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شکل  گیری و عملکرد انجمن بلدیۀ تربیز
 در دورۀ اول مجلس شورای ملی

مقدمه
ادارة شهر، در سرتاسر تاريخ ايران، يكى مهم ترين وظايف حاكم بود. اين وظيفه، به طور سنتى، 
از طريق حاكم (و در بعضى مواقع از طريق شاه) به شخص متنفذى واگذار مى شد؛ يعنى يكى 
از افراد شناخته شده در ميان مردم، مسئوليت ادارة شهر را برعهده مى گرفت. اين شخص، 
داراى كارگزارانى بود كه در حوزة شهرى فعاليت مى كردند. مجريان امور شهرى، زير نظر 
حاكم فعاليت هاى خود را انجام مى دادند. اين عمل، در دوره هاى تاريخى مختلف بر دوش 
مناصبى همچون محتسب، رئيس، داروغه، و كالنتر بود. در دورة قاجار، اين نهاد، با عناوين 
مختلفى همچون تنظيفيه، احتسابيه، و بلديّه ناميده مى شد. مدل برجسته و نگاه خاص به امور 
بلدى، در اواسط دورة ناصرى با سفرهاى شاه به اروپا مورد توجه قرار گرفت. شكل گيرى و 
تداوم احتسابية نوين در دورة ناصرى، با نظامنامة كنت دمنت فرت، رئيس پليس و احتسابية 

تهران، آغاز شد.
نقش مردم در تعيين مجريان شهرى نه به طور مستقيم، بلكه به رضايتمندى از اين مناصب 
شهرى خالصه مى شد. به عنوان مثال، در زمينة رضايتمندى مردم از انتخاب كالنتر در دورة 
صفويه آمده است: «حكم جهان مطاع شد ... عدم رضاى كدخدايان و ارباب بنيچه و رعاياء 
الكاء مزبور به كالنترى خواجه محمد تقى، كالنتر آنجا و رضا و خواهشمندى چهاردانگه 
رعايا و ارباب بنيچه به كالنترى خواجه محمد سعيد، كالنتر سابق رسيده، حقيقت واقعى 
آن را عرضه داشت، پايه سرير خالفت مصير نمايند، و در اين وقت مشار اليهم به عرض 
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رسانيدند كه به موجب محضر عليحـده، چهار صد و شصـت و نه نفر به كالنترى خـواجه 
محمد تقى راضى و دو هـزار و يك صد و بيست و هفت نفر اظهار رضا و خواهشمندى به 
كالنترى خواجه محمد سعيد كردند كه از آن جمله نهصد و هشتاد و سه نفر عدم رضا و 
اظهار شكوه از خواجه محمد تقى و تتمه بدون شكوه او اظهار رضا از كالنترى خواجه محمد 
سعيد مزبور كردند. بنابراين از ابتدا چهار ماهه تنكوزئيل، كالنترى بلده رشت و توابع را به 
دستورى كه كالنترى سابق مرجوع بود ، به رفعت تعالى پناه عزت دستگاه ... خواجه محمد 

سعيد شفقت و مكرمت فرموده ارزانى داشتيم» (قائم مقامى، 1348، صص 56-54).
همچنين، ملكـم، يكى از سـفراى سياسى انگلستان در دورة قاجـار، در اين باره مى گـويد: 
«...الكن كالنتر و كدخداى محالت در هر شهرى بايد از اهل همان بلد باشند، بلكه به حكم لزوم، 
بايد از معتبرين و محترمين همان شهر باشند. اگرچه على الرسم، مردم در اختيار كالنتر و كدخدا 

اتفاق نمى كنند، الكن رضاى ايشان در تعيين اين دو دخيل است»(1380، ج 2، ص 745).
با انقالب مشروطيت، فرآيند انتخاب مناصب شهرى دگرگون شد؛ زيرا نقش مردم و 
تأثير سياسى و اجتماعى آن، به عنوان يكى از بنيان هاي انقالب مشروطيت پذيرفته شد. در 
اين ميان، نمايندگان ملت هم در دارالشوراى ملى به اين مهم رسيده بودند و خواهان نفوذ 
و گسترش قدرت مردم در امور شهرى بودند. بدين خاطر، به گردآورى و تصويب قانون 
بلدى پرداختند؛ زيرا تصور مى كردند «با تشكيل انجمن هاى بلدى از نمايندگان مردم، قدرت 
مشروطيت در شهرستـان ها» رو به فزونـى خواهد رفت(ملكزاده، 1363، ج 3، ص 596). 
چنانچه يكى از مؤلفان دورة مشروطه، اين انجمن را به «حكومت محلى» تعبير مى كندكه در 
اين نوع حكومت نمايندگان مردم در رأس امور قرار مى گيرند و ارادة حاكمان بر ادارات 

شهرى ساقط مى شود (تاريخ انقالب ايران، بى تا، ص 133 ).

تأملی بر بازتاب اهمیت انجمن بلدّیه در جراید عرص مرشوطه
در انقالب مشروطيت، با توجه به تغيير نظام سياسى كشور از پادشاهى مطلقه به سلطنت 
مشروطه، برخى ابزارها و راهكارهاى نوينى براى ادارة كشور تبيين شد. انجمن بلديّه، 
به عنوان نهادى مدنى براى مديريت شهرى توسط مردم، ايجاد شد. در اين ميان، روشنفكران 
و طبقة متوسط شهرى نقش بارزى در تصويب نظامنامة بلدى در مجلس و ارسال آن توسط 

حكومت مركزى به ساير اياالت و واليات ايران داشتند.
علت اصلى و عمدة طرح نظامنامة انجمن بلدى در صحن مجلس، به مطالبات فراوان 
شهرى مربوط مي شود كه در بسيارى موارد از توجه و تمركز مجلس به امور كالن سياسى و 
اقتصادى جلوگيرى مى كرد. به طورى كه، به قول يكى از گزارشگران عصر مشروطه به «غير از 
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مسئله نان و گوشِت» شهر تهران، در مجلس سخنى ديگر نبود (ظهيرالدوله، 1351، ص 248). 
آنچه كه مشخص است در اوايل كار مجلس شوارى ملى، اعتراض هاى بسيارى جهت حل 
مشكالت شهرى همچون كمبود و گرانى ارزاق صورت مى گرفت. گذشته از اعتراض ها، 
تحصن اقشار مختلف مردمى در مجلس، همچون تحصن چوبدارها (تهران) (كاتوزيان، 
1379، صص 357-358) از معضالت ديگر مجلس ملى بود. به طورى كه، اين جريان فرياد 
اعتراض جرايد عصر مشروطه را درآورد. به عنوان نمونه، روزنامة تربيت، پرداختن مجلس به 
امور ارزاق را وظيفه اين نهاد نمى دانست و اميد داشت هر چه زودتر نظامنامة بلدى از مسير 
مجلس بگذرد (9 (41)،ص 4). به هر طريق، اين نظامنامه، پس از بحث و گفت وگوى فراوان، 

