بزاظى توتن لة ئيَران
()0981-0981
د .هؤمشةند عةىل مةمحود
م .ئيسماعيل عةبدولرِةمحان سةعيد
زانكؤى كؤية
فاكةلَتى ثةروةردة
بةشى ميَذوو

ثيَشةكى
ملمالنيَى وآلتانى كولؤنياليستى بة تايبةتى روسياو بةريتانيا لة نيوةى دووةمى سةدةى نؤزدةيةم لة ئيَرانددا
بة تايبةتى لة سةردةمى ناسرةدين شاى قاجار ( )0981-0989طةيشتبوة لوتكةى خؤى .لدة راسدتيدا ئيَدران تدةنيا بدة
ِروالَةت وةك وآلتيَكى سةربةخؤ بوونى هةبوو ،ضونكة ئةم دوو زهليَزة لدة ِريَطدةى بةدةسدتييَاانى دةيدان ضدياوطى
ئابوورى بة تةواوى بةسةر دةسةآلتى سياسى ئيَراندا زالَ ببدوون .لدة دواى ثيَددانى ضدياوطى قدؤرخكردنى كدرين
فرؤشتاى توتاى هةموو ئيَران بة كؤمثانيايةكى بةريتانى ،كة بةئاشكرا لة بةرذةوةندى بةريتانيادابوو ،بزاظيَكدى
نارةزايةتى بةرثابوو .ئةم بزاظة يةكةم نارِةزايى جةماوةرى-سياسى لة ئيَراندا لة طرياطرتين ِرووداوةكانى نزيد
بة ثةجنا ساأل ثادشايةتى ناسرةدين شاى قاجار بوو .ئةم بزاظةى دواتر زةمياةى بؤ رووداويَكى طرياطدى ميَدذووى
هاوضةرخى ئيَران واتدة بزاظدى مةشدرووتة خؤشدكرد .لةبدةرطرنطى سدةردةمةكةى ئدةم ليَكؤلَياةوةيدةمان لةسدةر
ئامادةكرووة بةناونيشانى (بزاظى توتن لة ئيَران  )0981 -0981وةك تويَذياةوةيةكى ميَذوويى-سياسيى.
ئامدداجنى ئددةم ليَكؤلَياةوةيددة تيش د خسددتاة سددةر ضددؤنيةتى بددةرثابوونى ئددةم بزاظةيددة ،كددة بددة ش ديَوةيةكى
مددةدةنى لددة ريَطددةى خددةباتيَكى ناتوندوتيددذى كؤمددةآلنى خددةلَكى ئيَددران توانيددان بددؤ يةكددةم جددار ثاشةكشددة بددة
دةسةآلتى سةرةرؤ بكةن هةروةها ِرؤ َل سةنط كاريطةرى سد ضدياى سدةرةكى بةشدداربووى ئدةم بزاظدة واتدة:
بازرطانان ،رووحانيةتى شيعة روناكبريان ،كة هةركاميان بؤ مةبةستيَكى تايبةتى خؤيان رِؤلَيان تيَدابياى.
ئةم ليَكؤلَياةوةية لة دوو بةشى سةرةكى ثيَكياتووة ،بةشدى يةكدةم بدة ناونيشدانى ئيَدران لدة نيَدوان بةرداشدى
روسيا بةريتانيا بؤ دوو باس دابةشكراوة :لة باسى يةكةمدا تيش خراوةتدة سدةر بدارودؤخى سياسدى ِرةوتدى
ضاكسازى لة ئيَرانى نيوةى دووةمى سةدةى نؤزدةيةم ،قؤناغيَد كدة بدةهؤى ئاشداابوونى دةسدتة بدذيَرى ئيَراندى
لةطةلَ كولتورو شارستانيةتى ئدةوروثى ،ثيَويسدتى ريفدؤرم ضاكسدازى هاتدةطؤرء تيَيددا هةولَدةكانى ضاكسدازيى
خوازان دةخريَتة بةرباس .لة باسدى دووةمددا ئامداذة بدة ملمالنيَدى بدةريتانياو روسديا دةكدرء ،كدة لدةم قؤناغدةدا
لةسةر وةرطرتاى ضياوطى ئابوورى دةطاتة لوتكةى خؤيى بة مةش دةستيَوةردان لة بوارى سياسيش دةطريَتةوة.
