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حضور هنری نـور در معماری خانههای عهد مشـروطیت تبریز براسـاس
اندیشـههای اشـراقی سـهروردی اسـت که بهعنوان نمونه ،خانه معروف
به حیـدرزاده انتخـاب و ایـن نظریـه در آن پیاده شـده اسـت .خوانندگان
عالقهمنـد میتوانند با مراجعـه به اصل مقالـه ،اطالعات بسـیار تحقیقی
در ایـن زمینه بـه دسـت آورند.
انقلاب مشـروطه ایـران و سـتارخان در آیینـه
آثارادبیقفقاز
اشـخاص شـاخص و مطبوعات معـروف در عهـد مشـروطیت ،دو امر
موثـر در حـدوث و تـداوم نهضت محسـوب میشـوند .آقـای دکتـر غفار
عبداللهـی نویسـنده این مقالـه بر این بـاور هسـتند که مطبوعـات چاپ
قفقـاز نقـش عمـدهای در رسـاندن صـدای مقاومت مـردم تبریـز و بقیه
مناطـقایـرانداشـتندوآنهـابودندکـهبااشـعارخـودانگیـزهانقالبیون
را بیشـتر و بـه آن جـرات و جسـارت میبخشـیدند و در سـایه همیـن
مطالببـودکهعـدهایازقفقازیـانبهکمکمجاهـدانایرانیشـتافتند.
در این بیـن آنچه بیشـتر از سـایر مطالـب ،خواننده داشـت مطالبـی بود
درخصـوصسـتارخان؛سـردارملـی.
نهضـت مشـروطیت و جریانسـازی هویـت انقلاب
اسلامی ایـران
ایـن مقالـه بـه بررسـی مهمتریـن تحـوالت حـوزه نهضتـی و انقالب
اسلامی در ایـران معاصـر پرداختـه اسـت .آقـای دکتـر بهزاد قاسـمی،
این سـوال اساسـی را مطـرح کردهانـد کـه ایدئولـوژی و هویت سیاسـی
مسـتقل ،چگونه از نهضت مشـروطیت به انقالب اسلامی انتقـال یافت؟
و اینکه تحول در هویت سیاسـی مسـتقل چه تاثیری در انقالب اسلامی
داشـته اسـت؟ یافتههای نویسـنده حکایت از این امـر دارد کـه روحانیت
در انقلاب مشـروطه در فرآیند مشـروطه قرار گرفتنـد؛ هر چنـد در ابتدا
حضور داشـتند ،ولـی در انقلاب اسلامی ،روحانیت به رهبـری حضرت
امـام خمینـی(ره) بهصـورت منسـجم و رهبری واحـد ،هویت سیاسـی
مسـتقل داشـتند و آغازگـر انقلاب بودند .یکـی دیگـر از یافتههـای این
مقاله ،وجـود رابطه مهم بین آسیبشناسـی نهضـت مشـروطه در حوزه
برسـازیوهویـتسیاسـیروحانیتاسـت.
تحلیلـیتاریخی-رواشـناختیبـرمولفههـایرفتاری
تـوده مشـروطهخواه تبریز
این مقاله بیـن رشـتهای که توسـط آقای دکتـر محمـود میهماننواز
و همکارانشـان تهیـه و بـه همایـش ارائـه شـده ،بهدنبـال بیـان ایـن
مسـاله هسـتند کـه ایرانیـان و تبریزیهـای مشـروطهطلب بهعنـوان
یـک تـوده اجتماعی از لحـاظ رفتـاری بـه مولفههایـی دسـت یافتند که
تاثیـری شـگرف در سـهم آن و پیـروزی مشـروطیت داشـته اسـت .این
مقاله با اسـتفاده از نظریه روانشناسـی توده گسـتاولوین ،ایـن مولفهها را
مدنظر قـرار داده کـه موضوعاتـی ماننـد سـازشناپذیری ،برتریجویی،
قهرمانپنـداریو تحریکپذیـریبیشـتریننقـشرادرموفقیـتمردم
داشـته اسـت.
