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دوم،شماره  شناسي سياسي ایران، سالپژوهشي( جامعهـفصلنامه علمي )مقاله علمي

 2739-2754،صص98(زمستان8چهارم)پياپي

 نقش انجمن تبریز در نهضت مشروطه

 

 1روح اهلل طاهرنیا

 2رضا شعبانی صمغ آبادی

 3سینا فروزش

 

 

 چکیده

عوامل زمینه ساز فکری داخلی نهضت مشروطه متعددند،یکی از این عوامل به گواهی مورخان و نویسندگان، 

، تالش خستگی ناپذیری را در راه مبارزه مشروطه های قبل از نهضتهای سیاسی بودند که در طول سالانجمن

مشروطه و پی ریزی  نهضت به عمل آوردند و در نهایت سبب پیروزیقاجار با استبداد و فساد حکومت 

ها را که در زمینه های فکری داخلی نهضت گردیدند. این انجمندر ایران دوره قاجار تشکیل احزاب سیاسی 

بر طبق  های مدنی در ایران دوره قاجار نامید کهننده رسمی مشارکتمشروطه نقش داشتند را می توان آغاز ک

یکی از شدند. ای تقسیم میوالیتی، صنفی، مذهبی، ادبی و منطقهو اساسنامه خود به انجمن های سیاسی،ایالتی 

که خواستار ایجاد اصالحات در ساختار هرم قدرت و حکومت در ایران ای عمده ترین تشکل های سیاسی 

به نقش  تادر این پژوهش سعی دارد نگارنده . بود انجمن تبریز ،شکل گرفتدوران این در  بود ودوره قاجار 

 تحلیلی -توصیفی تاریخی، نوع از ، در این پژوهش  تحقیق روش در نهضت مشروطه بپردازد. تبریز انجمن

 دست منابع ایکتابخانه بررسی در و است اسناد بررسی و ای کتابخانه نیز اطالعات گردآوری روش .است

 منابع تریناصلی و هستند اولویت در شده نوشته نهضت مشروطه درنقش انجمن تبریز  به راجع که اولی

 اند.تحقیق

 .نهضت مشروطه حکومت قاجار،،تبریز واژه های کلیدی: انجمن
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 بیان مساله

مساله اساسی در این تحقیق نقش انجمن تبریز در نهضت مشروطه است که به عنوان یکی از انجمن های مهم 

نقش انجمن ها و به ویژه نقش انجمن تبریز در اگرچه بررسی  نقش خود را در نهضت مشروطه ایفا نمود.

موضوعی قابل  بحث بوده ولی تاکنون در مورد این پژوهش،کتاب و تحقیقی جامع و مفصل نهضت مشروطه 

نوشته نشده است و اگر به بحث چه در زبان فارسی و چه در زبان های بیگانه به وسیله نویسندگان و محققان 

بحث آنها ناقص و ناتمام است. بنابراین نگارنده با هضت مشروطه پرداخته اند، نقش انجمن تبریز در ندر مورد 

توجه به خالهایی که در این مورد وجود دارد حتی المقدور سعی دارد به تکمیل امور ناقص و  ناتمام گذشته 

خ دهد که در مورد این تحقیق بپردازد. نگارنده در این پژوهش سعی دارد تا حتی االمکان به این پرسش پاس

نهضت  در نقش انجمن تبریز هدف از این پژوهش پرداختن بهدر نهضت مشروطه چه بود؟ انجمن تبریز نقش 

 و بیدار نمودن مردم ایران در دوره قاجار می باشد. مشروطه 

 

 تعریف مفاهیم

فرهنگ فارسی )طبق تعریف و در اصطالح مجلس و مجمع)برهان قاطع( الف.انجمن: انجمن در لغت به معنی 

گویند که در جایی گرد آمده باشند یا مکان این گرد آمدن که برای کنکاش یا امر  مردمای از به دسته عمید(

ترین عاملی که مهم .دهدرا میهای گروه، فوج، مجمع، مجلس هم همین معنی دیگر صورت گیرد. گاهی نام

 .شود داشتن هدف مشترک استباعث اختالف معنای انجمن با یک گروه یا دسته از مردم می

 1374نهضت از ریشه نَهض به معنی خیزش و برخاستن و حرکت و آمادگی برای قیام است)عتبی،ب.نهضت:

معموالً دراز مدت و یا حرکت یا رفتار است و حرکتی  Movement( و معادل انگلیسی آن157-420:صص

سیاسی معین و براساس نقشه معین که ممکن -گروهی به نسبت منظم و با دوام برای رسیدن به هدف اجتماعی

 است انقالبی و یا اصالحی باشد.

 واژه گرفته شده و معادل «lacharte الشارت» فرانسوی لفظ از مشروطه واژه «مشروطه»ج. مشروطه: واژه

 بنیاد پارلمانی نظام و اساسی قانون یک شالوده بر که حکومتی ای)حکومت قانون(Constitutional سیانگلی

 نخستین برای مشروطه واژه آزادیخواهان زیرفشار ق .ه1324/م1907 این واژه درسالباشد. میباشد، شده

 1372، ه)تقی زادشد. برده کار به شاه بوسیله محمدعلی رسمی فرمان باردریک

 :1360()حائری،37:ص1381()مالیی توانی،45:ص1382)امانت،(176:ص1364()صدراالشرف،4:ص

 (252-253-256صص

 

 

 

 مقدمه

مرکز مهم و  مرکز دارالسلطنه کهزیاول از تبر دوره قاجار، رانیتفکرات مدرن در ا یخیتار شواهدبر اساس 

تاسیس دومین مدرسه ی می توان از  عنوان مثالبه  .شد یفرستاده م رانیبه تمام ا ،قدرت و ثروت بود عیتوز

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85
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 هیرشد رزاحسنیم یحاجبه وسیله  (1726/3:ص1367دولتی به نام مدرسه رشدیه)اعتمادالسلطنه،

 ،در استقرار حکومت مشروطهو نقش آن  (در زمان صدارت میرزا علی خان امین الدوله17 :ص1345یی،صفا)

تاسیس انجمن معارف میرزا علی  (424:ص1341،الدوله نیام)(2:ص2013()کشاورزی ،12:ص1362دیه،)رش

 نخستینآوردن ( 11/1ص :1363، )صدرهاشمی ا کمک میرزا حسن رشدیه  در تبریز،خان امین الدوله ب

 :1372، )رابینو(231:صبی تا ، )پیلتن،تبریز به فرنگستان سفر از السلطنه نایب میرزا عباس به وسیله چاپخانه

در چاپ شدن نخستین کتاب  و تبریز بهم 1816/ش. ه1195ماشین های چاپی از روسیه از سالآوردن (18ص

()رسول اف و 12ص :1383، یشبستر یجبارلونام برد.)م 1817.ش/ ه1196تبریز در سال 

بنابراین می توان گفت  (9:ص1393 ، شبستری جبارلوی)(33-46-227:صص1358)موالنا،(14:ص1397راسخ،

 کیآن نزد دلیل نیمهمتر بود و رانیدر ا یمشروطه طلب یفکر ی منبعو حت یدر آن زمان منبع مهم فکرزیتبرکه 

 یترشرویتفکر پ یدارا زیالسلطنه تبر همان زمان قاجار دارغرب بود و در یعنی ایدن یبودن به مراکز صنعت

 نهضت داخلی فکری های زمینه جرقه نخستین و بود ینسبت به دارالسلطنه تهران در امر حکومت دار