بةشى دووةم تةرخانكراوة بؤ ثيَدانى ضياوطى توتن بة بدةريتانيا كارداندةوةو ليَكةوتدةكانى بةسدةر سد باسددا
دابةشدددكراوة .لدددة باسدددى يةكةمددددا ضدددؤنيةتى ثيَددددانى ضدددياوطى تدددوتن بدددة بدددةريتانيا وردةكارييدددةكانى ئدددةم
ريَككةوتااامةية بةتايبةتى ئةو مادداندةى كدة بةئاشدكرا لدة بةرذةوةنددى بةريتانيادايدة ئاماذةيدان ثيَكدراوة .لدة
باسى دووةميشدا كارداندةوةى ثيَددانى ئدةو ضدياوطة لةاليدةن بدريوراى طشدتى دةربرِيادى نارِةزايةتييدةكان لدةنيَو
1

ضني تويَذةكانى كؤمةلَطةى ئيَران تاوتويَكراوة .لةتةوةرى س يةم كؤتايشدا ثاشةكشةى دةسدةآلت لدة بةرامبدةر
ئريادةى خةلَكدا هةلَوةشاندنةوةى ضياوطةكةو دةرهاويَشتةكانى خراوةتة بةرباس.
لددةم ليَكؤلَياةوةيددةدا سددوود لددة ضددةندين سةرضدداوةى طددرنط وةرطددرياوة ،بددة تايبددةتى ئددةو سةرضدداوانةى كددة
نووسةرةكانيان لةنزيكةوة ئاطادارى ئةم رووداوة بوون ،بؤ ويَاة :بريةوةرييةكانى عةباس مريزاى مول ئارا "براى
بضوكى ناسرةدين شاى قاجار" ،كة تيَيدا ئاورِى بةسةر ئةم رووداوة داوةتةوة .كتيَبى (قدرارداد رذى) لةنووسدياى
شيَخ حةسةن كةربةاليى كة خؤى فةرمانبةرى كؤمثانياى رذى بدووة مدذارى كتيَبةكدةى تدةواو بدؤ ئدةم رووداوة
تددةرخانكردووة .هددةروةها بةرهةمددةكانى فةرةيدددونى ئادةميددةت بددة ناونيشددانى (ايدددئولوذى نهض ت مشتتطيت
ايطان)( ،تاريخ بيدارى ايرانيان) لدة نووسدياى ندازم ئيسدالمى كرمدانى( ،جادبش هداى اجتمداعى معاصدر ايدران)ى
سةعيد زاهيد (سات ومدرنيتة)ى سادق زيبا كالم لةم ليَكؤلَياةوةيةدا سووديان ليَوةرطرياوة.
بةشى يةكةم :ئيَران لة نيَوان بةرداشى روسيا بةريتانيادا:
باسى يةكةم :بارودؤخى سياسى رةوتى ضاكسازى لة ئيَرانى نيوةى دووةمى سةدةى نؤزدةيةم:
سةرانسةرى نيوةى دووةمى سةدةى هةذدةيةم بيَجطة لة سةردةمى كورختايةنى دةسةآلتى كةريم خانى زةندد
( )0661-0611ثرِ لة كيَشةو ملمالنيَى ناوخؤيى لة نيَوان سةرؤك هؤزو دةرةبةطةكان لة ثيَاداو بةدةسدتييَاانى تداء
تةختى ثادشايى بوو .لة ئةجنامدا لة كؤتايى سةدةى هةذدةيةم باةمالَةى قاجار دةسةآلتيان لة ئيَران بةدةسدتةوة
طرت) .(0ئيَدران لدة سدةردةمى دةسدةآلتى قاجارةكدان ( )0811-0661سدةرلةنوء وةسدةريةككةوتةوة .دةسدةآلتى قاجدار
تةمةنى دريَذى خؤى لةطةلَ ئةوةى ناوبانطى نةبوو ،بة ثلةى يةكدةم قدةرزدارى ثشدتيوانى دوو زهليَدزى ئدةوروثى
بوو .دوو زهليَدز كدة ثدرت لدة هدةمووان دةسدتيان لدة كاروبدارى ئيَدران وةردةدا ،ئدةم دوو زهليَدزة بدةريتانياو روسديا