در 20 ربيع الثانى 1325 ، توسط محمدعلى شاه توشيح شد.
پس از ارسال نظامنامة بلدى، برخى شهرهاى ايران به تأسيس انجمن بلديّه مبادرت 
ورزيدند. با بررسى انجمن هاى بلدى دورة اول مشخص مى شود شهرهايي اقدام به تأسيس 
اين نهاد كردند كه داراى قشر متوسط و با سواد و فرهيخته بودند. رفع دغدغه هاى اين قشر 
از مردم كه زمينه هاى انقالب را فراهم كردند، از مهم ترين مسائل پس از انقالب مشروطيت 
بود. الزم به ذكر است كه نمايندگان انجمن بلدى از محله هاى شهر به انجمن وارد مى شدند؛ 
بنابر اين، از مقبوليت مردمى و استقالل عمل در برابر دولت و مجلس برخوردار بودند. هرچند 
در تدوين نظامنامة بلدى، به خاطر ترس از هرج و مرج در امور شهرى، تصميمات انجمن را با 
نظر حاكم قابل تحقق شمردند1. در كنار آن، حق نظارت حاكم و رسيدگى به فعاليت هاى ادارة 
بلديّه هم براى جلوگيرى از تخلفات در قانون پيش بينى شده بود2. به هر حال، اين اختيارات 
تا حدى بود كه متصديان حكومتى را برآن داشت تا در سال 1329ق. نظارت بيشترى را بر 
عملكرد بلديّه اعمال كنند (ساكما: 293/500). در اين ميان، جرايد، كه آئينة تمام نماى افكار و 

منعكس كنندة نگرانى هاى مردمى بودند، بدين نكته به طور شايسته عنايت كردند.
در همان موقع، دربارة تأسيس، اختيارات، و عملكرد بلديّه، نظريه هاى مختلفى ارائه 
شد. مثًال روزنامة آئينه غيب نما، طى مقاله اى انجمن بلديّه را «الزام تمام امور» ناميد(1(12)، 
ص 4). چنانچه هدف كلى مقاله، اعتراض به عدم برپايى انجمن بلديّه در برخى از شهرهاى 

ايران بود. 
روزنامة كشكول اصفهان هم اولين ثمره و عصارة مشروطيت و «بزرگترين آثار تمّدن 
در هر مملكت» را تشكيل «(مونيسى پاليته) اداره بلديّه» مى دانست (2(20-21)، ص 7). بر 
همين، مبنا روزنامة نير اعظم، انجمن بلديّه را شعبه اى از «انجمن كبراى ملى» معرفى كرد كه 
در «حقيقت شاخه بزرگ شجره مشروطه و فرزند ارشد شوراى ملى» نمايانده شد (1(9)، 
صص 2-3). در كنار اينها، روزنامة ناقور اعتقاد داشت تا زمانى كه اين نهاد به طور صحيح 

۱.  بر طبق مادۀ ۹۱ نظامنامه «کلیه این 
قواعد و دستورالعمل ها با رعایت حدود 
قوانین رشع انور به امضای حاکم رسیده 

به توسط ادارۀ پلیس به موقع اجرا گذاشته 
خواهد شد.

۲. مادۀ ۷ نظامنامۀ بلدی به این رشح است: 
«حاکم شهر باید مراقبت مناید که اقدامات 

بلدیه مخالف با این نظامنامه نباشد.»

شکل  گیری  و عملکرد  انجمن بلدیۀ
 تبریز در دورۀ اول مجلس شورای ملی
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صورت نپذيرد رفاه و آسايش مردم و پيشرفت در صنعت و تعالى كشور به وقوع نخواهد 
پيوست (1(2)، ص 5).

برخالف اّدعاى برخى محققان (تشكر، 1378، ص 5)، انجمن بلديّه، بر طبق نظامنامة 
بلدى، داراى اختيارات گسترده اى در حوزة شهرى بود؛ تا جايى كه هدف اصلى تأسيس بلديّه 
«حفظ منافع شهرها و ايفاى حوائج اهالى شهرنشين» معرفى شد (مشروح مذاكرات مجلس 
شوراى ملى، 1325، ص 139)، ولى نه به آن شدت كه روزنامة مجلس نقش انجمن بلدى 
در شهر را «بعين همان حكم مجلس شوراى ملى در امور مملكتى» مى دانست (1(221)، ص 
4). اين نظر، مواضع انجمن بلديّه را به امور سياسى گسترش مى داد؛ ولى به واقع، از اختيارات 
سياسى انجمن در نظامنامة بلدى سخنى نبود و تنها ردپاى چندى از انجمن هاى بلديّه، در 
برخى فعاليت هاى محافل و انجمن هاى سياسى وجود داشت (روزنامة رهنما، 1(19)، صص 

.(3-1
برخى روزنامه ها هم مثل حبل المتين تهران، با علم به اينكه تمام اين جنبش ها، صدمات، 
و حمايت مردم از مجلس براى تصويب و اجراى قانون اساسى، نگاهى سطحى و عاميانه 
است، تأكيدات الزم بعد از قوام مجلس را در زمينة بلديّه مى دانست؛ زيرا اعتقاد داشت «بعد 
از مجلس مقدس شوراى ملى اكثر نتايج آسايش عموم و نظم مملكت» از اين انجمن است 

(1(80)، ص 3).
به اين ترتيب، طرح نظريه هاى مختلف دربارة اهميت انجمن بلديّه، دغدغه هاى ذهنى 
اقشار مختلف شهرى را، به خصوص دربارة مباحث بسيار مهم ارزاق مى رساند كه در جرايد 
آن دورة منعكس شده است. بنابر اين، گذشته از اين نظريه ها، رفع دغدغه هاى شهرى آنقدر 
مهم بود كه فضايي به وجود آورد كه آنچه «در انتخابات بلديه مى بينيم آنقدر در تعيين وكال 
دقت كرده اند كه هزار يك او را در انتخابات اوليه شوراى ملى منظور نداشته اند» (روزنامة 

نداى وطن، 1(54)، ص 6).

