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 دهيچک

ٓ يبٖ ثب ٔفبٞيطا٘يا يؼيسسض ييٚ آقٙب يٚ وبضٌطاٖ ثٛٔ يطا٘يبٖ ٟٔبػطاٖ ايثب ٌؿشطـ اضسجبط ٔ
ٓ لفمبظ يبٖ ٔميطا٘يا يبؾيفّٕىطز ؾ زض ٘مف ٚ ياس، سحَّٛ لبثُ ٔالحؾٝيػس يٚ اػشٕبف يبؾيؾ
 يٞب غ زض افشهبةيف فبػع ثٛز٘س، ثٝ سسضيٞب اظ حفؼ حمٛق ذٛ وٝ سب ٔسّر يطا٘يس آٔس. وبضٌطاٖ ايدس

ُ احعاة ٚ يثٝ سكى يثٛٔ يفٙبنط ا٘مالث ييثط فٟسٜ ٌطفشٙس ٚ ثب ضإٞٙب ي٘مف ٟٕٔ يوبضٌط
ٖٛ، ٚ يفبٔ -ٖٛياػشٕبف ئز، فطلٝبَ زٔٛوطار ٌٛيزؾز ظز٘س. ؾبظٔبٖ ؾٛؾ يبؾيؾ يٞبسكىُّ

ُ لطٖ يطاٖ )اٚايا يـ ا٘مالة ٔكطٚعٝيٞؿشٙس وٝ ٕٞعٔبٖ ثب ٚلب يبؾيؾ يٞبؾبظٔبٖ ٕٞز، سكىُّ
ٗ ٟٔبػطاٖ ثب وؿت يؼبز ٌكشٙس. ٕٞچٙيٓ لفمبظ ايبٖ ٔميطا٘يا ي (، ثب ٔكبضوز ٌؿشطزٜيالزيؿشٓ ٔيث

حبضط سالـ  يطاٖ قشبفشٙس. زض ٔمبِٝياٞبٖ اذٛ ٔكطٚعٝ يبضيزض لفمبظ، ثٝ  يٚ ٘ؾبٔ يبؾيؾ ي سؼطثٝ
كبٖ زض يٍبٜ ٚ فّٕىطز ايزض لفمبظ، ػب يطا٘يوبضٌطاٖ ا يبؾيز ؾيٚضق يقسٜ اؾز سب ضٕٗ ٔغبِقٝ
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 مقدّمه

٘مبط وكٛض ثٝ  يٙسٌبٖ وبض اظ الهيطاٖ ٟٔبػطر ػٛيالشهبز ا يثؿبٔبَ٘ ٘بثٝ ز٘جب 
ثٛز٘س وٝ دؽ  يب وؿب٘يكشط ٟٔبػطاٖ، ثبظضٌب٘بٖ يبفز. زض آغبظ، ثيقسر  يذبضػ يٞبٗ يؾطظٔ

اظ  يبضيثؿ يدطزاذشٙس ٚ حش يف ٔيس، ثٝ ٕٞبٖ قغُ ؾبثك ذٛيػس يٟٙبياظ اؾشمطاض زض ؾطظٔ
بٖ ٟٔبػط، اغّت يطا٘يثٛز٘س. ٔمهس ا يطا٘يثعضي ا يبظضٌب٘ث يٞب ٙسٌبٖ قطوزيكبٖ، ٕ٘بيا

، يب٘ٝ )ٔب٘ٙس اؾشب٘جَٛ، لبٞطٜ ٚ زٔكك( ٚ ٞٙس )ثٕجئيذبٚضٔ ياظ ٔطاوع قٟط ئشٛػّٝ سقساز
ػٜ يوٝ ثٝ ٚ ئٟبػطس يٞب ٗ حطوزيٗ ٚ دطقٕبضسطيسطٚ وّىشٝ( ثٛز؛ أّب ٚلٛؿ ثعضي يوطاچ

(، اظ 1ٛؾز ي( )د67:1387، يعي)اقطف، ثٙٛفع ٝ )لفمبظ( ضا ٞسف لطاض زازٜ ثٛزيػٙٛة ضٚؾ
 يؿشٝئٟبػطاٖ ٔصوٛض، قب يعٜياٍ٘ يثبقس. ثطضؾيطاٖ ٔقبنط ٔيا يريٗ حٛازص سبضئٟٕشط
 اؾز.  ياػٜيسٛػّٝ ٚ

س يٗ ثٝ أيفطاض اظ ؾشٓ قبٜ ٚ ذبٖ ٞب، ٚ ٕٞچٙ يثطا يطا٘يوبض ايؾٛزاٌطاٖ ٚ وبضٌطاٖ ث
لفمبظ  ي بض ذٛز ضا ثٝ ٔٙغمٝيثؿ يٞب يُٕ زقٛاضثٟشط ثب سح يثٝ وبض ٚ ظ٘سٌ يبثيزؾش

ٚ سؼبضر آؾٛزٜ  يطا٘يا يفطٚـ أشقٝ يٚضاٖ ثطاكٝيٌٛ٘ٝ وٝ ثبظضٌب٘بٖ ٚ دٗيضؾب٘س٘س. ثس ئ
 ياظ وبضٌطاٖ ثطا يكبٖ، ا٘جٛٞيس٘س؛ ٚ زض وٙبض ايدؿٙسيٍط وكٛضٞب ؾىٛ٘ز زض لفمبظ ضا ٔيثب ز

وطز٘س يٚ... ٚعٗ ذٛز ضا سطن ٔ يضؿ وكبٚضظ، ٔعاينٙقش يٞبوبض زض ٔقبزٖ ٘فز، وبضذب٘ٝ
س، اظ ٕٞبٖ يٗ ػسيزض ؾطظٔ يطا٘ي(؛ أّب ٟٔبػطاٖ ا211:1385، ي؛ وؿط2ٚـ1:1354ز، ي)آزٔ

زض آ٘ؼب زاقشٙس.  يظ ؾرشيقس٘س ٚ اغّت آٟ٘ب، قطائٛاػٝ ٔ يياثشسا ثب اٚضبؿ عبلز فطؾب
دطزاذشٙس، ثٝ فّّز فسْ يوبض ٔ ـ لفمبظ ثٝيٞب ٚ نٙبوٝ زض ٔقبزٖ ٔرشّف، وبضذب٘ٝ ئٟبػطا٘

بٖ آٖ ٔٙغمٝ ثٝ يوبضفطٔب يف، اظ ؾٛيذٛ يثٝ حمٛق ا٘ؿب٘ ييٚ ٘بآقٙب يزاقشٗ سرهّم فّٙ
ٗ ٟٔبػطاٖ )چٝ ثبظضٌب٘بٖ ٚ چٝ وبضٌطاٖ( ٔٛضز ؾٛء يٗ ايقس٘س. ٕٞچٙيسٜ ٔياؾشظٕبض وك

ٚ ٔؿّٕبٖ  ئٙاض يٞب بٖ ػًٙيزض ػط يٌطفشٙس. حشيطاٖ، لطاض ٔيا يٞب يٌطاؾشفبزٜ وٙؿَٛ
: 1385، يوكشٝ قس٘س )وؿطٚ يطا٘يع چٙس ٞعاض سٗ اظ  ٟٔبػطاٖ اي( ٘يالزي1905ٔ)

غ فٙبنط ٟٔبػط، ثب يز زقٛاض، ثٝ سسضيٗ ٚضقيا يٍط، دب ثٝ دبيز ي(. اِجشٝ اظ ؾ211ٚ162ٛ
طاٖ سؼطثٝ ٘كسٜ ثٛز. يبفشٙس وٝ ٞٙٛظ سب آٖ ظٔبٖ زض اياضسجبط  يسيٗ، آزاة ٚ ضؾْٛ ػسيلٛا٘

آقٙب قس٘س. زض  ياس، افىبض ٘ٛ، فطًٞٙ ٚ سٕسٖ سبظٜيػس يحىٛٔش يب انَٛ ازاضٜآٟ٘ب ث
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ٗ ياظ ٟٔبػطاٖ ٔشحَّٛ قس. ا يبضيثؿ يٞبكٝيس، افىبض ٚ ا٘سيثطذٛضز ثب فطًٞٙ ػس ي ؼٝي٘ش
 وطز.  يبٖ ثٝ لفمبظ، سّميطا٘يآٔس ٔظجز ٟٔبػطر ا يسٛاٖ ثٝ فٙٛاٖ ديٙس ضا ٔيفطآ

ٚ  يبؾيز ؾئؿشٙس اظ ٚضق يطيسهٛ يز سب ضٕٗ اضائٝك سالـ قسٜ اؾيٗ سحميزض ا
كبٖ ٔٛضز وٙىبـ يا يبؾي، ٘مف ٚ فّٕىطز ؾئٟبػط زض لفمبظ ػٙٛث يطا٘يوبضٌطاٖ ا يضفبٞ

زْٚ لطٖ ٘ٛظزٞٓ  يٕٝيٚ ٘ ئىب٘ ئحسٚزٜ يلفمبظ ػٙٛث ي ، ٔٙغمٝيٗ ضٚيطز. اظ ايلطاض ثٍ
 زٞس. يك حبضط ضا قىُ ٔيسحم ي٘ظٔب ي ( ٔحسٚزٜيالزئ 1905ؿشٓ )سب يُ لطٖ ثيٚ اٚا

 در قفقاس يزانيت کارگزان مهاجز ايوضع

وطز٘س، فبلس سرهّم ثٛز٘س ٚ ثٝ ِحبػ يوٝ ثٝ لفمبظ ٟٔبػطر ٔ يطا٘ياوظط وبضٌطاٖ ا
آٖ ٔٙغمٝ  يشيوبض چٙس ّٔ يطٚيٗ ٘يسطاظ فمت ٔب٘سٜ يىي، يفطٍٞٙ يٞبيػٌيٚ ٚ يزا٘ف فٙ
ٗ، وبضٌطاٖ ٔصوٛض، ثٝ ذبعط ٔكىالر ي(. فالٜٚ ثط ا53: 1359، يٚضكٝ يقس٘س )ديقٕطزٜ ٔ

زاز٘س. اظ يثٝ ا٘ؼبْ ٔكبغُ ؾرز، سٗ ٔ يغي، سحز ٞط قطاياظ حمٛق وبض يٚ ٘بآٌبٞ ئبِ
س ٟٔبػطاٖ يقس يبظ ٔبِيٗ لفمبظ، ثب اعّالؿ اظ ٘يبٖ ٚ ّّٔبويـ، وبضفطٔبيٗ ضٚ نبحجبٖ نٙبيا
ثط ثبظاض وبض ٔٙغمٝ، زؾشٕعزٞب ٚ أىب٘بر كبٖ، ثب فكبض يا يٞبيٗ ثٛزٖ آٌبٞييٚ دب يطا٘يا
: 1378زاز٘س )ذؿطٚدٙبٜ،  يعاٖ ٕٔىٗ وبٞف ٔيٗ ٔيسطٗ ييظ وبض ضا ثٝ دبئح يٚ ضفبٞ يٕٙيا

لفمبظ  يـ ٘ٛدبينٙب يوبض اضظاٖ ضا ثطا يطٚي، ٘يطا٘يت، وبضٌطاٖ ٟٔبػطايٗ سطسي(. ثٝ ا38
زاز٘س. يا٘ؼبْ ٔ يعيثط ٔعز ٘بچٗ وبضٞب ضا زض ثطايسطٗ ٚ ؾرزيسطآٚضز٘س ٚ دؿز يفطاٞٓ ٔ

 ياَٚ ٔؼّؽ زض ذبعطار ذٛز زضثبضٜ ي ؼبٖ زض زٚضٜيٙسٌبٖ آشضثبياظ ٕ٘ب يىياِسِّٚٝ، قطف
ه ضٚظ ي»٘ٛقشٝ اؾز:  يطا٘يٚ اٚضبؿ وبضٌطاٖ ا ي٘فز زض ٔحّٝ نبثٛ٘چ يساض اظ وبضذب٘ٝيز

ٞب وٝ زض يطا٘يفْٕٛ ا ٚالـ اؾز. يٗ ظاٚز زض نبثٛ٘چئب ضا ثٝ ظاٚز ٘فز ثٝ سٕبقب ثطز٘س؛ ا
ػٕـ قسٜ ثٛز٘س وٝ ثب ٚوال  يه ٔؿؼسيسٜ، سٕبٔبً زض يٙس، آٔسٖ ٔب ضا قٙيٕ٘ب ئ يظاٚز فقٍّ

بٖ ٌُ ٚ قُ ٘فز، ؾطٚدب ثطٞٙٝ، يٞب زض ٔ يطا٘يٚ فالوز ا يچبضٌيٙس. حبِز ثئاللبر ٕ٘ب
س، آٖ يحُ ٕ٘بؿز ٚ ٔضٕيُ ٚ ٘بثٛز ٚ ٘يلّت ٔب ضا دبضٜ دبضٜ ٚ ػٍط ٔطا آسف ظز. ذساٚ٘س شِ

 يكب٘يٗ ضٚظٌبض شِّز ٚ دطيٚ ثٝ ا يع فطاضيطاٖ ضا اظ ٚعٗ فعيا يبيضا وٝ ضفب ياقربن
ٗ شِّز يثٝ ا يٚ ضاض ياظ ٚعٗ ٔأِٛف فطاض يٞب اظ ؽّٓ ٚ ؾشٓ ٌطؾٍٙچبضٜيٗ ثيا٘س. اا٘ساذشٝ



 

 

 

 

19،شمارةچهارم،بهاروتابستاندومرانبعدازاسالم،سالينامةاتاريخ

 

ٗ زٞٙس ثٝ البٔز ٚعيح ٔيضا سطػ يٗ قىُ ظ٘سٌيا٘س ٚ اقسٜ، ذٛزقبٖ ضا ثٝ ٞالوز ا٘ساذشٝ
ٗ وٝ يٙس ٚ ٕٞيٕ٘بئ يُ ضٚظيبَ ٚ اعفبَ ذٛز سحهيف يٞب ثطاچبضٜيٗ ثيٗ قىُ ايٚ ثب ا

« ط٘س...يٌيٗ ٘بدبن ٔيٗ ؽبِٕيٞب ضا ٞٓ اظ زؾز آٟ٘ب ا قٛ٘س آٖ دَٛيطاٖ ٔيٚاضز ذبن ا
 .1(78ـ77: 1377، ياكٝيثبغٕ ي)وال٘شط

ثٝ آٖ اقشغبَ زاقشٙس، ثٝ وٝ زض لفمبظ  ي، ثط اؾبؼ ٘ٛؿ وبضيطا٘ي، وبضٌطاٖ ايثٝ عٛض وّ
ف، زؾشٕعز يوٝ زض ٔمبثُ وبض ذٛ يب وبضٌطي( فقّٝ؛ وكبٚضظ 1قس٘س: يٓ ٔيچٟبض ٌطٜٚ سمؿ

اقشغبَ زاقز ٚ زض ٔمبثُ  يوٝ ثٝ وبض وكبٚضظ ي( ض٘ؼجط؛ ظحٕشىك2 وطز.يبفز ٔيزض ي٘مس
ـ ( ذٕجبَ )ٔرس3ٚوطز. يبفز ٔياظ ٔحهَٛ ضا زض يزاز، ثرف ا٘سويوٝ ا٘ؼبْ ٔ يوبض

ع ي٘ يبثب٘يوٝ فالٜٚ ثط وبض زض ثبضا٘ساظٞب، ثٝ فٙٛاٖ آثطؾبٖ ٚ ضفشٍط ذ يقسٜ ٚاغٜ حّٕبَ(؛ ثبضثط
وبض  ينٙقش يٞب ٍط ثٍٙبٜيوٝ زض وبضذب٘ٝ ٚ ز يطي( ٔعزٚض؛ وبضٌط ٔعز ث4ٍوطز.  يوبض ٔ