بوون).(1
هةرضةند ئيَران بةروالَةت كولؤنى هيض زهليَزيَ نةبوو ،بةآلم لة زؤر اليةنةوة لة بةرامبةر ئةو فشدارةى كدة
بةهؤى دةولَةتةكانى روسياو بةريتانيا لةسةرى بوو ،سةربةخؤ نةبوو) .(3ئيَران ثاراسدتاى سدةروةرى خداكى خدؤى
دةبوو لة ركابةرى ملمالنيَى نيَوان روسياو بةريتانيادا بدؤزيَتةوة .بةريتانيا شيَلطريبوو كة لة هةر شويَايَ بؤى
بطوجن كؤتايى بة نفوزى روسيا بيَا ئةو وآلتدةى وةك ناوضدةيةكى جياكدةرةوة لةبةرامبدةر ثيَشدرِةوى روسديا
بثاريَزء) .(8مةيلى دوو اليةنةى روسياو بدةريتانيا بدؤ ثيَشدطريى لدة دةسدت بةسدةرداطرتاى ئيَدران لةاليدةن وآلتدى
ركابةر ،طرياطرتين هؤكارى ثاراسدتاى سدةربةخؤيى ئيَدران بدوو .بدةآلم ئدةو سدةربةخؤيية روالَدةتى بدوو ،ضدونكة
ئيَران نةيدةويَرا هةنطاويَ هةلَيايتةوة كة ببيَتة هؤى نارِةزايةتى توندى بةريتانياو روسيا).(1
قؤندداغى ثادشددايى ناسددرةدين شددا ( ،)0981-0989كددة ضددوارةمني ثادشدداى باةمالَددةى قاجددار بددوو ،نددة تددةنيا بددة
دريَددذترين مدداوةى دةسددةآلتدارى لددةو باةمالَةيددةدا دةناسددرء ،بددةلَكو قؤندداغيَكى طرنطددى ئددالَوطؤرِ لددة ضددؤنيةتى
( )0م.س .ايوانف :تاريخ نوين ايران ،ترمجة :حسن قائم ثااة ،تيران0316 ،ه ،ص.6
( )1نيكى .ار .كدى :ريشةهاى انقالب ايران ،ترمجة :دكرت عبدالرحيم طواهى ،ضاث دوم ،تيران0366 ،ه ،ص.63
( )3فردهاليدى :ديكتاتورىو توسعة سرمايةدارى در ايران ،ترمجة :فضل اهلل ني ايني ،تيران0319 ،ه ،ص.06
( )8طراهام فولر :قبلة عامل (ذئوثولتي ايران) ،ترمجة :عباس خمرب ،تيران0363 ،ه ،ص.011
( )1نيكى .ار .كدى :مابع ثيشني ،ص.11
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كؤمةلَطةى ئيَرانيشداية) .(0بة تايبةتى كة ثةيوةندى نيَونةتةوةيى ئيَرانيةكان ثةرةسدةندنيَكى خيَدراو بدةربووى
بةخؤيةوة بيادى) ،(1كدة كاريطدةرى شارسدتانى ثيشةسدازى دميوكراسدى ئدةوروثى دةطةيشدتاة ئيَدران ،زؤرى ثد
نةضوو رِؤذنامةكانى دذبة بة دةسةآلت نوسراوةو شةونامةكان باسكردن لدة شؤرِشديان هيَادابووة ئداراوة) .(3بؤيدة
بة ِريَكةوت نةبوو كة ناسرةدين شا بيست سالَى دوايى سةلَتةنةتى بةكيَشةى رووبةرِووبوونةوة لةطةلَ مدؤديَرنيزم
سةرقا َل كرد).(8
ثةرةسةندنى شارنشياى ئةو ئالَوطؤرِانةى كدة لدة بدوارى كؤمةآليدةتى ئدابورى لدة كؤمةلَطدةدا ثيَكيداتبوون
ثةرةطرتوويى خيَراى ثةيوةنديةكان لةشيَوةى تيلطراف ،هيَلَى شةمةندةفةر ،ثاثؤرى هةلَم ،ثيشةسازى ،وةرطيَرِانى
