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Reflecting the Wars between Iran and Russia in the region, considering the role of 

Armenians 

Abstract: 

 The secession of large parts of the Caucasus as a catastrophic result of the Iran-Russia wars 

not only affected the country's independence and territorial integrity, but its consequences 

on the northern and northwestern borders and even other parts of the country are significant. 

Meanwhile, the role of Armenians as a significant part of the population of the regions 

separated from Iran, which had a significant impact on the course of the Iran-Russia war, is 

undeniable. The present article, entitled "Reflection of Iran-Russia wars in the region with 

regard to the role of Armenians", examines the results of the separation of strategic regions 

in the north and northwest of the country by considering the role of Armenians. From a 

religious, ethnic, linguistic, cultural point of view, as well as political, administrative, 

economic, industrial, commercial, etc. developments and has evaluated and explained the 

role of these developments in Iran-Russia relations. The method of this research is 

descriptive-analytical and data analysis is based on the method of content analysis of works 

including books, articles and poetic writings. The results show that after the Iran-Russia 

wars and the secession of the Caucasus from Iran, the Russian government is no longer 

willing to tolerate Georgian and Armenian autonomy as they enjoyed it during Iranian rule. 
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 در منطقه با توجه به نقش ارامنه ه یو روس رانیا یازتاب جنگهاب

 

 1جمیله عباسی عزیزلو

 2محمدعلی علیزاده  
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  :دهیچک

و روس، نه تنها استقالل    رانیا  یهافاجعه بار جنگ ۀجیاز قفقاز به عنوان نت  یعیوس  یبخشها ییجدا

در   .میباش د ت یکش ور قاب  اهم  یآن در مرزها یامدهایقرار داد بلکه پ ریکش ور را تتت تث   یارض    ت یو تمام

مقاله حاض   ر،  .  باش   دیم ری، انکارناپذمناطقاین   ِتیاز جمع  ینقش ارامنه به عنوان بخش قاب  توجه  انیم نیا

کرده و به    یکش ور را با در نرر ررفتن نقش ارامنه بررس    یش مال و ش مال برب  کیمناطق اس ترات  ییجدا  جینتا

تتوالت  زیو ن  یفرهنگ ،یزبان  ،یقوم ،یارس از نرر مذهب  یدو س و   نواحی یتیجمع  ب یرک ت رییچون تغ ینکات

و روس را   رانیتتوالت در مناس بات ا  نی.. پرداخته و نقش ا.و یتجار ،یص نعت  ،یاقتص اد ،یادار  ،یاس  یس  

  یمتتوا   یتتلروش   یداده ها بر مبنا  یتتل  اس ت. یفیتوص   قیتتق نیروش ا .کرده اس ت   حیو تش ر  یابیارز

  ،رانیا از قفقاز ییجدا و  جنگ از پس  عملکرد دولت روس یهنتایج    .میباش د تاریخیآ ار ش ام  کتب و مقاالت  

  )رریگوری( های مذهبی نا بت به کلیا ای ارامنهگیری و س خت  وض عیت نابا امان ارامنۀ مهاجر در روس یهاز 

  ش ک  همان به  ،ارامنه و  انیررج  یخودمختار تتم  به  حاض ر  هیروس   دولت و نش ان می دهد    حکایت داش ته

 .  باشدینم، بودند برخوردار آن از  رانیا  ت یحاکم زمان در که

   .ارس  یدو سو  الن،یر   ،ترکمانچای ۀو روس، عهدنام رانیا  یجنگهاارامنه،   :ید یکل یها واژه

 

 

 رضوی ، ایرانمی ، دانشگاه آزاد اسالمی ، واحد تربت حیدریه ، خراسان الدانشجوی دکترای تاریخِ ایران اس1

 می ، واحد مشهد ، دانشگاه آزاد اسالمی ، مشهد ، ایران.الگروه تاریخ و تمدن ملل اس 2
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 :مقدمه-1

  ۀ بیا  ت و پنجبه دو جنگ بزرگ بین ایران و روس  یه تزاری در یک دور  ،های ایران و روس  یهجنگ

ها با ش کا ت ایران از روس یه پایان یافت و  این جنگ .رقته می ش ود اه قاجاریش  فتتعل س اله در زمان پادش اهی

، الت اق (م.1803/ ه.ق.1218)به ان ۀ آب از جن گ  .پیوس   ت  روس   ی ه ب ه قلمرو قفق از  ی اعرمبخش    در نتیج ۀ آن 

حاکم  )رررین خان(  رئورری قاجار،آقامتمدخان ررجا   تان به روس   یه بود، زیرا چهار س   ال بعد از مرگ 

ش اه که از التاق ررجا تان به روس یه  فتتعلی .ها را پذیرفت التمایگی روساره رس ما  تتت دوب  ،ررجا تان

  .دفرمان حمله به ررجا تان را ص ادر کر پناهنده ش دن ش اهزادران ررجا تانی به دربار ایران،با   ناراحت بود،

و    یرلا تان و ترکمانچا نننگی  ۀ، انعقاد دو عهدنامفتتعلیش اهدر زمان  هیو روس    رانیا  یجنگهادو دوره   امدیپ

اس کان   ایمهاجرت و    ،ییبود. جابجا رانۀ ایاز قفقاز در نقش   یعیاس فنا  آن از دس ت رفتن مناطق وس   ۀجینت

  اینبرد و   نِیاز طرف یکیش کا ت    ای یروزیجنگ و پ  طِیش را یارس؛ به مقتض ا  یمناطقِ دو س و  مردمانِ  یِاجبار

مورد نرر به   یها  نیالتاق س  رزم  یامدهایرو پ شِیپ قیتتق .بود  ریناپذاجتناب  یآنان، امر التِیتما  ای  انت یخ

  نیا  یدر ط  هیآنان به روس      شیکه ررا  یرا با توجه به نقش ارامنه به عنوان قوم  ت یجمع  یو جابجا  هیروس    

 پردازد.   یها م نیسرزم نیا  ییجدا  جیو شرح نتا  انیو به ب  یبررس ،نبردها مترز و آشکار بود 

  جی: ترودینما یم  یابیو ارز  یرو بررس   شیپ یها  نهیقفقاز را در زم  بازتاب از دس ت رفتنِ ،مقاله نیا

  ی هاانیرش  د جر  ،یتیو جمع  یدر نوع حکومت، اختالفات قوم  یس  اختار راتییتغ  ،یفرهنگ و زبان روس   

مناسب    ت یموقع ریارس تتت تث   یدو سو  تجاری  مناسبات ۀارامنه، توسع  انیدر م  یا تیونالیو ناس    یروش نفکر

  ی ریر قفقاز و ش ک  یرش د ص نعت ریتتت تث  یرا ترش مناس بات اقتص اد  ،یتجار ارمن  ت یو فعال  النیس واح  ر 

در مناسبات    یساختار راتیی..، تغ.زراعت و  شرفت یو پ یمواصالت  یهاو راترش راه  یمهاجرت کاررر  ۀدیپد

  انِیرانیا  انیدر م  یزیس  ت گانهیب  هیروح  یریر   ک ش    ران،یقفقاز به ا  نیبا قفقاز، مهاجرت س  اکن رانیا  یاس   یس   

 . همجوار  ینواح

 بیان مائله:-1-1

تنه ا در ح اص   لخیزی و رونق مراتد آن در ن ه  منطق ۀ مورد من ازع ۀ ایران  روس، یعنی قفق از،ت  ی  اهم

ارامنه به عنوان    عالوهبه ،بود  س  یاه  دریای ش  رقی  س  واح  در  آن  ترانزیتی  موقعیت   س  بب به بلکه  ها،کوهدامنۀ 

 تث یر رقابت کش ورهای منطقه در طول تاریخ س یاس ی خود تتت ، این منطقۀ حا اس  س اکنانِاز  اعرمیبخش 

های  در قفقاز و فالت ارمنا تان و س ایر س رزمین ش انو جمعیت  اند ی داش تههای اجباری فراوانمهاجرتو   بوده

با   هرچند ارامنه  .به چالش کش یده ش د  نیز  . در این میان فرهنگ و قوم و دین و زبان آنانش داطراف پراکنده  

ان متلی و کش یش ان ارمنیِ  حاکم اما ،برقرار کردند  یآمیزمردمان ما لمان همجوار خود همزیا تی ما المت 

بودند. به  تمای   مدولت این  التمایگی تزاری به تتت   ۀحکومت روس یون معاص رِ ررجا تان و قفقاز در آباز قر

انگیزه،  از جه ت   ارامن ه که در طی س   الی ان متوالی، تم ای  به کا   ب خودمخت اری داش   تن د،نقش  این ترتی ب  

 .است   توجهقاب ی این منطقه جنگهانتایج  عملکرد و پیامد، در 

وهش پاس خ به این س لال اس اس ی اس ت که آیا استقرار حاکمیت سیاسی روسیه بر قفقاز، هدف این پ 

نقش تجار در این میان  ارس را به همراه داش  ت    یمردمان دو س  و   ریارامنه و س  ا  یفرهنگ  کام   را  ا  ت 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D8%AD%E2%80%8C%D8%B9%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D8%A6%D9%88%D8%B1%DA%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1


 

 

 

540 

ها
نگ

 ج
ب

زتا
با

یا ی
ان

ر
 

وس
 ر

و
 ه ی

منه
ارا

ش 
 نق

 به
جه

تو
با 

ه 
طق

 من
در

 

 

 

آیا می توان میان اندیش ه   نمود   یابیتوان ارز  یبر قفقاز را چگونه م  هیروس    یاس  یس    ت یموقع  ت یدر تثب ،یارمن