 (.123: 1384، يوطز )قبوط ئ

( Sabun chi) ينبثٛ٘چ ينٙقش يٞبٓ ثبوٛ زض ٔحّٝئم يطا٘ياظ ٟٔبػطاٖ ا يبزيسقساز ظ
٘فز ثٝ وبض اقشغبَ زاقشٙس  يٞب ٚ حفط چبٜ ي(، زض ٔطاوع نٙقشBalakhani) يٚ ثبالذب٘

طاٖ ٚ ي، ٔمبٔبر ٚظاضر ذبضػٝ اينبثٛ٘چ ي بٖ زض ٔحّّٝيطا٘ي(. وظطر ا211:1385،ي)وؿطٚ
ثٝ أٛض ٟٔبػطاٖ ٔحّٝ  يسٌيت وطز سب ثٝ ٔٙؾٛض ضؾيآٖ وكٛض زض ثبوٛ ضا سطغ يوٙؿٍِٛط

ٚوبِز »ؽ ي، الساْ ثٝ سأؾياظ ٔطاػقٝ ٔىطض آٟ٘ب ثٝ وٙؿٍِٛط يطيع، ػٌّٛئصوٛض ٚ ٘
اؾز، سب آٖ ظٔبٖ  ي(. ٌفش9ٙ-8: 1383، 1 يٙس )زٞٙٛيٕ٘ب« يطاٖ زض نبثٛ٘چيا يلٛ٘ؿٍِٛط

بٖ ٟٔبػط يطا٘يزض آٖ ٔحّّٝ ٘جٛز. وظطر ا يضؾٕ ي ٙسٜيٕ٘ب يػٟبٖ زاضا يٞب ه اظ زِٚزيچ يٞ
سٟطاٖ ضٞؿذبض  يك لفمبظ ثٝ ؾٛياَٚ ٔؼّؽ ضا وٝ اظ عط ي سٌبٖ زٚضٜٙي، ٕ٘ب2ٗ قٟطيزض ا

لفمبظ، اظ  يطا٘يسٖ وٙٙس. ٟٔبػطاٖ ايز يطا٘يٙبٖ ائٟبػط٘ك يٞب ثٛز٘س، ٔؼجٛض وطز سب اظ ٔحّّٝ

                                                           
اي ٞبي اقربل ٔرشّف ٔب٘ٙس ظيٗ اِقبثسيٗ ٔطاغٝٚضقيز اؾفٙبن ٟٔبػطاٖ ايطا٘ي زض ٕٞبٖ ظٔبٖ زض ذبعطار ٚ ٘ٛقشٝ -  1

ي  ( ا٘قىبؼ يبفشٝ اؾز. قبيس ثٟشطيٗ ٔغّت زض ذهٛل ٔؿأ1359ِٝ(، ٚ ؾيس ػقفط ديكٝ ٚضي )ػقفط ديكٝ ٚضي، 1344اي،  )ٔطاغٝ
 (.79 -77: 1387ظازٜ، ثبوٛ  ثٝ چبح ضؾب٘س)ضؾَٛ سطليزض ػطيسٜ  1908اوشجط  28ظازٜ زض ثبقس وٝ ضؾَٛ« حٕبالٖ دُ»مبِٝ ٔصوٛض، ٔ

( زض ٘بٔٝ فسائيبٖ لفمبظ ٔٙمَٛ 211: 1385٘ٛيؿس.)وؿطٚي، وؿطٚي سقساز وبضٌطاٖ ٘فز زض نبثٛ٘چي ٚ ثبالذب٘ي ضا زٜ ٞعاض سٗ ٔي - 2
ي ٔكطٚعيز دٙؼبٜ ٞعاض ٘فط شوط قسٜ ٚ ضلٓ وُ ٟٔبػطاٖ ايطا٘ي  ٘يع، سقساز ٟٔبػطاٖ ايطا٘ي سب آؾشب٘ٝ ٘يبٖسبضيد ثيساضي ايطازض وشبة 

 (.512ـ511: 1377زض ضٚؾيٝ يه ٔيّيٖٛ ٘فط سرٕيٗ ظزٜ قسٜ اؾز )وطٔب٘ي،
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كبٖ زض يع اظ ػب٘ت اي٘ يٙسٌب٘يٙسٌبٖ ٔؼّؽ اَٚ زضذٛاؾز وطز٘س سب زضنٛضر أىبٖ ٕ٘بيٕ٘ب
اظ وبضٌطاٖ  يٍطيز يٞب . ٌط1ٜٚ(211:1385،يوؿطٚ)ثبقس  حضٛض زاقشٝ ئّّ ئؼّؽ قٛضا

ٞٓ  يوطز٘س. سقسازيعاثز دُ( وبض ٔيؽ ٚ ٌٙؼٝ )اِيثبوٛ، سفّ يوكبٚضظ يٞبٗ يزض ظٔ يطا٘يا
زاقشٙس. ٞعاضاٖ ٘فط اظ وبضٌطاٖ ٔٛضز ثحض، زض  يب ثبضثطي ي، اضّاثٝ ضا٘يچ ، زضقىٝييقغُ ثّٙب

ٗ يٕٞچٙ (.53ـ  55: 1374بٖ، يٕيوطزٜ ثٛز٘س )حىقطوز « لفمبظ ئبٚضا»ؾبذشٗ ضاٜ آٞٗ 
ه يوطز٘س ٚ  يٌطػؿشبٖ وبض ٔ يضاٜ ؾبظ يٞب ؼبٖ ٚ قطوزيالر آشضثبياظ آٟ٘ب زض ق يسقساز

( زاغؿشبٖ Gubrnya) يبيٌٛثط٘ نٙقز ٚ حُٕ ٚ ٘مُ يٞب چٟبضْ وبضٌطاٖ قبغُ زض ثرف
 . (53 ـ 55: 1374 بٖ،يٕيحى)زاز٘س  يُ ٔيٞب سكى يطا٘يضا ا

ٞب ٚ ٔأٔٛضاٖ  قس ٚ وٙؿَٛيبٖ ٔٙقمس ٕ٘يٚ وبضفطٔب يطا٘يٗ وبضٌطاٖ ايث يضزاز ضؾٕلطا
ٟٔبػطاٖ، اغّت ٘بٔٛفك  ي زض ٔمبْ ٚنَٛ حمٛق اظ زؾز ضفشٝ -ٞطچٙس ثٝ اوطاٜ -يطا٘يا

طاٖ زض لفمبظ، ي(. ثٙب ثٝ ٘ٛقشٝ غ٘طاَ وٙؿَٛ ا153: 1332ثٛز٘س )اؾٙبز ٚظضار أٛضذبضػٝ، 
 ياب ٌطفشبض حبزطٝيز ٚ يٗ وبض زچبض ٔهسٚٔيض ٔقبزٖ ٘فز، اٌط زض حبٖ قبغُ زيطا٘ياغّت ا

ف فبػع يحمٛق ذٛ ي ٝ، اظ ٔغبِجٝيٗ ضٚؾيثب لٛا٘ ييٚ فسْ آقٙب يؾٛازيقس٘س، ثٝ فّّز ثئ
 .2(485: 1322ٔب٘س٘س )اؾٙبز ٚظاضر ذبضػٝ،ئ

 ياٞبِ يوبض ثٝ لفمبظ، ٔٛػت ٍ٘طا٘ يبيبٖ ػٛيطا٘يفالٜٚ ثط ٔكىالر فٛق، ٟٔبػطر ا
جبٖ وٓ يضل يسٜيبٖ ضا ثٝ زيطا٘يطا آٟ٘ب ثٝ حك، ايقس؛ ظئ يىبضاٖ ثٛٔيلفمبظ ٚ ثٝ ذهٛل ث

                                                           
ّؽ قٛضاي ّٔي ايٗ ي ٘رؿز ٔؼ اي ثٝ ٕ٘بيٙسٌبٖ زٚضٜ( عيّ ٘ب1286ٝٔ)سيطـ ذطزاز1907قٛز ٟٔبػطاٖ زض غٚئٌٗفشٝ ٔي -  1 

 (.119:1379ذٛاؾشٝ ضا سىطاض وطز٘س )آفبضي،
قس زض ثبوٛ  ذب٘ٝ ايطاٖ سٕبْ ٔؾبِٕي وٝ سب آٖ ٚلز زض ايطاٖ ٚالـ ٔي لٛ٘ؿَٛ»٘ٛيؿس: ٔحّٕس أيٗ ضؾَٛ ظازٜ زض ايٗ ٔٛضز ٔي -  2

قس ظز، ٕٞٝ وبض ضا ٔطسىت ٔي ذز، وشه ٔيا٘سا ٕ٘ٛز، ثٝ حجؽ ٔي وطز، ٔحبوٕٝ ٔي زاقز، ػطيٕٝ ٔي ٘ؿجز ثٝ اسجبؿ ايطاٖ زضيغ ٕ٘ي
ٚضي ٞٓ وٝ ذٛز اظ ٟٔبػطاٖ ثٛز، ذبعطار ذٛيف ضا ايٍٙٛ٘ٝ  (. ديك4:1329ٝ،ايطاٖ ٘ٛ) «ٌطفزٚ لبٖ٘ٛ ضٚؾيٝ ٞٓ ػّٛ آٖ ضا ٕ٘ي

ٟبػطيٗ ٚ ٞبي ايطاٖ زض ذبضع ٞٓ ظٚضٌٛيي ٔٙفقز عّجي ٚ غبضسٍطي ضا وٙبض ٍ٘صاقشٝ ٔ ٌطي فٕبَ لٛ٘ؿَٛ»...ا٘قىبؼ زازٜ اؾز: 
ثط٘س زٞمب٘بٖ ثسثرز ايطا٘ي ضا وٝ اظ ؽّٓ اضثبة ٚ وسذسا ٚ ٔبٔٛضيٗ ٔبِيٝ ٚعٗ ذٛز ضا سطن ٌفشٝ زض ذبضع ثب وٕبَ ؾرشي ثؿط ٔي

)آغيط: « وطز٘سٞبي ٌٛ٘بٌٖٛ ِرز ٔي ٞبي زٚض زؾز سب ٔعاضؿ سقميت ٕ٘ٛزٜ ثب ثٟب٘ٝ ثحبَ ذٛز ٍ٘صاقشٝ آٟ٘ب ضا سب زٞبر، سب وبضذب٘ٝ
ٞب اظ ٟٔبػطاٖ ٚ وبضٌطاٖ ايطا٘ي ثٝ حسي ثٛز وٝ وٙؿَٛ زض لجبَ ٔطي ٞط وبضٌط  ٌطي سٛػّٟي ٚ فسْ حٕبيز وٛ٘ؿَٛ ي. ث(1322،2

آ٘ىٝ ٘فقي اظ آٖ ثسؾز زاز؛ ثيٌطفز ٚ وبض قىبيز ضا فيهّٝ ٔيسٛٔبٖ اظ وبضفطٔبيبٖ ٔي 200ـ300ايطا٘ي ٘بقي اظ ؾٛا٘ح وبض، ٔجّغ
 (.Şahin,1963 :117ذب٘ٛازٜ وبضٌط سّف قسٜ ثطؾس )
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ٗ ثٝ يظ٘ٙس. ثٙبثطايقبق زؾز ٔ يبفز حسالُ زؾشٕعز، ثٝ أٛضيؿشٙس وٝ ثب زضيٍ٘طئ يسٛلق
 دطزاذشٙس. يز ٟٔبػطاٖ سبظٜ ٚاضز ٔيآظاض ٚ اش

ْ. زض حسٚز قهز سب ٞفشبز  1904زض ؾبَ ط ٔبٞط يغ يطا٘يٗ زضآٔس وبضٌطاٖ ايبٍ٘ئ
-يبفز ٔيزض يطا٘يه وبضٌط ايوٝ  يزض ٚالـ ٚػٟ (21: 1383ي)زٞٙٛوٛده شوط قسٜ اؾز. 

قس يط وبضٌطاٖ دطزاذز ٔيثٛز وٝ ثٝ ؾب يعاٖ زؾشٕعزيؿز وٛده وٕشط اظ ٔيوطز، حسٚز ث
وطز، يبفز ٔيظ زضوٝ حسالُ زؾشٕعز ضا زض لفمب يٗ حبَ، وبضٌطيثب ا(. 51: 1374بٖ، يٕي)حى
-ئ يوبضٌطاٖ ٟٔبػط ثب لٙبفز ظ٘سٌ. زاقز يطا٘يه وكبٚضظ اي٘ؿجز ثٝ  يسطضاحز يظ٘سٌ

فطؾشبز٘س. يطاٖ ٔيف، ثٝ ايذٛ يٞباؾشفبزٜ ذب٘ٛازٜ ياظ زضآٔس ذٛز ضا ثطا يوطز٘س ٚ ثرك
وٝ  ي. ٔمساض د1ِٛاٚ ثفطؾشس يع ثطاياِجشٝ، زٞمبٖ ٟٔبػط ٔٛؽّف ثٛز وٝ ؾٟٓ اضثبة ذٛز ضا ٘

ٖٛ يّيفطؾشبز٘س، ؾبال٘ٝ ثٝ زٚ ٔيب ثٝ وكٛضقبٖ ٔيآٚضز٘س يطاٖ ٔيوبضٌطاٖ ٟٔبػط ثب ذٛز ثٝ ا
 (.82: 1351س )ا٘شع، يضؾيضٚثُ ٔ

عاٖ حضٛض ذٛز ضا زض يغ سٛا٘ؿشٙس ٔيثٝ سسض يطا٘يسٜ، ٟٔبػطاٖ ايضغٓ ٔكىالر فس يفّ
بظزٜ زضنس يْ.  1893ؾبَ ٙس. چٙب٘ىٝ، زض يسط ٕ٘بلفمبظ دط ضً٘ يٚ وكبٚضظ ئطاوع نٙقش

 2/22زاز٘س. زٜ ؾبَ ثقس يُ ٔيسكى يطا٘ياظوبضٌطاٖ قبغُ زض نٙقز ٘فز ثبوٛ ضا وبضٌطاٖ ا
ٗ ؾبَ، يزضنس، ثبِغ قس ٚ زض ا 1/29ْ. ثٝ  1915عاٖ زض ؾبَ يٗ ٔيثٛز٘س. ا يطا٘يزضنس آٟ٘ب ا
: 1383،يز٘س )زٞٙٛزض نٙقز ٘فز ثبوٛ ضسجٝ اَٚ ضا اظ ٘ؾط سقساز، اقغبَ وط يطا٘ئٟبػطاٖ ا

٘فط  62000سب  15615، البٔز حسٚز 1891ـ  1903 يؾبِٟب يثطاؾبؼ اعالفبر ضؾٕ(. 22
 .2(66: 1384سٜ اؾز )ثىٛٚا، يزض لفمبظ، ثٝ طجز ضؾ يطا٘يا يوبضٌط فهّ

 

                                                           
ضفشٙس. ٌطٚٞي اظ ٟٔبػطاٖ ثطاي البٔز زائٕي ضاٞي سٛضيح آ٘ىٝ وبضٌطاٖ ٟٔبػط اغّت ثٝ زٚ ٘حٛ ٔشٕبيع ثٝ ذبضع اظ وكٛض ٔي - 1

ي زْٚ،  قس٘س. زض ٘حٜٛي ذٛز ضا ثطاي ٕٞيكٝ سطن ٌفشٝ ٚ زض ذبضع اظ وكٛض ؾبوٗ ٔي قس٘س وٝ زض ايٗ نٛضر ذب٘ٛازٜٔمهس ٔي
قس٘س ٚ ٔمساضي دَٛ ضا ثٝ عٛض ؾبال٘ٝ يب ٔبٞيب٘ٝ ثٝ ذب٘ٛازٜ ذٛز وٝ ؾبوٗ ايطاٖ ثٛز٘س  ض زائٕي يب فهّي فبظْ ٔئٟبػطاٖ ثطاي وب

