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  هچكيد
 از برخـي  حمـاالن،  فروشان، دست روزمزد، كارگران شامل تبريز شهري دستان تهي

 آغـاز  بـا  كـه  بودنـد ...  و شـهري  نشينان حاشيهو  يانگدا يكاران،ب جهال، و لوطيان
 از درسـتي  شـناخت  هرچنـد آنـان  . برخاستند آن از حمايت به مشروطيت انقالب

بـه رفـاه در    يابيو در جهت دست ها عدالتي بياز  ييرها يدبه ام نداشتند، مشروطيت
 مجاهـدان،  دسـتجات  گيـري  شـكل بـا  . دپيوسـتن  خواهان مشروطهبه صف  يزندگ
 هـا  از آنـان در جنـگ   يبرخ. شدند ملحق مجاهدان صف به دستان ياز ته يگروه

...  و نگهبـاني  و ديوارهـا  شـكافتن  و سنگر ساختن در نيز اي عده و كردندشركت 
 معيشـتي  سـخت  شـرايط  در آنـان  چنـد هر. كردنـد  مـي  يـاري  را خواهان مشروطه

تبريز  دست تهي هاي توده كهاين. نداشتندبر يتمشروط يتدست از حما قرارگرفتند،
ــه ــه چگون ــت ب ــروطيت از حماي ــتند مش ــه و برخاس ــأثيري چ ــروزي در ت  پي
 ايـن  پاسـخ  شود تالش مي. موضوع بحث اين مقاله است داشتند، خواهان مشروطه
 قرارگيرد، جامعه نخبگان رهبري تحت فقير هاي توده هرگاه كه گردد روشن فرضيه

 برابـر  در مقاومـت  به قادر كه كرد يجبس اي قوي نيروي چنان آنان كمك با توان مي
 برابـر  در گرسـنگي  تحمـل  بـا  تبريـز  دسـتان  تهي كه چنان باشند؛ نظامي قدرت هر

  .كردند مقاومت سختي به شاه محمدعلي نيروهاي
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  مقدمه. 1
ساختار . قاجار است ةدر دور رانيبررسي ساختار طبقاتي ا هاصلي ب يدر پژوهش حاضر اتكا

هـا   كاالهاي خارجي به كشور، پيشه ةروي بي ورود ليسو به دل كياز  قاجار ةدور رانيا يطبقات
سـاختار  وجودآورد كه اينان بيـرون از   هرا ب» زيرطبقه«به نام  يها را نابودكرد و گروه و حرفه

 و خــاص شــغل داراي ريــگــروه اخ). 142 -  141: 1374زاده،  ييلهســا(طبقــاتي قرارگرفتنــد 
ممكن بود كـه بعضـي از    ،البته. در واقع زندگي طفيلي و وابسته به غير داشتند نبوده، توليدگر

ايي هـ  اي كار كرده بعداً بيكار شده باشند؛ گروه اي نداشته يا دوره اين افراد اصالً حرفه و پيشه
ابسـتگان  و ،فروشـان  مـي، غالمـان خـانگي، دسـت    ئمثل فقيران، گدايان، دزدهـا، بيكـاران دا  

يـاد   (Lumpen)» لمـپن «جهال و ولگردان كه در اصطالح از اينان به عنوان  ،اراذل ،خانوادگي
برداري در كارهاي غيرقـانوني ديگـر هـم     ها غير از دزدي و كاله گروه نياز ا يبخش. شود مي

زني، اخالل در نظم عمـومي، ايجـاد رعـب و     مثل زورستاني و تيغ ؛)همان(كردند  شركت مي
هـا و   رده نيتـر  شـناختي اينـان در پـايين    از نظر جامعه. وحشت و درگيري با نيروهاي نظميه
هـاي مختلـف    گـروه  ياجتمـاع  و ياسـ يس يها در تنش مراتب اجتماعي قراردارند و معموالً

سوي خود جذب كرده و در جهت اهـداف و مطـامع سياسـي    ند آنها را به ستتوان سياسي مي
موافق  يبرده در دو سو هاي نام مشروطيت از اين گروه ةدر دور. برداري كنند خود از آنها بهره

از رهبران  يستأ به شتريها ب گونه گروه نيرسد ا  ينظرم به. شده است هو مخالف انقالب استفاد
 ييبـاال  يهـا  يو از آگـاه  كـرده شـركت   ياجتمـاع  يهـا  حركت در ياسيس اناتيجر يفكر

امي در انقالب مشروطيت تبريز ظعنوان بازوي ن به ادشدهي يها اگرچه گروه. بودندبرخوردار ن
هاي تاريخي انقالب مشروطه اين امر بـه   تا به حال در پژوهش ،اند كردهبيشترين نقش را ايفا 

هـا در انقـالب    اي به نقش لمـپن  اد در مقالهنژ دور از ديد محققان قرارگرفته، فقط دكتر دهقان
 جامعـه  نييپـا  يها گروه ريدستان و سا و تهي راپرداخته و كمتر به نقش فق 1مشروطيت ايران

دسـت و   هاي تهـي  در اين مقاله نقش گروه ن،يبنابرا. خصوص شهر تبريز اشاره كرده است به
  .است گرفتهمورد بررسي قرار تيمشروط ةدر دور زيفقير شهر تبر

  
  تيمشروط انقالب در زيتبر يشهر دستان يته. 2

 ساكنان تياكثر زيتبردست  يكشان ته مردم محروم و زحمت ةدر آغاز جنبش مشروطه، تود
 كـه  بـود  ييشـهرها  نينخسـت  از زيتبر). 247: 1385 ،يرواسان(دادند  يم ليشهر را تشك نيا
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 يبـرا ) 1324 يالثان يجماد 14(تهران  در تيمشروط ياعطا از پس يكوتاه مدت آن مردم
 بازرگان، ،يدستجات روحان ،1324رجب  29در . وجوش افتاد به جنب هكسب نظام مشروط

 مسـجد  و انگلسـتان  يكنسـولگر  يسو به بزرگان از تيبه تبع يدستان شهر يو ته انيبازار
 يروزها بـرا  نياز آن دارد كه حكومت در ا تيحكا ها  گزارش. خان به راه افتادند صمصمام

رفتـه و   يينـانوا  يها دكان به نيد، اما فقرا و مساككراز جنبش مردم نان را ارزان  يريجلوگ
 بـه  مـا  كـه  ديـ كن اليـ مبادا خ. ديبفروش يقبل متيق به ديبا«: چراغ را خاموش كرده و گفتند

، 2  س ق،  1324 د،يـ الحد( »ميـ ا شـده  جمـع  نجـا يا اتيمختصر نيگوشت و ا و نان جهت
خان و  صمصام مسجد در زياظ معروف تبروع ،زمان نيدر ا نكهيبا توجه به ا). 4 -  3/ 15  ش
 نياز ا يكي ،كردند يم يسخنران مشروطه نظام محاسن خصوص در مردم يبرا مساجد ريسا

؟ توده ديخواه ينان و گوشت ارزان م د؟يخواه يال كرده بود كه شما چه مؤوعاظ از مردم س
 پس خيش. ميخواه ينان و گوشت ارزان م يآر«: گفتند ،از مشروطه نداشتند يكه ابتدا شناخت

 د؟يـ خواه يم مشروطه حكومت ايال كرده آسؤ آنان از گريبار د كي مشروطه يايمزا شرح از
 بخـش  ).Amir Arjomand, 1968: 37-38( »يآر: گفتنـد  بلند يصدا با مرتبه سه آنان بار نيا
 تيمشـروط  از تيـ حما بـه  شـهر  يرروحـان يو غ يبزرگان روحان تياز مردم در مع يريكث

 ،يكسـب آگـاه   يبـرا سـوادان و نـاداران    يب يحت و ديگرد ليتشك يالتيانجمن ا. برخاستند
 شانيا يكردند آن را برا يو از باسوادها تقاضا م دهيرا خر انجمن ةروزنام مشتركاً يچندنفر
با آغاز كشاكش بر سر متمم قـانون   ق،  1325االول  عيدر رب). 41: تا يب ،آذر يديناه( بخوانند
 ،شـد  يآن به مجلس تعلـل مـ   ةارائ در يول شده تمام قانون نيتدو كه مردم ديو ترد ياساس