ارامنه    یو کاررر  یدهقان یو شورش ها یمبارزات مذهب یانۀ اواخر دورۀ قاجار باقانونگراهای آزادیخواهانه و 

 د برقرار کر یارتباط معنادار ه؛یروس  ت یو باکو، بعد از استقرار حاکم سیدر تفل   هیارس، بو  یدر آناو 

  یها ش هیری، با توجه به و ادار یاس  یس   راتییتغ جادیافرض یه این پ وهش بر این اس اس اس ت که  

در مناطق     هیارس، بو   یمش  تر  س  اکنان دو س  و   خیدر تارکه  یپر قدرت  یِو مذهب یو زبان  یو قوم  یفرهنگ

  ،یتع ادل فرهنگ  نیاز توان برهم زدن ا  ؛نهفت ه اس   ت   روان،یو ا  ج انیهمچون آذرب ا  ران،یا  یب ه مرزه ا  کی  نزد

. از طرفی جذابیت تجارت پر سود با روسیه که از امنیت اقتصادی  میباشددسِت کم در کوتاه مدت، برخوردار ن

می توان نادیده انگاش ت. چرا که  نبیش تری نا بت به ایران برخوردار بود، برای تجار ارمنی، موض وعی اس ت که  

متا وب می    ،ارمنی ۀجامع  یِرش د و رفاه اقتص اد  از عوام قش ر که خود  نیا انیدر م نیز  هیروس    یاس  ینفوذ س  

به عالوه    .انجامدیب ران،یبر مناطق جدا ش  ده از ا  هیروس     یاس   یس     ت یموقع  ت یتوانا  ت به تثب ی، قطعا  مش  د

  در جلب و جذب مهاجران   ه،یروس     یاس   س  ی ۀمخالفِ س  لط  یِمبارزانِ ارمن  یِو متاف  علم یتتوالت فکر

  یینقش به س  زاکه با انگیزۀ امرار معاش به راهی قفقاز می ش  دند،   ایرانی، بخص  وت تر  زبانانِ آذربایجان،

  نهیکه از زم یخواهیو آزاد روش  نفکری  افکار  ترویجدر    یس  هم مل ر ران،یدر بازرش  ت به ا زیداش  ته و آنان ن

 داشته اند. د،یآ یبه حااب م ت یبارز انقالب مشروط یها

 

 پیشینۀ پزوهش:-2-1

 توان به موارد زیر اشاره کرد:ذکر در این باره میقاب  های جدید ویافتهاز 

  ییجدا یس ازی برانهی؛ زمینید ناهمگونی» ۀدر مقال)بالمتا ین(،  ن ادیزررر و  )حا ین(ینیزرالف. 

درست در همان زمان که   هیقدرت پس از حکومت صفو   پردازند که در خألموضوع می نیبه ا،  «رانیقفقاز از ا

  یتیما    و کوش ش دولت   رانیا یو ارمن  یررج  اتباعِ یِنید  یناهمگون ،کردیعص ر اقتدار خود را آباز م  هیروس  

ساکنان  البته شد.   یتبد رانیقفقاز از ا  انیتیما یطلبییس از جدانهیاز عوام  زم یکیبه   یتزار  یۀقدرتمند روس  

 . دیامر انجام نیاما روند حوادث به ا ،نبودند هیدرصدد التاق به روس رانیاز ا  ییقفقاز با جدا

  افتنیدر س لطه   رانای ارامنۀ  جامعۀ نخبگان  »نقش ۀدر مقال  )مهدی(،و رلجان)س ید علی(  ینانیمزب. 

  یامپراتور  یپا دندیآن کوش  یط  رانای ۀکه نخبگان ارامن  یندیفرآ حیبه تشر،  «م.1۶۶0-م.1828،  بر قفقاز هیروس

  یارمن  ت اش  رافی  ۀکه جناح عمد دهدینش  ان م  یبررس    نیا  یهاافتهی. اندپرداخته  ،را به قفقاز باز کنند  هیروس   

  ۀارامن  یاس  یس    یوفادار نییرا در تع  ت یاهم  نیش تریب ،ب یترتبه  ،و تجار برجا ته  ،هاکی، ملا ایرهبران کل یعنی

 .دنقفقاز داشت

در   هینفوذ روس    یاس  یو س    یاجتماع یامدها»پی ۀدر مقالی)س ید عباس علی(،  رانش اهپییرض و ج . 

عنوان  ، بهرانیجداش  ده از ا  یهابه س  رزمین، «(یالدیم 20و  19  یهاقرن  ۀانی)مرانیا یش  مال  یهاس  رزمین

  قیدق یمناطق، نگاه نیدر ا  هیروس    یو اجتماع  یاس  یو س   یو نفوذ اقتص اد  هیترین ما تعمرات روس  یاص ل
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و به    هیبا روس   رانای ۀبه درواز النیر   یموض وع را همچون: تبد نیو مثبت ا یمنف یامدهایانداخته اس ت و پ

  رانیدر ا  یخواهیآزاد  یه او برعکس، را   ترش ان دیش   ه  هی  ب ه روس      یرانیمه اجرت اتب اع ا  تَبَد آن اروپ ا،

 قرار داده است.  یبررسمورد

 توان به موارد زیر اشاره کرد:باره میذکر درایناز منابد قاب 

  از را ارامنه  (، وض  عیت 13۶0)چاپ  ، در جلد دومِ کتابِ تاریخ ارمنا  تانخداوردیان و دیگران. الف

  اطالعات و  دهدمی  ش  رح 19۷0 س  ال تا(  کمونیا  تی)ش  وروی  ارمنا  تانِ دورۀ پایان  تا  نوزدهم ۀابتدای س  د

 دهد می قرار  اختیارمان در تاریخی مختلف ادوار در  ارامنه  اجتماعی و  س یاس ی و فرهنگی زندری از ارزش مندی

 باشد. مفید  روس و ایران  هایجنگبازتابِ  در ارامنه نقش  یابیریشه در تواندمی که

به دلی  حض  ور    که(، 1383)چاپ  ، در کتاب مآ رس  لطانیهمتخلص به مفتون  )عبدالرزاق(،یدنبل ب.

  جانیش  اهد حوادث قفقاز و آذربا  کیاز نزد، زتبری ۀدر دارالا  لطنجنگهای دورۀ اول ایران و روس،  در خود  

بر اس اس همان    هیمتن مآ رس لطان حیتص ت. آوردفراهم  این دوره  یجنگهااز  یو دس ت اول میما تق  ت یروا،  بود

مرحله دوم را از    یجنگهارزارش   ،)بالمتا ین زررری ن اد(مص تح.  چاپ کتاب انجام ش ده اس ت  نینخا ت

کتاب    به این ترتیب کرده است.    مهیکتاب ض م نیبه ا زین نیذوالقرن یخط  خیمللف تار  ی،رازیش    خاوری  ۀنوش ت

 .هیو روس  رانیا  یجنگها  ۀاست از دو مرحل  یکامل  خیتار

در دو  (، 1383)چاپ  تاریخ اجتماعي و سییاسیي ایران در دوره معاصیر)س عید(، در کتاب  . نفیا یج

  روابط نرر از و  اس ت   پرداختهش اه،  یابی رویدادهای تاریخ قاجاریه از آباز تا پایان دورۀ فتتعلیجلد، به ریش ه

  را  مفیدی اطالعات رابطه این  اقتص ادی و  اجتماعی پیامدهای و  روس یه یعنی  ش مالی  هما ایۀ  با ایران  خارجی

 .دهدمی قرار  خواننده  اختیار در

 :مبانی نرری-2

 :ترویج فرهنگ و زبان روسی()وسی سازی مناطق جدا شده از ایرانر-1-2

»ما   :اس ت  آمده  چنین ،1135 ش عبان 28/  1۷23  ژوئن 3  در  ارمنی  مردم به  خطاب  ریعالمیۀ پترکبا در

م ش   د ب ه هیب ه زودی ق ادر خوا زن د. ب ا کم ک خ داون دمیایم و ارتش م ا در ب اکو ر ام  هم اکنون ریالن را ررفت ه

م ا ب ه    ه ایم. ارر ب ه دالیلی آن ان نتوانن د از خویش دف اع کنن د و ی ا نیروهارامن ه کم ک نم اییم و آن ان را نج ات د

ش هرهای س واح  خزر که در کنترل ما ها تند بیایند.  کنیم که به  از ایش ان دعوت میهای آنان نرس ند، س رزمین

قادر به مداخله باش یم، س اکت بمانند. این اعالمیه باید آنان را نا بت به مقاص د  کنیم تا آن زمان که توص یه می ما

  ،بورنوتیان)این اعالمیه عمدا  مبهم اس  ت تا ارر به دس  ت دیگران بیفتد، ارامنه رنج نبرند« ما مطمئن کند. بیان

مق ام  راکل      ی دوم درآم.، 1۷98  / ه.ق.1212م. ت ا 1۷4۷  / ه.ق.11۶0ز س   ال  نیم قرن، اا تقریب    (.115  :2003

ریزی   ررجاتان و پی فرم  انروای جن  وب قفق  از فرص  ت یاف  ت ت  ا در جه  ت احی  ای ق  درت مقت  درترین

استقالل و تمامیت ارضی ررجاتان فراتر   پادشاهی بزرگ کوش  ش کن  د. وی حت  ی پ  ا از حف     شالودۀ یک
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جی ووُسدِو،  )دادعای خ  ود ب  ر رنج  ه و ای  روان فراخوان    کاترین و مشاوران وی را ب  ه حمای  ت از  نهاد و

 (.53و52: 2000

تص رف  با   ،همزمان با آباز س لطنت تزار الکا اندر اول  ،م.1801/ ه.ق.121۶ در س الِبا وجود آن که  