اهمیت مسئله و موضوع تحقیق
آگاهى از نحوة شكل گيرى و عملكرد انجمن بلدية تبريز، به عنوان يكى از كانون هاى 
تصميم گيرى شهرى و مهم ترين سازمان رفاهى شهروندان بسيار مهم است؛ زيرا در سراسر 
تاريخ ايران، نخستين بار بود كه نمايندگان مردمى از محله هاى مختلف، با رأى مستقيم عامة 

مردم، به نهاد تصميم گيرى شهر راه مى يافتند. 
حضور عمدة قشر متوسط و باسواد در شهرها (به خصوص تبريز)، الزاماً به وجود 
دستگاهى نياز داشت تا انتظارات شهرى مردم را برآورده سازد. بنابراين، كسانى مى توانستند 
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در انجمن صاحب كرسى شوند كه از معروفين و معتبرين محله باشند و اين جريان اهميت 
بسزايى به انجمن بلديّه مى داد تا بتواند از طريق اعتبار و شناخت مردمى به رتق و فتق امور 

شهرى بپردازد. در اين ميان، چندين عامل باعث اعتبار انجمن مى شد:
1. برآمدن اعضاى انجمن از ميان مردم محله هاى مختلف؛

2. اختيارات گسترده در امور شهرى با توجه به نظامنامة بلدى؛
3. تعامل با شهروندان و حمايت از آنان در برابر سوء استفاده گران (در اين دورة به طور 

اخص مستبدان)، و
4. برآوردن نيازهاى روزمرة مردم همچون انجام اقدامات مؤثر براى ارزانى و فراوانى 

ارزاق، و مانند آن .

اهداف تحقیق
در اين تحقيق دو هدف كلى در نظر گرفته شده است:

1. شناخت رويه برگزارى اولين انتخابات شهرى در تبريز، و
2. شناسايى عملكرد نمايندگان انجمن بلديّه در دورة اول.

با توجه به اين اهداف برآنيم تا با بررسى منابع، اطالعات جامعي از انتخابات و عملكرد 
انجمن بلدية تبريز به دست دهيم و سرانجام با تجزيه و تحليل داده ها به پرسش و فرضيه هاى 

مطرح شده پاسخ دهيم.

پیشینۀ  تحقیق
دربارة پيشينة تحقيق بايد اذعان كرد كه تحقيقى مستقل براساس مدارك تاريخى در اين باره 

صورت نپذيرفته است.

شیوۀ پژوهش
شيوة پژوهش در اين موضوع توصيفى تحليلى است و تمركز عمدة آن بر روى اسناد، متون، 

منابع دست اول و روزنامه ها مى باشد.
اين جستار، به دنبال پاسخ به اين سؤال هاست: 1. انجمن بلدية تبريز چگونه شكل 

گرفت؟ 2. عملكرد انجمن در دوران تأسيس چگونه بود؟
1. در فرضيه اصلى چنين به نظر مى رسد كه بعد از مشروطيت، دغدغه هاى مردم تبريز 
دربارة رفع گرانى و كمبود ارزاق و ديگر مشكالت شهرى، در كنار آشنايى بيشتر مردم با 
نهاد هاى دمكراتيك غربى (براساس آموزه هايى كه باسوادان از طرق مختلف همچون روزنامه 
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به مردم انتقال مى دادند)، فضايي به وجود آورد تا مردم فعاليت بيشترى جهت اخذ اين نهاد 
انجام دهند، كه به صورت حمايت از انجمن ايالتى و واليتى تبريز، اعتراض ها، و تحصن هاى 
مختلف صورت پذيرفت. اين جريان باعث شد مقدمات اوليه شكل گيرى انجمن بلدية تبريز 

براساس ابالغ و ارسال نظامنامه از طرف حكومت مركزى به حاكم صورت پذيرد.
 2. همچنين، به نظر مى رسد عملكرد انجمن بلدية تبريز، مورد نظر مردم شهر قرار گرفت 

و نوع تعامل آن براساس نوع انتخاب نمايندگان انجمن بلديّه مثبت بود.
تبريز، نظير چند شهر ديگر از جمله رشت ، انزلى و اصفهان، بعد از تهران، از جمله 
شهرهاى سخت كوش و مبارز در زمينة احقاق حقوق ملى بود. اين شهر مستعد، به واسطه 
موقعيت جغرافيايي، در مسير راه بازرگانى و انديشه هاى ترقى خواهانه غربى قرار داشت و 
نسبت به ديگر شهرهاى ايران از ذهنيتى روشن تر برخوردار بود، تا جايى كه بعد از به توپ 

بستن مجلس يكى از اركان اعادة مشروطيت بود. 
مهم ترين سنتى كه شهر تبريز بعد از انتخابات مجلس بر جاى گذاشت همانا ابقاى 
انجمن هاى انتخاباتى بود كه تنها وظيفه انتخاب اعضاى دارالشوراى ملى را برعهده داشتند. 
تأثير اين انجمن ها آنقدر زياد بود كه محمدعلى شاه و طرفدارانش، بعد از انتخابات، خواهان 
بسته شدن سريع آن بودند؛ ولى با زير بار نرفتن انجمن تبريز اين سنت در ديگر شهرهاى 

ايران هم پيگيرى شد. 

انتخابات
نخستين جرقه هاى جدى شكل گيرى انجمن بلدى، در ذى قعده 1325 ، با حضور بزرگان و 
معّمرين در انجمن ايالتى تبريز زده شد (روزنامة انجمن تبريز، دورة اول، 2(25)، ص 3). فعاليت 
اولية تشكيل انجمن بلدى با اعالنى شروع گرديد كه از طرف انجمن نُّظار انتخابات بلديّه نشر 
شد. قرار بر اين بود كه از روز دوشنبه 8 ذى حجه الى پنجشنبه 11 ذى حجه از مقر آنان «اداره 
جليله بيگلربيگى» تعرفه در اختيار همشهريان قرار گيرد و روز جمعه 12 ذى حجه براى گرفتن 
تعرفه معيّن گردد. نكتة جالب اين بيانيه، اخطار هيئت نظار به مردم است كه اعالم مى كرد اگر در 
زمان قيد شده جهت گرفتن تعرفه و يا دادن رأى اقدام نكنند «حقشان ساقط شده» و جاى گله 

و شكايت ندارند (روزنامة انجمن تبريز، دورة اول، 2(29)، ص 3).
بعد از انتخابات انجمن بلدى، عين السلطنه، از نزاع اشرار و انجمن مزبور در ماه ذى حجه 
خبر مى دهد. اشرار كه خواهان سيطره بر انجمن بودند، درگيرهاى مختلفى را ايجاد كردند 
كه باعث به وجود آمدن تلفات سنگينى شد؛به طورى كه 41 نفر از هر دو سو كشته شدند 

(عين السلطنه، 1374، ج 3، ص 1939).