كتيَب رِؤذنامةو لةهةمووان طرياطرت سةفةرى دةيان ئيَرانى بؤ يةكةم جار بؤ دةرةوةى وآلت بوو بةهؤى ئدةوةى
كة ئيَرانييةكان لةطةلَ كؤمةلَطةكانى تدر ئاشدااب  .ئدةو كؤمةلَطةياندةى كدة لةهيضدكام لدة بوارةكدانى شارنشدياى،
شيَوازى حكومةتى ،دةسةآلتى ياسا ئاسايشى كؤمةآليةتى مرؤظةكان ئاشاايى لةطدةلَ زانسدت تدةكايكى ندوء
ثيَشددكةوتن ،وةك ئددةو كؤمةلَطةيانددةى كددة ئيَرانييددةكان بيايبوويددان نةدةضددوو) .(1ذياطددةى كؤمةآليددةتى ئيَددران
لةوسةردةمة بة هؤى ئةو ثةيوةندييةى كدة لدة نيَدوان خدةلَكى ئيَدران لةطدةلَ خدةلَكى روسديا لدة بداكوور لةطدةلَ
بددةريتانيا لددة باشددوور ثيَكيدداتبوو ،دواتددر هاتوضددؤى نويَاددةر ،بددالَويَزو نويَاددةرانى ئددةوروثى بددؤ ئيَددران زةمياددةى
ضاكسددازى نددويَى تددا رِادةيددةك رِةخسدداندبوو ،خددةلَ بددؤ وةرطرتاددى باددةماى ذيددان زانسددتى ئددةوروثى ئامادةييددان
هةبوو).(1
بةم جؤرة بدريى ئدالَوطؤرو ريفدؤرم كةوتدة ميَشدكى هةندديَ كةسدى وريداو تيَطةيشدتوو لدة نيَودةسدةآلتدا ،كدة
هةسدددتيان بدددة دواكدددةوتوويى ئيَدددران لدددة كددداروانى ثيَشدددكةوتن كدددرد بدددةطريوطرفت الوازييدددةكانى دةولَدددةتى
قاجارييةكانيان زاندى) .(6عدةباس مدريزاو ئدةمري كدةبري دوو لدةو دةسدتةبذيَرةى ناودةسدةآلت بدوون كدة هةولَيانددا
سددوثا ِريَبددةرانى سياسددى مددؤديَرن بكددةن) .(9عددةباس مددريزا كددورو ج نشددياى فددةت عةليشدداى قاجددار ()0938-0683
بةضاوليَكةرى لة ضاكسازخيوازى سولَتانى عومسانى (سةليمى س يةم) )(8بة ثيَدى سدةليقةى خدؤى لدة سيسدتةمى
( )0احسان تربى :فروثاشى نظام ساتى در ايران و زايش سرمايةدارى در ايران ،تيران0316 ،ه ،ص.81
( )1سعيد زاهد :جابش هاى اجتماعى معاصر ايران ،تيران0390 ،ه ،ص.80
( )3مسعود بياود :كشتطان برسر قدرت (از قائم مقام تا هويدا) ،ضاث دوم ،تيران0391 ،ه ،ص.018
( )8عباس ميالنى :جتدد وجتدد ستيزى ،ضاث ششم ،تيران0369 ،ه ،ص.336
( )1صادق زيبا كالم :سات وموديرنيتة (ريشة علل ناكامى اصالحات ونوسدازى سياسدى در ايدران عصدر قاجدار) ،ضداث ضديارم ،بيدار
0368ه ،ص.130
( )1امحد تاجبخش :تاريخ متدن و فرهاط ايران (دورة قاجارية) ،تيران0391 ،ه ،ص.881
( )6ئيسماعيل عةبدولرةمحان سةعيد :ناسديؤناليزمى ئيَراندى ( ،)0881-0811ماسدتةر نامدةى ضداث ندةكراو ،بةشدى ميَدذووى كدؤليَجى
ئاداب ،زانكؤى سةالحةدين ،1111 ،ل.11
( )9رامني جيانبطلو :روشافكرانى ايرانى و مدرنيتة ،كيان ،مشارة ( ،)13تيران0390 ،ه ،ص.10