 ژوبر آمدن ایران، از هایی سرزمین رفتن دست از و روس و ایران اول های جنگ آغاز با تبریز، در مشروطه

 درباره فرانسه نماینده از او سوال و شاه فتحعلی ولیعهد میرزا عباس با او مالقات و ایران به فرانسه نماینده

 داخلی امور در آنها دخالت و انگلیس و روس به امتیازات دادن مملکت، بر استعمار غلبه جدید، فنون و علوم

 نهضت فکری های زمینه آمدن بوجود باعث و گردید ملی احساسات شدن دار جریحه باعث وغیره  ایران

 شد. مشروطیت

 در ایرانپیشینه سیاسی انجمن ها 

عمده ترین تشکل های سیاسی که خواستار ایجاد اصالحات در ساختار هرم قدرت و حکومت در ایران بودند، 

در دوران ناصرالدین شاه به وجود آمدند. درک و اجرای اصالحات مهم ترین دغدغه ی این تشکل ها بود که 

ا را تشکیل می داد. نکته مهم در این میان همراه نمودن علما و قشر آگاه جامعه با این منظور، هدف اصلی آنه

میل و استقبال اولیه حکومت به ایجاد چنین تشکیالتی به صورت رسمی در کشور بود که تأسیس انجمن 

معارف نقطه اوج آن بود.)سلطانی فر و باقری ده ی ه.ش و به تبع آن روزنامه 1277معارف در سال

( در خصوص کارکرد و 78-79-80صص :1370()رشدیه،282/1:ص1371آبادی،()دولت 29:ص1391آبادی،

نقش انجمن های پیش و پس از مشروطه، تفاوت ماهوی وجود دارد و در تحلیل نهایی نباید نقش انجمن ها 

(زمان ناصری را باید یکی از 29:ص1391در این دو دوره یکسان تلقی شود.)سلطانی فر و باقری ده آبادی،

اریخ ایران برشمرد، زیرا تماس ایرانیان با دنیای مترقی به ویژه اروپا که بر اثر ارتباط نمایندگان مقاطع مهم ت

ی و تمایل به حکومت سبب رواج افکار آزادیخواهین اعزامی به اروپا به وجود آمد،سیاسی ایران و محصل

ه شدند برای پیشرفت گروهی از روشنفکران و تحصیلکرده های ایرانی اروپا دیده، متوجدموکراسی شد.

مملکت و برقراری دموکراسی ابتدا باید ترقیات غربی به ایران وارد شود و رواج پیدا کند و مهمتر از همه 

اصول حکومت بر اساس قانون قرار گیرد. بنابراین، این روشنفکران خواهان اصالحات سیاسی و اجتماعی 

لدین شاه با تمدن غربی داشتند و در جهت لزوم شدند و با نفوذ در دربار ناصری سعی بر آشنایی ناصرا

اصالحات با منافع قدرت حاکمه در تعارض بود، طبیعی بود که شاه موضعی خصمانه پیش گیرد و بیش از 
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پیش به سلطنت مطلقه تأکید ورزد. از این رو، جنبش اصالح طلبی از همان ایام اگرچه در ظاهر کاری از پیش 

معه ریشه دوانید و رشد کرد و مردم را در مقابل برخی اقدامات حکومت نبرد ولی فکر اصالحات در جا

برانگیخت. ماجرای انحصار تنباکو، نخستین واکنشی بود که مردم در برابر اقدام دولت از خود نشان دادند. یکی 

ملکم  از سازمان های مهمی که در زمان ناصری به وجود آمد و به فعالیت پرداخت، فراموشخانه بود که میرزا

خان ناظم الدوله آن را تأسیس نمود. بی شک او نخستین فرد ایرانی است که تالشی آگاهانه به منظور برپایی 

شعبه ای از سازمان فراماسونری حتی به شکل غیر رسمی در ایران به عمل آورد.)ناظم االسالم 

 (499/1: ص1357()رائین،245-273:صص1371کرمانی،

 زمینه پیداییش انجمن ها 

رای شناخت زمینه پیدایی انجمن ها و عوامل زمینه ساز نهضت مشروطه، باید به  جنگ های ایران و روسیه و ب

شکست از روسیه، آشنایی ایرانیان با اندیشه ها و تحوالت نوظهور غرب و ظلم بی حد و حصر شاه و 

قتل ناصرالدین شاه در سال ( 58:ص1378)دو روش شوار ،تحریم تنباکو شاهزادگان حاکم، واقعه رژی و

 : 1394، )شعبانی (1472/2:ص1374)عین السلطنه،،.ق به دست میرزا رضای کرمانیه1313

پیروزی ژاپن بر روسیه، مقاومت بوئرهای ، (به پادشاهی رسیدن مظفرالدین شاه199:ص1379()شعبانی،234ص

( باخبر شدن جمعی از اعضای 1472/2ص :1374آفریقا در مقابل نفوذ انگلستان در کشورشان،)عین السلطنه،

مون های فرانسه و انجمن ( الگو برداری عده ای از ک22:ص1381انجمن ها از سیر نوگرایی در چین،)حائری،

اجتماعی انقالب فرانسه که یکی می خواست ربسپیر شود و  -های سری اروپا و تقلید از باشگاه های سیاسی

های خارجی دولت ( قرض619:ص1367دیگری خود را ما را می دانست و دیگری دانتون... .)احتشام السلطنه،

ن از ستم آشکار حکام و شاهزادگاظلم و (144/1:ص1394)آدمیت،به عنوان یکی از مظاهر سیاست استعماری،

(تالش های 132:ص1381کرمانی،ناظم االسالم )ظل السلطان تا شعاع السلطنه

 همردم و تشکیل هست روشنفکران و اصالح طلبان دوره قاجار، باعث خیزش (127:ص1364روحانیون،)حائری،

فکری و بیداری افکار عمومی و شمار انجمن ها این عوامل باعث تحوالت  ها شد.اولیه تشکل ها و انجمن

)عین .داشت همراه به را قاجار حکومت استبدادی گردید و لزوم حکومت قانون و پایان

   (1844/3:ص1374السلطنه،

 نهای سیاسی از نظر نویسندگان و مورخامنشأ انجمن

های سیاسی در دوران پیش از مشروطیت که نقشی حیاتی و سازنده داشتند و در نتیجه نهال دشمنی که انجمن

در دوره ناصرالدین شاه قاجار نشانده شده بود در دوره مظفرالدین شاه قاجار محصول داد، ابتدا مجامع سری 

به خیابان ها کشاند و کار حکومت قاجار افزایش یافت، سپس آشکار شد و جنبه عمومی پیدا نمود و مردم را 

اى هاى مخفى پیش از نهضت مشروطه، با تأثیرپذیرى از چه الگو و نمونهرا سخت نمود. در این باره که انجمن

ها عنوان در ایران پا گرفتند، نظرات مختلفى وجود دارد. در این نظرات به طور کلى دو منشأ براى این انجمن

ها گیرى این انجمنکه الگوى شکلکه این الگو در درون خود ایران قرار داشت و دوم اینایناند. نخست نموده

و مجامع سرى را باید در خارج از کشور جستجو کرد که در این مورد هم دو عقیده مختلف وجود دارد که 

باید به دنبال یافتن الگویى در ها نمنانج این پیدایى براى که است این بر عقیده را لمبتون آن -1 عبارتند از:

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C
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خارج از ایران بود، بلکه از دید وى ایران زمین از روزگار باستان همواره مهد تشکیل انواع مختلف 