                                                                                                                           
حجت فالح توتکار                                                                                                                     
محمد بیطرفان
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آنچه كه مشخص است با اينكه انتخابات انجام گرفت، انجمن بلديّه تا چندين ماه بعد 
تشكيل نشد. در اين باره بعدها، شيخ سليم، طى نامه اى كه در 16 صفر 1326 به تقى زاده 
و حاجى ابراهيم آقا مى نگارد اذعان كرد كه انتخابات انجمن بلديّه شش ماه است1 صورت 
گرفته ولى «اين آقايان كه اسم خود را وكالى ملت گذاشتند»2 به دليل اينكه چرا از مستبدين 
كسى عضو انجمن نيست مانع تشكيل آن شده اند(تبريزى، 1372، صص 111-112). روزنامة 
حشرات االرض، در ربيع االول 1326، به كنايه مژده مى دهد كه «انجمن بلديه كه در 12 شهر 
ذى قعده 1325 انتخاب شده بود انشاهللا روزى منعقد خواهد گرديد! بدين مژده گر جان فشانم 

رواست!!!» (1(3)، ص 3).
روزنامة نامبرده، در چند شمارة بعد با عنوان «صبر بايد كرد» به صورت كنايه، ناخرسندى 
خود را از عدم تأسيس انجمن بلدى نشان مى دهد: «در شماره سيم در تحت عنوان (مژده) 
افتتاح انجمن بلديه را بشارت داده و برادران وطنى خود را از روز انعقاد آن كه انشااله پس از 
نود هزار و نهصد و نود و نه سال خواهد شد حالى كرديم اينك مجددا جسارت ورزيده و 
ايشانرا با كمال حسرت و ياس به صبر و تحمل دعوت مى نمائيم. هموطنان عزيزم البته انجمن 
بلديه هر چه زودتر تشكيل يابد وسايل امنيت واليت و آسايش ملت فراهم خواهد آمد لكن 
با عجله كه درست نميشود و دست پاچه شدن هم ثمرى نمى بخشد چرا كه تا بحال هيچ كار 
با عجله صورت نيافته (االمور مرهونه باوقاتها) و ديگر اين  مسئله اختصاص به مملكت ما 
ندارد در هر كجا كه بفكر اين امر محال و خيال خام افتاده اند بدواً متحمل زحمات فوق العاده 
گرديده و مدتهاى متمادى در رفع آن كوشيده الاقل يك چند هزار سال در اين باب تأمل 
كرده و ايجاد آنرا تفويض قضا و قدر كرده اند زيرا بلديه امريست خارج ازحيز اختيار امر باين 
عظمت را نميتوان سرسرى گرفت اين كارها همه تدريج الحصول بوده و بمرور ايام صورت 
انجام مى پذيرد تشكيل بلديه وقتى دارد ساعتى دارد مثًال در زمستان برف مى بارد و در تابستان 
حرارت هيچ وقت نمى توان آرزو كرد كه در تابستان برف بارد هنوز موقع آن نرسيده بلكه در 
تاخيرش حكمتى هست ... انشااهللا وقتيكه محسورات مرتفع گرديد خواهيد ديد كه ما هر چه 
در تعريف بلديه نوشته ايم صدق محض و خالى از اغراق بوده و اين اول معتقد فيه ماست كه 
قانون وقتى در مملكت ما اثرات خود را خواهد بخشيد كه مردم از طرف آب نان آسوده شوند 
و اين نيز منوط است به تشكيل بلديه ... با اين همه باز (صبر بايد كرد) و به تقدير تفويض 
كرد ... گيرم كه قانون بلديه 7 ماه است تمام به شهرها فرستاده شده عيب ندارد ...» (روزنامة 

حشرات االرض، 1(5)، صص 3-2).
بر همين مبنا، در صفر 1326 ، هيئتى از انجمن هاى غير رسمى تبريز، از مسامحة انجمن 
ايالتى در تشكيل انجمن بلدى گله مى كنند. با وجود اين، انجمن مزبور خبط و خطاى خود را 

۱.  البته شیخ سلیم در این باره اغراق منوده 
است زیرا از زمان انتخابات انجمن بلدی تا ۱۶ 

صفر تنها ۲ ماه گذشته بود.
۲. (منظور برخی اعضای انجمن ایالتی است)
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مى پذيرد و اعالم مى كند «اوالً علت تأخير اينمواد همانا از حوادث ايام و تواتر انقالبات بوده 
و حاال كه بحمداهللا از توجه امام عصر عجل اهللا فرجه و حسن همت و اتفاق ملت، واليت 
نظم و اهالى آسوده مى باشند مسلماً در صدد تكاليف قانونى خود» برخواهيم آمد (روزنامة 

انجمن تبريز، دورة دوم، 2(3)، ص 4).
به هر حال، مهم ترين دليلى كه مى توان براى عدم تشكيل انجمن بلدى برشمرد همانا 
انگيزة مستبدان بر تسلط به اين نهاد مردمى بود. چنانچه روزنامة مساوات، مال نماهاى تبريز 
را عامل نفاق در آن شهر مى دانست و اعتقاد داشت كه «در شهر كسيكه مانع پيشرفت 
مشروطيت و اسباب زحمت ملت شده و از تأسيس بلديه و تكميل انجمن ايالتى جلوگيرى 
مى كند مجسمه تقلب (معتمد همايون) و چكيده خيانت (بصير السلطنه) است» (1(23)، 