( )8سولَتان سةليمى س يةم ( :)0916-0698بةثيَشرِةوى ضاكسازان تؤمارى ميَدذووى عومسدانى دادةنريَدت ،كدة ئةواندةى دواى خؤشدى
هددةمان رِيَبازيددان طرتةبددةر .ضاكسازيةكةشددى هددةموو بوارةكددانى ذيددانى طرتددةوة لددةناو دةولَةتدددا ،لددة ئيدددارةو رِؤشددابريى ،ئددابورى،
كؤمةآليددةتى سددةربازى( .حمةمددةد سددوهةيل تةقوشددى :عومسانييددةكان لددة دامةزراندددنى دةولَةتددةوة تددا كودةتددا بةسددةر خةالفةتدددا،
وةرطيَرانى :نةرميان خؤشااو ،مستةفا سةيد مياة ،هةوليَر ،1118 ،ل.)301
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نددويَى عومسددانى ،سيسددتةمى نددويَى لددة ئازةرباجيددانى ئيَددران دامةزرانددد) .(0لددة ئازةرباجيددان هيَزيَكددى شددةش هددةزار
سةربازى ثيادةى ثيَكييَاا تاوةكو ببيَتة ناوكى سوثايةكى تازةو ضةكى تازةى ثد بةخشدني ،وةك تدؤثى جوليَادةر،
مووضةشددى بددؤ برياددةوة كددة بددة ش ديَوةيةكى ريَ د ثيَ د ثيَيددان بدددرء .هددةروةها بددةرطيَكى فةرميشدديان هددةبوو
ولةسةربازطةشدا جيَطري بوو بوون ئةفسةرانى ئةوروثى مةشدقيان ثيَددةكردن ،هاوكدات ضدةند قوتابيةكيشدى بدؤ
خويَادن ناردة دةرةوة) .(1بةآلم هةولَى ريفؤرميستى ئةمري كةبري سةدر ئةعزةمى ناسدرةدين شدا هةمةاليةندةتر
راديكالرتبو بوارةكانى كاروبارى دارايى كارطيَرى سوثا ثةرةسةندنى كولتدورى دةطرتدةوة) ،(3بدة تايبدةتى لدةم
بدوارةدا بددؤ زانيددارى خددةلَ لددة هددةوا َل رووداوةكددانى وآلت جييددان ،بووكراوةيددةكى حةفتانددةى فددةرمى بددةناوى
"يقايع الثقاف ه" دةركرد ،كة تا كاتى رِاطةياندنى دةسدتوور بدةناوى جؤراوجدؤر لدة تداران ضداث دةبدوو ،هدةروةها
قوتاخبانةيةكى باآلى "ثؤليتكايد "ى بدةناوى خاندةى هوندةر (دار الفادون  )0910 -لدة تداران دامةزراندد كدة تيَيددا
مامؤستايانى ئةوروثى وانةيان دةطوتةوة .بؤ ئةوةى ئةو الواندةى كدة بدة خويَاددن سدةرقالَ بدوون ،زانسدتى ندويَى
ئةوروثى فيَربن) .(8دامةزرانددنى خاندةى هوندةر هؤكداريَكى طدرنط ثتدةوى ثةيوةنددى كولتدورى نيَدوان ئيَدران
نةتةوةكانى ئةوروثا شارستانيةتى نوء بوو).(1
رِةوتى س يةمى ضاكسازى بدة بدوونى حداء مدريزا حوسديَن خدانى سدوثا سداالر ( )0960وةك سدةدرى ئدةعزةمى
ناسرةدين شا دةستى ثيَكرد .نداوبراو كدة مداوةى سديَزدة سدالَ بدالَويَزى ئيَدران لدة ئيمثراتدؤرى عومسدانى بدوو ،لدة
رِاثؤرتةكانيدا باسى ناسيؤناليزم ،مةشرووتة ،حكومةتى ياسا ،ثيَشكةوتاى ماددى مةعادةوى رِؤذئداواو ثيَويسدتى
