جامعهشناسي تاريخي
دورة  ،12شمـارة  ،1بهار و تابستان 1399

نظامنامۀ انتخابات و انتخابات نخستین دورۀ مجلس شورای ملی
در آذربایجان (1285ش1324 /ق)
عباس قدیمی

قیداری1

(دريافت 1398 /3 /17 :پذيرش)1398 /6 /16 :

چکیده
بالفاصله بعد از صدور فرمان مشروطیت ،نظامنامـۀ انتخابـاتي بـهمنزلـۀ سـازواار و شـیوهنامـۀ
چگونگي نخستین انتخابات مجلس شورای ملي تدوين و تصويب شد .بر اساسِ اين نظامنامـه،
انتخابات صنفي و طبقاتي بود .صنفي بودن انتخابات با نقشي اـه طبقـات مختلـ در بـه ثمـر
رسیدن انقالب مشروطیت ايفا ارده بودند ،ربط وثیقي داشت .با وجود انتقاداتي اه به نظامنامـه
وارد بود ،بهمنزلۀ نخستین تجربه در مسیر دمواراسي اين نظامنامه راه مشارات سیاسـي را بـاز
ارد .بعد از تهران ،دومین شهری اه به انتخابات دست زد ،تبريز بود .نهادهای مردمي و مـدني
تبريز عهدهدار برگزاری اين انتخابات شدند و با وجود برخي اشـااتت و ابهامـات ،انتخابـات
اولین دورة مجلس شورای ملي در آذربايجان ،تجربۀ قابل دفاع ،پیشروانه و راهگشايي در تحقق
مشارات عمومي و حق تعیین سرنوشت سیاسـي و اجتمـاعي تلقـي مـيشـود .ايـن پـووه،،
نظامنامۀ انتخابات و جريان انتخابات آذربايجان را بهمنزلۀ مسئلهای محوری در تجربۀ نخسـتینِ
دمواراسي در ايران و آذربايجان با اتاا به منابع اصیل بررسي ارده است.
انجمن تبريز.
 .1دانشیار تاريخ دانشگاه تبريز.
ghadimi@tabrizu.ac.ir
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مقدمه
مجلس شورای ملي را ميتوان بزرگترين دستاورد انقـالب مشـروطیت ايـران دانسـت.
اين مجلس تجليِ حقِ تعیینِ سرنوشت و مشارات مردمي در عرصۀ سیاست و اجتمـاع
بود اه برای اولینبار در تاريخ ايران اتفاق ميافتاد .تأسیس مجلس شـورای ملـي اـه از
واال يا نمايندگان مردم ايران تشایل مييافت مستلزم يک سازوااری بود اـه بتـوان بـه
اجرای آن جامۀ عمل پوشانید .اين سازواار را برخي رجال سیاسـي آشـنا بـه اصـول و
قوانین جديد تهیه و تدارک ديدند و نام نظامنامۀ انتخاباتي بر آن نهادند .ايـن نظـامنامـۀ
انتخاباتي را ميتوان نخستین قانون موضوعه و مدون سیاسي جديد در ايـران دانسـت.

1

بر اساس اين نظامنامه ،نخستین انتخابات سراسـری در ايـران طـي سـال /1324 /1285
 1906برگزار شد و مردم ايران در  6طبقه نخستین تجربۀ عملي مشارات سیاسي و حق
تعیین سرنوشت و مداخله در امر سیاست ،اجتماع ،فرهنگ و مسائل داخلـي و خـارجي
را بهدست آوردند .بعد از تهران ،تبريز دومین شهری بود اه بر اساس اين نظـامنامـه بـا
موفقیت ،انتخابـات اولـین دورة مجلـس شـورای ملـي را برگـزار اـرد .برگـزاری ايـن
انتخابات با دشواریهای خاصي همراه بود؛ ولي درنهايـت ،بـا وجـود برخـي ابهامـات،
نمايندگان آذربايجان در مجلس شورای ملي انتخاب شدند .مسئلۀ اصـلي ايـن پـووه،
نخستین تجربۀ عملي مشارات سیاسي مردم آذربايجـان و مقـدمات و پیامـدهای آن بـر
اساس نظامنامۀ انتخابات و نحوة انتخاب نمايندگان آذربايجان است .اين پووه ،با اتاا
به منابع اصیلي چون روزنامهها ،خاطرات ،نامههـا و تلگـرا هـای عصـر مشـروطه بـه
تجزيه و تحلیل اين موضوع پرداخته است .دربارة نظامنامۀ انتخابات برخي پـووه،هـا
صورت گرفته است اه از آنجمله ميتوان به مقالۀ «تحلیلي بر نظامنامۀ انتخابـات سـال
 1285مجلس شورای ملي» از محمدرضا ويوه و حمید قهوهچیان اشاره ارد اـه در ايـن
مقاله نظامنامۀ انتخابات از منظر حقوقي بررسي و نقد شده اسـت .فريـدون آدمیـت نیـز
نظامنامۀ انتخابات اختصاص داده است؛ اما انتخابات نخستین دورة مجلس شورای ملـي
در آذربايجان بر اساس اين نظامنامه ،موضوعي است اه اين مقاله به بررسي آن پرداخته
است.
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قسمتي از بخ ،سیزدهم اتاب ايدئولوژی نهضت مشروطیت را بـه بررسـي مـوادی از
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صدور فرمان مشروطیت و تدوین نظامنامۀ انتخابات
هـای مردمـي اـه در تهـران علیـه وضـع

از اواخر  1284ش /اواخر  1323ق ،اعتـرا

موجود و سیاستهای دولت قاجار آغـاز شـده بـود ،بـا گسـترش آن در خـرداد و تیـر
1285ش1324 /ق به مهاجرت اعتراضـي علمـا بـه قـم و تحصـن مردمـي در سـفارت
انگلیس منجر شد .داستان تحصن مردم در باغ سفارت انگلیس شنیدني است .از اين رو
اه هوشمندانه و ابتااری بود و در تعیین سرنوشت و میزان نق ،سیاسي اين طبقات در
آينده تأثیر گذاشت .طراحان اين تحصـن تجـار و رهبـران اصـنا

بودنـد اـه بـهدلیـل

حمايت و همراهي با حراتهای اعتراضي ،از بیم بازجويي و مصـادرة امـوال و تبعیـد،
نــاگزير پنــاه بــردن بــه ســفارت انگلـیس را انتخــاب اردنــد (تفرشـي حسـیني:1386 ،
 24ـ  .)29گزارشهای موثقي نشان ميدهد ،تجار و اصنا

بازار تهران از صـن هـا و

پیشههای فرودست و میانه تا تجار خردهپا ،متوسط و بزرگ در اين تحصن به درجـات،
نق ،مهمي ايفا اردند .هر ادام از اصنا

بـا تعصـب بـه پايگـاه صـنفي خـود در بـاغ

سفارت چادری برپا و تابلويي حاوی اشعاری متناسب با نق ،صن

خـود در حمايـت

از خواستههای مردمي در جلوی چادرها نصب ارده بودند (ايروانـي 78 :1380 ،ـ 88؛
شري

ااشاني 75 /1 :1362 ،ـ 76؛ تفرشي حسیني29 :1386 ،؛ اتاب آبـي/1 :1363 ،

 9ـ  .)10شمار اين جمعیت را گزارش سفارت انگلیس  14هزار نفر و گزارش انسـول
روسیه 15 ،هزار نفر برآورد اردهاند (اتاب آبي 9 :1363 ،ـ 10؛ اتـاب نـارنجي:1367 ،
 .)28 /1اين حرات را ميتوان سازمانيافتهتـرين حراـت طبقـاتي و صـنفي در جريـان
انقالب مشروطیت ايران بهشمار آورد .مهمترين خواستههای تحصناننـدگان ،بازگشـت
علما از قم ،برقراری مجلس شورا و عزل عینالدوله از صدارت بود (براون117: 1374 ،
ـ ـ 127؛ اســروی 49 :1373 ،ـ  .)113بــا افــزاي ،فشــارها و گســترش حراــتهــای
اعتراضي ،عینالدوله از مقام صدارت غـزل شـد و میـرزا نصـراهخـانِ مشـیرالدوله بـه
اعترا

ها و پافشاری بر محدود سـاختن قـدرت مطلقـه نتیجـه داد و مظفرالـدين شـاه

فرمان مشروطیت و تأسیس مجلس شورای ملي را صادر ارد .بهدنبال صدور اين فرمان،
موجي از شادی تهران را فرا گرفت .بعد از مجلس جشني اه در مدرسـۀ نظـام برگـزار
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صــدارت عظمــا رســید .در  )14( 13مــرداد  1285ش 14 /جمادیالثــاني  1324ق،
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شــد ،بــه دســتور مشـیرالدوله امیتــهای مراــب از رجــالِ آگــاه و آزادیخــواهي چــون
صنیعالدوله ،محتشمالسلطنه ،مخبرالسلطنه و میرزا حسنخان و میرزا حسـینخـان و دو
پسر صدراعظم برای تدوين نظامنامۀ انتخابات مجلس شـورای ملـي تشـایل شـد .ايـن
هیئت در عر

