
 مروري كوتاه بر نقش انجمنھاي مشروطھ
 

 بسم هللا الرحمن الرحیم
  

ً بجھلةِ فتصبحوا علی ما فعلتم ندیمن ّنوا ان تصیبوا قوما َ کم فاسق بنبإ فتبی  )6س حجرات آیه . (یا ایھا الذین آمنوا اِن جاء
ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر فاسقی برای شما خبری آورد، فوری تحقیق کنید مبادا ناآگاھانه به قومی آسیب رسانید، سپس از کرده خــود 

 .پشیمان شوید
  

 محمد معینی
  

بعد از صدور فرمان مشـروطه و تأسـیس مجلـس، . در آستانه مشروطیت تعداد اندکی از انجمنھای مخفی و نیمه مخفی فعالیت خود را آغاز کردند
رشد سریع انجمنھا که برخی از آنھا در پشت پرده با برخی محافـل انحرافــی نظیـر . انجمنھا فعالیت خود را علنی کردند و تعداد آنھا از صد گذشت

لژھای فراماسونری و فرقه ضاله بھائیت ارتباط داشتند، نه تنھا نتوانست کمکی در حل مشکالت مردم نماید و مملکت را در طریق ترقی و تمدنــی 
بان و  که ادعا می کردند ھدایت کند و ملت ایران را با علـوم و فنـون جدیـد آشــنا نمایـد، بلکــه خـود محملــی شـد بــرای اجـرای منویــات آشـوب طل
پوششی بودند برای کارھای بی قاعده آنھا، به طوری که ھر کدام از آنھا با تشکیل قوای مسلح نظامی با عنوان سر بازان ملی سد راه مجلس و 
اجرای قانون مشروطه شد و اسباب خرابی مملکت را فراھم کرد، یعنی با اقدامات نا بجا و دخالتھای بی مورد امور جاریه مملکت را مختل و مـردم 

 .را از حکومت مشروطه ناراضی کرد و این فرصت را به دست محمد علی شاه داد تا مجلس را به توپ ببندد و اساس مشروطه را برچیند
  

 گسترش انجمنھا
لی زود از ھفتــاد  تـا دویســت ... سرعت گسترش انجمنھا طوری بود که اگر در آستانه مشروطیت تعدادی از آنھا کمتر از انگشــتان دســت بـود، خی

منابع مختلف در خصوص تعداد انجمنھـای مشـروطه و چگونگـی تأسـیس آنھـا . یعنی برای ھر کاری انجمنی درست شد. انجمن در پایتخت رسید
 :آراء متفاوتی دارند

  
 1. انجمن صحبت می کند 144تقی زاده از 

 2. ناظم االسالم کرمانی تعداد آنھا را باغ بر یکصد و بیست می نویسد
عین السلطنه در یک جا از کتاب خود تعداد انجمنھای طھران را یکصد و پنجاه نوشته و اضافه می کند که ھر روز ھـم انجمـن جدیـدی منعقـد مــی 

می کنـد 3.شود . و ھمو در جای دیگری از کتابش تعداد لوحه ھای آویخته شده مسجد سپھساالر را که خود شاھد بوده یکصد و ھفتاد لوحه ذکر 
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  5. می داند 200ملک زاده تعداد آنھا را بالغ بر 
  

. یکصد و ھشتاد انجمن چه معنی توانـد داشــت: کسروی در روزھای آخر عمر مجلس از یکصد و ھشتاد انجمن یاد کرده و معترض به این است که
را بـه اســم ) بازوی مسلح انجمنھا(تفرشی که اطالع بیشتری از وضع انجمنھا و نام و نشان مؤسسین و مدیران آنھا دارد و حتی سربازان ملی  6

 7. از اقدامات غیر قاعده آنھا گله و شکایت می کند  و شھرت می شناسد تعداد آنھا را به طور مکرر سیصد انجمن ذکر کرده
  