 مردم اقشار از يريجمع كث و شده ليآورد و بازار تعط وجود به زيرا در تبر ياعتراضات مردم
در نامـة   االسـالم   ثقة. خانه جمع شدند تلگراف اطيدستان در ح يته ريسا و عمله و كارگر و

 قتـاً يحق«: سـد ينو يكنندگان م اجتماع گروه نيا حال فيبه مستشارالدوله در توص 15 ةشمار
بـاز  [» آچمـاروخ «. زننـد  يم اديفروش فر دوغ و حمال سقّا، گوركن، نام صادق اغراق، بدون

كار  نيمحرك عوام را در ا االسالم ثقة). 80: 1378 افشار،( »شد ماليپا بالمره كسبه] ميكن ينم
 و كـرده  جمـع  خـود  دور را زيتبر دستان يته از ياريبس تعداد كه داند يم يچ دوه رهاشميم

 شاهد ها سال كه شهر دستان يته). 54: 1354 ،يزيتبر( است شده ها يتندرو يبرخ موجب
 در يدگرگـون  ةوعـد انقالب كه  شامديمسلماً از پ اند، بوده جامعه يطبقات ةفاصل و يعدالت يب

 خود يها خطابه در ميسل خيش. كردند يم استقبال كرد، يم مطرح را يزندگ در رفاه و جامعه
 تيوضع بهبود ةوعد آنان به و گفت يم سخن توده نيا زبان از زيتبر خان صمصام مسجد در
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 تيحكا »انده بو كباب كاسب يا« او معروف سخن. داد يم را مشروطه حكومت در يزندگ
  ).165: 1369 ،يكسرو( دارد امر نيا از

 انينوا يو به پاس حال ب ق  1325 االول عيرب يمردم اعتراض در دستان يته يداريپا يبرا
  :كه قرارشد

ـ  يةهمچنان مزد آنان را بپردازند و هر كه را همسا  غيـ در او از يريدسـتگ  اسـت  يزيـ چ يب
 بـازار  يلـ يبـا آن كـه در تعط  . بردند يلذت م مدهاشاياز پ زانيچ يب نگونهيباربران و ا. دينگو

 دنيطلب در همه نيدانستند و با ا يقانون را نم يكه معن يدرحال. پول مانده بودند يو ب كاريب
  ).299: همان(كردند  يم يفشارپا آن

دستان  يته حضور حفظ يبرا جنبش رهبران يسو از آگاهانه اقدامات نيرسد ا ينظرم به
دستان  يته ،متقابالً. گرفت يم صورت آنان ينظام يروياز ن يمند بهره يانقالب برا ةدر صحن
. قرارگرفتنـد  مركز نيا امر تحت يالتيا انجمن يريگ شكل و زيتبر در تحوالت جاديشهر با ا

مشكالت مربـوط و نـامربوط خـود را بـه انجمـن       زيتبر اندست يصنوف ته ،اساس منابع رب
 »بودنـد  ظـالم  حكام يبركنار و تيخواهان امن يگروه«. شدند يآورده و خواهان حل آنها م

بـه   بودنـد،  كه بـه تهـران رفتـه    يانيآقا از عمله و نوكرِ يگروه). 1/ 12ش : 1324 ،انجمن(
خواهـان تنـزّل نـرخ     يافتـاده و گروهـ   به مواجـب عقـب   يدگيانجمن آمده و خواهان رس

 مشـروطه  يبو الحق«: سدينو يم يا هيجويو). 1/ 16ش : 1324 ،انجمن(شدند  يمأكوالت م
 و خواروبـار  نيمتـأ  با زيانجمن تبر). 15: 1348 ،يا هيجويو( »گشت يالجمله استشمام م يف

 تـالش پـرورش   و آمـوزش  بسـط  و يعمـوم  بهداشـت  به يدگيرس ت،يامن استقرار پوشاك،
 انجمناقدامات . كند جلب تيمشروط از يبانيدست را در پشت يته يها توده تيكرد حما يم

دست اعم از مرد و زن و اجامر  يته ةتود نيگاه هم. گرفت يم ها صورت توده نيبه كمك هم
كردنـد   يمـ  يرا بـاز  ين غله نقش اساسمسئوال كشتن ايو اوباش در اخراج بزرگان از شهر 

 بـا  زيـ دستان تبر يشورش ته ةسيضمن مقا يكسرو). 150 -  120: 1386 ت،يمشروط عيوقا(
گردند  يم رهيكم چ كم و آمده شيپ پابرهنگان و زانيچ يب گروه كه سدينو يم فرانسه شورش

 آمده رونيب خودكامگان ردستيز از زانيچ يب نيشدن شورش بود كه ا قيعم از نشان نيو ا
  ). 255: 1369 ،يكسرو(پردازند  يم آنها از انتقام به و

و  زيموافقان و مخالفان مشروطه در تبر يبند شاه و آغاز صف يكارآمدن محمدعل يبا رو
 تيدو گـروه مخـالف و طرفـدار مشـروط     مشروطه، از تياز روحان يشدن بخش با جدا زين

كـه   زيـ تبر ةمتشرع و امام جمع يروحان مجتهد، رزاحسني، ميچ دوه رهاشميم. گرفت شكل



 51   نادر رزاقيو  پرست ولي دين

 

 داشتند، يقيسرخاب و قراملك نفوذ عم ،يچ در محلّات دوه يدست شهر يته يها توده نيب
بـه  . عنوان مخالفان مشروطه دور خود جمع كردند دست را به يته اقشار نياز هم ييها گروه
كـرده   هيـ را كرا يو رختشو ريهاشم صدها تن از زنان فق ديس« ينياز شاهدان ع يكي ةنوشت

دادنـد كـه مـا مشـروطه      يزنان شعار مـ  نيدوهزار داده در مسجد جمع نمود و ا كيبه هر 
ال و جه ان،يلوط از تن صدها كه ديافزا ياو م). 547: 1386، تيمشروط عيوقا( »ميخواه ينم

ـ  نهيجمع شده و در مراسم س بودند، مجتهد حسن رزايدست كه تحت امر م يطبقات ته  يزن
 حـذف  را نيند نام امام حسـ ا ماه است در تالش هخواهان چهارد زدند كه مشروطه يم اديفر

مـردم   و هخواند يباب و نيد يب را خواهان مشروطهكار  محافظهن ايروحان). 408 :همان( كنند
 ،بعد يمدت). 169: 1379 ،يزيرخيام(كردند  يم كيتحر آنان هيو سرخاب را عل يچ هدو ريفق

االول  عيـ رب(ن مخالف مشروطه از شهر اخراج شدند ايانجمن روحان ياعضا ت،ياكثر يبا رأ
 تيمشـروط  از تيـ حما در زيـ تبر مـردم  وحـدت  به اقدام نيا). 67: 1356 ،يفتح) (1325
 تنهـا  زيبزرگ تبر ياز علما. ديگرد تيمشروط از عوام يدگيمحكم زد و باعث رم يا ضربه
  ).245: 1369 ،يكسرو(بود  االسالم  ثقة ،با مشروطه همراه ماند آخر تا كه يكس

 7( زيبه تبر يچ هاشم دوهريمو بازگشت  تيمشروط ينابود يشاه برا يمحمدعل ميتصم
 شـهر  نيـ اهـا را در   تنش يچ دوه ةدر محل »هياسالم«نام  به يانجمن ليو تشك) 1326محرم 

. و اوضاع شهر را آشفته ساخت شده ميمحلّات به دو گروه موافق و مخالف تقس. كرد شتريب
ـ ي( كـرد  جمـع  پـا  خرده كاسبان ها، كارهيب ان،يلوط از را خود انيتفنگچ هياسالم انجمن  ،يزدان
 نيـ ا. و سـرخاب بـه راه انداختنـد    يچ دوه ةمحل انيها را لوط يريدرگ نينخست). 80: 1388