 26روز نظامنامۀ انتخابات اولین دورة مجلس شورای ملي را با ترجمـه

و اقتباسي از قوانین انتخاباتي اشورهايي چون فرانسه و بلويک تدوين اـرد .بـا وجـود
اارشانيهای مخالفان سرانجام در  17شهريور  1285ش19 /رجب  1324ق ،نظامنامـۀ
انتخابات به تأيید و امضای شاه رسید و مقرر شد نخستین انتخابات مجلس شورای ملي
در تهران و سپس در شهرهای ديگر برگـزار شـود (هـدايت174 :1363 ،؛ دولتآبـادی،
 522 /2 :1387ـ 526؛ شــري

ااشــاني 90 :1362 ،ـ 93؛ اســروی.)123 :1373 ،

بالفاصله  50هزار نسخه از نظامنامه چاپ و توزيع شـد .مشـروطهخواهـان از ايـن بـیم
داشتند اه شاه به اغوای برخي درباريان پشیمان شود و فرمان ،را پس بگیرد ،به همـین
دلیل بهسرعت در تیراژ باتيي نظامنامه را منتشـر و توزيـع اردنـد (بـراون134 :1376 ،
ـ .)135
بر اساس نظامنامه ،انتخابات تهران روز پنجشـنبه  21شـهريور  1285ش 23 /رجـب
 1324ق در مدرسۀ نظام آغاز شد و روز دوشنبه  9مهرماه  1285ش بـه پايـان رسـید و
منتخبان طبقات ش،گانه شناخته شدند .روز  14مهرماه همـان سـال بـا حضـور علمـا،
نمايندگان منتخب تهران ،سفرای دول خارجي و شـاهزادگان و مظفرالـدين شـاه قاجـار
مجلس شورای ملي در ااخ گلستان رسماً افتتاح شد (ناظماتسالم ارمـاني682 ،1392 ،
ـ 683؛ دولتآبادی ،همان 526 ،ـ  .)527نخستین جلسۀ مجلـس در مدرسـۀ نظـام روز
دوشنبه  14مهر  19 / 1285شـعبان  1324ق.تشـایل شـد و بـه ايـن ترتیـب مبـارزات
جناحي از علما ،روشنفاران ،بازرگانان و اصنا

نتیجه داد و ايران در شمار اشـورهای

مشروطه و دارای نظام پارلماني درآمد.

نظامنامۀ انتخابات را ميتوان نخستین قانون موضوعه و مدونِ سیاسيِ جديد در انقـالب
مشروطیت ايران بهشمار آورد .اين نظامنامه در دو فصل و  33ماده ،قواعـد انتخابـات و
184
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شرايط انتخابشوندگان و انتخاب انندگان و تعداد واالی اياتت و وتيات در مجلـس
شورای ملي را تعیین ارد 2.در فرمان تاريخي مظفرالدينشاه اـه بـه فرمـان مشـروطیت
شهرت يافت ،صراحتاً به تشایل مجلس شورای ملي از«منتخبـان شـاهزادگان و علمـا و
قاجاريه و اعیان و اشرا

و مالاان و تجار و اصنا

به انتخاب طبقات مرقومه »...اشاره

رفته بود (ناظماتسـالم ارمـاني 584 :1392 ،ـ  .)585بـر ايـن اسـاس ،امیتـۀ تـدوين
نظامنامـۀ انتخابـات ،انتخـابشـوندگان و انتخـاباننـدگان را در  6طبقۀشـاهزادگان و
قاجاريه ،علما و طالب ،اعیان و اشرا  ،تجار ،مالاان و فالحان و اصنا

قـرار داد .بـا

تدوين و تصويب نظامنامۀ انتخابات ،اارِ برگزيدن و تعیین واالی مجلس شورای ملـي
در تهران آغاز شد .برای انجام انتخابات و نظارت بر روند آن امیتۀ نظارتي تعیـین شـد
بهنام انجمن نُظّار .بر اساس مادة نوزدهم نظامنامه مقرر شد با برگزاری انتخابـات تهـران
مجلس تشایل شود و رسمیت يابد تا منتخبـان سـاير ايـاتت و وتيـات بـهتـدريج در
مجلس حضور يابند.
تدوين نظامنامۀ انتخابات با مانعتراشيهای مخالفان و اختال نظـر موافقـان 3همـراه
بود .مخالفان اه عمدتاً عناصر دولتي وابسته به دربار بودنـد ،تسـاوی طبقـاتي بـا ديگـر
طبقات بهويوه اصنا
خود دچار اختال

را به دشواری ميپذيرفتند .از سوی ديگر مشروطهخواهان نیز بین
شدند .ايـن اخـتال

بـه گنجانـدن سـهم و خواسـتههـای طبقـاتِ

نق،آفرين در حرات مشروطهخواهي بـر مـي گشـت و هـر طبقـهای خواسـتار سـهم
بی،تری در نظامنامه بود ،سرانجام با تغییراتي اه داده شد نظامنامه مورد موافقت علمـا،
تجار ،روشنفاران و اصنا

قرار گرفت .بر اسـاس نظـامنامـۀ انتخابـات ،نخسـتین دورة

مجلس شورای ملي بهشال طبقاتي ـ صنفي برگزار شد .برابـر مـادة  6نظـامنامـه بـرای
تهران  60وایل و برای ساير اياتت و وتيات بر اساس جمعیت آنها درمجموع  98نفر
در نظر گرفته شد اه در اين بین  12نفر سهم آذربايجان بـود .در مـادة  6سـهم طبقـات
 4نفر ،تجار 10نفر ،مالاان و فالحان  10نفر و اصنا

 32نفر .تحصن اصـنا

و تجـار

در باغ سفارت انگلیس و نق،آفريني آنان سبب شد سهم مهمي به آنان برسد .بهطـوری
اه بی،ترين واالی مجلس اول از بـین اصـنا
185
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ش،گانه در انتخابات تهران چنین شده بود :شاهزادگان و قاجاريه  4نفر ،علما و طالب
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اصنا

بودند.

نظامنامۀ انتخابـات در زمـان خـود عـالوه بـر ايناـه بـا اارشـانيهـای مخالفـان و
اختال نظر میان مشروطهخواهان همراه شد ،انتقاداتي را هم برانگیخت .اين نظامنامـه را
به نوشتۀ ناظماتسالم ارماني «درنهايت ،استعجال نوشتند اگرچه محتاج است به تنقید و
تصحیح و زياده و ام نمودن؛ ولي با اين تعجیل و عدم تهیه و نبود اسباب اـار بـاز تـا
يک درجه خوب است» (همان .)644 ،ماهیت صنفي ـ طبقاتي نظامنامه بـهگونـهای بـود
اه از آن بهمنزلۀ «نظامنامۀ انتخاباتي صنفي» ياد شده است (ويـوه و قهـوهچیـان:1391 ،
207؛ احمدی .)137 :1389 ،ماهیت طبقاتي و صنفي انتخابات در همان زمـان و نیـز در
جلساتِ نخستین مجلسِ اول انتقاداتي را برانگیخت .روزنامهها و روشنفاران قفقـاز اـه
تحوتت ايران را دنبال مياردند ،اولین انتقادها را بر اين نظامنامه وارد ساختند .روزنامۀ
انتقادی و پیشروِ مالنصرالدين به سردبیری جلیل محمد قليزاده خارج بـودن گـروههـايي از
طبقات فرودستِ اشاورز و اارگر جامعۀ ايران از طبقات انتخابشـونده و انتخـاباننـده را
به باد انتقاد گرفـت و آن را محـروم اـردن ايـن طبقـات از حقـوق اساسـي خـود دانسـت
(مالنصرالدين ،سال اول ،شمارة 11 ،20رجب 1324ش .)7 :محمدامین رسـولزاده هـم
در روزنامۀ ارشاد در رجب 1324ق در مقالهای از بيتوجهي به روستايیان در نظامنامـۀ
انتخابات انتقاد ارد (رسولزاده 40 :1376 ،ـ  .)44عبدالرحیم طالبو

هـم از معايـب و

محسنات نظامنامۀ انتخابات سخن گفت (طالبو  43 :1396 ،ـ  .)52بر اساس نظامنامـه،
زنان و ايالت و عشاير نیز از چرخۀ انتخاب محروم شدند .گزارشي در دست نیست اـه
اسي از حق رأی زنان دفاع ارده باشد؛ اما در نخستین جلسات مجلس دربارة حق رأی
ايالت و عشاير گفتوگوهايي صورت گرفت .اصل طبقاتي بـودن انتخابـات در گـیالن
مورد ايراد واقع شد و همین امر جريان انتخابات را با اخالل مواجـه سـاخت (آدمیـت،
 .)347 :1985مادة دوم نظامنامه ،محدويتهايي را برای طبقاتي چون اشاورزان و تجـار
با ارزش حداقل هزار تومان برای مالاان و اشاورزان و داشتن حجره و تجـارت معـین
برای تجار و داان برای اصنا

