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ثب ٌؿشطـ اضسجبط ٔيبٖ ٟٔبػطاٖ ايطا٘ي  ٚوبضٌطاٖ ثٔٛي  ٚآقٙبيي سسضيؼي ايطا٘يبٖ ثب ٔفبٞيٓ
ؾيبؾي  ٚاػشٕبفي ػسيس ،سح َّٛلبثُ ٔالحؾٝاي زض ٘مف  ٚفّٕىطز ؾيبؾي ايطا٘يبٖ ٔميٓ لفمبظ
دسيس آٔس .وبضٌطاٖ ايطا٘ي و ٝسب ٔسّرٞب اظ حفؼ حمٛق ذٛيف فبػع ثٛز٘س ،ث ٝسسضيغ زض افشهبةٞبي
وبضٌطي ٘مف ٕٟٔي ثط فٟسٌ ٜطفشٙس  ٚثب ضإٙٞبيي فٙبنط ا٘مالثي ثٔٛي ث ٝسكىيُ احعاة ٚ
سكىُّٞبي ؾيبؾي زؾز ظز٘س .ؾبظٔبٖ ؾٛؾيبَ زٔٛوطار ٌٔٛز ،فطلٝي اػشٕبفي -ٖٛفبٔيٚ ،ٖٛ
ؾبظٔبٖ ٕٞز ،سكىُّٞبي ؾيبؾي ٞؿشٙس وٕٞ ٝعٔبٖ ثب ٚلبيـ ا٘مالة ٔكطٚعٝي ايطاٖ (اٚايُ لطٖ
ثيؿشٓ ٔيالزي) ،ثب ٔكبضوز ٌؿشطزٜي ايطا٘يبٖ ٔميٓ لفمبظ ايؼبز ٌكشٙسٕٞ .چٙيٗ ٟٔبػطاٖ ثب وؿت
سؼطثٝي ؾيبؾي ٘ ٚؾبٔي زض لفمبظ ،ث ٝيبضي ٔكطٚعٝذٛاٞبٖ ايطاٖ قشبفشٙس .زض ٔمبِٝي حبضط سالـ
قس ٜاؾز سب ضٕٗ ٔغبِقٝي ٚضقيز ؾيبؾي وبضٌطاٖ ايطا٘ي زض لفمبظ ،ػبيٍب ٚ ٜفّٕىطز ايكبٖ زض
ٚلبيـ  ٚسحّٛالر ؾيبؾي آٖ ٔٙغمٛٔ ٝضز ثطضؾي لطاضٌيطز.
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مقدّمه
ث ٝز٘جبَ ٘بثؿبٔب٘ي الشهبز ايطاٖ ٟٔبػطر ػٛيٙسٌبٖ وبض اظ الهي ٘مبط وكٛض ثٝ
ؾطظٔيٗٞبي ذبضػي قسر يبفز .زض آغبظ ،ثيكشط ٟٔبػطاٖ ،ثبظضٌب٘بٖ يب وؿب٘ي ثٛز٘س و ٝدؽ
اظ اؾشمطاض زض ؾطظٔيٟٙبي ػسيس ،ثٕٞ ٝبٖ قغُ ؾبثك ذٛيف ٔيدطزاذشٙس  ٚحشي ثؿيبضي اظ
ايكبٖٕ٘ ،بيٙسٌبٖ قطوزٞبي ثبظضٌب٘ي ثعضي ايطا٘ي ثٛز٘سٔ .مهس ايطا٘يبٖ ٟٔبػط ،اغّت
ٔشٛػّ ٝسقسازي اظ ٔطاوع قٟطي ذبٚضٔيب٘ٔ( ٝب٘ٙس اؾشب٘ج ،َٛلبٞط ٚ ٜزٔكك) ٙٞ ٚس (ثٕجئي،
وطاچي  ٚوّىش )ٝثٛز؛ أّب ٚلٛؿ ثعضيسطيٗ  ٚدطقٕبضسطيٗ حطوزٞبي ٟٔبػطسي و ٝثٚ ٝيػٜ
ػٛٙة ضٚؾي( ٝلفمبظ) ضا ٞسف لطاض زاز ٜثٛز (اقطف ،ثٛٙفعيعي( )67:1387 ،ديٛؾز  ،)1اظ
ٕٟٔشطيٗ حٛازص سبضيري ايطاٖ ٔقبنط ٔيثبقس .ثطضؾي اٍ٘يعٜي ٟٔبػطاٖ ٔصوٛض ،قبيؿشٝي
سٛػّٚ ٝيػٜاي اؾز.
ؾٛزاٌطاٖ  ٚوبضٌطاٖ ثيوبض ايطا٘ي ثطاي فطاض اظ ؾشٓ قب ٚ ٜذبٖ ٞبٕٞ ٚ ،چٙيٗ ث ٝأيس
زؾشيبثي ث ٝوبض  ٚظ٘سٌي ثٟشط ثب سحُٕ زقٛاضيٞبي ثؿيبض ذٛز ضا ثٙٔ ٝغمٝي لفمبظ
ٔيضؾب٘س٘س .ثسيٌٗ ٝ٘ٛو ٝثبظضٌب٘بٖ  ٚديكٚٝضاٖ ثطاي فطٚـ أشقٝي ايطا٘ي  ٚسؼبضر آؾٛزٜ
ثب زيٍط وكٛضٞب ؾى٘ٛز زض لفمبظ ضا ٔيدؿٙسيس٘س؛  ٚزض وٙبض ايكبٖ ،ا٘جٞٛي اظ وبضٌطاٖ ثطاي
وبض زض ٔقبزٖ ٘فز ،وبضذب٘ٞٝبي نٙقشئ ،عاضؿ وكبٚضظي ٚ ...ٚعٗ ذٛز ضا سطن ٔيوطز٘س
(آزٔيز1:1354 ،ـ2؛ وؿطٚي)211:1385 ،؛ أّب ٟٔبػطاٖ ايطا٘ي زض ؾطظٔيٗ ػسيس ،اظ ٕٞبٖ
اثشسا ثب اٚضبؿ عبلز فطؾبيي ٔٛاػٔ ٝيقس٘س  ٚاغّت آٟ٘ب ،قطايظ ؾرشي زض آ٘ؼب زاقشٙس.
ٟٔبػطا٘ي و ٝزض ٔقبزٖ ٔرشّف ،وبضذب٘ٞٝب  ٚنٙبيـ لفمبظ ث ٝوبض ٔيدطزاذشٙس ،ث ٝفّّز فسْ
زاقشٗ سرهّم فّٙي ٘ ٚبآقٙبيي ث ٝحمٛق ا٘ؿب٘ي ذٛيف ،اظ ؾٛي وبضفطٔبيبٖ آٖ ٔٙغم ٝثٝ
اؾشظٕبض وكيسٔ ٜيقس٘سٕٞ .چٙيٗ ايٗ ٟٔبػطاٖ (چ ٝثبظضٌب٘بٖ  ٚچ ٝوبضٌطاٖ) ٔٛضز ؾٛء
اؾشفبز ٜوٙؿٌَٛطيٞبي ايطاٖ ،لطاض ٔيٌطفشٙس .حشي زض ػطيبٖ ػًٞٙبي اضٔٙي ٔ ٚؿّٕبٖ
(ٔ1905يالزي) ٘يع چٙس ٞعاض سٗ اظ ٟٔبػطاٖ ايطا٘ي وكش ٝقس٘س (وؿطٚي:1385 ،
 .)162ٚ211اِجش ٝاظ ؾٛي زيٍط ،دب ث ٝدبي ايٗ ٚضقيز زقٛاض ،ث ٝسسضيغ فٙبنط ٟٔبػط ،ثب
لٛا٘يٗ ،آزاة  ٚضؾ ْٛػسيسي اضسجبط يبفشٙس وٛٙٞ ٝظ سب آٖ ظٔبٖ زض ايطاٖ سؼطث٘ ٝكس ٜثٛز.
آٟ٘ب ثب ان َٛازاضٜي حىٔٛشي ػسيس ،افىبض ٘ ،ٛفط ٚ ًٙٞسٕسٖ سبظٜاي آقٙب قس٘س .زض
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٘شيؼٝي ثطذٛضز ثب فط ًٙٞػسيس ،افىبض  ٚا٘سيكٞٝبي ثؿيبضي اظ ٟٔبػطاٖ ٔشح َّٛقس .ايٗ
فطآيٙس ضا ٔيسٛاٖ ث ٝفٛٙاٖ ديآٔس ٔظجز ٟٔبػطر ايطا٘يبٖ ث ٝلفمبظ ،سّمي وطز.
زض ايٗ سحميك سالـ قس ٜاؾز سب ضٕٗ اضائٝي سهٛيطي ٔؿشٙس اظ ٚضقيز ؾيبؾي ٚ
ضفبٞي وبضٌطاٖ ايطا٘ي ٟٔبػط زض لفمبظ ػٛٙثي٘ ،مف  ٚفّٕىطز ؾيبؾي ايكبٖ ٔٛضز وٙىبـ
لطاض ثٍيطز .اظ ايٗ ضٚيٙٔ ،غمٝي لفمبظ ػٛٙثي ٔحسٚزٜي ٔىب٘ي ٘ ٚيٕٝي ز ْٚلطٖ ٘ٛظزٓٞ
 ٚاٚايُ لطٖ ثيؿشٓ (سب ٔ 1905يالزي) ٔحسٚزٜي ظٔب٘ي سحميك حبضط ضا قىُ ٔيزٞس.
وضعيت کارگزان مهاجز ايزاني در قفقاس
اوظط وبضٌطاٖ ايطا٘ي و ٝث ٝلفمبظ ٟٔبػطر ٔيوطز٘س ،فبلس سرهّم ثٛز٘س  ٚثِ ٝحبػ
زا٘ف فٙي ٚ ٚيػٌيٞبي فطٍٙٞي ،يىي اظ فمت ٔب٘سٜسطيٗ ٘يطٚي وبض چٙس ّٔيشي آٖ ٔٙغمٝ
قٕطزٔ ٜيقس٘س (ديكٚ ٝضي .)53 :1359 ،فال ٜٚثط ايٗ ،وبضٌطاٖ ٔصوٛض ،ث ٝذبعط ٔكىالر
ٔبِي ٘ ٚبآٌبٞي اظ حمٛق وبضي ،سحز ٞط قطايغي ث ٝا٘ؼبْ ٔكبغُ ؾرز ،سٗ ٔيزاز٘س .اظ
ايٗ ض ٚنبحجبٖ نٙبيـ ،وبضفطٔبيبٖ ّّٔ ٚبويٗ لفمبظ ،ثب اعّالؿ اظ ٘يبظ ٔبِي قسيس ٟٔبػطاٖ
ايطا٘ي  ٚدبييٗ ثٛزٖ آٌبٞيٞبي ايكبٖ ،ثب فكبض ثط ثبظاض وبض ٔٙغم ،ٝزؾشٕعزٞب  ٚأىب٘بر
ايٕٙي  ٚضفبٞي ٔحيظ وبض ضا ث ٝدبييٗسطيٗ ٔيعاٖ ٕٔىٗ وبٞف ٔيزاز٘س (ذؿطٚدٙب:1378 ،ٜ
 .)38ث ٝايٗ سطسيت ،وبضٌطاٖ ٟٔبػطايطا٘ي٘ ،يطٚي وبض اضظاٖ ضا ثطاي نٙبيـ ٘ٛدبي لفمبظ
فطأ ٓٞيآٚضز٘س  ٚدؿزسطيٗ  ٚؾرزسطيٗ وبضٞب ضا زض ثطاثط ٔعز ٘بچيعي ا٘ؼبْ ٔيزاز٘س.
قطفاِسّ ،ِٝٚيىي اظ ٕ٘بيٙسٌبٖ آشضثبيؼبٖ زض زٚضٜي أ َٚؼّؽ زض ذبعطار ذٛز زضثبضٜي
زيساض اظ وبضذب٘ٝي ٘فز زض ٔحّ ٝنبث٘ٛچي  ٚاٚضبؿ وبضٌطاٖ ايطا٘ي ٘ٛقش ٝاؾز« :يه ضٚظ
ٔب ضا ث ٝظاٚز ٘فز ث ٝسٕبقب ثطز٘س؛ ايٗ ظاٚز زض نبث٘ٛچي ٚالـ اؾز .فٕ ْٛايطا٘يٞب و ٝزض
ظاٚز فقٍّي ٔيٕ٘بيٙس ،آٔسٖ ٔب ضا قٙيس ،ٜسٕبٔبً زض يه ٔؿؼسي ػٕـ قس ٜثٛز٘س و ٝثب ٚوال
ٔاللبر ٕ٘بيٙس .حبِز ثيچبضٌي  ٚفالوز ايطا٘يٞب زض ٔيبٖ ٌُ  ٚقُ ٘فز ،ؾطٚدب ثط،ٝٙٞ
لّت ٔب ضا دبض ٜدبض ٚ ٜػٍط ٔطا آسف ظز .ذسا٘ٚس شِيُ ٘ ٚبثٛز ٘ ٚيؿز ٔ ٚضٕحُ ٕ٘بيس ،آٖ
اقربني ضا و ٝضفبيبي ايطاٖ ضا اظ ٚعٗ فعيع فطاضي  ٚث ٝايٗ ضٚظٌبض شِّز  ٚدطيكب٘ي
ا٘ساذشٝا٘س .ايٗ ثيچبضٜٞب اظ ؽّٓ  ٚؾشٓ ٌطؾٍٙي اظ ٚعٗ ٔأِٛف فطاضي  ٚضاضي ث ٝايٗ شِّز
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قس ،ٜذٛزقبٖ ضا ثٞ ٝالوز ا٘ساذشٝا٘س  ٚايٗ قىُ ظ٘سٌي ضا سطػيح ٔيزٙٞس ث ٝالبٔز ٚعٗ
 ٚثب ايٗ قىُ ايٗ ثيچبضٜٞب ثطاي فيبَ  ٚاعفبَ ذٛز سحهيُ ضٚظي ٔيٕ٘بيٙس ٕٞ ٚيٗ وٝ
ٚاضز ذبن ايطاٖ ٔيق٘ٛس آٖ دَٞٛب ضا  ٓٞاظ زؾز آٟ٘ب ايٗ ؽبِٕيٗ ٘بدبن ٔيٌيط٘س»...
(وال٘شطي ثبغٕيكٝاي77 :1377 ،ـ.1)78
ث ٝعٛض وّي ،وبضٌطاٖ ايطا٘ي ،ثط اؾبؼ ٘ٛؿ وبضي و ٝزض لفمبظ ث ٝآٖ اقشغبَ زاقشٙس ،ثٝ
چٟبض ٌط ٜٚسمؿيٓ ٔيقس٘س )1 :فقّٝ؛ وكبٚضظ يب وبضٌطي و ٝزض ٔمبثُ وبض ذٛيف ،زؾشٕعز
٘مسي زضيبفز ٔيوطز )2 .ض٘ؼجط؛ ظحٕشىكي و ٝث ٝوبض وكبٚضظي اقشغبَ زاقز  ٚزض ٔمبثُ
وبضي و ٝا٘ؼبْ ٔيزاز ،ثرف ا٘سوي اظ ٔحه َٛضا زضيبفز ٔيوطز )3 .ذٕجبَ (ٔرسٚـ
قسٚ ٜاغ ٜحّٕبَ)؛ ثبضثطي و ٝفال ٜٚثط وبض زض ثبضا٘ساظٞب ،ث ٝفٛٙاٖ آثطؾبٖ  ٚضفشٍط ذيبثب٘ي ٘يع
وبض ٔيوطزٔ )4 .عزٚض؛ وبضٌط ٔعز ثٍيطي و ٝزض وبضذب٘ ٚ ٝزيٍط ثٍٙبٜٞبي نٙقشي وبض
ٔيوطز (قبوطي.)123 :1384 ،
سقساز ظيبزي اظ ٟٔبػطاٖ ايطا٘ي ٔميٓ ثبو ٛزض ٔحّٞٝبي نٙقشي نبث٘ٛچي ()Sabun chi
 ٚثبالذب٘ي ( ،)Balakhaniزض ٔطاوع نٙقشي  ٚحفط چبٜٞبي ٘فز ث ٝوبض اقشغبَ زاقشٙس
(وؿطٚي .)211:1385،وظطر ايطا٘يبٖ زض ٔحّّٝي نبث٘ٛچئ ،مبٔبر ٚظاضر ذبضػ ٝايطاٖ ٚ
وٙؿٍِٛطي آٖ وكٛض زض ثبو ٛضا سطغيت وطز سب ثٙٔ ٝؾٛض ضؾيسٌي ث ٝأٛض ٟٔبػطاٖ ٔحّٝ
ٔصوٛض ٘ ٚيع ،ػٌّٛيطي اظ ٔطاػقٔ ٝىطض آٟ٘ب ث ٝوٙؿٍِٛطي ،الساْ ث ٝسأؾيؽ «ٚوبِز
ل٘ٛؿٍِٛطي ايطاٖ زض نبث٘ٛچي» ٕ٘بيٙس (زٛٙٞي ٌ .)9-8 :1383 ،1فشٙي اؾز ،سب آٖ ظٔبٖ
ٞيچ يه اظ زِٚزٞبي ػٟبٖ زاضاي ٕ٘بيٙسٜي ضؾٕي زض آٖ ٔحّّ٘ ٝجٛز .وظطر ايطا٘يبٖ ٟٔبػط
زض ايٗ قٟطٕ٘ ،2بيٙسٌبٖ زٚضٜي أ َٚؼّؽ ضا و ٝاظ عطيك لفمبظ ث ٝؾٛي سٟطاٖ ضٞؿذبض
ثٛز٘سٔ ،ؼجٛض وطز سب اظ ٔحّّٞٝبي ٟٔبػط٘كيٙبٖ ايطا٘ي زيسٖ وٙٙسٟٔ .بػطاٖ ايطا٘ي لفمبظ ،اظ
ٚ - 1ضقيز اؾفٙبن ٟٔبػطاٖ ايطا٘ي زض ٕٞبٖ ظٔبٖ زض ذبعطار ٛ٘ ٚقشٞٝبي اقربل ٔرشّف ٔب٘ٙس ظيٗ اِقبثسيٗ ٔطاغٝاي
(ٔطاغٝاي ٚ ،)1344 ،ؾيس ػقفط ديكٚ ٝضي (ػقفط ديكٚ ٝضي )1359 ،ا٘قىبؼ يبفش ٝاؾز .قبيس ثٟشطيٗ ٔغّت زض ذهٛل ٔؿأِٝي
ٔصوٛضٔ ،مبِ« ٝحٕبالٖ دُ» ثبقس و ٝضؾَٛظاز ٜزض  28اوشجط  1908زض ػطيس ٜسطلي ثبو ٛث ٝچبح ضؾب٘س(ضؾَٛظاز.)79 -77 :1387 ،ٜ
 - 2وؿطٚي سقساز وبضٌطاٖ ٘فز زض نبث٘ٛچي  ٚثبالذب٘ي ضا زٞ ٜعاض سٗ ٔي٘ٛيؿس(.وؿطٚي )211 :1385 ،زض ٘بٔ ٝفسائيبٖ لفمبظ ٔٙمَٛ
زض وشبة سبضيد ثيساضي ايطا٘يبٖ ٘يع ،سقساز ٟٔبػطاٖ ايطا٘ي سب آؾشب٘ٝي ٔكطٚعيز دٙؼبٞ ٜعاض ٘فط شوط قس ٚ ٜضلٓ وُ ٟٔبػطاٖ ايطا٘ي
زض ضٚؾي ٝيه ٔيّي٘ ٖٛفط سرٕيٗ ظز ٜقس ٜاؾز (وطٔب٘ي511: 1377،ـ.)512
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ٕ٘بيٙسٌبٖ ٔؼّؽ ا َٚزضذٛاؾز وطز٘س سب زضنٛضر أىبٖ ٕ٘بيٙسٌب٘ي ٘يع اظ ػب٘ت ايكبٖ زض
ٔؼّؽ قٛضاي ّّٔي حضٛض زاقش ٝثبقس (وؿطٚيٌ .1)211:1385،طٜٞٚبي زيٍطي اظ وبضٌطاٖ
ايطا٘ي زض ظٔيٗٞبي وكبٚضظي ثبو ،ٛسفّيؽ ٌٙ ٚؼ( ٝاِيعاثز دُ) وبض ٔيوطز٘س .سقسازي ٓٞ
قغُ ثّٙبيي ،زضقىٝچي ،اضّاث ٝضا٘ي يب ثبضثطي زاقشٙسٞ .عاضاٖ ٘فط اظ وبضٌطاٖ ٔٛضز ثحض ،زض
ؾبذشٗ ضا ٜآٔ« ٗٞبٚضاي لفمبظ» قطوز وطز ٜثٛز٘س (حىيٕيبٖ 55 :1374 ،ـ ٕٞ .)53چٙيٗ
سقسازي اظ آٟ٘ب زض قيالر آشضثبيؼبٖ  ٚقطوزٞبي ضا ٜؾبظي ٌطػؿشبٖ وبض ٔيوطز٘س  ٚيه
چٟبضْ وبضٌطاٖ قبغُ زض ثرفٞبي نٙقز  ٚحُٕ ٘ ٚمُ ٌٛثط٘يبي ( )Gubrnyaزاغؿشبٖ
ضا ايطا٘يٞب سكىيُ ٔيزاز٘س (حىيٕيبٖ 55 :1374 ،ـ .)53
لطاضزاز ضؾٕي ثيٗ وبضٌطاٖ ايطا٘ي  ٚوبضفطٔبيبٖ ٔٙقمس ٕ٘يقس  ٚوٙؿَٞٛب ٔ ٚأٔٛضاٖ
ايطا٘يٞ -طچٙس ث ٝاوطا -ٜزض ٔمبْ ٚن َٛحمٛق اظ زؾز ضفشٝي ٟٔبػطاٖ ،اغّت ٘بٔٛفك
ثٛز٘س (اؾٙبز ٚظضار أٛضذبضػ .)153 :1332 ،ٝثٙب ثٛ٘ ٝقش ٝغ٘طاَ وٙؿ َٛايطاٖ زض لفمبظ،
اغّت ايطا٘يبٖ قبغُ زض ٔقبزٖ ٘فز ،اٌط زض حيٗ وبض زچبض ٔهسٔٚيز  ٚيب ٌطفشبض حبزطٝاي
ٔيقس٘س ،ث ٝفّّز ثيؾٛازي  ٚفسْ آقٙبيي ثب لٛا٘يٗ ضٚؾي ،ٝاظ ٔغبِجٝي حمٛق ذٛيف فبػع
ٔئب٘س٘س (اؾٙبز ٚظاضر ذبضػ.2)485 :1322،ٝ
فال ٜٚثط ٔكىالر فٛقٟٔ ،بػطر ايطا٘يبٖ ػٛيبي وبض ث ٝلفمبظٛٔ ،ػت ٍ٘طا٘ي اٞبِي
لفمبظ  ٚث ٝذهٛل ثيىبضاٖ ثٔٛي ٔيقس؛ ظيطا آٟ٘ب ث ٝحك ،ايطا٘يبٖ ضا ث ٝزيسٜي ضليجبٖ وٓ
ٌ - 1فشٔ ٝيقٛز ٟٔبػطاٖ زض غٚئٗ(1907سيطـ ذطزاز )1286عيّ ٘بٔٝاي ثٕ٘ ٝبيٙسٌبٖ زٚضٜي ٘رؿز ٔؼّؽ قٛضاي ّٔي ايٗ
ذٛاؾش ٝضا سىطاض وطز٘س (آفبضي.)119:1379،
ٔ - 2حّٕس أيٗ ضؾ َٛظاز ٜزض ايٗ ٔٛضز ٔي٘ٛيؿس« :ل٘ٛؿَٛذب٘ ٝايطاٖ سٕبْ ٔؾبِٕي و ٝسب آٖ ٚلز زض ايطاٖ ٚالـ ٔيقس زض ثبوٛ
٘ؿجز ث ٝاسجبؿ ايطاٖ زضيغ ٕ٘يزاقز ،ػطئٕ ٝيوطزٔ ،حبؤٕ ٝيٕ٘ٛز ،ث ٝحجؽ ٔيا٘ساذز ،وشه ٔيظز ٕٝٞ ،وبض ضا ٔطسىت ٔيقس
 ٚلب٘ ٖٛضٚؾي ٓٞ ٝػّ ٛآٖ ضا ٕ٘يٌطفز» (ايطاٖ ٘ .)4:1329،ٛديكٚٝضي  ٓٞو ٝذٛز اظ ٟٔبػطاٖ ثٛز ،ذبعطار ذٛيف ضا ايٍٝ٘ٛٙ
ا٘قىبؼ زاز ٜاؾز...« :فٕبَ ل٘ٛؿٌَٛطي ٞبي ايطاٖ زض ذبضع  ٓٞظٚضٌٛيي ٔٙفقز عّجي  ٚغبضسٍطي ضا وٙبض ٍ٘صاقشٟٔ ٝبػطيٗ ٚ
زٞمب٘بٖ ثسثرز ايطا٘ي ضا و ٝاظ ؽّٓ اضثبة  ٚوسذسا ٔ ٚبٔٛضيٗ ٔبِيٚ ٝعٗ ذٛز ضا سطن ٌفش ٝزض ذبضع ثب وٕبَ ؾرشي ثؿط ٔيثط٘س
ثحبَ ذٛز ٍ٘صاقش ٝآٟ٘ب ضا سب زٞبر ،سب وبضذب٘ٞٝبي زٚض زؾز سب ٔعاضؿ سقميت ٕ٘ٛز ٜثب ثٟب٘ٞٝبي ٌ٘ٛبٌِ ٖٛرز ٔيوطز٘س» (آغيط:
 .)2،1322ثيسٛػّٟي  ٚفسْ حٕبيز و٘ٛؿٌَٛطي ٞب اظ ٟٔبػطاٖ  ٚوبضٌطاٖ ايطا٘ي ث ٝحسي ثٛز و ٝوٙؿ َٛزض لجبَ ٔطي ٞط وبضٌط
ايطا٘ي ٘بقي اظ ؾٛا٘ح وبضٔ ،جّغ300ـ 200سٔٛبٖ اظ وبضفطٔبيبٖ ٔيٌطفز  ٚوبض قىبيز ضا فيهّٔ ٝيزاز؛ ثيآ٘ى٘ ٝفقي اظ آٖ ثسؾز
ذب٘ٛاز ٜوبضٌط سّف قس ٜثطؾس (.)Şahin,1963 :117
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سٛلقي ٔيٍ٘طيؿشٙس و ٝثب زضيبفز حسالُ زؾشٕعز ،ث ٝأٛضي قبق زؾز ٔيظ٘ٙس .ثٙبثطايٗ ثٝ
آظاض  ٚاشيز ٟٔبػطاٖ سبظٚ ٜاضز ٔيدطزاذشٙس.
ٔيبٍ٘يٗ زضآٔس وبضٌطاٖ ايطا٘ي غيط ٔبٞط زض ؾبَ  .ْ 1904زض حسٚز قهز سب ٞفشبز
وٛده شوط قس ٜاؾز( .زٛٙٞي )21 :1383زض ٚالـ ٚػٟي و ٝيه وبضٌط ايطا٘ي زضيبفز ٔي-
وطز ،حسٚز ثيؿز وٛده وٕشط اظ ٔيعاٖ زؾشٕعزي ثٛز و ٝث ٝؾبيط وبضٌطاٖ دطزاذز ٔيقس
(حىيٕيبٖ .)51 :1374 ،ثب ايٗ حبَ ،وبضٌطي و ٝحسالُ زؾشٕعز ضا زض لفمبظ زضيبفز ٔيوطز،
ظ٘سٌي ضاحزسطي ٘ؿجز ث ٝيه وكبٚضظ ايطا٘ي زاقز .وبضٌطاٖ ٟٔبػط ثب لٙبفز ظ٘سٌي ٔي-
وطز٘س  ٚثركي اظ زضآٔس ذٛز ضا ثطاي اؾشفبز ٜذب٘ٛازٜٞبي ذٛيف ،ث ٝايطاٖ ٔيفطؾشبز٘س.
اِجش ،ٝزٞمبٖ ٟٔبػط ٔٛؽّف ثٛز و ٝؾ ٟٓاضثبة ذٛز ضا ٘يع ثطاي ا ٚثفطؾشسٔ .1مساض دِٛي وٝ
وبضٌطاٖ ٟٔبػط ثب ذٛز ث ٝايطاٖ ٔيآٚضز٘س يب ث ٝوكٛضقبٖ ٔيفطؾشبز٘س ،ؾبال٘ ٝث ٝزٔ ٚيّيٖٛ
ضٚثُ ٔيضؾيس (ا٘شع.)82 :1351 ،
فّيضغٓ ٔكىالر فسيسٟٔ ،ٜبػطاٖ ايطا٘ي ث ٝسسضيغ سٛا٘ؿشٙس ٔيعاٖ حضٛض ذٛز ضا زض
ٔطاوع نٙقشي  ٚوكبٚضظي لفمبظ دط ضً٘سط ٕ٘بيٙس .چٙب٘ى ،ٝزض ؾبَ  .ْ 1893يبظز ٜزضنس
اظوبضٌطاٖ قبغُ زض نٙقز ٘فز ثبو ٛضا وبضٌطاٖ ايطا٘ي سكىيُ ٔيزاز٘س .ز ٜؾبَ ثقس 22/2
زضنس آٟ٘ب ايطا٘ي ثٛز٘س .ايٗ ٔيعاٖ زض ؾبَ  .ْ 1915ث 29/1 ٝزضنس ،ثبِغ قس  ٚزض ايٗ ؾبَ،
ٟٔبػطاٖ ايطا٘ي زض نٙقز ٘فز ثبو ٛضسج ٝا َٚضا اظ ٘ؾط سقساز ،اقغبَ وطز٘س (زٛٙٞي:1383،
 .)22ثطاؾبؼ اعالفبر ضؾٕي ؾبِٟبي  1903ـ  ،1891البٔز حسٚز  15615سب ٘ 62000فط
وبضٌط فهّي ايطا٘ي زض لفمبظ ،ث ٝطجز ضؾيس ٜاؾز (ثىٚٛا.2)66 :1384 ،