انجمنھـا ھمگـی : به نظر نـاظم االسـالم . برخی از نویسندگان معاصر مشروطیت قدرت گیری انجمنھا را برای مجلس و مملکت زیانبار دانسته اند
انحطاط مجلس شورای ملی ایران یکی از آثــار مشـئومه ایـن اجتماعـات « : مجد االسالم کرمانی معتقد است 8. تیشه به ریشه مملکت می زدند

 9» .بود
  

 10» .انجمنھا عامل تحریک بودند و کار مجلس را فلج کردند« : فریدون آدمیت ضمن تأیید مجد االسالم چنین می نویسد
  

ساس مشـروطه معرفـی مــی کنـد و در واقـع  مل تخریـب ا ولد میرزا نصرهللا تفرشی اقدامات نابجا و غیر قانونی انجمنھا و بد نویسـی جرایـد را عا
 12. وی تأکید می کند انجمنھا با سربازان ملی خود، سد راه اجرای قانون ھستند 11. انجمنھا را باعث آشوب مملکت و نابودی مجلس می داند

  
تار تنـد روانِ : احتشام السلطنه رئیس مجلس نیز معتقد است اعمال بی قاعده نا سالم انجمن سازان، و نوشته ھای جراید ھرزه گو و ھتاک و رف

     13. مجلس، پارلمان را به سراشیب سقوط داد
  

 وظایف انجمنھا
بارزه مخفـی و قلمـی بــا  ً در زمان صدارت عین الدوله روشنگری مردم و دعوت آنھا به جنبش و م وظایف و نقش انجمنھا در آستانه مشروطه ظاھرا

شتند. استبداد عین الدوله بود روشـنگری : آنھا با تشکیل جلسات و نوشتن الیحه و شناسنامه ھا و چاپ و تکثیر آن، در دو جھــت قـدم بـر مــی دا
ولی بعد از تأسیس مجلس اقدامات نابجای آنھا تا جایی ادامه پیدا کرد که ھمـه اقشـار ملـت و دولـت و وزرا و وکــال از . مردم، مبارزه با عین الدوله

نماینـدگان انجمـن « : من باب مثال در گزارش محرمانه کارگزاری قوچان بر ایـن نکتـه تأکیــد شــده کــه. آنھا منزجر شدند و زبان به اعتراض گشودند
ند بـدون اجـازه انجمـن مالیاتھـا جمـع آوری نشـود. قوچان با اینکه در کارھای حکومتی سر رشته ای ندارد دخالت به امور می نمایند و . و مــی گوی

 14» .وکالی انجمن عداوتھای قبلی را بر سر دشمنان خود تالفی می کنند
  

عقـال و « : ضمن بیان کارھای خالف و غیر قانونی برخی انجمنھای ملی اعتراض خود را از قول عقال و سیاسیون مطرح کرده مــی نویسـدتفرشی 
غیر تــوھین و « : وی اضافه می کند که. »جراید آزاد ملی، انجمنھای ملی: سیاسیون چندین چیز را اسباب تخریب مملکت می دانند جرایـد ملــی 

مدیران جرایـد قصدشـان فـروش روزنامجـات و نوشـتن فحــش و گــرفتن پــول . نوشتن فحش کار دیگری ندارند و انجمنھا، غیر اغتشاش نتیجه نیارند
عبدالحسین اورنگ نیز با بد بینی از انجمنھا یاد کرده و کار انجمنھـا . اعضای انجمنھا قصدشان گذران امور زندگانی و سور چرانی است 15» .است

ھا نــدارد، او  16. را جز انجمن بازی و مشروطه سازی، رجاله بازی و جار و جنجال؛ چیز دیگری نمی داند مجد االسالم کرمانی نیز نظـر خوبـی بـه آن
کرد و بـه « : می نویسد ست مـی  انجمنھا به قدری ھرزگی کردند که سلب امنیت از تمام مردم شد و ھـر کـس ھـر خالفـی کـه دلـش مـی خوا