مقرر ارده بود .اين نصـاب بخـ ،بزرگـي از دهقانـان،

پیشهوران و اسبه و نیز اارگران را از حق انتخاب محروم ميارد (ايوانـ 30: 1357 ،؛
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و پیشهوران فرودست ايجاد ميارد به اين معني اه يک نِصاب ملاـي
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آبراهامیان .)33 :1394 ،اين نظامنامه از سوی بخ،هايي از طبقات مسلط جامعـۀ ايـران
عصر قاجار نیز انتقاد شد ،شاهزادگان قاجاری در مخالفـت بـا مشـروطیت و نیـز نظـام
سیاسي جديد از شرات در انتخابات خودداری اردند و تنهـا هنگـامي اـه بـا تـذار و
دستور مظفرالدين شاه مواجه شدند به شرات در انتخابات و تعیین واالی طبقـۀ خـود
تن دادند (ناظماتسـالم ارمـاني 664 :1392 ،ـ  .)666در انـار ايـن انتقـادات ،برخـي
نمايندگان در مذاارات مجلس اول از طبقاتي بودن انتخابات دفاع اردند .اصـل طبقـاتي
بودن انتخابات در بازنگری نظامنامۀ انتخابات قبل از انتخابات مجلس دوم لغـو شـد .بـا
وجــود تمــام انتقــادات ،روش طبقــاتي ،صــنفي در زمــان خــود دســت ي ـافتنيتــرين و
مقبولترين روش انتخابات بود .به عقیدة آدمیت «برای مردمـي اـه در آزمـاي ،تـاريخ
هیچ نوع انتخابي را نديده بودند ،انتخابات طبقاتي در اين مرحله سادهترين ،عمليتـرين
و عاقالنهترين روش بود ،اگرچه امال مطلوب نبود» (آدمیت.)348 :1985 ،
نگاهي به جايگاه طبقـات شـ،گانـه انتخـابشـونده و انتخـاباننـده در سـاختار
اجتماعي ايرانِ عصر قاجار در تحلیل نظامنامۀ انتخابات با در نظر گـرفتن واقعیـتهـا و
ظرفیتهای زمانه امک خواهد ارد .شاهزادگان قاجـاری ،رؤسـای ايـالت و عشـاير و
فرماندهان نظامي ،زمینداران بزرگ ،علما و اشرا

و اعیان حاومتي در زمرة طبقات يـا

قشرهای مسلط و صاحب امتیاز بهشمار ميرفتند .فهرستي اـه اعتمادالسـلطنه از حاـام
ايالت و وتيات در دورة ناصری بهدست ميدهد ،بیانگر اين است اه بیشـتر حاومـت
اياتت و وتيات بر عهدة شـاهزادگان و خـوانین قاجـاری و در مرتبـۀ بعـد در اختیـار
رؤسای ايالت و اشرا

حاومتي بود (اعتمادالسلطنه 53/1 :1363 ،ـ  .)60شاهزادگان و

خوانین قاجاری جمعیت زيادی را شامل ميشدند اه دارای امتیازات خـاص ديـواني و
اقتصادی بودند .طبقات ديگر جامعۀ ايران را تجار ،زمـینداران اوچـک ،اعیـان محلـي،
صنعتگران و پیشهوران شال ميدادند اه اشر

و بنوعزيزی .)51 :1387 ،اين طبقـۀ متوسـط صـر نظـر از

زمینداران اوچـک و محلـي ،بـه اعتبـار نقشـي اـه در حراـتهـای اعتراضـي دوران
مشروطهخواهي برعهده گرفتند ،جايگاه مهمي در نظامنامۀ انتخابات و بهتبع آن مجلـس
شورای ملي يافتند (همان .)60 ،ترایب مجلس اول نشانۀ قـدرتيـابي طبقـۀ متوسـط و
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و بنوعزيزی از آنهـا بـهمنزلـۀ طبقـۀ
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حتي پیشهوراني از طبقۀ متوسط به پايین و فرودست از بقال ،آهنگر ،فخار و صحا

در

سیاست در برابر قدرت سنتي و مسلط شاهزادگان و خوانین پرشـمار قاجـار و اعیـان و
اشرا

حاومتي است .طبقۀ متوسط اه تجار و اصنا

آنهـا را نماينـدگي مـياردنـد،

توانستند در اولین مجلس شورای ملي نزديـک بـه نیمـي از اـل نماينـدگان مجلـس را
بــهخــود اختصــاص دهنــد (احتشــامالســلطنه 648 :1367 ،ـ 649؛ شــجیعي:1372 ،
 262 /4ـ  .)265پس در نظامجديد سیاسي طبقات متوسط و فرودست اهمیت و قدرت
سیاسي و اجتماعي يافتند .اصنا

و تجار در جريان انتخابات هم سازمان يافته و صـنفي

عمل اردند .بر اساس مادة  9نظامنامۀ هر انتخاب اننده ميتوانست به فـردی خـارج از
طبقۀ خود رأی دهد؛ اما اصنا

و بازاريان اامالً صنفي عمل ارده و به هم صنفان خـود

رأی دادند (رحیمي 70 :1389 ،ـ  .)71تجار و اصنافي اه به مجلـس راه يافتنـد رهبـران
جمعیت پرشمار از طبقاتي بودند اه برای اولینبار نق ،سیاسي بر عهـده گرفتنـد و بـا
سازماندهي و حمايتهای مالي حراتهای اعتراضي را اداره اردنـد .نقشـي اـه ديگـر
هیچگاه در مجالس بعدی به اين طبقات داده نشد.
انتخابات اولین دورۀ مجلس شورای ملی در آذربایجان
تبريز قبل از صدور فرمان مشروطیت ،برخي حراتهای اعتراضي ثمـربخ ،را تجربـه
به پیمان گمراي ايران با روسیه ،اعتـرا

ارده بود :شورش علیه قرارداد رژی ،اعترا

شديد به امبود نان و يورش مردمي به خانۀ نظامالعلما (سـپهر 285 /1 :1386 ،ـ 286؛
اســروی 141 :1373 ،ـ 142؛ صــفايي 70 :1370 ،ـ  .)71اي ـن تجربــههــا در اــوران
مشروطهخواهي بهاار آمد .با وجود ممانعت دولت از انتشار اخبار تهران ،به هـر شـال
خبر مهاجرت علما به قم و بستنشیني مـردم در سـفارت انگلـیس بـه تبريـز رسـید و
نخستین شهری اه به اين پی،آمدها و خواستههای اعتراضي پیوست تبريز بـود .در روز
بازگشت علما و پذيرش خواستههای آنان شدند ،درمقابل مظفرالدين شاه نیز بـا مخـابرة
دو تلگرا

به تبريز ،خبر از اهتمام دولت به بازگرداندن علما و وعـدة قبـول «عـرايض

188

] [ Downloaded from jhs.modares.ac.ir on 2023-01-10

 6مرداد  1285ش 7 /جمادیالثاني  1324ق .علمای تبريز طي تلگرافي به شاه خواسـتار

نظامنامۀ انتخابات و انتخابات نخستین دورة مجلس شورای ملي ...ــــــــــــــ عباس قديمي قیداری

حقه آنها» را داد (همان 112 ،ـ 118؛ ناظماتسالم ارماني 566 :1392 ،ـ 571؛ تهرانـي،
 193 :1388ـ .)194
خبر صدور فرمان مشروطیت و تأسیس مجلس شورای ملي موجي از خوشحالي
و سرور را در تبريز ايجاد ارد ،بـا ايـن حـال ،رسـیدن اخبـاری از تـأخیر در تـدوين و
تصويب نظامنامـۀ انتخابـاتي و اارشـاني دولتـيهـا در شـهريور  1285سـبب نگرانـي
تبريزيان شد و تبريز را به تارار تجربه تهران واداشت .به اين معنا اه جماعتي از تجـار
و اصــنا

در انســولگری انگلســتان تجمــع اردنــد (راتیســالو 250 :1386 ،ـ .)253

محمدعلي میرزای ولیعهد درصدد برآمد اين تجمع اعتراضي را در همان آغاز با صـدور
دستورِ ااه ،بهای نان به تعطیلي و انحرا

باشاند؛ اما معترضان با پاسخ «درخواسـت

ما ارزاني نان نیست ،ما مشروطه ميخواهیم» ترفند ولیعهـد را بياثـر اردنـد (اسـروی،
همان158 :؛ ثقهاتسالم .)77 :1389 ،بازار تبريز بسته شد و مردم چند دسته شـدند و در
انسولگری انگلستان ،مسجد صمصامخان و مسجد حاج صفرعلي تجمع اردند .مشـابۀ
آنچه چند ماه قبل در تهران اتفاق افتاده بود ،در تبريز در حال تاوين بود .بازاريان تبريز
به پیشگامي حاج مهدی اوزه اناني پذيرفتند اـه هزينـهها و مخـارج ايـن تجمـعهـای
اعتراضي را بپردازند .برای جلب مشارات همگاني و جمـعآوری امـکهـای بازاريـان
مقرر شد انجمني و صندوقي بهنام «صندوق مصار

انجمن عدالت و مشروطهخواهـان

اسالم» شال گیرد (اسـروی 153 :1393 ،ـ 157؛ ثقهاتسـالم .)75 :1389 ،در اجتمـاع
اعتراضي تبريز ،جناحي از علما ،بازرگانان ،وعاظ و اصـنا

نقـ ،اـامالً راهبـردی بـر

عهده گرفتند ،از سوی ديگر يک اتحاد شگفتي در میان مـردم بـهوجـود آمـد ،اخـتال
شیخیه ،متشرع ،اريمخاني و ارمني و مسلمان از میان رفـت و درگیریهـای فرقـهای و
مذهبي و قومي جای خود را بـه ياـدلي در مشـروطهخـواهي و مقابلـه بـا اسـتبداد داد
(ناظماتسالم ارماني 657 :1392 ،ـ 658؛ اسـروی158 :1373 ،؛ نظـامالسـلطنه مـافي،
در تبريز بودند .درنهايت ،در  4مهر  8 /1285شعبان  1324مظفرالدين شـاه در تلگرافـي
خطاب به ولیعهد با اشاره به تدوين و تصويب نظامنامـۀانتخابات و برگـزاری انتخابـات
مجلس شورای ملي در تهران ،اجازة تعیین واالی تبريز و سـاير وتيـات آذربايجـان را
189