صص 7-6).
على اى حال ثقه االسالم طى نامه اى كه به تاريخ 24 ربيع االول 1326 به يكى از بستگانش 
ميان، سخن  اين  در  مى دهد(2535، صص 245-243).  بلديّه  تشكيل  از  مى نگارد خبر 
ثقه االسالم مبنى بر شوسه كردن برخى كوچه ها و خيابان هاى تبريز توسط بلديّه تا ربيع الثانى 
1326 قابل تأمل است (2535، ص 245)؛ زيرا بر فرض اينكه نهاد بلدى در اواسط ربيع االول 
هم شكل گرفته باشد نمى توانسته است در اين زمان اندك به شوسه كردن خيابان ها و يا بعضًا 
كوچه ها پرداخته باشد. به نظر مى رسد منظور وى حكومت بلدى1 باشد كه قبل از تشكيل 
انجمن بلديّه، وظايف آن ، به همراه رياست نظميه در اوايل محرم 1326 به اجالل الملك 

واگذار شده بود (روزنامة انجمن تبريز، دورة دوم،2(15)، صص 2-3؛ 2(12)، ص 4).
روزنامة صوراسرافيل هم طى خبرى مغشوش، از آقا ميرزا محمد عليخان آذربايجانى، 
جهت تأسيس «انجمن هاى محترم بلدى و اتحاد و معارف» به خاطر «تكميل معنى مشروطيت 
و حفظ اساس مقدس شوراى ملى و ترويج علوم و معارف» تشكر كرده است (1(24)، 
ص4). با توجه به نوع نگاه برخى جرايد و مردم به انجمن هاى رسمى و غير رسمى كه گاه 
با لفظ بلدى همراه مى شد. به نظر مى آيد منظور صوراسرافيل تشكيل انجمن بلدى نبوده است 

بلكه منظور انجمن هاى اتحاد و معارف بوده است.2
به هرحال، نه از نحوة انتخابات انجمن بلدى آگاهى داريم و نه از اعضاى منتخب آن. 
آنچه كه با توجه به فقر منابع مى توان برداشت كرد تأسيس انجمن را احتماالً بين ماه هاى 

ربيع االول و ربيع الثانى 1326 مى رساند.
با انتظاراتى كه از اين شهر مى رفت برخى محققان و مورخان به اشتباه قائل به پيشرو 
بودن تبريز در تأسيس انجمن بلديّه هستند (هريسى نژاد، 1389، صص 404-405؛ برادران 
شكوهى، 1387، ص 38). حتى روزنامة مساوات هم از اين منظر غفلت نكرده و مى گويد: 

۱.  قبل از شکل گیری انجمن بلدی در 
تربیز عمدۀ وظایف این نهاد در اختیار 
سازمانی به نام حکومت بلدّیه بوده است 
(برادران شکوهی، ۱۳۸۷، ص ۳۶). که 
عمدۀ فعالیتش بر محور نظم و انتظام 
امور شهری قرار می گرفت(روزنامۀ 
مجاهد، سال اول، ش ۲۲، ص ۴). در 
جریدۀ نارصی هم در چند جا به عنوان 
«قابل توجه حکومت بلدیه» بر می خوریم 
که رفع موانع امور بلدی را خواهان بود 
(سال ششم، ش ۱۸، ص ۸؛ ش ۲۵، ص ۶).

 ۲. روزنامۀ متدن هم در باب لفظ بلدی 
و نحوۀ کارکردش دچار اشتباه شده است. 
روزنامۀ مزبور با بیان بدبختی ها و فشار 
ارشاری همچو شطرانلو و فوالدلو به اهالی 
خلخال، باز خدا را شکر می کند که انجمن 
بلدی در آنجا دایر است. در ضمن از 
انجمن بلدی اسامل سخن به میان می آورد 
(سال اول، ش ۲۰، ص ۴). همچنین لفظ 
انجمن بلدی بر انجمن ایالتی تربیز از 
سوی بزرگان مجلس همچون سعدالدوله و 
آقا میرزا محسن بکار رفته است (روزنامۀ 
مجلس، سال اول، ش ۲۱، ص ۲). در این 
راستا روزنامۀ مجلس هم از مجالس نظار 
انتخابات رشت و انزلی به عنوان مجالس 
بلدی نام می برد (سال اول، ش ۵۲، ص 
۴؛ سال اول، ش ۵۳، ص ۴). به هر طریق 
لفظ انجمن بلدی با انجمن محلی که پس 
از مرشوطه در جای جای نقاط ایران شکل 
گرفت خلط شده است. زیرا در این تاریخ، 
هنوز نظامنامۀ بلدی از مجلس نگذشته 
است. البته ناگفته مناند که این اشتباه در 
متون دیگر هم اتفاق افتاده است. به نظر 
می رسد قبل از تدوین نظامنامۀ بلدی، 
برخی انجمن های محلی و یا والیتی را با 
نام انجمن بلدی خطاب می کردند.

                                                                                                                           
حجت فالح توتکار                                                                                                                     
محمد بیطرفان
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اكثر مردم گمان مى كردند كه تبريز پيشتاز در تأسيس نهادهاى مدنى در ايران باشد اما به علت 
نفوذ سر سخت مستبدين، انجمن بلدى در موعد مقرر خود شكل نگرفت (1(23)، صص 

 .(7-6
با اينكه انجمن بلدية تبريز در موعد مقرر تشكيل نشد اما در بين انجمن هاى بلدى 
تأسيس يافته در دورة اول مشروطيت، تنها انجمنى بود كه در استبداد صغير (به دليل تسلط 
مشروطه خواهان بر شهر به ويژه پس از شكست نيروهاى مهاجم استبدادگرا) به طور پراكنده 
سخنى از آن به ميان مى آيد و ديگر انجمن هاى مزبور پس از به توپ بستن مجلس و چه قبل 

از آن به تعطيلى گرائيده بودند.
قبل از شكل گيرى انجمن بلدى، تبريز نيز مثل بيشتر نقاط ايران، وظايف بلدى را بر 
دوش انجمن ايالتى گذارده بود. انحصار تمام وظايف ايالتى و بلدى و همچنين نظارت و 
پيگيرى انجمن هاى محلى و واليتى ديگر شهرهاى آذربايجان خود نيروى اين ارگان مستقل 

و قوى را از درك شهرى مشروطه باز مى داشت و از رسالت اصيل خود دور مى كرد.  
اينكه انجمن ايالتى تبريز با توجه به تصويب و تأييد نهايى نظامنامة بلدى به چه داليلى 
در تأسيس بلديّه مسامحه كرد، بر ما پوشيده است؛ ولى اين عمل انجمن ايالتى از چند منظر 