 ريـ م بـاقر،  ديحـاج سـ   رمنـاف، يماننـد م  زيـ نفوذ تبرباو  هيصاحبان سرما يالواط كه از سو
ـ  يچـ  ههاشـم دو ريمو  يصراف كمپان يمحمدعل  عيوقـا (شـدند   يمـ  يفكـر  و يمـال  نيمأت
بودنـد و   تيها همراه بزرگان مخالف مشروط يريهمواره در درگ ،)540: 1386، تيمشروط

 يعنوان بـازو  به قت،يدر حق). 469 :همان(كردند  يمفايارا  يدر حوادث گوناگون نقش مهم
ماننـد   يباغميشـه بـا لوطيـان    ةمحل. كردند يكار عمل م محافظه انيروحان يةقهر ةو قو ينظام
خدمت انجمن اسـالميه و سـپس   و مختار علّاف در ) 175: 1376 ،كسروي(اهللا آسيابان  فتح

نايب كاظم، نايـب اصـغر و نايـب    ) شتربان(چي  دوه ةدر محل). 295 :همان(ها بودند  روس
 بـا  مخالفـت  در زيـ سـرخاب ن  ياهـال . رفتنـد  يشـمارم  حسن از لوطيـان بنـام آن محلـه بـه    

اهـل آن   يضميري از همكار. تبريز شركت كردند ةماه هاي يازده خواهان در جنگ مشروطه
كريم نامي از جهال اين محـل در  ). 35 -  25: 1356 ،ضميري(ها گزارش داده است  روسبا 
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). 294: 1376كسروي، (كرده است  يها آنان را ياري م روس توسط زيخواهان تبر قتل آزادي
). 34: 1356 ،االسـالم  شـيخ (بـود   ليـ مخالفـان متما  ةششكالن با اعيان و اشرافش بـه جبهـ  

 جـا عباس از لوطيان معروف آن). 759: 1369 ،كسروي(ي داشت اريقراملك جوانان دلير بس
قرارگرفت و به يكي از عامالن و  تيمخالفان مشروط ةن در جبهابود كه در جنگ با مجاهد

كه ) آباد حكم(هكماوار ). 4: 1326 ،انجمن(تبريز درآمد  ةياران صمدخان در بستن راه آذوق
و لوطيان معـروفش نايـب   ) 29 -  28: 1323 ،كسروي(آن كارگر روزمزد بودند  ينصف اهال

  . قرارداشت زييوسف طرفدار مشروطه و نايب عباس از مخالفان مشروطه در غرب تبر
 نايب ستارخان، چون يانياميرخيز با لوط نهمچو يمحالت تيطرفداران مشروط ةدر جبه

امـامعلي و  هـاي سـتارخان،    خـان، بـرادرزاده   خان، نايب اكبرخان، محمدخان و كريم حسين
بـه   ياهراب با دو بـرادر لـوط   ةحاجي عظيم، برادران ستارخان و آقا يوسف قصاب و محل

 يانيـ لوطچرنداب با  ؛)133: 1348 ،يا هيجويو(» نايب علي اهرابي«و » نايب محمد« يها نام
خان، نايب حسن، صـادق عمـو اوغلـي، اصـغر، محمـد و اسـدآقا فشـنگچي         مانند يوسف

مثـل باقرخـان، يوزباشـي تقـي، نايـب       يانيـ خيابان بـا لوط  ةمحل ؛)455: 1356 ،طاهرزاده(
: 1356 ،فتحـي (خان  و حسين) حسن ديوانه(» حسن دلي«محمدآقا، نايب حسن معروف به 

 ةدسـت ايـن منطقـه در پشـت جبهـ      كه مردم تهي) شام قازان(شنب غازان . قرارداشتند) 24
دسـت از   ن فقيـر و تهـي  اعـدادي از مجاهـد  با ت) آباد ليل(ليالوا  ؛كردند مجاهدان را ياري مي

شـعبان   28و  1326شعبان  7خان باغبان و ماراالن كه در جنگ  جمله محمد ميراب، حسين
). 167: 1348، يا هيـ جويو( كردنـد  فـا ياي ا همان سال اهالي فقير ايـن محـل نقـش ارزنـده    

روسيان نقش مهمي ن با اهاي مجاهد دست اين محله در جنگ دايي كه از لوطيان تهي رمضان
دسـت چـون نايـب     تهـي  ينابا مجاهـد ) ورجي(ويجويه  ةمحل ؛)35: 1384 ،وفايي(داشت 

و  )200: 1351 ،؛ براون271: 1376 ،كسروي(اهللا  محمدعلي، مشهدي حسين، مشهدي سيف
مثـل نايـب    يخواه با لوطيان مشروطه ،مشروطيت خالي از فقرا نبود ةنوبر كه در دور ةمحل

  ).271: 1376 ،يكسرو( بودند زيخواه تبر مشروطه محالت گريخليل جزو د
  

 يهـا  گـروه  بـه  جهـال  و انيلوط وستنيپ علل و زين تبرامجاهد يطبقات بيترك. 3
  نامجاهد

 مشـروطه  از يهوادار به زيتبر در تيكه در انقالب مشروط ياز تعداد مجاهدان يآمار متفاوت
 ،)111: 1348 ،يا هيـ جويو(هـزار نفـر   20تعداد آنها را  يا هيجويو. است شده ارائه برخاستند،
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آنهـا را   ورين يو آنژ) 116: 1385 ،يزداني(هزار نفر 2آنها را كمتر از  مزيتا ةخبرنگار روزنام
: 1348 ور،يـ ن يآنژ( بودند شيهزار تن قابل افزا6است كه هنگام لزوم تا  كرده هزار تن ذكر4

 ياهـال  از متشكل ستارخان، فرمان تحت مجاهدان ادتعد يآفار ژانت ب،يترت نيهم به). 83
نقـل   يكسرو). 281: 1379 ،يآفار( است كرده هزار نفر ذكر4قفقاز را  ونيانقالب و جانيآذربا

هزاران تن بـه   ،كنند هيتوانستند تفنگ ته ياگر مردم م ق  1327صفر  12كند كه در جنگ   يم
  ). 861 -  860: 1369 ،كسروي( وستنديپ يمجاهدان م
وران بودنـد   شـه يپ و برزگران زان،يچ كم و جامعه نييپا يها ن از گروهمجاهدا نيغالب ا

 جنـگ  در كه چنان گذاشتند، ينم نبرد دانيم به يپا مجاهدان تمام البته،). 399 -  392 :همان(
 ملت، ةنال(مجاهد شركت نداشتند  300از  شيب ق  1326 شعبان چهاردهم در ماكو ياردو با

 عـده  كيـ تاجر،  ،اشخاص مطلع ين را معدودامجاهد كهاست  آن برطاهرزاده ). 2: 1326
دادنـد كـه از شـدت جنـگ و      يمـ  ليتشك يدستان شهر يته ريكار و سا كار و صنعت كاسب
كـه عمـال    چنـان  بود؛ يخال شانيها بيج و گرسنه شانيها شكم ،آنان زرد يها چهره يقحط
: 1356طاهرزاده، (كردند  ينم يتوجه ند،سوم و چهارم بود ةطبق از كه انييفدا نيبه ا يدولت
شـهر   يكنـد كـه سـبب نـاامن     يم يسروپا معرف يب يا ن را عدهارضا سران مجاهد ديس). 68
از آنان  يمجاهدان بخش يطبقات يبند بياو در ترك). 167: 1386، تيمشروط عيوقا(ند ا هشد

غالـب  ). 147 -  136 :همـان (شـمارد   يمـ  اوبـاش  و اجامر را گريد يرا نوكر اربابان و گروه
صـمدخان   يوقتـ . مناسب عاجز بودنـد  يها سالح يةته از يزيچ يب و فقر لين به دلامجاهد
شان از آنان طلب پول كـرده، امـا    يآزاد يبرا ركرد،يدست را دستگ ين تهااز مجاهد يتعداد

آنها را كنـد و رهـا سـاخته بـود      يها لباس زيصمدخان ن ؛نداشتند پولتوان پرداخت  شانيا
  :است آمده شده، نوشته براون ادوارد يبرا زيكه از تبر ييها در نامه). 29: 1363 ،يجورابچ(