] [ Downloaded from jhs.modares.ac.ir on 2023-01-10

 )404 /3 :1361جماعت متحصن خواستار ارسال نظامنامه و برگزاری انتخابات مجلـس

جامعهشناسي تاريخي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ دورة  ،12شمـارة  ،1بهار و تابستان 1399

صادر نمود .محمدعلي میرزا نیز طي فرماني در چهاربند ،مجلس شورای ملي را «اسـاس
آباداني و ثروت و ترفي دولت و ملت» دانست و به متحصنین اعالم نمود اه مـيتواننـد
واالی تبريز و ساير وتيات را تعیین و روانۀ مجلس شورای ملي باننـد (ناظماتسـالم
ارماني 663 :1392 ،ـ 664؛ اسروی 162 :1373 ،ـ  )164تلگـرا

شـاه و دسـت خـط

ولیعهد اه از سوی راتیسالو انسول انگلیس در تبريز به رهبران و سـران جنـب ،ابـالغ
شد ،موجي از خوشحالي و سرور را ايجاد ارد .مردم جشن گرفته و بـازار را چراغـاني
اردند .رفتار سیاسي و اجتماعي مردم تبريز سبب شد نويسنده نخستین اثر جامع تـاريخ
مشروطیت ايران با شـگفتي از« تربیـت و تمـدن اهـالي تبريـز» در جريـان تجمـعهـای
اعتراضي و تحصن ياد اند (ناظماتسالم ارماني.)663 :1392 ،
قبل از رسیدن نظامنامۀ انتخابات ،سران مشروطۀ تبريز« ،انجمن» تبريز را اـه مـدتي
بعد انجمن ايالتي نامیده شد ،پايهگذاری اردند .همزمان با افتتاح مجلس شورای ملي در
تهران در روز ياشنبه  14مهر  18 /1285شعبان  ،1324انجمن تبريز شروع بهاـار نمـود
(ثقهاتســـالم85 :1389 ،؛ فضـــلعلي آقـــاتبريزی .)23 :1387 ،اوشـــندگان جريـــان
مشروطهخواهي تبريز منتظر رسیدن نظامنامۀ انتخابات نماندند و با تأسیس اين نهاد ملي
با عضويت برخي علما ،بازرگانـان و نماينـدگان اصـنا

از چیتفروشـان ،زيـندوزان،

میوهفروشان ،توتونچیان و قندفروشان وظیفۀ مهم ملي و مـدني را بـر عهـده گرفتنـد و
حرات مستقلي را در مسیر مشروطهخواهي و دمواراسي آغـاز اردنـد (آفـاری:1379 ،
 )111به گزارش «روزنامۀ ملي» ارگـان انجمـن ،4اعضـای انجمـن بعـد از مـذاارات دو
مجمع تشایل دادند :مجمع اول برای رسیدگي بـه امـور مختلـ

محلـي و اشـوری و

مجمع دوم اه همان انجمن نظارت بر انتخابات بود ،مراب از  6نفر از طبقات ش،گانه
اه وظیفۀ تدارک مقدمات انتخابات مجلس شورای ملـي را بـر عهـده داشـت (روزنامـۀ
ملي ،سال اول ،شمارة اول ،غرة رمضان  .)1324به روايت دو شاهد عیني انجمـن تبريـز
دخالت و رسیدگي ميارد و حد و اندازهای برای خود قائل نبود (نظـامالسـلطنه مـافي،
404 :1361؛ ثقهاتسالم.)86 :1389 ،

190

] [ Downloaded from jhs.modares.ac.ir on 2023-01-10
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انجمن نظارت بر انتخابات يا انجمن نُظّار مطابق مادة  9نظامنامۀ انتخابـات در تبريـز
شال گرفت (مذاارات مجلس 6 )7 :1325 ،نفری اه بهمنزلۀ انجمن نُظّار برای نظـارت
بر انتخابات انتخاب شدند ،عبارت بودند از :شیخ سلیم از طر
از طر

شاهزادگان ،عدلالملک از طر

احسنالدوله از طر

علما ،هـدايتاه میـرزا

اعیان ،حاجي محمـدجعفرآقا از طـر

مالاان و فالحان و حاجيمیرزا ابراهیمآقا از طر

تجـار،

اسبه و اصنا

(روزنامۀ ملي ،سال اول ،شمارة اول ،غرة رمضان  1324ق؛ فضـلعلي آقـاتبريزی:1387 ،
 )43از سوی محمدعلي میرزا ولیعهد نیز اجـاللالملـک بـهمنزلـۀ نماينـدة حاومـت در
انجمن عضويت يافت .ولیعهد اه فعالیت انجمن ايالتي را بر نميتافت بـا شـالگیـری
انجمن نُظّار ،وظیفۀ انجمن ايالتي را تمامشده دانست اه مي بايد فعالیتهای آن متوق
شود (ثقهاتسالم91 :1389 ،؛ روزنامـۀ ملـي (انجمـن) ،سـال اول ،نمـرة  18 ،5رمضـان
)1324؛ اما خواست مردمي ،ولیعهد را مجبور ارد ادامۀ اار انجمن را بپذيرد (تقـيزاده،
102 :1386؛ تهراني 261 :1388 ،ـ .)262
به اين ترتیب با رسیدن نظـامنامـۀ انتخابـات ،انجمـن ايـالتي و انجمـن نُظّـار رونـد
برگزاری انتخابات اولین دورة مجلس شورای ملـي را آغـاز اردنـد .انجمـن ايـالتي بـه
وتيات آذربايجان تلگرافي فرستاد تا اهالي شهرهای تابعۀ آذربايجان نمايندگان خـود را
برای تعیین و انتخاب واالی مجلس به تبريز روانه دارند (روزنامۀ ملي ،سال اول ،نمـرة
 6 ،2رمضان  .)1324در تبريز هم در اولین گام اعالني منتشر و از طبقات 6گانه دعـوت
اردند اه به ترتیب در انجمن حضور يافتنـد و وایـل خـود را انتخـاب نماينـد .از روز
هفتم رمضان به ترتیـب هـر روز طبقـهای از طبقـات 6گانـه در محـل انجمـن حضـور
مييافتند و رأی خود را به صندوق ميانداختند .اولین طبقۀ علما و طالب بودند اـه در
انجمن حضور يافتند و ورقۀ رأی خود را نوشتند و به صـندوق انداختنـد .نـام انتخـاب
انندگان و ترتیب و شمارة ورقۀ رأی آنان در دفتر جداگانهای ثبت ميشد و اين دفتر به
روزهای ديگر ،طبقات اصنا  ،تجار ،امرا و اعیان و شاهزادگان در محل انجمن حضـور
يافتند و رأی خود را به صندوق انداختند .تنها طبقهای اـه هنـوز در انتخابـات شـرات
نارده بود ،طبقۀ مالاان و فالحان بودند .انجمن و اعضای انجمن نظار چنین نهادند اـه
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اعالني دهند و تا  25رمضان به اين طبقه فرصت دهند تا با حضور در محل انجمـن بـه
انتخاب نمايندة خود اقدام انند (همانجا) .انتخابات در موعد مقـرر بـه پايـان نرسـید و
همین سبب اعترا

مردم و تجمع در مقابل ساختمان انجمن شد .درنهايت ،مقـرر شـد

سهشنبه  25رمضان با حضور ناظرين ورقۀ انتخابـات خوانـده و نتـايج انتخابـات اعـالم
شود (همانجا) .از سوی ديگر اهالي وتيـات آذربايجـان چـون مراغـه و بنـاب ،اهـر و
قراجهداغ واالی خود را انتخاب و بـا تصـديقنامـه و اعتبارنامـه آنهـا را روانـۀ تبريـز
اردنــد .میــرزا اســماعیل تــاجر تبريــزی از ســوی اهــالي مراغــه و بنــاب و حــاجي
میرزاعبدالحسین از سوی اهالي اهر و قراجهداغ به واالت تعیین و در تبريز حضور پیـدا
اردند .همین طور اهالي مرند حاجي خلیلآقا مرندی و مـردم اردبیـل حـاجي قاسـمآقا
اردبیلي را به واالت معین و روانۀ تبريز اردنـد (جريـدة ملـي ،سـال اول ،نمـرة 7 ،10
شوال .)1324
سرانجام ،روز سهشنبه  25رمضان اعضای انجمن ايالتي و انجمـن نُظّـار در حضـور
جمعي از علما و تجار ،شمارش آرا را آغاز و در سوم ماه شـوال پايـان دادنـد .بـه ايـن
ترتیب نتايج انتخابات اولین دورة مجلس شورای ملي در آذربايجان به شرح ذيل اعـالم
شد:
ـ آرای طبقۀ علما بـهترتیـب :ثقهاتسـالم  83رأی ،میـرزا فضـعلي  66رأی ،مجتهـد
(میرزا حسن)  62رأی ،میرزا صادق مجتهد  38رأی ،میرزا علياابرآقـا  32رأی و میـرزا
ابوالحسن صدراتشرا

 34رأی.