-وطز٘س ٚ سحز سؿّظ ّّٔبويٗ ٔي ي ٟٔبػطاٖ زض ٕٞبٖ ٔٛعٗ ؾبثك ظ٘سٌي ٔي فطؾشبز٘س. زض ٞط نٛضر ضٚقٗ اؾز وٝ ذب٘ٛازٜٔي

 ٔب٘س٘س.
سٛاٖ ٔيعاٖ زليك ا٘س ٕ٘ي( ٘يع اطجبر ٕ٘ٛز29:1385ٜ( ٚ آضسٛ٘يبٖ )آضسٛ٘يبٖ،118:1384ي،اِجشٝ ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ قبوطي )قبوط -  2

 قس٘س. ٟٔبػطاٖ ضا ٔكرم وطز؛ چٖٛ ثؿيبضي اظ وبضٌطاٖ ثٝ نٛضر غيطلب٘ٛ٘ي ٚاضز لفمبظ ٔي
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 قفقاس بز مهاجزان ياسيو س يط اقتصاديمح يزگذاريتأث

 يقٟطٞب ئرشّف الشهبز يبٞز زض ثرفيضٕٗ فقبِ يطا٘يط ٟٔبػطاٖ ايوبضٌطاٖ ٚ ؾب
ظ يٗ ثطذٛضز ثب ٔحيشٟب ٚ ٕٞچٙيٍط ّّٔيٚ ز ي، ضٚؾيلفمبظ، اقشغبَ زض وٙبض وبضٌطاٖ لفمبظ

قس٘س ٚ يآقٙب ٔ يسيػس يٞبكٝي، فطًٞٙ ٚ ا٘سيلفمبظ، ثب ؾجه ظ٘سٌ يٚ فطٍٞٙ ياػشٕبف
لطاض، اغّت آٖ ٗ يٌصاقز. ثسيط ٔيآٟ٘ب سأط يٝيس ذٛاٜ ٘بذٛاٜ ثط افىبض ٚ ضٚحيظ ػسيٗ قطايا

ب ٚ ئشحَّٛ قسٜ ثٛز٘س )سط يٌكشٙس، اظ ِحبػ فىطيطاٖ ثبظ ٔيوٝ ثٝ ا يزؾشٝ اظ وبضٌطا٘
، يثب حك ٚ حمٛق نٙف يي(. آقٙب25-24: 1382ٍطاٖ، يٚ ز ي؛ قبوط129: 1357چ، يدبِٚٛ

ط وبضٌطاٖ ٚ ٔطزْ لفمبظ، قطوز زض يٞب ثٝ ٕٞطاٜ ؾبٞب ٚ قٛضـقطوز زض افشهبة
لفمبظ، آٟ٘ب ضا ثٝ  يبؾيط ؾيب غيٚ  يبؾيؾ يٞبٞب ٚ ٌطٜٚز زض ؾبظٔبٖيفضٛٞب ٚ يؾرٙطا٘

ُ وطز. يطاٖ، سجسي٘ٛ ثٝ زاذُ ا يٚ اػشٕبف يبؾيافىبض ؾ يغ، ثٝ فٙبنط ٔٙشمُ وٙٙسٜيسسض
ٝ ثط يػبٔقٝ ضٚؾ يظ ا٘مالثيط قطايٗ ظازٜ زض ٕٞبٖ ظٔبٖ زض ذهٛل سأطيً حؿيث يفّ

 يذعض ٚ حشّ يبٖ زض سٕبْ لفمبظ، ٔبٚضايطا٘يا»ٍٙٛ٘ٝ ٘ٛقز: يبٖ ٟٔبػط ايطا٘يكٝ ايز ٚ ا٘سيشٞٙ
بٖ درف قسٜ زض ؾطاؾط يطا٘يؿز وٝ ايقٛ٘س ... ٕٔىٗ ٘يسٜ ٔيؾطاؾط ٟ٘ط ٍِٚب ثٝ ٚفٛض ز

سفبٚر  يذجط ٚ ٘ؿجز ثٝ آٖ ث يآٖ وكٛض ث يز عّجيحطّ يٚ غٛغب يٝ اظ حطوبر آظازيضٚؾ
 (.2: قٕبض1324ٜ، ٛضبريف« )ثبقٙس

سا يد يٗ نٙف ثبظضٌب٘بٖ ؾبوٗ ثبوٛ، افطازيٚ ثٝ ذهٛل زض ث يطا٘ياٖ اٗ ٟٔبػطيزض ث 
ٗ افطاز، يبٖ ايضا ثط فٟسٜ ٌطفشٙس. اظ ٔ يطاٖ ٘مف ٟٕٔيا يبؾيقس٘س وٝ ثقساً زض حٛازص ؾ

ظازٜ )فضٛ حعة زٔٛوطار يٚ ٔحّٕس نبزق فّ 1ُ اِشؼبض(ي)ٚو يعيسٛاٖ ثٝ آلب ٔحّٕس سجطئ
س٘س يع ا٘شربة ٌطزي٘ ئّ ئؼّؽ قٛضا يٙسٌيثٝ ٕ٘ب يٗ حشّطاٖ( اقبضٜ وطز، وٝ ٞط زٚ سيا

وٝ زض ظٔبٖ ٔٛضز ثحض زض  يعيٓ عبِجٛف سجطيٗ فجساِطحي(. ٕٞچ16ٙ: 1363ز، ي)آزٔ

                                                           
ٞبي  ٚ زض آ٘ؼب ثب ا٘سيكٝ ٕ٘بيٙسٌي سؼبض ضا ثط فٟسٜ زاقز، زض ثبوٛ سحهيُ وطزٜ ثٛز ي اَٚ ٔؼّؽ قٛضاي ّٔي اٚ وٝ زض زٚضٜ -  1

 (.99:1379ؾٛؾيبَ زٔٛوطاسيه آقٙب قسٜ ثٛز )آفبضي،
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اَٚ ٔؼّؽ  ي زٚضٜ يٙسٌيع، ثٝ ؾِٕز ٕ٘بيؿز، اظ عطف ٔطزْ سجطيظئ« لفمبظ يٚالز»
 . 1ا٘شربة قس ئّ يقٛضا

 يطيٝ؛ قىُ ٌيبٖ ٔؿّٕب٘بٖ ضٚؾيزض ٔ يا٘شمبز يٞبٝيظ فٛق، ضقس ٘كطيزض وٙبض قطا
ٞب، اظ ٗ يٗ ؾطظٔيزازٜ زض ا يضٚ يبؾيٝ ٚ لفمبظ؛ حٛازص ؾيزض ضٚؾ يبؾيؾ ياحعاة ٚ ٌطٟٚٞب
 1905(، ا٘مالة ييبيه لسضر آؾيٝ اظ يٝ ٚ غادٗ )ثٝ فٙٛاٖ قىؿز ضٚؾيػّٕٝ ػًٙ ضٚؾ

كٝ ٚ سفىط يوٝ ثط ا٘س ثٛز٘س يفٛأّ 2ٚ ٔؿّٕبٖ زض لفمبظ يٗ ػًٙ اضٔٙيٝ، ٚ ٕٞچٙيضٚؾ
 يطا٘يك ٟٔبػطاٖ ايٝ، اظ عطيضٚؾ 1905ط ٌصاقشٙس. ثٝ ذهٛل ا٘مالة يسأط يطا٘ئٟبػطاٖ ا
بٖ ٟٔبػط، يطا٘ياظ ا يبضيٌصاقز. ثؿ يطاٖ ثط ػبيز ايزض ا٘مالة ٔكطٚع ييط ثؿعايلفمبظ، سأط

 ي ضٜقبٜ زض زٚ ئحّٕسفّ يطٚٞبيذٛاٞبٖ ٚ ٘بٖ ٔكطٚعٝيثٝ ز٘جبَ اقشقبَ آسف ػًٙ ٔ
ٛؾشٙس. يد ئطزٔ يطٚٞبيؼبٖ ثٝ ٘يػٜ زض آشضثبيثٝ ٚ يٗ لفمبظيط ثب فٙٛاٖ ٔؼبٞسياؾشجساز نغ

-ٝي، ثبلط اضٚٔي، نبزق چط٘ساثيىب٘يطظا ٘ٛضاهلل ي)ؾشبضذبٖ(، ٔ يزاغاؾساهلل غفبضظازٜ، ؾشّبض لطٜ
ذبٖ  يٛ، حبػئؿ ياظ ػّٕٝ وبضٌطاٖ ٟٔبػط، ٚ فّ يي، ٔحّٕس اؾىٛيعياف سجط ي، سميا
ٞؿشٙسوٝ ٘بٔكبٖ  يطا٘ياظ ػّٕٝ ثبظضٌب٘بٖ ٟٔبػط ا يس ؾّٕبؾيٚ ؾق يعزي، ٔحّٕس ياٝيؼٛيٚ

، يبز قسٜ اؾز )ٖ.ن: دٛض ظٔب٘يطاٖ يذٛاٜ أكطٚعٝ يبؾيٗ ؾئؼبٞساٖ ٚ فقّبِ ي زض ظٔطٜ
 يٞبزياظ فقبِ يا(. زض ازأٝ، ثٝ ٌٛق1363ٝ؛ عبٞطظازٜ ثٟعاز، 54-5ٚ  36-45: 1390

 قٛز. يٌطفز، اقبضٜ ٔيسازٞب قىُ ٔيٗ ضٚياظ ا يطيطدصيوٝ ثب سأط يطا٘ئٟبػطاٖ ا يبؾيؾ

ػٙجف ٔكطٚعٝ ٚ ا٘ىكبف  ياػشٕبف -يالشهبز يٞبٙٝيكيدزضوشبة  يذؿطٚ قبوط
-ي٘بآٌبٜ ٚ ث يبؾيزض لفمبظ، اثشسا اظ ٘ؾط ؾ يطا٘يوبضٌطاٖ ا»: ؿسي٘ٛئ يبَ زٔٛوطاؾيؾٛؾ

 يحش يحبضط ثٝ لجَٛ ٞط وبض ي٘بٔؿبفس ظ٘سٌ ظيُ قطايٍط ثٝ زِيسؼطثٝ ثٛز٘س ٚ اظ عطف ز
-يط ٔيعثبٖ سأطيذٛز ثط ثبظاض وبض وكٛض ٔ ي قس٘س وٝ ثٝ ٘ٛثٝيبض وٓ ٔيثؿ يثب زؾشٕعزٞب

                                                           
 عبِجٛف زض ايٗ ظٔبٖ اظ ٔكطٚعٝ ضٌٚطزا٘سٜ ثٛز ٚ ٕ٘بيٙسٌي ٔؼّؽ ضا ٘ذصيطفز.  - 1
َ ايٗ ٔيالزي ثب وكشٝ قسٖ يه ػٛاٖ ٔؿّٕبٖ ثٝ زؾز اضأٙٝ آغبظ قس. ثٝ ز٘جب 1905ػًٙ اضٔٙي ٚ ٔؿّٕبٖ زض لممبظ ثٝ ؾبَ  - 2

حبزطٝ اثشسا زض ثبوٛ ٚ ؾذؽ زض ؾبيط قٟطٞب ٚ ٔٙبعك لفمبظ زأٙٝ ايٗ ػًٙ ٌؿشطـ يبفز. زض عي ايٗ ػًٙ ٞعاضاٖ ٘فط اظ اٞبِي 
؛ ػجبضِي، 58 – 50: 1381؛ ؾٝ ٚيشٛ ذٛؾىي، 163 – 161: 1385ٔؿّٕبٖ ٚ اضٔٙي ٔٙغمٝ وكشٝ قس٘س. ثطاي آٌبٞي ٖ.ن: )وؿطٚي، 

 سب( ثي
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 يزض ٔٛاضز يطا٘يؿز وٝ اظ وبضٌطاٖ اي٘ ي( ثٝ افشمبز اٚ قى126ّ: 1384، ي)قبوط«. ٌصاقز
(. أّب ثٝ 28: 1359، يطقسٜ اؾز )قبوياؾشفبزٜ ٔ يقىؿشٗ افشهبة وبضٌطاٖ ثٛٔ يثطا

آقٙب قس٘س ٚ سٕبؼ ٚ  يٚ ؾبظٔب٘ يبؾيغ ثب ٔؿبئُ ؾيزض لفمبظ ثٝ سسض يطا٘يٞطحبَ، وبضٌطاٖ ا
ف يكبٖ ضا اظ حمٛق ذٛيا يعاٖ آٌبٞيٝ، ٔيلفمبظ ٚ ضٚؾ يوبضٌط يٞبآٟ٘ب ثب ػٙجف ييآقٙب
 ئحّآٖ زٚضٜ، زض اؾٙبز زِٚز  يٞبزض افشهبة يطا٘يف زاز. قطوز وبضٌطاٖ ايافعا

زٚ ٞعاض ٚ حسٚز ( ْ. 1906) يقٕؿ 1285ؾبَ اظ ػّٕٝ، زض سٜ اؾز. يؼبٖ ثٝ طجز ضؾيآشضثب
ب ٕٞبٖ ي ياضٔٙ يبي)ٚالـ زض ٌٛثط٘ يٚضزقبغُ زض ٔقبزٖ ٔؽ اهلل يطا٘يوبضٌط ادب٘هس 

زاز٘س ٚ زض سبثؿشبٖ ٕٞبٖ ؾبَ يُ ٔيافشهبة وٙٙسٌبٖ ضا سكى ي( ٌطٜٚ انّطٚاٖيا يبيٌٛثط٘
اف زؾز ثٝ يسم ي٘ؿبػ زض وبضذب٘ٝ يٚ لفمبظ يثٝ ٕٞطاٜ وبضٌطاٖ ضٚؾ ي٘طايوبضٌطاٖ ا

ؽ لفمبظ، يدّ ي ثٝ ٌعاضـ ازاضٜ(. 16: 1357ب، يؽ ٘ي؛ ضئ127: 1384، يافشهبة ظز٘س )قبوط
، 1907( زض ؾبَ Zangezoorظٚض )ظٍ٘ٝ ئقبزٖ ٔؽ ٔٙغمٝ يوبضٌط يٞبافشهبةزض 

ٗ حسٚز زٚ ٞعاض ي(. ٕٞچ32ٙ: 1385بٖ، يٛز٘س )آضسٛ٘ث يطا٘يوٙٙسٌبٖ، ا كشط افشهبةيب ثي٘هف 
افشهبة وٙٙسٌبٖ ضا زض ٔقبزٖ  يانّ ي ، ٞؿشٝيؼب٘يٚ دب٘هس سٗ اظ افشهبة وٙٙسٌبٖ آشضثب

زاز٘س )فجساهلل يُ ٔي(، سكىيقٕؿ 1259ْ. / 1906)ؾبَ  يٚضزآٞٗ اهلل يٞبٔؽ ٚ وبضذب٘ٝ
 (.23: 1356اف، 

ز ٚ ي، فقب1ِٝيبَ زٔٛوطار ضٚؾية ؾٛؾحع يٞبزيٚ ٌؿشطـ فقبِ يطيٌ ثب قىُ
ٗ وبضٌطاٖ، ٚاضز ضٚ٘س يـ ثبوٛ ٚ زض ثئرهٛنبً زض ثرف نٙب  زض لفمبظ، يا٘مالث ي ٔجبضظٜ

ٗ، يبؾز اؾشبِيض  ثٝ 2ىٟبيثّكٛ ي غ حعة ٔصوٛض ٚ قبذٝيسسض وٝ ثٝ ييػب قس. سب يسيػس
ٞب  ت، اغّت افشطاويطسسٗ يس٘س. ثسيزاض ٌطزٗ ٔٙغمٝ ضا فٟسٜيا يوبضٌط يحطوشٟب يؾبظٔب٘سٞ

                                                           
ثٛؾيّٝ دّرب٘ف ٚ اوؿُ ضاز زض غ٘ٛ ؾٛييؽ ٌصاقشٝ قس ٚ زض  1883ٞبي حعة ؾٛؾيبَ زٔٛوطار ضٚؾيٝ زض ؾبَ  ٘رؿشيٗ ثٙيبٖ - 1