هاى سری بوده است. پس از ورود دین اسالم و به زعم لمبتون، حمله مسلمانان، ایران از وجود این جمعیت

گرفت هایى که در لباس دین، ملیت و قومیت ایرانى صورت مىها و نهضتتشکیالت خالى نبوده است. قیام

ترین عامل سرکوبى غاصبان و اشغالگران این در طول یک هزار و پانصد ساله سال گذشته به طور پیوسته مهم

ها به تشکیالت سری غربى شباهتى رفت. براین اساس، لمبتون معتقد است که این انجمنسرزمین به شمار مى

 این در -2 (152:ص 2535هاى سری قرون میانه ی شرق بوده است.)رائین ،ها بیشتر انجمنه، الگوى آننداشت

 این تشکیل الگوى معتقدند و بوده ایران از خارج در الگوهایى دنبال به برخى پیشین، عقیده برخالف میان

نصوره اتحادیه اظهار داشته است که چون م جمله از. است یافته انتقال ایران به زمین مغرب از سری مجامع

رسد که در تشکیل این ایرانیان اصالحات را بر پایه الگوهاى غربى قرار دادند، بنابراین، بعید به نظر مى

اند، ولى ها از قرون میانه الهام گرفته باشند. بلکه اصالح طلبان ایرانى الگوى خود را از غرب اخذ نمودهانجمن

خصوص روحانیت را دادند تا بتوانند پشتیبانى همه اقشار، بهارچوب اسالمى مورد توجه قرار مىمسائل را در چ

ها از تشکیالت سری در غرب که به خصوص پس که انجمنجلب کنند. از دیدگاه منصوره اتحادیه احتمال این

ام گرفته باشند بسیار زیاد م فعالیت داشتند، اله1848م تا بر افتادن سلطنت در 1815از شکست ناپلئون در 

هاى سری کوچک و انقالبى بودند که در دوره مذکور، فعالیت سیاسى بسیار است.)این تشکیالت، انجمن

 هاىانجمن تشکیل روند بر را غرب فراماسونى سری مجامع نیز دیگر برخى (125:ص1361)اتحادیه ،داشتند(

هاى غربى از طرق مختلف از جمله رفت و آمد اندیشه و افکار اساس این بر. دانندمى مؤثر ایران سری

شدند. این اشخاص از همین طریق با مجامع هاى سیاسى و حتى سیاحتى به ایران سرازیر مىاشخاص در قالب

هاى فراماسونرى در آمدند. سرانجام سنگ بناى انجمنها نیز در مىفراماسونرى آشنا شده حتى به عضویت آن

گونه خانه، نهاده شد. ایرانیان نیز با آگاهى از فعالیت اینن توسط میرزا ملکم خان، با تشکیل فراموشایرا

ها به فایده کار جمعى و تشکیالتى پى بردند و براى پیشبرد اهداف اصالح طلبانه خویش دست به انجمن

( در نهایت عبدالهادى حائرى در این 31:ص1384ها در ایران دوره قاجار زدند.)شیرالی،تشکیل این نوع انجمن

ها توسط جمعى از ایرانیان که از سیر نوگرایى چین گوید برخى از انجمنباره نیز با برشمردن بعضى دالیل مى

 ( 22:ص1364اند، تشکیل شد.)حائری،باخبر بوده

 

 و نقش آن در نهضت مشروطه انجمن تبریز

انجمن ایالتی آذربایجان)انجمن تبریز( سازمان مردم نهادی بود که درجریان نهضت  یا انجمن ایالتی تبریز

شکل گرفت. احمدکسروی دراین باره می نویسد: »در زمانی ه. ش در تبریز 1285/ق ه.1324در سال مشروطه 

 که مردم از بست کنونی کنسولگری انگلیس درتبریز خارج شدند و محمدعلی میرزا، اساس سلطنت را قبول

کرد، رهبران این نهضت انجمنی تشکیل دادند با بیست نفرعضو. این انجمن برنامه اجتماعیون عامیون قفقاز را 

و به  (124:ص1389()کاظمی،161ص :1363، نیزترجمه نمود و حزب مجاهدین تبریزراتشکیل داد)کسروی

های اطراف آن را و شهرستان تبریزهای سیاسی،اجتماعی و حکومتی همه ی فعالیتمدت بیش از پنج سال 

های خود و تجهیز مردم و فشار سیاسی به دولت مرکزی، نقش اساسی در دار گردید. این انجمن با فعالیتعهده

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
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و احیاء مشروطه، داشت. انجمن تبریز با ورود  محمدعلی شاههای نهضت مشروطه و خنثی سازی کارشکنی

. بعضی از اعضای این انجمن به کار خود خاتمه داده. ش 1290ه. ق/1327در درسال اشغال تبریزقوای روس و 

استقرار  هدف از تاسیس این انجمن های تبریز و دموکرات و در مجلس دوم فعال بودند.و در انجمن تهراندر 

صص :1388 ،خاماچی()155–149: صص1354کسروی،()58:ص1361، اتحادیه)در ایران بود. حکومت مشروطه

های های انجمن در این دوره شامل: برگزاری جلسهعمده فعالیت (153–152:ص1387، امیرخیزی)(131–127

رسیدگی به مشکالت مردم تبریز  ،روزنامه انجمنانتشار  ،متعدد و انتخاب نمایندگان مجلس شورا از آذربایجان

دن فشار سیاسی به نمووارد  ،برگزاری مجالس وعظ و سخنرانی و آموزش سیاسی و نظامی مردم ،هاو شهرستان

سایر . نظامی برای جنگ با مستبدان محلی تشکیل اردوی ودولت برای تصویب قانون اساسی و متمم آن 

کرمان، فارس و خراسان، برای تأسیس انجمن، از این انجمن الگو های ایران مانند تهران، ها و والیتایالت

های انجمن گذاشتند. به عنوان مثال چند بار اقدام به حل گرفتاریگرفته و مشکالت خود را با آن در میان می

انجمن سعادت اردبیل، خوی و مراغه نموده و با سایر شهرهای مهم خارج از ایران مانند انجمن ایرانیان باکو، 

انجمن ایالتی آذربایجان همان انجمنی است که بزرگترین . لمای نجف ارتباط دایمی داشتو انجمن ع استانبول

ایران را حل و فصل کرده و به آن صورت قانونی و  قانون اساسی مشروطهترین مشکل تنظیم متمم و اساسی

در سراسر این  مجلس شورای ملیل داد. انجمن ایالتی آذربایجان نظارت مستقیم بر انتخابات دوره او پارلمانی

اوضاع راقب م این انجمن ناظر ونمایندگان آن در دوره اول به نمایندگی مجلس انتخاب شدند.ایالت داشته و

 (149-155:صص1354کسروی،()58:ص1361،اتحادیه).انقالبی ایران وآذربایجان بودو اجتماعی

 ابتدای تاسیس،در  تبریزانجمن ایالتی  (152-153:صص1387،امیرخیزی)(127-131صص:1388،خاماچی)

مجلس شورای در تهران میان برخی از نمایندگان را این موضوع سوء تفاهمی  که شدمجلس ملی خوانده می

و بعضی از نمایندگان مجلس درصدد به وجود آورد و به عنوان مجلس برای انجمن ایالتی اعتراض نمودند  ملی

جلوگیری از فعالیت های آنان برآمدند. بعضی دیگر به حمایت از انجمن تبریز برخواستند و اعالم داشتند که در 

 آذربایجاننمایندگان  الحدیداز آن پس، انجمن با صتبریز، مجلس شورای ملی نیست بلکه انجمن ایالتی است. 