ـ از شاهزادگان قاجار اه ال آرای آنها  18رأی بود ،شاهزاده امامقلي میرزا انتخاب
شد.
ـ آرای طبقۀ اعیـان و امـرا  :مستشـارالدوله  44رأی ،شـر الدوله  37رأی ،حـاجي
نظامالدولــه  20رأی و مستشارالســلطان  9رأی (روزنامــۀ ملــي ،ســال اول ،نمــرة 26 ،8
ـ آرای طبقۀ تجار :حاج محمدباقر تاجر باشي  56رأی ،حاجي محمدآقا حريـری 55
رأی ،طالبو

 54رأی ،تقيزاده  51رأی و حاجيمیرزا آقا  36رأی (همانجا).
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رمضان .)1324
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ـ آرای طبقۀ اصنا  :حاجيمیرزا ابراهیم آقا  416رأی ،حـاجيمیـرزا آقـا  323رأی،
شیخسلیم  314رأی ،میرزا علياابر  308رأی ،حاجي مهدی آقا  214رأی ،تقيزاده 185
رأی (جريدة ملي ،سال اول ،نمرة  7 ،10شوال .)1324
ـ احسنالدوله نیز بهمنزلۀ وایل طبقۀ مالاان و فالحان انتخاب شد.
نام دو نفر هم در فهرست منتخبان تجار و هم اصنا

قرار داشت :حاجيمیرزا آقـا و

سید حسن تقيزاده .با پايان شمارش آرای منتخبـان طبقـات شـ،گانـه چنـین معرفـي
شدند :ثقهاتسالم و مجتهد از طبقۀ علما ،مستشارالدوله و شر الدوله از طبقـۀ اعیـان و
امرا ،عبدالرحیم طالبو  ،محمدآقا حريری و حاجيمیرزا آقـا فـرشفـروش (فرشـي) از
طبقۀ تجار ،شیخ سلیم ،میرزا ابراهیمآقا و تقـيزاده از طبقـۀ اصـنا  .شـاهزاده امـامقلي
میرزا از طبقۀ شاهزادگان و احسنالدوله از طبقۀ مالاان و فالحان .درنهايت ،ايـن نتـايج
عالوه بر ايناه با تغییراتي همراه شد ،در اولین گام در يک مورد با آرای بیـرون آمـده از
صندوق مغايرت داشت .میرزا حسن مجتهد در طبقۀ علما دارای  62رأی سوم شده بود؛
اما انجمن نُظّار در گزارش نتايج نام او را نفر اول و نام ثقهاتسالم و میرزا فضـلعلي اـه
باتترين رأی را آورده بودند در ردي

دوم و سوم قرار داد ،در حالي اه قاعـدة ترتیـب

اسامي با تعداد رأی در طبقات ديگر رعايت شده بود .انجمن نُظّار حتي فراتر از اين نیـز
رفت و نام مجتهد را در فهرست نهايي منتخبان طبقۀ علما قـرار داد .ايـن اقـدام خـال
قواعد و مصداق دست بردن در آرا بود .میرزا حسن مجتهد عـالم قدرتمنـد متشـرعه در
روز رأیگیری جمعي از علما و طالب را در خانۀ خود مهمان ارده و با خود بـه محـل
اخذ رأی آورده و از آنها خواسته بود تنها نام او را در ورقۀ رأی بنويسند تا بـر رقبـای
خود پیشي بگیرد (فضلعليآقا ،همان .)46 :با وجود تـالشهـای مجتهـد او رأی تزم را
نیاورد .با توجه به دستهبندی علمای تبريز به متشـرعه يـا اصـوليهـا (فقهـا) و شـیخیه
(نادرمیرزا .)159 :1373 ،بهنظر ميرسد اعضای انجمن ايالتي و انجمن نُظّار با توجه بـه
همچنین ،ايجاد توازني در قدرت مذهبي و سیاسيِ جديد بین شیخیه و متشرعه تصـمیم
گرفتند به چنین تغییر مصلحتجويانـهای دسـت بزننـد .البتـه ،درنهايـت ،میـرزا حسـن
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مجتهد ،با وجود قرار گرفتن نام ،در میان واالی منتخب ،واالت مجلـس را نپـذيرفت
و بهتدريج در سلک برجستهترين مخالفان مشروطیت در آذربايجان و ايران در آمد.5
چناناه گفتیم نتايج نهايي با تغییـرات عديـدهای همـراه شـد .ثقـهاتسـالم روحـاني
محبوب تبريز و رهبر شیخیه با ايناه قبل از رأیگیری اعالم ارده بود تمايلي به واالـت
مجلس ندارد ،در طبقۀ علما دارای آرای بیشتر شد؛ اما واالت را نپذيرفت (جريدة ملـي،
سال اول ،نمرة  ،19سلخ شوال  .)1324میرزا فضلعليآقا از ديگر علمای شیخي تبريـز و
نفر دوم طبقۀ علما به همراه میرزا عبدالرحیم آقا از ديگر علمای تبريز اه نام او در میـان
انتخاب شدگان نبود بهمنزلۀ واالی طبقـۀ علمـا معرفـي شـدند (همـانجـا)؛ امـا میـرزا
عبدالرحیم هم واالت را نپذيرفت و درنهايت ،میرزا فضـلعلي آقـا و میـرزا يحیـي امـام
جمعۀ خوی 6بهمنزلۀ وایل طبقۀ علمای آذربايجان معرفي شدند و به مجلس راه يافتنـد.
میرزا يحیي هم اساساً در میان نامزدهای واالتِ طبقه علمـا نبـود و گويـا بـه تشـخی
انجمن تبريز و به حام قرعه به واالت مجلس انتخاب شد .مهدی مجتهدی ،اما انتخاب
میرزا يحیي را به سفارش و نفوذ میرزا حسن مجتهد نسبت ميدهد (همانجا؛ مجتهدی،
 )24 :1327درنهايت ،با انتخاب میرزا يحیـي دو ارسـي طبقـۀ علمـای آذربايجـان بـین
شیخیه و متشرعه تقسیم شد.
در منتخبان طبقۀ تجار نیز تغییراتي رخ داد .محمدباقر تاجرباشي (رضايو ) بازرگان
تبريزی اه در اين زمان در تبريز حضور نداشت و دارای بی،ترين رأی در طبقـۀ تجـار
شده بود ،واالت را نپذيرفت و عبدالرحیم طالبو  ،محمدآقا حريـری دو منتخـب ايـن
طبقه به واالت انتخاب شدند؛ اما بی،ترين آرا در طبقۀ اصنا

بود .نفرات اول تا سـوم

به ترتیب میرزا ابراهیم آقا شهیدی ،7میرزا آقا فرشي و شـیخ سـلیم بودنـد .شـیخ سـلیم
واالت را نپذيرفت .نام تقيزاده در میان نامزدهای واالت در دو طبقـۀ تجـار و اصـنا
قرار داشت .تقيزاده در طبقۀ تجار نفر چهارم و در طبقۀ اصنا

نفر ششم بود .تقـيزاده

فهرست واالی آذربايجان اه در جريدة ملي آمده نام او بهمنزلۀ وایل طبقۀ اصنا

ذاـر

شده است (جريدة ملي ،سال اول ،نمرة  7 ،22ذیالقعدة  .)1324آدمیت (بيتـا )396 :از
تقيزاده برای ايناه خود را نمايندة طبقۀ تجار دانسته ،بهشدت انتقاد ارده اسـت .وایـل
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خود را وایل طبقۀ تجار بهشمار آورده است (تقـيزاده ،)101 :1386 ،در حـالي اـه در
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منتخب شاهزادگان قاجار نیز امامقلي میرزا بود اه او نیز واالت را نپذيرفت و بهجای او
هدايتاه میرزا انتخاب شد .از طبقۀ مالاان و فالحان ،احسنالدوله به واالـت انتخـاب
شد .درنهايت ،اين دوازده نفر بهمنزلۀ واالی آذربايجان در نخستین مجلس شورای ملي
معرفي شـدند :میـرزا فضـلعليآقـا تبريـزی ،میـرزا يحیـي امـام جمعـۀ خـوی ،صـادق
مستشارالدوله ،میرزا ابراهیم االنتر شر الدوله ،میرزاعبـدالرحیم طـالبو  ،سـید حسـن
تقيزاده ،میرزا حسنخان احسنالدوله ،شاهزاده هدايتاه میرزا ،میر هاشم دوچي ،حاج
میرزا ابراهیمآقا ،محمدآقا حريری ،میـرزا آقـا فرشـي (اسـروی190 :1373 ،؛ تقـيزاده،
1336ق 4 :ـ 6؛ مستشارالدوله )25 /1 :1361 ،هفت نفر از اين واال در روز  17دی مـاه
 1285با بدرقۀ باشاوهي عازم تهران شدند .يک روز بعـد مظفرالـدين شـاه در روز 18
دی ماه  24 /1285ذیالقعدة  1324درگذشـت و محمـدعلي میـرزا بـر تخـت سـلطنت
جلوس ارد.
فهرست نهايي واالی آذربايجـان اشـاالت و ابهامـاتي دارد .در ايـن فهرسـت نـام
میرهاشم دوچي هم ديده ميشود .دربارة او و میرزاآقا اصفهاني ـ اسي اه يکسال بعـد
به واالت آذربايجان در مجلس رسید ـ اـه هـر دو از چهـرههـای تنـدرو و در جبهـۀ
مخال

