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نگاهیبهمقاالتبرگزیدههمایشبینالمللی«تبریز وانقالبمشروطهایران»
میکائیلجمالپور

استادیاردانشگاهپیامنور

درزمـانفتـحآذربایجـانبـهدسـتاعـرابدرسـال
۲۲هجـری ،آنگونـه کـه در کتـاب فتوحالبلـدان
بلاذری آمـده ،توجـه سـپاه اعـراب بیشـتر متوجـه
شـهر اردبیل بـوده و حتـی نامـی از تبریز در فهرسـت
شـهرهایی کـه مرزبـان پارسـی از آنهـا سـربازگیری
کرده بـود ،نیامـده اسـت .چنین پیداسـت کـه تبریز
همانگونـه کـه «فاسـتوس بیزانسـی» اشـاره کرده،
در سـده چهـارم میلادی ویـران شـده بـود و در
زمـان حملـه اعـراب ،قریـهای کوچـک بیـش نبوده
اسـت .پـس از فتـح آذربایجـان ،گروهـی از اعـراب
در آذربایجـان سـاکن شـدند .در زمـان خالفـت
منصـور عباسـی ( )۱۵۸-۱۳۶و در حـدود سـال
«ر ّواد» از قبیلـه «ا َ ْزد» از
۱۳۷هجری ،مـردی بـه نـام َ
قبایل مشـهور یمـن در تبریز مسـکن گزید و پسـران
او اقـدام بـه سـاخت نخسـتین دیوار شـهر کردنـد .به
گفته یاقوت حمـوی ،تبریـز قریهای بـود تا آنکـه رواد
ازدی در زمـان متـوکل عباسـی بـه آن درآمـد .پس از
رواد،پسـرش«وجنـا»بـابرادرانـشدرآنجـاقصرهـا
ساختند و گرد شـهر دیوار کشـیدند .سـپس مردم به
آن شـهردرآمدند.نویسـندگانی مانندابـنخرداذبهو
بالذریـو طبـری ،تبریـز را در بیـن شـهرهای کوچک
آذربایجـان نـام بردهانـد .درحالیکـه مقدسـی شـهر
را تحسـین کـرده و همعصـر او ابنحوقـل (حـدود
۳۶۷هجـری) تبریـز را آبادتـر از اغلـب شـهرهای
کوچک آذربایجـان میشـمارد .این شـهر از نیمه اول
سـده سـوم هجری روبه گسـترش نهـاد و اهمیت آن
در منطقـه آذربایجـان بـه انـدازهای بـود کـه متوکل
عباسـی پس از زمینلـرزه سـخت و ویرانگـر تبریز در
سـال۲۴۴هجری ،بیدرنگ فرمان بازسـازی شـهر را
صادر کرد .تبریـز کـه در دوره فرمانروایـی «ابومنصور
وهسـودان روادی» روبـه گسـترش و آبادانـی نهـاده
بـود ،در اثـر زمینلـرزه سـال ۴۳۴هجـری مجـددا
بهشـدت آسـیب دید ،بهطـوری کـه ناصرخسـرو که
در۴۳۸هجـری از ایـن شـهر دیـدن کرده ،مسـاحت
تبریـز را ۱۴۰۰در ۱۴۰۰گام بیـان کـرده کـه بـر این
اسـاس بـه نظـر نمیرسـد مسـاحت شـهر متجـاوز
از یـک کیلومتـر مربـع بودهباشـد .اعضـای خانـدان
روادیـان تـا ۴۴۶هجـری بـا چنـد وقفـه ،حاکمـان