قابل بررسى است:
 الف. عدم ثبات امنيتى و اقتصادى در منطقة آذربايجان كه از طريق اربابان استبداد اعمال 

مى شد؛
ب. برترى مواضع و ذهنيت سياسى و نظامى انجمن ايالتى بر رفاه اجتماعى؛

 ج. شاخه هاى قوى جريان استبداد در شهر و عدم امنيت جانى و مالى؛
 د. افزون خواهى انجمن كه به مسامحه و جدى نگرفتن ايجاد بلديّه انجاميد؛ اگر چه 
مى توانست با تشكيل بلديّه (نه به مثابه) نهادى هم وزن با انجمن ايالتى به استيفاى منافع 
شهرى بپردازد و تا حدودى ذهنيت مستبدان ناآگاه را معطوف به خود كند و همچنين انجمن 

ايالتى را در تصميم گيرى، اختيارات و مشغله آزادتر سازد.
به زبان ديگر، در كنار غفلت انجمن ايالتى، اشخاصى نظير اقبال السلطنه ماكويى، رحيم 
خان چليبيانلو و فرزندش بيوك خان، هجوم عثمانى، تحركات روس ها، عدم ثبات منطقه، و 
از همه مهم تر جريان مستبد داخل تبريز اجازة تفكر دربارة ايجاد نهادهاى جديد را به انجمن 

نمى داد.
گذشته از اين، با تأسيس نه چندان قدرتمند انجمن بلدى، برخى اعضاى انجمن ايالتى 
نسبت به انجمن بلدى نظر مساعدى داشتند. ميرزا محمد على، وكيل مرند در انجمن ايالتى، 
«آبادى مملكت» را بسته به تحقق آمال و انديشه هاى انجمن بلدى مى دانست(روزنامة انجمن 
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تبريز، دورة دوم، 2(27)، ص 2)؛ ولى عمًال كمك شايـانى براى قـوام گرفتن آن صورت 
نمى گرفت.

فعالیت های بلدّیه
۱. تنظیم نرخ ارزاق

از اقدامات عام المنفعه انجمن، تنظيم نرخ ارزاق در بازار به خصوص شير، ماست، 
پنير، و گوشت، جهـت رفاه حال عامـة مـردم به خصوص ضعفا بود(روزنامة انجمن تبريز، 

دورةدوم، 2(27)، ص 4).
۲. روابط مناسب با اصناف

با وجود اطالعات اندك از نوع سلوك انجمن و ادارة بلدى با اصناف، مى توان با توجه 
به روابط مناسب انجمن با برخى از اصناف، آن را تا حدودى متعارف فرض كرد. به عنوان 
نمونه، عمل صنف نانوايان، به همت نقيب السادات با برنامه هاى بلدى بهبودى كامل يافت 

(روزنامة انجمن تبريز، دورة دوم، 2(27)، ص 4).
۳.مرمت و تعمیر کوچه ها و خیابان های تربیز پس از جنگ چهار ماهه

جنگ تبريزيان، با عوامل دولتى و مستبدان، باعث تخريب بخش هايى از شهر شد. 
شدت اين تخريب به طورى بود كه «تمام بازارها و بازارچه ها» (روزنامة انجمن تبريز، دورة 
دوم، 3(15)، ص 1) و «قريب هزار باب دكاكين» (روزنامة ناله ملت،1(26)، ص 2) سوخته 
و خراب شده بود و يا به قول كسروى «در آن چهار ماه ويرانى هايى در شهر رويداده، خانه ها 
و كوچه هاى نزديك بجنگ گاه ها كوبيده شده و بسيارى از آنها به خون آلوده گرديده، و درها 
و پنجره هاى بازارها و كاروانسراها و مغازه هاى مجدالملك بآتش سوخته بود و رويهمرفته از 
سرخيابان تا نزديكى اميرخيز ويرانه ها بهم مى پيوست» (1383، ص 795). بنابراين، مهم ترين 
كارى كه انجمن هاى تبريز با تكيه بر انجمن بلديّه مى توانستند انجام دهند اصالحات شهرى 

بود. 
در اين زمينه، انجمن ايالتى از انجمن بلدى درخواست كرد نواحى «اسواق و بازار» را 
اندكى ترميم كند تا حداقل شكل رسمى بگيرد و قابل سكنى گردد؛تا كم كم خود مردم در 
جهت درست كردن حجره و دكان خود برآيند (روزنامة انجمن تبريز، دورة دوم، 3(15)، ص 
2). قاسم خان امير تومان، رئيس بلديّه، بنابر درخواست انجمن ايالتى و وظايف بلدى با «يك 
چابكى بآباد گردانيدن اينها پرداخت و سنگرها كه در ميان شهر مى بود همه را برداشت. بازارها 

را در اندك زمانى بحال پيش آورد» (كسروى، 1383، ص 795).
۴. نقش کوچک در ادارۀ نظمیه

آنچه از صورت مذاكرات انجمن ايالتى بر مى آيد نشان مى دهد، انجمن بلديّه سهمى در 
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ادارة امور نظميه داشته است1. با در نظرگيرى برخى مباحث مطروحه، نقش ارادة بلدى در 
ادارة امور نظميه را بررسى مى نمائيم:

1. در بخشى از روزنامة انجمن تبريز، ادارة نظميه با طرحى سؤالى از انجمن بلدى 
مى پرسد: آيا مصرف هيزم توسط كشيكچيان محالت بايد از حقوقشان كسر شود و يا جزء 
مخارج كلى قرار گيرد؟ در جواب بلديّه، آن را به عنوان كسرى حقوق در نظر گرفته بودند. 
با اختالفى كه بر سر اين مسئله بين طرفين دعوا صورت گرفت با نظر انجمن ايالتى به ادارة 

نظميه حكم شد كه تابع اوامر بلديّه باشند(دورة دوم، 3(31)، ص 1).
2. با توجه به صورت مذاكرات انجمن ايالتى، به نظر مى رسد كه مواجب فراشان نظميه 