قرار داشتند ـ توضیحي تزم است تا ابهامات تاريخي برطر

شود .میرهاشم در

آغاز با مشروطهخواهان همراه بود؛ اما بهتدريج راه خود را جدا ارد و در زمرة نیروهای
شاخ

ضد مشروطه در آمد .رفتارهای آشوبگرايانۀ او سبب شد تـا بـا رأی اعضـای

انجمن ايالتي از تبريز اخراج شود و راهي تهران شـود .دربـارة ايناـه او چگونـه بـدون
شرات در انتخابات و اسـب رأی توانسـته اسـت ردای واالـت بـر تـن انـد ،نظـرات
مختلفي مطرح شده است .مستشارالدوله عقیـده دارد انجمـن ايـالتي بـرای خالصـي از
حراات مستبدانۀ میرهاشم به صالحديد برخـي علمـا بعـد از اتمـام انتخابـات او را در
فهرست نهـايي واـالی آذربايجـان جـای داد ( مستشـارالدوله .)26 :1361 ،امیرخیـزی
انتخاب ارد .اسروی هم اين انتخاب را در جهت دلجويي انجمن از میرهاشـم دانسـته
است (همان .)190 :انتخاب میرهاشم به هر دلیل اه باشـد ،اقـدامي فراقـانوني بـود اـه
انجمن ايالتي به آن دست زد .اين اقدام مورد اعتـرا
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مينويسد انجمن بهدلیل خدمات میرهاشم ( )53 :1387در آغاز مشروطه او را به واالت
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گرفت تا جايي اه آنها را تهديد به استعفا اردنـد و میرهاشـم نیـز بالفاصـله تهـران را
ترک ارد و به تبريز بازگشـت (مستشـارالدوله26 :1361 ،؛ تهرانـي .)261 :1388 ،گويـا
محمدعليشاه هم مأموريتي به او در تبريز داده بود؛ چیزی اه بعداً مشخ
از واقعیت نبوده است .با انارهگیری اجباری میرهاشـم و انصـرا

طـالبو

شـد عـاری
از واالـت،

شمار واالی آذربايجان به ده نفر ااه ،يافت؛ اما میرزاآقـا اصـفهاني از تجـار اصـفهان
بود .قبل از مشروطیت مدتي را در استانبول و اروپا سپری ارد و چند ماه قبـل از آغـاز
حراتهای اعتراضي مردم ،در  13رجب  1323وارد تهران شد .قبـل از صـدور فرمـان
مشروطه او را همراه با مجداتسالم ارماني و میرزا حسن رشديه دسـتگیر و بـه اـالت
تبعی ـد اردنــد (نــاظماتســالم ارمــاني 656 ،642 :1392 ،ـ  .)658بــا صــدور فرمــان
مشروطیت و تأسیس مجلس شورای ملي میرزاآقا به تهران بازگشت .چنـد مـاه بعـد در
ربیعاتول سال  1325به تبريز رفت و از او استقبال شد و در منزل حـاجي امـینالتجـار
اقامت ارد و بـهزودی بـه عضـويت انجمـن ايـالتي درآمـد (ثقـهاتسـالم109 :1389 ،؛
فضلعليآقا ،همان .)100 :میرزاآقا در تبريز به ياـي از عناصـر تنـدرو مشـروطهخـواه و
رهبران مجاهدان قفقازی تبديل شد .نظاماتسالم در نامهای به پدرش میرزا فضلعلي آقـا
و ثقهاتسالم در نامهای به مستشارالدوله از تندرویهای میرزاآقا و تصمیم انجمن ايـالتي
به اخراج او از شهر سخن گفتهاند (فضلعليآقا 87 :1389 ،ـ 89؛ افشـار.)132 :1378 ،
درنهايت ،میرزاآقا در اواخر شعبان  1325بهعنوان وایل مردم آذربايجان تعیـین و مـدتي
بعد راهي تهران شد (همـان213 ،؛ روزنامـۀ انجمـن ،سـال اول ،نمـرة  26 ،145شـعبان
.)1325
طرح چند ناته در اينجا ضرورت دارد .با انصرا

طالبو

و انار اشـیدن اجبـاری

میرهاشم دوچي ،دو سهمیه از ارسيهای واالت آذربايجان خالي ماند .بـر اسـاس مـادة
 12نظامنامۀ انتخابات در صـورت اسـتعفا يـا فـوت ياـي از واـالی مجلـس ،مجلـس
(ناظماتسالم ارماني .)641 :1392 ،بهنظر ميرسد مجلـس ايـن وظیفـه را بـه انجمـن
ايالتي آذربايجان محول ارد تا وااليي برای دو ارسي خـالي آذربايجـان انتخـاب انـد.
احتمال ميرود میرزاآقا اصفهاني به همین قصد به تبريز رفته باشد تـا از سـوی انجمـن
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ميتوانست بهجـای او يـک نفـر از اهـالي همـان وتيـت را بـه واالـت انتخـاب انـد
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ايالتي اه با مجلس و انجمنهای سیاسـي و شخصـیتهـای متنفـذ پايتخـت ارتباطـات
وسیعي داشت ،به واالت مجلس از سوی مردم آذربايجان تعیین شود .در مـدت اقامـت
چندماهه در تبريز ،میرزاآقا بهمنزلۀ ياـي از عناصـر اخـتال

و آشـوب شـناخته شـد و

اعضای انجمن و رهبران معتدل مشروطۀ تبريز مـيخواسـتند او را بـه بهانـۀ واالـت از
تبريز دور سازند (افشار .)248 :1378 ،ناتۀ مبهم ديگر ايـن اسـت اـه از میرزاآقـا هـم
بهمنزلۀ وایل تبريز و آذربايجان (تقيزاده 1336 ،ق6 :؛ دولتآبـادی،398 ،358 :1388 ،
404؛ شجیعي )483 :1372 ،و هم بهمنزلۀ وایل مرنـد يـاد شـده اسـت (شـر الدولـه،
 .)212 :1377هر چه هست ،میرزاآقا چند ماهي بـهمنزلـۀ وایـل آذربايجـان در مجلـس
حضور يافت؛ اما واالت او نافرجام ماند .چند مـاهي قبـل از بمبـاران مجلـس و حملـۀ
محمدعليشاه و قزاقهای روس به مجلس شورای ملـي ،انجمـن ايـالتي آذربايجـان در
تلگرا

 9ربیعاتول  1326به مجلس شورای ملي ،خواستار عـزل میرزاآقـا اصـفهاني از

واالت مردم آذربايجان بهدلیل «مفاسد افاار و خیانـتهـای مشـارالیه نسـبت بـه عمـل
واالت و عالم مشروطیت و ملت و دولت» شد و از مجلس خواست واالت او را ملغـي
بدانند (انجمن ،سال دوم ،شمارة  14 ،13ربیعاتول  .)1326شـر الدولـه ()212 :1377
نیز در خاطرات خود اشاره مياند اـه مـردم مرنـد خواسـتار عـزل میرزاآقـا از واالـت
مجلس شدهاند.
جريان انتخابات دورة اول مجلس شورای ملي در تبريز را برخي بـا تبـاني و فقـدان
صحت همراه ميدانند .درمقابل ،برخي عقیده دارند انتخابات آذربايجان بهطرز صحیح و
در امال امنیت و آرام ،برگزار شد (اسروی228 :1373 ،؛ نظامالسـلطنه مـافي:1361 ،
 .)406بعد از تهران دومین ايالتي اه به انتخابات دست زد ،آذربايجان بود .انجمن ايالتي
آذربايجان با وجود برخي اعمال سلیقهها و تصمیمگیریهای خال

نظامنامـه اـه آن را

بايد به حساب تجربۀ نخستین و شتاب در به سرانجام رسیدن عمل انتخابـات گذاشـت،
وتيات بهدلیل مخالفت و ممانعت حاام و عوامل دولتي نتوانستند به برگزاری انتخابات
دست بزنند و يا حتي اطالعي از پی،آمدهای تهران نداشـتند و نمـيدانسـتند چـه بايـد
بانند .تبريز با موفقیت انتخابات را برگزار ارد .تلگرا هـای متعـددی اـه از ايـاتت و
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نق ،حیاتي در برگزاری اين انتخابات ايفا نمود ،درحالي اه تا مدتها بیشـتر ايـاتت و
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وتيات مختلفي چـون عربسـتان و لرسـتان ،خراسـان ،اسـترآباد ،يـزد ،ماليـر ،ارمـان،
اردستان و ...به مجلـس مـيرسـید مؤيـد ايـن واقعیـت هسـت (مـذاارات مجلـس4 ،
ذیالحجه 29 ،24 ،12 :شوال 1325؛  2ذیالقعدة .)1325
ايناه تبريز بعد از تهران اولین شهری بود اه نخسـتین انتخابـات مجلـس را برگـزار
اـرد ،دلیـل آن را بايـد در فضـای فاـری و سیاسـي تبريـز و سـاخت اجتمـاعي شــهر
جستوجو ارد .تبريز بعد از تهران پرجمعیتترين شهر ايران بود و ياي از مهـمتـرين
مرااز و شريانهای اصلي تجارت داخلي و خارجي ايران بـهشـمار مـيرفت(عیسـوی،
 164 :1369ـ  .)176بــازار بــزرگ تبريــز متشــال از ســراها ،راســتههــا ،تیمچــههــا و
ااروانسراها نق ،اصلي را در اين اقتصاد بر عهده داشت .به نوشتۀ سلطانزاده  17هـزار
مغازه ،انبار و اارگاه در تبريز وجود داشت (سلطانزاده ،بيتا  .)108:از ايـن میـان صـد
اارگاه قاليبافي با حدود  10هزار قالیبا