 يفقـط محـض از بـرا    اسـتبداد،  نـه  و سـت يدانستند مشروطه چ يها نه م يتفنگچ نياكثر ا
  ).175: 1351براون، (اند  تفنگ برداشته رنديقران بگ كي يو گذران خود كه روز شتيمع

بعدها  يول ،گرفتند ينم يشركت در جنگ پول ليدلبه  آغازن در مجاهدا از ياديتعداد ز
 و وانفيا. قران بپردازد 1هر نفر  يگرفت كه جهت كاهش مشكالت آنها برا ميانجمن تصم

وران، كسـبه، كـارگر،    شهياز پ ييها ن داوطلب را گروهمجاهدا يتمام كه دارند اشاره يقاسم
). 14: 1353 ،ي؛ قاسـم 50: 1357 وانـف، يا(دادنـد   يمـ  ليو دهقانان تشـك  يدستان شهر يته
آنهـا را   ياجتمـاع  تيـ موقع ،ناتن از مجاهد 100 تعداد انياز م يبيتقر يدر برآورد يزداني

  :كند يم انيب نيچن
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راهـزن،   ،يراهدار گمرك، قاچاقچ راب،يم ،ينفر دالل اسب، نوكر شخص 9نفر  100از آن 
و  ييتـن بـه ملّـا    4دار بـاغ،   اجـاره  ايـ نفـر باغبـان    3 ،شاگرد مغازه و نوازنده بودنـد باربر، 
 هر از پا خردهتاجر  ،دار نيزم ،ييبنّا ،يفراش حكومت يها از شغل. اشتغال داشتند يدار مكتب
تاجرزاده و  ايتن تاجر  12و ييتن روستا 6 زين و بودند مجاهدان ةدست نينفر در ب دوكدام 

نجـار، دبـاغ،    اط،يـ چون نانوا، قصاب، خ ييها شهيحال در پ انهيدار كوچك و م تن دكان 58
  ). 84: 1388 ،يزداني(دوز بودند  نهيآهنگر و پ

 خواهان مشروطه اميق آغاز با كه بودند قفقاز به مهاجر يرانيا كارگران مجاهدان از يبرخ
 ،يابيـ م لياسـماع  يمشـهد . وسـتند يپ مجاهـدان  ةدست به رسانده، شهر نيا به را خود زيتبر

). 55 :همـان ( بودنـد  دسـته  نيا از خان يحاج و يچرنداب محمدصادق ،يمحمدعل يمشهد
 تياكثر كه دهد يم نشان مجاهدان دستجات در تن 100 نيب از وران شهيپ از نفر 58 تيعضو

 نيـ در ا نيالمتـ  حبل ةروزنام. بودند وران شهيپ و اصناف نيب از زيتبر خواه مشروطه مجاهدان
 كـه  هـا  شهيپ چه و شد بسته كه ها دكان چه شد، مسلم يمجاهد چون«: سدينو يخصوص م

 از ديرا كه نبا يا نكته ،اما). 57: 1388 ،يزداني از نقل به؛ 2: 1325 ن،يالمت حبل( »ديگرد ترك
 نيچنـد  ستارخان خود جمله از مجاهدان نياز ا يتنها تعداد است كه نه نيا كرد، غفلت آن
آمدنـد، تعـداد    يمـ  حساب جزو صاحبان مشاغل موقت به بودند و ردادهييتغ را خود شغل بار
خود را  ةشيشغل و پ يخارج يوران جزء هم بر اثر ورود مصنوعات و كاال شهياز پ ياريبس

 و انيـ از لوط يبخشـ . بودنـد  هدسـتان اضـافه شـد    يو تهـ  كـاران ياز دست داده و به جمع ب
از  يرخـ ب. رفتنـد  يشـمارم  بهدستان  يته نيجزو هم بودند، وستهين پاوران كه به مجاهد شهيپ
 تيـ به جهت تبع يگروه محله، انيك از دفاع و انهيگرا يلوط يها افراد به جهت خصلت نيا

ـ  ايـ  و شـت يبـه جهـت گـذران مع    يا عـده و  يو فكر ينياز بزرگان د  يهـا  رقابـت  يدر پ
عرصـه   نيـ وارد ا ،داده نام موافق و مخالف مشروطه خود را نشـان   به بار نيا انهيگرا يلوط

  .دبودن وستهيپن اشده و به صف مجاهد
  

  زيتبر ةماه ازدهيدر مقاومت  يدستان شهر يته. 4
 مجاهـدان  گـروه  تيعضـو  بـه  زيتبر يمردم يها پس از بمباران مجلس، هزاران نفر از گروه

: 1369 ،يكسـرو (كردند  يتوان و خواهش خود پول كمك م ةانداز به زين زانيچ كم. درآمدند
خواه اعم از اشخاص متمول  مشروطه ةمقاومت، تود يها در جنگ). 195: 1380؛ براون، 624
 ةچه از جنبـ  يچه به صورت عمل يدست شهر يته يها توده. ن بودندمجاهدا كنار در ريو فق
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دستان بـود   يبارز ته يها نمونه از يكيخان باغبان  نيحس. دادند يم ياريمجاهدان را  ،يمعنو
 زيـ تبر بـازار  تيـ مسئول امن 1326رجب  5در جنگ . كرد يم يبزرگان باغبان يها كه در خانه

خود  ،رفت و هر كجا كار سخت بود يم گريبه سنگر د يبرهنه از سنگر ياو با سر و پا. بود
 چـون  يمشهور انيلوطبا  ،1326رجب  19او در ). 703: 1369 ،يكسرو( ستاديا يبه جنگ م

ـ  يو رهبـر  دياهراب جنگ ةمحل در يعل بيمحمد و برادرش نا  بينا از پانصـد تـن از    شيب
جنـگ بـود    ياصل يها در جنگ با سپاه ماكو در آناخاتون از مهره. داشت برعهدهن را امجاهد

او را طـاهرزاده  ). 783 :همـان ( »هـا افتـاد   زبان به نامش ياپياندازه نمود و پ يب يجانفشان« كه
از  دسـت  تنـگ  مجاهـدان  اكثر نكهيبا ا). 423: 1356طاهرزاده، ( دينام »نيلنگر صف مجاهد«

 يد، نسبت به اموال مردم دست تعدداشتن اريمحافظت از بازار را در اخت باغبان نيجمله حس
پرست در تمام محاربـات   وطن و ريدل شجاع جوان نيالحق ا«: ملت نوشت ةنال. دراز نكردند

 باغبـان  خان نيحس). 424: 1356طاهرزاده،  ؛2: 1326 ،ملت ةنال( »بود احرار شِيالج مقدمهدر 
  ).1326رمضان  15(و سرخاب كشته شد  يچ هدر جنگ با محلّات دو

 دستان يتهفرزندان  ،بود را دربرگرفته يا هر خانه زيتبر دركه ترس و وحشت جنگ  يزمان
بر  يهر لحظه امكان داشت توپ. خودشان با كمبود آذوقه مواجه بودند دند؛يجنگ يدر محلّات م

بـا وجـود   . سازد نبود، نابود اديهم ز يليآنها را كه خ ستيو هست و ن ديآنها فرود آ ةسر خان
 يدست شـهر  يته يها گروه كه دارند تيمنابع حكا يها نوشته ،ب و مشكالتيمصا نيتمام ا

آنـان را  ...  و ماننـد پركـردن فشـنگ    ييهـا  كـار  در و آمـده  مجاهدان انيها به م از جمله عمله
خواه با آنان مواجه بودنـد و در   دستان در محالت مشروطه يكه ته يمشكل اصل. دادند يم  ياري

ـ  بـه  هيانجمـن اسـالم  . بـود  ييكمبود نـان و اقـالم غـذا    ،مقابل آن مقاومت كردند  نكـه يا ةبهان
راه ورود آذوقـه را بـه شـهر بسـت      ق  1325در ماه مبارك رمضان  ،هستند يخواهان باب مشروطه

 كودكان و مردان و زنان از نفر صدهزاريافتادن س از به وحشت يضمير). 22: 1363 ،يجورابچ(
  . مخالفان نان فراوان و ارزان بود ةجبه در اما ديافزا يدر ادامه م يو. دهد يخبرم يزيتبر