ٞبي ضٚؾي حعة وبضٌطاٖ ؾٛؾيبَ ـ زٔٛوطار ضٚؾيٝ ضا ثٙيبز ٟ٘بز٘س. زض زٚٔيٗ وٍٙطٜ حعة وٝ ثٝ ؾبَ  ٔبضوؿيؿز 1898ؾبَ 
زؾشٝ سمؿيٓ قس٘س: اوظطيز يب ثّكٛيه ٚ الّيز يب ٔٙكٛيه. فطق ٞبي ضٚؼ ثٝ زٚ  زض ثطٚوؿُ ٚ ِٙسٖ سكىيُ قس ٔبضوؿيؿز 1903

 -1255: 1389ٞبي ٔجبضظٜ ثٛز. ثطاي آٌبٞي ثيكشط ٖ.ن: ) دبِٕط،  ٔيبٖ ايٗ زٚ ثٝ عٛض وّي زض ٔؿبئُ ٔطثٛط ثٝ ؾبظٔبٖ ٚ قيٜٛ
 (1380؛ وٛالئي، 1265

ثٝ ذٛيف اعالق وطز ٚ ثٝ  1903ٚؾيٝ زض ؾبَ ثّكٛيه ٘بٔي ثٛز وٝ ػٙبح چخ افطاعي حعة ؾٛؾيبَ زٔٛوطار وبضٌطي ض - 2
 (1382ثبلي ٔب٘س. ثطاي اٌبٞي ثيكشط ٖ.ن: ) الجبَ،  1952نٛضر ثركي اظ فٙٛاٖ ؾيبؾي حعة وٕٛ٘يؿز اسّحبز قٛضٚي سب ؾبَ 
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زض ثبوٛ حسٚز  1904ٌطفشٙس. زض ثٝ ذٛز  يٚ ا٘مالث يبؾي، ضً٘ ؾيوبضٌط يٞب ٚ افشهبة
ؿز ٚ زٚ زضنس اظ وُّ وبضٌطاٖ ثبوٛ ضا يجبً ثيٚػٛز زاقز وٝ سمط يطا٘يٞفز ٞعاض وبضٌط ا

 ٔصوٛض يغ ػصة حطوشٟبيع ثٝ سسضي٘ يطا٘ي(. وبضٌطاٖ ا68: 1384،يسيقس٘س )ؾقيقبُٔ ٔ
 يٞبػؿشٙس. قطوز زض افشهبةيٞب قطوز ٔٞب ٚ قٛضـف زض افشهبةيف اظ ديقسٜ ٚ ث

 طاٖ قس. يقسٖ وبضٌطاٖ ضا٘سٜ قسٜ اظ ا يثٛز وٝ ثبفض ا٘مالث ي، اظ ػّٕٝ ٔٛاضزيوبضٌط

ؼبز يلفمبظ، ا يطا٘يٗ ٟٔبػطاٖ ايٍط ٌؿشطـ افىبض ٘ٛ زض ثياظ ػّٕٝ اثقبز ٚ ٔؾبٞط ز
 يٓ آٖ ٔٙغمٝ ثٛز. ثب ٌؿشطـ حؽّ ٕٞجؿشٍيبٖ ٔميطا٘يا يظ ؾٛٞب اس ٚ ضٚظ٘بٔٝئساضؼ ػس

ع ٔٛضز يٝ ٘يطيذ يٞبٞب ٚ ثقسٞب ا٘ؼٕٗؽ ٔساضؼ، ضٚظ٘بٔٝيبٖ ٟٔبػط زض لفمبظ، سأؾيطا٘يبٖ ائ
الساْ  ٛضبريفسٜ يع ػطيكبٖ، لطاض ٌطفز. زض ٕٞبٖ ظٔبٖ ٘يبٖ ايٗ افطاز اظ ٔيسطسٛػّٝ آٌبٜ

 يبؾيٚ ؾ ياػشٕبف يٞب يضقس آٌبٞ يآٔسٞبيع فٛق ضا اظ دؽ ٔحبفُ ٚ ٔطاويبٖ ثٝ سأؾيطا٘يا
بٖ زض ثبوٛ يطا٘يٗ ا٘ؼٕٗ اي(. ا2ِٚ: قٕبضٜ 1324، ٛضبريفكبٖ زض لفمبظ زا٘ؿز )يا

اظ  يطاٖ زض ثبوٛ، ثٝ اسفبق ػٕقي، وٙؿَٛ ٚلز ا«طظا اثٛاِحؿٗ ذبٖ ٔقبضساِؿّغٙٝئ»سٛؾظ
( ا٘ؼٕٗ 2،56:1383 يٟبزٜ قس )زٞٙٛق ثٙب 1324٘ٓ آٖ قٟط ثٝ ؾبَ يسؼّبض ٚ ثبظضٌب٘بٖ ٔم

ثط  يٙسٌبٖ ٔجٙيف ضا اظ عطح ٕ٘بيز ذٛي، حٕبئّ ي٘رؿز ٔؼّؽ قٛضا ي ٝ زض زٚضٜيطيذ
رز يٙسٌبٖ ضا ثطاٍ٘يٗ ٕ٘بيضا افالْ وطز ٚ سحؿ يك اؾشمطاو زاذّياظ عط يؽ ثب٘ه ّّٔيسأؾ

ٚاثؿشٝ ثٝ  يٞبؽ ا٘ؼٕٗ ٔصوٛض، ٔساضؼ ٚ ضٚظ٘بٔٝي(. ثٝ ز٘جبَ سأؾ23: 1377، ي)وطٔب٘
قس. زض ثبوٛ زٚ ؼبز يٓ لفمبظ، ائم يطا٘ياظ سٛاٍ٘طاٖ ٚ ثبظضٌب٘بٖ ا يبٖ، سٛؾظ ٌطٚٞيطا٘يا

 ٝيٗ، ٟٔبػطاٖ زٚ ٘كطي. ٕٞچ1ٙؽ قسيسأؾ تمدن ٚ اتّحاد يثٝ ٘بٟٔب يطا٘ئقشجط ا ئسضؾٝ

                                                           
بوٙبٖ ٚ ٌطزز.ايؼبز ايٗ ٔساضؼ اغّت ثٝ ٕٞز ؾ ق. ثبظ ٔي1324سطيٗ ٔسضؾٝ ايطا٘ي زض ضٚؾيٝ، ثٝ ؾبَ  سبضيد سأؾيؽ لسيٕي -  1

-ٔٙس نٛضر ٔي ٞبي ٘مسي ٔطزْ فاللٝ آٚضي افب٘ٝ ٞبي ذيطيٝ ٚ ػٕـ وٕه ٔبِي سؼّبض ايطا٘ي لفمبظ ٚ ٔقٕٛالً اظ ضاٜ سكىيُ ا٘ؼٕٗ

زض ضٚؾيٝ، ثٝ ؾجت ٔؿسٚز قسٖ ثبة سؼبضر، ٚضقىؿشٍي سؼبض ايطا٘ي ٚ ثبظٌكز  1917ٌطفز. ثٝ عٛضي وٝ دؽ اظ ا٘مالة اوشجط 
(. اظ ٔسضؾٝ اسّحبز ثبوٛ، اسفبق 20:1370ٚعٗ، ازأٝ وبض ايٗ ٔساضؼ ثٝ ٚيػٜ اظ ٘ؾط ٔبِي ٔرشُ ٌطزيس )ايٕب٘ي،اسجبؿ ٔشَّٕٛ ايطا٘ي ثٝ 

ق. 1324ققجبٖ  15سٛاٖ ثٝ فٙٛاٖ ٟٕٔشطيٗ ٔساضؼ ايطا٘ي زض ضٚؾيٝ ٘بْ ثطز. ٔسضؾٝ اسّحبز زض  سفّيؽ ٚ ٔسضؾٝ ٔؾفطي فكك آثبز ٔي
اي اظ سؼبض ٔقطٚف آٖ ظٔبٖ ٕٞچٖٛ حبع ٔال حؿيٗ سجطيعي ٚ ثٝ يبضي قطيف  ٕز فسٌٜطي ايطاٖ ٚ ثبٞ زض ٘شيؼٝ ٔؿبفي وٛ٘ؿَٛ

(. زضثبضٜ سأؾيؽ ٔسضؾٝ اسفبق سفّيؽ، يحيي زِٚز آثبزي 21:1370اِسِّٚٝ ٕ٘بيٙسٜ ٚلز زِٚز ايطاٖ زض ثبوٛ سأؾيؽ قس )ايٕب٘ي،
يطاِسِٝ وٝ آٖ ٚلز ٚظيط ٔرشبض زض ٕٔبِه ضٚؾيٝ ثٛز، ٔبٔٛضيٗ ايطاٖ زض لفمبظ ثٝ ٔؿبفسر ٚ سكٛيك ٔيطظا حؿيٗ ذبٖ ٔك»٘ٛيؿس:  ٔي

اي ثطاي ايطا٘يبٖ زض سفّيؽ زايط ٕ٘ٛزٜ، ٘ؾبٔٙبٔٝ ذٛثي ثطاي سأؾيؽ يه ثبة ٔسضؾٝ ٘ٛقشٝ اؾز. آٖ ضا ثٝ أضب  ا٘ؼٕٗ ذيطيٝ
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بٍ٘ط يث كيحمب ي سٜيػط يزض ثبوٛ ثٝ چبح ضؾب٘س٘س. ٔحشٛا كيحمبٚ  ٘ٛضٚظ يٞبثب فٙٛاٖ يفبضؾ
ثٛزٜ  ياظ اٞساف انّ يٚ فطٍٞٙ يكطفز نٙقشيٚ د يبٖ ثٝ سطلّيطا٘يك ايآٖ اؾز وٝ سكٛ

 يسطل ي؛ اثشسايسطلّ ي٘سا»ٚ « ب اِٚٛاالثهبضيبٖ؛ فبفشجطٚا يٙيٗ ٚ چيچ» يٞباؾز. زض ٔمبِٝ
بٖ ٔطزٔبٖ ئ يعيضٚ٘س اؾشقٕبضؾش يريبٖ سبضيسالـ قسٜ اؾز سب ضٕٗ ث« غادٗ ثغٛض اػٕبَ

س، ثٝ ٔظبثٝ يػس يٚ اذص سىِٙٛٛغ يسطلّ يكبٖ ثٝ ؾٛيط ايؾ يز ٚ چٍٍٛ٘يفيٗ، ويچغادٗ ٚ 
، كيحمبح زازٜ قٛز )يبٖ ٟٔبػط سٛضيطا٘يا يثطا يعـ ٔٛفك ٔطزٔبٖ قطلياظ ذ يإ٘ٛ٘ٝ
 يا٘شمبز يٝ ٔصوٛض، فٕسسبً ٔحشٛايسٜ زض ٘كطي(. اققبض ثٝ چبح ضؾ2ٛؾز ي( )د2: قٕبضٜ 1325

ه يز اظ آٖ زاضز وٝ قبفط سالـ وطزٜ سب ثب سحطياظ اققبض حىب يىيزاضز. اظ ػّٕٝ ٔضٕٖٛ 
، كيحمبس )يف ٚالف ٕ٘بيذٛ يبؾيٚ ؾ يبٖ، آٟ٘ب ضا ثٝ ا٘حغبط اذالليطا٘يا ييٌطايحؽ ّّٔ

ب اطط عجـ ٔحّٕس يوٝ ٌٛ« سأؾّف ٚ افؼبة»ثب فٙٛاٖ  يٍطي(. زض ققط ز2: قٕبضٜ 1325
 يٞب يبٖ ٘مف ٔطزْ زض ٘بثطاثطيطاٖ ٚ ثيػبٔقٝ ا يز اذالليثبقس ا٘شمبز اظ ٚضق يؿياٚ

)اظ  يؿئحّٕس ذبٖ اٚ يطظا فّي(. 2ٔ: قٕبضٜ 1325، كيحمبٔحٛض سٛػّٝ ثٛزٜ اؾز ) يالشهبز
 ياظ ققطٞب ياثٛز ٚ زض فهط سعاض ٔؼٕٛفٝ يافىبض ّٔع، ٘بقط ئبٔٛضاٖ ٚظاضر أٛضذبضػٝ( ٘

ع ثٝ يلفمبظ ٘ يقٍٙطاٖ ثٛٔ(. ض50ٚ: 1388، يعزا٘يضا ٔٙشكط وطز ) يف زض ٔضٕٖٛ آظازيذٛ
ف، ٘بقط يً آلبيزاز٘س. احٕس ثيز ٔيإٞ يبؾيٚ ؾ ئغجٛفبس يٞب زيبٖ ثٝ فقبِيطا٘يػصة ا
ٗ يؾذطز. ٕٞچٙ يإِٕبِه فطاٞب٘ تيٝ ضا ثٝ ازي٘كط يٕٝ فبضؾيأٛض ٔطثٛط ثٝ ضٕ ،1اضقبز

ٚ  يثب ٔغجٛفبر ٔؿّٕب٘بٖ لفمبظ زاقز. اققبض ٔصٞج يىي٘عز يٕٞىبض ئحّٕس ؾّٕبؾ
ٕ٘ٛ٘ٝ ٖ.ن:  يسٜ اؾز )ثطايثٝ چبح ضؾ ٛضبريف يٞبكشط قٕبضٜيزض ث يٚ يبؾيٚ ؾ يا٘شمبز

بٖ يوٝ زض ػط -ي(. ا٘قىبؼ ذجط وكشٝ قسٖ ؾّٕبؾ19ٚ  13 يٞب: قٕبض1325ٜ، ٛضبريف
: 1387ظازٜ، س لفمبظ )ضؾَٛيثٝ نٛضر ٌؿشطزٜ زض ػطا -زاز يضٚ ئكطٚعٝ زض ذٛ يػٍٟٙب

 ثبقس.ئ يٚ ئغجٛفبس يٞبيبضز ٕٞىيبٍ٘ط إٞي(، ث328

                                                                                                                                  
ٗ ا٘ؼٕٗ ٞٓ ؾؿز اي ثٝ اسفبق سأؾيؽ وطز٘س. دؽ اظ ثطٞٓ ذٛضزٖ ٔؼّؽ قٛضاي ّّٔي زض سٟطاٖ اي حىٛٔز ضٚؼ ضؾب٘يس ٚ ٔسضؾٝ

 (.22:1370(. ٔسضؾٝ اسفبق سفّيؽ ٘يع ثٝ ٕٞز سؼبض ايطا٘ي سأؾيؽ قس )ايٕب٘ي،17/ 3: ع1361آثبزي، )زِٚز« وٙسقسٜ ٚ وبضي ٕ٘ي
اي ثٝ ظثبٖ ضٕيٕٝ 1906قس،  اظ غا٘ٛيٝ سب آٚضيُ زض ثبوٛ ٚ ثٝ ظثبٖ سطوي ٔٙشكط ٔي 1908سب غٚئٗ  1905وٝ اظ زؾبٔجط  اضقبز  -  1

 قس.اظ ثطػؿشٝ سطيٗ ؾٛؾيبِيؿشٟبي ٔؿّٕبٖ لفمبظ ٔحؿٛة ٔي اضقبزي زاقز. احس آلبيف ٔسيط فبضؾ
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، يبٖ ٟٔبػط ثٝ نٛضر فّٕيطا٘يبٖ ايزض ٔ يٚ اػشٕبف يبؾيؾ يٞب يضقس آٌبٞ يٙيٕ٘ٛز ف
 ياظ ذٛقحبِ يطيبفز. سهٛيطاٖ نٛضر يثٝ ذهٛل زض لبِت ٚاوٙف ثٝ سحٛاّلر ٔكطٚعٝ ا

