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 مقدمه -5-5

م. فرمان مشروطیت را 7591اگوست  1هـ.ق./7384لثاني جمادی ا79مظفرالدين شاه قاجار در تاريخ 

امضاء کرد و بدين ترتیب رژيم سلطنت مطلقه ايران به سلطنت مشروطه مبدل شد. چند ماه بعد از اين 

آن فرزند ولیعهدش محمد علي میرزا گشت. رخداد بزرگ، مظفراالدين شاه درگذشت و مسند سلطنت از

به توپ  . با وقوع حادثهم7218-7589.ق./هـ7825-7343ه قاجار، معاصر با دوران سلطنت محمدعلي شا

خواهي و استبداد صغیر به تدريج ندای آزادی بسته شدن مجلس شورای ملي و آغاز دوران موسوم به

مبارزه، برای به دست آوردن مشروطه در بسیاری از شهرهای آذربايجان خصوصاً تبريز سر داده شد و به 

های ديگر نیز شد. در گرماگرم پیکار میان برای مبارزان مشروطه خواه در شهر الگويينوعي مشوق و 

خواه و دولتي، محمدعلي شاه نیز با به کارگیری و اعزام افراد نظامي و خبره خود برای از  نیروهای مشروطه

دی میان برداشتن و برچیدن مشروطه تالش بسیار کرد. ازجمله اين افراد شکراهلل خان شجاع نظام مرن

آذربايجان بود که بعد از پدرش لطف اهلل خان به حکومت مرند  در است. وی يکي از حاکمان محلي مرند

منصوب شد و از همان آغاز بنای مخالفت با مشروطه را گذاشت. اقدامات ضد مشروطه شجاع نظام شامل 

و قتل و غارت در شهر تبريز جلفا و تشديد آثار مخرب محاصره تبريز، نبرد -انسداد مسیر تبريز

خواه چاره را در حذف شجاع نظام ديدند و با به انجام سرانجام قوای مشروطهشد. خواهان مي مشروطه

های مشروطیت را از میان رساندن طرح ترور شجاع نظام، اين سدّ و مانع بزرگ تحقق اهداف و آرمان

 برداشتند.

ضوع آغاز شد. در اين راستا به اين پژوهش با شناسايي و فهرست منابع و مآخذ مرتبط با مو

های مختلفي از جمله: کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انساني، کتابخانه مرکزی دانشگاه محقق  کتابخانه

کتابخانه ملي تهران، کتابخانه دانشگاه تهران و مجلس  کتابخانه دفتر توسه فرهنگي آذربايجان، اردبیلي،

راجعه به مرکز اسناد وزرات امور خارجه و تاريخ ديپلماسي، شورای اسالمي مراجعه شد. همچنین با م

های مختلف اينترنتي، بخش قابل توجهي از منابع و  سازمان اسناد کتابخانه ملي تهران و جستجو در سايت
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برداری از اين منابع و مآخذ آغاز گشت. در جريان اطالعات مرتبط با موضوع گردآوی شد. سپس کار فیش

توان به مواردی چون کمبود کتب و مشکالتي نیز وجود داشت که از آن جمله مي اين پژوهش موانع

های اردبیل، نبود مراکز های اردبیل، فقدان بخش نشريات ادواری در کتابخانهمرتبط با موضوع در کتابخانه

و  ها و مراکز اسناد تهران و تبريزاسناد و مدارک آرشیوی در اردبیل، صعوبت دسترسي به کتابخانه

 ها و مراکز اسناد در ارائه خدمات پژوهشي و... اشاره داشت.محدويت اين کتابخانه

باشد و در آن از دو روش توصیفي و  نوع مطالعات انجام شده در اين پژوهش، اکثراً کتابخانه ای مي

ود زندگي و ای که ابتدا با بهره گیری از منابع و اسناد و مدارک موجتحلیلي بهره برده شده است. به گونه

زمانه اين شخصیت تاريخي، توصیف و بازسازی گشته و سپس برای پاسخ گويي به برخي از سئواالت و 

. پژوهش روشن سازی بعضي از زوايای تاريک موجود در اين پژوهش از روش تحلیلي استفاده شده است

شکراهلل  زمانهباشد که هريک درجهت روشن کردن زوايای مختلف زندگي و  فصل مي دارای سهحاضر 

باشد که از بخش مقدمه، بیان فصل اول پژوهش کلیات مي. خان شجاع نظام مرندی طراحي شده است

مسأله، پیشینه پژوهش و نقد و بررسي منابع تشکیل شده است. فصل دوم به نقش شجاع نظام در 

تبداد صغیر، حضور های داخلي تبريز پرداخته شده است. مباحث مرتبط با اين فصل شامل حادثه اس  جنگ

های داخلي، نقش شجاع نظام در محاصره تبريز، اقدامات شجاع نظام شجاع نظام در تبريز و شروع جنگ

خواهان، تشکیل انجمن اسالمیه و نقش شجاع نظام در اين انجمن، مسدود کردن راه  در مبارزه با مشروطه

سوم و آخر نیز به ترور شجاع نظام و وضعیت تبريز، خسارات وارده بر کمپاني زيگلر و... است. فصل  -جلفا

و فرقه  هايي از قبیل حیدر خان عمو اوغليجانشیني او پرداخته شده است. اين فصل دارای بخش

خواهان، روی کار آمدن اجتماعیون عامیون،  شیوه ترور شجاع نظام و کشته شدن وی توسط مشروطه

 خواهان و... است. ای مبارزه مشروطهموسي الرضا خان )شجاع نظام دوم(، اقدامات وی بر
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 بیان مسأله -5-2

ی عطفي برای مردم  تواند نقطه دگرگوني است، مي و تغییر انقالب که به معنای هر ملت، تاريخ در

قاجارکه  یاجتماعي دوره ی سیاسي و واقعه ترين مهم عنوان به نیز مشروطه انقالب. به شمار آيد آن ملت

های  ی انقالب در بافت سیاسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادی ايران انجامید؛ در زمره و دگرگوني به تغییر

 گیرد.مردمي ملت ايران قرار مي

شد و مالکیت  مي محسوب اهلل ظل ای بود که در آن، شاهايران قاجار به گونه  جامعه ساختار سنتي

 اهان قاجار با روی کار آمدن محمدعليش ی او بود. استبداد و قدرت مطلقهی  چیز در اختیار و اراده همه

و در دوران موسوم به استبداد صغیر که در بعد از به توپ . م7218-7589.ق./ه7825-7343شاه قاجار 

ی خفقان  آغاز شد، به اوج خود رسید. اين دوره م. 7592ق./ه. 7381بسته شدن مجلس شورای ملي 

  و آزادی  از مشروطه دفاع و حمايت به منظورمختلف  شهرهای مردمِ قیام و برخاستن برای سرآغازی

شاه شد. در اين میان، ايالت آذربايجان و شهر تبريز نقش  ی محمدعليبا استبداد مطلقه خواهي، و مبارزه

در  ماه چند مدت به و باقرخان ستارخان رهبری مردمي در تبريز به بسیار مهمي را ايفا نمود. نیروهای

  مرندی نظام الدوله، رحیم خان چلبیانلو و شکراهلل خان شجاع عین ماندهيفر به دولتي نیروهای مقابل

 استبداد و سلطنت طلبي را در مقابل و مشروطه  خواهي و سرانجام، موفق شدند پرچم آزادی مبارزه کردند

و رژيم استبدادی او  شاه جدی محمدعلي از طرفداران نظام که کنند. شجاع علم شاه محمدعلي مطلقه

خواهان تبريز تنگ کرد. بازتاب اين اقدام ضد مردمي،  خود، عرصه را بر مشروطه قراسواران یا دستهبود، ب