 - 1سٛضيح آ٘ى ٝوبضٌطاٖ ٟٔبػط اغّت ث ٝز٘ ٚحٔ ٛشٕبيع ث ٝذبضع اظ وكٛض ٔيضفشٙسٌ .طٞٚي اظ ٟٔبػطاٖ ثطاي البٔز زائٕي ضاٞي
ٔمهس ٔيقس٘س و ٝزض ايٗ نٛضر ذب٘ٛاز ٜي ذٛز ضا ثطاي ٕٞيك ٝسطن ٌفش ٚ ٝزض ذبضع اظ وكٛض ؾبوٗ ٔيقس٘س .زض ٘حٜٛي ز،ْٚ
ٟٔبػطاٖ ثطاي وبض زائٕي يب فهّي فبظْ ٔي قس٘س ٔ ٚمساضي د َٛضا ث ٝعٛض ؾبال٘ ٝيب ٔبٞيب٘ ٝث ٝذب٘ٛاز ٜذٛز و ٝؾبوٗ ايطاٖ ثٛز٘س
ٔيفطؾشبز٘س .زض ٞط نٛضر ضٚقٗ اؾز و ٝذب٘ٛازٜي ٟٔبػطاٖ زض ٕٞبٖ ٔٛعٗ ؾبثك ظ٘سٌي ٔيوطز٘س  ٚسحز سؿّظ ّّٔبويٗ ٔي-
ٔب٘س٘س.
 - 2اِجشٕٞ ٝبٍ٘ ٝ٘ٛو ٝقبوطي (قبوطي ٚ )118:1384،آضس٘ٛيبٖ (آضس٘ٛيبٖ٘ )29:1385،يع اطجبر ٕ٘ٛزٜا٘س ٕ٘يسٛاٖ ٔيعاٖ زليك
ٟٔبػطاٖ ضا ٔكرم وطز؛ چ ٖٛثؿيبضي اظ وبضٌطاٖ ث ٝنٛضر غيطلب٘٘ٛي ٚاضز لفمبظ ٔيقس٘س.
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تأثيزگذاري محيط اقتصادي و سياسي قفقاس بز مهاجزان
وبضٌطاٖ  ٚؾبيط ٟٔبػطاٖ ايطا٘ي ضٕٗ فقبِيز زض ثرفٞبي ٔرشّف الشهبزي قٟطٞبي
لفمبظ ،اقشغبَ زض وٙبض وبضٌطاٖ لفمبظي ،ضٚؾي  ٚزيٍط ّّٔيشٟب ٕٞ ٚچٙيٗ ثطذٛضز ثب ٔحيظ
اػشٕبفي  ٚفطٍٙٞي لفمبظ ،ثب ؾجه ظ٘سٌي ،فط ٚ ًٙٞا٘سيكٞٝبي ػسيسي آقٙب ٔيقس٘س ٚ
ايٗ قطايظ ػسيس ذٛا٘ ٜبذٛا ٜثط افىبض  ٚضٚحيٝي آٟ٘ب سأطيط ٔيٌصاقز .ثسيٗ لطاض ،اغّت آٖ
زؾش ٝاظ وبضٌطا٘ي و ٝث ٝايطاٖ ثبظ ٔيٌكشٙس ،اظ ِحبػ فىطي ٔشح َّٛقس ٜثٛز٘س (سطيب ٚ
دبِٛٚيچ129 :1357 ،؛ قبوطي  ٚزيٍطاٖ .)25-24 :1382 ،آقٙبيي ثب حك  ٚحمٛق نٙفي،
قطوز زض افشهبةٞب  ٚقٛضـٞب ثٕٞ ٝطا ٜؾبيط وبضٌطاٖ ٔ ٚطزْ لفمبظ ،قطوز زض
ؾرٙطا٘يٞب  ٚفضٛيز زض ؾبظٔبٖٞب ٌ ٚطٜٞٚبي ؾيبؾي  ٚيب غيط ؾيبؾي لفمبظ ،آٟ٘ب ضا ثٝ
سسضيغ ،ث ٝفٙبنط ٔٙشمُ وٙٙسٜي افىبض ؾيبؾي  ٚاػشٕبفي ٘ ٛث ٝزاذُ ايطاٖ ،سجسيُ وطز.
فّي ثيً حؿيٗ ظاز ٜزض ٕٞبٖ ظٔبٖ زض ذهٛل سأطيط قطايظ ا٘مالثي ػبٔق ٝضٚؾي ٝثط
شٙٞيز  ٚا٘سيك ٝايطا٘يبٖ ٟٔبػط ايٛ٘ ٍٝ٘ٛٙقز« :ايطا٘يبٖ زض سٕبْ لفمبظٔ ،بٚضاي ذعض  ٚحشّي
ؾطاؾط ٟ٘ط ٍِٚب ثٚ ٝفٛض زيسٔ ٜيق٘ٛس ٕٔ ...ىٗ ٘يؿز و ٝايطا٘يبٖ درف قس ٜزض ؾطاؾط
ضٚؾي ٝاظ حطوبر آظازي  ٚغٛغبي حطّيز عّجي آٖ وكٛض ثي ذجط ٘ ٚؿجز ث ٝآٖ ثي سفبٚر
ثبقٙس» (فيٛضبر :1324 ،قٕبض.)2ٜ
زض ثيٗ ٟٔبػطاٖ ايطا٘ي  ٚث ٝذهٛل زض ثيٗ نٙف ثبظضٌب٘بٖ ؾبوٗ ثبو ،ٛافطازي ديسا
قس٘س و ٝثقساً زض حٛازص ؾيبؾي ايطاٖ ٘مف ٕٟٔي ضا ثط فٟسٌ ٜطفشٙس .اظ ٔيبٖ ايٗ افطاز،
ٔيسٛاٖ ث ٝآلب ٔحّٕس سجطيعي (ٚويُ اِشؼبض)ٔ ٚ 1حّٕس نبزق فّيظاز( ٜفض ٛحعة زٔٛوطار
ايطاٖ) اقبض ٜوطز ،وٞ ٝط ز ٚسٗ حشّي ثٕ٘ ٝبيٙسٌي ٔؼّؽ قٛضاي ّٔي ٘يع ا٘شربة ٌطزيس٘س
(آزٔيزٕٞ .)16 :1363 ،چٙيٗ فجساِطحيٓ عبِجٛف سجطيعي و ٝزض ظٔبٖ ٔٛضز ثحض زض