اما هنوز بخش اعرم ارامنه تمای  به    ،ش  دندررجا  تان ش  رقی تمام خاندان حکومتگر آن را به روس  یه تبعید  

   .جانب روسیه داشت 

های قفقاز امپراتوری را به ش اهزاده  تغییر س یاس ت  ،م.1803/ ه.ق.1218تزار الکا اندر اول در س الِ 

امنه ش  ده و در ص  در آنها  در س  یاس  ت های جدید تزار جذب ار  .وف ررجی االص    ابالک کردس  یا  یان

  .(28 :1380  ،اسدوف)را قویا  به سیایانوف توصیه کرد  "دانی  سورماری"سکاتولیکو 

حدس او   .ژنرال س  یا  یانوف در ابتدا می پنداش  ت ارامنه به راحتی حاض  ر به همکاری می ش  وند

  .کرد  خ ارج  ژنرال نفوذ  ۀایروان را از حوز  ،رق اج ا  درب ار  اق دام ات  ام ا  بود  ص   تیح  قراب اک  و  رنج ه  ۀارامن    ۀدرب ار

  عنوان  به میرزا  عباس و  قاجار  فتتعلیش  اه  س  وی از ایروان  حاکمیت  به  ایروانی س  ردار  خان حا  ین انتص  اب

   .(34 همان :)بیفتد تثخیر به سال  پنج و  بیات  ایروان تصرف تا شد  موجب  قفقاز در ایران  ۀجبه ک  ۀفرماند

ی که با  تتوالت  ،قرار ررفتن امور اوچمیادزین در دس ت س راس قف نرس س آش تاراکی موجب ش د

نرس س آش تاراکی اس قف   .نادیده ررفته ش وند  واقد ش ده بود،  در حکومت ایروانتالش حا ین خان س ردار  

(   و  22۷  :1394 ،مزین انی)آش   ت اراکی را راریب الدی رداپوش خواندند ،هادوم جن گدورِ  در،  بود تفلیس ۀارامن  

دیدند که ش بها در کنار پاس کوویب بود و در چادر او می خوابید و روزها ص لیب به دس ت در پیش اپیش  »می

   .(3۷4: 13۶۶  ،پاسدرماجیان)«کردان او حرکت میهیسپا

از این که برای قرون متمادی ملت  ... »  :را چنین خطاب قرار می دهد ارامنه  یآش  تاراکی در فراخوان

 .. .هاتید  آراه ...و  بوده  بیگانگان  ۀما تتت سلط

اهدافی که برای حف  ایمان و کلیا  ای ما بنا ش  ده و نه   ،از اهداف دولت کبیر روس  یه نیز باخبرید

حمایت دولت   ش اهدان این مدعا آن دس ته از کلیا ا ها و دیر های ررجا تان ها تند که تتت  .مطامد آن دولت 

  د.روسیه قرار ررفته ان

  از را ما که قدرتی  .اس ت   ایرانیان برابر در  ایش ان  کلیا ای  و ما یتیان از  دفاع ۀقدرت روس یه آماد

   .رها خواهد ساخت« ،که ... آنان  دست 

ژنرال سیایانوف و نرسس آشتاراکی جهت جدیدی به تالش های روسیه برای سلطه یافتن بر قفقاز 

روسی سازی به معنای ترویج فرهنگ و زبان روسی    ؛این مایر نوین عبارت بود از روسی سازی منطقه  ،دادند

   .(228و22۷ :1394 ،مزینانی)در مناطقی که به اشغال روسیه در می آمدند

دکی با ارامنه  کو  از  ،پاس کوویب  ژنرال  ،روس یه  و ایران نبردهای دوم دور در  روس یه ارش د هیفرماند

  ۀ دس ت به تش کی  کمیت  ،و اس قف نرس س آش تاراکی  ،پاس کوویبهمراه س رکیس معلم کودکی  ژنرال به  .آش نا بود
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  روس  و  ایران  ه ایجن گ  دوم  ۀدور  هم ان  در  ک ه  ای  کمیت ه  ؛زد  قفق از  ارمنی  جمعی ت   بر  افزودن  برای  مه اجرت

  .(49 :1380  ،اسدوف)رمنی را از عثمانی و ایران به قفقاز ببردا هزار  چهارده حدود  توانات 

ی ایران و  جنگه ا اول  دور در  اینک ه ب ا  و  بود  رفت ه دس   ت   از ک امال  همب ه ایران   قراب اک  ۀوف اداری ارامن  

 منطقه  ۀ)قراجه داک( از مقاومت منفی ارامنانتقال اهالی قراباک به ارس بارانروس عباس میرزا س عی کرده بود با  

در دور دوم نبردهای    ،اما  ابت قدمی قراباک در جانبداری از روس یه ؛(250  و 249  ص فته  .1383 دنبلی)بکاهد

ش ان  ای  مهمترین که  خورد می چش م به  ارتش روس یه  فهرس ت  در با یاری  ۀارامن  نام  مش هود بود.ایران و روس 

   .(229 :1394  ،مزینانی)بودند  قراباک ۀارامن از ،رنجه  فاتح ،ماداتوف ژنرال و تفلیس  ۀژنرال ببودوف از ارامن

به وی ه نواحی   ،های پس از جنگ به ص ورت را ترده در س راس ر قفقازروس ی در س ال اس ترات ی

جلب دوس تی و همکاری با    ،تثس یس مهاجرنش ین های روس ی ،به ص ورتِ تغییرِ س اختارِ اداری  ؛ما لمان نش ین

تتریف  ،های فرهنگی هم چون تثس یس مدارسبه کارریری س یاس ت  ،جذب نخبگان ،بزرران دینی و س یاس ی

  .(142 :1392  ،ستایش).. پیاده شد.ایجاد و دامن زدن به اختالفات بین اقوام مختلف و ،اسالم ستیزی  ،تاریخ

 روس یه  ۀایجاد تغییرات س اختاری در نوع حکومتِ س رزمین های جدا ش ده از ایران با هدفِ تتکیمِ س لط-2-2

   :قفقاز بر

به همین   و برد  بین از راپیش ین   حکومتی  هایس یا تم تدریج به  خود اش غالی  ۀروس یه تزاری در منطق

در تقا یمات س یاس ی پیش ین و همچنین نرام اداری و متاکم قض ایی س ابق تغییرات اس اس ی  در بدو امر، دلی  

آورد که حاکمان نواحی مختلف  س  یاس  ی مرکزی در قفقاز به وجود  -ایجاد نکرد و فقط یک حاکمیت نرامی

در این دوره با جذب ص  احبان اقتدار متلی و باقی رذاش  تن آنها در ر س   روس  ها .تابد این حاکمیت بودند

  .تالش کردند تا با استفاده از نفوذ آنها به انجام اصالحات دست زنند  ،سیاتم اداریِ این نواحی

  این که کرد تعیین قفقاز ک  والی و  روسیه قفقازِ وهاینیر ۀاول سِمَتی به عنوان فرماند  تزار الکااندرِ

همواره مرکز نرامی و اداری    ،در این میان تفلیس از همان روزهای اولِ تا  خیر .حات را به اجرا رذارداص  ال

   .در جهت دستیابی به سایر نواحی قرار ررفت 

  چون  مواردی و  آمد  پدید متدودی و اند    اص الحات نیز ها  خانلیق  حکومتی ۀدر س اختار و ش یو 

  .بود  استثنایی  کامال   ،باکو  و  رنجه در جمله از خانات انتالل

س یاس ی و بر ناکارآمدی  -نیاز به س یا تم جدید اداری ،با تتکیم پایه های تا لط روس یه بر قفقاز

   .تثکید شده بود  م.1801/ ه.ق.121۶سیاتم های پیشین و لزوم ایجاد تغییرات اساسی در سیاتمِ اداریِ 

به    جنوبی قفقاز  ،مطابق با این س یا تمِ اداریِ جدید و اص الحاتِ جدید س یاس ی و اداری ناش ی از آن

  و  ،تفلیس  مرکزیت   به بربی  روبرنیای یا  "ایمرتی-ررجی"دو روبرنیا تقایم شد که عبارت بودند از روبرنیای  

  به این بر  عالوه.  مازندران و قراباک به مرکزیت ش ماخیحلی  س ا ۀمنطق  در  ش رقی  روبرنیای یا  کاس پی  روبرنیای

  اس کان  نفد به  اص لی  س اکنان  راندن بیرون  و ها زمین  ۀهایی برای مص ادرکوش ش ،منطقه  کام   انض مام منرور

  می  ش   ای انی  کم ک  متلی  ه ای  خ ان  ق درت  تض   عیف  در  ک ه  ررف ت   ص   ورت  ه ا دهک ده  در  روس  ی افتگ ان

   .(142-145 :1392  ،ستایش)نمود
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 . دهکده هایی برای اس   کان دهقانان روس ایجاد کردند،  ی دور دوم با ایرانجنگهاپس از   روس   ها

کا انی که در این مهاجر نش ین ها اس کان یافتند به بیرون راندن جمعیت بومی کمک کردند و این امر به تثبیت  

  ، رامر)فتوحات نرامی و بازرش ت ناپذیری آن انجامید و اراض ی تص رف ش ده جزئی از امپراتوری روس یه ش د

13۷۷: 24). 