از ادارة بلديّه كارسازى مى شده است (روزنامة انجمن تبريز، دورة دوم، 3(32)، ص 3).
3. ادارة بلديّه، طى نامه اى به انجمن ايالتى سؤالى را مطرح كرد: از قرار معلوم در زمان 
مخبرالسلطنه 2400 تومان از بابت نظميه و شخص اجالل الملك به بلديّه حواله كرده بودند. 
در آن موقع 1000 تومان پرداخت شده بود و بقيه اش را به بلديّه دستور داده اند. اين وجه حاال 
به گردن بلديّه هست يا نه. بنا به نظر اجالل الملك در انجمن ايالتى چند نفرى انتخاب شدند 

تا به حساب ايشان رسيدگى كنند (روزنامة انجمن تبريز، دورة دوم، 3(28)، صص 4-3).
از آنجا كه ادارة امور بلدى و نظميه تا قبل از تأسيس انجمن بلديّه به صورت متمركز 
و تحت كفالت يك نفر بوده است. اين گمان را به همراه مى آورد كه مردم شهر و مجريان 
شهرى براى ادارة نظميه، چه تأمين حقوق و يا مايحتاج نظميه سهمى را براى بلديّه قائل 

باشند. 
۵. تقبل هزینه بیامرستان

انجمن بلدى، ماهيانه 187 تومان به «مريضخانه» كارسازى مى كرد. اين مريضخانه، به 
ترتيِب بيمارستان هاى اروپا در محله ارمنستان تأسيس شده بود(روزنامة مساوات،3(26)، 
ص 7). مساوات، درباره اين بيمارستان مى گويد: «مريضخانه مشتمل است بر هفت اوطاق 
تحتانى و فوقانى و بيست و پنج تخت خواب با ساير لوازم آسايش مريض اجزاء موظف 
مريضخانه عبارت است از يكنفر دكتر، دو نفر معاون، چهار نفر پرستار شب، يكنفر آشپز با 
يك نفر شاگرد، يك رخت شو، يك نفر سرايدار، دو پيشخدمت و تمام مخارجات مريض 
مجانى است ... در تاريخ دوازدهم رمضان به تصويب انجمن مقّدس ايالتى و همت شش 
نفر وطن پرست صورت گرفت ولى بعد از ايجاد بلديه قانوناً جزو آن اداره شد. فعًال ماه بماه 
اجزاء مذكور فوق، مواجب خود را كه صد و هشتاد و هفت تومان مى شود سواى مصارف 
دوا و غذا از صندوق بلديه دريافت مى نمايند الحق اين اداره بلديه زايد بر آنچه انتظار داشتيم 

كار را پيش برده» است (3(26)، ص 7).

  ۱. چنانچه جریدۀ مجاهد یکی از فوائد 
مهم تشکیل بلدّیه را «اداره نظمیه و پولیس 

و تأمینات شهر و انتظام امورات ملت» 
می دانست (سال اول، ش ۲۵، ص ۲)
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مشکالت پیش روی انجمن بلدی
۱. عدم استقبال اعضای بلدّیه از حضور مستمر در انجمن۱ 

با اينكه مدتى از تأسيس انجمن بلدى تبريز مى گذشت، به نظر مى رسيد اعضاى آن 
اهتمام چندانى براى حضور در انجمن نداشتند. با تصميم جدى حاكم تبريز، اجالل الملك، 
به همراه سردار و ساالر ملى براى اصالحات شهرى، قاسم خان امير تومان2 ، طى اخطارى 
به اعضاى بلديّه آنان را به حضور جدى در انجمن فرا خواند. براساس اين اخطار، قرار شد 
از 12 شوال 1326 اهتمام جدى در رفع مشكالتى شهرى بنمايند (روزنامة انجمن تبريز،  

دورة دوم، 3(18)، ص 4).
۲. عدم توجه انجمن به وظایف قانونی خود

انجمن ايالتى، روز 14 ذى قعده 1326 اقدام به تأسيس «مريضخانه مّلى» كرد. اّما با 
استقبال بسيار كم كنسولگرى هاى دول خارجه در جشن افتتاح اين بيمارستان روبه رو شد. 
آقا ميرزا حسين، علت اصلى حضور كمرنگ اين دول را عدم همخوانى قوانين دو كشور 
بيان مى كند؛ زيرا آنان معتقد بودند كه تأسيس بيمارستان در همه جا توسط نهاد بلديّه 
افتتاح مى شود، در صورتى كه ادارة بلدية تبريز هيچ نقشى در برپايى اين بيمارستان نداشته 
است. شايان ذكر است كه از ميان كنسولگرى ها فقط روس ها حضور به هم رسانيده بودند 

(روزنامة انجمن تبريز،  دورة دوم، 3(26)، ص 4).
۳. عدم قبول استقالل انجمن بلدی از سوی حاکمیت

اغلب مشكالت انجمن بلدى تبريز، همچو شهرهاى ديگر، عدم تميز و قبول انجمن 
از طرف حكومت به عنوان ارگانى مستقل و قانونى بود. چنانچه كه امورات مطرح شده 
از طرف انجمن بلدى را به طرح و مذاكره در انجمن ايالتى معتبر مى دانست. مثًال انجمن 
بلدى در زمينه ماليات نواقل خواست هاى خود را به حكومت ارجاع مى دهد كه از طرف 
حكومت موكول به طرح و تصويب در انجمن ايالتى مى شود (روزنامة انجمن تبريز، دورة 

دوم،2(27)، ص 2).
پس از طرح اين درخواست در انجمن ايالتى، قرار تحقيق در اين زمينه صادر شد. 
قاسم خان امير تومان، با توجه به بررسى ميزان ماليات گيرى انجمن بلدى تهران كه 6 تومان به 
درشكه هاى خصوصى و 15 قران به درشكه هاى عمومى بسته بودند آن را براى تبريز زياد 
دانست (روزنامة انجمن تبريز، دورة دوم، 2(27)، ص2). چنانچه خواهان برقرارى عوارضى 

پايين تر شد.
پيشنهادهاى متنوعى براى راهبردى كردن فعاليت هاى انجمن بلدى و برداشتن موانع 
پيش رو داده شد. به عنوان نمونه، قاسم خان امير تومان، خواهان شكل گيرى جلسه اى با حضور 

۱. چنانچه در تک صفحۀ تک شامره از 
جریدۀ بلدیه تربیز که به نظر راقم این 
سطور رسیده یکی از مشکالت انجمن 
همین مسئلۀ غیبت بود. چنانچه در یکی 
از جلسات، غیبت جناب حاج ارفع امللک را 
مورد بررسی قرار دادند
(سال دوم، ش ۲، ص ۱).