آوردنـد،   يمـ ) خواهان مشروطه( طرف نينان گرفته به ا من مياز زنان و كودكان ن ياگر بعض
  ).34: 1356 ،يضمير( هستند صراط موكل ايگو اورنديگذاشتند ب ينم نان عدد كي
 ،يكاالهـا و ارزاق عمـوم   مـت ينسبت بـه ق  تيبا حساس ،كه خود تاجر بوده يجورابچ

 يجا به و نكرده دايناهار نان پ يمردم برا) ق  1327( ش  1288 سال نوروز در كه سدينو يم
 د؛يكشـ  تـه  هـم  بـرنج  و شـد  تمام هم لپه و نخود نكهيخوردند تا ا يم ،لپه پخته و نخود آن
به چهارده قران، روغـن و كـره    يهزار، برنج صدر من هشت كيبه  يابيقند بر اثر كم متيق
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 ؛شـد  يفروختـه مـ   يمن چهار عباس كي يختنير رونيب يزرد آلو ةبرگ د؛يبه شش تومان رس
ها و مزارع  باغ در نيريش يها عاقبت مردم به خوردن علف. ديآن به دوهزار رس متيبعدها ق

هـا در   جنگ نيا تلفات نيشتريبراون نوشته است كه ب). 37: 1363 ،يجورابچ(آوردند  يرو
بـرخالف ثروتمنـدان كـه غالـب     ).  258: 1380براون، ( است بوده يشهر ريفق طبقات نيب
 يكردنـد و گرسـنگ   يدسـتان فقـط روز را شـب مـ     يكردند، تهـ  يم رهيذخ را خود حتاجيما
 فشار چنان زيتبر دست يته اقشار بر يگرسنگ ماهه، ازدهي جنگ آخر يها در ماه. دنديكش يم

 -  294: 1379 ،يآفـار ( رفـت  يمـ  انيخارج يها اقامتگاه به آنان ةحمل احتمال كه بود آورده
 يكاله و ملّا و زيچ از افراد توانگر و كم يخواهان انبوه مشروطه نيدر ب ن،يبا وجود ا). 295

هـا   جنـگ  نيـ در ا يشـهر  كـاران ياز ب يجـورابچ ). 863: 1369 ،يكسـرو ( داشتند حضور
كردنـد   يمـ  تيـ فعال رهيتداركات و غ يةها و ته مثل پركردن فشنگ ييكند كه در كارها يم ادي
دسـتان در قالـب    يتهـ  از گـر يد يبخش). 19: 1385 د،ي؛ پورشه16 -  15: 1363 ،يجورابچ(

ها و  خانه واريشتافتند و در ساختن سنگر و شكافتن د ين مابه كمك مجاهد يساختمان ةعمل
 عنـوان  تحـت  آنـان  از يكسـرو  كـه  گـروه  نيـ ا. دادنـد  يمـ  يارين را اها مجاهداسر كاروان

. دنـد كر فـا يا مقاومت نيدر ا يا نقش ارزنده ،كند يادمي) 712: 1369 ،يكسرو( »انيچ كلنگ«
  : است كرده فيتوص نيق چن  1327در سال  را زياوضاع شهر تبر يكسرو

هـا از كشـمش و    يخـوردن  گـر يتنها گندم و برنج، بلكه د در شهر نه. بود يها ته مغازه ةهم
 به مردم همه ني، با اديرس يگران به فروش م اريآمد و بس يم دست ها كمتر به يگ خرما و دانه

  ). 871 :همان(آورند  ينم خود يرو

 يبــرا يكــه پنهــان رااز حمــاالن  يا از آن اســت كــه دســته يحــاك يگــزارش جــورابچ
مـورد   كـرده،  ريخـان دسـتگ   ميرحـ  يروهاين ،وردندآ يم شهر رونيخواهان گندم از ب مشروطه
 مجاهـدان  از يكـ ياز قول  يكسرو). 37: 1363 ،يجورابچ( دادند يقرارمسخت  يها هشكنج

 كـه  دهيـ د شـان يها بچه با را يزنان بوده جنگ مشغول مزارع از يكيكه در  يهنگام سد،ينو يم
 يجـان  يبهـا  بـه  نـان  ييروزهـا  نيدر چنـ . گشتند يبازم و كرده ونجهي از پر را خود دستمال

 در كه يريمرد فق. مردم دست از مقاومت برنداشتند). 884: 1369 ،يكسرو(رفت  يم شمار به
 شـود  تمـام  ونجهي اگر بود دهيپرس يكه از و يال تاجرؤدر برابر س بود، ونجهيحال خوردن 

پوست  ،اگر آن هم تمام شد. خورد يبرگ درختان را م: با غرورگفته بود ،كار خواهد كرد چه
: 1338 ،زاده يتقـ (شاه درخواهـد آورد   يدرختان را خواهد خورد و دمار از روزگار محمدعل

 اًبـود كـه ظـاهر    دهيخطر رسـ  از هدرج دست به آن يته مردم صاليو است يگرسنگ). 80 -  79
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مـردم   ).295: 1379 ،يآفـار ( دبـو  انداختـه را به خطـر   زيتبر ميمق انيخارج اتيو ح تيامن
دستان بودند و در سـر   يكه غالباً از ته زين زجيالوار و خواجه د ان،يمثل ما زيتبر يةمناطق حاش

از ستارخان تفنگ و فشـنگ گرفتـه و    قرارداشتند، ماكو سپاه خصوصاً ياستبداد يروهايراه ن
شـهر را جـزو    يةمـردم حاشـ   يزيـ رخيام. دنـد يشـاه گرد  يمقابله با طرفداران محمدعل ةآماد

 محـالت  در يطيشرا نيدر چن). 166: 1379 ،يزيرخيام(طرفداران مشروطه ذكر كرده است 
  ).124: 1384 ان،يآبراهام( داشتند تين حاكممرتجعا زين زيتبر تيپرجمع و نيرنشيفق

 ينظـام  يهـا  يريـ درگ در زيـ ن زيال تبرو جه انيلوط د،يآ يكه از منابع گوناگون برم چنان
 نيـ ا يداخلـ  يهـا  را در جنگ يبوده و نقش اساس هيثابت قض يهمواره پا زيتبر ةماه ازدهي

 14جنگ مهـم   ،عنوان نمونه به د؛يگنج نخواهد مقال نيآنها در ا ةدند كه ذكر همفاكريا شهر
لوطيان و اوبـاش قراملـك و تفنگچيـان هكمـاوار از      يكه سپاه ماكو با همراه 1326شعبان 

: 1379اميرخيـزي،  (كردنـد   يثمـر  ين جنگ سخت و باجمله عيوضعلي و عباس با مجاهد
اي را بــه  گســترده ةاتفــاق حملــ شــعبان تمــام نيروهــاي اســتبدادي بــه 27در ). 169 -  168

 بـه . بودنـد  پيشرو اسكو لوطيان ژهيو د كه سواران و لوطيان قراملك بهخواهان كردن مشروطه
س لوطيـان قراملـك در حـال    أدر ر كه ،از لوطيان مشهور ،عيوضعلي اسكويي ،منابع ةنوشت

 ،در حين جنگ بر اثر اصابت گلولـه زخمـي شـد وچـون او را بازگردانيدنـد      ،پيشروي بود
  ).776 -  754: 1369 ،؛ كسروي229: 1348اي،  ويجويه(ديگران هم بازگشتند 

  
  ها با روس يدستان در جنگ شهر ينقش ته. 5

ن و امجاهـد  يهـا  تياز فعال يديدور جد ،)1327االول  ربيع( جانيها به آذربا با ورود روس
 بـود،  زيـ تبر رونيـ خود كه قرار بر مانـدن در ب  ةرغم وعد بهها  روس. آغازشد زيمردم در تبر

از  يدند و به كمـك بعضـ  كرتفنگ و فشنگ مجاهدان  يآور جمع به اقدام و شده شهر وارد
كـرده و بـه    بيـ را تخر يهكماوار وسفي بينا ةخان ،يهكماوار نيحس بينا مثل انيلوط