   :سیاست هماایگی ایران با ارامنه در قفقاز-3-2

  ی اجتماع  اس تثمار و یمل  یها س تم تتت  همچنان ،یتزار  ۀیروس    ۀس لط ریز در  ررفتن قرار  با ارامنه

علیه    بارها ارامنه  .می پرداخت  آنانبه بهره کش ی از  ،ندارانیزم یدولت  ارران  عنوان تزار به دولت   .قرار داش تند

  جادیا یبرا  چاره  راه  تنها طیش  را آن  در  هیروس    به ارمنا  تان التاق ،اما با این همه ،برداش  تند س  الحتزارها 

  .(333 :13۶0  ،انیخداورد)بود  یاسیس و  یفرهنگ ،یاقتصاد یزندر  یترق نۀیزم در  یامکانات

  ی برکن ار  منرور  ب ه  یریگیپ  و  تالش  ،کرد  آب از  را  یارمن  ض   د  زۀمب ار  ینوع  ج ا یت در  روس   ی ه  دول ت 

  ادامه زراعت   س اده  کار به فقط  که  ش د  داده  اجازه آنها به و  ررفت  ص ورت  یش خص   و ینرام  مش اب  از  انیارمن

 .دهند

  یمهم  جزء  ش دند  یتش ک هیروس    خا   در  نوزدهم قرن در  که یارمن  یانقالب  یها  انجمن  و ها  رروه

  تتت  که برد نام را  یا ندرانینو   توانیم یارمن  یانقالب  ش رویپ  نیمبلغ جمله از .بودند  انیارمن یانقالب نهض ت  از

 .(222  :1352  ،انیپادمارر)بردند یم سر به یتزار میرژ

  قرن در  قفقاز  و رانیا  قۀمنط  دو  یاجتماع و یطبقات  س   اختار در  روش   نفکر  ۀطبق  حض   وردر واقد  

در این زمان روس  یه  . آورد  حا  اب به رانیا  با روس  یجنگها  مش  تر    یامدهایپ از یکی توان یم را نوزدهم

  ، موجبارمنا تان  و جانیآذربا،  ررجا تان چون  ییها نیس رزم التاق وتا وب می ش د  م برب  تمدن ۀندینما

 . رردید دیجد  کیدموکرات تفکرات با آن مردمان  ییآشنا

  و  روس ها یلش کر و  یکش ور  س اختار در  یبوم افراد  ورود  ،هیروس    روش نفکر  ۀطبق  ظهور  یاص ل  عل 

  ی آموزش  نرام و  یسنت  سبک  با مبارزه  یبرا  ،یساز یروس  یهااست یس  قِبَ  از که  بود  ینینو  مدارس  در  حض ور

  که یروش نفکر  انیجر همراه  به قفقاز  در  کردران  یتتص    دیجد  قش ر .بود ش ده  س اخته  مناطق  یبوم  فرهنگ و

  ییرهایما    جادیا با  توانا ت  و نمود  فایا یمهم  نقش قفقاز  یفرهنگ و  یاس  یس   ندهیآ  در  ،بود  برخاس ته سیتفل از

  یکپارچگی و یادار اتمیس  رییتغ با  هیروس. شود واقد  دیمف بالعکس و  رانیا به خود  یآوردهادست   انتقال یبرا

  ،شیس تا)داد  را ترش  ا میونالیناس    س مت  به را  ینواح ریس ا  و جانیآذربا  حرکت   ناخواس ته ،یاقتص اد و  یاس  یس  

 .(154  و 153 :1392

 :یافته ها-3

 :رابطه این در  دو سوی ارس  ۀتجاری ایران و روسیه و نقش ارامنمناسبات    ۀتوسع-1-3

قبول خا  ارت نا  بتا  کم ولی با   ، از طریقایران با ومد دورۀ  یجنگها در  موفقیت  ۀدر نتیجروس  یه  

پیمان ترکمانچای را به ایران تتمی  کرد و تجارت روسیه را از طرف تجار کشورش در   ،شرایط بایار مناسب 

   .(124 :138۷  ،سنایی)و در مقام اولِ تجارت با ایران قرار ررفت  ایران توسعه داد
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یکی   :دو متور اس  اس  ی را نباید از نرر دور داش  ت  ،روس  یه در توس  عۀ مناس  بات تجاری ایران و

 .موقعیت مناسب سواح  ریالن و دیگری نقش ارامنه و مهاجران روسی و ایرانی در دو سوی ارس

 :در توسعۀ مناسبات تجاری ایران و روسیه سواح  ریالنموقعیت مناسب  نقش  الف.

  یم  ی این دو کش ورجنگها را ترش مناس بات تجاری ایران و روس یه بعد از موض وعِ با وندیپ در 

  ،هیروس   به قفقاز  ماوراء التاق  با ...» :کرد  اش اره  هیروس    ییدارا ریوز  فیرور یش خص   یها  ادداش ت ی به توان

  اریبا   طیش را در ینرام یاس تتفاظ و  یعمل  ت یموقع  نرر از  هیروس   و قطد قفقاز جبال س لا له  با  یعثمان ارتباط

   .(30 :1353  "یعشق" :از نق  به 188 :1389  یمرس  شاه  زارع)ررفت« یم  قرار ینرام یعال

   ی  دل  ب ه  النیر   ،...و  انب اره ا  و  ب ازاره ا  و  نق    و  حم    مت دود  امک ان ات  آن  ب ا  م ا  بت     مورد  زم ان  در

 مازندران  و نیقزو به گرید طرف  از و یانزل  بندر به  طرف  کی  از و  بود ت یاهم حائز  اریبا  ییایجغراف  ت یموقع

   .بود کینزد  ،رانیا مناطق  گرید و  هیروس به و ارتباط در رانیا  یبازارها عمده  و زیتبر و  "ربازاریپ" و

  ب ا  رانیا  مرکز  مرورِ  و  عبور  راهِ  نیمهمتر  ب ه  ش   د   ی  تب د  النیر ،  تهران  ب ه  یانزل  ج اده اح داث  از  پس

 ی بعض  ، راه  نیا  وجود با.  کرد یم فایا  اروپا و  هیروس   با  یفرهنگ تبادل  در  یاس اس    ینقش    و اروپا یها  دروازه

 طرف  هر از یونانی و  یارمن، یروس، یرانیا یها  ررمعامله و تجار.  زدند  یکناولگر سیتثس به  دست  ها دولت 

  با  جا همه خزر  یکوهها از  عبور» .(20۶و  205  :139۶ ،یرانش اهیپ  یرض و )داش تند یم برپا  بازار و ش ده  جمد

 هم  و رس د یم نیقزو  به رش ت  از که  اس ت  یراه  کوهها  نیا در  رذرراه  نیبهتر ،ردیر  یم  ص ورت یدش وار

  .(58  :139۶  ،خودزکو )«هاست   کاروان تردد مت   اکنون

   :روس و  رانیا نیب تجارت در النیر  ۀارامن و  یرانیا و یروس  مهاجران نقش ب.

 مع ادالت  در  قفق از  ۀارامن     هیو  ب ه  ،هی  روس      و رانیا در  یخیت ار یه ا  ش   هیر  داش   تن  ی  دل  ب ه  ارامن ه

  از  یتعداد ،یص فو   اول  عباس ش اه .کردند یم فایا  یمهم  نقش  کش ور دو  نیب یاس  یس   و  یاجتماع ،یاقتص اد

  قرار  توجه مورد النیر   ش میابر که یزمان از .اس کان داد النیر  در ش میابر تجارت و دیتول  یبرا را قفقاز ۀارامن

  .(20۶ :139۶ ،یرانش  اهیپ  یرض  و )ش  دند  فعال آن تجارت و دیتول  در  ارامنه  جمله از  یمتعدد  اقوام  ررفت 

  یس ال چند» اس ت  آورده  نیچن  خود نامه س فر در اس ت   کرده دنید رانیا از  قاجار ۀدور  اواخر در که یدالمان

  خش ک  یهاوهیم  و ش میابر و  پش م و  پنبه   یقب از خام  مواد دیخر  مش غول االتیا تمام در یارمن تجار  که اس ت 

 ی تجار  یها یکش ت  با ای  هیروس   قیطر از را آنها  و  ها تند کش مش  و یا  یق و فندق  و  پا ته  و بادام   یقب از

  را ییاروپا  یها التجاره مال  عوض  در  و  فرس تند یم اروپا  به کنند یم  آمد  و رفت   فارس  جیخل در  که  یا  یانگل

   .(10۶ :1335 ،یدالمان)کنند« یم وارد  رانیا به

  استادکاران  و  کاررران هیروس از ای و رفتند یم  هیروس  به رانیا از یمختلف  کاررران مختلف  فصول در

  ص نعت   جمله از  ،یص نعت ای یتجار  ملس ا ات و ها  ش رکت  طرف از ای و  ما تق  طور  به  یروس    نیمهندس   و

  ش هیپ  ،ش ده ریفق دهقانان  .آمدندیم(  النیر )رانیا  به  زما تان فص   در  ،اریخاو  و یماه  ادانیص     هیو به  ،چوب

  ۀیناح  یش هرها و مازندران بنادر  به یجمع دس ته طور به س ال به س ال ،رانیا مردم طبقات ریس ا  افراد و وران
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  یم  من د  بهره  آنه ا  از  ،دس   تمزد  ح داق    پرداخ ت   ب ا  هی  روس      تج ارت  و  دی  تول  مراکز  .آورن د  یم  یرو  ،ولگ ا

 .(20۷ :139۶  ،یرانشاهیپ یرضو )شدند

   :قفقاز  یاقتصاد  مناسبات در  یاساس  تتوالت  یریر  شک -2-3

  که  بود  هیروس   ۀس لط یامدهایپ  حاص    منطقه دو  مردمان نیماب  یاقتص اد  روابط در  یاس اس   تتوالت

می   قرار  یبررس   مورد  یکش اورز  و  تجارت ،یارتباط  یها راه  ،مهاجر  کاررران  ،باکو  نفت   دیص نا  یبخش ها در

 ریرد.