وةرطرتاددى شارسددتانييةتى رِؤذئدداواو مددافى كؤمةآليددةتى تدداك كددردووة) .(1هةرضددةندة ضاكسددازييةكانى سوثاسدداالر
بةقوآليى بةرياى ضاكسازييةكانى ئةمري كةبري نةبوون ،بةآلم ئالَوطؤ ِريَكى هةمةاليةنة بوون بةتايبةت لة بدوارى
كارطيَرى دةولَةت .ناوبراو خانةى طةورةى رِاويَذكارى "دارلشدوراى كدربى" دامةزراندد ،تدا بدؤ يةكدة ار حكومدةت
بةشديَوازى وآلتدانى رِؤذئداوا لةسدةر بادةماى كابياددةى دةولَدةت لدة ِريَطدةى هداوبريى ،برِيداردان بةرثرسددياريةتى
كددؤدةنطى ،بة ِريَوةبضد ) .(6سددوثا سدداالر بؤئددةوةى ثشددتيوانى شددا بددؤ ثرؤذةكددانى رابكيَشد هددانى دا بددؤ طةشددت بددؤ
ئةوروثا تا سدةرجنى شارسدتانيةتى ئدةوروثاى ثيَرِاكيَشد  ،لةئدةجنامى دوو طةشدتى شدا لدة سدةردةمى نداوبراو ،شدا
بةهيَاانى هةنديَ ثيَويستى شارستانيةتى تازة رِازى بوو).(9
بةم جؤرة دةبياني ريفؤرخموازانى نيَودةسةآلت زؤر كةسى ديكةى ثيَشكةوتووى ضياى ئةشراف خانةدانى
قاجار هةرضةندة خوازيارى ثاراستاى دةسةآلت (نيزام) بدوون ،بدةآلم هدةولَيَكى زؤريدان دا تدا ئيَدران خبةندة سدةر
( )0يرواند ابراهاميان :ايران بني دو انقالب ،ترمجة :امحد طل حممدى و حممد ابراهيم فتاحى وليالنى ،ضاث نيدم ،نشدرنى0393 ،ه،
ص.19
( )1د.ئيرباهيم خليل ئةمحةد ،د.خةليل عةىل موراد :ميَذووى ئيَران توركيا ،وةرطيَرانى :بةهائةدين جالل مسدتةفا ،هدةوليَر،1100 ،
ل.83
( )3امحد تاجبخش :مابع ثيشني ،ل ل .181-181
( )8عبدالعظ م رضايى :تاريخ دةهةزار سالة ايران ،جلد ضيارم ،ضاث دوازدهم ،تيران0368 ،ه ،ص.001
( )1عبداحلسني نوايى :ايران وجيان (از قاجارية تا ثايان عيد ناصرى) ،جلد دوم ،ضاث دوم ،تيران0366 ،ه ،ص.118
( )1فريدون ادميت :انديشة ترقى حكومت قانون (عصر سثيساالر) ،ضاث سوم ،تيران0391 ،ه ،ص ص.031 ،011
( )6صادق زيبا كالم :مابع ثيشني ،ص.191
( )9ثرويز بابائى :ميَذووى هاوضةرخى ئيَران ،وةرطيَرانى :ريَبوار سةرتيث زةندى ،سليَمانى ،1101 ،ل.31
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ِريَطاى ئالَوطؤرو ثيَشكةوتن ،بةآلم سدةرةرِؤيى سياسدى (شداو دةربدار) كدة ندةوةكو دةسدةآلتيان لدة دةسدت دةرضد
دةمارطرذى ئايياى (رووحانيةتى شيعة) كة نةوةكو بةرذةوةندى قازاجنيان لة مةترسى بكةوء ،هؤكدارى ناكدامى
ئةم ضاكسازيانة بوون .هةرضةندة ئةم هةوآلنة ب سوود نةبوون كاريطةرى خؤيدان لةسدةر باكدؤلَكردنى قدةآلى
كؤمةلَطةى كالسيكى ئيَران دانا زةمياةى ثيَكييَاانى قؤنداغيَكى نويَيدان لدة ضدارةطى كؤتدايى سدةدةى نؤزدةيدةم
سةرةتاى سةدةى بيستةم لة ئيَراندا ثيَكييَاا.