 - 1ا ٚو ٝزض زٚضٜي أ َٚؼّؽ قٛضاي ّٔي ٕ٘بيٙسٌي سؼبض ضا ثط فٟس ٜزاقز ،زض ثبو ٛسحهيُ وطز ٜثٛز  ٚزض آ٘ؼب ثب ا٘سيكٞٝبي
ؾٛؾيبَ زٔٛوطاسيه آقٙب قس ٜثٛز (آفبضي.)99:1379،



تاريخنامةايرانبعدازاسالم،سالدوم،شمارةچهارم،بهاروتابستان 19


«ٚالزي لفمبظ» ٔيظيؿز ،اظ عطف ٔطزْ سجطيع ،ث ٝؾِٕز ٕ٘بيٙسٌي زٚضٜي أ َٚؼّؽ
قٛضاي ّٔي ا٘شربة قس.1
زض وٙبض قطايظ فٛق ،ضقس ٘كطيٞٝبي ا٘شمبزي زض ٔيبٖ ٔؿّٕب٘بٖ ضٚؾيٝ؛ قىُ ٌيطي
احعاة ٌ ٚطٟٞٚبي ؾيبؾي زض ضٚؾي ٚ ٝلفمبظ؛ حٛازص ؾيبؾي ضٚي زاز ٜزض ايٗ ؾطظٔيٗٞب ،اظ
ػّٕ ٝػ ًٙضٚؾي ٚ ٝغادٗ (ث ٝفٛٙاٖ قىؿز ضٚؾي ٝاظ يه لسضر آؾيبيي) ،ا٘مالة 1905
ضٚؾيٕٞ ٚ ،ٝچٙيٗ ػ ًٙاضٔٙي ٔ ٚؿّٕبٖ زض لفمبظ 2فٛأّي ثٛز٘س و ٝثط ا٘سيك ٚ ٝسفىط
ٟٔبػطاٖ ايطا٘ي سأطيط ٌصاقشٙس .ث ٝذهٛل ا٘مالة  1905ضٚؾي ،ٝاظ عطيك ٟٔبػطاٖ ايطا٘ي
لفمبظ ،سأطيط ثؿعايي زض ا٘مالة ٔكطٚعيز ايطاٖ ثط ػبي ٌصاقز .ثؿيبضي اظ ايطا٘يبٖ ٟٔبػط،
ث ٝز٘جبَ اقشقبَ آسف ػٔ ًٙيبٖ ٔكطٚعٝذٛاٞبٖ ٘ ٚيطٞٚبي ٔحّٕسفّي قب ٜزض زٚضٜي
اؾشجساز نغيط ثب فٛٙاٖ ٔؼبٞسيٗ لفمبظي ثٚ ٝيػ ٜزض آشضثبيؼبٖ ث٘ ٝيطٞٚبي ٔطزٔي ديٛؾشٙس.
اؾساهلل غفبضظاز ،ٜؾشّبض لطٜزاغي (ؾشبضذبٖ)ٔ ،يطظا ٘ٛضاهلل يىب٘ي ،نبزق چط٘ساثي ،ثبلط اضٔٚي-ٝ
اي ،سمي اف سجطيعئ ،حّٕس اؾىٛيي اظ ػّٕ ٝوبضٌطاٖ ٟٔبػط ٚ ،فّي ٔؿي ،ٛحبػي ذبٖ
ٚيؼٛيٝائ ،حّٕس يعزي  ٚؾقيس ؾّٕبؾي اظ ػّٕ ٝثبظضٌب٘بٖ ٟٔبػط ايطا٘ي ٞؿشٙسو٘ ٝبٔكبٖ
زض ظٔطٜي ٔؼبٞساٖ  ٚفقّبِيٗ ؾيبؾي ٔكطٚعٝذٛا ٜايطاٖ يبز قس ٜاؾز (ٖ.ن :دٛض ظٔب٘ي،
5-54 ٚ 45-36 :1390؛ عبٞطظاز ٜثٟعاز .)1363 ،زض ازأ ،ٝثٌٛ ٝقٝاي اظ فقبِيزٞبي
ؾيبؾي ٟٔبػطاٖ ايطا٘ي و ٝثب سأطيطدصيطي اظ ايٗ ضٚيسازٞب قىُ ٔيٌطفز ،اقبضٔ ٜيقٛز.

ذؿط ٚقبوطي زضوشبة ديكيٞٝٙبي الشهبزي -اػشٕبفي ػٙجف ٔكطٚع ٚ ٝا٘ىكبف
ؾٛؾيبَ زٔٛوطاؾي ٔي٘ٛيؿس« :وبضٌطاٖ ايطا٘ي زض لفمبظ ،اثشسا اظ ٘ؾط ؾيبؾي ٘بآٌب ٚ ٜثي-
سؼطث ٝثٛز٘س  ٚاظ عطف زيٍط ث ٝزِيُ قطايظ ٘بٔؿبفس ظ٘سٌي حبضط ث ٝلجٞ َٛط وبضي حشي
ثب زؾشٕعزٞبي ثؿيبض وٓ ٔيقس٘س و ٝثٛ٘ ٝثٝي ذٛز ثط ثبظاض وبض وكٛض ٔيعثبٖ سأطيط ٔي-
 - 1عبِجٛف زض ايٗ ظٔبٖ اظ ٔكطٚع ٝضٌٚطزا٘س ٜثٛز ٕ٘ ٚبيٙسٌي ٔؼّؽ ضا ٘ذصيطفز.
 - 2ػ ًٙاضٔٙي ٔ ٚؿّٕبٖ زض لممبظ ث ٝؾبَ ٔ 1905يالزي ثب وكش ٝقسٖ يه ػٛاٖ ٔؿّٕبٖ ث ٝزؾز اضأ ٝٙآغبظ قس .ث ٝز٘جبَ ايٗ
حبزط ٝاثشسا زض ثبو ٚ ٛؾذؽ زض ؾبيط قٟطٞب ٙٔ ٚبعك لفمبظ زأ ٝٙايٗ ػٌ ًٙؿشطـ يبفز .زض عي ايٗ ػٞ ًٙعاضاٖ ٘فط اظ اٞبِي
ٔؿّٕبٖ  ٚاضٔٙي ٔٙغم ٝوكش ٝقس٘س .ثطاي آٌبٞي ٖ.ن( :وؿطٚي163 – 161 :1385 ،؛ ؾٚ ٝيش ٛذٛؾىي58 – 50 :1381 ،؛ ػجبضِي،
ثيسب)
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ٌصاقز»( .قبوطي )126 :1384 ،ث ٝافشمبز ا ٚقىّي ٘يؿز و ٝاظ وبضٌطاٖ ايطا٘ي زض ٔٛاضزي
ثطاي قىؿشٗ افشهبة وبضٌطاٖ ثٔٛي اؾشفبزٔ ٜيقس ٜاؾز (قبوطي .)28 :1359 ،أّب ثٝ
ٞطحبَ ،وبضٌطاٖ ايطا٘ي زض لفمبظ ث ٝسسضيغ ثب ٔؿبئُ ؾيبؾي  ٚؾبظٔب٘ي آقٙب قس٘س  ٚسٕبؼ ٚ
آقٙبيي آٟ٘ب ثب ػٙجفٞبي وبضٌطي لفمبظ  ٚضٚؾئ ،ٝيعاٖ آٌبٞي ايكبٖ ضا اظ حمٛق ذٛيف
افعايف زاز .قطوز وبضٌطاٖ ايطا٘ي زض افشهبةٞبي آٖ زٚض ،ٜزض اؾٙبز زِٚز ٔحّي
آشضثبيؼبٖ ث ٝطجز ضؾيس ٜاؾز .اظ ػّٕ ،ٝزض ؾبَ  1285قٕؿي ( )ْ .1906حسٚز زٞ ٚعاض ٚ
دب٘هس وبضٌط ايطا٘ي قبغُ زض ٔقبزٖ ٔؽ اهللٚضزي (ٚالـ زض ٌٛثط٘يبي اضٔٙي يب ٕٞبٖ
ٌٛثط٘يبي ايطٚاٖ) ٌط ٜٚانّي افشهبة وٙٙسٌبٖ ضا سكىيُ ٔيزاز٘س  ٚزض سبثؿشبٖ ٕٞبٖ ؾبَ
وبضٌطاٖ ايطا٘ي ثٕٞ ٝطا ٜوبضٌطاٖ ضٚؾي  ٚلفمبظي زض وبضذب٘٘ ٝؿبػي سمياف زؾز ثٝ
افشهبة ظز٘س (قبوطي127 :1384 ،؛ ضئيؽ ٘يب .)16 :1357 ،ثٌ ٝعاضـ ازاضٜي دّيؽ لفمبظ،
زض افشهبةٞبي وبضٌطي ٔقبزٖ ٔؽ ٔٙغمٝي ظٍ٘ٝظٚض ( )Zangezoorزض ؾبَ ،1907
٘هف يب ثيكشط افشهبةوٙٙسٌبٖ ،ايطا٘ي ثٛز٘س (آضس٘ٛيبٖٕٞ .)32 :1385 ،چٙيٗ حسٚز زٞ ٚعاض
 ٚدب٘هس سٗ اظ افشهبة وٙٙسٌبٖ آشضثبيؼب٘يٞ ،ؿشٝي انّي افشهبة وٙٙسٌبٖ ضا زض ٔقبزٖ
ٔؽ  ٚوبضذب٘ٞٝبي آ ٗٞاهللٚضزي (ؾبَ  1259 / .ْ1906قٕؿي) ،سكىيُ ٔيزاز٘س (فجساهلل
اف.)23 :1356 ،
ثب قىٌُيطي ٌ ٚؿشطـ فقبِيزٞبي حعة ؾٛؾيبَ زٔٛوطار ضٚؾي ،1ٝفقبِيز ٚ
ٔجبضظٜي ا٘مالثي زض لفمبظٔ ،رهٛنبً زض ثرف نٙبيـ ثبو ٚ ٛزض ثيٗ وبضٌطاٖٚ ،اضز ض٘ٚس
ػسيسي قس .سب ػبيي و ٝث ٝسسضيغ حعة ٔصوٛض  ٚقبذٝي ثّكٛيىٟب 2ث ٝضيبؾز اؾشبِيٗ،
ؾبظٔب٘سٞي حطوشٟبي وبضٌطي ايٗ ٔٙغم ٝضا فٟسٜزاض ٌطزيس٘س .ثسيٗسطسيت ،اغّت افشطاوٞب
٘ - 1رؿشيٗ ثٙيبٖٞبي حعة ؾٛؾيبَ زٔٛوطار ضٚؾي ٝزض ؾبَ  1883ثٛؾيّ ٝدّرب٘ف  ٚاوؿُ ضاز زض غ٘ ٛؾٛييؽ ٌصاقش ٝقس  ٚزض
ؾبَ ٔ 1898بضوؿيؿز ٞبي ضٚؾي حعة وبضٌطاٖ ؾٛؾيبَ ـ زٔٛوطار ضٚؾي ٝضا ثٙيبز ٟ٘بز٘س .زض زٔٚيٗ وٍٙط ٜحعة و ٝث ٝؾبَ
 1903زض ثطٚوؿُ ِٙ ٚسٖ سكىيُ قس ٔبضوؿيؿزٞبي ضٚؼ ث ٝز ٚزؾش ٝسمؿيٓ قس٘س :اوظطيز يب ثّكٛيه  ٚالّيز يب ٔٙكٛيه .فطق
ٔيبٖ ايٗ ز ٚث ٝعٛض وّي زض ٔؿبئُ ٔطثٛط ث ٝؾبظٔبٖ  ٚقيٜٞٛبي ٔجبضظ ٜثٛز .ثطاي آٌبٞي ثيكشط ٖ.ن ( :دبِٕط-1255 :1389 ،
1265؛ وٛالئي)1380 ،
 - 2ثّكٛيه ٘بٔي ثٛز و ٝػٙبح چخ افطاعي حعة ؾٛؾيبَ زٔٛوطار وبضٌطي ضٚؾي ٝزض ؾبَ  1903ث ٝذٛيف اعالق وطز  ٚثٝ
نٛضر ثركي اظ فٛٙاٖ ؾيبؾي حعة وٕ٘ٛيؿز اسّحبز قٛضٚي سب ؾبَ  1952ثبلي ٔب٘س .ثطاي اٌبٞي ثيكشط ٖ.ن ( :الجبَ)1382 ،
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 ٚافشهبةٞبي وبضٌطي ،ضً٘ ؾيبؾي  ٚا٘مالثي ث ٝذٛز ٌطفشٙس .زض  1904زض ثبو ٛحسٚز
ٞفز ٞعاض وبضٌط ايطا٘ي ٚػٛز زاقز و ٝسمطيجبً ثيؿز  ٚز ٚزضنس اظ وُّ وبضٌطاٖ ثبو ٛضا
قبُٔ ٔيقس٘س (ؾقيسي .)68 :1384،وبضٌطاٖ ايطا٘ي ٘يع ث ٝسسضيغ ػصة حطوشٟبي ٔصوٛض
قس ٚ ٜثيف اظ ديف زض افشهبةٞب  ٚقٛضـٞب قطوز ٔيػؿشٙس .قطوز زض افشهبةٞبي
وبضٌطي ،اظ ػّٕٛٔ ٝاضزي ثٛز و ٝثبفض ا٘مالثي قسٖ وبضٌطاٖ ضا٘س ٜقس ٜاظ ايطاٖ قس.
اظ ػّٕ ٝاثقبز ٔ ٚؾبٞط زيٍط ٌؿشطـ افىبض ٘ ٛزض ثيٗ ٟٔبػطاٖ ايطا٘ي لفمبظ ،ايؼبز
ٔساضؼ ػسيس  ٚضٚظ٘بٔٞٝب اظ ؾٛي ايطا٘يبٖ ٔميٓ آٖ ٔٙغم ٝثٛز .ثب ٌؿشطـ حؽّ ٕٞجؿشٍي
ٔيبٖ ايطا٘يبٖ ٟٔبػط زض لفمبظ ،سأؾيؽ ٔساضؼ ،ضٚظ٘بٔٞٝب  ٚثقسٞب ا٘ؼٕٗٞبي ذيطي٘ ٝيع ٔٛضز
سٛػّ ٝآٌبٜسطيٗ افطاز اظ ٔيبٖ ايكبٖ ،لطاض ٌطفز .زض ٕٞبٖ ظٔبٖ ٘يع ػطيس ٜفيٛضبر الساْ
ايطا٘يبٖ ث ٝسأؾيؽ ٔحبفُ ٔ ٚطاوع فٛق ضا اظ ديآٔسٞبي ضقس آٌبٞيٞبي اػشٕبفي  ٚؾيبؾي
ايكبٖ زض لفمبظ زا٘ؿز (فيٛضبر :1324 ،قٕبض .)2 ٜاِٚيٗ ا٘ؼٕٗ ايطا٘يبٖ زض ثبوٛ
سٛؾظ«ٔيطظا اثٛاِحؿٗ ذبٖ ٔقبضساِؿّغ ،»ٝٙوٙؿٚ َٛلز ايطاٖ زض ثبو ،ٛث ٝاسفبق ػٕقي اظ
سؼّبض  ٚثبظضٌب٘بٖ ٔميٓ آٖ قٟط ث ٝؾبَ 1324ق ثٙب ٟ٘بز ٜقس (زٛٙٞي  )2،56:1383ا٘ؼٕٗ
ذيطي ٝزض زٚضٜي ٘رؿز ٔؼّؽ قٛضاي ّٔي ،حٕبيز ذٛيف ضا اظ عطح ٕ٘بيٙسٌبٖ ٔجٙي ثط
سأؾيؽ ثب٘ه ّّٔي اظ عطيك اؾشمطاو زاذّي ضا افالْ وطز  ٚسحؿيٗ ٕ٘بيٙسٌبٖ ضا ثطاٍ٘يرز
(وطٔب٘ي .)23 :1377 ،ث ٝز٘جبَ سأؾيؽ ا٘ؼٕٗ ٔصوٛضٔ ،ساضؼ  ٚضٚظ٘بٔٞٝبي ٚاثؿش ٝثٝ
ايطا٘يبٖ ،سٛؾظ ٌطٞٚي اظ سٛاٍ٘طاٖ  ٚثبظضٌب٘بٖ ايطا٘ي ٔميٓ لفمبظ ،ايؼبز قس .زض ثبو ٛزٚ
ٔسضؾٝي ٔقشجط ايطا٘ي ث٘ ٝبٟٔبي اتّحاد  ٚتمدن سأؾيؽ قسٕٞ .1چٙيٟٗٔ ،بػطاٖ ز٘ ٚكطيٝ