نقـشروحانیـتدرنهضـتمشـروطیتبـاتاکیـدبـر
روحانیـت تبریـز
آقایمحمدیارمحمدیوهمکارانشـانازشـهرجیرفـتاینتحقیق
را تهیـه و تدوین کردهانـد .آنچه کـه محور این نوشـته را تشـکیل میدهد
نقش رهبـری روحانیـت در بسـیاری از قیامهـا و جنبشهـای اجتماعی
وسیاسـیتاریـخایـراناسـت.ایـنطیـفمرجـعکهنقـشبیبدیـلدر
اسـتقالل و هویـت سیاسـی ایـران را برعهـده دارنـد .از گذشـتههای دور
تاکنـونوآنهمبهصـورتمیدانیوعملیایـنکارکردرابابـذلعلم،عمر
و حتی جان خـود به منصـه ظهور رسـاندهاند ،بـه همین جهـت ،توصیف
فعالیتهـا،رهبریهـاواهـدافوآرمانهـایآنهـاوتحلیـلآن،ازجملـه
ضروریاتتحـوالتتاریخـی،اجتماعیوسیاسـیایرانوملتاینکشـور
شـکوهمندبهشـمارمیرود.ایننوشـتهنقشروحانیـونتبریـزرابهویژه
درعمرمشـروطهآوردهوخوانندهرانسـبتبهاهمیتآنتوجهدادهاسـت.
بررسـی نقش حماسـی  31زن آذربایجانی در جریان انقالب
مشر و طیت
عنوان بـاال نـام مقالهای اسـت کـه خانم رقیـه والیتـی با کمک سـایر

همـکارانخـود،آنرابههمایشارسـالکردهانـد.اینمقالهتلاشکرده
تا زنانی را معرفی کند که در آذربایجان و تبریز ،دوشـادوش همراهانشـان
در مبـارزات عصر مشـروطه فعالیت داشـتند .این نویسـندگان با تفحص
در کتابهـا و اسـناد موجـود دوره مشـروطه ،توانسـتهاند به این اسـامی
دسـتپیداکـردهودریک مقالـهآنهـارامعرفیکننـددرحالـیکهیقینا
تعداد بانوان مشـارکتکننده و نهضت مشـروطیت تبریز بسـیار بیشـتر
از این تعـداد اسـت ،بانوانـی کـه در دسـتهها و سـنگرها حضور داشـته تا
زنـانپرسـتار،آشـپز،خیـاطو...هـرکـدامبهنحـویدرپیـروزینهضت
مشـروطیت سـهیم بودند .این مقاله از این جهت تازگی دارد که توانسـته
خواننـدهعالقهمندرابهنکتـهایهدایتکندکـهدرطیفزنـانحاضردر
نهضت مشـروطیت تبریز ،تنها محـدود به زینب پاشـا نیسـت و دهها زن
دیگـر در ایـن حادثه مهـم نقش داشـتهاند.
جایـگاه تاریخـی آذربایجـان و تبریـز ،قبـل و بعـد از
مشـر و طه
آقای احـد غالمی نویسـنده ایـن مقالـه در پی بررسـی روند مبـارزات
ومقاومـتمـردمآزادیخـواهآذربایجـانوتبریزبـاهدفتبییـنجایگاه
تاریخی این سـرزمین در قبل و بعد از مشـروطه اسـت که بهعنوان یکی از
کانونهـایاصلیتحولخواهیوخاسـتگاهخیزشهایضداسـتعماری
بود .در ایـن مقاله بـا اشـاره به نهضـت موفقیتآمیـز تنباکو کـه بهعنوان
یکـی از عوامـل بیـداری ایرانیـان محسـوب میشـود ،اراده آزادی و
استبدادسـتیزی را در مـردم پدیـد آورد کـه تـداوم آن اراده مبـارک در
نهضت مشـروطیت و قیام مردمـی 29بهمن(1356ه.ش) متجلی شـده
و به واقعه تاریخـی پیروزی انقالب اسلامی در سـال 1357منتهی شـد.
نقشآفرینی مـردم آذربایجـان و الهامبخش بـودن حرکت آنهـا در ایران،
ازجمله مسـائلی اسـت کـه در توصیف و تحلیـل تاریـخ 200سـاله اخیر
کشـورمان قابل انکار و حـذف نمیباشـد .زمانشناسـی ،اقـدام بهنگام و
پیش رونـده ازجملـه ویژگیهای مـردم تبریـز در تحوالت مهم گذشـته
و حال اسـت.