باسى دووةم :ملمالنيَى روسياو بةريتانيا لة ئيَران:
دةستثيَكى دةسةآلتى قاجار لة ئيَران هاوكات بوو لةطةلَ طةشةكردنى خيَراى ثيشةسازى لة وآلتدانى رِؤذئداواو
ثةرةسةندنى ئالَوطؤرِة ئالَؤزةكانى سةرمايةدارى لة ئةوروثا .بورذوازى بة هؤى زيادبوونى بةرهدةم هيَادانى كداآلى
ثيشةسازى لة اليةك بؤ هةناردةكردنى كاآلو بةدةستييَاانى كةرةستةى سروشتى لةاليةكى تر ثيَويسدتى بدةبازارِى
نوء هةبوو) .(0ئيَران بةهؤى تايبةمتةندى لة رِيزى ئةو وآلتانة بوو كة طرياطى تايبةتى بؤ وآلتانى كؤلؤنياليسدت
هةبوو) .(1ضونكة لة رِووى جوطرافيةوة لةاليةك دراوسيَى ئةفغانةكان عومسانى بوو و لدة اليدةكى تدر لدة نيَدوان
هيادستانى بدةريتانياو وآلتدانى تدرى زيَددةخواز كدة ضاوضداؤكانة ضداويان برِيبدووة هيادسدتان بدةنيازبوون لدة
ضددداطى ركابدددةرى خؤيدددان (بدددةريتانيا)ى بيييادددةدةر ،هةلَكدددةوتبوو .ئيَدددران لدددة رِوانطدددةى سياسدددى ئدددابووريش
دواكةوتووبوو وخؤى لة خؤيدا ناضار بوو ببيَتة ئاماجنى بةرنامةكانى هيَزةكانى كؤلؤنياليستى).(3
ملمالنيَى بةريتانيا -ر سيا بة سيمايةكى ديارى ميَذووى ئيَران دادةنرء لةسةردةمى قاجارى ،كة كاريطدةرى
نفوزى ئةم دوو زهليَزة لةسالَى  0911بة فشارى نيزامى روسياو دواتدر بدةريتانيا دةسدتى ثيَكدرد .روسدةكان كدة بدة
ضددةكى مددؤديَرن تددةياربوون هيَزةكددانى بددةربووو عةشددايرى ئيَرانيددان بددة ئاسددانى تيَكشددكاندو ثةمياناامددةى سددةر
شؤرِانةى طولَستان ()0903و توركماضاى ( )0919يان بةسةر فةت عةليشادا سةثاند) .(8بةريتانياش كة دةيةويست لة
روسةكان دوانةكدةوء لدة ئةفغانسدتان وةك ناوضدةيةكى ناوبةندد لدة بةرامبدةر روسدياو ثادشداكانى قاجدار كدةلَ
وةرطرء ،ناوضةكانى باشوورى ئيَرانى داطريكرد ( ِريَكةوتااامةى ثاريس))(1ى بة شداى قاجدار مدؤركرد) .(1ضدونكة
بةريتانيا لةسةر ئدةو بداوةرِةبوو ثيَشدرِةوى روسديا ،كؤلؤنيدةكانى لدة هيادسدتان دةخةندة مةترسدى ،هةربؤيدة بدؤ
كردنةوةى ج ثيَى لة دةربارى ئيَران كةوتة ِركابةرى روسيا).(6
( )0ماشااهلل اجودانى :يامرط ياجتدد ،تيران0391 ،ه ،ص.18
( )1عبداهلادى حائرى :خنستني رويارويياى انديشةطران ايران با دو روية متدن بورذوازى غرب ،ضاث ضيارم ،تيران0391 ،ه ،ص.130
( )3حممد ساالر كسرائى :ضالش سات وموديرنيتة در ايران (از مشطيته تا  ،)0311تيران0368 ،ه ،ص.136
( )8د.ئيرباهيم خليل ئةمحةد ،د.خةليل عةىل موراد :سةرضاوةى ثيَشوو ،ل.86
( )1ريَككةوتااامةى ثاريس :بةثيَى ئةو ريَككةوتااامةية كة لة ضوارى مارسى 0916ز لةنيَوان ئيَران بةريتانيا مؤركرا ،دةولَةتى
ئيَران ناضاردةب لة بةرامبةر ضوونة دةرةوةى هيَزةكانى بةريتانيا لة ئيَران سةرةتاو بةزوويى هيَزةكانى لة شارى هةرات
بكشيَايَتةوةو هيض جؤرة داوايةكى بؤ دةسةآلت سةلتةنةتى ئةفغانستان نةب بةم جؤرة ئةفغانستان بؤ هةميشة لة ئيَران
جيابؤوة( .حممد تلوعى :خواندنيياى تاريخ ،تيران0390 ،ه ،ص.)019
( )1يرواند ابراهاميان :مابع ثيشني ،ص.89