 - 1سبضيد سأؾيؽ لسيٕيسطيٗ ٔسضؾ ٝايطا٘ي زض ضٚؾي ،ٝث ٝؾبَ 1324ق .ثبظ ٔيٌطزز.ايؼبز ايٗ ٔساضؼ اغّت ثٕٞ ٝز ؾبوٙبٖ ٚ
وٕه ٔبِي سؼّبض ايطا٘ي لفمبظ ٔ ٚقٕٛالً اظ ضا ٜسكىيُ ا٘ؼٕٗٞبي ذيطي ٚ ٝػٕـآٚضي افب٘ٞٝبي ٘مسي ٔطزْ فاللٙٔٝس نٛضر ٔي-
ٌطفز .ث ٝعٛضي و ٝدؽ اظ ا٘مالة اوشجط  1917زض ضٚؾي ،ٝث ٝؾجت ٔؿسٚز قسٖ ثبة سؼبضرٚ ،ضقىؿشٍي سؼبض ايطا٘ي  ٚثبظٌكز
اسجبؿ ٔشٕ َّٛايطا٘ي ثٚ ٝعٗ ،ازأ ٝوبض ايٗ ٔساضؼ ثٚ ٝيػ ٜاظ ٘ؾط ٔبِي ٔرشُ ٌطزيس (ايٕب٘ي .)20:1370،اظ ٔسضؾ ٝاسّحبز ثبو ،ٛاسفبق
سفّيؽ ٔ ٚسضؾٔ ٝؾفطي فكك آثبز ٔي سٛاٖ ث ٝفٛٙاٖ ٕٟٔشطيٗ ٔساضؼ ايطا٘ي زض ضٚؾي٘ ٝبْ ثطزٔ .سضؾ ٝاسّحبز زض  15ققجبٖ 1324ق.
زض ٘شيؼٔ ٝؿبفي و٘ٛؿٌَٛطي ايطاٖ  ٚثبٕٞز فسٜاي اظ سؼبض ٔقطٚف آٖ ظٔبٖ ٕٞچ ٖٛحبع ٔال حؿيٗ سجطيعي  ٚث ٝيبضي قطيف
اِسّٕ٘ ِٝٚبيٙسٚ ٜلز زِٚز ايطاٖ زض ثبو ٛسأؾيؽ قس (ايٕب٘ي .)21:1370،زضثبض ٜسأؾيؽ ٔسضؾ ٝاسفبق سفّيؽ ،يحيي زِٚز آثبزي
ٔي٘ٛيؿسٔ « :بٔٛضيٗ ايطاٖ زض لفمبظ ثٔ ٝؿبفسر  ٚسكٛيك ٔيطظا حؿيٗ ذبٖ ٔكيطاِسِ ٝو ٝآٖ ٚلز ٚظيط ٔرشبض زض ٕٔبِه ضٚؾي ٝثٛز،
ا٘ؼٕٗ ذيطي ٝاي ثطاي ايطا٘يبٖ زض سفّيؽ زايط ٕ٘ٛز٘ ،ٜؾبٔٙبٔ ٝذٛثي ثطاي سأؾيؽ يه ثبة ٔسضؾٛ٘ ٝقش ٝاؾز .آٖ ضا ث ٝأضب
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فبضؾي ثب فٛٙاٖٞبي ٘ٛضٚظ  ٚحمبيك زض ثبو ٛث ٝچبح ضؾب٘س٘سٔ .حشٛاي ػطيسٜي حمبيك ثيبٍ٘ط
آٖ اؾز و ٝسكٛيك ايطا٘يبٖ ث ٝسطلّي  ٚديكطفز نٙقشي  ٚفطٍٙٞي اظ اٞساف انّي ثٛزٜ
اؾز .زض ٔمبِٞٝبي «چيٗ  ٚچيٙيبٖ؛ فبفشجطٚا يب اِٛٚاالثهبض» ٘« ٚساي سطلّي؛ اثشساي سطلي
غادٗ ثغٛض اػٕبَ» سالـ قس ٜاؾز سب ضٕٗ ثيبٖ سبضيري ض٘ٚس اؾشقٕبضؾشيعي ٔيبٖ ٔطزٔبٖ
غادٗ  ٚچيٗ ،ويفيز  ٚچٍٍ٘ٛي ؾيط ايكبٖ ث ٝؾٛي سطلّي  ٚاذص سىِٛٛٙغي ػسيس ،ثٔ ٝظبثٝ
ٕ٘ٝ٘ٛاي اظ ذيعـ ٔٛفك ٔطزٔبٖ قطلي ثطاي ايطا٘يبٖ ٟٔبػط سٛضيح زاز ٜقٛز (حمبيك،
 :1325قٕبض( )2 ٜديٛؾز  .)2اققبض ث ٝچبح ضؾيس ٜزض ٘كطئ ٝصوٛض ،فٕسسبً ٔحشٛاي ا٘شمبزي
زاضز .اظ ػّٕٔ ٝضٕ ٖٛيىي اظ اققبض حىبيز اظ آٖ زاضز و ٝقبفط سالـ وطز ٜسب ثب سحطيه
حؽ ّّٔيٌطايي ايطا٘يبٖ ،آٟ٘ب ضا ث ٝا٘حغبط اذاللي  ٚؾيبؾي ذٛيف ٚالف ٕ٘بيس (حمبيك،
 :1325قٕبض .)2 ٜزض ققط زيٍطي ثب فٛٙاٖ «سأؾّف  ٚافؼبة» وٌٛ ٝيب اطط عجـ ٔحّٕس
اٚيؿي ثبقس ا٘شمبز اظ ٚضقيز اذاللي ػبٔق ٝايطاٖ  ٚثيبٖ ٘مف ٔطزْ زض ٘بثطاثطيٞبي
الشهبزي ٔحٛض سٛػّ ٝثٛز ٜاؾز (حمبيك :1325 ،قٕبضٔ .)2 ٜيطظا فّي ٔحّٕس ذبٖ اٚيؿي (اظ
ٔبٔٛضاٖ ٚظاضر أٛضذبضػ٘ )ٝيع٘ ،بقط افىبض ّٔي ثٛز  ٚزض فهط سعاض ٔؼٕٛفٝاي اظ ققطٞبي
ذٛيف زض ٔضٕ ٖٛآظازي ضا ٔٙشكط وطز (يعزا٘ي .)50 :1388 ،ضٚقٍٙطاٖ ثٔٛي لفمبظ ٘يع ثٝ
ػصة ايطا٘يبٖ ث ٝفقبِيزٞبي ٔغجٛفبسي  ٚؾيبؾي إٞيز ٔيزاز٘س .احٕس ثيً آلبيف٘ ،بقط
اضقبز ،1أٛض ٔطثٛط ث ٝضٕيٕ ٝفبضؾي ٘كطي ٝضا ث ٝازيتإِٕبِه فطاٞب٘ي ؾذطزٕٞ .چٙيٗ
ٔحّٕس ؾّٕبؾي ٕٞىبضي ٘عزيىي ثب ٔغجٛفبر ٔؿّٕب٘بٖ لفمبظ زاقز .اققبض ٔصٞجي ٚ
ا٘شمبزي  ٚؾيبؾي ٚي زض ثيكشط قٕبضٜٞبي فيٛضبر ث ٝچبح ضؾيس ٜاؾز (ثطاي ٕ٘.ٖ ٝ٘ٛن:
فيٛضبر :1325 ،قٕبضٜٞبي  .)19 ٚ 13ا٘قىبؼ ذجط وكش ٝقسٖ ؾّٕبؾي -و ٝزض ػطيبٖ
ػٍٟٙبي ٔكطٚع ٝزض ذٛي ضٚي زاز -ث ٝنٛضر ٌؿشطز ٜزض ػطايس لفمبظ (ضؾَٛظاز:1387 ،ٜ
 ،)328ثيبٍ٘ط إٞيز ٕٞىبضيٞبي ٔغجٛفبسي ٚي ٔيثبقس.