بر، ٛضيزضع قسٜ اؾز )ف ٛضبريفٝ يز زض ٘كطئكطٚع يٓ ثبوٛ اظ افغبيبٖ ٔميطا٘يز ايػٕق
ذجط زازٜ اؾز   ياٗ ٚالقٝيع اظ چٙي٘ ي(. ٘بؽٓ االؾالْ وطٔب٘ 3ٛؾز ي( )د3: قٕبضٜ 1324
ثٝ ثٕجبضاٖ ٔؼّؽ وٝ ثب سؼّٕـ زض  يطا٘ي(. افشطاو ٟٔبػطاٖ ا516: 1377، ي)وطٔب٘

؛ 209: 1357ب، يؽ ٘يثبقس )ضئيكبٖ ٔيا يبؾيؾ يساضيس ثيطاٖ ضخ زاز، ٔؤيا يوٙؿٍِٛط
ف اظ ٔكطٚعٝ ٚ يزض لفمبظ د يطا٘ئٟبػطاٖ ا يبؾيفّٕىطز ؾ يض ثطضؾ(. ز16: 1354ز، يآزٔ

زض  يبؾيب حعة ؾيز ٌؿشطزٜ ؾٝ ؾبظٔبٖ يٚ فقبِ يطيٌ سٛاٖ قبٞس قىُيٕٞعٔبٖ ثب آٖ ٔ
 ي زض زٚضٜ يطا٘يٖٛ ايثٝ ا٘مالث يٚ ٘مس ي٘ؾبٔ يٗ وٕه ٞبيكشطيطاٖ قس. ثيلفمبظ ٚ ثقساً زض ا

ٓ اظ يطٔؿشميٓ ٚ غيع، ثٝ نٛضر ٔؿشميسجط يٜ ا٘مالة ٔكطٚعٝ ٚ ثٝ ذهٛل زض ٔحبنط
اظ افطاز  يا٘مالة ٔكطٚعٝ ثقض يطٚظيٗ ثقس اظ ديقس. ٕٞچٙيٗ ؾٝ سكىُّ ا٘ؼبْ ٔيك ايعط

طاٖ يا يبؾيٗ احعاة ؾي٘رؿش يطيٌ زض قىُ يبؾيب احعاة ؾيٞب ٚ  ٗ ؾبظٔبٖيحبضط زض ا
 قٛز. يحعة دطزاذشٝ ٔب يٗ ؾٝ ؾبظٔبٖ يا يوطز٘س. زض ازأٝ ثٝ ثطضؾ يثبظ يا ٘مف فٕسٜ

 1ال دموکزات گومتيساسمان سوس

بَ زٔٛوطار يٗ، ؾبظٔبٖ ؾٛؾيثبوٛ، ثٝ اثشىبض اؾشبِ يىٟبيثّكٛ يشٝيوٕ 1904زض ؾبَ 
آٟ٘ب زض  يٚ ؾبظٔب٘سٞ يؼب٘يٚ آشضثب يطا٘ي( ضا ثب ٞسف ػصة وبضٌطاٖ ايا٘طغ يٌٛٔز )ثٝ ٔقٙ

، ي؛ عبٞب43٘: 1385بٖ، ي)آضسٛ٘ 2وطز ؽيسأؾ ي، ٘ؾبٔئبِ ي ٚ ٔجبضظٜ يالر وبضٌطيأط سكى
-ثبوٛ ٚ ؾبظٔبٖ ٌٛٔز ضاثغٝ ي شٝيوٕ يىٟبيٗ ثّكٛي(. ث26ٚ 25: 2537ٛا٘ف، ي؛ ا96: 1385

ز ؾبظٔبٖ ٌٛٔز، ٔشٛػّٝ وبضٌطاٖ ثبوٛ ثٛز يٗ وبٖ٘ٛ فقبِيسطٚػٛز زاقز. فٕسٜ يسٍٙبسٍٙ ي
ط، ثٝ ز٘جبَ ٚلٛؿ حٛازص يع ٚػٛز زاقز. ٌطٜٚ اذي٘ يطا٘يٗ آٟ٘ب، ٞعاضاٖ وبضٌط ايوٝ زض ث

                                                           
-ا٘مالة ايطاٖ ٚ ثّكٛيه ٚ ا٘مالة ٔكطٚعيز ايطاٖي حبضط يقٙي  ٘بْ ايٗ ؾبظٔبٖ فمظ زض زٚ وشبة ضٚؾي اؾشفبزٜ قسٜ زض ٔمبِٝ - 1

ضؾس زض ٔٙبثـ ايطا٘ي ايٗ ٘بْ ايٗ ؾبظٔبٖ اقبضٜ ٘كسٜ اؾز. ثٝ ٘ؾط ٔئكبٞسٜ ٌطزيس ٚ زض ؾبيط ٔٙبثـ ايطا٘ي ثٝ  ٞبي ٔبٚضاي لفمبظ
ؾبظٔبٖ ثب ؾبظٔبٖ ّٕٞز يىي سّمّي قسٜ اؾز. زض زٚ وشبة ٔصوٛض ٞٓ اعالفبر ضاػـ ثٝ ايٗ ؾبظٔبٖ ذيّي وٓ ٚ ٔغكٛـ ثٛز ثٝ 

 عٛضي وٝ نٛضر السيٗ ايٗ ؾبظٔبٖ ٘يع ليس ٘كسٜ اؾز.
 (.26ٚ 25: 1357دبضيسظٜ زض ضأؼ ايٗ ؾبظٔبٖ لطاض زاقشٙس. )ايٛا٘ف، زض آغبظ ْ. فعيع ثٍٛف ٚ آ. چب - 2



 

 

 

 

وضعيتوعملکردسياسیايرانيانمهاجردرقفقازدرآستانةمشروطيت

 

ز ؾبظٔبٖ يفقبِ يوطز٘س. ثٝ ظٚز يع ثبظيزض سحٛاّلر سجط يطاٖ، ٘مف ٟٕٔيز زض ائكطٚع
كشط قسٖ ٘فٛش آٖ ؾبظٔبٖ زض يسا وطز ٚ ثب ثيثبوٛ ٌؿشطـ د يٌٛٔز ثٝ ذبضع اظ ٔطظٞب

فز. بيف ي( فضٛ، افعايطا٘ئٙبعك ٔرشّف لفمبظ، سقساز وبضٌطاٖ ٔؿّٕبٖ )اظ ػّٕٝ وبضٌطاٖ ا
ٝ اؾشجساز يفّ يؼب٘يٚ آشضثب يطا٘يوبضٌطاٖ ا يثٝ ٔجبضظٜ يزٞٗ ؾبظٔبٖ زض فُٕ، قىُيا

 ي ، اظ ٔؼبٞساٖ زٚضٜيّي( اؾساهلل غفبضظازٜ اضزث35: 1385بٖ، يضا ثط فٟسٜ زاقز. )آضسٛ٘ يسعاض
 ييآقٙب يا٘مالث يٞب زيك آٖ ثب فقبِيز زاقشٝ اؾز ٚ اظ عطيٗ حعة فضٛئكطٚعٝ، زض ا

 (.64: 1350سٜ، يٛز )قٕبفشٝ ثي

زض لفمبظ، ثٝ  ئجبضظار وبضٌط يضٕٗ آٖ وٝ ثب وؿت سؼطثٝ يطا٘يٗ ٌٛ٘ٝ، وبضٌطاٖ ايثس
ذٛز ضا  يبفشٙس ٚ ٘مف عجمبسيسىبُٔ  يٚحمٛل ي، اػشٕبفيبؾيؾ يٞبيِحبػ زاقشٗ آٌبٞ

اٜ ع ثٝ ٕٞطيٝ ضا ٘يا٘مالة ضٚؾ ئشطلّ يٞبطاٖ آضٔبٖيزضن وطز٘س؛ ثٝ ٍٞٙبْ ثبظٌكز ثٝ ا
بٖ يسٛاٖ ٌفز، ػطيبفز. ٔي يبزيطاٖ، ٘فٛش ٚ ثبظسبة ظيظحٕشىف ا يٞببٖ سٛزٜيآٚضز٘س، وٝ ٔ

ٗ ٔٛضز ٘فٛش افىبض يطاٖ، ٘رؿشيد ٔقبنط ائصوٛض، زض سبض يٞبسٛؾظ ٌطٜٚ يا٘شمبَ افىبض ا٘مالث
 قٛز. يبٖ ٔحؿٛة ٔيطا٘يٗ ايزض ث يؿشيوٕٛ٘

 ساسمان همت

 ٗ يا. ، ثٛز ٘ٛظزٞٓ  اٚاذط لطٖ زض لفمبظِ  يؿشيبِيؾٛؾ  ػٙجف  يطيٌ قىُ  وبٖ٘ٛ، قٟط ثبوٛ
ٚ   زبفي يبزيظ، سٛؾقٝ 1870 يزٞٝ ُ ياظ اٚا ، ٘فز  س ضٚظافعٖٚيٚ سِٛ  اؾشرطاع  ؾجت  قٟط ثٝ

ٗ يازض   ػٟبٖ ي ثبوٛ اظ چٟبض ٌٛقٝ  ؾبوٙبُٖ قس. يسجس ٝ يضٚؾ  ئطوع نٙقشٗ ي٘رؿش  ثٝ
 ،تيسطس ، ثٝ(يٚ اضٔٙ يضٚؾ)  بٖيحئؿ ٚ  ٔؿّٕب٘بٖ  ،بٖئ ٗيازض  .ثٛز٘س  ٌطز آٔسٜقٟط، 

  ياظ اٞبِ  ، ٌصقشٝعي٘  ٔؿّٕب٘بٖ زيثٝ ذٛز اذشهبل زازٜ ثٛز٘س. ػٕقضا ز قٟط يػٕق  زياوظط
شٛ يؾٝ ٌٚطفز. )ي، قىُ ٔيؼب٘يآشضثب  ػٜيٚ  ، ثٝ يطا٘يا  ٟٔبػطاٖاظ ،  يلفمبظ ػٙٛث  يقطل  ثرف
 عٛض،ٗ يٕٞ ٚثٛز٘س   س قسٜيلفمبظ سجق  ثٝ وٝ  يضٚؾ  يا٘مالث( فٙبنط23-19: 1381، يذٛؾى

  ٔطّٚػبٖ ٗ ي٘رؿشؿز يثبئثٛز٘س،   آٔسٜ ٗ يؾطظٔ  آٖ  ثٝ  وبضوطزٖ  يثطا  وٝضا   يضٚؾ  وبضٌطاٖ
اظ اٚضبؿ   وبضٌطاٖ  يشي٘بضضب(. Əliyev,1998: 315_316لفمبظ لّٕساز وطز )زض   افىبض چخ

(.  (Əliyev,1998: 316 ثٛزٗ قٟط يزض ا  چخ  فثؿشط ضقس ػٙج ٔٛػٛز، يٚ ٔبِ يوبض
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ثب أّب  ،آغبظ قس  يٝ سعاضيضٚؾ  ياظ ٔطاوع نٙقش  يبضيطسط اظ ثؿيز  زض ثبوٛ اٌطچٝ  يوبضٌط  ػٙجف
  لطٖ ُ يزض اٚا  زٔٛوطار  بَيؾٛؾ  يٞب ٔحفُ ٗ ي٘رؿش. بفزي  ضقس ٚ سٛؾقٝ  يبزيظ  ؾطفز

 زي، ٔبٞكشطيث  وٝ  ييٞب ٔحفُ؛ س آٔسيدس  يضٚؾ  ٟٔبػطاٖ ٗ يزض ثبوٛ ٚ زض ث ؿشٓ،يث
 ُ يثب سكى (.Əliyev, 1998: 327) ثٛز  وٓ  ثب وبضٌطاٖ  زاقشٙس ٚ اضسجبعكبٖ  يضٚقٙفىط

، 1900ؾبَآٟ٘ب زض  زيز فقبِيٞسأصوٛض ٚ   ٔحبفُ  يٞب زيفقبِ  ٛ٘س زازٖيد  يثطا  ئطوع
 ُ يسكى  ئجٙب  ،ؾبظٔبٖ ٗ يٕٞ .قس  زض ثبوٛ ٌصاقشٝ  زٔٛوطار  بَيؾٛؾ  ؾبظٔبٖ  هي  اؾبؼ

. اِجشٝ الظْ سيٌطزْ.(  1901زض ثبوٛ) ٝ يضٚؾ  يوبضٌط  زٔٛوطار  بَيؾٛؾ  حعة ئحّّ يشٝيوٕ
 ,Əliyev) ٘جٛز٘س  ئصوٛض ثٛٔ يشٝيوٕ يٌب٘ٝ ٞفز  ياظ افضب  وساْ چيٞثٝ شوط اؾز وٝ، 

1998: 328.) 

  ييٚ سبسبض( افشٙب  يطا٘ي، ا ياظ لفمبظ  )افٓ  ٘بٖٔؿّٕب ٗ يزض ث  زيفقبِ  ثبوٛ زض آغبظ ثٝ يشٝيوٕ
ٚػٛز  ،اظ ػّٕٝ ؛زاقز ئشقسّزفُّ  أط ٗ يا .(51: 1381، يشٛ ذٛؾىيؾٝ ٚزاز )ي٘كبٖ ٕ٘

  يبؾيؾ -ياػشٕبف  يآٔبزٌ  ٚ فسْ  يآٌبٞ  ؾغح  ثٛزٖ ٗ ييدب ،يؾٛاز يث ،يٙيٚ ز  يظثب٘ سفبٚر
  يٞب س سٙفيثب سكسٗ حبَ، ي(. ثب ا79: 1388غال، سٛاٖ ٘بْ ثطز )چبيضا ٔ  ٔؿّٕبٖ  وبضٌطاٖ
 يشٝي، و1905ٕ  ا٘مالة يزض آؾشب٘ٝ  يوبضٌط يٞبافشهبة فيافعا ٚ  ،يبؾيٚ ؾ  ياػشٕبف

  ياؾشجساز  ثب ٘ؾبْ  ٔجبضظٜ  ثٝ ٟبآ٘  زازٖ  ٔٙؾٛض ؾٛق ثٝ ،ٔؿّٕب٘بٖ  بٖيزض ٔ  غيسجّ  ِعْٚ  ٔصوٛض ثٝ
اظ   يثطذ  يا٘فطاز  يٞب سالـ٘كبٖ زاز.   ، سٛػّٝوبٌطاٖ ٔؿّٕبٖ يطٚي٘اظ   يثطزاض ٚ ثٟطٜ  يسعاض

، يؿشيبِيثب افىبض ؾٛؾ  ٔؿّٕب٘بٖ ٕ٘ٛزٖآقٙب   يثطا ٔصوٛض،  حعة  ئحّ  ٚ ٚاثؿشٍبٖ  ٞٛازاضاٖ
  يزض ٔٙغمٝ لفمبظ ػٙٛث  ،ٔؿّٕبٖ  زٔٛوطار  بَيؾٛؾ  ؾبظٔبٖ ٗ ي٘رؿش ُ يسكى  زض ضاٜاَٚ   ٌبْ
زض ثبوٛ  يبؾيؾ ئغبِقٝ يثطا يْ چٙس ضٚقٙفىط ٔؿّٕبٖ، ٌطٚٞ 1903زض حسٚز ؾبَ . ثٛز

ف ٚ اؾساهلل آذٛ٘ساٚف، فضٛ حعة يس افٙسياظ آٟ٘ب، ٔب٘ٙس ؾّغبٖ ٔؼ يُ زاز٘س. ثطذيسكى
ٗ ضؾَٛ يٍط، اظ ػّٕٝ فجبؼ وبؽٓ ظازٜ ٚ ٔحّٕس أيبَ زٔٛوطار ثٛز٘س؛ أّب چٙس سٗ زيؾٛؾ

: 1381، يشٛ ذٛؾىيؾٝ ٚ ؛Dəmirli,1997:130٘ساقشٙس. ) يٛ٘سيظازٜ، ٞٙٛظ ثب آٖ حعة د
زض ثبوٛ  يؼب٘يآشضثب يضا ثٝ ظثبٖ سطو ٕٞز يضٚظ٘ب1904ٝٔٗ ٌطٜٚ زض اوشجط ؾبَ ي( ا64