و  طرفدار مشروطه در نجف، در حمايت از مشروطه خواهان تبريز حکم شیعه و ی ای بود که علمابه گونه

 .فتوا صادر کردند

 خواهان  برای مشروطه نبعي حیاتيم جلفا که -تبريز راه اقدام شجاع نظام و همراهانش، در بستن

 ساخت، کار را بر مجاهدان اين شهر را مرتفع مي ضروری ايشان شد و برخي از نیازهای مي تبريز محسوب

خود مقاومت  برای محقق ساختن آرمان آزادی خواهي کرد. با اين حال، مشروطه خواهان تبريز سخت

همواره مترصد فرصتي برای نیل به اهداف استعماری ای چون دولت روسیه تزاری که بیگانه ورزيدند. دول
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هراسید، در حمايت از دولتیان و مبارزه خود در ايران بود، و از سرايت نظام مشروطه ايران در روسیه مي

 گام برداشتند.               خواهان  با مشروطه

ه شده بود، با داشتن مشروطه در اين جريان شناختشجاع نظام، که به عنوان چهره و عنصر بارز ضد

ها و اقدامات بسیاری را علیه مشروطه طلبان صورت داد. سرانجام اين        ای سلطنت طلبانه، جنگ            روحیه

گرفتار شد. طرح ترور شجاع نظام توسط حیدر  طلبان دشمن سرسخت مشروطه، درآتش خشم مشروطه

ئه و عملي شد. بر اين اساس يک بسته پستي حاوی اوغلي، مجاهد سوسیال دموکرات آذربايجاني، ارا عمو

بمبي دست ساز به مقر شجاع نظام در مرند ارسال گشت. با باز شدن اين بسته، بمب منفجر و شجاع نظام 

الرضا، پسر شجاع نظام، نیز بالفاصله از سوی محمدعلي شاه،  از همراهانش کشته شدند. موسي و تني چند

با در اختیار گرفتن تمام اختیارات پدر، به مبارزه با مشروطه ادامه داد، اما با همان عنوان شجاع نظامي و 

 گشت. مواجهه به زودی با شکست

 سؤال های پژوهش -5-9

 سؤال اصلی

 بود؟ چه با مشروطه در مبازه مرندی نظام شجاع نقش شکراهلل خان-7

 سؤاالت فرعی

ران وی جاع نظام مرندی و دسته قراسوان شجلفا توسط شکراهلل خ-اهمیت و علل بستن راه تبريز-7

 چه بود؟

 يزی و حیدر خان عمواوغلي در قتل شکراهلل خان شجاع نظام مرندی چه بود؟ نقش مجاهدان تبر-8

 های داخلي تبريز چه بود؟ نقش شکراهلل خان شجاع نظام مرندی در جنگ-3
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 های پژوهشفرضیه -5-4

 فرضیه اصلی

خواه تبريز جايگاه خود را مشروطه فشار قرار دادن عامالن ا تحتب مرندی خان شجاع نظام شکراهلل-1

 به عنوان يکي از عناصر برتر ضد مشروطه در میان رجال دولتي مستقر در آذربايجان ثبت کرد.

 های فرعی فرضیه

 خواهان يابي مشروطهجلفا مانع دست -راه تبريزبا بسته شدن نظام مرندی،  شکراهلل خان شجاع -7

  .ايشان گرديد مهمات و ديگر ملزومات حیاتي اسلحه، به

منجر به ترور وی  مشروطه خواهان آذربايجان و تبريز در مبارزه با شجاع نظام مرندی عدم توفیق -8

  شد.  حیدر خان عمواوغلي توسط آنان با همکاری

اديان به های تحت فرمانش با همدستي ساير استبدشکراهلل خان شجاع نظام مرندی به همراه نیرو -3

 ها و بازار تبريز به جنگ خیاباني پرداخت.  طور مداوم در محالت، خیابان

 هدف پژوهش -5-1

نظـام   شـجاع  شخصـیت شـکراهلل خـان    ابعـاد مختلـف   بررسي به تا است بر اين سعي پژوهش در اين

 در جريان مبارزه با مشروطه پرداخته شود. وی و تبیین نقش مرندی

 شضرورت و اهمّیت پژوه -5-6

ی نقش شجاع نظام در مبارزه با مشروطه صورت نگرفته است.  تاکنون تحقیق جامع و مستقلي درباره

از همین رو برای جبران اين خأل و افزايش شناخت درباره حادثه مهم و تأثیرگذار انقالب مشروطه انجام 

 باشد. چنین پژوهشي الزم و ضروری مي
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 ی پژوهشپیشینه -5-7 

نظام به عنوان يکي از عناصر سرنوشت ساز در مقابله با مشروطه تاکنون  زندگي و زمانه شجاع

موضوع هیچ پژوهش مستقلي نبوده است. با اين وجود برخي از محققان تاريخ مشروطه و تاريخ محلي 

 :اند مرند، به صورت موردی وگذرا بدين موضوع پرداخته

  :(5939مرندی )سید میرهدایت ،نگاهی به تاریخ مرند -5-7-5

برخي آثار و ابنیه باستاني و تاريخي مرند،  است. نويسنده مرند محلي تاريخ موضوعتاب حاضر، در ک

مباحثي چون  ضمن بیان را بیان کرده است. همچنین رخدادهای مهم شهر از گذشته تا به امروز

شرح حال است. را نیز بیان کرده  نگاه جهانگردان به اين شهرستان ،کشاورزی و اقتصاد، فولکلور، زبان

هايي از کتاب نیز به شخصیت  در بخش .شود زندگي بزرگان مرندی نیز بخش پاياني کتاب را شامل مي

ی قتل او اشاره مختصری شده است. همچنین نويسنده در بخش  شجاع نظام به عنوان حاکم مرند و شیوه

م پرداخته است. وی در مورد مربوط به مرند در دوران مشروطه به معرفي شجره نامه خانوادگي شجاع نظا

های شجاع نظام زمان مشروطه در مرند و محل خانه خانه اش، معرفي شیوه کشته شدن شجاع نظام در

شايد بتوان مزايای اين کتاب را  ها توضیحات مفیدی را در اختیارمان قرار داده است.محل فعلي آن خانه

مورد شخصیت شجاع نظام پرداخته است. از  چنین برشمرد که نويسنده به دور از غرض به قضاوت در

که در يکي منابع تاريخنگاری ضعیف و کم در مورد تاريخ محلي مرند است و ديگر اين نقاط ضعف کتاب

 اکثر مطالب کتاب نويسنده به نقل قول مستقیم از منابع ديگر در مورد برخي حوادث استفاده کرده است.

  :(5939حسن زاده ) عیلاسما ،انقالب اسالمی در مرند -5-7-2 

فصل  .مرند از انقالب مشروطه تا روی کار آمدن رضاشاه پرداخته است و فصل اوّل و دوم به کلیات

فصل چهارم به مؤلف در است.  مورد بررسي قرار گرفتهی رضاشاه  وضع اقتصادی مرند در دورهکتاب  سوم

. است کرده آذربايجان اشاره دموکرات ی قهفر سقوط تاها به شهر از ورود روس مرند تحوالت تاريخي شهر

توصیف و تبیین  .ش.هـ7389 -7339های  ی سال قحطي و بحران نان را در فاصله  پديدهنیز  پنجم فصل

نويسنده در  پرداخته است. فصل ششم نیز به تحوالت تاريخي شهر در دوران نهضت ملي، .کرده است
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چگونگي استقرار و حاکمیت   العات مختصری دربارهآغاز انقالب مشروطه در مرند اط بخش مربوط به

 شجاع نظام در اين شهر، پیوستن وی به محمدعلي شاه، مبارزاتش علیه مشروطه خواهان تبريز، بستن راه

تبريز و جلوگیری از ورود کاال برای مجاهدان تبريز را در اختیارمان قرار داده است. نويسنده  -تجاری جلفا

و کتاب نارنجي که مجوعه اسناد وزارت خارجه  های کتاب آبي عات از گزارشدر گردآوری اين اطال

باشد بهره برده است. همچنین در ديگر اطالعات راجع به شجاع انگلستان و روسیه در مورد مشروطه مي

های تاريخ محلي مرند از جمله کتاب مرند سیدزنوزی و نگاهي به تاريخ مرند سید مرندی نظام از کتاب

ای مستبد جلوه ه کرده است. در ضمن نويسنده سعي کرده است که شجاع نظام را به عنوان چهرهاستفاد

 دهد. 