در آستانۀ انقالب مشروطیت در تبريـز فعـال

بودند (پاولويچ .)54 :1357 ،بار اين فعالیت اقتصادی را تجار و اصنا
دوش مي اشیدند .محالت و اویهای 19گانۀ تبريز طبقات مختلـ
علما ،بازرگانان ،اصنا

و پیشهوران بـر
اعیـان و بزرگـان،

و پیشهوران ،اارگران ،اشاورزان و باغداران را در خـود جـای

داده بودند .اوی مهادمهین عالوه بر ايناه محل زندگي مسـیحیان و ارامنـۀ تبريـز بـود،
تجارتخانهها و انسولگریهای دول اروپايي و دولت عثماني را هـم در بـر مـي گرفـت
(نادرمیرزا 82: 1373 ،ـ  .)96بازرگانان تبريز اـه برخـي از آنـان در زمـرة روشـنفاران
بهشمار ميرفتند ،از طريق مناسبات تجاری با انديشههای جديـد آشـنا بودنـد .از سـوی
ديگر جمعیت زيادی از گروههای فرودست آذربايجان در قفقاز اارگری مياردند و بـا
انديشههـای سوسیالیسـتي و انقالبـي آشـنايي بـههـم رسـانده بودنـد (شـااری:1384 ،
 115ـ  .)130احتماتً آنان اولین اارگران ايراني بودند اه سیاسي شدند و با بازگشت به
آذربايجان و تبريز نق ،سیاسـي بـر عهـده گرفتنـد .معلمـان مـدارس ،دانـ،آمـوزان و
بیداری فاری مردم مؤثر افتادند .ايـن فضـای فاـری و سـاختار اجتمـاعي سـبب شـد
اعترا

های مردمي عالوه بر ايناه طبقات مختل

را شامل ميشـد ،بـهگونـهای شـال

سازماني و تشایالتي نیز بهخود بگیرد .در نخستین انتخابات مجلس در تبريز سه طیـ
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روزنامهنگاران را نیز بايد به اين گروهها افـزود اـه در پراانـدن انديشـههـای جديـد و
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نق ،مؤثری ايفا اردند :علمای شیخي تبريـز ،بازرگانـان ،اصـنا

و پیشـهوران و البتـه،

قدرت نیمهآشاار مجاهدان .نق ،متفاوتي اه تبريز در اـوران دوسـال اول مشـروطه و
بهويوه در دورة استبداد صغیر در مقاومت شگفتانگیز برای اعادة مشـروطیت ايـران بـر
عهده گرفت ،بر بستر اين ساختار اجتماعي و فضای سیاسي و فاری شـال گرفـت .در
چنین شرايطي طبیعي بود اه تبريز متفاوتترين رفتار را در میان اياتت و وتيات ايـران
در انتخابات و مشروطۀ ايران ايفا نمايد .وااليي هم اه از آذربايجان و تبريز به مجلـس
احتشـامالسـلطنه ،دومـین رئـیس اولـین

راه يافتند ،بهتبع فضای سیاسي تبريز به اعترا

دورة مجلس شورای ملي در مقايسه با سـاير واـالی مجلـس ،آگـاهي و درک سیاسـي
باتيي داشتند (احتشامالسطنه 649 :1367 ،ـ .)651
نتیجه
صدور فرمان مشروطیت ثمرة حراتهای اعتراضي طبقاتي از جامعۀ ايران عصـرِ قاجـار
بود اه قبل از آن نق ،به رسیمیت شـناختهشـدة سیاسـي در سـاختار قـدرت نداشـتند.
مجلس شورای ملي تالي فرمان مشروطیت و تجلي نظام سیاسي جديد بـود .بـا تـدوين
نظامنامۀ انتخابات بهمنزلۀ نخسـتین قـانون موضـوعه مـدونِ سیاسـي جديـد ،سـازواار
نخستین انتخابات مجلس شورای ملي معین شد .اين نظامنامه اـامالً از نقـ ،نیروهـا و
جمعیتهای صنفي و طبقاتي مؤثر در انقالب مشروطیت تأثیر پـذيرفت و بـهتبـع سـهم
زيادی در ساختار سیاسي جديد به آنها داد .آنچه در تهران رخ داد ،امـابی ،در تبريـز
نیز بهمنزلۀ دومین شهر ايران اتفاق افتاد .نهادهای مردمـي و مـدني تـازهتأسـیس وظیفـۀ
اجرای نظامنامه و برگزاری نخستین انتخابات را در آذربايجان و تبريز برعهده گرفتنـد و
بهگونهای شگفت مانع دخالت و اارشاني دولت در اين امر شدند .فضای سیاسي تبريز
و ساختار اجتماعي آن ـ اه در به ثمر نشستن اعترا

ها نق ،مهمي ايفا ارده بود ـ در

آذربايجان و تبريز به گواه نـاظران تیـزبین ،نمايشـي مقتدرانـه از دماراسـي ،مشـارات
مردمي و ايفای نق ،سیاسي طبقات مختل

با نظم و ترتیب خاص بود .نهادهای مـدني

چون انجمن ايالتي ،انجمن نُظّار و تجار و اصنافي اه بـرای اولـینبـار نقـ ،سیاسـي و
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انتخابات و نتايج آن نیز تأثیر خـود را نشـان داد .فـارغ از برخـي اشـااتت ،انتخابـات
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اجتماعي بر عهده گرفته بودند ،توانستند اين وظیفـه را در حـد اماـان و ظرفیـتهـا را
بهشال مطلوبي به سرانجام برسانند .نقشي اه ديگر هیچ گاه برای اصـنا
اماان تارار آن فراهم نشد.

و پیشـهوران

1

پینوشتها
 .1نظامنامۀ انتخاباتي چند بار تا انقرا

دولت قاجار با تغییراتـي همـراه شـد .نخسـتین تغییـر قبـل از

برگزاری انتخابات دومین دورة مجلس شـورای ملـي در جمـادیالثـاني  1327صـورت گرفـت و
امیتهای  20نفره و انجمن ايالتي تبريز به نمايندگي از انجمنهای ايالتي اشور مأمور تهیه و تدوين
قانون جديد انتخابات شدند .ر.ک :منصوره اتحاديه ،پیداي ،و تحول احزاب سیاسـي مشـروطیت،
ص 296؛ سید حسن تقيزاده« ،دورة جديد مشروطیت در ايران» .ااوه .سـال  .3شـمارة  29ـ .30
اسفند  1336ق .ص 3؛ زهرا شجیعي ،نخبگـان سیاسـي ايـران از انقـالب مشـروطیت تـا انقـالب
اسالمي .ج  .4ص  138ـ .139
 .2برای آگاهي از متن اامل نظامنامۀ انتخابات ر.ک :ناظماتسالم ارماني .ج  .1ص  638ـ .644
 .3در اين باره ر.ک :دولتآبادی .ج  .2ص  523ـ 524؛ شجیعي ،ج  .4ص .133
 .4روزنامۀ ملي از شمارة  10به جريدة ملي و از شمارة  38به انجمن تغییر نام داد.
 .5برای آگاهي بیشتر در اين باره ر.ک :اسروی ،ص  623ـ  679 ،631ـ  687و ديگر صفحات و نیز:
مجتهدی ،ص  64ـ .67
 .6برای آشنايي با زندگي مختصر میرزا يحیي ر.ک :مجتهدی ،ص  24ـ .26
 .7صاحب باتترين رأی در میان طبقات 6گانه در انتخابات مجلس اول .در حملۀ عناصر استبداد و
روسها به مجلس اول به شهادت رسید.

1

اين مقاله مستخرج از طرح پووهشي "بررسي نق ،انجمن تبريز در اداره آذربايجانِ عصر مشروطه" دانشگاه

تبريز است.
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منابع
ـ آبراهامیان ،يرواند ( .)1394مردم در سیاست ايران .ترجمۀ بهرنگ رجبي .تهران :چشمه.
ـ آدمیت ،فريدون (بيتا) .ايـدئولوژی نهضـت مشـروطیت ايـران .ج  .2مجلـس اول و بحـران
آزادی .تهران :روشنگران.
ـ ــــــــــــ ( .)1985ايدئولوژی نهضت مشروطیت .ج  .1اانون اتاب ايران.
ـ آفاری ،ژانت (  .)1379انقالب مشروطیت ايران .ترجمۀ رضا رضايي .تهران :بیستون.