  ثٝ ،ثبوٛچبح   يٞبٝي٘كط ٍطي٘ؿجز ثٝ ز  ٕٞز يضٚظ٘بٔٝ  يٞب زض آغبظ، ٔمبِٝٔٙشكط ؾبذز. 
 يؿشيز ٔبضوؿيفٙٛاٖ، ٔبٞ چيثٝ ٞ ٚ  دطزاذز ئ  ئكره يىيسئِٛٛغيٚ ا  ي٘ؾط  ٔجبحض
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  يزاضٝ يؾطٔب  كشط اظ ٘ؾبْيث  يسعاض  يؾبالض ٛاٖياؾشجساز ٚ ز  ٔظالً ثٝٝ، ي٘كط زض آٖ٘ساقز. 
ٚ ثٟجٛز   يفٕٛٔ  آٔٛظـ  ٌؿشطـ  چٖٛ  ئؿبئّٗ ثٝ ثحض زض ذهٛل يٕٞچٙ قس ٚ ئ  حّٕٝ
ؽ سعاض، يز، دّيٗ ٚضقيا ضغٓ يفّقس. ئ  سٛػّٝ  ياػشٕبف  ا٘مالة غيسجّ كشط اظي، ث ظ٘بٖ  ٚضـ

ٗ فّز دؽ اظ ا٘شكبض قف قٕبضٜ، آٖ يزا٘ؿز ٚ ثٝ ٕٞيه وٙٙسٜ ٔيٚ سحط يضا ا٘مالثٕٞز 
اظ   دؽبز ٟ٘بز. يْ. ؾبظٔبٖ ٕٞز ضا ثٙ 1904ف وطز. ٌطٜٚ ٘بقط ضٚظ٘بٔٝ زض ؾبَ يسٜ ضا سٛليػط
 ,Əliyev)ٔٙشكط وطز  يٍطيز  يٞب ضٚظ٘بٔٝ  حعةِ ٕٞز -ٌطٜٚ ،ٕٞز يضٚظ٘بٔٝ  فيسٛل

ُ ٕٞز، ثٝ آٖ يه ؾبَ دؽ اظ سكىيجبً يٕب٘ف، سمطيٕبٖ ٘طيٍٛف ٚ ٘طيع ثيفع(. 330 :1998
ضٞجطاٖ  يبَ زٔٛوطار ثٛز٘س ٚ زض ظٔطٜيٛؾشٙس. ٞط زٚ فطز ٔصوٛض، فضٛ حعة ؾٛؾيحعة د

  بَيؾٛؾ  حعة يشٝيوٕ  ثٝ  ٕٞز  ٌطٜٚ  يٚاثؿشٍ  ثٝ  فياظ د  في، ثأط ٗ يإٞز زض آٔس٘س. 
ٔصوٛض   زٚ ؾبظٔبٖ  ٔٙبؾجبر  فيوطز. زضثبضٜ وّٓ ٚ و  وٕه  ،ثبوٛ  زض ٝيضٚؾ  يوبضٌط  رزٔٛوطا
  حعة  ثٙبثط انَٛ  اٌطچٝ (.176ـ175: 1384، ي)قبوط  اؾز  اثطاظ قسٜ  ئشفبٚس  ي٘ؾطٞب
-ئ  قىُ  ٔٙغمٝ  يثط ٔجٙب ؿزيثبئ  يحعث  يؾبظٔبٟ٘ب ،ٝ يضٚؾ  يوبضٌط  زٔٛوطار  بَيؾٛؾ

ٕٞز نطفبً اظ  يء ضا وٝ افضباؾشظٙب ٗ يا  أّب حعة ؛ يٙيب زي يلٛٔ هيسفى ٝ ٘ ٌطفشٙس،
ع ٔقٕٛالً ي٘  ٕٞز(. ؾطاٖ ؾبظٔبٖ 114:1379،ي)آفبض ثٛز  طفشٝيدصُ قٛز، ئؿّٕب٘بٖ سكى

ط يضا ظ فيذٛ  يأضبٝ، سٟٙب يضٚؾ  يبؾيؾ  يٞب ثب ؾبظٔبٖ ذٛز  اضسجبط  ثٝ  اقبضٜ  ثسٖٚ
حبز اسّ  ٔٙبؾجز  ثبوٛ ثٝ يشٝيوٕ  يآٌٟ  يقٙيؾٙس،   هي ثطاؾبؼأّب س. وطز٘يزضع ٔ ٞبٝ يافالٔ
  ثٝ  ، ٕٞزٝ يضٚؾ  يوبضٌط  زٔٛوطار  بَيؾٛؾ  حعة هئٙكٛ ٚ  هيكّٛث  ز زٚ ػٙبحٔؼسّ

ثب   ٕٞز  اضسجبطثٛز.   وطزٜ  افالْٔصوٛض   حعة  يضٕٞٙٛزٞب اظ يطٚيد  ذٛز ضا ثٝ ُ يسٕب،  نطاحز
  زٔٛوطار  بَيؾٛؾ  فضٛ حعة  ، وٝؾبظٔبٖ  ياظ افضب آٖ زؾشٝ  كياظ عط كشطيثبوٛ ث يشٝيوٕ

  ؾبظٔبٖ  هي  نٛضر  ٞطٌع ثٝ ؾبظٔبٖ ٔٛضز ثحض، ، حبَٗ ي. ثب ا ٌطفز ئ  نٛضر ،ع ثٛز٘سي٘
  يا٘ؼٕٙ  نٛضر  ثٝ  ٚ ٕٞچٙبٖ، قىُ ٍ٘طفز  هيثّكٛ  حعة  ، اظ ٘ٛؿ يحعث  ٔشٕطوع ٚ ٔٙؿؼٓ

 ،ثذطزاظز(  ي٘ؾط  ئجب٘  نطفبً ثٝ  ٙىٝيا  يػب  )ثٝ  فُٕ  ٔٙس ثٝ ٚ فاللٝ  يثاظ افطاز ا٘مال  ٘بٔٙؿؼٓ
غبِجبً   وٝ ،زاز٘س ئ ُ يسكى  يضا ضٚقٙفىطا٘  آٖ  يضٞجط يٞؿشٝ. زاز  ذٛز ازأٝ  زيفقبِ  ثٝ

  ،ٚ ٔغجٛفبر  يآٔٛظق  يٞب ا٘ؼٕٗ يٚاؾغٝ  ثٝ  يضٚقٍٙط  ؾّٙز  وبض زض چبضچٛة  ٔٙس ثٝ فاللٝ
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  زض حعةْ. 1920زض  ٕٞز ز، ؾبظٔبٖي( زض ٟ٘ب55-53 :1381، يشٛ ذٛؾىيؾٝ ٚ). ثٛز٘س
 س. ق  ازغبْ ؼبٖيآشضثب  ؿزيوٕٛ٘

،  ٟٔبػط زض لفمبظ  بٖيطا٘يا يبؾيز ؾيد ٚضقيسبض يزض ٔغبِقٝ ٔٛضز سٛػّٝ  اظ ٔؿبئُ  يىي
  ثٝ ٟبػطأٖ  يضؾب٘ يبضي ؛ ٕٞزؾبظٔبٖ ثب اظ ٟٔبػطاٖ  يبضيبٖ ثؿئ  اضسجبطثطلطاض ثٛزٖ 

اضسجبط  يٗ ؾبظٔبٖ زض ثطلطاضيٚ ٘مف ا  ك ؾبظٔبٖ ٔصوٛض؛يطاٖ اظ عطيا  زئكطٚع  ا٘مالة
زض   ئؤطط  ؾٟٓ  آٖ ٚ ضٞجطاٖ  ٕٞزؾبظٔبٖ  ٗ يٕٞچٙ. ثٛزطاٖ يبٖ ٟٔبػط ثب زاذُ ايطا٘يا

ذٛ٘س ( ثٙب ثٝ لَٛ آ174: 1384، ي. )قبوطزاقشٙس  بٖيطا٘يا  بٖيزض ٔ يزٔٛوطاؾ  بَيؾٛؾ  غيسطٚ
 يبؾيزض ضقس ققٛض ؾ يبزيكبٖ، ٘مف ظيٚ آٔٛظـ ا يطا٘يٗ حعة ثب ػصة وبضٌعاٖ اياٚف، ا

وٝ زض ٔقبزٖ  يع ٍٞٙبٔيؾشبضذبٖ ٘ ي( حش56ّ: 1358فب وطز )آذٛ٘س اٚف، يبٖ ٟٔبػط ايطا٘يا
آٚضز  يز ضٚيٗ حعة ثٝ زفبؿ اظ ٔكطٚعيا يٞب ط آٔٛظـيوطز، سحز سأطي٘فز ثبوٛ وبض ٔ

 (.95: 1390، ي)دٛض ظٔب٘

  زض  آٖ  يٞب قبذٝطيظٚ  ٝ اظ ثبوٛ فطاسط ضفش  ، لّٕطٚ ٘فٛش ٕٞزٝيضٚؾ يزْٚ زٚا  ي زٚضٜ  زض
ٚ   زض زاغؿشبٖ  يٚ حش ،ٚ ػّفب  ٘رؼٛاٖ ب،قٛق ، ٌٙؼٝٔب٘ٙس،  يٍط لفمبظ ػٙٛثيز يقٟطٞب

 يٞببٖ ققجٝي(. اظ Əliyev, 1998: 305ٔ) سيٌطز ُ يسكى( ئطوع يبي)آؾ ذعض  ئبٚضا
  زض اضؾبَ  ثعضي يققجٝ ٗ يا. ثطذٛضزاض ثٛز  يذبن  زياظ إٞ  ؽيسفّ يققجٝ شّف ؾبظٔبٖ،ٔر

اظ   دؽ  وٝ -ثبوٛ يققجٝ  ٚ ثطذالف  زاقز  يا فٕسٜ  ٘مف  طاٖيا  زئكطٚع  ا٘مالة  ثٝ  وٕه
،  هيٚ ٔٙكٛ  هيثّكٛػٙبح زٚ   ثٝ ٝ يضٚؾ  يوبضٌط  زٔٛوطار  بَيؾٛؾ  زض حعة  ا٘كقبةثطٚظ 

  يىٟبيط ٚ ٘فٛش ٔٙكٛيسأط  سحز- (Əliyev, 1998: 325)  ٞب لطاض زاقزهيزض وٙبض ثّكٛ
 س. ييٌطا  ؿٓئٙكٛ  ثٝ  ،يٌطػ

  يذٛضز ٚ ثطذ  يبض ؾرشيثؿ يع ضطثٝي٘  ٕٞز، ؾبظٔبٖ ٝيضٚؾ 1905  ا٘مالة  ثب ؾطوٛة
  دٙبٜ  طاٖيا ثٝ  ؾبظٔبٖ،ازاض ٚ ٞٛ  يٚ نسٞب فضٛ فبز ،بزظازٜيٚ ثٙ  ظازٜ ضؾَٛ  ، چٖٛ آٖ  اظ ضٞجطاٖ

 ي. افضبدطزاذشٙس  زٔٛوطار  بَيؾٛؾ  زض حعة  يا٘فطاز  زيفقبِ ثٝ عي٘ ٍطيز  يآٚضز٘س ٚ ثطذ
طاٖ ازأٝ زاز٘س ٚ ذهٛنبً يذٛاٞبٖ، زض اثب ٔكطٚعٝ يٚ ٕٞىبض يبؾيز ؾي، ثٝ فقبِئشٛاض

ع ي٘ يقس؛ أّب ٚاٖ ٘ٛ طيا يضٚظ٘بٔٝ يقٙيطاٖ يط اضٌبٖ حعة زٔٛوطار ايضؾَٛ ظازٜ، ؾطزث
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(. الظْ ثٝ شوط Dəmirli,1997:130طاٖ ضا سطن وٙس )يس سب ايثقسٞب ثب فكبض سعاض ٔؼجٛض ٌطز
ظازٜ ٚ يس حؿٗ سميچٖٛ ؾ يوٝ اقربن 1حعة زٔٛوطار ٔسافـ افىبض ؾىٛالض ثٛزاؾز وٝ 

زْٚ  ي حبضط زض زٚضٜ يب٘ٝ ضٚيزض ضاؼ آٖ لطاض زاقشٙس ٚ ثب حعة ٔ يطظا اؾىٙسضيٕبٖ ٔيؾّ
 (. 98: 1385، يس٘س )عبٞب٘يٚضظيٖٛ، ثٝ قسر ٔربِفز ٔيافشساِ يقٙي ئّ ئؼّؽ قٛضا

بَ يجطاَ زٔٛوطار ٚ ؾٛؾيزض نفٛف ٕٞز ٚػٛز زاقز )اظ ِ يبؾيؾ يسٌبٟٞبيا٘ٛاؿ ز
الر ثب يٗ سكىيع زاقشٙس. ايؿٓ ٘يٛ٘بِياظ ٘بؾ يضٍ٘ يبَ زٔٛوطار( وٝ ٍٕٞيسب ؾٛؾ يا٘مالث
اظ  يطيوطز ٚ ثب فضٌٛ يبِف ثٛز؛ أّب ثب ذٛز ٔصٞت ٔربِفز ٕ٘بض ٔريثؿ يؾٙش يفّٕب

بٖ وبضٌطاٖ يزض ٔ يؿز اضٔٙيٛ٘بِئؿّٕب٘بٖ لفمبظ زض نسز وؿت ٕٞبٖ ػبشثٝ احعاة ٘بؾ
ُ فطلٝ ي(. ٕٞز زض سكى114:1379،ئؿّٕبٖ ثٛز وٝ زاقٙبوٟب اظ آٖ ثطذٛضزاض ثٛز٘س )آفبض

 زاقز.  يا ط ٌؿشطزٜيسأطآٖ  يسسيطاٖ ٚ ثط٘بٔٝ فميٖٛ ايٖٛ فبٔياػشٕبف

، يشٛ ذٛؾىيؾٝ ٚ ؛115:1379،يآفبض) سييٌطا  ضقف  ، ث1907ٝزض اٚاذط   ٕٞزحعة 
زض   زيفقبِ  ثٝٝ يضٚؾ 1907، ٕٞچٙبٖ سب ا٘مالة  آٖ  يبيبٔس ٚ ثمبيزض ٘  ياظ دب  يِٚ (55 :1381

زض   يطيٌ ٔٛضـٚ   سؾبٞطار ٞب، افشهبة  زازٖ  تيسطس  ، ٔب٘ٙس يبؾيأٛض ؾٚ  يأٛض ٔغجٛفبس
ثٝ عٛض  (.Əliyev, 1998: 326) زاز  ازأٝ  ، يؾطّ  غبريسجّ يٚ ازأٝ  يزِٚش  يزٚٔب  ا٘شربثبر

ثب  ياٝيبٔس؛ ثّىٝ اسّحبزئشٕطوع ٚ ٔٙؿؼٓ زض ٘ يچٍبٜ ثٝ نٛضر ؾبظٔب٘يٗ ؾبظٔبٖ ٞي، ايوّ
ف يٌطا يٚ اػشٕبف يبؾيؿٓ ؾيىبِيوٝ ثٝ ضاز يؾبذشبض ٘ؿجشبً ؾؿز، ٚ ٔشكىُّ اظ وؿب٘

 يثبل -ثٛز٘س يبؾيفُٕ ؾ يفشٝيثبقٙس، ق يسسيفم يف اظ آٖ وٝ زض ثٙس ٔجب٘يزاقشٙس؛ أّب ث
 (.66 :1381، يشٛ ذٛؾىيؾٝ ٚ ٔب٘س )

 

                                                           
ي فٕٛٔي، ا٘ؼبْ انالحبر اضضي، ػسايي زيٗ اظ زِٚز، فٕٛٔي قسٖ آٔٛظـ ٚ دطٚضـ ٚ سقّيٓ  اػجبضي قسٖ ذسٔز ٚؽيفٝ -  1