 :یکاررر مهاجرت ۀدیپد  یریر   شک  و قفقاز یصنعت رشد الف.

  یبندر[  باکو ] نجایا»  بود نفت  ص نعت   یریر   ش ک  ،س لطۀ روس یه بر قفقاز یاقتص اد ۀجینت  نیمهمتر 

 دان یم  کی نجایا  یا   یانگل   یم 1۶  فاص  له در که رفتند...   .بود خزر  یایدر یبرب  ۀکنار  کوچک  جیخل کی در

  :1384  فوروکاوا)ش ود« یم ص ادر رانیا  به  آن  ش تریب  که اس ت  بندر  نیا  ۀعمد یتجار یکاال نفت   .اس ت  ینفت

28۶).  

  و نفت  ریتث  تتت  ،قفقاز  نق   و حم   و  تجارت بخش مخص وص ا  ،قفقاز یاقتص اد یهابخش  ریس ا

  مختلف معادن از  یبرداربهره و توس عه  و گرید  دیص نا و نفت  ص نعت  دیس ر رش د .بودند  آن به  وابا ته  دیص نا

 آن   ییپاس خگو   یبوم ت یجمع  که داش ت   ازین یادیز رمتخص صیب و  متخص ص  کار  یروین به قفقاز  ۀمنطق در

  که رانیا  ت یجمع  یِتنگدس  ت و  یعموم فقر  را  ترش یازطرف  .ش  د ازین  یرمتلیب کار  یروین به  نیبنابرا .نبود

 نرام  برابر در  رانیا  یس  نت  اقتص  اد  یفروپاش    و  افول  یدل به  ،داش  تند اش  تغال  یکش  اورز بخش در  ابلب 

  به بخص   وت از آذربایجان،، رانیا  کار یروین از  یتوجه  قاب  بخشِ  حرکِت مهمِ  یهاجاذبه از  یدارهیس   رما

  .(19 : 13۷1 ،یزدانی)شد قفقاز  سمت 

 نفت   ص نعت  ش رفت یپ  با همزمان ،آن  اطراف  ینواح  و  قفقاز ۀمنطق یِفرهنگ  و یفکر راتییتغاهمیِت  

  ریتث  و قفقاز  مردم  یاجتماع ۀص تن در  آن به  وابا ته  احزاب و  یکاررر یها  جنبش  آمدن کار  یرو در دیبا را

  از رذش ته  .، دانا ت النیر   چون رانیا  ش مال و  جانیآذربا  در  خص وت به یرانیا  مهاجران نشیب  و افکار  بر  آن

  ای  روب  ها  ونیلیم  س  اله هر یکار  س  خت   طیش  را  و دس  تمزد  یکم ربمیعل ،قفقاز در  مهاجر  کار  یروین،  آن

 .(125 :1384  یشاکر)کردند یم رانیا وارد  منات

   :زراعت  و  یبازرران  شرفت یپ و یمواصالت یها  راه  راترش ب.

  به را  خود یکاالها  ریس ا و  منا وجات قفقاز یمواص الت توان  ۀلیبوس   تا بودند  دواریام اریبا    روس ها

 ، ش د  ش تریب ینفت  اکتش افات از  پس  موض وع نیا  ت یاهم  .کنند ارس ال  یبرب یایآس    ینواح  ریس ا و  یعثمان ،رانیا

  بازار از  یروس    یکاالها دیخر یرانیا  تاجر یبرا ،(یالدیم نوزدهم قرن)یهجر زدهمیس    قرن  اول مهین در  یحت

   .بود  باکو  از تر  راحت  و تر ارزان  یعثمان

  یراهها از  ش تریب آهنراه  و  یرانیکش ت ۀتوس ع ،"قفقاز  منطقه  یکوها تان متص ور  طیش را"به توجه  با

  یبرا مازندران یایدر در تانکرها  با نفت   نق   و  حم    اس   اس نیا بر  .ررفت   قرار  روس   ه ا  توجه  مورد ینیزم
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 در  نقش نیش تریب  .دیررد ریدا  بنادر ریس ا  و  باکو  در یمختلف  یرانیکش ت یها  ش رکت   و  ش د  ش روع  بار نیاول

  .(133  :1392 ،شیستا)کردند فایا منطقه یآب یها  راه ،را خارج  جهان با قفقاز  ارتباط  جهت 

  راه قیطر ازرا  قفقاز  ،ینیزم هِرا  .ررفت   قرار توجه  مورد هیروس   ۀتوس ع ریما   در نیز ینیزم  یراهها

ب ا تالش   ،یجنوب  قفق از  در  ،م.18۷2/ ه.ق.1289  س   ال  اواخر  در  .مرتبط می کرد  خود  رامونیپ  یای  دن  ب ا  آهن

  اما  ،میدیند  یپررونق  و آباد  یجا پُ   زابت یال جز  ریما   نیا در»...   .ش د  س اخته  یپوتن-سیتفل  آهن  راهروس یه، 

  :1384  ،فوروکاوا)«....بودند زده پ  هم  کوچک  یرودها بر و ،کردند یم  یکوش ش   یراهدار و یراها از در ...

292).  

  کش   ور   آن  یبرا  رانیا  ب ا هی  روس     تج ارت لت ا  از  هردو  ک ه  هم دان  ب ه  تهران  و یانزل  ب ه  نیقزو  راه

  و  عبور بر نرارت و  یراهدار  عوارض  وص ول و ش د  س اخته  یروس    یهاش رکت   لهیوس    به ،داش ت   ض رورت

 .(28۷ :13۷0  ،میشم)بود  هاروس دست  در  هاجاده نیا در مرور

   :زراعت  و  یبازرران

  کرده  ت ی  تثب  را  خود  ق درت  یح دود  ت ا  دی  ج د  ح اکم ان  ک ه  یزم ان  از  یعنی  نوزدهم  قرن  دوم  ۀم  ین  در

  ص ورت  به  آن  یتبد و  نوخا  ش مِیابر  اقتص ادِ ۀتوس ع  ،تاکا تانها  پرورش و توتون  یور  بهره از توانیم ،بودند

  ازین  ۀعمد  کننده نیتثم ص ورت به معادن از  یور  بهره شیافزا ،پنبه  یتقاض ا  شیافزا ،یالملل نیب یتجار  مرکز

 در »  :بود رفته  ییجا در نیلن  .رفت  س خن،  آن یص ادرات تجارت  و  یبافیقال میقد ص نعت   یبازس از ،هیروس    بازار

  نیاتیدس    0/ ۶ یاهال از کی هر به  ریجوانش   و  یش وش   ،زور  زنگه  ، یجبرائ یعنی رنجه یفرماندار از منطقه  چهار

  .(24۷ :1389  ،یمرس  شاه زارع)رسد« یم نیزم

  خیتار به  نا بت   هیروس   یتجار  اس ت یس    با ارتباط در که  رانیا یش مال  یش هرها و  بنادر نیترمهم

  و  یانزل بندر  ،اس ترآباد و  ررران  ،ش هر مش هد  ،تنکابن ،زیتبر  ، یاردب ،آس تارا از دیبا  ،ررفت   رونق  خود ۀرذش ت

  قرار  ب ه  ،پنج  و  هفت اد  و  ا   ت یدو  و  هزار  کی    خیت ار  ب ه  پ ارس   ال...  »  .(13۷  :1392  ،شیس   ت ا)  برد  ن ام  رهیب

  متاع  دیجم  .میباش د   یاردب  در آس تارا  ۀخان  رمر   و  آوردند  آس تارا به هیروس   ملک زا  آهن پوط  هش تادودوهزار

   .(219 :2535 ،میابراه  رزایم)«شود یم  رمر  [  و]    یاردب به رود  یم سرباته دیآ یم  رونیب  یکشت از که تجار

  چون  ییش هرها یداخل  امور در  دخالت  یبرا را  کش ور نیا  دس ت   ،هیروس   با یمرز  ۀرا ترد تجارت

  به یمتل  حاکمان  یوابا تگ و   یاردب  در نمک  چون یمعادن یِاقتص اد  منافد  تص احب  قیطر از  رش ت  و   یاردب

  ، فرمانفرما)بود  رذاش ته  باز ترکمانان  دس ت  از  یروس   تجار ۀامتع از  حفاظت  چون  ییهابهانه به  یحت و  هیروس  

13۶2: 1۷).   