۲.  در قسمتی از روزنامۀ انجمن، 
قاسم خان امیر تومان را رئیس سابق 
بلدّیۀ تربیز معرفی می مناید(روزنامۀ 
انجمن تربیز، سال سوم، دورۀ دوم، ش 
۱۰، ص ۳). ولی با مراجعه به شامره های 
بعد این نظر رد می شود. به هر طریق 
علت خاصی درباره این جریان بر شمرده 
نشده است.
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برخى اعضاى انجمن ايالتى براى گفت وگو در اين زمينه بود. افتخاراالطبا، مداخلة انجمن 
ايالتى را در امور بلدى جايز نمى دانست و اعتقاد داشت خود بلديّه بايد از خارج چند نفر را 
انتخاب و به مذاكره بپردازد. در اين ميان، حاجى امين التجار، به اين پيشنهادها دوگانه دست 
رد زد و اعتقاد داشت خود انجمن داراى 30 عضو است و خود بايد بر طبق نظامنامه از عهدة 
وظايف خويش برآيد(روزنامة انجمن تبريز، دورة دوم، 2(27)، ص 2). در ادامه مشاهده 
مى شود كه انجمن بلدى و انجمن ايالتى بر سر اختيارات انجمن بلدى به نقطه نظر مشتركى 

دست پيدا نمى كنند.

نتیجه گیری
شهر تبريز، به عنوان يكى از شهرهاى وامدار انديشة ترقى خواهانه، بيش از شهرهاى ديگر، 
مورد نظر مردم و مجلس شوراى ملى قرار داشت. بر همين مبنا، مردم تبريز كوشش بيشترى 
جهت اخذ نهادهاى شهرى انجام دادند؛ ولى اين شهر با وجود حمايت مردمى گسترده در 
كنار مشكالت عديده  مختلف نتوانست انجمن بلدى را در موعد مقرر برقرار و زير چتر 
حمايتى خود قرار دهد، زيرا شاخة قوى استبداد در داخل شهر و ناامنى گسترده در منطقة 
آذربايجان، تمام ذهنيت مردم و انجمن هاى رسمى و غير رسمى را به خود سوق داده بود. 
هر چند با تأسيس دير هنگام انجمن بلدى، اقداماتش از نظر مردم و مجريان شهرى دور 
نبود. به هر حال، آنچه كه حائز اهميت است نگرش مردم به اين سازمان و نهاد شهرى بود. 
اقداماتى كه انجمن جهت رفع و منع استبداد و ادارة بهينة امور شهرى انجام داد، گذشته از 
بى مهرى هاى حاكميت، در نظر مردم ارجمند شمرده مى شد. اين جريان نشان داد كه مردم 

مى توانند با توجه به افراد توانمند شهرى به سامان امور شهرى بپردازند.

منابع
اسناد

سازمان اسناد و كتابخانه ملى ايران (ساكما): 293/500، سال 1329 ق، برگ شماره 2
قائم مقامى، جهانگير(1348).يكصد و پنجاه سند تاريخى از جاليريان تا پهلوى.تهران: چاپخانه ارتش شاهنشاهى.

روزنامه ها
آئينه غيب نما (1325 ق)،1.
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تربيت (1324 ق)،9.
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تمدن (1325 ق)،1.
حبل المتين تهران (1325 ق)،1.
حشرات االرض (1326 ق)،1.

رهنما (1326 ق)،1.
صور اسرافيل (1326 ق)،1.

كشكول اصفهان (1327 ق)،2.
مساوات (1326 ق)،2و3.

مجاهد (1325 ق)،1.
مجلس (1324-1325 ق)،1.

ناصرى (1316 ق)،6.
ناله ملت (1326 ق)،1.

ناقور (1326 ق)،1.
نداى وطن (1325 ق)،1. 

نير اعظم (1325 ق)،1.
کتاب ها

تاريخ انقالب ايران(نسخةخطى). كتابخانة آيت اهللا مرعشى نجفى، شمارة مسلسل 8860 .
تبريزى، ميرزا فضلعلى آقا(1372). بحران دمكراسى در مجلس اول (خاطرات و نامه هاى خصوصى ميرزا 

فضلعلى آقا تبريزى).( غالمحسين ميرزا صالح،كوششگر). تهران: طرح نو.
تهرانى (كاتوزيان)، محمد على(1379). مشاهدات و تحليل اجتماعى و سياسى از تاريخ انقالب مشروطيت 

ايران. تهران: شركت سهامى انتشار.
ثقه االسالم تبريزى،على(2535). مجموعه آثار قلمى ثقه االسالم شهيد تبريزى ( نصرت اهللا فتحى،كوششگر). 

تهران: انجمن آثار ملى.
ظهير الدوله، صفاعلى(1351). خاطرات و اسناد ظهيرا الدوله( ايرج افشار،كوششگر) . تهران: شركت سهامى 

كتابهاى جيبى با همكارى فرانكلين.
عين السلطنه، قهرمان ميرزا سالور(1374). روزنامه خاطرات عين السلطنه(ج 3).( مسعود سالور و ايرج 

افشار ،كوششگران). تهران: اساطير.
كسروى، احمد(1383). تاريخ مشروطه ايران(چ 20). تهران: اميركبير.

مشروح مذاكرات مجلس شوراى ملى (1325). دورة اول. تهران: انتشارات ادارة روزنامة رسمى كشور.
ملك زاده، مهدى(1363). تاريخ انقالب مشروطيت ايران(ج 3). (چ 2). تهران: علمى.

ملكم، جان(1380). تاريخ كامل ايران(ج 2).( ميرزا اسماعيل حيرت،مترجم). تهران: افسون.

                                                                                                                           
حجت فالح توتکار                                                                                                                     
محمد بیطرفان
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مقاالت
برادران شكوهى. سيروس(1387).صد سال بلديه در تبريز، درمجموعه مقاالت همايش بزرگداشت صد سال 
بلديه در ايران، تهران: ستاد بزرگداشت يكصدمين سالگرد تأسيس شهردارى. مؤسسه مطالعات 

فرهنگى و تمدن ايران زمين.
تشّكر، زهرا(1378،تير). وظايف شهرداريها در ايران از تصور تا واقعيت. شهرداريها.1(2).

هريسى نژاد، كمال الدين (1389،بهار). سير تحول اداره شهرها توسط انجمن ها و شوراهاي شهر. پژوهش 
حقوق،12(28).
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