حىٔٛز ضٚؼ ضؾب٘يس ٔ ٚسضؾٝاي ث ٝاسفبق سأؾيؽ وطز٘س .دؽ اظ ثط ٓٞذٛضزٖ ٔؼّؽ قٛضاي ّّٔي زض سٟطاٖ ايٗ ا٘ؼٕٗ  ٓٞؾؿز
قس ٚ ٜوبضي ٕ٘يوٙس» (زِٚزآثبزي :1361 ،عٔ .)17 /3سضؾ ٝاسفبق سفّيؽ ٘يع ثٕٞ ٝز سؼبض ايطا٘ي سأؾيؽ قس (ايٕب٘ي.)22:1370،
 - 1اضقبز و ٝاظ زؾبٔجط  1905سب غٚئٗ  1908زض ثبو ٚ ٛث ٝظثبٖ سطوي ٔٙشكط ٔيقس ،اظ غا٘ٛي ٝسب آٚضيُ  1906ضٕيٕٝاي ث ٝظثبٖ
فبضؾي زاقز .احس آلبيف ٔسيط اضقبز اظ ثطػؿش ٝسطيٗ ؾٛؾيبِيؿشٟبي ٔؿّٕبٖ لفمبظ ٔحؿٛة ٔيقس.
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ٕ٘ٛز فيٙي ضقس آٌبٞيٞبي ؾيبؾي  ٚاػشٕبفي زض ٔيبٖ ايطا٘يبٖ ٟٔبػط ث ٝنٛضر فّٕي،
ث ٝذهٛل زض لبِت ٚاوٙف ث ٝسحّٛالر ٔكطٚع ٝايطاٖ نٛضر يبفز .سهٛيطي اظ ذٛقحبِي
ػٕقيز ايطا٘يبٖ ٔميٓ ثبو ٛاظ افغبي ٔكطٚعيز زض ٘كطي ٝفيٛضبر زضع قس ٜاؾز (فيٛضبر،
 :1324قٕبض( )3 ٜديٛؾز ٘ .) 3بؽٓ االؾالْ وطٔب٘ي ٘يع اظ چٙيٗ ٚالقٝاي ذجط زاز ٜاؾز
(وطٔب٘ي .)516 :1377 ،افشطاو ٟٔبػطاٖ ايطا٘ي ث ٝثٕجبضاٖ ٔؼّؽ و ٝثب سؼّٕـ زض
وٙؿٍِٛطي ايطاٖ ضخ زازٔ ،ؤيس ثيساضي ؾيبؾي ايكبٖ ٔيثبقس (ضئيؽ ٘يب209 :1357 ،؛
آزٔيز .)16 :1354 ،زض ثطضؾي فّٕىطز ؾيبؾي ٟٔبػطاٖ ايطا٘ي زض لفمبظ ديف اظ ٔكطٚعٚ ٝ
ٕٞعٔبٖ ثب آٖ ٔيسٛاٖ قبٞس قىٌُيطي  ٚفقبِيز ٌؿشطز ٜؾ ٝؾبظٔبٖ يب حعة ؾيبؾي زض
لفمبظ  ٚثقساً زض ايطاٖ قس .ثيكشطيٗ وٕه ٞبي ٘ؾبٔي ٘ ٚمسي ث ٝا٘مالثي ٖٛايطا٘ي زض زٚضٜي
ا٘مالة ٔكطٚع ٚ ٝث ٝذهٛل زض ٔحبنطٜي سجطيع ،ث ٝنٛضر ٔؿشميٓ  ٚغيطٔؿشميٓ اظ
عطيك ايٗ ؾ ٝسكىُّ ا٘ؼبْ ٔيقسٕٞ .چٙيٗ ثقس اظ ديطٚظي ا٘مالة ٔكطٚع ٝثقضي اظ افطاز
حبضط زض ايٗ ؾبظٔبٖٞب  ٚيب احعاة ؾيبؾي زض قىٌُيطي ٘رؿشيٗ احعاة ؾيبؾي ايطاٖ
٘مف فٕسٜاي ثبظي وطز٘س .زض ازأ ٝث ٝثطضؾي ايٗ ؾ ٝؾبظٔبٖ يب حعة دطزاذشٔ ٝيقٛز.
ساسمان سوسيال دموکزات گومت

1

زض ؾبَ  1904وٕيشٝي ثّكٛيىٟبي ثبو ،ٛث ٝاثشىبض اؾشبِيٗ ،ؾبظٔبٖ ؾٛؾيبَ زٔٛوطار
ٌٔٛز (ثٔ ٝقٙي ا٘طغي) ضا ثب ٞسف ػصة وبضٌطاٖ ايطا٘ي  ٚآشضثبيؼب٘ي  ٚؾبظٔب٘سٞي آٟ٘ب زض
أط سكىيالر وبضٌطي ٔ ٚجبضظٜي ٔبِي٘ ،ؾبٔي سأؾيؽ وطز( 2آضس٘ٛيبٖ43 :1385 ،؛ عبٞب٘ي،
96 :1385؛ ايٛا٘ف .)26ٚ 25 :2537 ،ثيٗ ثّكٛيىٟبي وٕيشٝي ثبو ٚ ٛؾبظٔبٖ ٌٔٛز ضاثغ-ٝ
ي سٍٙبسٍٙي ٚػٛز زاقز .فٕسٜسطيٗ وب٘ ٖٛفقبِيز ؾبظٔبٖ ٌٔٛزٔ ،شٛػّ ٝوبضٌطاٖ ثبو ٛثٛز
و ٝزض ثيٗ آٟ٘بٞ ،عاضاٖ وبضٌط ايطا٘ي ٘يع ٚػٛز زاقزٌ .ط ٜٚاذيط ،ث ٝز٘جبَ ٚلٛؿ حٛازص
٘ - 1بْ ايٗ ؾبظٔبٖ فمظ زض ز ٚوشبة ضٚؾي اؾشفبز ٜقس ٜزض ٔمبِٝي حبضط يقٙي ا٘مالة ٔكطٚعيز ايطاٖ  ٚا٘مالة ايطاٖ  ٚثّكٛيه-
ٞبي ٔبٚضاي لفمبظ ٔكبٞسٌ ٜطزيس  ٚزض ؾبيط ٔٙبثـ ايطا٘ي ث٘ ٝبْ ايٗ ؾبظٔبٖ اقبض٘ ٜكس ٜاؾز .ث٘ ٝؾط ٔيضؾس زض ٔٙبثـ ايطا٘ي ايٗ
ؾبظٔبٖ ثب ؾبظٔبٖ ّٕٞز يىي سّمّي قس ٜاؾز .زض ز ٚوشبة ٔصوٛض  ٓٞاعالفبر ضاػـ ث ٝايٗ ؾبظٔبٖ ذيّي وٓ ٔ ٚغكٛـ ثٛز ثٝ
عٛضي و ٝنٛضر السيٗ ايٗ ؾبظٔبٖ ٘يع ليس ٘كس ٜاؾز.
 - 2زض آغبظ ْ .فعيع ثٍٛف  ٚآ .چبدبضيسظ ٜزض ضأؼ ايٗ ؾبظٔبٖ لطاض زاقشٙس( .ايٛا٘ف.)26ٚ 25 :1357 ،
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ٔكطٚعيز زض ايطاٖ٘ ،مف ٕٟٔي زض سحّٛالر سجطيع ثبظي وطز٘س .ث ٝظٚزي فقبِيز ؾبظٔبٖ
ٌٔٛز ث ٝذبضع اظ ٔطظٞبي ثبوٌ ٛؿشطـ ديسا وطز  ٚثب ثيكشط قسٖ ٘فٛش آٖ ؾبظٔبٖ زض
ٔٙبعك ٔرشّف لفمبظ ،سقساز وبضٌطاٖ ٔؿّٕبٖ (اظ ػّٕ ٝوبضٌطاٖ ايطا٘ي) فض ،ٛافعايف يبفز.
ايٗ ؾبظٔبٖ زض فُٕ ،قىُزٞي ثٔ ٝجبضظٜي وبضٌطاٖ ايطا٘ي  ٚآشضثبيؼب٘ي فّي ٝاؾشجساز
سعاضي ضا ثط فٟس ٜزاقز( .آضس٘ٛيبٖ )35 :1385 ،اؾساهلل غفبضظاز ٜاضزثيّي ،اظ ٔؼبٞساٖ زٚضٜي
ٔكطٚع ،ٝزض ايٗ حعة فضٛيز زاقش ٝاؾز  ٚاظ عطيك آٖ ثب فقبِيزٞبي ا٘مالثي آقٙبيي
يبفش ٝثٛز (قٕيس.)64 :1350 ،ٜ
ثسيٗ ٌ ،ٝ٘ٛوبضٌطاٖ ايطا٘ي ضٕٗ آٖ و ٝثب وؿت سؼطثٝي ٔجبضظار وبضٌطي زض لفمبظ ،ثٝ
ِحبػ زاقشٗ آٌبٞيٞبي ؾيبؾي ،اػشٕبفي ٚحمٛلي سىبُٔ يبفشٙس ٘ ٚمف عجمبسي ذٛز ضا
زضن وطز٘س؛ ثٍٙٞ ٝبْ ثبظٌكز ث ٝايطاٖ آضٔبٖٞبي ٔشطلّي ا٘مالة ضٚؾي ٝضا ٘يع ثٕٞ ٝطاٜ
آٚضز٘س ،ؤ ٝيبٖ سٛزٜٞبي ظحٕشىف ايطاٖ٘ ،فٛش  ٚثبظسبة ظيبزي يبفزٔ .يسٛاٖ ٌفز ،ػطيبٖ
ا٘شمبَ افىبض ا٘مالثي سٛؾظ ٌطٜٞٚبي ٔصوٛض ،زض سبضيد ٔقبنط ايطاٖ٘ ،رؿشيٗ ٔٛضز ٘فٛش افىبض
وٕ٘ٛيؿشي زض ثيٗ ايطا٘يبٖ ٔحؿٛة ٔيقٛز.
ساسمان همت
قٟط ثبو ،ٛوب٘ ٖٛقىٌُيطي ػٙجف ؾٛؾيبِيؿشي زض لفمبظِ اٚاذط لطٖ ٘ٛظز ،ٓٞثٛز .ايٗ
قٟط ث ٝؾجت اؾشرطاع  ٚسِٛيس ضٚظافع٘ ٖٚفز ،اظ اٚايُ زٝٞي  ،1870سٛؾق ٝظيبزي يبفز ٚ
ث٘ ٝرؿشيٗ ٔطوع نٙقشي ضٚؾي ٝسجسيُ قس .ؾبوٙبٖ ثبو ٛاظ چٟبض ٌٛقٝي ػٟبٖ زض ايٗ
قٟطٌ ،طز آٔس ٜثٛز٘س .زض ايٗ ٔيبٖٔ ،ؿّٕب٘بٖ ٔ ٚؿيحيبٖ (ضٚؾي  ٚاضٔٙي) ،ثٝسطسيت،
اوظطيز ػٕقيز قٟط ضا ث ٝذٛز اذشهبل زاز ٜثٛز٘س .ػٕقيز ٔؿّٕب٘بٖ ٘يعٌ ،صقش ٝاظ اٞبِي
ثرف قطلي لفمبظ ػٛٙثي ،اظ ٟٔبػطاٖ ايطا٘ي ،ثٚ ٝيػ ٜآشضثبيؼب٘ي ،قىُ ٔيٌطفز( .ؾٚ ٝيشٛ
ذٛؾىي )23-19 :1381 ،فٙبنطا٘مالثي ضٚؾي و ٝث ٝلفمبظ سجقيس قس ٜثٛز٘س ٕٞ ٚيٗعٛض،
وبضٌطاٖ ضٚؾي ضا و ٝثطاي وبضوطزٖ ث ٝآٖ ؾطظٔيٗ آٔس ٜثٛز٘سٔ ،يثبيؿز ٘رؿشيٗ ٔطّٚػبٖ
افىبض چخ زض لفمبظ لّٕساز وطز (٘ .)Əliyev,1998: 315_316بضضبيشي وبضٌطاٖ اظ اٚضبؿ
وبضي ٔ ٚبِي ٔٛػٛز ،ثؿشط ضقس ػٙجف چخ زض ايٗ قٟط ثٛز ).) Əliyev,1998: 316