 در  آنها یخیتار  نقش و  یارمن و  یهودی تجار حضور از  در این میان رذشته از نقش بازررانانِ ایرانی

  ریش    و روبن و  موم و  عا   و  جو   و  رندم  و برنج  یکش ت  هش ت  هفت   س اله هر» ش د  باف  دینبا تجارت  ۀعرص  

  یلیاردب  بزاز  از  را  فرن گ  جنس  و خرن د  یم،  دهن د  یم تع ارف  ح اکم  ب ه ن دیآ  یم  ب ادکوب ه  اه  ،  چوب  و  رردو  و

  .(214  :2535 ،میابراه رزایم)«... .فروشند یم، آورند یم  یخلخال و
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  :هیروس با  دیجد روابط  قالب در  قفقاز با  رانیا یاسیس روابط و  یساالر  وانید  نرام  انیپا-3-3

در این   ی ایرانی و بومیادار  نهادهای  تض   عیف و قفقاز در ایران ارض   ی  تمامیت   رفتن دس   ت  از

از آنجا که ماکن تاریخی طایفه ی ایران و روسیه به حااب آورد. جنگهارا می توان آنی ترین نتیجۀ سرزمین 

  ۀ اص   این قبیلش اهان قاجار همواره به این مناطق توجه وی ه داش تند »  ،قاجار در آذربایجان و قراباک بوده اس ت 

 توطن   و ... و  توقف آذربایجان رنجۀ  رنجینۀ را  جواهر این  تقریبات به که اند ش  ام ارم والیت  از  ،...و  اص  لیه

 در   و داش ته تمام ش هرتی س پاهیگری و  ش جاعت   و  دالوری  و تهور در  قاجار مقدار  جلی  ۀو طایف..  .افتاد اتفاق

با وجود جدایی این من اطق از   .(25  :13۷1  ،س   اروی)«... بودند  روزرار س   رآمد آذربایج ان در و  نامدار ایران

  ۀدر مورد نام  در تثیید این موض وع .نقش قفقازی ها در اداره ایران نه تنها کاهش نیافت بلکه بیش تر ش د ،ایران

  حاکم )قرابابی  خان  فض لعلی طرف از  ،قاجار  ش اه  متمد  زمان  در  ،ش اهی اردوی به  بارخانه و  تنخواه ارس ال

  از نامه  قوی احتمال  به  :آمده  چنین بفاری خاندانِ  اس ناد  کتاب در  ،(کاش ی  الدولۀ  امین)خان فرخ  به( اص فهان

نام   "کوهس  یاه")خا  رو خان ررجی( و زیرا در نامه از حا  اب خا  رو خان .قرابابی اس  ت   خان علی فض   

»فض   علی    :آورده اس ت  ،108ت  ،س پس از قولِ مهدی بامداد در جلد س ومِ ش رح حال رجال ایران ،بردمی

فرخ خان   ،مت به جای خا  رو خان ررجی حاکم اص  فهان ش  د و پس از ورود به   ه.ق.1253خان در س  ال  

 دیگر  ماه  چهار ،بود آمده اصفهان  به خان  خارو و اهالی  بین ما اصالح برای  که نیز(  کاش ی  ۀ)امین الدولبفاری

  با  :اس ت   آمده بفاری خاندان  اس ناد  کتابِ ۀس پس در ادام .«...ماند  اص فهان  در  حکومتی امور  اص الحات  برای

بنابراین تاریخ نامه قطعا  قب  از س ال   ،مین الملک ش دها  به ملقب   ه.ق.12۷2 س ال در خان  فرخ اینکه به  توجه

ارر به فرمان و رقم   .)حکومت فض   علی خان قرابابی در اص فهان( اس ت ه.ق.1253مذکور و مربوط به س ال 

  ،دیگران و  اص فهانیان)اس ت  مش اهده  قاب   وض وح  به  ما ئله این بیفکنیم  نرر  اس ناد البالی از  قاجار ۀهای دور

   .(2۷5و  2۷4و  13و   12 :1385

امیر اص الن خان    ،که روس یه در این ا نا ،»هنوز مذاکرات ص لح در جریان بود :نویا دمیرزا ما عود می

کا  انی را که در والیت مص  در خدمتی برای دولت    ،حاکم خوی را با اعیان آن والیت احض  ار به تبریز کرده

  .(352  :13۷2 ،ریاحی)داشتند« را مُمْضی رالیهحکومت خانِ مشا  ،رذاشته داناتند به قراولعلیّه می

 ، بتران های جدیدی را در دفاع از قفقاز  ،این مرزبندی ها که با نارض   ایتی مردم مواجه ش   ده بود

که از آن میان می توان به افول قدرت دولت قاجاریه و   .و جانش   ینانش به همراه داش   ت   فتتعلیش   اهبرای  

ریری بتران مش روعیت و را ترش نفوذ س یاس ی و اقتص ادی روس یه و انگلا تان و س رانجام قرار ررفتن  ش ک 

   .(92 :1389، قدیمی قیداری)اشاره کرد ایران در بازی بزرگ

 قدرت   شیافزا ،قفقاز در رانیا دولت  س   لطۀ  انیپا ۀجینت نیبارزتر  ،روس و رانیا  یجنگه ا  انی  پا در

  تا ،رانیا دربار و  دولت  در ها دولت  نیا نفوذ  .بود  نوزدهم  قرن اول ربدِ در  کش ور  داخ  در هیروس    و سیانگل

 ص دها  در... و  ،اس ت  یواقع ما تق   پادش اه کی  خود یبرا  کش ور نیا در  یمختار ریوز هر ...»  :که بود بدانجا

  رو نیا از .برساند ب یآس  ای سود ،... رانیا  دولت  قبال در خود ۀیالتما تتت  افراد  به  تواندیم  او ،مختلف مورد
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  به  ،آن  یاعض  ا یانیپادرم  با  یمش  کل هر  ح  و  ،یندر ینما کی به ها  یخارج  کام   یوابا  تگ  کش  ور نیا در

  .(18۷ :13۶2  ،سرنا)است«  مشهود  یخوب

   :منطقه آن بر هیروس  ۀسلط  از  پس  رانیا به  قفقاز  نیساکن  مهاجرت-4-3

 . ش دندروس ۀتبع  اکراه به  چه و  اجبار به  چه  ،ما لمانان و  انیتیما  ، قفقاز بر  روس ها  ینرام  ۀبلب  با

  برهه  آن در  مردم  ت یامن  نیتثم در  یش  تریب  ییتوانا  هیهما  ا  یکش  ورها  ریس  ا  به نا  بت  ،تزار رومندین ارتش

  نیا .کنند حف  را  خود یطرف یب  تواناتند یم  نه  و  آنان  تهاجم از  یریجلور   به قادر نه  هم  انیررج.. ..»  داشت 

  هیروس     دامن در را خود  که نیا  جز  دندیند  خود شیآس   ا یبرا یراه یدیناام و  ثسی  ش   دت از که  اس   ت 

  به  روس  ها .اند  کرده  اش  تباه  س  خت  که  افتندیدر تا  نگذش  ت  یزیچ  اما .(53  و 52 :13۶5  ،دوکوتزبوئه)«افکنند

 قدرت  تمام  با روس  انیتمرکزررا .کردند  ،ما لمان و یتیما   از اعم ،یمتل  حکام برانداختن به  ش روع  س رعت 

  اکثر  که  یروس   رس وم  و  آداب نفد به  یبوم یها  س نت  .نمودند  ش ده  تص رف تازه  مناطق کردن  یروس    به  ش روع

  .(۷1  :90  ،ینیزر)رفت  کنار نداشتند  آنها با  یتیسنخ بیه مردم

  به و کردندیم  افت یدر  اتیمال روانیا یاهال از  انیرانیا  برابر س   ه روس   ها  ،اتیمال  افت یدر لتا  از

  اوچ  ش انیکش   و  ایرعا نیهمچن  روس ها .ررفتند شیپ در را رانیا  به  مهاجرت راه یاهال از  یاریبا    خاطر نیهم

  از شیب که دادند قرار  فش ار تتت  یحد به  ،ش دند  یم رانیا یاتیمال  یها  ت یمعاف  ش ام   همواره که را  ا ایکل

  ییفدا ارامنه  که  دیآ یم  نرر  به چون  اس ت   ب یعج  روس ها رفتار نیا»  ختندیرر  آنجا  س اکنِ یِارمن  ۀخانواد هزار

  که  اس ت  یتنفر از  یناش   ارامنه از  اهروس    تنفر  حتما  ،دهند یم  حیترج انیرانیا  به را آنها  حکومت   و  ندیروس ها

  .(5۷و   5۶ :1354 ،تان  بن)شود«یم  احااس خائن  افراد به  نابت 

  روز  یتینارض  ا  موجبات و  کرده جادیا  فراوان یها  ت یمتدود  هم یارمن  یا  اهایکل یبرا  روس  ها

  .آوردند فراهم را ارامنه  افزون

  .بود  اطاعت  به آنان  ش  ترِیب  واداش  تنِ یبرا  فراوان  خش  ونت   با همراه زین مردم  ۀتود  با  روس  ها  رفتار

 ، بردند یم  کار به  منطقه مردم مورد در قفقاز از  عبور هنگام روس  ما   افران و یرس   م  ندرانینما  که یریتعاب

 ان ی  قفق از  ب ه  آنه ا  نگ اه  نوع  از  نش   ان  رهیب  و  ن ادان  ،یوحش      موجودات  ،شیر اوم  ب ه  مردم  هی  تش   ب  همچون

  .(۷2 :90  زماتان  ،ینیزر)داشت 

 در   توقف هنگام  ،اس ت   کرده دیبازد رانیا  و  قفقاز از  ش اه نیناص رالد عص ر در که  اورس    ارنا ت 

  :ادینو  یم  ،رَوانیا

  نیزم به و مردم یپا و  دس ت  کردن له از  آنکه بدون  ،رذرند یم  تاخت  به ،دس ته دس ته  ها قزاق... »

    یبل یها  س الم  با انیارمن  ....بگزد ککش ان  ،ش ودیم ریس راز دنبالش ان به که ینینفر  و لعنت  و ،آنها انداختن

 ۀ عد فردا  که  اس ت   یکاف او  زبان از کلمه  کی یادا  تنها  .اند  دهیترس   س خت  مردم ۀهم و کنند  یم  احترامش ان

  افزوده  ،دش   ون  یم  اعزام  یش   م ال  منجم د  انوسی  اق  یلعنت  یه ا  کران ه  ...، ب ه  ک ه  یانی  زن دان  تع داد  بر  یگرید

  .(111 :1382  ،اورس )«شود
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  یاعده... »  :اس  ت  نوش  ته  نیچن ش  مکور در  مش  اهداتش ۀدربار  اورس    یگرید  یجا در نیهمچن

  که بودند با ته ریزنج و  ب   با چنان را  آنها رردن و پا و  دس ت  .... که میدید را ش اقه  اعمال به متکوم  یزندان