-93: 1387ؾز )ٖ.ن آثطاٞبٔيبٖ، لبثُ شوط ا ايطاٖ فبٔيٖٛ اػشٕبفيٖٛ حعة ديكٟٙبزي ٞبيظثبٖ فبضؾي، ثٝ فٙٛاٖ ٟٕٔشطيٗ ثط٘بٔٝ
95.) 
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 1ونيون عاميحشب اجتماع

ب قسٜ ثٛز؛ زض يبٖ لفمبظ ٟٔيطا٘يٗ ايث يبؾيؾبظٔبٖ ؾ ييثطدب يٙٝيْ. ظٔ 1905زض ؾبَ 
ُ لطٖ يغ اظ اٚايضا فطاٞٓ ؾبذشٝ ثٛز. ثٝ سسض يياٙٝيٗ ظٔيچٙٝ، يضٚؾ يا٘مالث يسازٞبيٚالـ ضٚ

 لفمبظ ضا فطا ئطاوع نٙقش يبفز ٚ سؾبٞطار وبضٌطييٝ ٌؿشطـ ٔيؿشٓ، ا٘مالة زض ضٚؾيث
ػؿشٙس. زض ٌطٔبٌطْ حٛازص ا٘مالة، يٞب قطوز ٔع زض افشهبةي٘ يطا٘يٌطفز. وبضٌطاٖ ائ

ع يس. زض آٖ وكز ٚ وكشبض ٞطاؼ اٍ٘يذٖٛ وكٗ اضأٙٝ ٚ ٔؿّٕب٘بٖ، لفمبظ ضا ثٝ يػًٙ ث
قس. يسٜ ٔيع زي٘ يبزيظ يطا٘يبٖ ػبٖ ثبذشٍبٖ، ٟٔبػطاٖ ايٞعاضاٖ سٗ ػبٖ ثبذشٙس وٝ زض ٔ

بٖ يطا٘يذٛز دطزاذشٙس. ا يطٚ ٚ ؾبظٔب٘سٞيغ ٘يبٖ، ثٝ ثؿيثب اضٔٙ ييبضٚيضٚ ئؿّٕب٘بٖ ثطا
ٗ يط٘س. ثط ٕٞيلطاض ثٍ يبؾيؾ يز ؾبظٔب٘يط چشط حٕبيرشٝ قس٘س وٝ ظيع ثطاٍ٘ئٟبػط ٘
ب ٔؼبٞس يطاٖ يبَ زٔٛوطار ايشٝ ؾٛؾيوٕ 1284ٔبٜ  يْ. / ز 1905زضحسٚز زؾبٔجط اؾبؼ، 

، يعزا٘ي؛ 114:1379،يقس. )آفبض يعيٝ ضيزض ثبوٛ دبطاٖ يٖٛ ايٖٛ فبٔياػشٕبف ب ٕٞبٖ فطلٝي
 يثؿشٍ وٝ ثب ؾبظٔبٖ ٕٞزبٖ ٟٔبػط، يطا٘ياظ ا ي( ٌط180ٞٚ: 1384، ي؛ قبوط44: 1388

ذبٖ، ي، حبػيطظا ػقفط ظ٘ؼب٘ئ يٞب ع ٚ سٟطاٖ ثٝ ٘بْيبٖ اُٞ سجطيطا٘يزاقشٙس، چٙس سٗ اظ ا
ػٜ يضٞجطاٖ حعة ٕٞز )ثٛ يثب ٕٞىبض، يبثيُ ٔياؾٕبف يذبٖ، ٔكٟسئحّٕس فّ ئكٟس

؛ 194: 1385،يبز ٟ٘بز٘س )وؿطٚيٗ ؾبظٔبٖ ضا ثٙيٕب٘ف(، ايٕبٖ ٘طيظازٜ ٚ ٘طٗ ضؾَٛئحّٕس أ
بَ يحعة ؾٛؾ يٞب شٝيٗ فطلٝ فالٜٚ ثط ٕٞز ثب وٕيٝ اياِٚ ي(. افضب97: 1385، يعبٞب٘

(. اظ 114:1379،يزاقشٙس )آفبض يىيؽ ضٚاثظ ٘عزيٝ زض ثبوٛ ٚ سفّيضٚؾ يزٔٛوطار وبضٌط
فطلٝ ثٝ عٛض فٕسٜ  يس وٝ افضبيآيٍٙٛ٘ٝ ثطٔيذالَ اعالفبر ٔٛػٛز زض ٔٙبثـ ٔرشّف ا

 ا٘س. ٌط ٚ چٙس ثبظضٌبٖ ذطزٜ دب ثٛزٜٚض، زوبٖ زاض ٚ وبؾت، وبض كٝيد

ٔٛضز ثحض، زض  يبَ زٔٛوطار ثٛز. فطلٝيفٙٛاٖ ؾٛؾ يٖٛ ثطٌطزاٖ فبضؾيٖٛ فبٔياػشٕبف
ٗ يٖٛ ٔؼبٞسيٖٛ فبٔياػشٕبف»ف، ذٛز ضا  ثب فٙٛاٖ  يذٛ يٞبٝ يٞب ٚ ٘كطٝياظ افالٔ يثطذ

 ياظ ثط٘بٔٝ ي٘بله ي(. ٘ؿر97ٝ: 1385، يس )عبٞب٘ي٘بٔ ئ« فطلٝ ٔؼبٞس»ب سٟٙب ي« طاٖيا

                                                           
ٞبي ؾيبؾي وٝ لجُ يب ٕٞعٔبٖ ثب ٔكطٚعٝ قىُ ٌطفشٝ ثٛز٘س ٔبٞيز آٟ٘ب ثٝ فٙٛاٖ يه حعة يب ؾبظٔبٖ چٙساٖ  زض اغّت ٌطٜٚ - 1

عٛض ا٘س اظ فٙبٚيٗ حعة ٚ ؾبظٔبٖ ثٝ ٞب ٍ٘بقشٝ قسٜ ٔكرم ٚ ٔقّْٛ ٘يؿز. ثط ٕٞيٗ اؾبؼ زض ٔٙبثقي ٞٓ وٝ زض ٔٛضز ايٗ ٌطٜٚ
 ٕٞؿبٖ اؾشفبزٜ قسٜ اؾز.
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اظ  يؾبظٔبٖ ٕٞز اؾز؛ اِجشٝ ثطذ ئب٘سٜ وٝ ثط ٌطفشٝ اظ ثط٘بٔٝ يٖٛ ثط ػبياػشٕبف يٝياِٚ
ٗ ثط٘بٔٝ قبُٔ يقسٜ اؾز. ا يطاٖ زؾز وبضيا يز ػبٔقٝيثب ٔٛلق يؾبظٌبض ئٛاز آٖ ثطا

ز وبض ٗ زٞمب٘بٖ؛ حساوظط، ٞكز ؾبفيث يوكبٚضظ يٞبٗيٓ ظٔي، اظ ػّٕٝ سمؿييٞبذٛاؾشٝ
 ييٚ ثطدب يوبضٌط يٞبٝ يُ اسحبزيظثبٖ ٚ ٔغجٛفبر؛ حك سكى يوبضٌطاٖ؛ آظاز يضٚظا٘ٝ ثطا

بَ زٔٛوطار يٗ ٕٞبٖ ثط٘بٔٝ حعة ؾٛؾي(. زضٚالـ ا32-21: 1368، يافشهبة ثٛز )ضٚاؾب٘
 يٞبُ يسطػٕٝ وطزٜ ثٛز ٚ ثب سقس يآشض يٕب٘ٛف آٖ ضا ثٝ ظثبٖ سطويٝ ثٛز وٝ ٘طيضٚؾ يوبضٌط

ع سطػٕٝ وطز وٝ ثب ي٘ يٗ ثط٘بٔٝ ضا ثٝ فبضؾيؾذؽ ا ئٝ ٕٞز لطاض زازٜ ثٛز، ٚآٖ ضا ثط٘ب
 (.115ـ114، يٖٛ قس )آفبضيٖٛ فبٔيثط٘بٔٝ فطلٝ اػشٕبف يٍطيطار زييسغ

ٖٛ يٖٛ فبٔياػشٕبف ي شٝيوطز وٝ وٕ يب زض ضقز، ثطآٚضز ٔيشب٘يت وٙؿَٛ ثطيٙٛ، ٘بيضاث
ٚضاٖ كٝيٞٓ سبػطاٖ ٚ ٞٓ د (115:1379، يآفبض)ف اظ ٞعاض فضٛ زاقشٝ ثبقس يبٖ ثبوٛ ثيطا٘يا

 يكٝ ٚضا٘يٗ، ثبظضٌب٘بٖ ٚ ديآٖ ٔٙغمٝ، ٚ ٕٞچٙ يؿبر نٙقشيقبغُ زض سأؾ يطا٘يٚ وبضٌطاٖ ا
ٗ يا. ؼبٖ ثٝ لفمبظ ضفز ٚ آٔس زاقشٙس، فضٛ فطلٝ ٔصوٛض ثٛز٘سيالٖ ٚ آشضثبيػٜ اظ ٌيوٝ ثٝ ٚ

 ز،يآزٔ)قس يُ ٔيبٖ ٟٔبػط سكىيطا٘ياثٛز، وٝ غبِجبً اظ  ئؼٟع ييٌطٜٚ فسا يشٝ زاضايوٕ
 يٞب ؿزيبِيلفمبظ ٚ ؾٛؾ يٞبيٞب ٚ اضٔٙيٞب، ٌطػيآشض(. 115:1379،ي؛ آفبض13-14: 1354

 .ٗ ؾبظٔبٖ زاقشٙسيثب ا يسٍٙبسٍٙ يضٚؼ ٕٞىبض

ٖٛ يٖٛ ثب ا٘مالثيٖٛ فبٔيطاٖ، فطلٝ اػشٕبفيز زض ايٟ٘ضز ٔكطٚع يٗ ضٚظٞبياظ ٘رؿش
بَ يٝ ؾطوٛة قسٜ ثٛز ٚ ؾٛؾيوٝ ا٘مالة ضٚؾ يياقز. اظ آ٘ؼبب٘ٝ زئرف يع سٕبؾٟبيسجط

ع ضا يزا٘ؿشٙس، ا٘ؼٕٗ سجط يٕ٘ يطاٖ ٔٙشفيٝ آٖ ضا زض ايقج يثبوٛ أىبٖ ؾطوٛث يٞب زٔٛوطار
لفمبظ،  يا٘مالث يسازٞبيٗ ظٔبٖ ثٝ ذبعط ضٚيُ زٞس. زض ايك وطز٘س وٝ ؾذبٜ زٚاعّت سكىيسكٛ
اظ  ييٞب ٔٛػت قسٜ ثٛز سب ٌطٜٚ يؽ سعاضيدّ آٖ ٔٙغمٝ ٚ فكبض يؿبر ٘فشيسأؾ يّيسقغ

ٗ فضٛ يفطلٝ چٙس 1285/ ٟٔط1906ٗ سب اوشجط يٟٗ ذٛز ثبظٌطز٘س. ٕٞچٙيبٖ ٟٔبػط ثٝ ٔيطا٘يا
 يٗ ؾبظٔبٖ ٕٞىبضيا يٞب ُ ققجٝيطاٖ فطؾشبز وٝ زض أط سكىيذٛز ضا ثٝ ا يشٝ ٔطوعيوٕ

، يؽ قس )آفبضيطاٖ سأؾيٖٛ زض ايٖٛ فبٔياػشٕبف يٞب ٗ افطاز ققجٝيزاقشٙس. ثب وٕه ا
وٝ ققجٝ حعة ٔٛضز  يسض ذبٖ فٕٛاغّيقٛز، حي(. ٌفشٝ 155ٔ: 1385، يعزا٘ي؛ 115:1379

شٝ زض آٚضز يز وٕيه سٗ ضا ثٝ فضٛيسٟٙب  1907ؽ ٕ٘ٛزٜ ثٛز، سب يثحض ضا زض ٔكٟس سأؾ
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جبط ٖٛ لفمبظ اضسيفبٔ -ٖٛيٞٓ ثٛز٘س وٝ ثب اػشٕبف يٗ حبَ، وؿب٘ي(. زض ف97: 1385، ي)عبٞب٘
 يٖٛ ضا ثٝ ٚػٛز آٚضز٘س. ٕ٘ٛ٘ٝيفبٔ -ٖٛياػشٕبف يٞب٘ساقشٙس ٚ ثٝ اثشىبض ذٛز ٌطٜٚ يؾبظٔب٘

-ع زض زٚضٜيسجط يسٛاٖ زض ا٘ؼٕٗ ٔرفيط ضا ٔياذ ئشقّك ثٝ زؾشٝ يٞب اظ ؾبظٔبٖ ئكره

قس  يٝ ٌصاضيؿٛ دبئ يفّ ييچٖٛ  وطثال ئكطٚعٝ ٔكبٞسٜ وطز وٝ ثٝ زؾز وؿب٘ ي
 (.155: 1385،يعزا٘ي)

 يٖٛ، اظ ؾٛيٖٛ فبٔياػشٕبف يققجٝ ٞب ييثطدب يٞب ثطا ٗ سالـيچٙب٘ىٝ ٌفشٝ قس اِٚ
ٖٛ قطٚؿ ٌكز. أّب يٖٛ فبٔياػشٕبف يشٝ ٔطوعيفضٛ وٕ يٚ افطاز وٕى يطا٘ئٟبػطاٖ ا
 يسض سبضسبضيٖٛ ضا حيٖٛ فبٔيُ ققجٝ اػشٕبفيسكى يٗ ٌبْ ٔٛطط ثطايضٚز وٝ ٘رؿش ياحشٕبَ ٔ

سض اظ يبفز. ذب٘ٛازٜ حيقٟطر  يسض فٕٛ اٚغّيوٝ ثقسٞب ثٝ ح يس؛ وؿف ثطزاقشٝ ثبقيٚضز
ي  سٜ ثٛز . اٚ زض ضقشٝيٝ ٟٔبػطر وطزٜ ٚ زض قٟط اِىؿب٘سضٚدُ البٔز ٌعيؼبٖ ثٝ ضٚؾيآشضثب

بَ زٔٛوطار لفمبظ ياظ ٔحبفُ ؾٛؾ يىيْ. ثٝ 1898ُ دطزاذز ٚ زض ؾبَ يثطق ثٝ سحه
 (.143:1358ٗ، يٛؾز )ضائيد

ٚ وٛچه  يطاٖ آٔس ٚ زض سٟطاٖ ٌطٜٚ ٔرفيـ ثٝ ا1903/1282سض زض ؾبَ يح
ٖٛ سٟطاٖ ثٝ ٚاؾغٝ اٚ يٖٛ فبٔي(. اػشٕبف7ـ6:1358ٗ،يبز ٟ٘بز )ضائيٖٛ ضا ثٙيٖٛ فبٔياػشٕبف

ع زض يفجبؼ ذبٖ افكبض ٚ چٙس فضٛ ؾبظٔبٖ ٕٞز ٘ يثب ٔطوع ثبوٛ اضسجبط زاقشٙس. ثطازض ٚ
ٔكٟس،  يزض قٟطٞب يٍطيز يٞب ثقس ققجٝ يسو(. ا77:1358٘ٗ، يوطز٘س )ضائيز ٔيسٟطاٖ فقبِ
 (.65ـ64:1368، يُ قس )ضٚاؾب٘يسكى ي، انفٟبٖ ٚ ذٛيضقز، ا٘عِ

ٔكرم  ي، ثب ضٞجطيچ ٌبٜ ثٝ نٛضر حعة ٔشٕطوعيع ٞيٖٛ ٘يفبٔ -ٖٛيي اػشٕبف فطلٝ
فطلٝ زض ٔٙبعك ٔرشّف اظ ػّٕٝ زض  يٞببٔس. ققجٝئسّٖٚ، زض٘ يؾبظٔب٘ يٞب ٚ ضقشٝ اضسجبط