نظامنامۀ انتخابات و انتخابات نخستین دورة مجلس شورای ملي ...ــــــــــــــ عباس قديمي قیداری
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ـ اتحاديه ،منصوره ( .)1381پیداي ،و تحول احزاب سیاسي در ايران .تهران :سیامک.
ـ احتشامالسلطنه ( .)1367خاطرات .بهاوش ،محمدمهدی موسوی .تهران :زوار.
ـ احمدی ،علي ( .)1389انتخابات در ايران .تهران :میزان.
ـ اشر  ،احمد و علي بنو عزيزی ( .)1387طبقات اجتماعي ،دولت و انقالب در ايران .ترجمۀ
سهیال ترابي فارساني .تهران :نیلوفر.
ـ افشار ،ايرج ( .)1378نامههای تبريز :از ثقۀاتسالم به مستشارالدوله (در روزگار مشـروطیت).
تهران :فرزان روز.
ـ اعتمادالسلطنه ،محمدحسنخان ( .)1363الماثر و اآلثار .ج  .1بهاوش ،ايـرج افشـار .تهـران:
اساطیر.
ـ امیرخیزی ،اسماعیل ( .)1387قیام آذربايجان و ستارخان .تبريز :آيدين.
ـ انجمن (روزنامۀ انجمن تبريز) 1324 .ـ  1327ق 2 .جلد .اتابخانـۀ ملـي جمهـوری اسـالمي
ايران با همااری استانداری آذربايجان شرقي 1374 .ـ .1376
ـ ايرواني ،محمدآقا ( .)1380منتخبات از تاريخ مشـروطۀ ايـران در دو رسـاله دربـارة انقـالب
مشروطیت ايران .به اهتمام عبدالحسین زريناوب و روزبـه زريـناـوب .تهـران :سـازمان
اسناد ملي ايران.
ـ ايوان  ،م.س (  .)1357انقالب مشـروطیت ايـران .ترجمـۀ اـاظم انصـاری .تهـران :شـرات
سهامي اتابهای جیبي.
ـ براون ،ادوارد (  .)1376انقالب مشروطیت ايران .ترجمۀ مهری قزويني .تهران :اوير.
ـ پاولويچ ،م و همااران ( .)1357سه مقاله دربارة انقالب مشروطیت ايران .ترجمۀ م .هوشـیار.
تهران :شرات سهامي اتابهای جیبي.
ـ تفرشي ،حسیني (تمجیدالسلطان) و میرزا سید احمـد ( .)1386روزنامـۀ اخبـار مشـروطیت و
انقالب ايران .بهاوش ،ايرج افشار .تهران :امیرابیر.
ـ تقيزاده ،سید حسن ( .)1379تاريخ مجلس شورای ملي ايران .تهران :فردوس.
ـ ــــــــــــــــــ ( .)1386تاريخ انقالب مشروطیت ايران در مقاتت تقـيزاده .بـهاوشـ،
ايرج افشار .تهران :توس.
ـ ــــــــــــــــ ( 1336ق)« .دورة جديد مشروطیت در ايـران» .اـاوه .س  .3ش 6 .30 ،29
شوال.
ـ ثقهاتسالم تبريزی ،میرزا علي (بيتا) .مجمل حوادث يومیـۀ مشـروطه در نصـرتاه فتحـي.
مجموعۀ آثار قلمي ثقهاتسالم تبريزی .تهران.
ـ ــــــــــــــــ ( .)1389رسائل سیاسي .به اهتمام علياصغر حقدار .تهران :چشمه.

جامعهشناسي تاريخي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ دورة  ،12شمـارة  ،1بهار و تابستان 1399

ـ تهراني (ااتوزيان) ،محمـدعلي ( .)1388مشـاهدات و تحلیـل اجتمـاعي ،سیاسـي از انقـالب
مشروطیت ايران .تهران :شرات سهامي انتشار.
ـ حقدار ،علياصغر ( .)1383مجلس اول و نهادهای مشروطیت .تهران :مهر نامک.
ـ دولتآبادی ،يحیي ( .)1387حیات يحیي .مقدمه و تصحیح مجتبي برزآبـادی فراهـاني .ج .2
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تهران :فردوس.
ـ راتیسالو ،آلبرت چارلز ( .) 1386انسـول در شـرق :خـاطرات جنـرال انسـول انگلسـتان از
زندگي سیاسي خود و انقالب مشروطیت ايران .ترجمۀ رجبعلي ااويـاني .تهـران :مؤسسـۀ
توسعۀ تحقیقات علوم انساني.
ـ رحیمي ،مصطفي ( .)1389قانون اساسي مشروطۀ ايران و اصول دمواراسي .تهران :نیلوفر.
ـ رسولزاده ،محمدامین ( .)1376گـزارشهـايي از انقـالب مشـروطیت ايـران .ترجمـۀ رحـیم
رئیسنیا .تهران :شیرازه.
ـ سپهر (ملکالمورخین) ،عبدالحسینخان ( .)1386مرآتالوقايع مظفری .تصحیح عبدالحسـین
نوايي 2 .جلد .تهران :میراث ماتوب.
ـ سلطانزاده (بيتا)« .جنب ،سندياايي در ايران» .در اسناد تاريخي جنب ،اـارگری ،سوسـیال
دمواراسي و امونیستي ايران .ج  .4تهران :علم.
ـ شااری ،خسرو ( .)1384پیشینههای اقتصادی ـ اجتماعي جنـب ،مشـروطیت و اناشـا
سوسیال دمواراسي .تهران :اختران.
ـ شجیعي ،زهرا ( .)1372نخبگان سیاسي ايران از انقالب مشروطیت تا انقالب اسـالمي .ج
 .4تهران :سخن.
ـ شر الدوله ،میرزا ابراهیمخان االنتر باغمیشهای ( .)1386روزنامۀ خـاطرات .بـهاوشـ،
يحیي ذاا  .تهران :فار روز.
ـ شري ااشـاني ،محمـد مهـدی ( .)1362واقعـات اتفاقیـه در روزگـار .ج  .1بـهاوشـ،
منصورة اتحاديه و سیروس سعدونديان .تهران :تاريخ ايران.
ـ صفايي ،ابراهیم ( .)1370نهضت مشروطیت ايران بـر پايـۀ اسـناد وزارت امـور خارجـه.
تهران :مراز مطالعات سیاسي وزارت امور خارجه.
ـ طالبو  ،عبدالرحیم ( .)1396آزادی و سیاست .تهران :امید فردا.
ـ عیسوی ،چارلز ( .)1369تاريخ اقتصادی ايران .ترجمۀ يعقوب آژند .تهران :گستره.
ـ فضلعلي آقـاتبريزی ( .)1387بحـران دمواراسـي در مجلـس اول :خـاطرات و نامـههای
خصوصي میرزا فضلعلي آقا .بهاوش ،غالمحسین میرزا صالح .تهران :نگاه معاصر.
ـ اتاب نارنجي ( .)1367گزارشهای سیاسي وزارت امور خارجـه روسـیه تـزاری دربـارة

نظامنامۀ انتخابات و انتخابات نخستین دورة مجلس شورای ملي ...ــــــــــــــ عباس قديمي قیداری

انقالب مشروطیت ايران .ج  .1بهاوش ،احمد بشیری .تهران .نور.
ـ اتابهای آبي ( .)1363گزارشهای محرمانۀ وزارت امور خارجه انگلیس دربارة انقـالب
مشروطیت ايران .ج  .1بهاوش ،احمد بشیری .تهران :نو.
ـ اسروی ،احمد ( .)1373انقالب مشروطۀ ايران .تهران :امیرابیر.
ـ مجتهدی ،مهدی ( .)1327رجال آذربايجان در عصر مشروطیت .بيجا .بينا.
ـ مذاارات مجلس ( .)1325دورة اول تقنینیه .ضمیمۀ روزنامـۀ رسـمي اشـور شاهنشـاهي
ايران .تهران.
ـ مستشارالدوله ،صادق ( .)1361خاطرات و اسناد .مجموعۀ اول ،بـهاوشـ ،ايـرج افشـار.
تهران :فردوسي.
ـ مالنصرالدين (روزنامه) .س  .1ش  11 .20رجب .1324
ـ نادرمیرزا ( .)1373تاريخ و جغرافي دارالسلطنۀ تبريز .تصحیح غالمرضا طباطبـايي مجـد.
تبريز :ستوده.
ـ ناظماتسالم ارماني ،محمد ( .)1392تاريخ بیداری ايرانیان .ج  .1تهران :پیاان.
ـ نظامالسلطنه مافي ،حسین قليخان ( .)1361خاطرات و اسناد .ج  .3بـهاوشـ ،معصـومه
نظام مافي و همااران .تهران :تاريخ ايران.
ـ ويوه ،محمدرضا و حمید قهوهچیان (« .)1391تحلیلي بر نظامنامۀ انتخابات  1285مجلس
شورای ملي» .فقه و حقوق اسالمي .س  .2ش .5
ـ هدايت (مخبرالسلطنه) ،مهدیقليخان ( .)1375خاطرات و خطرات .تهران :زوار.
ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( .)1363گزارش ايران :قاجاريه و مشروطیت .بـه
اهتمام محمدعلي صوتي .تهران :نقره.
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Abstract
Immediately after the issuance of the constitutional order, the Electoral Code
was developed and approved to determine the mechanism for holding the
first national assembly elections. Guild and class elections were based on
this Electoral Code. The guild-based nature of the elections was closely
related to the role played by different social classes in the Constitutional
Revolution coming to fruition. Despite the criticisms posed against the
Electoral Code, it opened the path to political participation as the first
experience on the path to democracy. After Tehran, Tabriz was the second
city that set out to hold an election. Public and civil institutions in Tabriz
took the responsibility for holding the elections. Despite the problems and
ambiguities involved, the first national assembly elections in Azarbayjan is
considered as a defensible, progressive and helpful experience in realizing
the promise of public participation and the right to determine the country’s
political and social destiny. The present study is an analysis of the Electoral
Code and the elections process in Azarbayjan, Iran, as a central issue in the
first democratic experience in Iran and Azarbayjan based on original
sources.
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