تبریـز بودهانـد .در ایـن سـال طغـرل سـلجوقی،
وهسـودان روادی را خراجگـزار خـود کـرد و بـه گفته
ابناثیـر ،طغـرل در سـال  ۴۵۰هجـری «مملان بن
وهسـودان» را بـه حکمرانـی آذربایجـان گماشـت.
الـب ارسلان (جانشـین طغـرل) در ۴۶۳حملان
را از حکومـت آذربایجـان برکنـار کـرد و نزدیـک
بـه 400سـال فرمانروایـی خانـدان روادی را در ایـن
سـرزمینپایـانداد.درنوشـتههایتاریخـیازدوران
سـلجوقی ،اشـارههای زیـادی بـه تبریـز یافـت
نمیشـود .در راحةالصـدور آمـده کـه طغرل جشـن
ازدواج خـود را بـا دختـر خلیفـه در نزدیکی این شـهر
برپا سـاخت .بعد از وفات سـلطان محمـود غزنوی (به
سـال۵۲۵هجـری)بینداودپسـرسـلطانمحمودو
مسـعود برادر وی تنشـی جهت تصاحـب تبریز پیش
آمد کـه در ایـن میـان داود پیـروز شـد و تبریـز را مقر
حکومت خـود سـاخت .آنچنانکه از شـواهد تاریخی
برمیآید ،از زمان قـزل ارسلان (۵۸۷-۵۸۲هجری)
بـه بعـد تبریـز بـرای همیشـه پایتخـت آذربایجـان
شـد .در ابتـدای سـده هفتـم هجـری مغـوالن دوبار
بـه تبریـز حملـه بردنـد ،ولـی بـا دریافـت غرامـت
بازگشـتند .در سـال۶۲۷هجـری مغولهـا درنهایت
بـر تمـام آذربایجـان و بهخصـوص تبریـز دسـت
یافتنـد.اوجشـکوفاییتبریـزدرزمـانایلخانـانبود؛
یعنـیزمانـیکـهایـنشـهرپایتخـتقلمرویـیبود
که از نیـل تا آسـیای میانه گسـترده شـده بـود .تبریز
در دوران تیموریـان ،قراقویونلوهـا و اوایـل سلسـله
صفویـه نیـز پایتخـت ایـران بودهاسـت .این شـهر به
سـال ۱۵۰۰میلادی (۹۰۶هجـری) به تصرف شـاه
اسـماعیلدرآمـدونخسـتینپایتخـتایـرانجدید
در دوره صفویـه شـد .در ایـن زمـان حـدود دوسـوم
جمعیـت  ۳۰۰،۲۰۰هزار نفـری تبریز سـنیمذهب
بودندوبهزودیسیاسـتهایسـختیجهت تحمیل
مذهبشـیعهبـرسـنیانتبریزاعمـالشـد.نزدیکی
ایـن شـهر بـه مـرز ایـران و عثمانـی موجـب شـد که
تبریـزدربرابـرتهدیدهـایاینحکومتآسـیبپذیر
شـود؛ بهطـوری کـه چندینبار بـه تصـرف عثمانیان
درآمـد تـا اینکـه شـاه تهماسـب صفـوی در سـال
۱۵۱۴میلادی(۹۲۰هجـری)پایتخـتراازتبریزبه
قزوین منتقل کرد .تبریز در دوره قاجار ولیعهدنشـین
ایـن سلسـله بـود و ولیعهـدان سلسـله قاجـار در این
شـهر اقامـت میگزیدنـد .سـالها بعـد و در دوران
اسـتبداد صغیر نیروهای وابسـته به محمدعلیشـاه،

احوالوآثارشهیدمشروطیتثقهاالسالمتبریزی
ایـنمقالهکهبـهخامهوقلـمآقـایدکترمحمدقربانینوشـتهشـده،
پیرامون یکـی از برجسـتگان نهضت مشـروطیت ایـران در تبریز اسـت؛
یعنی ثقهاالسلام تبریـزی که نامش معـروف عـام و خاص اسـت و لیکن
احـوالوآثـارایـنمـردسـترگ،نکتههـایناگفتـهفـراوانداردکـهاین
تحقیق به دنبـال تبیین بخشـی از آنهاسـت .ازجمله نظریات این شـهید
سـعید و مبارز فهیـم نظریـه «حکومت عادل» اسـت کـه در نوشـتهای با
نام «رسـال ه الالن» او بدان پرداخت شـده .این نظریـه او ظرفیت تطبیق با
آرای غالـب در عصر حاضـر را دارد.
نقشمطبوعاتدرانقالبمشروطیت
نهضـت مشـروطیت مـردم ایـران و بهویـژه تبریـز ،درخیلـی از ابعـاد
خود متاثـر از مطبوعـات آن عصـر اسـت؛ مطبوعاتی کـه در ایـران ،قفقاز
و عثمانـی چـاپ و در ایـران توزیـع میشـد .بـا جـرات میتـوان گفت که