  :(5971جاللی عزیزیان ) حسن ،تاریخ مرند -5-7-9 

ر، هادی شه، زنوز، مرند همچنین مناطق اطراف آن از جمله جلفا پیشینه تاريخي و فرهنگي شهر

در فصل نخست کتاب وجه تسمیه مرند و  .دهد تشکیل مي مباحث اصلي کتاب را ،يامچي و کشکسرای

های تاريخي اين شهر و منطقه در عهد باستان تا  شهرهای ديگر آن مشخص گرديده و در فصل دوم ريشه

فصل سوم کتاب سیمای تاريخي مرند را پس از اسالم تا عصر قاجار  قبل از ظهور اسالم بررسي شده است.

که از مرند ديدار  است و مشاهدات سیاحان و ايرانگرداني ها شتمل بر گزارشفصل چهارم م گیرد. در برمي

آخرين فصل کتاب که  اند. آثار تاريخي و باستاني مرند و جلفا معرفي شده ،در فصل پنجم کتاب .اند کرده

در بخش دوم  .علما و بزرگان منطقه مرند است ،مشاهیر از از سه بخش تشکیل شده شامل معرفي کوتاه

صل ششم اين کتاب که در موضوع معرفي بزرگان مرند است، مطالب مختصری در مورد روی کار آمدن ف

خواهان و پايان کار او، به همراه عکس هايي از وی ارائه شده شجاع نظام و اقدامات او در مبارزه با مشروطه

ران اثر مهدی بامداد است. نويسنده در اطالعات قسمت مربوط به شجاع نظام به کتاب شرح حال رجال اي

توان آن را به ای از شجاع نظام در کتاب خود بیان نکرده است پس مي مطالب تازه رجوع کرده است. وی

 عنوان يک ضعف برای اثر او تلقي کرد.
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 :(5912ناصحی ) ابراهیم ،مشروطیت و تبریز -5-7-4

جزيیات  ،بر حوادث تبريز خالصه و گزارشي از رويدادهای تاريخ مشروطه با تاکید شامل اين کتاب

بعدی منطقه تا خاتمه جنگ جهاني  های               مبارزه يازده ماهه مردم تبريز و همچنین پیشامدها و گرفتاری

است. بخش اول به اوضاع ايران، قبل از مشروطیت  تشکیل شده سه بخش از کتاب .مي باشد اول

ن پس از آمدن روس ها به تبريز است. بخش سوم کتاب به موضوع بخش دوم، اوضاع آذربايجا پردازد.     مي

الی مطالب کتاب اطالعاتي در البه پردازد.                                چند تن از مبارزان تبريز در آن دوران مي هایزندگي و فعالیت

المیه بر ضد های مرند و جلفا توسط شجاع نظام و همکاری وی با اعضای انجمن اساندک از بستن راه

 د. دهمان قرار ميخواهان تبريز در اختیارمشروطه و آزادی

  :(5941ناهید، )رحیم رئیس نیا، عبدالحسین  ،دو مبارز جنبش مشروطه -5-7-1

های دو مبارز مشروطه يعني ستارخان و شیخ محمد کتاب مذکور در موضوع بررسي زندگي و فعالیت

-اين کتاب به بررسي جنبش مشروطیت در آذربايجان، مجاهدت خیاياني تدوين شده است. در بخش اول

های ستار خان برای کسب مشروطیت و محاصره تبريز توسط عین الدوله پرداخته شده است. همچنین 

های شجاع نظام با آزاديخواهان در ايام محاصره تبريز، حضور فعال وی و در اين بخش در مورد جنگ

در آخر  ها و حمله به تبريز،برای شروع جنگ ها از طرف محمدعلي شاهنیروهای دولتي و مجهز کردن آن

نیز يأس از پیروزی در برابر مجاهدان، شکست وی و برگشتش به سمت مرند، اطالعات جامعي را ارائه 

های ضد استعماری تا روی کار آمدن احمد شاه دهد. بخش دوم نیز در رابطه با خیاباني و ساير جنبشمي

نويسنده در نقل مطالب از منابع دست اول فراواني از جمله تاريخ مشروطه  ه شده است.مطالبي آورد

ای و منابع مختلف نیز استفاده کرده است منتها در کسروی، تاريخ انقالب آذربايجان و بلوای تبريز ويجويه

هرمان جلوه ق ای به بحث و بررسي پرداخته است از طرف ديگر دربحث از شجاع نظام با ديد بد بینانه

 خان بسیار تالش کرده است.خان و باقردادن و تعريف و تمجید از نیروهای مجاهد باالخص ستار
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 نقد و بررسی منابع و مآخذ -1 -5

 منابع دست اول -5 - 5-1

  (:5916) ایمحمد باقر ویجویه ،تاریخ انقالب آذربایجان و بلوای تبریز -5 – 5-1-5

و از طرفداران مشروطه  ي از افراد متمول و مشهور محله ويجويه تبريزباشد. وی يکنويسنده کتاب مي

ه را آمدهای داخلي بین محالت تبريز رخ داد وقايع پیشم. که جنگ7592هـ.ق./7381بود. در سال

نوشت. همچنین وی در نوشتن و ضبط وقايع دقت بسیار داشت. در اين کتاب مؤلف قبل از نوشتن اوضاع 

در تبريز، به طور مختصر به بررسي اوضاع ايران پیش از مشروطه پرداخته است. وی و احوال مشروطیت 

های داخلي دولتي، در خالل جنگمردم تبريز در برابر نیروهای  يازده ماهه مقاومت از چهار ماه حوادث

 اين شهر را روايت کرده است.

و  م. شروع کرده7592بر دسام 89/.ق.هـ7381حجه سال تاريخ خود را در اول ماه ذیای ويجويه 

اين بیان کرده است. بنابرم. 7592اکتبر  81هـ.ق./7381های خود را تا اول شوالها و شنیده تمام ديده

کتاب وی در جهت شناخت اوضاع تبريز در جريان مشروطه اثری جامع است. نويسنده جريانات و حوادث 

های کتاب در مورد ن کرده است. در اکثر بخشهای داخلي تبريز را جزء به جزء بیاروزانه، در طول جنگ

های دولتي به جهت سرکوب وشجاع نظام مطالب منظم و منسجمي نظیر همکاری وی با نیر

های ها و گزارشهای مجیدالملک، تلگرافدر محالت تبريز، غارت اموال مغازه خواهان، جنگ مشروطه

 و... ارائه شده است. روزانه وی به محمدعلي شاه، همکاری با انجمن اسالمیه 

  (:5911، احمد کسروی )تاریخ مشروطه ایران -5-1-5-2

-است. وی ايدئولوژی ملي کسروی پژوهشگر تاريخي طرفدار حکومت مشروطه احمد تألیف اثر اين

گری و حاکمیت هويت ملي ايراني ديد. کسروی گرايانه داشت، از طرفي نیز تشیع را در تقابل با مشروطه

تأکید داشت و روش ساده نويسي را در نگارش آثار خود پیش  بر فارسي نويسي و پرهیز از واژگان عربي