در مجلس شورای ملی، برای رفع شبهه به انجمن ایالتی آذربایجان یا انجمن تبریز موسوم گردید. پس از 

 .تغییریافت انجمن ایالتی آذربایجانهای ایالتی و والیتی در مجلس ملی، نام آن به تصویب قانون انجمن

ین نمایندگان تبریز و انجمن ارتباط مداوم و موثری ب (138: ص1386( )میرزا صالح،125:ص1389)کاظمی، 

کالنتری )(1389،125تبریز وجود داشت و اعمال وکالی آذربایجان تحت کنترل این انجمن بود.)کاظمی

ای، دوافروش و صدقیانی انجمن مثل علی مسیو، گنجهی ی بعضی از اعضاتدمپس از  (1377،114باغمیشه یی

()ناظم االسالم کرمانی، 236/1:ص1362)کهن،را بنیان نهادند مرکز غیبیبنام  ای گروهی تشکل درون

 هانامهنوشتن شبو تعلیم افراد به د و نمومانند شاخه نظامی عمل میبه که درحقیقت  (19-64-82:ص1368

می پرداخت و در واقع می توان گفت که کمیته سری مجاهدین تبریز بود. این مرکز از طریق روسیه پنهانی 

اصلی این مرکز، مبارزه بی امان بر  اسلحه وارد می کرد و در اندک مدت، بسیاری از افراد را مسلح نمود. هدف

مجاهدین برای دفاع از مشروطه علیه محمدعلی شاه و عمال او و مسلح کردن مردم و تشکیل دسته های 

 )کاظمی(175/2:ص1346()ناظم االسالم کرمانی،70:ص1386()آبراهامیان،68:ص1385)آفاری،بود.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2_%D8%A8%D8%AF%D8%B3%D8%AA_%D9%82%D9%88%D8%A7%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D8%B3_(%DB%B1%DB%B2%DB%B9%DB%B0)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2_(%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87)
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA%DB%8C_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D8%BA%DB%8C%D8%A8%DB%8C
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 (236/1:ص1362()کهن،40:ص1360ی،()رفیع125:ص1389()کاظمی،161:ص1354()کسروی،125:ص1389،

ه شدن انجمن شد که با مقاومت بعد از پایان پذیرفتن انتخابات در تبریز، محمد علی میرزا، خواهان برچید

انجمن تبریز را بلندگوی  (34:ص1354، )فتحی (124:ص 1389آزادیخواهان مواجه گردید.)کاظمی،

( طیف تندرو مجلس خوانده اند و به بیانی انجمن مدیر 425ص :1371، ()ملک زاده1389،125افکار)کاظمی

این انجمن نقش نظارتی بر عملکرد دولت (188: ص1363، هدایت) (125 :ص1389 انقالب شده بود.)کاظمی،

و به ویژه دولت امین السلطان داشت که متهم به سهل انگاری در ایجاد امنیت شد. انجمن تبریز به طور کلی 

رادیکال بود. از جمله خواسته های آن،عزل محمدعلی شاه از سلطنت در پی کودتای اول)واقعه میدان توپخانه( 

کننده ای بر حوادث داشت، با تحصن شاه در باغشاه، انجمن با تلگراف به دیگر بود. این انجمن نقش تعیین 

شهرها، آنها را به مقابله با شاه برانگیخت.  اغلب تظاهرات از طرف این انجمن ترتیب داده می شد به ویژه که با 

 :1389، )کاظمی تهران، همکاری و در مقابله با شاه پیشرو بوده است.-انجمن آذربایجان

(که در این جا به انجمن آذربایجان که با انجمن تبریز همکاری داشت پرداخته می 28:ص1360()رفیعی،125ص

شود. مهم ترین انجمن تندرو ملی در تهران، انجمن آذربایجان بود که گفته شده دو هزار و نهصدو شصت و 

رین انجمن های قوی ت (این انجمن از35:ص1379)خارابی، 126: ص1389پنج نفر عضو داشت)کاظمی ،

می نویسد:»پس از انقضای  )کاتوزیان( درباره تاریخ تاسیس انجمن آذربایجان، محمدعلی تهرانیپایتخت بود.

.ق و انقالب آذربایجان و ورود وکالی تبریز به تهران قرب مجلس شورای ملی، انجمنی از  ه1324ذی الحجه

( بسیاری 126:ص1389انجمن آذربایجان تاسیس گردید.)کاظمی،وکالی تبریز و عده ای از آذربایجانی ها به نام 

از حوادث و جریانات مهم مشروطیت از جمله سوءقصد به جان شاه، قتل اتابک،تهدید صنیع الدوله و احتشام 

السلطنه و بسیج مردم جهت تحصن در بهارستان و غیره به نام انجمن آذربایجان گره خورده است.اعالن نامه 

ربایجان در جراید مختلف آن روز به خصوص در صوراسرافیل و روح القدس به چاپ می های انجمن آذ

رسید. از جمله این اعالن ها، پیوستن زرتشتیان تهران به این انجمن بودکه در صوراسرافیل به چاپ رسید. 

 همیت اینسبزوار،سمنان و رشت شد. ا ،قوچان، انجمن آذربایجان موفق به تاسیس شعباتی در شهرهای خراسان

کمیته انقالب رتباط آن با انجمن تندرو تبریز و انجمن به دلیل فعالیت های وکالی آذربایجان و نیز ا

اغلی معروف نیز جزء انجمن آذربایجان بود.  (حیدرعمو155:ص1361()اتحادیه،126:ص1389 بود.)کاظمی،

را تشکیل  حتی گفته شده وی در درون این انجمن،نخستین حزب سوسیال دموکرات ایران

به گفته عین السلطنه،انجمن آذربایجان از انجمن جدید  (111:ص1379، ()آبراهامیان126:ص1389داد.)کاظمی،

التاسیس نسوان حمایت می نمود؛ به طوری که مخارج ماهیانه آنها توسط این انجمن تامین می شد و دو 

 ن انجمن سخنرانی می نمودند.)کاظمیسخنران این انجمن آذربایجان)ملک المتکلمین وسیدجمال واعظ(در ای

( این انجمن نقش مهمی در تهییج مردم و تشکیل تحصن های 2009ص :1374، )سالور و افشار(126:ص1389،

مختلف در صحن بهارستان داشت. نفوذ و قدرت انجمن آذربایجان دولت را به عکس العمل وا داشت و به 

اد شد. روح القدس در مقاله نطق غیبی خود به جریان تشکیل منظور خنثی نمودن عملیات آنها انجمن فتوت ایج

انجمن فتوت اشاره نمود و آن را توطئه ای از جانب مستبدین و دولت دانسته است. درمنابع از افراد مختلفی با 

 (احتشام السلطنه1367،13/2()دولت آبادی126:ص1389عنوان ریاست انجمن یاد شده است،)کاظمی،
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( تقی زاده را به عنوان رئیس انجمن دانسته اند؛ ولی 615:ص 1367)احتشام السلطنه، (126:ص1389،)کاظمی،

(در اوایل مرا رئیس انجمن 126:ص1389تقی زاده منکر ریاست خود بر این انجمن شده و می گوید:)کاظمی،

د آذربایجان نموده بودند بعد از چندی گفتم چون وکیل مجلس هستم مناسب نیست و استعفا دادم و بع

( این انجمن،به هنگام کودتای 85:ص1368()تقی زاده،127:ص1389معاضدالسلطنه رئیس شد)کاظمی،