 و الـه ياال بيمذاكرات انجمن و نا). 1329الحجه  يذ 29(و قتل مردم پرداختند  تيآزار و اذ
هـا قصـد    روس رايـ ز د،ينرس ييها به جا روس با) جانيآذربا يلشكرهافرمانده ( اءالدولهيض

: 1376 ،يكسـرو (به مجاهدان دستور مقاومت صادر شد  ،لذا. داشتند را زيتبر ياشغال نظام
دوبـاره دسـت بـه سـالح      ؛دستان بودنـد  يته انياكثر مجاهدان از م زيبار ن نيا). 263 -  261

 يانيشـا  يروزيـ ن پادر جنگ اول، مجاهـد . ها آغازكردند را با روس ينيگرفته و جنگ خون
 يهـا  به آنان كمك ،جنگ با مجاهدان همنوا شده نيدر ا زيانبوه مردم ن ةتود ؛آوردند دست به
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خـان   يمحمـدعل  يمشـهد  نـام  بـه  مجاهـدان  از يكـ يبه نقل از  يكسرو. كردند يالزم را م
خـود را   يها از مردم كفش يكي. نداشت يدرست كفش مجاهدان از يكي يكه حت سدينو يم

 شهـا بـه قـتل    روس كـه  »آقـا « نـام  بـه  مجاهـدان  از يكيبرادر . داد او به اريبا خواهش بس
داده  يخواست تفنگ و فشنگ به و هينزد ما آمده و با گر ،بود يو مرد كارگر ندبود هاندرس

همـو از جـوان   ). 267 -  264 :همان( رديها جنگ كند و انتقام خون برادرش را بگ تا با روس
هـا   شب از يكي در و ديخواب ينوبر م ةها در بازارچ كند كه شب يم ادي يخانمان يب ةسال هفده

را برداشته و بـه   يو ةاسلح كرده، مجروح كارد با را يكيبه دو تن سالدات روس حمله و 
  ). 270 :همان( وستين پامجاهد

لوطيـان و اراذل و   ،چـي و سـرخاب   بعد از شكست مخالفان مشروطه در محـالت دوه 
ـ  جمعي به همراه ميرهاشم دوه. اوباش اين محالت از شهر فراركردند سـوي تهـران    هچي ب

خـان   گروهي به دور فرزند شجاع نظام تجمع كرده، تعدادي هم بـه سـپاهيان رحـيم    ؛رفتند
نايـب   ؛ماندنـد  اينان بدون حامي باقي ،خان به روسيه نهايت پس از فرار رحيم پيوستند كه در

لوطيان قراملك و هكماوار  ؛)همان( بازگشتند زيخان به تبر اظم و نايب حسن در پناه ستارك
زمان  آنها هم ةاقدامات خصمان. الدوله به تبريز وي را كمك كردند صمدخان شجاع ةدر حمل

هـاي   ترين جنـگ  از مهم. افتيمحرم شدت بيشتري  ةو پس از ده ق  1327با زمستان سال 
صمدخان . بود ق  1327صفر  12راملك در آن حضور داشتند، جنگ صمدخان كه لوطيان ق

و بـه ديگـري كـه    » رشـيداالياله «لقـب  » كرباليي علي«قراملك از جمله  ةبه لوطيان سردست
و به ديگران نيز چنين القـابي اعطـا كـرد و    » لقب منصور ديوان«كسروي اسمي از آن نبرده 

ن شكسـت  ادر آغاز حمله، مجاهد). 895: 1369 ،يكسرو(هايي در اين زمينه نوشت  فرمان
گاه پشت سر آنان لشكر غارتي حتي بيكـاران قراملـك نيـز     آن. به فرار گذاشتند ييافته و پا

اراذل و اوباش و مردم . ها به سرعت وارد هكماوار شدند براي تصاحب اموال و غارت خانه
ـ  سوار االغ ،آوردند دست هبيكار و ساير غارتيان هر چه را ب  ةهايي كردند كه آنها را هم از خان

  . مردم غنيمت گرفته بودند
هكماواري و يكي از لوطيان قراملـك يعنـي كرباليـي     ينايب عباس لوط جنگ، نيدر ا

بـا   رااو  ةبود، مجروح گرديـد و جنـاز   االياله گرفته تازگي از صمدخان لقب رشيد علي كه به
بـا اشـغال شـهر توسـط     ). 858: 1376 ،يكسـرو (ديگر مجروحان به قراملك منتقل كردند 

 دين بـا صـالحد  امجاهـد  تيـ در نها مـردم،  شـتر يعـام ب  از قتـل  يريجلوگ يبراها و  روس
ن ابود كه اكثـر مجاهـد   يحال در نيا. گرفتند شهر را ترك كنند ميتصم گرانيو د االسالم ةثق
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خـود را   ةماهـ  از آنان حقوق چند ياريبس. رفتن از شهر نداشتند يبرا يپول يدست حت يته
مجبـور شـدند در    زيـ ن يشـدند و بخشـ   ياز آنان در شهر مخفـ  يتعداد ؛هم نگرفته بودند

  .شب شهر را ترك كنند يكيتار
  

  تيمشروط انقالب در زيال تبرجه و انيلوط. 6
  لوطيان و جهال مخالف مشروطيت 1.6

كـه بـه اتفـاق سـاير      ،چي بودند پز و برادرانش طرفدار سرسخت ميرهاشم دوه حسن كباب
نظمـي در تبريـز    لوطيان محله حتي قبل از آغاز دورة استبداد صغير در ايجاد آشفتگي و بـي 

اي آنهـا را اراذل و   ويجويـه . چي بود دوه ةيك گروه تفنگچي محل ةاو سردست. نقش داشتند
  ). 96: 1348اي،  ويجويه(نامد  ياوباش م

ميرزا  هاي خدمت به محمدعلي ر همان سالاو عنوان نايبي را د كه2)نايب حسين(حسين 
  .بود مشروطه مخالف انيآورده بود و جزو لوط دست هب

بعـد از مشـروطيت بـه مخالفـت بـا آن      . لوطيان متشرع بود از ؛نايب عباس هكماواري
او  ،بعد از تسـليم قراملـك  . استبداد صغير در قراملك بود ةهاي دور وي در جنگ. برخاست

ـ  از در آشتي درآمد و مدتي در كنسـول  ،نيز با توجه به آشنايي كه با سردار ملي داشت  ةخان
رسـيد   به جايگاه بلندي مـي  ،باك نبود اگر نادان و بي ،به نظر كسروي. روسيه بست نشست

  ).205: 1376 ،يكسرو(
 :1379اميرخيـزي،  (چـي بـود    از لوطيـان دوه  ؛)بريده گوش(علي اصغر قوالغي كسيگ 

اسـتبداد   ةهاي دور بود و در جنگ داده دست شرارت يك گوش خود را از سببكه به ) 155
  .صغير به حمايت از انجمن اسالميه پرداخت

به دسـتور  . كرد كار دژخيمي هم مي. به الواطي معروف بود ؛)آسيابان(اي  اهللا باغميشه فتح
خواهـان بسـت و موجـب     آب را به طرف مشـروطه  ق  1326االخر سال  اسالميه در جمادي

: 1376 ،يكسرو(ها و فشار بر مجاهدان و كمبود نان در تبريز شد  آبي و توقف كار آسياب كم
  ).109: 1379اميرخيزي، (ن كشته شد امجاهد دست به» ساري داغ«او در جنگ ). 688

معلم » كبرافا«ساختن  از اقدامات او مضروب. چي بود از لوطيان دوه ؛كاظم دواتگر اوغلي
 افراد نياكه فرمانفرما هم به جهت استفاده از  يطور ،بود زيتبر اوضاع ساختن هوسي و آشفتر

هاي  در جنگ). 477: 1386، تيمشروط عيوقا؛ 75: 1370كتاب آبي، (كرد  يآنان را م ةمالحظ
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در غارت مردم دست  يا او به همراه عده. دكراستبداد صغير از انجمن اسالميه حمايت  ةدور
). 507 :همـان (كنـد   يم ادي) گرگ وسگ ( قورت و تيعنوان ا به آنان از رضا ديداشت كه س