شـهر تبریـز را بـا هـدف سـرکوب مشـروطهخواهان
ایـن شـهر بـه مـدت  ۱۱مـاه از  ۳۰خـرداد ۱۲۸۷
( ۲۰جمـادیاالول  )۱۳۲۶تـا  ۹اردیبهشـت ۱۲۸۸
( ۸ربیعالثانـی  )۱۳۲۷محاصـره کـرده و مانـع از
رسـیدن غـذا و دارو به شـهر شـدند؛ تـا اینکه عـدهای
از نیروهـای روسـیه بـه بهانـه حفظ جـان اتبـاع خود
در تبریـز ،در  ۹اردیبهشـت  ۱۲۸۸وارد شـهر شـده
و در نتیجـه آن محاصـره تبریـز بـه پایـان رسـیده و
نیروهـای وابسـته بـه شـاه از اطـراف شـهر متفـرق
شـدند ...درحقیقـت تاریـخ مشـروطه بـه نوعـی بـا
تبریز پیونـد خـورده اسـت؛ درهمین راسـتا همایش
بینالمللـی «تبریـز و انقلاب مشـروطه ایـران» کـه
چندیـن سـال اسـت در ایـن شـهر برگزارمیشـود،
امسـال هم همزمان بـا رویـداد تاریخی تبریـز2018
و با همـکاری سـازمان بسـیج فرهنگیـان آذربایجان
شـرقی و بـا حضـور دکتـر علیاکبـر والیتـی رئیـس
هیاتموسـس و رئیـس هیـات امنـای دانشـگاه آزاد
اسلامی در واحد تبریـز این دانشـگاه برگـزار خواهد
شـد .تبریز مشـروطهخواهی ایرانیان و نظام اعتقادی
و سیاسـی شـیعه ،تبریز و زمینههای فکـری و نظری
مشـروطهخواهی در ایـران ،هنر ،معمـاری و فضاهای
شـهری و ادبیـات در مکتـب تبریـز ،تبریـز و آینـده
مشـروطهخواهی ایرانیان ،جامعهشناسـی سیاسـی
و اقتصـادی تبریـز در عصـر مشـروطهخواهی ،تبریز
انقلابمشـروطهوتکویـندولـتمـدرنونهادهای
جدیـد سیاسـی در ایـران ،تبریـز انقالب مشـروطه و
تبـادالت فرهنگـی ،سیاسـی و اقتصـادی منطقهای
و بینالمللـی ،مکتـب تبریـز و خودآگاهـی تاریخـی
ایرانیان و مسـاله نفوذ و انحـراف در مشـروطهخواهی
تبریـز ازجملـه محورهـای ایـن همایـش اسـت.
همچنیـن مشـروطهخواهی تبریـز و زایـش حقـوق
مدنی و شـهروندی در ایـران ،تبریز انقالب مشـروطه
در نهضت مشـروطیت ایران ،رسـائل سیاسـی رجال
آذربایجـان و تبریـز در مشـروطیت ،جایـگاه تاریخی
آذربایجـان و تبریز قبل و بعـد از مشـروطه ،مجادالت
و مناقشـات نظـری دربـاره مکتـب تبریـز در حرکت
مشـروطهخواهی و نقـش مشـروطیت در پیدایـش
و جریانسـازی هویـت انقلاب اسلامی ایـران،
نقش زنـان آذربایجـان و تبریـز در انقالب مشـروطه،
آرمانشـهر مشـروطه در آثار نویسـندگان آذربایجان
و محورهـای آزاد و مرتبـط با عنـوان همایـش از دیگر
محورهـای ایـن همایـش بینالمللـی خواهد بـود .از