ع زٚ ققجٝ يٍط اظ اؾشمالَ فطاٚاٖ ثطذٛضزاض ثٛز٘س. فطلٝ، زض سجطيىسيطاٖ ٘ؿجز ثٝ يٚ الفمبظ 
ي  اظ لفمبظ آٔسٜ ٚ ققجٝ يطا٘يب ٟٔبػطاٖ ايٞب  يي ٚاثؿشٝ ثٝ ثبوٛ سٛؾظ لفمبظ زاقز؛ ققجٝ

ؽ يع ثٛز٘س سأؾيسجط يع اُٞ ٚ ثٛٔيچٍبٜ ٟٔبػط ٘جٛز٘س ٚ ذٛز ٘يوٝ ٞ يٍط سٛؾظ افطازيز
-يٍط ٕ٘يز يطٚ ققجٝيع ذٛز ضا ديؽ قسٜ زض سجطيسأؾ يوساْ اظ زٚ ققجٝچ يقسٜ ثٛز. ٞ
ٗ ثط يوٝ ٔؿشجس ييافالْ وطز٘س، اظ آ٘ؼب يٖٛ ا٘عِيفبٔ -ٖٛيالٖ، اػشٕبفيزض ٌ يزا٘ؿز. حشّ
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قٙبؾٙس يز ٕ٘يٗ آٖ ضا ثٝ ضؾٕيا٘س، ثٙبثطاطٜ قسٜيٖٛ ضقز چيفبٔ  -ٖٛياػشٕبف يققجٝ
ٔرشّف  يٞبٙسٌبٖ ققجٝيوٝ ثب قطوز ٕ٘ب يا٘ؼبْ زض ٘كؿش(. ؾط320: 1367ط اِسِّٚٝ، ي)ؽٟ

ٗ ثط٘بٔٝ ٚ يس، ٘رؿشيزض ٔكٟس ثطٌعاض ٌطز يقٕؿ 1286ٖٛ ثٝ ؾبَ يفبٔ -ٖٛياػشٕبف
،: يضٚاؾب٘؛ 119:1379، يس )آفبضيٓ ٌطزيٖٛ سٙؾيٖٛ ـ فبٔيك اػشٕبفئفهُ ٚ زل ي٘بٔٝ ٘ؾبْ

« ييفسا»آٖ ضا  يوٝ افضب يبض ٔرفيؼبز ٌطٜٚ ثؿي٘بٔٝ ثٝ ا ٗ ٘ؾبْيزض ا (.293-322: 1368
بر يفّٕ يزاٚعّت ثٛز٘س وٝ ثطا يبٖ، افطازيقسٜ ثٛز. فسائذٛا٘س٘س، زض زضٖٚ فطلٝ اقبضٜ ئ

قس. يبضقبٖ ٌصاقشٝ ٔيز، اؾّحٝ ٚ ثٕت زض اذشيبفشٙس ٚ ثٝ ٍٞٙبْ ٔأٔٛضييؾبظٔبٖ ٔ يدٟٙب٘
ٟس، ضٚؾشبٞب ٚ أالن ٗ قسٜ زض ٔكيسسٚ ي( ثط عجك ثط٘ب322ٝٔ-293 :1368، يضٚاؾب٘)

س يع ثبيبظ ٔبِىبٖ ضا ٘يقس. أالن افعٖٚ ثط ٘يٓ ٔيب سمؿيٗ ضفبيس ثسٖٚ غطأز ثيثب يؾّغٙش
( 322 -293 :1368، يضٚاؾبٌ٘طفز. )يبٖ لطاض ٔييبض ضٚؾشبيسٜ قسٜ ٚ زض اذشيذطسٛؾظ ثب٘ه 

ض آٖ قسٜ ٗ ثط٘بٔٝ ذٛاؾشبيٗ ايفطلٝ ضا ٔكرم ؾبذز. ٕٞچٙ يثط٘بٔٝ ٔصوٛض قىُ ؾبظٔب٘
فطلٝ زض لفمبظ ثٛز.  ي(.  ٔطوع ازاض120:1379ٜ،يبثس )آفبضيثٛز سب ؾبفبر وبض ضٚظا٘ٝ وبٞف 

 يىيوطز٘س، وٝ ثٝ زٚ ٔؼّؽ، يز ٔي، فقبِئطوع يشٝيوٕ يط ٔؼٕٛفٝيع زض ظيٞب ٘ققجٝ
لطاض زاقز. « نسض» يقس٘س. زض ضاؼ ٔؼّؽ ذهٛن يٓ ٔيسمؿ يفٕٛٔ يٍطيٚ ز يذهٛن

-وطز. ققجٝيأٛض ققجٝ ضا ازاضٜ ٔ ئؿئَٛ ثٛز ٚ ٕٞٝ ئطوع يشٝيطاثط وٕٗ ٔؼّؽ زض ثيا

ُ قس٘س وٝ ٞط يؽ سكىيع، ٔكٟس، انفٟبٖ، ضقز ٚ سفّيسٟطاٖ، سجط يزض قٟطٞب يبِشيا يٞب
 يئز ٔرفيع، ٞيثٝ ٚػٛز آٚض٘س. ٞط ققجٝ ٘ يفطف يٞبسٛا٘ؿز ققجٝ يٞب ٔٗ ققجٝيوساْ اظ ا

 (.16ـ  24: 1358، يبض زاقز )قبوطيبر ٔؿّّحب٘ٝ زض اذشيا٘ؼبْ زازٖ فّٕ يثطا« ييفسا»

ٖٛ ثٛضغٚا، يبٖ، ا٘مالثيٖٛ فجبضر ثٛز٘س اظ: ضٚحب٘يٖٛ فبٔياػشٕبف يٞبٌطٜٚ يانّ يلكطٞب
ساً يٗ لفمبظ قسيزاضاٖ وٛچه، نٙقشٍطاٖ، زٞمب٘بٖ ٚ وبضٌطاٖ. ؾبظٔبٖ ٔؼبٞسٗ يثبظضٌب٘بٖ، ظٔ

 ز. ٝ لطاض زاقيضٚؾ يط ػٙجف ا٘مالثيسحز سأط

قٛز. اِجشٝ، سقساز يطاٖ ٔحؿٛة ٔيبفشٝ زض ايٗ حعة قىُ يٖٛ ٘رؿشيٖٛ فبٔياػشٕبف
اَّٚ ٔؼّؽ ٚ  يزٚضٜ يسٙسضٚ يٗ ٚواليٗ حبَ، زض ثيثب ا يٗ حعة ا٘سن ثٛز؛ ِٚيا يافضب
ٗ يزاقشٙس، ٘فٛش وطزٜ ثٛز. ثبالذطٜ ٘فٛش ا ئّّ يٞبسٙسضٚ وٝ فٙٛاٖ ا٘ؼٕٗ يا٘ؼٕٟٙب يثقض

بر يح يوٝ زض زٚضٜ يٗ حعثيثٝ ٞٓ ظز. ٘رؿش يٜ ثب ٔؼّؽ ضا ثٝ وّقب يفسٜ، ضاثغٝ
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ٕٞبٖ حعة  يازأٝ يطيٗ حعة ثٝ سقجيُ قس، حعة زٔٛوطار ثٛز. ائؼّؽ زّْٚ سكى
ٚ ٔحسٚز  ي، ثٝ نٛضر ؾطّئّّ ياَّٚ ٔؼّؽ قٛضا يٖٛ ثٛز وٝ زض زٚضٜيٖٛ فبٔياػشٕبف

 (.92: 1387بٖ، ي؛ آثطاٞب99ٔ: 1382، يسئب٘سٜ ثٛز )ؾق يثبل

كٝ ٚضاٖ يبٖ ؾبوٗ لفمبظ، وبضٌطاٖ ٚ ديطا٘ياظ ا يٖٛ ثبوٛ ثطذيٖٛ فبٔياػشٕبف يشٝيزض وٕ
ػٜ يوٝ ثٝ ٚ يٚضا٘كٝيٗ، ثبظضٌب٘بٖ ٚ ديآٖ ٔٙغمٝ، ٚ ٕٞچٙ يؿبر نٙقشيقبغُ زض سأؾ يطا٘يا

 يياٌطٜٚ فس يشٝ زاضايٗ وٕيؼبٖ ثٝ لفمبظ ضفز ٚ آٔس زاقشٙس، فضٛ ثٛز٘س. ايالٖ ٚ آشضثبياظ ٌ
( ٚ اظ عطق 14-13: 1354ز، يقس )آزٔيُ ٔيبٖ ٟٔبػط سكىيطا٘يثٛز، وٝ غبِجبً اظ ا ئؼٟع

اظ ٔجبضظاٖ ٔكطٚعٝ  يبضيٕ٘ٛز. ثؿئ يٙيطاٖ ٚ لفمبظ ٘مف آفطيا يبؾئرشّف زض حٛازص ؾ
ٗ حعة يز اي)وبضٌط ٘فز( ٍٞٙبْ البٔز زض لفمبظ ثٝ فضٛ يىب٘ي)سبػط( ٚ  ياٝيؼٛئب٘ٙس ٚ

 يبضيع ثٝ ي٘ يغبسيط، ثب ٘جطز سجّيبٖ اؾشجساز نغيي ٔصوٛض زض ػط شٝيٗ وٕي٘س. ٕٞچٙزضآٔسٜ ثٛز
 (.4ٛؾز يطاٖ ثطذبؾشٝ ثٛز )ديذٛاٞبٖ أكطٚعٝ

 يزيگجهينت

 يٞب ٓ ٚ ٘ؾبْيع ٔفبٞيف ٚ ٘يذٛ يٚ ٔس٘ يبؾيبٖ ٟٔبػط ثب حمٛق ؾيطا٘يا ييآقٙب
آٖ  يكبٖ زض ٘ؾبْ الشهبزيٍبٜ ايس زض لفمبظ، ٞط چٙس زض ػبيػس يٚ الشهبز ي، اػشٕبفيبؾيؾ

افىبض ضس  يطيٌ ٟٔٓ قىُ يٞبٙٝيؼبز ٘ىطز؛ أّب اظ ظٔيا يذبن يط ٚ سحِّٛيئٙغمٝ، سغ
اظ  يىيؿز يثبيٗ ِحبػ ٔيس. اظ ايبٖ زاذُ وكٛض ٌطزيطا٘يكبٖ ٚ ايبٖ ايزض ٔ ياؾشجساز

ٝ ٚلٛؿ طاٖ ضا وٝ ٔٙؼط ثيس ثٝ ايػس يبؾيٚ ؾ ياػشٕبف يٞبكٝيٚضٚز ا٘س يٞبؾطچكٕٝ
آٖ ٔٙغمٝ  يطا٘يع ٟٔبػطاٖ ايعْ ا٘شمبَ ضا ٘يلفمبظ ٚ ٔىب٘ ي ز قس، ٔٙغمٝيا٘مالة ٔكطٚع

 زا٘ؿز. 

ٟٔبػط زض ثبوٛ  يطا٘يبٖ وبضٌطاٖ ايضٚقٍٙطا٘ٝ زض ٔ يٞب ٚ سكىُّ يبؾيُ احعاة ؾيثب سكى
 يٗ افطاز فطاٞٓ قس ٚ ثٝ ظٚزيز ايسحَّٛ شٞٙ يٙٝ ثطايلفمبظ، ظٔ ينٙقش يٍط قٟطٞبيٚ ز

ع يع ٚ ضقز ٘يطاٖ اظ ػّٕٝ سٟطاٖ، سجطيا يا٘مالث يٞب ٚ احعاة ٔصوٛض زض قٟطٞب كبثٝ سكىُّٔ
بفز يضقس ٚ سٛؾقٝ  يبٖ ٟٔبػط زض لفمبظ ثٝ حسّيطا٘يا يبؾيز ؾيبفز. ٔجبضظٜ ٚ فقبِيؽ يسأؾ

 يٝ سعاضيضٚؾ يلفمبظ ٚ حش يبؾيد ؾيطٌصاض زض سبضيسأط يطٚٞبياظ ٘ يىيٗ ٌطٜٚ ضا سب حس يوٝ ا
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ٝ، اؾشفبزٜ اظ يضٚؾ يبؾيٓ ؾيط ضغييف سغيكبديس، زض ديٌٛ٘ٝ وٝ ٔالحؾٝ ٌطز زاز. ٕٞبٖ اضسمب
 يٚ لفمبظ يٖٛ ضٚؾئٛضز سٛػّٝ ؾطاٖ ا٘مالث يثٝ ذٛث يطا٘ئٟبػطاٖ ا يٚ فىط يا٘ؿب٘ يطٚي٘

آٖ ٔٙغمٝ  يٓ لفمبظ ٚ ٔؿّٕب٘بٖ ثٛٔيبٖ ٔميطا٘يقٛز وٝ ايٗ ٔالحؾٝ ٔيلطاض ٌطفشٝ ثٛز. ثٙبثطا
ي  ف ثط٘سٜيد يطٚٞبيٗ ٘ئٟٕشط يغبسيٚ سجّ ي، ٔبِي، فىطيبؾي، ؾي٘ؾبٔ يٞبطنٝاظ زض ف

 بٖ ا٘مالة ٔكطٚعٝ ثٛز٘س.يػط

ثطذٛضزاض  يطاٖ )زِٚز لبػبض( اظ اؾشمالَ ٚ الشساض وبفيا يقه چٙب٘ىٝ حىٛٔز ٔطوعيث
ؼبز يوكٛض ذٛز ٚ ا يؾبظٔبٖ ازاض يبٖ ٟٔبػط، ٘ٝ ثٝ ؾٛيطا٘يؾبظ٘سٜ ا يثٛز، ا٘طغئ

ٝ ٚ فمت ضا٘سٖ سعاض اظ يضٚؾ يس لسضر اؾشقٕبضيسٟس يالحبر زض زاذُ وكٛض، ثّىٝ ثطاان
ز زِٚز لبػبض اظ حمٛق يساؾز وٝ فسْ حٕبيقس. ٘بٌفشٝ دئقغٛف ٔ ياؾالٔ يٞبٗ يؾطظٔ

زاضاٖ لفمبظ فبػع ٝيٝ ٚ ؾطٔبيكبٖ ضا زض ٔمبثُ زِٚز ضٚؾئٟبػطاٖ، ا يٚ الشهبز ئس٘
 ف ضٚقٗ ٕ٘ٛز.يف اظ ديزؾشٍبٜ لبػبض ضا ث يٍط ٘بوبضآٔسيز ي٘حٛ ٗ أط ثٝيٌصاقز. اِجشّٝ ا
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 يالف( منابع فارس

 يها و مقاالت فارس کتاب
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ٔؿبفطر ثٝ ثبوٛ نبزض قسٜ اؾز  يثطا  يطلٕ 1307وٝ زض  يطا٘ياظ سؼبض ا يىيٌصض٘بٔٝ  :1ٛؾزيد
 (.1307، ي)ؾبظٔبٖ اؾٙبز ّّٔ

 



 

 

 

 

وضعيتوعملکردسياسیايرانيانمهاجردرقفقازدرآستانةمشروطيت

 

ٝ اؾشقٕبض غطة زض لطٖ يٗ ٚ ٔجبضظٜ ٔطزْ آٖ وكٛض فّيچ يساضيىبسٛض ٔطثٛط ثٝ ثي: وبض2ٛؾز يد
 (.2: قٕبضٜ 1325، كيحمب٘ٛظزٞٓ )
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 ز.ئبٖ ٔكطٚعٓ ثبوٛ زض لجبَ نسٚض فطيبٖ ٔميطا٘يا ياظ ػكٗ ٚ قبزٔب٘ يطي: سه3ٛٛؾز يد
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 يبٖ )ثبوٛ( ذغبة ثٝ ٔكطٚعٝ ذٛاٞبٖ ٚ آظازيطا٘يٖٛ ايٖٛ فبٔيٝ فطلٝ اػشٕبفي: افال4ٔٛؾز يد

 سب(.ي، ثيطاٖ )ؾبظٔبٖ اؾٙبز ّّٔيعّجبٖ ا

 





 
 

 