( نقش 137:ص1394محمدعلی شاه و به توپ بستن مجلس شورای ملی به وسیله محمدعلی شاه،)شعبانی ،

ها مثل  مهمی در دفاع از مجلس شورای ملی ایفا نمود. اهمیت انجمن تبریز چنان بود که بعضی از انجمن

( در 2010:ص1374()عین السلطنه ،127:ص1389انجمن برادران دروازه قزوین با آن همکاری داشت.)کاظمی،

موقع به توپ بستن مجلس، انجمن برادران دروازه قزوین به همراه انجمن آذربایجان به دفاع از مجلس 

( و بعد از به 127:ص 1389می،پرداخت. در نهایت با انحالل مجلس،انجمن آذربایجان نیز از بین رفت)کاظ

در این جا به به  (127:ص 1389پیروزی رسیدن شاه،محل آن از سوی مستبدین با کلنگ ویران شد. )کاظمی،

روزنامه انجمن تبریز پرداخته می شود که این روزنامه بعد از سقوط مجلس اول، نقش مهمی را در اعاده نهضت 

روزنامه های ترک زبان  و( 125:ص1389ه هایی چون مجاهد )کاظمی،مشروطه ایفا نمود. البته در تبریز روزنام

 )صدر فکاهی حشرات االرض منتشرشد.مصور زیادی چون آنادیلی،آی مالعمو،روزنامه

-141صص :1360،()سرداری نیا171-227:صص1375،()محیط طباطبایی215/2-2117:صص1363،هاشمی

 ()محیط23/5-33:صص1369،()مرسلوند286/2-288:صص1363،)صدرهاشمی (135

در مبارزه با استبداد و ترویج آزادی نقش مهمی را ( که 68/6-69صص  :1373،برقعی)(176:ص1375،طباطبایی

()سرداری 59،()ناهیدی آذر،بی تا42-44:صص1380، دند.)رابینونموایفاء  را در دوره قاجار بیان

 (105-104:صص1360،نیا

 روزنامه انجمن تبریز

این روزنامه ارگان انجمن ایالتی آذربایجان)انجمن ملی تبریز( به مدیریت سید علی اکبر وکیلی بود. اولین شماره 

ای بود که در ایران دوره ( تنها روزنامه78:ص1388ه.ق انتشار یافت)جاللی،1324آن با نام جریده ملی در سال

 به نزدیک و تبریز انجمن به وابسته تبریز نانجم روزنامهشد. قاجار به صورت گسترده  و عمومی چاپ می

اسرافیل بود.)رفعتی پناه  صور به نزدیک سیاسی و فکری گرایش با عمواوغلی حیدرخان و عامیون اجتماعیون

روزنامه انجمن تبریز برای آشنایی (27،2ق،ش1324 تبریز، ()انجمن107:ص1395مهرآبادی و سلیمانی دهکردی،

ویژه جریانات تبریز از مفیدترین منابع به شمار می رود. همچنین به جهت درج با وقایع زمان مشروطه به 

تصمیم گیری های انجمن  حائز اهمیت دهای آن زمان و نتیجه گفتگوها  ومذاکرات ومسائل و رویدا

()سرداری 94-95:صص1385()آروتونیان،78ص :1388، ()جاللی85-99:صص1362است.)رفیعی،

تبریز  روزنامه انجمن( 78:ص1388()جاللی،286/1-288 :صص1363شمی،()صدرها100-109:صص1360نیا،

 مردم امور در مداخله و استبداد ترک و سلطنت حضور از است عبارت نویسد: مشروطهمی مشروطه تعریف در

 چندین جان امیر، یا حاکم یا وزیر یا سلطان اینکه نه عادل. وزرای و روحانی علمای مشورت و مصلحت با

 شرط بلکه کنند، جاری ایشان حق در بخواهد خود نفس هوای به چه هر و داشته مشت در را نفس کرور

 در مسلمین عموم و کنند رفتار مملکت عقالی تمام قرارداد و قانون موافق که است این ریاست سلطنت و
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 و نداشته برتری استحقاق بدون دیگری به وهیچ شخصی باشند داشته برابری و تساوی حق قوانین احکام

(همچنین این 108:ص1395 تجاوز و ظلم ننمایند.)رفعتی پناه مهرآبادی و سلیمانی دهکردی، یکدیگر درحق

همکاری داشت  انجمن عدالت در تبریزانجمن درحمایت از نهضت مشروطه با بعضی از انجمن ها و به ویژه 

 که در این مورد به شرح این موضوع پرداخته می شود.

های قبل ازمشروطیت انجمنی در منزل میرزاسیدحسین خان عدالت تشکیل از روشنفکران تبریز، در سالگروهی 

داده و در آنجا راجع به اوضاع سیاسی و اجتماعی کشور به بحث و گفتگو می 

حسن  سید اعضاء آن عبارت بودنداز:سیدحسن تقی زاده، ه یاز جمل(150-151:صص1363،کسروی.)پرداختند

سیدمحمد شبستری)ابوالضیاء(،محمد علی تربیت و صفراُف.آنان از دانش آموختگان شهر تبریز به شریف زاده،

 می مطلب غیرهالمتین وحبل ه یی نیز مطلع بودند ودر نشرییهای اروپااز برخی اززبان شمار می رفتند و

 نیز زادهتقی و تربیت و کرد می منتشر شبستری همراهی بهسپس عدالت را  و الحدید های.عدالت،روزنامهنوشتند

 فراوانی ثمرات مثمر مشروطیت دوران در هابعد اینان از هرکدام. دادند می انتشار ی فنون گنجینه بنام ای نشریه

ترین و ازیه روابط نزدیک داشت،یکی از معروفقفق دموکرات سوسیال مجامع با که زاده تقی .گردیدند

ملی شد و مورداحترام تعداد زیادی از نمایندگان مجلس و رجال و قدرتمندترین نمایندگان مجلس شورای 

انجمن سری  قرارداشت. مشروطیت نهضت دوتن ازنامداران ستارخان و حیدرخان عمواوغلی مبارزانی همچون

کربالئی علی  ای،دیگری نیزدرتبریزبا عضویت اشخاص نامداری همچون:حاجی رسول صدقیانی،جعفرآقا گنجه

ی و آقامحمد سلماسی تشکیل شده بود که شبنامه ای نیز با ژالتین چاپ و بین مردم یاصغر خو علی مسیو،میرزا

انجمن غیبی تبریز  مبارزان تبریز به شمار می رفتند و در تشکیل ها ازاعضاء این گروه نیز بعد.دندنموپراکنده می 

شاه از رهبران جمعیت  حمد علیهای تبریز بر علیه مو نیزانجمن تبریز جزو عوامل اصلی بودند. در جنگ

محسوب می شدند. درحقیقت می توان گفت که دو انجمن فوق به نوعی ناجی مشروطیت نیز شمرده می 

( نقش این انجمن ها و همکاری آنها باهم چنان 21-22:صص2013)کشاورزی،(151:ص1363،کسروی)ند.دش

جنبش مشروطه خواهی و مجلس اول بدون حمایت فعال انجمن مهم بود که در این مورد می توان گفت که 

ها)چه انجمن های رسمی و چه غیررسمی( و مطبوعات آزاد قادر به رویارویی با شاه و دربار و هواداران رژیم 

ادی نبود و بسیاری از مصوبات مجلس و توشیح آن به ویژه متمم قانون اساسی که متضمن حقوق و آزادی استبد