کرد و آن را وسیله و ابزار آگاهي ملي لمداد ميو مبارزه آنان ق گرفت. وی تاريخ را سرگذشت توده مردم
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 به گاه حال، عین در ولي است نقلي نگاری تاريخ روش کتاب، اين تألیف در مؤلف اصلي تلقي کرد. روش

 .است زده دست نیز حوادث تحلیل

 ويژگي کتاب مطالب از ای پاره به تبريز، حوادث دربارة ويژه به خود، شخصي مشاهدات بر مؤلف تکیة

 و جزئي نکات دربردارندة محتوا لحاظ به و برخوردار باال اعتباری از سنديت لحاظ از که است داده اصيخ

 مشروطه عصر پنهان های گوشه دادن نشان در جزئیات به وی توجه. است مهم و توجه قابل حال، عین در

 کوشیده مؤلف يم،بگذر که تشیع و اسالم به نسبت مؤلف خاص گیری موضع از. است اهمیت حائز بسیار

 کتاب مؤلف .بنمايد وقايع نقل در را امانت رعايت خاصي، جريان يا شخص از جانبداری بدون که است

 اجتماعي زندگي دربارة فراوان و سودمند اطالعاتي و نکرده محدود مشروطه سیاسي تاريخ بیان به را خود

 دست به اجتماعي زندگي از ها جنبه ينا بر مشروطیت تأثیر و مشروطیت عصر در ايران جامعه فرهنگي و

 کتاب و ايرانیان اثر ناظم االسالم کرماني بیداری تاريخ از ايران مشروطه تاريخ نگارش در وی است داده

 .برده است بهره آبي که مجموعه اسناد وزارت خارجه انگلیس درمورد انقالب مشروطیت است

مجاهدان و مبارزان نهضت مشروطیت در و ديگر  خود مشاهدات از عالوه بر استفاده کسروی

 داخلي رسمي هایتلگراف ها و ها، اعالمیهگزارش خصوصي، اول دست های يادداشت از بازسازی گذشته،

وی نسبت به ادوارد براون مستشرق  .است برده بهره های مختلف نیز کتاب و ها روزنامه و خارجي و

و قدرداني کرد، اما بین بود و از امورد مشروطه خوشانگلیسي به دلیل نوشتن کتاب انقالب ايران در 

ها دلیل خلق چنین آثاری توسط براون را پیشبرد مقاصد سیاسي کشور متبوع خود يعني انگلیس بعد

 توانمي را فراوان هایعکس از استفاده عنوان کرد و دچار سوء ظن و بدبیني نسبت به وی شد. همچنین

های تبريز، نويسنده اطالعاتي  های مربوط به جنگ ها و گفتار در بخش .کرد محسوب کتاب مزايای از يکي

خواه تبريز، خسارت های داخلي تبريز، حمله و جنگ با محالت مشروطه شامل نقش شجاع نظام در جنگ

تبريز و... ارائه کرده  -های مجیدالملک فعالیت وی در انجمن اسالمیه، مسدود کردن راه جلفابه مغازه
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خواهان و دولتیان بايد به های او درباره مشروطهده طرفدار آرمان مشروطه است پس گفتهاست. نويسن

 دقت بررسي شود. کتاب مذکور از اين جهت که خود نويسنده شاهد واقعي حوادث بوده بسار مفید است.

 (:2197، احمد کسروی )تاریخ هجده ساله آذربایجان -9- 5- 5-1

کسروی  گیرنده چهار بخش و هر بخش شامل چندين گفتار است.اين اثر تألیف احمد کسروی دربر

از مزايا و نقاط قوت اين کتاب حضور  است. کتاب تاريخ مشروطه ايرانادامه عقیده دارد که اين کتاب 

که وی بدون ارجاع به کتب ديگر به ثبت و ضبط مشاهدات خود مؤلف در جريان حوادث است و اين

تا حدودی مطالب را خواه  ی قابل توجه اين است که مؤلف، به عنوان يک مشروطهاما نکته؛ پرداخته است

جانبدارانه نوشته است. کتاب حوادث تاريخي از رفتن محمدعلي شاه از ايران و همچنین مبارزات مشروطه 

خواهان قفقاز برای عدم دستیابي محمدعلي شاه به حکومت و همچنین جريان شورش خیاياني و پايان 

بحث در مورد شجاع نظام نپرداخته است هرچند که به صورت مفصل و مستقیم به  گیرد.کار او را در برمي

های  ی نظامي وی در جنگ در البه الی مباحث کتاب نیز به مطالبي در مورد شجاع نظام و سبقه اما

 اشاره شده است.  تبريز

 (:5991) 7، ادوارد براونانقالب مشروطیت ایران -5-4- 1- 5

توسط ادوارد براون ايران شناس  که اين کتاب، از جمله آثار مشهور درباره مشروطه ايران است

زبان فارسي و  معروف انگلیسي نوشته شده است. آشنايي او به زبان و ادبیات ترکي وی را به آموختن

های بسیار نزديک با  ها توقف در ايران و پیوندمطالعه شعر و ادب اين زبان سوق داد. وی به دلیل سال

العات وسیعي از، مناسبات دروني، ساختار سیاسي، ها و محافل داخلي ايران، اط بسیاری از شخصیت

ها  براون، بر پايه اطّالعاتى که بر اثر ارتباطش با برخى از افراد و گروهاجتماعي و فرهنگي ايران داشت. 

ها به دست آورده بود و گاهى با استناد به تاريخ بیدارى ايرانیان،  زاده، عالّمه قزوينى و بابى مانند تقى

 ) پزشک فرانسوى ناصرالدين شاه( السالم کرمانى، سه سال در دربار ايران، نوشته دکتر فوريهنوشته ناظم ا

هاى خارجى، رويدادهاى  اقتصاد معاصر ايران و مسائل مالى آن، نوشته لورينى و برخى از منابع و روزنامه

                                                
 Brown 1- Edward 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%28%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%29
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ي، اطّالعات فراوان و اثر خارج که به عنوان يکاين اثر را به دلیل اين کرد مشروطه را نقل و بررسى مى

درباره تحوّالت ايران در آن زمان ارائه کرده است مي توان از آثار و منابع  نسبتاً منظمي تحلیل تاريخي

 محسوب کرد.قابل توجّه در بررسي مشروطه 

وی مبارزه مردم تبريز را  فصل هشتم و نهم کتاب را به مبارزه تبريز اختصاص داده است نويسنده

مرحله اوّل، دوره کوتاهي از مبارزات خیاباني است که در آن، مشروطه  دانده متمايز ميدارای سه مرحل

در مرحله  .تبريز را در اختیار داشتندمحالت خواهان تحت رهبری ستّارخان و باقرخان يکي دو محله از 

طلبان  در مرحله سوم تبريز در محاصره کامل سلطنت شد.، بخش اعظم شهر از سلطنت طلبان تخلیه دوم

ضمن اشاره به خدمات برخي روحانیان در جهت  های دهم و يازدهم کتاب،نويسنده در فصلگرفت. قرار 

 پرداخته است. تشويق مردم به مبارزه ضدّ دربار و دولت، به جزئیات قیام مردم تبريز طيّ اين سه مرحله

ارائه شده  ت طلبانگزارش روز به روز وضعیت اين شهر و کیفیت سقوط آن به دست سلطنهمچنین 

 .اوضاع برخي ديگر از شهرهای ايران مانند اصفهان و رشت را نیز از نظر دور نداشته استاست. نويسنده 

مندی از توان به رعايت ترتیب زماني در ذکر بیان وقايع اشاره داشت که بهرهاز مزايای اين اثر مي

با اين وجود نگاه جانبدارانه  نموده است. گويي ممانعتاين اثر را سهولت بخشیده است و از پراکنده

باشد. نويسنده در نويسنده به نقش انگلیس و کمرنگ جلوه دادن نقش علما در مشروطه قابل انتقاد مي

های شجاع نظام به محمدعلي شاه را که خواستار بودجه و مهمات تبريز تلگراف های بخش مربوط به جنگ

ها به را آورده است. همچنین پیشتاز بودن شجاع نظام در جنگالزم برای جنگ با مجاهدان شده است 

 عنوان يکي از عناصر استبداد در مقابل مجاهدان تبريز، را بیان کرده است. 