  .(129 و 128  :1382 ،اورس )«د...شیم خفه  خودبخود ،برود گرانید از تندتر  خواست  یم آنان از یکی  ارر

 

 :قفقاز  همجوارِ  ینواح  انِیرانیا  انیم در  یزیست گانهیب ۀیروح  یریر  شک -5-3

اما    ،همراه داش  ت   مزایای اقتص  ادی چش  مگیری به  ،تاجران روس  ی و دیگر اتباع خارجیحض  ور  

  و بدبینی این  اص لی  عوام  از یکی .نبودند  خوش بین  آنان به  و نداش تند  روس ها از  خوبی ذهنی  ۀایرانیان س ابق

  با  برخورد از ،ایرانی  ما  لمانان  برخی  .داش  ت  ارتباط ها  ایرانی پرس  تی  میهن و مذهبی  دیدراه به  س  وءظنها

ت ا   ،و در برخورد ب ا آنه ا مالحر اتی را رع ای ت می کردن د  گر ب ه وی ه ارامن ه دوری می کردن دروان ادی انی دیپی

  .جایی که برخی با آنها بر یک سفره بذا نمی خوردند و یا از ظروف آنها استفاده نمی کردند

نگ اه ب دبین ان ه ای    ،آذرب ایج ان و تبریز  ،مردم ان ریالنب ه لت ا  عرق وطن خواهی نیز ایرانی ان ب ه وی ه  

چند نفر  ،م.1885اکتبر  / ه.ق.1303این بدبینی تا آنجا پیش رفت که در مترم س ال  .داش تندس ها  نا بت به رو

  تا لط از  ناراض یان توس ط  رویا که ،ش د  س وزی  آتش دچار  رش ت  بازار  ،رس اندند  قت  به انزلی در را روس ۀتبع

در انقالب مش روطه این بدبینی    .(213 :139۶ ،رض وی پیرانش اهی)ته بودررف ص ورت ریالن  بازار در  روس ها

  ،ریالن ۀارامن  ،ا از قفقاز بیرون راندندارامنه ر  روس ها»پس از آنکه  .بیش تر ش د  روس هامردم ریالن نا بت به 

ر از روس ی را  بی  زبانی به  تدریس و  روس ی  مدارس از  خود فرزندان خروج و  روس ی زبان به نکردن ص تبت 

و تتریم   ،م.190۶/ ه.ق.1324در س  ال  ،انزلی  انهمچنین اعتراض قایقرانان و قیام ماهیگیر  .خواس  تار ش  دند

  :به نق  از 8۷ :1354آدمیّت ))روس ی س تیزی( مردم حکایت دارد«ای روس ی از احا اس ات بیگانه س تیزیکااله

   .(213 :139۶  ،"رضوی پیرانشاهی"

 ، بودند  رفتهیپذ را روس ت یتبع  که یکا ان خص وت  به ،کردیم  ت یحما  خود  اتباع از دا یش د هیروس  

  رانیا حکام... » داد یم نش  ان  خود  اتباع از  و نه رببتی در حمایت   توانا  ت یمه ن رانیا  حکومت   که   هیو به

  بود نیا زمان آن در النیر  خواهانیآزاد  بت یمص    نیبزررتر ... ..ش دند  متوس    روس ها به ونیانقالب  با مقابله  یبرا

  دخالت   رانیا  مردم یزندر   ش ئون و  حقوق  تمام در و بودند  العاده فوق یقدرت یدارا  س امان  آن در  روس ها که

  :1353  ،نیتد)«داش  تند  تا  لط  مردم مال  و جان بر  ها  آن یها  هیالتما تتت  و نش  اندران  دس  ت  و کردند یم

235).  

  :جمد بندی-4

 رذراند یقدرت خود را م  ت ی  تثب یۀحکومت قاجار دوران اولی ایران و روس، جنگه اهمزمان با آباز  

توان رفت   یبر س  ر قدرت بود که در قفقاز وارد جنگ ش  د. م  یداخل یبتران ها و رقابت ها ریو هنوز درر 

 شود.   می متاوب قفقاز در  قاجار دولت   عمر افول ۀنشان  نیجنگ، بارزتر نیا ۀجینت

  ما لمانان  کنار در قفقاز انیتیما   و  ارامنه زِیآم ما المت  یزندر  ۀس ابق یِطوالن یها س ده  باوجود

  خود به  را  روس ها  توجه کردند یس ع و برآمده آنها  ت یحما  کا ب   درص دد  روس ها  یابی قدرت با  ارامنه،  منطقه
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 در  خص وت  به، رانیا با قفقاز   س اکنان ینید و  یفرهنگ، یخیتار  اش تراکات و  ها وندیپبا اینتال .  کنند  جلب 

  همچنان، ها نیس  رزم نیا از  یمهم یبخش  ها ییجدا  وجودبا،  انا  تررج و  روانیا و جانیآذربا  چون  ینواح

 . بود  برقرار

  س ختگیری  قیطر نیا از بلکه نش د منجر یتیما    یهات یاقل ییرها  به  تنها  نه منطقه بر  روس ها  تا لط

  یفرهنگ و  یاقتص اد،  یاجتماع، یمذهب،  یاس  یس   یهایآزاد آن ۀجینت در که ش د اعمال آنان بر یتر دیش د یها

مهاجرت به    یارس، برا  یو روس، مردمانِ هر دوس و  رانیا  یجنگها انیبا پا.  دادند  دس ت  از زین را  خود  نیش  یپ

و    هیو تجارت پرس ود با روس   رانیا فیطرف اقتص اد ض ع  کیداش تند. از   یمتفاوت  یهازهیس مت مقاب ، انگ

  هیبه روس    ،رانیا یمهاجرت اهال  یبرا یمهم ۀزیش وس ه، انگ یاروپا، همزمان با را ترش خطوط آهن و راه ها

و   خواهانیآزاد انیقفقاز که ابلب از م یبر ارامنه و اهال  هانفوذ و فش ار روس   گرید  یو از س و  ش دیمتا وب م

به   رانیا  یش  مال  یهامردم بخش     ییش  ناآ.  کش  اندیم  رانیاز آنان را به س  مت ا  یاریروش  نفکران بودند، با   

  اریقفقاز، نقش با ونیانقالب با  و ارتباطشان هیروس  یاسیو س  یبا تتوالت اجتماع جانیو آذربا النیخصوت ر 

 داشت. رانیدر ا  ییگراو قانون یآزادیخواهو  دیافکار جد شیدایدر پ  یمل ر

  ی س رآباز، ترکمانچای  ۀدر عهدنام  یاتباع روس    یبرا  ونیتوالس  یکاپ میرژ  یبرقرار  یاقتص اد ۀنیزم در

،  گانهیب یدولت ها  ریو س ا هیروس    یبرا یو رس م  ی، به ص ورت قانونییو قض ا  یمداخالت و نفوذ اقتص اد  یبرا

  ت یتابع از  پرس  ودتر را  هیروس    ت یتابعکاپیتوالس  یون بهره مند نبوده و  از مزایای   یارمن تجاراما  فراهم آورد.

 .  افتندین رانیا

  نیا و ش د  انباش ته  )کلیا ای ارتودکس(ررا روس  ت یروحان از جیتدر به زین  ا ایکلدر زمینۀ مذهبی، 

  و رانیا  یجنگها انیپا  با رونیهم از.  بود ریمغا  )کلیا   ای رریگوری(یارمن  ت یروحان  خواس   ت   با  موض   وع

 به  منطقه نیا  ییجدا یاقتصاد  یحت و یمذهب و  یاسیس  مهم  جهینت قفقاز مردم یها  جنبش و  اعتراضات، روس

  .دیآ یم  حااب
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   :منابع و مآخذ

  :کتاب ها-الف

 .پیام  :تهران .فکر دموکراسی اجتماعی در نهضت مشروطیت ایران .(1354).فریدون  ،آدمیّت -

امیر عقیقی  :مترجم  .آورندران تزاریا م به آذربایجان  .(1380).فریدون و س وی  کریموا ،اس دوف-

   .بخشایش :قم  .بخشایشی

  132۷تا  1243س ال های )اس ناد تاریخی خاندانِ بفاری  .(1385).اس دوف، فریدون و س وی  کریموا-

کریم اص فهانیان و بهرام بفاری و با همکاری علی    :به کوش ش  .(میباش دکتاب ش ام  دو جلد )جلد اول  ،قمری(

   .بنیاد موقوفات دکتر متمود افشار  :تهران .عمران

  ،ویا  من :تهران  .جمش  ید کیانفر :باهتمام  .اکا  یرالتواریخ  .(13۷0).علیقلی میرزا ،اعتض  ادالا  لطنه-

 .چاپ اول

  پ وهش گاه  :تهران  .س عیدی اص غر علی  :ترجمه .ایران  و  قفقاز ۀس فرنام  .(1382).ارنا ت   ،اورس  -

 .فرهنگی مطالعات و اناانی  علوم

بی   :تهران .ترجمۀ منص وره نرام مافی اتتادیه .س فرنامۀ اروس ت بن تان  .(1354).اروس ت  ،بن تان-

 .مذهبی سخت فوالد(  ،کتابخانۀ مجموعه فرهنگی)نا

.  "آرمناکان، هونچاکیان و داشناکاوتیون". تاریخ اجتماعی و سیاسی ارامنه (1352).                        -

 .مترجم: الکااندر پادمارریان و ریو آقاسی، مقدمه: فرامرز برزرر. تهران: سازمان فرهنگی پاد، چاپ اول