 17» .واسطه عضویت در یکی از انجمنھا از ھمه جھت غیر مسؤول می ماند
  

می کنــد وضـع مملکـت «  : شیخ لطف هللا در کتاب خطی خود خرابی وضع مملکت را مربوط با اقدامات انجمنھا دانسـته و اوضـاع را چنیـن تشـریح 
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خراب، ھر جا نگاه می کنی رنگی مآب و در ھر گوشه شھر می بینی تعدادی از کسب کـار دسـت کشــیده و در نقطـه ای دور ھـم جمـع شـده و 
انجمن صـدق، انجمـن صـفا، انجمـن رجـا، انجمـن وفـا، انجمـن ادب، : اسم آن را انجمن گذارده اند و برای ھر انجمنی ھم اسمی گذارده اند، مثل

ً ... انجمن نصب، انجمن طلب، انجمن حدت، انجمن عزت، انجمن غیرت، انجمن فیروز، انجمن نـوروز،  نظـر بــه اینکـه مؤسســین ایـن انجمنھـا غالبــا
ّد خود ... جوانان تحصیل کرده ھستند  رجال دولت و اکابر و اعاظم مملکت نیز از ترس جان و مال و حفظ شرف خود به ھر وسیله و حیله از روی تقی

بخصـوص وزرا شـکایت مـی  18» .از دست انجمنھا ھمه شــکایت دارنـد... را به داخل یکی از این انجمنھا بسته و بلیط عضویت افتخاری می گیرند 
  19. و نمی گذارند احدی به کار خود مشغول باشد و این کارھای آنھا دولت را به باد داد... کنند که ھر روز از یک انجمن ما را احضار می کنند 

  
ِّی دانسته و معتقد است که آنھا تحت نفوذ افکـار و اندیشـه ملکـم و فــرق ضـاله  ً از سوی انجمنھای سر عین السلطنه نیز خرابی مملکت را عمدتا

 21. و گویا انجمن سری مخصوصی برای نشر دروغ در طھران تشکیل شده و جعل اکاذیب می کنند 20. بابی، سر منشأ ھمه فسادھا ھستند
  

برخی نیز بر این عقیده اند که انجمنھای ملی مشروطه به تقلید از انقالب فرانسه شکل گرفته و بعضی دیگر آن را تقلیدی از انقــالب روســیه مــی 
 .دانند

  
 :تقی زاده می نویسد

  
ً مثل مجلس ملی در ھمه کاری دخالـت مــی کردنـد           صبه ھـا و بعضـی ... کم کم در ھمه بالد ایران انجمنھایی بر پا شد تقریبا کـم کـم در ق

ً منتھی به ھرج و مرج می گشت و لذا مجلس شورای ملی  والیات مانند آذربایجان و گیالن و در دھات بزرگ نیز انجمنھایی پیدا شد و تقریبا
ضای والیـات ھـم بـرای رفـع خـود  خود را پیش یک کار واقع شده یافت که به ھم زدن آنھا محال بود لذا مجبور شـد بـرای قـوت خــود و استر
ند، ایـن  سریھا و بی قاعدگیھای انجمنھا و برای حذف انجمنھای قصبات و دھات قانونی برای انجمنھای ایالتی و والیتی نوشته و ترتیب دھ

ً قانون ھمان انجمنھای در الجزایر اقتباس شد  22. قانون از روی قانون فرانسه و مخصوصا
  

ند کــه  کسروی نیز اگر چه ابتدا از اھداف و وظایف انجمنھا به خوبی یاد می کند ولی با بد بینی از تعداد زیاد آنھا یاد کرده و در پایان اعتراف مــی ک
 .آنھا به وظایف خویش عمل نکردند

  
انجمنھا بـه « : در این باره می نویسد. کسروی وظیفه اصلی انجمنھا را گسترش مشروطیت و پشتیبانی از قانون اساسی و نشر آزادی می داند