  (:5917، اسماعیل امیرخیزی )قیام آذربایجان و ستارخان -5-1- 5-1

آغاز  است. وی از انقالب مشروطه ايرانو رجال  گاننويسند از نوشته اسماعیل امیرخیزیکتاب 

ذربايجان، به سمت نماينده خواهان پیوست و در انجمن ايالتي آ خواهي، به جمع آزادی نهضت مشروطه

شرکت کرد. پس از آنکه کار بین انجمن ايالتي و شاه به جنگ انجامید، انجمن ايالتي او را به  اردبیلشهر 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84
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مل بیست و پنج فصل است و هر فصل دربرگیرنده عناوين کتاب شا ، معین کرد.ستارخانعنوان منشي 

ها در جای  ها و رجال روزگار مشروطیت و حوادث آن سال های فراواني از شخصیت متعددی است. عکس

سنت وی پايبند به  است.دقیق  نقل جزيیات و آوردن اسناد و مدارکدر ست جای کتاب آورده شده ا

کم و کاست رويدادهاست. تا بدان حد  بر نقل بيمـؤلفکید بیشتر أت با اين وجود نگاری مستند است. تاريخ

ای ه آگاهي .دست داده است طرف دانست که روايتي مستند از رخدادها به نگاری بي  توان او را تاريخ که مي

خواه و رويدادهای زندگي ستارخان  ای که نويسنده از محاصره تبريز، فعالیت مجاهدان مشروطه ارزنده

پر آشوب مشروطیت روی  های  کاتي است که در سالن دهد، روشنگر بسیاری از سردار ملي، به دست مي

دان نظام با مجاهمطالبي در بخش مربوط به آغاز جنگ تبريز آورده که چگونگي رويارويي شجاع  .داد

کند. اطالعات اين کتاب در خصوص حادثه ترور شجاع نظام بسیار یز و خیابان را بیان ميقمحله امیره

مغتنم است.

  (:5973، ژانت آفاری )انقالب مشروطه ایران -5-1-5-6

بر اساس تحقیقات  است. وی تبار ساکن اياالت متحده نويسنده ايراني اين کتاب اثر ژانت آفاری،

نوشته م. 7591-7577 ق./.هـ 7385 -7384های  مستند شرح مفصلي از انقالب مشروطه ايران در سال

کتاب از پنج بخش تشکیل شده و هر بخش شامل عناوين مختلفي در باب مشروطه اول، مجلس  است.

ل اول، فرقه اجتماعیون عامیون، مطبوعات، استبداد صغیر، جنگ داخلي آذربايجان، مجلس دوم و تشکی

های مختلف سیاسي، نظامي، مذهبي،  وی در عین حال که به برخورد دولت و گروه احزاب است.

نقش طبقات فرودست  به اًپردازان اقتصادی به جنبش مشروطه اشاره دارد، اساس ها و نظريه ديپلمات

های  عالوه گروه جامعه همچون کشاورزان، صنعتگران، ماهیگیران و زنان در اين جنبش پرداخته است.

شد از موضوعات مورد توجه نويسنده در اين انجمن که توسط مردم هر منطقه تشکیل مي موسوم به

کتاب است. بخش چهارم کتاب که در مورد استبداد صغیر و جنگ داخلي آذربايجان است مطالبي در 

ه و نقش ها در تبريز، تقسیم بندی محالت به دو گروه موافق و مخالف مشروطمورد چگونگي وقوع جنگ

 ها ارئه داده است.شجاع نظام در اين جنگ

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86
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 : (5932، ناظم االسالم کرمانی )تاریخ بیداری ایرانیان -5-1-5-7

نگار و قاضي دوره مشروطه است. موضوع کتاب، اين اثر تألیف ناظم االسالم کرماني، نويسنده، روزنامه

های تاريخي ايران از یان را تهي بودن کتابتاريخ مشروطیت است. نويسنده سبب تألیف تاريخ بیداری ايران

جلد است که در دو مجلد گردآوری شده  1آموز برای آيندگان دانسته است. اين اثر های عبرتويژگي

های خود را در مورد انقالب مشروطه ثبت ها و شنیدهديده م.7594هـ.ق./7388وی از دوم ذيحجه  است.

است. همچنین به ادامه حوادث تا  ن مخفي و شرح جلسات آنکرده است. جلد اول درباره تشکیل انجم

شروع انقالب مشروطه پرداخته شده است. جلد دوم در شرح حوادث روزانه عصر استبداد صغیر، مهاجرت 

کبری و صغری و تشکیل نجمن مخفي دوم است. جلد سوم نیز در دنباله حوادث جلد دوم، باز هم راجع 

االدوله و امضای فرمان مشروطیت و ... است. مجلد  وطیت چون عزل عینهای ديگر نهضت مشربه رويداد

 های چهارم تا ششم است که جلد چهارم کتاب حاوی حوادث مهم از ماه شوالدوم شامل جلد

م. است. جلد پنجم شامل وقايع روزانه از محرم تا رجب 7592هـ.ق./7381م. تا ذيحجه  7591هـ.ق./7384

های رد و بدل شده در ايام مشروطه است. وجود سواد ئمي مشتمل بر تلگرافم. با ضما7595هـ.ق./7381

چنداني به آن بخشیده است. نويسنده تنها به ثبت مطالب ها در اين بخش از کتاب ارزش دواين تلگراف

ها و  تاريخي اکتفا نکرده و به بسیاری از مسائل اجتماعي نیز توجه نموده است. ثبت و ضبط تمام ديده

ها توسط نويسنده، مانع از تفکیک اخبار ضد و نقیض از هم شده است. نويسنده به طور مستقیم به هشنید

های داخلي  بحث در مورد شجاع نظام نپرداخته است اما اطالعات فراواني را در مورد حوادث تبريز و جنگ

 آن دوره ارائه داده است. 

  (:5913، )یسالم تبریزاال رسائل سیاسی میرزا علی ثقه -5-1-5-1

از  ه االسالمیم شده است. ثق، به اهتمام علي اصغر حقدار تنظقه االسالم تبريزیث اين اثر نوشته

تبريز و توابع آن برعهده داشت. او از  رمشايخ فرقه شیخیه بوده و در زمان مشروطیت، رهبری آنان را د

که ه االسالم است ثقق به نظر سیاسي مدافع مشروطیت بود. کتاب حاضر مجموعه متون سیاسي متعل

تبیین جايگاه وی در سیر تاريخي  ،ها و افکار او در مسئله مشروطیت و استبداد برای شناخت انديشه
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نويسنده در کتاب مذکور اطالعات برخوردار است.  وافری های سیاسي دوران مشروطیت از اهمیت انديشه

های دولتي و نقش شجاع نظام در اين نیروخواه تبريز با  بسیاری را در مورد درگیری محالت مشروطه

مبارزات بیان کرده است. همچنین در مورد پايان کار شجاع نظام و کشته شدن وی نیز مطالبي را ارائه 

 داده است. 