های مدنی بود وتصمیمات کمیسیون مالی،بدون حمایت فعال انجمن ها تحقق نمی 

( یکی از مهمترین تشکیالت سیاسی اجتماعی که در فرایند تحوالت سیاسی 86-87:صص1379یافت.)خارابی،

تحقق مشروطه و بعد از آن نقش بسزایی داشتند،انجمن ها بودند.هسته پیدایش انجمن ها را اواخر  پیش از

سلطنت ناصرالدین شاه و اوایل سلطنت مظفرالدین شاه دانسته اند. قبل از نهضت مشروطه، انجمن های مشروطه 

دور فرمان مشروطه، خواه)انجمن مخفی و انجمن ملی( به صورت مخفیانه فعالیت می نمودند. بعد از ص

تعدادانجمن ها فزونی یافت. به طوری که انجمن سازی به هر انگیزه ای باب روز شده بود. تعداد انجمن های 

پایتخت را هفتاد تا دویست انجمن نوشته اند. انجمن ها در قالب انجمن های سیاسی و انجمن های ایالتی و 

یتی با هدف نظارت بر انتخابات نمایندگان شورای ملی در والیتی فعالیت می نمودند.انجمن های ایالتی و وال

ایالت و والیات،رسیدگی به شکایات و جمع آوری مالیات به وجود آمدند. با افزایش شمار انجمن های 
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سیاسی»انجمن مرکزی«به وجود آمد و قرار بر این شد که هر انجمن دو نماینده به آن بفرستد. هدف از تشکیل 

ود به بیداری مردم نمی شد، بلکه آنها معتقد بودند که باید به دفاع از حقوق و آزادی های این انجمن ها محد

(از دیگر اهداف انجمن ها، دفاع و پشتیبانی از 364:ص1344()رائین ،120:ص1389بدست آمده بپردازد.)کاظمی،

ودند. این انجمن ها، بیشتر مجلس و قانون اساسی بود. در میان این انجمن های متعدد، انجمن های رادیکال نیز ب

با آزادی خواهان همکاری داشتند و فشاری که این دسته بر دولت می آوردند،تاثیر مهمی بر وقایع می نهاد و 

عامل بعضی از موفقیت های آزادی خواهان بودند،از مهم ترین این انجمن ها،انجمن تبریز،آذربایجان،برادران 

( اما توسعه انجمن ها با اشکال و جلوه 124 :ص1389، باشد.)کاظمی دروازه قزوین،مظفری و انجمن غیرت می

های گوناگون در نهضت مشروطه بی سابقه بود. برخی برپایه مذهب، برخی براساس حرفه و صناعت رونق 

گرفتند و خواست های سیاسی را بر خواست های صنفی افزودند. به رغم تعدد آمال و اعمال،نقش انجمن ها 

سیاسی بود. آنها به ایجاد مدارس شبانه در جهت آموزش توده ی مردم برآمدند. دست به تأسیس  بشر دوستانه و

درمانگاه برای بیماران زدند... در رابطه با حقوق شهروندان و در رابطه با منافع واقعی آنان جلسات برپا نمودند... 

وارد براون برخی انجمن های ایالتی تا انجمن ها تواناترین عامل روشنگری در احیاء مردم بودند. به گفته اد

پای»شوراهای شهری«نیز پیش رفتند و مجامعی تشکیل دادند که خصلت شورایی داشتند و درتبریز،رشت و 

( برخالف تصور رایج انجمن تبریز فی البداهه و به دنبال تحصن در 21:ص 1380مشهد استقرار یافتند.)براون،

م بلکه 1906بانی تحصن قنسولخانه شد.یعنی تاریخ تشکیل آن نه در اکتبر قنسولخانه انگلیس پدید نیامد، بلکه

-37:صص1380یک ماه و نیم قبل بود. پس گروهی به اندیشه بست نشینی و نیز برپایی انجمن افتادند.)براون،

25 ) 

 

 و نتیجه گیری بحث

 

از نهادها و ارگان نهضت مشروطیت ایران همانند سایر نهضت های بزرگ معاصر سبب ایجاد مجموعه ای 

های دموکراتیک و انقالبی مانند قانون اساسی، مجلس شورا، مطبوعات آزاد و انجمن ها شد که بی تردید باید 

یعنی در مورد انجمن  در این زمینهآنها را مهم ترین دستاوردهای این تحول بزرگ سیاسی و اجتماعی بدانیم. 

انجمن های صدر مشروطه نه تنها یکی از اصیل ترین و بدیع ترین پدیده های این دوره  ها می توان گفت که

ی پرحادثه از تاریخ ایران، بلکه نشان دهنده ی گستردگی ابعاد جنبش ضد استبدادی، آزادیخواهانه و انقالبی 

ر کابوس کهنسال ایرانی برای نخستین بار به صحنه مبارزات مردمی بودند که پس از گذراندن چند هزارسال د

فعال سیاسی و اجتماعی کشانیده شدند و به صورتی مستقیم و بالواسطه تمایل آشکاری به مشارکت در حیات 

طلوع انجمن ها همزمان با مرحله آغازین گسترش نهضت ضد  سیاسی و اجتماعی کشور از خود نشان دادند.

عقب نشینی دربار قاجار،یعنی صدور فرمان مشروطیت و شکست آنها در جریان کودتای  استبدادی و نخستین

ضدانقالبی محمد علی شاه را می توان نقطه عطفی درجنبش نهضت مشروطه دانست. به فاصله ی کوتاهی پس 

مردم سایر شهرها نیز بدان تاسی  (150-151:صص1363)کسروی، از تشکیل نخستین انجمن در شهر تبریز،

ستند و شمار فراوانی از انجمن در سرتا سر ایران تاسیس گردید و به زودی انجمن ها به پدیده رایج در ج
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زندگی شهری ایران تبدیل شد. موضوع تاسیس انجمن ها به شهرها محدود نماند و در برخی قصبه ها و 

 222تهران )شماره روستاها در آذربایجان و گیالن نیز انجمن هایی تشکیل شد. به نوشته حبل المتین

م(در سراسر ایران و نقاطی که ایرانیان در آن به سر می بردند، بیش از هزار انجمن تاسیس 1908فوریه4مورخ

شد. پیدایش خودجوش و بدون نقشه و برنامه انجمن ها و اقبال بی سابقه ی مردم ایران به آنها شاهدی 

شارکت در امر اداره ی کشور است. در شرایط فقدان انکارناپذیر از عزم آنها به دخالت در سرنوشت خود و م

هرگونه سنت دموکراسی و نبود احزاب و جمعیت های سیاسی و سازمان های صنفی و گروهی، انجمن ها در 

واقع بالواسطه ترین و ساده ترین اشکال محافل و مجامعی بودند که افراد می توانستند در آن به بحث و گفتگو 

مسائل جامعه بپردازند و به صورت سازمان یافته در تعیین سرنوشت سیاسی کشور فعاالنه و تبادل نظر پیرامون 

مداخله کنند. انجمن های صدر مشروطه اعم از انجمن های رسمی)انجمن های ایالتی و والیتی( و انجمن های 

ایفا نمودند. از  غیر رسمی، عمالً به حیطه ای برای پرورش سیاسی تبدیل شدند و از این لحاظ نقش ارزنده ای

این رو می توان انجمن های صدر مشروطه را مکتبی برای تربیت کادرهای سیاسی و پیش درآمد احزاب و 

 (75: ش1907)حبل المتین،جمعیت های سیاسی بعدی تلقی نمود.