ها در قالب مخالف مشروطيت حضـور داشـتند    چي در جنگ دوه ةلوطيان ديگري نيز از محل
 »يخـود «، »نايب تقـي «، »نايب محمد«، »نايب نقي«. كه جز نام آنها اطالعي در دست نيست

اميرخيـزي،  (» خان عباسعلي«و » بي اوغلي اكبر بي«، »عبداهللا ياور«، »محمدآقا«خان،  كاظم نوكر
  .اند از آن جمله) 218: 1379اي،  ويجويه(» نايب حسن خاللي«و ) 113: 1379

اي اين دو را از   ويجويه. اين دو برادر از لوطيان اهراب بودند ،علي نايب محمد و نايب
داري  محمد در نگـه  سن اخالق نايبآورده و از ح شمار جوانان دلير و الواط بزرگ تبريز به

جزو لوطياني بود كه همـه او را بـه   ). 131: 1348اي،  ويجويه(كند  ياهراب تمجيد م ةمحل
 بـه  زيوي به نام دينداري و پيروي از مجتهد تبر). 491: 1369 ،كسروي(شناختند  نيكي مي
بـر حمايـت از    خواهان روي خـوش نشـان نـداد و حكـم علمـاي نجـف مبنـي        مشروطه
ن بـه قتـل رسـيدند    ادو بـرادر در جنـگ بـا مجاهـد     ،سرانجام. ن تبريز را پاره كردامجاهد

  ).272 -  268: 1369 ،كسروي(
  
  لوطيان و جهال هوادار مشروطيت در تبريز 2.6
 يمجـال  آنـان  بـه  پـرداختن  و بودند زيتبر بنام انيلوط از خود كه باقرخان و ستارخان از ريغ

  . كرد اشاره جهال و انيلوط نيا از يتعداد تيتوان به شخص يم ،خواهد يتر م فراخ
 ،خان از اقدامات وي دستگيري اسداهللا. كه از لوطيان بدرفتار بود) سگ ليخل(ايت خليل 

را براي كشتن سران مشروطه و انجمن ايالتي  اوالسلطان   هايي بود كه اكرام يكي از تروريست
چـي و سـرخاب رفـت     دوه با كه گذشته جنگ در«: سدينو يم كسروي. ده بودكرتبريز اجير 

بنـدوبار و   اميرخيزي وي را بي). 556 -  555: 1369 ،كسروي(» دليري بسيار از خود نشان داد
خواهان وارد كرد و به آزار مردم پرداخـت و بـه    نامد كه خود را در صف مشروطه يباك م بي

  ).44: 1379 ،يزيرخيام(معروف شد ) خليل سگ(حركات ناشايست به  خاطر
و در  هن درآمـد اكه از اشرار و اوباش بود كه در سلك مجاهد) حسن ديوانه(حسن دلي 

به سبب كارهاي غيرعقالني به ديوانه مشـهور  . افتياستبداد صغير حضور  ةهاي دور جنگ
شب «نام او به  هالدوله در باسمنج ب به اردوي عين راكسروي يكي از حمالت مجاهدان . شد

  ).814: 1369 ،كسروي( است دهينام» حسن دلي
ن پيوست و يكي از سـركردگان سـپاه   اها به مجاهد در جنگ با روس كه او دايي رمضان
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 محـالت  از يكـ ي(مـاراالن   ،ضمن گرفتن آب و آذوقه از مردم بود هروس را كه دستور داد
بـه   ق  1330ها او را در محرم  روس. در خوابگاهش كشت ،آنها را آزار و اذيت كنند )زيتبر

  ).35: 1384 ،وفايي(د اندنقتل رس
) 1326محـرم   25(شاه قاجار  مشهدي محمد عمواوغلي كه در ترور نافرجام محمدعلي

تـرين لوطيـان    از جهـت اخالقـي و مـالي از پـاك    ). 370: 1369 ،يكسـرو (دست داشـت  
  : نوشتمجاهد  ةبه روزنام يا در نامه يو. خواه بود مشروطه

خواهي ايرانيان را  صداي حركت و جنبش ترقي...  اين خادم ملت مشهدي محمد اسكويي
 ،خدمت و جانفشاني به ملت و وطن بـود  ةشنيده، براي خدمت هموطنان خود آنچه وظيف

وكار بنده در روسيه ريخته و پاشيده، چند روزه عـازم   المقدور تقلّد نمودم چون كسب حتي
متوقعم هر فردي از افراد ملت در اين مدت، ايراد يا خيانتي يا افسادي  از هموطنان. باشم مي

كننـده   اغمـاض . يا اخذ ديناري به اين بنده وارد نمايند بدون مالحظه و اغماض اظهار دارد
  ). 3 -  2: 1325 ،مجاهد(نزد خدا و رسول مسئول است 

عيـار   ي تمـام وي يك لـوط . كالنتر محلّات سرخاب و ششكالن شد ،پس از پايان جنگ
كرد و با رخت ناشناس نان  نوايان مي مانند خداشناسان پاكدل در تاريكي شب ياد بي«بود و 

ـ  ،مشاور صمدخان ،مانند اردبيلي يدشمنان. »برد هاي ايشان مي و پول به خانه  ةاخالق لوطيان
  : سدينو يوي را ستوده و م

رسمي نپوشـيد، مثـل سـايرين     لباس. مثل ساير ارباب مناصب به تجمالت ظاهري مقيد نبود
  ).371 -  370: 1376 ،كسروي(و شمشير نظامي آراسته نكرد ...  هاي گالبتوندار خود را با لباس

  .نددكراعدام  راو اها  روس
داغ بود و مدتي از عمر خود را در مسير راه ايران و روسـيه بـه    اهل قره ،خان محمدقلي

  ). 252 :همان(قاچاق كاال گذراند 
هـاي   در جنـگ . كرد بار مي قبل از مشروطيت كارهاي شرارت ،ف هكماوارينايب يوس

استبداد صغير حضور داشت و از معدود مجاهداني بود كه به هنگـام تسـليم اكثريـت     ةدور
شده كه اطالعي  ذكر  يا در منابع گاه اسامي. خان، كنار ستارخان ماند مجاهدان تبريز به رحيم

اي نـام   ويجويه. در دست نيست، اما در ميان مجاهدان بودنداز زندگي و اقدامات اين افراد 
نايـب  «، »نايـب حسـين مـاراالني   «، »نايـب جليـل  «از آنان را ثبت كرده اسـت كـه    يتعداد

» خـان  نايب حسين«، »نايب اكبرخان«، »نايب محمدعلي«، »نايب حسن چرندايي«، »محمدآقا
  ).192 -  188: 1348اي،  ويجويه(از آن جمله بودند 



 دستان شهري تبريز در انقالب مشروطيت نقش تهي   62

 

  يريگ جهينت .7
 بازرگانان نداران،يزم اشراف، دربار، يطبقات يها ستم طعم قاجار ةدور در كه دست يته ةتود

 ييبرپا و يبدبخت و فقر از ييرها يآرزو با بودند، دهيچش را...  و انيدولت و ها خان بزرگ،
 و كردند يم استقبال داد، يم نان و يآزاد دينو كه يسازمان و گروه هر و هركس از عدالت
 توان و بودند رهبر و يدئولوژيا و سازمان فاقد خودشان اما،. بودند يجانباز ةآماد

 يآرزوها يبرا يديجد ةروزن ايگو مشروطه، انقالب آغاز با. نداشتند را مستقل يسازمانده
 از ييرها و عدالت استقرار ستم، رفع خواهان عيوس ةتود نيا و دآمديپد جامعه دستان يته

 اعم خواه مشروطه نخبگان رو دنباله يفكر لحاظ از كه بود يعيطب. شدند يا طبقه تجاوزات
 مشكالت از ينسب يآگاه با دست يته ةتود رسد يم نظر به. شوند يرروحانيغ و يروحان از

 حوادث روند در يحدود تا كه ييها يآگاه و نخبگان از يرويپ به و يمذهب اتيذهن و خود
. كنند دفاع آن از امكان حد تا و رنديقرارگ مشروطه انقالب موافق يسو در بودند، كرده كسب