  (:5917) نسه مقاله درباره انقالب مشروطه ایران، پاولویچ و دیگرا -5-1-5-3

در ايران حضور داشته و آن را از نزديک ديده  نويسندگان کتاب مذکور، در زمان جنبش مشروطیت،

تحوّالت  بخش اوّل، را پاولويچ با عناوين مسأله اراضي زراعتي ايران .کتاب دارای سه بخش است. بودند

رقابت میان انگلیس  ،نقش بختیاری ها در مبارزه برای مشروطیت ايران و دوره مشروطیت ،اقتصادی ايران

ق در ايران نوشته است. بخش دوم را م.تريا به نام مختصری درباره رشد بريگاد قزا و وروس در ايران

 روسیه شوروی ونقش  انقالب ايران و بخش سوم را م.ايوانسکي تحت عنوان جنبش آزادی ملي در ايران

قسمت کتاب است که به صورت تحلیلي، جنبش  ترين بخش اوّل، مهم .ستآزادی ملّي ايران نوشته ا

قش روس ها را در آن بررسي کرده است. کتاب به خوبي توانسته نقش روسیه را در مشروطیت ايران و ن

 ای به شجاع نظام نکرده است امااين کتاب به طور مستقیم اشاره .حوادث مشروطه ايران روشن سازد

خواهان تبريز در اختیارمان قرار داده  مطالبي در مورد مجاهدان قفقازی و نقش آنان در کمک به مشروطه

 ست ا

  ن معاصر: ، حستاریخ استقرار مشروطیت در ایران -5-1-5-51

محرمانه موجود در وزارت امور  هایشزارای از گگزيده ن معاصر گردآوری شده است.توسط حس

 و رجال، اوضاع دربار و خصوصیات از جمله: ثر انقالب مشروطیتؤوقايع مهم و مشامل خارجه انگلیس 

. کتاب مطلب درخور توجه و بديعي را ارائه نکرده لندن مخابره شده است که بین تهران و هاييتلگراف

های دولتي  هايي که در مورد اوضاع تبريز، وضعیت اين شهر و محاصره آن توسط نیرواست. همان تلگراف
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در دو کتاب آبي و نارنجي مجموعه اسناد وزارت خارجه انگلیس و روسیه آمده در اين کتاب نیز به صورت 

 ه گردآوری شده است.خالص

 ها خاطرات و سفرنامه -5-1-2

ها، تجربیات و خاطرات يکي از منابع کشف حقايق تاريخي، و راهي برای زنده نگه داشتن ياد

باشد. خاطرات يک ملت است. و در جهت مطالعات اجتماعي، فرهنگي، اقتصادی جوامع حائز اهمیت مي

شود ، اقتصادی که در منابع رسمي تاريخنگاری بیان نميچرا که بسیاری از اطالعات اجتماعي، فرهنگي

 گردد  در خاطرات ذکر مي

  :روزنامه خاطرات عین السلطنه -5- 5-1-2

( که .م7227هـ.ق./7855دوازده سالگي ) يازده سنین عین السلطنه، از معروف به قهرمان میرزا سالور

 .کرد و اين کار را به طور منظم ادامه داد 7روزنامه نويسي بود، آغاز به همدانپدرش )عزالدوله( حکمران 

سال  14حوادث  . کتاب مذکورمجموعه خاطرات نوشته شده به زبان فارسي است ترينطوالنيوی  کتاب

اين کتاب به همت مسعود سالور پسر  گرفته است.ر براز زندگي نويسنده در دوران قاجار و پهلوی را د

قهرمان میرزا کوشیده است که هر چه هر روز  .منتشر شده استجلد  79عین السلطنه و ايرج افشار در 

 همه را، و پس از يکي دو روز نادرستي آن را در يافتهبود نادرستي هم  شايعهديده و يا شنیده اگر چه 

در مواردی که  اًطبع .نوشت و احساس خويش  ذوقو  شوقاساس  روزنامه را برثبت و ضبط کند. وی 

است. چه  پرداخته قضاوتمنه داده و به رسید، مطلب را دا نظری در مسائل داشت و يا نقدی به نظرش مي

 ویروشني از زمانه  های تواند گويای انتقاد اما از اين لحاظ که مي ،رست نباشدد اشبسا که نظر و عقیده

 .ها به دور نیست باشد، امکان استفاده از آن

جلد سوم اين کتاب شامل حوادث مربوط به دوران استبداد صغیر و فتح تهران است. نويسنده در اين 

دهد و از مصائب و مشکالت را ارائه مي های مربوط به محاصره تبريزبخش از کتاب شرحي از رويداد

                                                
 شرح گزارش روزانه و يادداشت وقايع هر روز -1

http://www.wikifeqh.ir/%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B4%D9%88%D9%82
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B0%D9%88%D9%82
http://www.wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%88%D8%AA
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جلفا سخن به  -خواهان تبريز چون کمبود مهمات و نیروی نظامي به واسطه انسداد راه تبريز مشروطه

خواه از ديگر میان آورده است. گزارش مربوط به چگونگي ترور شجاع نظام توسط مجاهدان مشروطه

 . های ارزشمند اين کتاب برای پژوهش حاضر استبخش

  :روزنامه خاطرات شرف الدوله -5-1-2-2

وی که  .ای مشهور به کالنتر گرد آمده است اين مجموعه، خاطرات میرزا ابراهیم خان باغمیشهدر 

پس از انقالب مشروطه از سوی مردم تبريز به نمايندگي دوره اول در مجلس شورای ملي انتخاب شده بود 

جوالی  2.ق./هـ7384ذيقعده  83تهران در  ز حرکت از تبريز بهوقايع و پیشامدهای روزانه خود را از رو

وی در سفری که با میرزا م. يادداشت کرده است. 7595مه  71.ق./هـ7381الثاني  ربیع 81تا م. 7591

خواهان به مرند داشت با استقبال شجاع نطام روبرو شد. در بخش ديگری از حسین واعظ يکي از مشروطه

امکان  نظام با انجمن اسالمیه سخن به میان آمده است. نويسنده تا جايي کهکتاب از همکاری شجاع 

 داشته به دور از غرض به نگارش مطالب پرداخته است.

  :حرفی از هزاران کاندر عبارت آمد -5-1-2-9 

 های خاطرات خود را از وقايع تبريز و رشت در سال بازرگان تبريزی، جواربچي،  تقي  محمد  حاج

 سال جمادی الثـاني  کتاب با ذکر حوادث اوايل .نوشته استم. 7592-7578هـ.ق./7381-7339

ها نصب کردند و سواران  سفید بر سر در خانه رقکه اهالي تبريز بیم. 7592هـ.ق./اوايل جوالی 7381

و کشتار  م(7578هـ.ق./دسامبر 7339آغاز و با شرح وقايع محرم ؛ شدند  شهر  داخل  خان چلیپانلو رحیم

رسد که نـويسنده  چنین به نظر ميفته است. پذير االسالم پايان  هثق  از آن جملهخواهان، جیع مشروطهف

ايـن خـاطرات مشغول بوده است.  نبین رشت و تبريز به نوشت  و آمد رفت تجاری و  در ضـمن کـارهای

تبريز به   روزگار  آن یز فـضاتصويری جاندار ا بیان کرده؛ جزئیاتذکر ديده با   همانگونه که  را  وقايع وی

جلفا توسط شجاع نظام و  - مطالبي را در مورد مسدود شدن راه تبريز جورابچي در ادامه داده است. دست

 پسرش، همچنین کشته شدن شجاع نظام توسط حیدر خان عمو اوغلي ارائه داده است. 
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  خوف و وحشت(: ی خاطرات حاج سیاح )دوره -5-1-2-4

اش دور ساله 72محمد علي محالتي از روشنفکران دوره قاجار است که به سبب سفر  کتاب اثر میرزا

ترين منابع دست جهان و نیز سفر به سراسر ايران به حاج سیاح معروف شده است. کتاب وی يکي از مهم

 م. آغاز و7211هـ.ق./7854اول دوره مشروطیت است. اين خاطرات با بازگشت حاج سیاح از اروپا در سال 

ای از خاطرات، م. و ماجرای فتح تهران پايان يافته است. کتاب آمیزه7595هـ.ق./7381های با رويداد

اجتماعي و توصیفات تاريخي است. نويسنده به توضیح دقیق حوادث روز  -سفرنامه، گزارش اوضاع سیاسي

ورت مستقیم مطلبي های روزانه پرداخته است. اين خاطرات در مورد شجاع نظام به صبه شیوه يادداشت

 را ارائه نکرده است اما از منظر شناخت فضای حاکم بر ايران دوران مشروطه بسیار مهم و مغتنم است.