تحلیلگفتمانیمکتبتبریزدرعصرمشروطه
آقـای داود احمـدزاده نویسـنده ایـن نوشـته ،نهضـت مشـروطیت را
از جهـت دیگر مـورد بررسـی قـرار داده اسـت؛ البتـه در کنـار ایـن مقاله،
مقـاالتدیگـریهـمدراینمسـیرتدویـنشـدهودرمجموعـهمقاالت
همایش موجود اسـت .آن جهت دیگر کـه به نظر نویسـنده دارای اهمیت
بودهایناسـتکـهنهضت مشـروطیت مبداو رهبـران آنمبـدع مفاهیم
نو و مـدرن در فضـای فکـری و اجتماعی سـنتی ایران اسـت که توانسـت
تاثیـراتزیـادیرابـرگفتمانهـایفکـریایـرانبگـذارد.مطالعهنقش
مـردم تبریـز از این رهگـذر بـه گـواه بسـیاری از پژوهشـگران ،کمنظیر و
حتـیبینظیراسـتودارالسـلطنهتبریـزمرکزیمهـمبرایرشـدافکار
نـو و توسـعهگرا محسـوب میشـود.
اصولمشروعهخواهیدرمکتبتبریز
(بازخوانیرسالهکشفالمرادمنالمشروطهواالستبداد)
آقـای دکتـر شـاکریخوئی در ایـن مقالـه ،اولیـن نکتـهای کـه بدان
پرداختـه و خواننـده خـود را بـا آن درگیر کـرده اسـت وجـود قرائتهای
مختلـف و گاهـی کژفهمـی و برداشـتهای گوناگـون از حرکـت
مشـروطهخواهیدرایـرانوتبریـزاسـت.آنچهکهنویسـندهایننوشـته
میخواهـد آن را بـه اثبـات رسـاند مشـروعهخواهی مـردم تبریـز اسـت
نه مشـروطیت سـکوالر و غربـی «رسـال ه کشـفالمراد» محمدحسـین
علیاکبـر تبریـزی ،یکـی از رسـالههای عصـر مشـروطیت بـوده کـه در
اینراسـتاتالیفشـدهوبـانقدمبانـیمشـروطهخواهیبهدنبـالبحثو
دفاع از مبانی شـرعی و فقهی مشـروعهخواهی است .نویسـنده این مقاله
بازخوانـی ایـن رسـاله را در این راسـتا مهم دانسـته و بهصورت مسـتوفی
پیرامـون مطالـب متنـوع آن توضیحاتـی را آورده اسـت.
تاثیـر موقعیـت جغرافیایـی و اقتصـادی تبریـز در
پیشـگامی آن در جریـان نوگرایـی عصـر قاجـار
آقای عـارف نریمانی در نوشـته خـود ایـن مطالـب را مورد توجـه قرار
داده اسـت :تبریـز را میتـوان پیشـگام گرایشهـای نوگرایانه قـرن 19و
اوایل قـرن 20دانسـت کـه درنهایت بـه رویـداد مهم مشـروطیت منجر
میشـود .تبییـن چرایی ایـن پیشـگامی از اهمیت اساسـی در شـناخت

تحـوالت ایـن دوره برخـوردار اسـت .مقالـه حاضـر ،بـا فـرض اهمیـت
موقعیـت جغرافیایی تبریـز و نزدیکـی آن بـا مناطق قفقـاز ،اسـتانبول و
شـرایط اقتصـادی ایـن دوره تبریزبـا ویژگی اهمیـت تجـارتوبازرگانی
در آن بهدلیـل همـان موقعیـت جغرافیایی ،در پـی بحثی در بـاب چرایی
پیشـگامی تبریـز در جریـان نوگرایـی ایـن دوره اسـت .ارتباط تجـاری و
بازرگانـی تبریـز بـا همسـایگان خـود زمینهسـاز تحـرک فکری شـده و
منطقـه را بـرای پذیـرش اندیشـههای نـو مهیا سـاخت.