تاريخنامةايرانبعدازاسالم،سالدوم،شمارةچهارم،بهاروتابستان 19


ػٙجف وبضٌطي زض ثبو ٛاٌطچ ٝزيطسط اظ ثؿيبضي اظ ٔطاوع نٙقشي ضٚؾي ٝسعاضي آغبظ قس ،أّب ثب
ؾطفز ظيبزي ضقس  ٚسٛؾق ٝيبفز٘ .رؿشيٗ ٔحفُٞبي ؾٛؾيبَ زٔٛوطار زض اٚايُ لطٖ
ثيؿشٓ ،زض ثبو ٚ ٛزض ثيٗ ٟٔبػطاٖ ضٚؾي دسيس آٔس؛ ٔحفُٞبيي و ٝثيكشطٔ ،بٞيز
ضٚقٙفىطي زاقشٙس  ٚاضسجبعكبٖ ثب وبضٌطاٖ وٓ ثٛز ( .)Əliyev, 1998: 327ثب سكىيُ
ٔطوعي ثطاي دي٘ٛس زازٖ فقبِيزٞبي ٔحبفُ ٔصوٛض ٞ ٚسايز فقبِيز آٟ٘ب زض ؾبَ،1900
اؾبؼ يه ؾبظٔبٖ ؾٛؾيبَ زٔٛوطار زض ثبوٌ ٛصاقش ٝقسٕٞ .يٗ ؾبظٔبٖٔ ،جٙبي سكىيُ
وٕيشٝي ٔحّّي حعة ؾٛؾيبَ زٔٛوطار وبضٌطي ضٚؾي ٝزض ثبوٌ ).ْ 1901(ٛطزيس .اِجش ٝالظْ
ث ٝشوط اؾز وٞ ،ٝيچوساْ اظ افضبي ٞفزٌب٘ٝي وٕيشٝي ٔصوٛض ثٔٛي ٘جٛز٘س ( Əliyev,
.)1998: 328
وٕيشٝي ثبو ٛزض آغبظ ث ٝفقبِيز زض ثيٗ ٔؿّٕب٘بٖ (افٓ اظ لفمبظي ،ايطا٘ي  ٚسبسبض) افشٙبيي
٘كبٖ ٕ٘يزاز (ؾٚ ٝيش ٛذٛؾىي .)51 :1381 ،ايٗ أط فُّ ٔشقسّزي زاقز؛ اظ ػّٕٚ ،ٝػٛز
سفبٚر ظثب٘ي  ٚزيٙي ،ثيؾٛازي ،دبييٗ ثٛزٖ ؾغح آٌبٞي  ٚفسْ آٔبزٌي اػشٕبفي -ؾيبؾي
وبضٌطاٖ ٔؿّٕبٖ ضا ٔيسٛاٖ ٘بْ ثطز (چبغال .)79 :1388 ،ثب ايٗ حبَ ،ثب سكسيس سٙفٞبي
اػشٕبفي  ٚؾيبؾي ٚ ،افعايف افشهبةٞبي وبضٌطي زض آؾشب٘ٝي ا٘مالة  ،1905وٕيشٝي
ٔصوٛض ثِ ٝع ْٚسجّيغ زض ٔيبٖ ٔؿّٕب٘بٖ ،ثٙٔٝؾٛض ؾٛق زازٖ آٟ٘ب ثٔ ٝجبضظ ٜثب ٘ؾبْ اؾشجسازي
سعاضي  ٚثٟطٜثطزاضي اظ ٘يطٚي وبٌطاٖ ٔؿّٕبٖ ،سٛػّ٘ ٝكبٖ زاز .سالـٞبي ا٘فطازي ثطذي اظ
ٛٞازاضاٖ ٚ ٚاثؿشٍبٖ ٔحّي حعة ٔصوٛض ،ثطاي آقٙب ٕ٘ٛزٖ ٔؿّٕب٘بٖ ثب افىبض ؾٛؾيبِيؿشي،
ٌبْ ا َٚزض ضا ٜسكىيُ ٘رؿشيٗ ؾبظٔبٖ ؾٛؾيبَ زٔٛوطار ٔؿّٕبٖ ،زض ٔٙغم ٝلفمبظ ػٛٙثي
ثٛز .زض حسٚز ؾبَ  ْ 1903چٙس ضٚقٙفىط ٔؿّٕبٌٖ ،طٞٚي ثطاي ٔغبِقٝي ؾيبؾي زض ثبوٛ
سكىيُ زاز٘س .ثطذي اظ آٟ٘بٔ ،ب٘ٙس ؾّغبٖ ٔؼيس افٙسيف  ٚاؾساهلل آذ٘ٛساٚف ،فض ٛحعة
ؾٛؾيبَ زٔٛوطار ثٛز٘س؛ أّب چٙس سٗ زيٍط ،اظ ػّٕ ٝفجبؼ وبؽٓ ظازٔ ٚ ٜحّٕس أيٗ ضؾَٛ
ظازٛٙٞ ،ٜظ ثب آٖ حعة دي٘ٛسي ٘ساقشٙسDəmirli,1997:130( .؛ ؾٚ ٝيش ٛذٛؾىي:1381 ،
 )64ايٗ ٌط ٜٚزض اوشجط ؾبَ 1904ضٚظ٘بٔٝي ٕٞز ضا ث ٝظثبٖ سطوي آشضثبيؼب٘ي زض ثبوٛ
ٔٙشكط ؾبذز .زض آغبظٔ ،مبِٞٝبي ضٚظ٘بٔٝي ٕٞز ٘ؿجز ث ٝزيٍط ٘كطيٞٝبي چبح ثبو ،ٛثٝ
ٔجبحض ٘ؾطي  ٚايسئِٛٛغيىي ٔكرهي ٔيدطزاذز  ٚثٞ ٝيچ فٛٙأٖ ،بٞيز ٔبضوؿيؿشي
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٘ساقز .زض آٖ ٘كطئ ،ٝظالً ث ٝاؾشجساز  ٚزيٛاٖؾبالضي سعاضي ثيكشط اظ ٘ؾبْ ؾطٔبيٝزاضي
حّٕٔ ٝيقس ٕٞ ٚچٙيٗ ث ٝثحض زض ذهٛل ٔؿبئّي چٌ ٖٛؿشطـ آٔٛظـ فٕٔٛي  ٚثٟجٛز
ٚضـ ظ٘بٖ ،ثيكشط اظ سجّيغ ا٘مالة اػشٕبفي سٛػّٔ ٝيقس .فّيضغٓ ايٗ ٚضقيز ،دّيؽ سعاض،
ٕٞز ضا ا٘مالثي  ٚسحطيه وٙٙسٔ ٜيزا٘ؿز  ٚثٕٞ ٝيٗ فّز دؽ اظ ا٘شكبض قف قٕبض ،ٜآٖ
ػطيس ٜضا سٛليف وطزٌ .ط٘ ٜٚبقط ضٚظ٘بٔ ٝزض ؾبَ  .ْ 1904ؾبظٔبٖ ٕٞز ضا ثٙيبز ٟ٘بز .دؽ اظ
سٛليف ضٚظ٘بٔٝي ٕٞزٌ ،ط -ٜٚحعةِ ٕٞز ضٚظ٘بٔٞٝبي زيٍطي ٔٙشكط وطز( Əliyev,
 .)1998: 330فعيع ثيٍٛف ٘ ٚطيٕبٖ ٘طيٕب٘ف ،سمطيجبً يه ؾبَ دؽ اظ سكىيُ ٕٞز ،ث ٝآٖ
حعة ديٛؾشٙسٞ .ط ز ٚفطز ٔصوٛض ،فض ٛحعة ؾٛؾيبَ زٔٛوطار ثٛز٘س  ٚزض ظٔطٜي ضٞجطاٖ
ٕٞز زض آٔس٘س .ايٗ أط ،ثيف اظ ديف ثٚ ٝاثؿشٍي ٌطٕٞ ٜٚز ث ٝوٕيشٝي حعة ؾٛؾيبَ
زٔٛوطار وبضٌطي ضٚؾي ٝزض ثبو ،ٛوٕه وطز .زضثبض ٜوّٓ  ٚويف ٔٙبؾجبر ز ٚؾبظٔبٖ ٔصوٛض
٘ؾطٞبي ٔشفبٚسي اثطاظ قس ٜاؾز (قبوطي175 :1384 ،ـ .)176اٌطچ ٝثٙبثط ان َٛحعة
ؾٛؾيبَ زٔٛوطار وبضٌطي ضٚؾي ،ٝؾبظٔبٟ٘بي حعثي ٔيثبيؿز ثط ٔجٙبي ٔٙغم ٝقىُ ٔي-
ٌطفشٙس ٝ٘ ،سفىيه لٔٛي يب زيٙي؛ أّب حعة ايٗ اؾشظٙبء ضا و ٝافضبي ٕٞز نطفبً اظ
ٔؿّٕب٘بٖ سكىيُ قٛز ،دصيطفش ٝثٛز (آفبضي .)114:1379،ؾطاٖ ؾبظٔبٖ ٕٞز ٘يع ٔقٕٛالً
ثس ٖٚاقبض ٜث ٝاضسجبط ذٛز ثب ؾبظٔبٖٞبي ؾيبؾي ضٚؾي ،ٝسٟٙب أضبي ذٛيف ضا ظيط
افالٔيٞٝب زضع ٔيوطز٘س .أّب ثطاؾبؼ يه ؾٙس ،يقٙي آٌٟي وٕيشٝي ثبو ٛثٙٔ ٝبؾجز اسّحبز
ٔؼسّز ز ٚػٙبح ثّكٛيه ٙٔ ٚكٛيه حعة ؾٛؾيبَ زٔٛوطار وبضٌطي ضٚؾيٕٞ ،ٝز ثٝ
نطاحز ،سٕبيُ ذٛز ضا ث ٝديطٚي اظ ضٕٛٙٞزٞبي حعة ٔصوٛض افالْ وطز ٜثٛز .اضسجبط ٕٞز ثب
وٕيشٝي ثبو ٛثيكشط اظ عطيك آٖ زؾش ٝاظ افضبي ؾبظٔبٖ ،و ٝفض ٛحعة ؾٛؾيبَ زٔٛوطار
٘يع ثٛز٘س ،نٛضر ٔيٌطفز .ثب ايٗحبَ ،ؾبظٔبٖ ٔٛضز ثحضٞ ،طٌع ث ٝنٛضر يه ؾبظٔبٖ
ٔشٕطوع ٙٔ ٚؿؼٓ حعثي ،اظ ٘ٛؿ حعة ثّكٛيه ،قىُ ٍ٘طفز ٕٞ ٚچٙبٖ ث ٝنٛضر ا٘ؼٕٙي
٘بٔٙؿؼٓ اظ افطاز ا٘مالثي  ٚفاللٙٔٝس ث ٝفُٕ (ث ٝػبي ايٙى ٝنطفبً ثٔ ٝجب٘ي ٘ؾطي ثذطزاظز)،
ث ٝفقبِيز ذٛز ازأ ٝزازٞ .ؿشٝي ضٞجطي آٖ ضا ضٚقٙفىطا٘ي سكىيُ ٔيزاز٘س ،و ٝغبِجبً
فاللٙٔٝس ث ٝوبض زض چبضچٛة ؾّٙز ضٚقٍٙطي ثٚ ٝاؾغٝي ا٘ؼٕٗٞبي آٔٛظقي ٔ ٚغجٛفبر،
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ثٛز٘س( .ؾٚ ٝيش ٛذٛؾىي )55-53 :1381 ،زض ٟ٘بيز ،ؾبظٔبٖ ٕٞز زض .ْ1920زض حعة
وٕ٘ٛيؿز آشضثبيؼبٖ ازغبْ قس.
يىي اظ ٔؿبئُ ٔٛضز سٛػّ ٝزض ٔغبِقٝي سبضيد ٚضقيز ؾيبؾي ايطا٘يبٖ ٟٔبػط زض لفمبظ،
ثطلطاض ثٛزٖ اضسجبط ٔيبٖ ثؿيبضي اظ ٟٔبػطاٖ ثب ؾبظٔبٖ ٕٞز؛ يبضيضؾب٘ي ٟٔبػطاٖ ثٝ
ا٘مالة ٔكطٚعيز ايطاٖ اظ عطيك ؾبظٔبٖ ٔصوٛض؛ ٘ ٚمف ايٗ ؾبظٔبٖ زض ثطلطاضي اضسجبط
ايطا٘يبٖ ٟٔبػط ثب زاذُ ايطاٖ ثٛزٕٞ .چٙيٗ ؾبظٔبٖ ٕٞز  ٚضٞجطاٖ آٖ ؾٔ ٟٓؤططي زض
سطٚيغ ؾٛؾيبَ زٔٛوطاؾيزض ٔيبٖ ايطا٘يبٖ زاقشٙس( .قبوطي )174 :1384 ،ثٙب ث ٝل َٛآذ٘ٛس
اٚف ،ايٗ حعة ثب ػصة وبضٌعاٖ ايطا٘ي  ٚآٔٛظـ ايكبٖ٘ ،مف ظيبزي زض ضقس ققٛض ؾيبؾي
ايطا٘يبٖ ٟٔبػط ايفب وطز (آذ٘ٛس اٚف )56 :1358 ،حشّي ؾشبضذبٖ ٘يع ٍٙٞبٔي و ٝزض ٔقبزٖ
٘فز ثبو ٛوبض ٔيوطز ،سحز سأطيط آٔٛظـٞبي ايٗ حعة ث ٝزفبؿ اظ ٔكطٚعيز ضٚي آٚضز
(دٛض ظٔب٘ي.)95 :1390 ،
زض زٚضٜي ز ْٚزٚاي ضٚؾي ،ٝلّٕط٘ ٚفٛش ٕٞز اظ ثبو ٛفطاسط ضفش ٚ ٝظيطقبذٞٝبي آٖ زض
قٟطٞبي زيٍط لفمبظ ػٛٙثئ ،ب٘ٙسٌٙؼ ،ٝقٛقب٘ ،رؼٛاٖ  ٚػّفب ٚ ،حشي زض زاغؿشبٖ ٚ
ٔبٚضاي ذعض (آؾيبي ٔطوعي) سكىيُ ٌطزيس ( .)Əliyev, 1998: 305اظ ٔيبٖ ققجٞٝبي
ٔرشّف ؾبظٔبٖ ،ققجٝي سفّيؽ اظ إٞيز ذبني ثطذٛضزاض ثٛز .ايٗ ققجٝي ثعضي زض اضؾبَ
وٕه ث ٝا٘مالة ٔكطٚعيز ايطاٖ ٘مف فٕسٜاي زاقز  ٚثطذالف ققجٝي ثبو -ٛو ٝدؽ اظ
ثطٚظ ا٘كقبة زض حعة ؾٛؾيبَ زٔٛوطار وبضٌطي ضٚؾي ٝث ٝز ٚػٙبح ثّكٛيه ٙٔ ٚكٛيه،
زض وٙبض ثّكٛيهٞب لطاض زاقز (- )Əliyev, 1998: 325سحز سأطيط ٘ ٚفٛش ٔٙكٛيىٟبي
ٌطػي ،ثٙٔ ٝكٛيؿٓ ٌطاييس.
ثب ؾطوٛة ا٘مالة  1905ضٚؾي ،ٝؾبظٔبٖ ٕٞز ٘يع ضطثٝي ثؿيبض ؾرشي ذٛضز  ٚثطذي
اظ ضٞجطاٖ آٖ ،چ ٖٛضؾَٛظاز ٚ ٜثٙيبزظاز ٚ ،ٜنسٞب فض ٛفبزي ٛٞ ٚازاض ؾبظٔبٖ ،ثٝايطاٖ دٙبٜ
آٚضز٘س  ٚثطذي زيٍط ٘يع ثٝفقبِيز ا٘فطازي زض حعة ؾٛؾيبَ زٔٛوطار دطزاذشٙس .افضبي
ٔشٛاضي ،ث ٝفقبِيز ؾيبؾي ٕٞ ٚىبضي ثب ٔكطٚعٝذٛاٞبٖ ،زض ايطاٖ ازأ ٝزاز٘س  ٚذهٛنبً
ضؾ َٛظاز ،ٜؾطزثيط اضٌبٖ حعة زٔٛوطار ايطاٖ يقٙي ضٚظ٘بٔٝي ايطاٖ ٘ ٛقس؛ أّب ٚي ٘يع
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ثقسٞب ثب فكبض سعاض ٔؼجٛض ٌطزيس سب ايطاٖ ضا سطن وٙس ( .)Dəmirli,1997:130الظْ ث ٝشوط
اؾز و ٝحعة زٔٛوطار ٔسافـ افىبض ؾىٛالض ثٛز 1و ٝاقربني چ ٖٛؾيس حؿٗ سميظازٚ ٜ
ؾّيٕبٖ ٔيطظا اؾىٙسضي زض ضاؼ آٖ لطاض زاقشٙس  ٚثب حعة ٔيب٘ ٝضٚي حبضط زض زٚضٜي زْٚ
ٔؼّؽ قٛضاي ّٔي يقٙي افشساِي ،ٖٛث ٝقسر ٔربِفز ٔيٚضظيس٘س (عبٞب٘ي.)98 :1385 ،
ا٘ٛاؿ زيسٌبٟٞبي ؾيبؾي زض نفٛف ٕٞز ٚػٛز زاقز (اظ ِيجطاَ زٔٛوطار  ٚؾٛؾيبَ
ا٘مالثي سب ؾٛؾيبَ زٔٛوطار) وٍٕٞ ٝي ضٍ٘ي اظ ٘بؾي٘ٛبِيؿٓ ٘يع زاقشٙس .ايٗ سكىيالر ثب
فّٕبي ؾٙشي ثؿيبض ٔربِف ثٛز؛ أّب ثب ذٛز ٔصٞت ٔربِفز ٕ٘يوطز  ٚثب فضٌٛيطي اظ
ٔؿّٕب٘بٖ لفمبظ زض نسز وؿت ٕٞبٖ ػبشث ٝاحعاة ٘بؾي٘ٛبِيؿز اضٔٙي زض ٔيبٖ وبضٌطاٖ
ٔؿّٕبٖ ثٛز و ٝزاقٙبوٟب اظ آٖ ثطذٛضزاض ثٛز٘س (آفبضيٕٞ .)114:1379،ز زض سكىيُ فطلٝ
اػشٕبفي ٖٛفبٔي ٖٛايطاٖ  ٚثط٘بٔ ٝفميسسي آٖ سأطيط ٌؿشطزٜاي زاقز.
حعة ٕٞز زض اٚاذط  ،1907ث ٝضقف ٌطاييس (آفبضي115:1379،؛ ؾٚ ٝيش ٛذٛؾىي،
ِٚ )55 :1381ي اظ دبي زض ٘يبٔس  ٚثمبيبي آٖٕٞ ،چٙبٖ سب ا٘مالة  1907ضٚؾي ٝث ٝفقبِيز زض
أٛض ٔغجٛفبسي  ٚأٛض ؾيبؾئ ،ب٘ٙس سطسيت زازٖ افشهبةٞب ،سؾبٞطار ٛٔ ٚضـٌيطي زض
ا٘شربثبر زٔٚبي زِٚشي  ٚازأٝي سجّيغبر ؾطّي ،ازأ ٝزاز ( .)Əliyev, 1998: 326ث ٝعٛض
وّي ،ايٗ ؾبظٔبٖ ٞيچٍب ٜث ٝنٛضر ؾبظٔب٘ي ٔشٕطوع ٙٔ ٚؿؼٓ زض ٘يبٔس؛ ثّى ٝاسّحبزيٝاي ثب
ؾبذشبض ٘ؿجشبً ؾؿزٔ ٚ ،شكىُّ اظ وؿب٘ي و ٝث ٝضازيىبِيؿٓ ؾيبؾي  ٚاػشٕبفي ٌطايف
زاقشٙس؛ أّب ثيف اظ آٖ و ٝزض ثٙس ٔجب٘ي فميسسي ثبقٙس ،قيفشٝي فُٕ ؾيبؾي ثٛز٘س -ثبلي
ٔب٘س ( ؾٚ ٝيش ٛذٛؾىي.)66 :1381 ،

 - 1اػجبضي قسٖ ذسٔز ٚؽيف ٝي فٕٔٛي ،ا٘ؼبْ انالحبر اضضي ،ػسايي زيٗ اظ زِٚز ،فٕٔٛي قسٖ آٔٛظـ  ٚدطٚضـ  ٚسقّيٓ
ظثبٖ فبضؾي ،ث ٝفٛٙاٖ ٕٟٔشطيٗ ثط٘بٔٞٝبي ديكٟٙبزي حعة اػشٕبفي ٖٛفبٔي ٖٛايطاٖ لبثُ شوط اؾز (ٖ.ن آثطاٞبٔيبٖ-93 :1387 ،
.)95
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حشب اجتماعيون عاميون

