت ق ــص و ســنت.   ). ملت،دولــت وحکوم ــان ن در بی

خرد.مینويتهران:
ه.ق)ترجمـه یعقـوب آژنـد.    1215- 1332).تاریخ اقتصادي ایران.(عصر قاجـار  1362عسیوي،چارلز (

تهران: گستره.  
). تهران: گوتنبرگ.1905- 1796داري در ایران( ) تکوین سرمایه1360رضا(فشاهی،محمد

ی نظام نامه انتخابات و انتخابات نخستین دوره مجلـس شـوراي ملـ   ). «1399قدیمی قیداري، عباس(
، 12نامه علمی پژوهشی جامعه شناسی تـاریخی، دوره  فصل». ق)1324ش/ 1285در آذربایجان (

.1ش
).اقتصاد سیاسی ایران از مشروطیت تـا پایـان سلسـله پهلـوي.     1372علی (همایون)(کاتوزیان، محمد

ترجمه محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزي. تهران: مرکز.
.امیرکبیر: تهران. یرانامشروطهتاریخ). 1312( احمدکسروي،

). فرهنگ علوم اجتماعی. گروه مترجمان. تهران: مازیار.1376گولد، جولیس، ولیام ل .گولب (
). قربانعلی بک و نه داستان دیگر.ترجمه محمد کشاورز. تهران: نگاه.1335محمدقلی زاده، جلیل(

محمد مشیري. تهران: اقبال.تبریز. به اهتمام دارالسلطنهجغرافیو). تاریخ1360نادرمیرزا (
اکبـر سـیرجانی.   اهتمـام علـی  بـه .1ج). تـاریخ بیـداري ایرانیـان.   1376(االسالم کرمانی، محمدناظم

پیکان.تهران:
ــه ــاقر(  ویجوی ــد ب ــان   1386اي، محم ــالب آذربایج ــاریخ انق ــحیح   ). ت ــه تص ــز. ب ــواي تبری و بل

طباطبایی مجد. تهران:امیر کبیر.غالمرضا
). نظریه هاي دولت. ترجمه حسین بشیریه. تهران: نی.1376رو( وینسنت، اند

خواه. تهران: فرهنگ نشر نو.قدرتان. ترجمه احسان کیانی). قدرت بی1398واتسالف(هاول،
). طلوع مشروطیت.تهران: جام.  1363خان(هدایت مخبرالسلطنه،مهدي قلی

). مجاهدان مشروطه. تهران: نی.1388یزدانی، سهراب (

29cilt. (2004) Ankara. turkiye diyanat vakfi. . islamAnsiklopedisi