خود بــه  جاد مـی کردنـد و در فعالیتھـای اجتمــاعی  توده ھای شھری آموزش می دادنـد و آمــادگی الزم را بـرای قبـول مسـئولیتھای شـھروندی ای
به نظر کسروی ھدف انجمنھا جلوگیری از خود سری حکمرانان بوده و آنھا حکومت ملــی انتخـابی در برابـر  23تأسیس مدرسه مبادرت می کردند؛ 

انجمن ایالتی وظیفه رویارویی با نیروھای مخــالف را در سراسـر آذربایجـان بــر عھــده داشـت و دفـاع از شـھر و روسـتاھای . حکومت انتصابی بودند
انجمنھـا در روز بمبـاران : انتقاد کسروی در مورد انجمنھای طھران این است که می گویـد. منطقه در برابر ھجوم ایالت و عشایر را سازمان می داد

 24» . مجلس به وظیفه خود عمل نکردند و مجلس را بی دفاع گذاشتند
  

 نتیجه گیری
اگرچه در آستانه مشروطه و روزھای اوایل تأسیس مجلـس، انجمنھــا خـدمات : در یک جمع بندی کلی در مورد انجمنھای مشروطه می توان گفت

مفیدی در تثبیت مشروطه ارائه کردند ولی خیلی زود غرض ورزیھا و نفع طلبیھا شروع شد و با دخالت به امور مملکی از مجلس گرفته تا بـه امـور 
وزرا، مشکالت الینحلی را برای مملکت به وجود آوردند، ھر انجمنی خود سرانه با نامه ای به وزرا و وکــال آنھــا را بـرای پـاره ای توضـیحات احضـار و 

که بـه یـک   تھدید می کردند می شـد  یا مجرمین را با تھدید از عدلیه آزاد می کردند، این مسایل باعث می شــد کــه روزھــا وقــت مجلـس صـرف 
حـتی در مقابـل مجلـس ) ســربازان ملــی کـه داشــتند(صورتی کارھای غیر قانونی آنھا را محدود کنـد و انجمنھـا تـالش مـی کردنـد بـا قـوه قھریــه 

این اقدامات آنھا دانسته یا نادانسته صـدمات زیـادی بـه امـور مملکـتی و . ایستادگی کنند چرا که خود را مجاز به دخالت در ھر کاری می دانستند
ملت زد در نتیجه عملکرد آنھا باعث نابودی مجلس گردید و پیامدھای نا خوشایندی را به دنبال آورد و آن این بود که استعمارگران و غارتگران ایـران 
به این نتیجه رسیدند که ایران آمادگی حکومت مشروطه را ندارند و ایران از دست رفته و گرفتار ھرج و مـرج اسـت، بـرای نجـات ایـران یـک منجـی 

مت مشــروطه بنـا گردیــد و ایـران را ) دیکتاتور(قدرتمند  وطن دوست نیازمند است و نھایت کار اینکه کاخ دیکتاتوری بر خرابه ھـا و ویرانــه ھـای حکو
اگر چه کمک . ، این کار به گردن اقدامات اقدامات نا بجای انجمنھا و مدیران جراید و تندروان نفع طلب و مغرض بود...و بخشی . سالھا به قھقرا برد

 .کردند نھال انقالب سر برآورد ولی با اقدامات نابجا در نابودی آن سھیم شدند
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  .59، ص15، شماره )خاطرات(وحید مجله  -16
  .44، ص تاریخ انحطاط مجلسمجد االسالم کرمانی،  -17
  .394و ص  376، ص 17، جلد 21، سال راھنمای کتاب -18
  .2006، ص 3، جلد خاطرات عین السلطنهروزنامه  -19
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 .ھمان  -20
  .2252ھمان، ص  -21
  .194، ترجمه رضا رضایی، ص انقالب مشروطه ایرانرانت آفاری،  -22
 .البته منظور کسروی از این اقدامات مربوط به انجمن ایالتی آذربایجان است  -23
  .84-72، ص کسروی و تاریخ مشروطه ایرانسھراب یزدانی،  -24
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