1

زض ؾبَ  .ْ 1905ظٔيٝٙي ثطدبيي ؾبظٔبٖ ؾيبؾي ثيٗ ايطا٘يبٖ لفمبظ ٟٔيب قس ٜثٛز؛ زض
ٚالـ ضٚيسازٞبي ا٘مالثي ضٚؾي ،ٝچٙيٗ ظٔيٝٙايي ضا فطا ٓٞؾبذش ٝثٛز .ث ٝسسضيغ اظ اٚايُ لطٖ
ثيؿشٓ ،ا٘مالة زض ضٚؾيٌ ٝؿشطـ ٔييبفز  ٚسؾبٞطار وبضٌطي ٔطاوع نٙقشي لفمبظ ضا فطا
ٔيٌطفز .وبضٌطاٖ ايطا٘ي ٘يع زض افشهبةٞب قطوز ٔيػؿشٙس .زض ٌطٔبٌطْ حٛازص ا٘مالة،
ػ ًٙثيٗ اضأٔ ٚ ٝٙؿّٕب٘بٖ ،لفمبظ ضا ث ٝذ ٖٛوكيس .زض آٖ وكز  ٚوكشبض ٞطاؼ اٍ٘يع
ٞعاضاٖ سٗ ػبٖ ثبذشٙس و ٝزض ٔيبٖ ػبٖ ثبذشٍبٖٟٔ ،بػطاٖ ايطا٘ي ظيبزي ٘يع زيسٔ ٜيقس.
ٔؿّٕب٘بٖ ثطاي ضٚيبضٚيي ثب اضٔٙيبٖ ،ث ٝثؿيغ ٘يط ٚ ٚؾبظٔب٘سٞي ذٛز دطزاذشٙس .ايطا٘يبٖ
ٟٔبػط ٘يع ثطاٍ٘يرش ٝقس٘س و ٝظيط چشط حٕبيز ؾبظٔب٘ي ؾيبؾي لطاض ثٍيط٘س .ثط ٕٞيٗ
اؾبؼ ،زضحسٚز زؾبٔجط  / .ْ 1905زي ٔب 1284 ٜوٕيش ٝؾٛؾيبَ زٔٛوطار ايطاٖ يب ٔؼبٞس
يب ٕٞبٖ فطل ٝاػشٕبفي ٖٛفبٔي ٖٛايطاٖ زض ثبو ٛدبي ٝضيعي قس( .آفبضي114:1379،؛ يعزا٘ي،
44 :1388؛ قبوطيٌ )180 :1384 ،طٞٚي اظ ايطا٘يبٖ ٟٔبػط ،و ٝثب ؾبظٔبٖ ٕٞز ثؿشٍي
زاقشٙس ،چٙس سٗ اظ ايطا٘يبٖ ا ُٞسجطيع  ٚسٟطاٖ ث٘ ٝبْٞبي ٔيطظا ػقفط ظ٘ؼب٘ي ،حبػيذبٖ،
ٔكٟسي ٔحّٕس فّيذبٖٔ ،كٟسي اؾٕبفيُ ٔيبثي ،ثب ٕٞىبضي ضٞجطاٖ حعة ٕٞز (ثٛيػٜ
ٔحّٕس أيٗ ضؾَٛظاز٘ ٚ ٜطيٕبٖ ٘طيٕب٘ف) ،ايٗ ؾبظٔبٖ ضا ثٙيبز ٟ٘بز٘س (وؿطٚي194 :1385،؛
عبٞب٘ي .)97 :1385 ،افضبي اِٚي ٝايٗ فطل ٝفال ٜٚثط ٕٞز ثب وٕيشٞٝبي حعة ؾٛؾيبَ
زٔٛوطار وبضٌطي ضٚؾي ٝزض ثبو ٚ ٛسفّيؽ ضٚاثظ ٘عزيىي زاقشٙس (آفبضي .)114:1379،اظ
ذالَ اعالفبر ٔٛػٛز زض ٔٙبثـ ٔرشّف اي ٍٝ٘ٛٙثطٔيآيس و ٝافضبي فطل ٝث ٝعٛض فٕسٜ
ديكٚٝض ،زوبٖ زاض  ٚوبؾت ،وبضٌط  ٚچٙس ثبظضٌبٖ ذطز ٜدب ثٛزٜا٘س.
اػشٕبفي ٖٛفبٔي ٖٛثطٌطزاٖ فبضؾي فٛٙاٖ ؾٛؾيبَ زٔٛوطار ثٛز .فطلٝي ٔٛضز ثحض ،زض
ثطذي اظ افالٔيٞٝب ٘ ٚكطيٞٝبي ذٛيف ،ذٛز ضا ثب فٛٙاٖ «اػشٕبفي ٖٛفبٔئ ٖٛؼبٞسيٗ
ايطاٖ» يب سٟٙب «فطلٔ ٝؼبٞس» ٔي٘بٔيس (عبٞب٘ي٘ .)97 :1385 ،ؿرٝي ٘بلهي اظ ثط٘بٔٝي
 - 1زض اغّت ٌطٞ ٜٚبي ؾيبؾي و ٝلجُ يب ٕٞعٔبٖ ثب ٔكطٚع ٝقىُ ٌطفش ٝثٛز٘س ٔبٞيز آٟ٘ب ث ٝفٛٙاٖ يه حعة يب ؾبظٔبٖ چٙساٖ
ٔكرم ٔ ٚقّ٘ ْٛيؿز .ثط ٕٞيٗ اؾبؼ زض ٔٙبثقي  ٓٞو ٝزض ٔٛضز ايٗ ٌطٜٞٚب ٍ٘بقش ٝقسٜا٘س اظ فٙبٚيٗ حعة  ٚؾبظٔبٖ ث ٝعٛض
ٕٞؿبٖ اؾشفبز ٜقس ٜاؾز.
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اِٚيٝي اػشٕبفي ٖٛثط ػبي ٔب٘س ٜو ٝثط ٌطفش ٝاظ ثط٘بٔٝي ؾبظٔبٖ ٕٞز اؾز؛ اِجش ٝثطذي اظ
ٔٛاز آٖ ثطاي ؾبظٌبضي ثب ٔٛلقيز ػبٔقٝي ايطاٖ زؾز وبضي قس ٜاؾز .ايٗ ثط٘بٔ ٝقبُٔ
ذٛاؾشٞٝبيي ،اظ ػّٕ ٝسمؿيٓ ظٔيٗٞبي وكبٚضظي ثيٗ زٞمب٘بٖ؛ حساوظطٞ ،كز ؾبفز وبض
ضٚظا٘ ٝثطاي وبضٌطاٖ؛ آظازي ظثبٖ ٔ ٚغجٛفبر؛ حك سكىيُ اسحبزيٞٝبي وبضٌطي  ٚثطدبيي
افشهبة ثٛز (ضٚاؾب٘ي .)32-21 :1368 ،زضٚالـ ايٗ ٕٞبٖ ثط٘بٔ ٝحعة ؾٛؾيبَ زٔٛوطار
وبضٌطي ضٚؾي ٝثٛز و٘ ٝطيٕب٘ٛف آٖ ضا ث ٝظثبٖ سطوي آشضي سطػٕ ٝوطز ٜثٛز  ٚثب سقسيُٞبي
آٖ ضا ثط٘بٕٔٞ ٝز لطاض زاز ٜثٛزٚ ،ي ؾذؽ ايٗ ثط٘بٔ ٝضا ث ٝفبضؾي ٘يع سطػٕ ٝوطز و ٝثب
سغييطار زيٍطي ثط٘بٔ ٝفطل ٝاػشٕبفي ٖٛفبٔي ٖٛقس (آفبضي114 ،ـ.)115
ضاثي٘ ،ٛٙبيت وٙؿ َٛثطيشب٘يب زض ضقز ،ثطآٚضز ٔيوطز و ٝوٕيشٝي اػشٕبفي ٖٛفبٔيٖٛ
ايطا٘يبٖ ثبو ٛثيف اظ ٞعاض فض ٛزاقش ٝثبقس (آفبضي ٓٞ )115:1379 ،سبػطاٖ  ٓٞ ٚديكٚٝضاٖ
 ٚوبضٌطاٖ ايطا٘ي قبغُ زض سأؾيؿبر نٙقشي آٖ ٔٙغمٕٞ ٚ ،ٝچٙيٗ ،ثبظضٌب٘بٖ  ٚديكٚ ٝضا٘ي
و ٝثٚ ٝيػ ٜاظ ٌيالٖ  ٚآشضثبيؼبٖ ث ٝلفمبظ ضفز  ٚآٔس زاقشٙس ،فض ٛفطلٔ ٝصوٛض ثٛز٘س .ايٗ
وٕيش ٝزاضاي ٌط ٜٚفسايي ٔؼٟعي ثٛز ،و ٝغبِجبً اظ ايطا٘يبٖ ٟٔبػط سكىيُ ٔيقس (آزٔيز،
14-13 :1354؛ آفبضي .)115:1379،آشضيٞبٌ ،طػيٞب  ٚاضٔٙيٞبي لفمبظ  ٚؾٛؾيبِيؿزٞبي
ضٚؼ ٕٞىبضي سٍٙبسٍٙي ثب ايٗ ؾبظٔبٖ زاقشٙس.
اظ ٘رؿشيٗ ضٚظٞبي ٟ٘ضز ٔكطٚعيز زض ايطاٖ ،فطل ٝاػشٕبفي ٖٛفبٔي ٖٛثب ا٘مالثيٖٛ
سجطيع سٕبؾٟبي ٔرفيب٘ ٝزاقز .اظ آ٘ؼبيي و ٝا٘مالة ضٚؾي ٝؾطوٛة قس ٜثٛز  ٚؾٛؾيبَ
زٔٛوطارٞبي ثبو ٛأىبٖ ؾطوٛثي قجي ٝآٖ ضا زض ايطاٖ ٔٙشفي ٕ٘يزا٘ؿشٙس ،ا٘ؼٕٗ سجطيع ضا
سكٛيك وطز٘س و ٝؾذب ٜزٚاعّت سكىيُ زٞس .زض ايٗ ظٔبٖ ث ٝذبعط ضٚيسازٞبي ا٘مالثي لفمبظ،
سقغيّي سأؾيؿبر ٘فشي آٖ ٔٙغم ٚ ٝفكبض دّيؽ سعاضي ٔٛػت قس ٜثٛز سب ٌطٜٞٚبيي اظ
ايطا٘يبٖ ٟٔبػط ثٔ ٝي ٟٗذٛز ثبظٌطز٘سٕٞ .چٙيٗ سب اوشجط ٟٔ /1906ط 1285فطل ٝچٙسيٗ فضٛ
وٕيشٔ ٝطوعي ذٛز ضا ث ٝايطاٖ فطؾشبز و ٝزض أط سكىيُ ققجٞٝبي ايٗ ؾبظٔبٖ ٕٞىبضي
زاقشٙس .ثب وٕه ايٗ افطاز ققجٞٝبي اػشٕبفي ٖٛفبٔي ٖٛزض ايطاٖ سأؾيؽ قس (آفبضي،
115:1379؛ يعزا٘يٌ .)155: 1385 ،فشٔ ٝيقٛز ،حيسض ذبٖ فٕٛاغّي و ٝققج ٝحعة ٔٛضز
ثحض ضا زض ٔكٟس سأؾيؽ ٕ٘ٛز ٜثٛز ،سب  1907سٟٙب يه سٗ ضا ث ٝفضٛيز وٕيش ٝزض آٚضز
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(عبٞب٘ي .)97 :1385 ،زض فيٗ حبَ ،وؿب٘ي  ٓٞثٛز٘س و ٝثب اػشٕبفي -ٖٛفبٔي ٖٛلفمبظ اضسجبط
ؾبظٔب٘ي ٘ساقشٙس  ٚث ٝاثشىبض ذٛز ٌطٜٞٚبي اػشٕبفي -ٖٛفبٔي ٖٛضا ثٚ ٝػٛز آٚضز٘سٕٝ٘ٛ٘ .ي
ٔكرهي اظ ؾبظٔبٖٞبي ٔشقّك ث ٝزؾشٝي اذيط ضا ٔيسٛاٖ زض ا٘ؼٕٗ ٔرفي سجطيع زض زٚض-ٜ
ي ٔكطٚعٔ ٝكبٞس ٜوطز و ٝث ٝزؾز وؿب٘ي چ ٖٛوطثاليي فّي ٔيؿ ٛدبيٌ ٝصاضي قس
(يعزا٘ي.)155: 1385،
چٙب٘ىٌ ٝفش ٝقس اِٚيٗ سالـٞب ثطاي ثطدبيي ققجٞ ٝبي اػشٕبفي ٖٛفبٔي ،ٖٛاظ ؾٛي
ٟٔبػطاٖ ايطا٘ي  ٚافطاز وٕىي فض ٛوٕيشٔ ٝطوعي اػشٕبفي ٖٛفبٔي ٖٛقطٚؿ ٌكز .أّب
احشٕبَ ٔيضٚز و٘ ٝرؿشيٗ ٌبْ ٔٛطط ثطاي سكىيُ ققج ٝاػشٕبفي ٖٛفبٔي ٖٛضا حيسض سبضسبضي
ٚضزيف ثطزاقش ٝثبقس؛ وؿي و ٝثقسٞب ث ٝحيسض فٕ ٛاٚغّي قٟطر يبفز .ذب٘ٛاز ٜحيسض اظ
آشضثبيؼبٖ ث ٝضٚؾئٟ ٝبػطر وطز ٚ ٜزض قٟط اِىؿب٘سضٚدُ البٔز ٌعيس ٜثٛز  .ا ٚزض ضقشٝي
ثطق ث ٝسحهيُ دطزاذز  ٚزض ؾبَ  .ْ1898ث ٝيىي اظ ٔحبفُ ؾٛؾيبَ زٔٛوطار لفمبظ
ديٛؾز (ضائيٗ.)143:1358 ،
حيسض زض ؾبَ 1282/1903ـ ث ٝايطاٖ آٔس  ٚزض سٟطاٖ ٌطٔ ٜٚرفي  ٚوٛچه
اػشٕبفي ٖٛفبٔي ٖٛضا ثٙيبز ٟ٘بز (ضائيٗ6:1358،ـ .)7اػشٕبفي ٖٛفبٔي ٖٛسٟطاٖ ثٚ ٝاؾغ ٝاٚ
ثب ٔطوع ثبو ٛاضسجبط زاقشٙس .ثطازض ٚي فجبؼ ذبٖ افكبض  ٚچٙس فض ٛؾبظٔبٖ ٕٞز ٘يع زض
سٟطاٖ فقبِيز ٔيوطز٘س (ضائيٗ .)77:1358 ،ا٘سوي ثقس ققجٞٝبي زيٍطي زض قٟطٞبي ٔكٟس،
ضقز ،ا٘عِي ،انفٟبٖ  ٚذٛي سكىيُ قس (ضٚاؾب٘ي64:1368 ،ـ.)65
فطلٝي اػشٕبفي -ٖٛفبٔي٘ ٖٛيع ٞيچ ٌب ٜث ٝنٛضر حعة ٔشٕطوعي ،ثب ضٞجطي ٔكرم
 ٚضقش ٝاضسجبطٞبي ؾبظٔب٘ي ٔس ،ّٖٚزض٘يبٔس .ققجٞٝبي فطل ٝزض ٔٙبعك ٔرشّف اظ ػّٕ ٝزض
لفمبظ  ٚايطاٖ ٘ؿجز ث ٝيىسيٍط اظ اؾشمالَ فطاٚاٖ ثطذٛضزاض ثٛز٘س .فطل ،ٝزض سجطيع ز ٚققجٝ
زاقز؛ ققجٝي ٚاثؿش ٝث ٝثبو ٛسٛؾظ لفمبظيٞب يب ٟٔبػطاٖ ايطا٘ي اظ لفمبظ آٔس ٚ ٜققجٝي
زيٍط سٛؾظ افطازي وٞ ٝيچٍبٟٔ ٜبػط ٘جٛز٘س  ٚذٛز ٘يع ا ٚ ُٞثٔٛي سجطيع ثٛز٘س سأؾيؽ
قس ٜثٛزٞ .يچ وساْ اظ ز ٚققجٝي سأؾيؽ قس ٜزض سجطيع ذٛز ضا ديط ٚققجٝي زيٍط ٕ٘ي-
زا٘ؿز .حشّي زض ٌيالٖ ،اػشٕبفي -ٖٛفبٔي ٖٛا٘عِي افالْ وطز٘س ،اظ آ٘ؼبيي ؤ ٝؿشجسيٗ ثط
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ققجٝي اػشٕبفي -ٖٛفبٔي ٖٛضقز چيط ٜقسٜا٘س ،ثٙبثطايٗ آٖ ضا ث ٝضؾٕيز ٕ٘يقٙبؾٙس
(ؽٟيط اِسّ .)320 :1367 ،ِٝٚؾطا٘ؼبْ زض ٘كؿشي و ٝثب قطوز ٕ٘بيٙسٌبٖ ققجٞٝبي ٔرشّف
اػشٕبفي -ٖٛفبٔي ٖٛث ٝؾبَ  1286قٕؿي زض ٔكٟس ثطٌعاض ٌطزيس٘ ،رؿشيٗ ثط٘بٔٚ ٝ
٘ؾبْ٘بٔٝي ٔفهُ  ٚزليك اػشٕبفي ٖٛـ فبٔي ٖٛسٙؾيٓ ٌطزيس (آفبضي119:1379 ،؛ ضٚاؾب٘ي:،
 .)322-293 :1368زض ايٗ ٘ؾبْ٘بٔ ٝث ٝايؼبز ٌط ٜٚثؿيبض ٔرفي و ٝافضبي آٖ ضا «فسايي»
ٔيذٛا٘س٘س ،زض زض ٖٚفطل ٝاقبض ٜقس ٜثٛز .فسائيبٖ ،افطازي زاٚعّت ثٛز٘س و ٝثطاي فّٕيبر
دٟٙب٘ي ؾبظٔبٖ ٔييبفشٙس  ٚثٍٙٞ ٝبْ ٔأٔٛضيز ،اؾّح ٚ ٝثٕت زض اذشيبضقبٖ ٌصاقشٔ ٝيقس.
(ضٚاؾب٘ي )322-293 :1368 ،ثط عجك ثط٘بٔٝي سسٚيٗ قس ٜزض ٔكٟس ،ضٚؾشبٞب  ٚأالن
ؾّغٙشي ثبيس ثس ٖٚغطأز ثيٗ ضفبيب سمؿيٓ ٔيقس .أالن افع ٖٚثط ٘يبظ ٔبِىبٖ ضا ٘يع ثبيس
سٛؾظ ثب٘ه ذطيس ٜقس ٚ ٜزض اذشيبض ضٚؾشبييبٖ لطاض ٔيٌطفز( .ضٚاؾب٘ي)322 -293 :1368 ،
ثط٘بٔٔ ٝصوٛض قىُ ؾبظٔب٘ي فطل ٝضا ٔكرم ؾبذزٕٞ .چٙيٗ ايٗ ثط٘بٔ ٝذٛاؾشبض آٖ قسٜ
ثٛز سب ؾبفبر وبض ضٚظا٘ ٝوبٞف يبثس (آفبضئ .)120:1379،طوع ازاضٜي فطل ٝزض لفمبظ ثٛز.
ققجٞٝب ٘يع زض ظيط ٔؼٕٛفٝي وٕيشٝي ٔطوعي ،فقبِيز ٔيوطز٘س ،و ٝث ٝزٔ ٚؼّؽ ،يىي
ذهٛني  ٚزيٍطي فٕٔٛي سمؿيٓ ٔيقس٘س .زض ضاؼ ٔؼّؽ ذهٛني «نسض» لطاض زاقز.
ايٗ ٔؼّؽ زض ثطاثط وٕيشٝي ٔطوعي ٔؿئ َٛثٛز ٕٝٞ ٚي أٛض ققج ٝضا ازاضٔ ٜيوطز .ققج-ٝ
ٞبي ايبِشي زض قٟطٞبي سٟطاٖ ،سجطيعٔ ،كٟس ،انفٟبٖ ،ضقز  ٚسفّيؽ سكىيُ قس٘س وٞ ٝط
وساْ اظ ايٗ ققجٞٝب ٔيسٛا٘ؿز ققجٞٝبي فطفي ثٚ ٝػٛز آٚض٘سٞ .ط ققج٘ ٝيعٞ ،يئز ٔرفي
«فسايي» ثطاي ا٘ؼبْ زازٖ فّٕيبر ٔؿّّحب٘ ٝزض اذشيبض زاقز (قبوطي 24 :1358 ،ـ .)16
لكطٞبي انّي ٌطٜٞٚبي اػشٕبفي ٖٛفبٔي ٖٛفجبضر ثٛز٘س اظ :ضٚحب٘يبٖ ،ا٘مالثي ٖٛثٛضغٚا،
ثبظضٌب٘بٖ ،ظٔيٗزاضاٖ وٛچه ،نٙقشٍطاٖ ،زٞمب٘بٖ  ٚوبضٌطاٖ .ؾبظٔبٖ ٔؼبٞسيٗ لفمبظ قسيساً
سحز سأطيط ػٙجف ا٘مالثي ضٚؾي ٝلطاض زاقز.
اػشٕبفي ٖٛفبٔي٘ ٖٛرؿشيٗ حعة قىُ يبفش ٝزض ايطاٖ ٔحؿٛة ٔيقٛز .اِجش ،ٝسقساز
افضبي ايٗ حعة ا٘سن ثٛز؛ ِٚي ثب ايٗ حبَ ،زض ثيٗ ٚوالي سٙسضٚي زٚضٜي أ َّٚؼّؽ ٚ
ثقضي ا٘ؼٕٟٙبي سٙسض ٚو ٝفٛٙاٖ ا٘ؼٕٗٞبي ّّٔي زاقشٙس٘ ،فٛش وطز ٜثٛز .ثبالذط٘ ٜفٛش ايٗ
فس ،ٜضاثغٝي قب ٜثب ٔؼّؽ ضا ث ٝوّي ث ٓٞ ٝظز٘ .رؿشيٗ حعثي و ٝزض زٚضٜي حيبر
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ٔؼّؽ ز ّْٚسكىيُ قس ،حعة زٔٛوطار ثٛز .ايٗ حعة ث ٝسقجيطي ازأٝي ٕٞبٖ حعة
اػشٕبفي ٖٛفبٔي ٖٛثٛز و ٝزض زٚضٜي أ َّٚؼّؽ قٛضاي ّّٔي ،ث ٝنٛضر ؾطّي ٔ ٚحسٚز
ثبلي ٔب٘س ٜثٛز (ؾقيسي99: 1382 ،؛ آثطاٞبٔيبٖ.)92 :1387 ،
زض وٕيشٝي اػشٕبفي ٖٛفبٔي ٖٛثبو ٛثطذي اظ ايطا٘يبٖ ؾبوٗ لفمبظ ،وبضٌطاٖ  ٚديكٚ ٝضاٖ
ايطا٘ي قبغُ زض سأؾيؿبر نٙقشي آٖ ٔٙغمٕٞ ٚ ،ٝچٙيٗ ،ثبظضٌب٘بٖ  ٚديكٚٝضا٘ي و ٝثٚ ٝيػٜ
اظ ٌيالٖ  ٚآشضثبيؼبٖ ث ٝلفمبظ ضفز  ٚآٔس زاقشٙس ،فض ٛثٛز٘س .ايٗ وٕيش ٝزاضاي ٌط ٜٚفسايي
ٔؼٟعي ثٛز ،و ٝغبِجبً اظ ايطا٘يبٖ ٟٔبػط سكىيُ ٔيقس (آزٔيز ٚ )14-13 :1354 ،اظ عطق
ٔرشّف زض حٛازص ؾيبؾي ايطاٖ  ٚلفمبظ ٘مف آفطيٙي ٔيٕ٘ٛز .ثؿيبضي اظ ٔجبضظاٖ ٔكطٚعٝ
ٔب٘ٙس ٚيؼٛيٝاي (سبػط)  ٚيىب٘ي (وبضٌط ٘فز) ٍٙٞبْ البٔز زض لفمبظ ث ٝفضٛيز ايٗ حعة
زضآٔس ٜثٛز٘سٕٞ .چٙيٗ وٕيشٝي ٔصوٛض زض ػطيبٖ اؾشجساز نغيط ،ثب ٘جطز سجّيغبسي ٘يع ث ٝيبضي
ٔكطٚعٝذٛاٞبٖ ايطاٖ ثطذبؾش ٝثٛز (ديٛؾز .)4
نتيجهگيزي
آقٙبيي ايطا٘يبٖ ٟٔبػط ثب حمٛق ؾيبؾي ٔ ٚس٘ي ذٛيف ٘ ٚيع ٔفبٞيٓ ٘ ٚؾبْٞبي
ؾيبؾي ،اػشٕبفي  ٚالشهبزي ػسيس زض لفمبظٞ ،ط چٙس زض ػبيٍب ٜايكبٖ زض ٘ؾبْ الشهبزي آٖ
ٔٙغم ،ٝسغييط  ٚسحِّٛي ذبني ايؼبز ٘ىطز؛ أّب اظ ظٔيٞٝٙبي ٔ ٟٓقىٌُيطي افىبض ضس
اؾشجسازي زض ٔيبٖ ايكبٖ  ٚايطا٘يبٖ زاذُ وكٛض ٌطزيس .اظ ايٗ ِحبػ ٔيثبيؿز يىي اظ
ؾطچكٕٞٝبي ٚضٚز ا٘سيكٞٝبي اػشٕبفي  ٚؾيبؾي ػسيس ث ٝايطاٖ ضا وٙٔ ٝؼط ثٚ ٝلٛؿ
ا٘مالة ٔكطٚعيز قسٙٔ ،غمٝي لفمبظ ٔ ٚىب٘يعْ ا٘شمبَ ضا ٘يع ٟٔبػطاٖ ايطا٘ي آٖ ٔٙغمٝ
زا٘ؿز.
ثب سكىيُ احعاة ؾيبؾي  ٚسكىُّٞبي ضٚقٍٙطا٘ ٝزض ٔيبٖ وبضٌطاٖ ايطا٘ي ٟٔبػط زض ثبوٛ
 ٚزيٍط قٟطٞبي نٙقشي لفمبظ ،ظٔي ٝٙثطاي سح َّٛشٙٞيز ايٗ افطاز فطا ٓٞقس  ٚث ٝظٚزي
ٔكبث ٝسكىُّٞب  ٚاحعاة ٔصوٛض زض قٟطٞبي ا٘مالثي ايطاٖ اظ ػّٕ ٝسٟطاٖ ،سجطيع  ٚضقز ٘يع
سأؾيؽ يبفزٔ .جبضظ ٚ ٜفقبِيز ؾيبؾي ايطا٘يبٖ ٟٔبػط زض لفمبظ ث ٝحسّي ضقس  ٚسٛؾق ٝيبفز
و ٝايٗ ٌط ٜٚضا سب حس يىي اظ ٘يطٞٚبي سأطيطٌصاض زض سبضيد ؾيبؾي لفمبظ  ٚحشي ضٚؾي ٝسعاضي