نگ اهی ب ه من اس   ب ات منطق ه ای ایران و جمهوری ه ای    :توف ان بر فراز قفق از  .(1388).ک اوه  ،بی ات-

  تاریخ و  اس  ناد  مرکز :تهران  .191۷-1921  اس  تقالل نخا  ت  ۀارمنا  تان و ررجا  تان در دور ،جانآذربای

   .دیپلماسی

 .اول  چاپ ،ایران  تاریخ :تهران  .قاضی متمد ۀترجم  .تاریخ ارمناتان .(13۶۶).دهران  ،پاسدرماجیان-

  .عبدالفتاح فومنی و نقش ریالن در نهض ت مش روطیت ایران :تاریخ ریالن  .(1353).عطاءاهلل ،تدین-

 .فروبی :تهران

  س  ال تا  نوزدهم ۀس  د از آباز ،(2جلد  )تاریخ ارمنا  تان  .(13۶0).و دیگران .س .    ،خداوردیان-

   .مترجم :تهران  .ررمانیک .ا  :ترجمه .19۷1

 .چاپ اول ،پیام :تهران  .دکتر سیروس سهامی  :ترجمه .سرزمین ریالن .(139۶).آلکااندر  ،خودزکو -

  :ترجم ه  .کت اب اول()جل د اول  ،س   فرن ام ه از خراس   ان ت ا بختی اری  .(1335).ه انری رن ه  ،دالم انی-

 .امیرکبیر  :تهران  .مترجم همایون()علیمتمد فره وشی



 

 

 

553 

صلنامه علمي 
ف

 )
مقاله علم 

ي 
پژوهشي 

(  
ي ایران، سال چهارم، شماره چهارم 

ي سیاس
جامعهشناس

(
ي 

پیاپ
16

(زمستان 
1400

 

تاریخ  ). مآ ر س  لطانیه  (1383)عبدالرزاق بیک( .)( ، عبدالرزاق بن نجفقلیمتخلص به مَفتون)دنبلی-

  روزنامۀ انتش اراتی ۀی اول ایران و روس( . تص تیح و تتش یه : بالمتا ین زررری ن اد . تهران : ملس ا  جنگها

 اول . چاپ ،(  ایران  مطبوعاتی فرهنگی  ملساۀ)ایران

  .(یدمیال  181۷)قاجار  فتتعلیش   اهوران ما   افرت به ایران د .(13۶5بهار  ).موریس  ،دوکوتزوبوئه-

 .چاپ اول  ،جاویدان :تهران .ترجمۀ متمود هدایت 

  .چاپ اول  .توس :تهران  .تاریخ خوی  .(13۷2).متمدامین  ،ریاحی-

  چاپ  ،ش یرازه :تهران .معاص ر  ۀره باک نامه از ادوار کهن تا دورق  .(1389).پرویز ،زارع ش اه مرس ی-

 .اول

ب ه اهتم ام    ."احا   ن التواریخ"ت اریخ متم دی    .(13۷1).فتح اهلل بن متم د تقی  متم د  ،س   اروی-

 .چاپ اول  ،امیرکبیر :تهران .بالمرضا طباطبایی مجد

دورۀ )(. ناس خ التواریخ: تاریخ قاجاریه، جلد اول1390)تخلّص: لا ان الملک(.)س پهر، متمد تقی-

 اهتمامِ جمشید کیان فر. تهران: اساطیر، چاپِ اول.. به فتتعلیشاهچهار جلدی(: از آباز تا پایان سلطنت  

 . علی اصغر سعیدی  :جمهتر .(ایران در  آیینها و  آدمها)سرنا  کارال مادام ۀسفرنام  .(13۶2).کارال  ،س رنا-

   .چاپ اول  ،زوّار :تهران

( و جه انگیر  134۷)مه دی  ،س   ن ایی  :ب ه کوش   ش  .روابط ایران و روس   ی ه  .(138۷).س   رن ا، ک ارال-

 . چاپ اول.ایراس  :تهران  .(1345)کرمی

اجتماعی جنبش مش روطیت و انکش اف س وس یال  -پیش ینه های اقتص ادی  .(1384).خا رو  ،ش اکری-

 .اختران :تهران .دموکراسی در آن عهد

تاریخ ایران در دورۀ س  لطنت قاجار)قرن س  یزدهم و نیمۀ اول قرن    .(13۷0).علی اص  غر ،ش  میم-

 .چاپ دوم ،علمی  :تهران .چهاردهم هجری قمری(

 .خوارزمی :تهران  .(1۷90-1815)سیاست نرامی روسیه در ایران  .(1353).خانک ،عشقی-

حکمرانی و   :اولس  یاق    ،س  یاق معیش  ت در عص  ر قاجار  .(13۶2).عبدالتا  ین میرزا  ،فرمانفرما-

  : کوش  ش به  .(1303-132۷  س  الهای  اس  ناد)اول جلد  ،(فرمانفرما میرزا  عبدالتا  ین  اس  ناد  ۀمجموع)ملکداری

 .اول  چاپ ،ایران  تاریخ :تهران .سعدوندیان  سیروس و( مافی نرام)اتتادیه  منصوره

  ملس ا ه   :تهران  .طباطبایی  بالمرض ا :تتش یه  و تص تیح .میرزا  فرهاد ۀس فرنام  .(13۶۶).فرهاد میرزا-

 .علمی  مطبوعات

  .اورا ئه  کینیجی و زاده  رجب  هاش  م  :مترجم  .فوروکاوا ۀس  فرنام  .(1384).نوبویوش  ی  ،کاوافورو-

  .فرهنگی  مفاخر و آ ار انجمن :تهران



 

 

 

554 

ها
نگ

 ج
ب

زتا
با

یا ی
ان

ر
 

وس
 ر

و
 ه ی

منه
ارا

ش 
 نق

 به
جه

تو
با 

ه 
طق

 من
در

 

 

 

آوترخانف و س نی بریان  مری بریکا ن براکا اپ و پ  هنز و عبدالرحمن )و دیگران ؛موش ه    ،رامر-

  .تهامی  بالمرض ا س ید  :مترجم .قفقاز  ما لمانان ۀدو قرن مبارز ،اروی ش مالِ قفقازب  .(13۷۷).و ش انتال لومرس یه(

  .اول چاپ ،اسالمی انقالب  اسناد  مرکز :تهران

  ۀس  فرنام  .ش( 2535/ ه. ش.  1355).از مللف اطالعات چندانی در دس  ت نیا  ت()میرزا ابراهیم-

  .ایران  فرهنگ  بنیاد :تهران  .رلزاری  ماعود  :کوشش به .ریالن و مازندران و  استرآباد

  : کوش   ش به  .تبریز ۀتاریخ و جغرافی دارالا   لطن  .(13۶0).ش   اهزاده نادر میرزا قاجار()نادر میرزا-

 .سوم  چاپ ،اقبال :تهران .(الزم های  فهرست  تنریم و تعلیقات  و شرح و مقدمه)مشیری متمد

 .اهورا  :تهران .تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در دورۀ معاصر  .(1383).سعید ،نفیای-

-Bournoutian, George.(2003). Armenians and Russia. a documentary record. 

Mazda publisher. 

-Gvosdev, Nikolas, K.(2000). Imperial Polices and   Perspectives towards Georgia, 

1760-1819. New York: Palgrave. 

 :پایان نامه ها و  مقاالت-ب

در پیامدهای اجتماعی و س یاس ی نفوذ روس یه  " .139۶زما تان   .س ید عباس علی ،رض وی پیرانش اهی-

  . (سابق  اناانی  توسعۀ)اجتماعی  توسعۀ ۀفصلنام  ."میالدی( 20و  19های   قرن  ۀمیان)سرزمین های شمالی ایران

   .195-220 صص .2 شمارۀ .12 دورۀ

زمینه   ؛ناهمگونی دینی" .1390بهار  -1389زما  تان   .و بالمتا  ین زررری ن اد  ،حا  ین  ،زرینی-

 .5۷-۷5 صص   .۶۷/ 5شماره   .تاریخ ایران  ."(ه.ق.1135-1210)سازی برای جدایی قفقاز از ایران

-1313)بررس ی پیامدهای اجتماعی جدایی س رزمین قفقاز از ایران" .1392بهمنِ   .س یمین  ،س تایش-

صص   .رروه تاریخ  ،دانشکده حقوق و علوم اجتماعی :دانش گاهِ تبریز .پایان نامۀ کارش ناس ی ارش د  ."(ه.ق.1228

18۶-1.  

از تثس یس تا جلوس متمد )دولت قاجاربتران جانش ینی در  " .1389بهار    .عباس  ،قدیمی قیداری-

 ۀ دور .دانش گاه اص فهان-م انا انیدانش کده ادبیات و علو   .پ وهش ی(-علمی)پ وهش های تاریخی  ."ش اه قاجار(

 .8۷-10۶ صص .(5 پیاپی)1  شماره .دوم سال ،جدید

 در   ایران ارامنۀ  ۀنقش نخبگان جامع" .1394پاییز و زما  تان    .س  ید علی و مهدی رلجان  ،مزینانی-

 دورۀ )هفتم س ال .تاریخی  ش ناس ی جامعه  نش ریه  :ۀدو فص لنام ."(م.1۶۶0-م.1828)قفقاز بر  روس ها  یافتن س لطه

   .211-233صص  .میباشدصاحب امتیاز دانشگاه تربیت مدرس  .94.12.20  انتشار  تاریخ ،3 ۀشمار ،(۷

  نگاه.   "ایران ۀدهقانی در انقالب مش روط و  ارض ی  ۀما ئل".  13۷1یزدانی ، س هراب . خرداد و تیر -

  1۶-41 صفتات ، 8  شمارۀ.  نو 