  :خاطرات حیدر خان عمو اوغلی -5-1-2-1

در سه بخش تنظیم شده است. بخش اول که شرح حال او از موقع ورود به ايران تا قتل  اين خاطرات

يادگار به چاپ رسیده است. بخش دوم مقداری از خاطرات حیدر خان به زبان  باشد و در مجله اتابک مي

 هـ.ق./7387 روسي است که نزد برادرش بوده است. بخش سوم گزارش ورود حیدر خان به تبريز در سال

م. است. با چاپ اين قسمت از خاطرات او 7577هـ.ق./7385م. و خروج وی از آذربايجان در سال7593

گردد. دفترچه خاطرات حیدر خان عمو اوغلي از ورود به مبارزات حیدرخان روشن ميبخش بزرگي از 

های اين دفترچه در اين است که بیشتر تبريز شروع و با حوادث خوی پايان يافته است. اهمیت يادداشت

های وقايعي که قبال با حدس و گمان نويسندگان تاريخ مشروطه و حتي کسروی از نقل قول يا شنیده

گران بیان شده از جمله کشته شدن شجاع نظام مرندی با جعبه بمب و ديگر حوادث، اين بار مستقیماً دي

از طرف خود حیدر خان عمو اوغلي تقرير و روی کاغذ نقش بسته است. مطالبي که در مورد کشته شدن 

ور واضح شجاع نظام بیان کرده است در هیچ يک از منابع تاريخ مشروطه بیان نشده است. وی به ط

 جزئیات کامل اين جريان را بیان کرده است. اطالعات جامع و منسجمي را در اختیارمان قرار داده است.
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 ها و مجالتمطبوعات روزنامه -9 -5-1

ترين ابزار فرهنگي جامعه هستند که در ايجاد آگاهي و رشد فکری عموم مردم تأثیر ها مهمروزنامه

برای تحقیق در تاريخ اجتماعي، سیاسي، فرهنگي، هنری و خبری  ایمنبع عمده همچنین گذار است.

جايگاه  وقايع هر دوره تاريخي از طوالني در انتشار ای. مطبوعات با داشتن سابقهشوندمحسوب ميها ملت

در دوره  در گذشته مثالً روزنامه در اين زمینه برخوردار است. با مطالعه و بررسي روند انتشار يک ایويژه

 .گويا از نگرش ناظر بر جريان ها، حوادث و تحوالت آن دوره بدست آورد مي توان تصويری نسبتاً قاجار

 روزنامه انجمن تبریز -5-1-9-5

. م7591.ق./ ژوئنهـ7384واليتي آذربايجان در سال -ارگان رسمي انجمن ايالتي نامه انجمن تبريزروز

اين روزنامه از شماره آغاز به فعالیت کرد. ر اکب عليتبريز به مديريت سید ملي روزنامه مجلس  با عنوان

ـي و از آن به بعد با نام ملجريده با نام  سي و هفتتا شماره و از شماره دهم اول تا نهم با نام روزنامه ملي 

انجمن تبريز به دلیل فراهم آوردن اطالعات سیاسي، اقتصادی، اجتماعي و  .گرديدشر ـمنتانجمن تبريز 

ترين و باشد. انجمن ايالتي واليتي انقالبيشروطه و استبداد صغیر مورد توجه ميفرهنگي دوران م

ترين نهادی بود که با مردم آذربايجان ارتباط داشت و به دفاع از آزادگي و پیکار با استبداد  مردمي

اين روزنامه در  پرداخت و رهبری جنبش مشروطیت را پس از کودتای محمدعلي شاه به عهده گرفت.

توان به دهد از جمله اين اطالعات ميد شخصیت شجاع نظام نیز اطالعات واضحي را به دست ميمور

های شجاع نظام در شهر تبريز، تعین تکلیف اموال غارتي توسط مجاهدان بعد مواردی چون: گزارش غارت

 کشته شدن شجاع نظام اشاره داشت از کشته شدن شجاع نظام و واقعه

 ملت روزنامه ناله -5-1-9-2

ماهه تبريز از يک  77در طول نبرد .را داشت« نوای ملي»که در شماره نخست خود عنوان  تناله مل

سو ابزاری برای تقويت روحیه مشروطه خواهان بود و از طرف ديگر ابزاری برای بازگو کردن رويدادهای 

ناله ملت بود.  ته بودندگريخقفقاز  تبريز به مشروطه خواهان شهرهای ديگر يا آنهايي که به عثماني يا

که از سوی حامیان مشروطه به انجمن ايالتي  هايي متن تلگراف در باب مشروطه، مقاالتيعالوه بر انتشار 
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متن چند نامه از فرماندهان قوای دولتي که در هنگام ارسال به تهران به دست مشروطه  رسید، تبريز مي

در اين بین  .را نیز منتشر کرد در ايام مشروطه تبريز خواهان افتاد و اخبار مرتبط با سازماندهي مردم

 خورد.های داخلي تبريز نیز به چشم ميهای ارسالي شجاع نظام به محمد علي شاه در دوران جنگتلگراف

 مجله مالنصر الدین -5-1-4-9

شماره در 349سال،  89م. به مدت 7591-7537هـ.ق./7384-7345نصرالدين در سال  مجله مال

شماره منتشر شد. مدير مسئول و سردبیر 142شماره در باکو و در مجموع 499شماره در تبريز، 2، تفلیس

زاده بود و تا آخرين شماره انتشار مجله مالنصرالدين را بر عهده داشت. وی مجله، جلیل محمد قلي

ال، و دمدمي مزاج های مستعار مالنصرالدين، دلقک، هردم خینويسنده اصلي مالنصرالدين نیز بود که با نام

ای را در های برجستهمطالب خود را منتشر کرد. محمد قلي زاده توانسته بود نويسندگان و کارکاتوريست

مالنصرالدين گرد هم آورد که هر کدام در پیشبرد اهداف مجله به درجات نقش مؤثری را ايفا کردند. 

به ويژه آذربايجان را با رويکردی منصفانه و  مجله مالنصرالدين از معدود نشرياتي بود که تحوالت ايران و

گاه انتقادی در قالب گزارش، سرمقاله، شعر و کاريکاتور انعکاس داد. مجله به صورت مستقیم مطلبي را در 

های داخلي تبريز خصوصاً اخراج هايي از وضعیت جنگ مورد شجاع نظام بیان نکرده است؛ اما کاريکاتور

 که يکي از مخالفان مشروطه بود ارائه داده است. میرزا حسن مجتهد از تبريز 

 اسناد -5-1-4

. اين منابع پژوهشي است ترينکه امروزه از مهم هاستاسناد تاريخي بخشي از محتويات بايگاني

اسناد   اداری و ديواني، هایمعاهدات سیاسي، انواع نوشته  ها، فرمان  کلیه مکاتبات سلطنتي،اسناد شامل 

که به طور طبیعي در اثر فعالیت اشخاص و  ؛و بخشي از مکاتبات خصوصي و خانوادگي استمالي   قضايي،

سند اساس تصمیم گیری در کارهاست. برای   سازمان ها به وجود آمده است همچنان که در زمان حال،

. همچنین اظهار نظر کند تواندبدون سند نميمورخ مورخ هم سند اساس قضاوت درباره گذشته است. 