وضعيتوعملکردسياسیايرانيانمهاجردرقفقازدرآستانةمشروطيت 



اضسمب زازٕٞ .بٌٖ ٝ٘ٛؤ ٝالحؾٌ ٝطزيس ،زض ديكبديف سغييط ضغيٓ ؾيبؾي ضٚؾي ،ٝاؾشفبز ٜاظ
٘يطٚي ا٘ؿب٘ي  ٚفىطي ٟٔبػطاٖ ايطا٘ي ث ٝذٛثي ٔٛضز سٛػّ ٝؾطاٖ ا٘مالثي ٖٛضٚؾي  ٚلفمبظي
لطاض ٌطفش ٝثٛز .ثٙبثطايٗ ٔالحؾٔ ٝيقٛز و ٝايطا٘يبٖ ٔميٓ لفمبظ ٔ ٚؿّٕب٘بٖ ثٔٛي آٖ ٔٙغمٝ
اظ زض فطنٞٝبي ٘ؾبٔي ،ؾيبؾي ،فىطئ ،بِي  ٚسجّيغبسي ٕٟٔشطيٗ ٘يطٞٚبي ديف ثط٘سٜي
ػطيبٖ ا٘مالة ٔكطٚع ٝثٛز٘س.
ثيقه چٙب٘ى ٝحىٔٛز ٔطوعي ايطاٖ (زِٚز لبػبض) اظ اؾشمالَ  ٚالشساض وبفي ثطذٛضزاض
ٔيثٛز ،ا٘طغي ؾبظ٘س ٜايطا٘يبٖ ٟٔبػط ٝ٘ ،ث ٝؾٛي ؾبظٔبٖ ازاضي وكٛض ذٛز  ٚايؼبز
انالحبر زض زاذُ وكٛض ،ثّى ٝثطاي سٟسيس لسضر اؾشقٕبضي ضٚؾي ٚ ٝفمت ضا٘سٖ سعاض اظ
ؾطظٔيٗٞبي اؾالٔي ٔقغٛف ٔيقس٘ .بٌفش ٝديساؾز و ٝفسْ حٕبيز زِٚز لبػبض اظ حمٛق
ٔس٘ي  ٚالشهبزي ٟٔبػطاٖ ،ايكبٖ ضا زض ٔمبثُ زِٚز ضٚؾي ٚ ٝؾطٔبيٝزاضاٖ لفمبظ فبػع
ٌصاقز .اِجشّ ٝايٗ أط ث٘ ٝحٛي زيٍط ٘بوبضآٔسي زؾشٍب ٜلبػبض ضا ثيف اظ ديف ضٚقٗ ٕ٘ٛز.
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منابع
الف) منابع فارسي
کتابها و مقاالت فارسي

وضعيتوعملکردسياسیايرانيانمهاجردرقفقازدرآستانةمشروطيت 





روسنامهها:
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ديٛؾزٌ :1صض٘بٔ ٝيىي اظ سؼبض ايطا٘ي و ٝزض  1307لٕطي ثطاي ٔؿبفطر ث ٝثبو ٛنبزض قس ٜاؾز
(ؾبظٔبٖ اؾٙبز ّّٔي.)1307 ،
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ديٛؾز  :2وبضيىبسٛض ٔطثٛط ث ٝثيساضي چيٗ ٔ ٚجبضظٔ ٜطزْ آٖ وكٛض فّي ٝاؾشقٕبض غطة زض لطٖ
٘ٛظز( ٓٞحمبيك :1325 ،قٕبض.)2 ٜ



تاريخنامةايرانبعدازاسالم،سالدوم،شمارةچهارم،بهاروتابستان 19


ديٛؾز  :3سهٛيطي اظ ػكٗ  ٚقبزٔب٘ي ايطا٘يبٖ ٔميٓ ثبو ٛزض لجبَ نسٚض فطٔبٖ ٔكطٚعيز.
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ديٛؾز  :4افالٔي ٝفطل ٝاػشٕبفي ٖٛفبٔي ٖٛايطا٘يبٖ (ثبو )ٛذغبة ثٔ ٝكطٚع ٝذٛاٞبٖ  ٚآظازي
عّجبٖ ايطاٖ (ؾبظٔبٖ اؾٙبز ّّٔي ،ثيسب).