انقالبمشروطیت؛دورهآغازها
آقـایدکترابوالفضـلفنـیزادهبههمراههمـکارخویـشدراینمقاله
در پـی اثبـات ایـن مسـاله اسـت کـه نهضـت مشـروطیت همچنانکـه
نظام سیاسـی حاکـم را دچار تغییـر و تحول سـاخت ،بلکه تاثیر بسـزایی
در سـایر حوزهها و عرصههای زندگـی ایرانیان آن دوره نیز داشـته اسـت.
عرصـه ادبیـات ازجملـه آن حیطههایـی اسـت کـه بـه تبع مشـروطیت
دچـار تحـوالت جـدی شـد .درونمایههـای شـعر را تغییـر داد و باعـث
آگاهـی هرچه بیشـتر مـردم بـه حقـوق خـود شـد .شـعرای آن عصـر با
سـرودن شـعرهایی انقالبـی در مضامینـی چـون وطـن ،آزادی ،حقـوق
زن،خرافهزدایـیو...ایـنآگاهـیرابهانجامرسـاندند.نویسـندگانمقاله
حاضر ،عوامل ادبـی موثر در بـروز انقالب مشـروطه و تاثیر ایـن انقالب در
تولیـد قالـب و مضامین شـعری مـورد بررسـی قـرار دادهاند.
رســـــاله «یـک کلمــــه» راهنمـای سیاســی
جریانمشروطهخواهیدرایران
رسـاله «یک کلمه» بهعنـوان یکی از منابـع جریان مشـروطهخواهی
درایـرانازجملـهمنابعموثـقوقابـلارجاعدرمشروطهشناسـیاسـت.
وجودرسـاالتچنـددهگانهاعـمازموافـقومخالـفباآننهضتبسـیار
قابل تامل و توجه اسـت کـه یکـی از آن نوشـتههای کوتاه ،همین رسـاله
یک کلمه نوشـته میـرزا یوسـفخان مستشـارالدوله اسـت .محمدرضا
انزابـی در این مقاله بنـا دارد که تفکـر قانـون را بهعنوان یکـی از مهمترین
زمینههـای تجددخواهـی در ایـران عصر قاجار نشـان دهـد و همینطور
میخواهـد نقـش روشـنفکران را نیـز در ایـن دوره بیـان کند ،البتـه این
نوشـته مستشـارالدوله تلاش میکنـد مبانـی اندیشـه قـرآن و شـرع
مقـدسرانیزمـورددقتقـراردهـد.اوازدودیـدگاهمبانیحقـوقجدید
و مبانی شـرعی برای ایجاد سلسـله قاجار ،فهم اندیشـه میرزا یوسفخان
و مهمتـر از آن مبانـی ایـن تفکـر حائز اهمیـت فـراوان اسـت .همانگونه
که گفته شـد وجود نزدیک بـه 80رسـاله در عصر مشـروطه و بـا موضوع
نهضت مشـروطیت از منابع دسـت اول و قابـل اعتنا در این موضوع اسـت
کهضروریاسـتضمـنتجدیدچاپهمـهآنهاوچـاپانتقـادیآنها،در
دسـترسهمـگانقـرارگیرد.
جمعبندی
از مجمـوع نزدیـک بـه  200مقالـه رسـیده بـه دبیرخانـه همایـش،
مقاالتـی کـه سـهم بیشـتری را بـه خـود اختصـاص دادهانـد ،در ایـن
موضوعات بـه رشـته تحریـر درآمدهانـد -1:مشـروطه تبریز ،مشـروطه
مشـروعه بـود -2.نقش اوضـاع و احـوال اجتماعـی ،اقتصادی و سیاسـی
تبریز در نهضت مشـروطیت -3.نقـش روحانیـون تبریـز و آذربایجان در
ایننهضـتفراگیـر-4.نقشنویسـندگانوصاحبـاننشـریاتداخلیو
خارجی -5.نقـش بزرگان شـهر تبریز که نـام هر کـدام از آنها جـزء تاریخ
معاصر کشـورمان و عصر مشـروطه اسـت -6.نقش بانوان در شکلگیری
و تـداوم مشـروطیت در تبریز.
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