 منابع در اصطالحاً گروه نيا. قرارداشتند مشروطه مخالف دستان يته گر،يد يسو در
 داًيشد كه آنان. كردند يم يزندگ زيتبر نيرنشيفق محالت در عمدتاً و شدند دهينام »مرتجع«

 مخالفت به قرارداشتند، زيتبر متنفذ اريبس و كار محافظه انيروحان يمذهب غاتيتبل ريتأث تحت
 را آنان مخالفان و مجاهدان از يمهم بخش كه زين انيلوط. افتندي سوق ونيانقالب با

 انقالب وقوع كه انهيگرا يلوط يها رقابت و ها كشاكش ةسابق به توجه با دادند، يم ليتشك
 دو در زيتبر روز آن نخبگان از يرويپ به بود، آورده فراهم آن يبرا را يمجدد ةنيزم مشروطه

 جبهه يسو دو هر در كه است پرواضح. قرارگرفتند تيمشروط مخالف و موافق صف
 دييتأ قابل رفتار و اخالق لحاظ از كه قرارداشتند يجهال و انيلوط مشروطه مخالفان ژهيو به

 عرصه وارد جهال يها يژگيو گريد و يزورستان و متيغن و غارت ةزيانگ به صرفاً و نبودند
 انيلوط و دستان يته حال، هر به. بود نخواهد آنان ةهم بر ميتعم قابل امر نيا اما بودند، شده
 آنان از خود اهداف به دنيرس يبرا جبهه دو هر رهبران كه بودند ييابزارها از يكي جهال و

  .ديرس جهينت به تيمشروط طرفداران يروزيپ با مبارزه نيا تينها در و كردند يبردار بهره
  

  نوشت يپ
 ةمجل، »بر نقش اقشار لمپن هيانقالب مشروطه با تك يشناس بيآس«). 1386( يمرتض نژاد، دهقان. 1

 .168ص  ،)28 ياپيپ( 7ش ،)اجتماعي علوم ةنام ويژه( اصفهان دانشگاه يپژوهش
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 و اسـت  بوده دار عهده را كالنتر و داروغه مقام از تر در اصل يكي از مقامات نظميه و پايين نايب. 2
 شـدند  مـي  انتخـاب  لوطيـان  ميان از بيشتر گويا و اند داشته برعهده را ها خانه و بازارها از نگهباني

  ).8: 1368فلور، (
  
  منابع
، 11 چ ،يفتـاح  ميابـراه  و محمـد  يمحمد احمد گل ة، ترجمانقالب دو نيب رانيا). 1384( رواندي ان،يآبراهام

  .ين: تهران
  .ستونيب: ، تهران3 چ ،ييرضا رضا ةترجم ران،يانقالب مشروطه ا). 1379( ژانت ،يآفار
 يها يبررس ،يديشه ييحي ةترجم ،»رانيا تياز انقالب مشروط ييها گزارش«). 1348آذر و اسفند (ورين يآنژ

  .6- 5، ش 4، س يخيتار
  .نهيزم: ، تهرانهيقاجار ةدور رانيدر ا يدار هيرشد سرما يخيموانع تار). 1359(اشراف، احمد 

  .فرزان: ، تهرانتيبه مستشارالدوله، در روزگار مشروط االسالمةثقاز  زيهاي تبر نامه). 1378( رجيافشار، ا
  .ريشبگ: تهران ،يزيآذر تبر ة، ترجمرانيا تيانقالب مشروط). 1357( وانفيا
  . نگاه: ، تهرانجان و ستارخانيآذربا اميق). 1379( لياسماع ،يزيرخيام

  .ريكو: تهران ،ينيقزو يمهر ة، ترجمرانيا تيانقالب مشروط). 1380( ليبراون، ادوارد گرانو
  .يخوارزم: تهران ،يحسن جواد ة، ترجمزياز تبر ييها نامه). 1351( ليگرانو ادوارد براون،
: تبريز، زيتبر تيمشروط انقالب سالگرد نيكصدمي ادماني ،»تيمشروط يها زمزمه«). 1385( نيحس د،يپورشه

   .زيدانشگاه تبر
انجمـن  : زيتبر ،يفتح نصراهللا حيتصح به ،يزيتبر ديشه االسالمةثق يقلم آثار مجموعه). 1354( يعل ،يزيتبر

  .يآثار مل
  .باشگاه مهرگان: ، تهرانرانيا تيمشروط انقالب لياوا خيتار ةخطاب). 1338( دحسنيزاده، س يتق

 يهجـر 1326 -  1330و رشت زيتبر عياز هزاران كاندر عبارت آمد وقا يحرف). 1363( يمحمدتق ،يجورابچ
  .رانيا خيتار نشر: تهران ان،يسعدوند روسيو س) يمافنظام ( هي، به كوشش منصوره اتحاديقمر
اطالعـات   ،»دگانيخدمتگـذار و قهرمـان سـتمد    يستارخان سـردار ملـ  «). آبان- مرداد1385( شاپور ،يرواسان
  .230- 227هاي ، شماره21، سياقتصاد ياسيس
  . 12و  16، ش 1 س). ق1324(انجمن  ةروزنام
  .10 ش، 3 س). ق1326( انجمن ةروزنام
  .15ش، 2 س).  ق1324( دياالحد ةروزنام
  .17، ش 1س). ق1325(مجاهد  ةروزنام
  .22 و 15 ش). ق1326( ملت ةنال ةروزنام

ـ االسـالم م  خياز انقالب مشروطه خـاطرات شـ  دو سند ). 1356( ريعبداالم رزاياالسالم، م خيش ، ريعبـداالم  رزاي
  .توكاء: تهران
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  .نور: زي، تبرديشه االسالمةثقمالزم خاص  يرياسداهللا ضم رزايم يها ادداشتي). 1356( اسداهللا رزايم ،يريضم
ـ ، تبرتيانقالب مشروط در جانيآذربا اميق). 1356( ميطاهرزاده بهزاد، كر محمـد   يحـاج  يشـركت نسـب  : زي

  .و شركاء نيحس
  .يخرم: زي، تبرتيمشروط انقالب در جانيآذربا ةگان سه انيسخنگو). 1356(اهللا  نصرت ،يفتح

  .توس: تهران ،يابوالقاسم سر ة، ترجم1 ، جقاجار عصر رانيا ياجتماع خياز تار ييجستارها). 1366( لميفلور، و
  .نا يب: جا ي، برانيا تيشش سال انقالب مشروط). 1353( احمد ،يقاسم

 مي، به اهتمـام رحـ  انگلستان خارجه امور وزارت اسناد تيروا به رانيا تيانقالب مشروط). 1370( يكتاب آب
  . نيمع اريماز: تهران ملك، رضازاده

  .ريركبيام: ، تهران11 چ، رانيا ةمشروط خيتار بازمانده جانيآذربا ةسال هجده خيتار). 1376(احمد  ديس ،يكسرو
  .ريركبيام: ، تهران15 چ، تاريخ مشروطه ايران). 1369(احمد  ديس ،يكسرو
  .باهماد آزادگان: من، تهران يزندگان). 1323( احمد ديس ،يكسرو
  .رازيدانشگاه ش: رازي، شياجتماع يو قشربند ينابرابر) 1374( يزاده، عبدالعل يلهسائ
به انضمام مجموعه روزنامـه   تياز صدر مشروط زيتبر يها روزنامه ةخچيتار). تا يب(نيعبدالحس آذر، يديناه

  .تالش: زي، تبرملت ةنال
  .نبيز: زي، تبر1، جزيآوران تبر نام). 1384(زهره  ،ييوفا
آذرمقـدم،   يبـه كوشـش نقـ   ). 1386( يفرش آقا رزايم حاج به رضا ديس يها نامه تيبه روا تيمشروط عيوقا

  .سهند: زيتبر
  .نايس  ابن: زيتبر ،يكاتب ي، به كوشش علزيتبر يبلوا). 1348( محمدباقر ،يا هيجويو
، محلّـات  آزاد دانشـگاه  خيگروه تار يتخصص يةنشر ،»زيمجاهدان و مقاومت تبر«). 1385(سهراب  ،يزداني

  .1، ش 1س 
  .ين: تهران ،مشروطه مجاهدان). 1388(سهراب  ،يزداني
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