در مجموع با توجه به آنچه گفته شد می توان گفت که تشکیل انجمن ها در دوره قبل از مشروطه با همکاری 

ران و همچنین تاسیس مدارس و انتشار روزنامه ها به وسیله آنها نقش بسیار مهمی در منورالفکروشنفکران و 

و برنامه های این انجمن ها  نهضت مشروطه داشت، تا جایی که بعضی از پادشاهان قاجار چون از اهداف

اطالع کافی نداشتند به عضویت این انجمن ها در می آمدند و سوءظنی نسبت به آنها نداشتند اما رفته رفته با 

آشکارشدن اهداف و برنامه های این انجمن ها پادشاهان قاجار نسبت به این انجمن ها حساسیت نشان دادند 

انجمن های پیش از مشروطه، هم از لحاظ ساختار و هم از لحاظ عمل آمد. و از ادامه فعالیت آنها جلوگیری به 

رفتار سیاسی نقش بسیار مهمی را در برپایی نهضت مشروطه ایفا نمودند. این تشکل های سیاسی نخستین، در 

عملکرد خود یک هدف مشترک داشتند که آن عبارت بود از:آگاه نمودن و تنویر افکار عمومی در برخورد با 

یده های موجود در جامعه.تأکید این تشکل ها بر اجرای قانون در جامعه، ترکیب حساب شده و منسجم پد

اعضای انجمن، شرکت فعال آزادی خواهان در انجمن ها و پرهیز از مباحث افراطی و تنش زا در این دوره، از 

جوه مهم افتراق انجمن های ویژگی های مهمی بود که بیشتر این انجمن ها از آن برخوردار بودند.یکی از و

پیش و پس از مشروطه، فعالیت پنهان اکثریت انجمن های پیش از مشروطه است که این موضوع برخاسته از 

دو عامل بود؛نخست،موضوع کاری انجمن ها که عمدتاً حول و حوش مباحث سیاسی کشور می چرخید و 

دیخواهان که در این انجمن ها حضور داشتند به دیگر فضای استبداد و اختناق قبل از مشروطه.بسیاری از آزا

یک چیز معتقد بودند و آن ارتقای سطح آگاهی توده مردم جهت نیل به تنظیم روابط در جامعه بود.)سلطانی فر 

یکی از ارکان نکته دیگری که از این بحث می توان نتیجه گرفت این است که (29:ص1391،و باقری ده آبادی

انقالبی در ایران دوره قاجار که شبکه نهضت مشروطه طلبی را بیش از پیش ریشه دار کرد و در ارتباطات 

اجتماعی زمان نهضت مشروطه نقش مهمی داشت، انجمن های سیاسی بودند. این انجمن ها در تاریخ نهضت 

انجمن ها با مطبوعات ملی و عوامل مشروطه ایران فصل جداگانه و مخصوصی دارند؛ ولی از جنبه تعامل 

ارتباطات اجتماعی در ایران، همین قدر باید یادآوری کرد که انجمن ها در حقیقت، مرکز تهیه مقاالت انقالبی 
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روزنامه ها و همچنین مرکز مباحثه و تفسیر و تعبیر نوشته های مطبوعات ملی به شمار می رفتند. انجمن های 

هم در تهران و برخی شهرها به وجود آمده بودند، در اوایل قرن بیستم در اکثر سیاسی که در اواخر قرن نوزد

شهرهای بزرگ ایران نیز توسعه یافته و مرکز تجمع و فعالیت ملی گرایان و آزادی خواهان شدند. البته دو دسته 

ه طور مثال از مهم روزنامه نگاران و روحانیان در تشکیل این انجمن ها نقش بسیار مهمی ایفا می کردند؛ ب

پنجاه و چهار نفر عضو نخستین انجمن سری که در تهران تشکیل شد، بیست نفر روزنامه نگار و بقیه روحانی 

و بازرگان بودند. حضور روزنامه نگاران از این رو در انجمن های سیاسی اهمیت داشت که عالوه بر آگاهی و 

ه ها و جزوه های آن ها وسیله ترویج و توسعه انجمن دانشی که از اوضاع داخل و خارج کشور داشتند، روزنام

های سری بین مردم بود. البته نقش روحانیان در انجمن های سیاسی به علت احترام و نفوذ قابل مالحظه ای 

که بین بازاریان و مردم داشتند، مهم بود و از طرفی روحانیان هم از طریق مکاتب و مدارس مذهبی در آموزش 

ود اثر می بخشیدند. ذکر این نکته نیز مهم است که یکی از دستورهای مهم انجمن های و پرورش زمان خ

سیاسی ، این بود که هر روز یا هر هفته اعضای انجمن در مرکز خود جمع شده و روزنامه های ممنوعه داخل 

بحث و و خارج کشور را برای یک دیگر بخوانند و اوضاع و احوال مملکتی و فعالیت های خود را مورد 

ارزیابی قرار دهند. در نتیجه پیوند روزنامه ها و انجمن های سیاسی و ارتباطی که از این طریق حاصل شده 

 (121122:ص 1365ر می آمد.)موالنا،بود، اسلحه بسیار مهمی در تبلیغات انقالبی ها و آزادی خواهان به شما
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 کتابنامه

 ی احمدگل محمدی،محمد ابراهیم فتاحی،تهران ،نشرنی.،ایران بین دو انقالب،ترجمه1386آبراهامیان،یرواند،

 ،پیدایش و تحول احزاب سیاسی مشروطیت،تهران، سیامک.1381اتحادیه)نظام مافی(،منصوره،

 محمدمهدی موسوی،تهران،زوار.،خاطرات احتشام السلطنه،به کوشش 1367احتشام السلطنه،محمود،

 ،فکر آزادی و مقدمه نهضت مشروطیت،تهران،گستره.1394آدمیت،فریدون،

موسسه  ،انقالب ایران و بلشویک های ماورای قفقاز،ترجمه محمد نایب   پور،تهران،1385آروتونیان،گ.س،

    تحقیقات و توسعه علوم انسانی.
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ران، دث، تهحم ماشرهیو م یوائن نیسحدالبش عوشک همراة البلدان ب، 1367،محمد حسناعتمادالسلطنه، 

 .اپو چ اراتشتان هسوس، مرانهت اهگشدان

 (،ترجمه رضارضایی،تهران،نشر بیستون.1290-1285)1911-1906،انقالب مشروطه ایران1385آفاری،ژانت،

 .153–152 تهران: انتشارات آیدین، .قیام آذربایجان و ستارخان،1387، امیرخیزی، اسماعیل

خان امین الدوله، چاپ اول، به کوشش حافظ ،خاطرات سیاسی میرزا علی1341خان، الدوله، میرزا علیامین

 فرمانفرماییان، تهران، دانشگاه تهران.

نویل ، انقالب مشروطیت ایران، ترجمه مهرى قزوینى، چاپ دوم، تهران، انتشارات 1380،براون،ادوارد گرا

 کویر. 

 ، زندگی طوفانی: خاطرات سیدحسن تقی زاده ، تهران، چاپ ایرج افشار.1368حسن ،، سیدتقی زاده

 ،زندگی طوفانی: خاطرات سیدحسن تقی زاده، جلدیک، تهران ، چاپ ایرج افشار.1372تقی زاده، سیدحسن،

، تاریخ مطبوعات و احزاب سیاسی در زمان قاجار، ویراستار محمدرضا نصیری، تهران، 1388جاللی، نادره،

                                                                                                              دانشگاه پیام نور.

 یت در ایران، تهران، نشر امیر کبیر.، تشیع و مشروط1360حائری، عبدالهادی،

، تشیع و مشروطیت در ایران و نقش ایرانیان مقیم عراق، چاپ دوم، تهران، انتشارات 1364حائری،عبدالهادی،

 امیرکبیر.