آنجا که امسـال تبریز بهعنـوان پایتخت گردشـگری
کشـورهای جهان اسلام معرفـی شـده و بـا توجه به
اینکه مشـروطیت از جملـه شناسـنامههای تاریخی
تبریز اسـت ،این همایش ابعـاد مختلـف آن و حرکت
مشـروطهخواهی تبریـز را در سـطح بینالمللـی بـه
گردشـگران دنیـا ،منطقـه و عالقهمنـدان بـه ایـران
و تبریـز بـه خوبـی معرفـی میکنـد .در حقیقـت
هـدف از برگـزاری ایـن همایـش بازخوانـی و تامـل
در مشـروطیت بهمنظـور بازخوانـی هویـت،
فرهنـگ ،اندیشـه و حرکـت ایرانیهـا بـه بهانـه 14
مـرداد و بررسـی زوایـای پنهـان این حرکـت عظیم و
تحولسـاز اسـت .در ایـن همایـش تلاش میشـود
نـگاه اصیلـی کـه مشـروطیت تبریـز بهعنـوان یـک
حرکت دینی ،اعتقـادی و ملی داشـته ،مورد بررسـی
و تحلیل قـرار گیـرد 25.نفر از اسـاتید و برجسـتگان
کشـوری و منطقـهای از دانشـگاههای مختلـف و
حوزههـایعلمیـهاعضـایکمیتـهعلمـیوکارگروه
ایـن همایـش بـوده و آن را در18محور طراحـی کرده
و فراخوان عمومی دادهاند .حـدود 186مقاله و چکیده
واصلمقالهبهدبیرخانهارسـالشـدکهبخشـیازاین
چکیدههـا و مقـاالت بـه صـورت کلـی بـود و در قالب
همایـش مشـروطیت تبریـز نبـود و حـدود 70مقاله
که بهطور خـاص به مشـروطیت تبریز پرداخته شـده
بـود،مـوردداوریقرارگرفتنـد.ازمقاالتارسالشـده
به ایـن همایـش 25مقالـه پـس از بررسـی محتوایی
و علمـی مقـاالت ،از سـوی هیـات داوران بهعنـوان
برگزیده انتخـاب شـدهاند و 10مقاله منتخـب  -که از
این تعداد ،سـه مقاله خارجـی از حوزه قفقـاز (ترکیه و
آذربایجـان) اسـت -هـم ارائـه خواهد شـد.
بـه نظـر میرسـد برگـزاری چنیـن همایشهـا و
برنامههایـیدرموردنقشتبریزدرمشـروطیتباعث
میشـود این موضـوع به شـکل صحیـح و درسـت به
نسـل جدید و نسـلهای آتی منتقـل شـود ،بنابراین
در برگـزاری ایـن همایـش بینالمللـی سـعی شـده
عالوهبـر خروجـی و بـار علمـی همایـش ،همافزایـی
بیـن نهادهـا و دانشـگاههای اسـتان انجـام شـود و
همچنیـن سـخنرانان مهـم و برجسـته کشـوری بـا
مشـارکت سـازمان یونسـکو در ایران ،در این همایش
شـرکتکننـدتـابتوانیـمنقـشتبریـزرادرجریـان
مشـروطه برجسـته کنیـم .درادامـه نگاهـی داریـم
به چکیـده برخـی از مقـاالت منتخـب ایـن همایش
بینالمللـی.

خیزش عمومی مـردم در این نهضـت ،متکی بـه آرا و نظرات سیاسـی بود
کـهعمدتـادرمطبوعـاتآنزمانچـاپمیشـد،مخصوصادرنشـریات
تبعیـدی.نویسـندهایـنمقالهخانـمشـاهنظریبرایـننظرهسـتندکه
«مشـروطه» و «مطبوعات» دو مقولهای هسـتند که سـخت به هم پیوند
خوردهانـدولذابـهدنبالتوضیـحکارکردهـایمطبوعاتدرقبـلوحین
مشـروطیت برآمدهانـد.

آقـای حمیدرضـا بهـروزیراد تدوین شـده و به قـدر مقـدور بخشهایی
از وقایع یـا ترجمـه احوال بـزرگان نهضـت مشـروطیت تبریز کـه در این
کتاب به گونه ناصـواب و غیرواقعی آمده اصالح شـده اسـت .البته گفتنی
اسـت که ایـن مقالـه قـدم اول در این مسـیر تحقیقی و پژوهشـی اسـت؛
کاری تحقیقـی که جـزء اولویتهـای زمینمانـده در تاریخ مشـروطیت
به شـمار مـیرود.

نقدکتابتاریخمشروطیتکسروی
مطالعات تاریخی شـدیدا نیازمنـد منابع موثق و دسـت اول هسـتند؛
یکـی از مراجـع مهـم در مشـروطهپژوهی کتـاب تاریخ مشـروطه احمد
کسـروی اسـت .کسـروی خـودش بـر وقایعـی از مشـروطیت در تبریـز
ناظرو شـاهدبـودهوبعدهمبـا اضافهکـردن مطالـبدیگر،کتاب فـوقرا
نوشـته و لیکن به جهت افکار و عقاید مطـروده دینی که داشـته ،خواننده
آثارخـودرابهعـدماعتمادبهآنهـارهنمونمیشـود.اینمقالهبهوسـیله

معمـاری نـور در خانههـای عهـد مشـروطیت تبریـز
بانگاهیاشراقی
ایـن مقالـه بـه وسـیله آقـای دکتـر سـتاری و خانـم آقـازاد به رشـته
تحریر درآمده اسـت .نویسـندگان تبریـزی این نوشـته به دنبـال تبیین
رابطـه نـور بهعنوان اسـاس حکمـت اشـراقی حکیـم آذربایجانـی یعنی
شـیخ شـهابالدینسـهروردیبـاهنـر معمـاریموجـوددرخانههـای
عهـد مشـروطیت در تبریـز اسـت .ایـن نویسـندگان بـر ایـن باورنـد که