اد در زمان تولید ارزش اداری و حقوقي دارند و از اين رو از هرگونه شايعه و شبهه و آلوده شدن به اسن
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مورد شخصیت  کنند. درذهنیت مورخان مبّرا هستند و در بعد از گذشت زمان ارزش تاريخي پیدا مي

اين اسناد در شجاع نظام اسنادی در دست است که بسیاری از حقايق را در مورد وی روشن ساخته است. 

مراکز مختلف اعم از اسناد کتابخانه ملي و مرکز اسناد و تاريخ ديپلماسي وزارت امور خارجه نگهداری 

 شود.مي

 سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران -5-1-4-5

تعداد اسناد گردآوری شده از سازمان کتابخانه ملي معدود است چند سند به دست آمده نیز حاکي 

 از اهالي مرند از شجاع نظام در زمینه ظلم به آنان است. از شکايت برخي

 مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه -5-1-4-2

تاريخي است که بررسي و  اسناددارای گنجینه ارزشمندی از  وزارت امور خارجه آرشیو اسناد

تماعي و اقتصادی و فرهنگي بازگوکننده ابعاد مختلف زندگي سیاسي اج پردازش اطالعات آنها مي تواند

باشد. اسناد بسیاری در آرشیو وزارت خارجه در مورد شجاع نظام وجود دارد که اطالعات غني  گذشتگان

های ارد مختلف چون شکايت سفارتخانهاج کرد. اسناد به دست آمده در موها استخرتوان از آن را مي

های داخلي تبريز ر است. اين کمپاني در طول جنگهای وارده بر کمپاني زيگلانگلیس، آلمان درباره زيان

های نقدی و جنسي فراواني شد. همچنین سفارت های دولتي دچار زيانو محاصره شهر توسط نیرو

 عثماني نیز خواهان استرداد سالح و مهمات نظامي ربوده شده خود، توسط شجاع نظام بود.

 کتاب آبی -5-1-4-9

آبي  هاینخستین جلد از کتابجلد گردآوری شده است.  2راين کتاب به کوشش احمد بشیری د

مربوط به اسناد و مدارک محرمانه وزارت امور خارجه انگلیس درباره انقالب مشروطه ايران است. 

وز و گاه ساعت به ساعت مأموران سیاسي وزارت خارجه رو دستورها و دستاوردهای روز به  ها گزارش

ن فراهم آمده استانگلیس برای يکديگر درباره ايرا ای نکرده کتاب به طور مسقیم به شجاع نظام اشاره.

 های های جنگ، غارت مغازههايي از وضعیت بحراني تبريز در روزاست بلکه به صورت پراکنده گزارش



 

23

 

 

 

Family: Armoon                                                                   Name: Hamideh 

 

Title of Thesis:Life and Times of  Shokrollah  khan  Shoja- Nezam-e Marandi 

Supervisor(s): Sajjad Hosseini 

Advisor(s): Jafar Aghazadeh 

Graduate Degree M.Sc. / M.A.                                   Major: History 

Specialty: Iran Islamic history                                    University: Mohaghegh Ardabili                                    

Faculty:Literature and Humanities science                 Graduation date:18 /7/ 2016 

Number of pages:137 

Abstract: 

     With the begining of artillery closure legislative assembly by mohammad  ali shah 

ghajar and starting estebdade saghir zeitgeist,the armed forces that oppugned liberals and 

repressed them and wanted to deracinate the Constitutionaliststhat they was organized by 

shah ghajar,in this time shokr allah khan shoja nezam marandi,one of the marand sheriffs 

and mohammad ali shah’s advocator,oppugned Constitutionalists  with his gharasoran 

militias.most of the conflictes and contentions was happened in Tabriz.during eleven 

month that town was encircled from Rabi alsani 1326A.H/June 1908 to Moharam 

1327A.H/February 1909,shoja nezam,after protracted war against Constitutionalists and 

created anarchic in town and barricaded the important trade road from Tabriz to Jolfa and 

struggled to remove Constitutional regime and instituted despotism,then he couldn’t 

achieve his aim,then he retreated to marand.finally shoja nezam was murdered by

Constitutionalists and Heydar khan amoo oghlou in marand in 1/Shaval/1326A.H-

27/October/1908. 

    This research investigate shokr allah khan shoja nezam marandi,s biography and his 

time with library and archieve sources in Descriptive- Analytical  manner.  

 

Keywords: shoja nezam marandi,s ,tabriz,marand,Constitutional. 

 

 



 

24

 

University of Mohaghegh Ardabili 

Faculty of Literature and Human sciences

Department of History and sociology 

  

 

Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of  

M.A. in Iran Islamic history  

Title: 

Life and Times of Shokrollah khan Shoja-Nezam-e Marandi

 

Supervisor: 

Sajjad Hosseini (Ph. D) 

Advisor: 

Jafar Aghazadeh (Ph. D) 

 

By: 

 Hamideh Armoon 

 

July- 2016                                                                   


	فصل اول:
	کليات پژوهش
	1-1- مقدمه
	1-2- بیان مسأله
	1-3- سؤال های پژوهش
	1-4- فرضیههای پژوهش
	1-5- هدف پژوهش
	1-6- ضرورت و اهمّیت پژوهش
	1-7- پیشینهی پژوهش
	1-7-1- نگاهی به تاریخ مرند، میرهدایت سیدمرندی (1393):
	1-7-2- انقلاب اسلامی در مرند، اسماعیل حسن زاده (1393):
	1-7-3- تاریخ مرند، حسن جلالی عزیزیان (1378):
	1-7-4- مشروطیت و تبریز، ابراهیم ناصحی (1382):
	1-7-5- دو مبارز جنبش مشروطه، رحیم رئیس نیا، عبدالحسین ناهید، (1348):
	1- 8- نقد و بررسی منابع و مآخذ
	1-8 - 1- منابع دست اول
	1-8-1 – 1- تاریخ انقلاب آذربایجان و بلوای تبریز، محمد باقر ویجویهای (1386):
	1-8-1-2- تاریخ مشروطه ایران، احمد کسروی (1388):
	1-8 -1 -3- تاریخ هجده ساله آذربایجان، احمد کسروی (2537):
	1 -8 -1-4- انقلاب مشروطیت ایران، ادوارد براون  (1338):
	1-8 -1-5- قیام آذربایجان و ستارخان، اسماعیل امیرخیزی (1387):
	1-8-1-6- انقلاب مشروطه ایران، ژانت آفاری (1379):
	1-8-1-7- تاریخ بیداری ایرانیان، ناظم الاسلام کرمانی (1392):
	1-8-1-8- رسائل سیاسی میرزا علی ثقهالاسلام تبریزی، (1389):
	1-8-1-9- سه مقاله درباره انقلاب مشروطه ایران، پاولویچ و دیگران (1357):
	1-8-1-10- تاریخ استقرار مشروطیت در ایران، حسن معاصر:
	1-8-2- خاطرات و سفرنامهها
	1-8-2 -1- روزنامه خاطرات عین السلطنه:
	1-8-2-2- روزنامه خاطرات شرف الدوله:
	1-8-2-3- حرفی از هزاران کاندر عبارت آمد:
	1-8-2-4- خاطرات حاج سیاح (دورهی خوف و وحشت):
	1-8-2-5- خاطرات حیدر خان عمو اوغلی:
	1-8- 3- مطبوعات روزنامهها و مجلات
	1-8-3-1- روزنامه انجمن تبریز
	1-8-3-2- روزنامه ناله ملت
	1-8-4-3- مجله ملانصر الدین
	1-8-4- اسناد
	1-8-4-1- سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
	1-8-4-2- مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه
	1-8-4-3- کتاب آبی