 ، تشیع و مشروطیت در ایران و نقش ایرانیان مقیم عراق، چاپ سوم، تهران، امیرکبیر.1381حائری،عبدالهادی،

 ،خاطرات سفر به ایران ، مترجم مهران توکلی ،تهران، نشر نی.1378شوار، ژولین، دو روش 
 ، حیات یحیی، جلددوم، تهران، انتشارات فردوس.1362دولت آبادی، یحیی ،

آبادی، چاپ ششم، جلد اول، تهران، عطار و ،حیات یحیی،خاطرات یحیی دولت1371آبادی، یحیی،دولت

 فردوسی.

.ش ، ترجمه و تدوین جعفر خمامی  ه 1289.ق  ه 1329،روزنامه های ایران از آغاز تا سال 1372رابینو، ه.ل،

 زاده، تهران، انتشارات اطالعات.

 ، فراموشخانه و فراماسونری در ایران، تهران، انتشارات امیرکبیر.1357رائین، اسماعیل ،
 انقالب مشروطیت، تهران، انتشارات جاویدان.، انجمن های سری در 2535رائین، اسماعیل،

 ،سوانح عمر )شرح زندگانی میرزاحسن رشدیه(، تهران، نشر تاریخ ایران.1362رشدیه، شمس الدین،

 ، زندگینامه پیرمعارف رشدیه، بنیانگذار فرهنگ نوین ایران، تهران،انتشارات هیرمند.1370رشدیه، فخرالدین،

     انجمن ایالتی آذربایجان(،تهران،نشر تاریخ ایران.،انجمن)ارگان 1362رفیعی،منصوره،

 ، روزنامه ها و مجله های آذربایجان، تهران، دنیا.     1360سرداری نیا، صمد،

 ، مبانی تاریخ اجتماعی ایران، تهران، قومس.1379شعبانی، رضا،

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.، ایرانیان و هویت ملی، تهران، سازمان انتشارات 1394شعبانی،رضا،

 هاى تهران در زمان مشروطیت، تهران، باران اندیشه.،انجمن1384شیرالی، فاطمه،

 ،خاطرات صدراالشرف،تهران،انتشارات وحید.1364صدر االشرف،محسن،

 ، تاریخ جراید و مجالت ایران، جلد اول، چاپ دوم، اصفهان، انتشارت کمال.  1363صدر هاشمى، محمد،

http://ketabnak.com/persons/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D8%B5%D9%86%DB%8C%D8%B9%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87+%28%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D9%87%29
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 ، تاریخ جراید و مجالت ایران، جلدچهارم، چاپ دوم، اصفهان، انتشارت کمال.1363صدر هاشمی، محمد ،

 ، رهبران مشروطه، میرزا علی خان امین الدوله، تهران، شرق، چاپاول.1345صفایی، ابراهیم،

،تهران،  ،تاریخ یمینی،تصحصح جعفر شعار،ترجمه ناصح بن ظفر جرفادقانی1374عتبی،محمدبن عبدالجبار،

 شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

 چهارم، چاپ اول، تهران، اساطیر.السلطنة،جلد ، روزنامه خاطرات عین1374السلطنه، قهرمان میرزا سالور، عین 

 ،روزنامه ی خاطرات شرف الدوله ، تهران، فکر روز.1377کالنتری باغمیشه یی ، ابراهیم ،

 ، چاپ شانزدهم، تهران، موسسه انتشارات امیرکبیر.اولمشروطه ایران، جلد، تاریخ 1363کسروی، احمد، 

 های »سیاسی سری« در مشروطه،بی جا،بی نا.،نقش انجمن2013کشاورزی،بهزاد،
 آگاه. انتشارات، تاریخ سانسور در مطبوعات ایران،جلد اول، تهران، 1363کهن، گوئل،

 ایران، جلد ششم، تهران، خرم.،سخنوران نامی معاصر 1373محمدباقر،

 ،تاریخ تحلیلی مطبوعات ایران، تهران، بعثت.1375محیط طباطبایی، محمد،

 ،زندگی نامه رجال و مشاهیر ایران، جلد پنجم، تهران، الهام.1369مرسلوند، حسن،

 ،مشروطه و جمهوری،تهران،نشر گستر.1381مالیی توانی،علیرضا،

 انقالب مشروطیت ایران، جلددوم، تهران، علمی.، تاریخ 1371ملک زاده، مهدی،

 ، سیر ارتباطات اجتماعی در ایران، تهران، دانشکده ارتباطات اجتماعی.1358موالنا، حمید، 

 ،مذاکرات مجلس اول، تهران، انتشارات مازیار.1386میرزا صالح، غالمحسین،

 .چاپ چهارم، تهران، انتشارات امیر کبیر ، تاریخ بیداری ایرانیان،1371ناظم االسالم کرمانی، محمدبن علی، 

،تاریخ بیداری ایرانیان، جلد اول، چاپ ششم، تهران، موسسه 1381ناظم االسالم کرمانی، محمدبن علی، 

 .انتشارات امیرکبیر

ناهیدی آذر،عبدالحسین،بی تا،تاریخچه روزنامه های تبریز در زمان مشروطیت به انضمام مجموعه روزنامه ناله 

 ملت،تبریز، اننتشارات تالش.

                            ،گزارش ایران قاجاریه و مشروطیت، تهران، نقره.1363هدایت، مهدیقلی،

 

 مقاالت
، زمینه های فکری مشروطه »انقالب مشروطیت«، از سری مقاالت دانشنامه ایرانیکا(، 1383امانت، عباس،

 تهران، نشر امیرکبیر.ترجمه پیمان متین، چاپ سوم، 

پیلتن، فرزاد، بی تا،وضع مطبوعات پیش و پس از انقالب مشروطه، دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر، شماره 

 اقتصادی. -،سیاسی287-277

، درآمدی بر زیرساخت مطبوعاتی انقالب مشروطه؛ چگونگی شکل گیری، 1383جبارلوی شبستری، بهرام،

 ویژگی ها، کارکردها و آسیب ها، مجله آموزه، شماره ی ششم. 

،نقش سیاسی اجتماعی مطبوعات در انقالب مشروطیت با 1397رسول اف و راسخ،رامین و کرامت اله،بهار

اله های روزنامه های روح القدس و سوراسرافیل،  انجمن ایرانی مطالعات رویکرد تحلیل محتوای سرمق

 فرهنگی و ارتباطات،سال چهاردهم، شماره پنجاهم.
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،بازخوانی مفهوم آزادی در مطبوعات 1395رفعتی پناه مهرآبادی و سلیمانی دهکردی،مهدی و کریم،زمستان

ه ی انجمن ایرانی تاریخ،سال هشتم،شماره ی .ق(مطالعات تاریخ فرهنگی ؛پژوهش نام ه1327-1324مشروطه)

 سی ام.

، تحلیل نقش انجمن های صدر مشروطیت 1391سلطانی فر و باقری ده آبادی،محمد و علیرضا،پاییز و زمستان

 )پیاپی(.-پژوهشی دانش سیاسی،سال هشتم،شماره دوم-در سقوط مجلس اول، دو فصلنامه علمی

اول(،  مجلس سقوط تا تاسیس )از مشروطه ایران در رادیکال انجمنهای ،عملکرد1389،بهار کاظمی،زهرا

 هجدهم. شماره پنجم، سال تاریخ، پژوهشنامه

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