( )6ان-ك .س .ملبتون :سريى در تاريخ ايران بعد از اسالم ،ترمجة :يعقوب اذند ،تيران0313 ،ه ،ص.091
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لة سةرةتاى دةيةى سالَةكانى 0911دا قؤناغيَكى نوء لة ثةيوةنددى ئيَدران لةطدةلَ هيَزةكدانى ئدةوروثى دةسدتى
ثيَكردو ئةوة ئةو كاتة بوو كدة وآلتدانى ئدةوروثى هدةولَيان دةدا ضدياوطى (ئيمتيدازات) ضداالكى تايبدةتى ئدابوورى
بةدةست بييَان) .(0بةهؤى فشارى دةولَةتةكانى روسيا بةريتانيا سةرمايةدارانى ئدةو وآلتاندة لةاليدةك الوازى
بد هيَزى دةسددةآلتى ناسددرةدين شددا لةاليددةكى تددر قؤندداغيَكى نددوء دةسددتى ثيَكددرد ،كددة بددة ندداوى سددةردةمى راوى
ضياوطةكان يا هيَرشى نيَونةتةوةيى ناوبانطى دةركردووة) .(1طرياطرتين ئةو ضياوطانةى كة روسةكان لة ئيَرانيدان
وةرطرت :ضياوطى شيالت (راوى ماسى) دةريداى قدةزوين ،دروسدت كردندى ِريَطاوبدان ،رِاكيَشدانى هيَلَدى تيلطدةراف
ئاسددن دامةزراندددنى باندد ) .(3دةولَددةتى روسدديا لددة سددةردةمى ثادشددايى ناسددرةدين شددا يددةكيَ لددة طددرنطرتين
ناوةندةكانى دةولَةتى ئيَرانى بةدةستييَاا ،كة بة ناردنى رِوايَذكارانى سدةربازى دامةزرانددنى فدةوجى قدؤزاق لدة
سالَى 0968دا هيَزى بةرطرى ئيَرانى خستة ذيَر دةسةآلتى خؤى).(8
روسيا لة دةيةى  0981هةولَيدا بةشيَوازيَكى هيَماانة لدة رِةوتدى ركابدةرى هدةنطا بدة هدةنطاو ،دةسدت بةسدةر
هددةموو ئيَراندددا بطددرء بددةريتانيا خباتددة ثددةراويَزةوة ،بددةآلم روسدديا لددة ئاسددتى جيياندددا هيَشددتا لددةدواى دةولَةتددة
كؤلؤنياليستةكانى تر بوو ،ضونكة لةرِووى ثيَشكةوتاى ثيشةسازى هيَزى سةربازى نيَوخؤيى طريوطرفتى هةبوو.
شؤرِشى  0811شكانى بةرامبةر بة ذاثؤن لة هةمان سالَدا ئدةو خالَدة الوازاندةى ئاشدكراتر كدرد رِةوتدى كدؤنرتؤلَى
رةهاى ئيَران بة هؤى روسياوة هيَوركردةوة) .(1رِاستة دةولَةتى روسيا لة بةدةستييَاانى ضياوطى ئدابورى سياسدى
بة رادةى بةريتانيا سةركةوتوو نةبوو ،بةآلم لة بةرامبةر هةر ضياوطيَ كة بة دةولَةت ،يا هاوآلتيةكى بدةريتانى
دةدرا ،سةرمايةدارانى روسياش هةولَيان دةدا بؤ وةرطرتاى ضياوطيَكى لة هةمان جؤر).(1
دةولَةت سةرمايةدارانى بةريتانيش كؤمدةلَيَ ضدياوطى طرياطدى ئابوريدان بةدةسدتييَاا .بيَجطدة لدة ضدياوطى
بانكى شاهةنشاهى ،رِاكيَشانى هيَلَى تيلطراف مافى كةشتيوانى لة باشوورى روبارى كارون) ،(6دوو ضدياوطى ديدارو
طرياطيان بةدةستييَاا كة بريتى بوون لة :ضياوطى رويتةرو تالبؤت .لة سدالَى  0961هداوآلتى بدةريتانى (بدارؤن دى
رويتةر) ضياوطى رِاكيَشانى هيَلَى ئاسن لة دةرياى قةزوين بدؤ كةندداو ،سدوود وةرطدرتن لدة دارسدتانةكان هدةموو
كانةكانى ئيَران بيَجطة لة زيَرو زيوو بةردى بة نرخ بؤ ماوةى حةفتا سالَ وةرطرت) .(9دةولَةت لدة بةرامبدةردا لدة
سددوودى طشددتى هيَلَددى شددةمةندةفةر  %81لةبةشددةكانى تددر %01ى وةردةطددرت .لددورد كددريزن كددة ماوةيددةك وةزيددرى
دةرةوةى بددةريتانيا بددوو لددةم بارةيددةوة دةلَ د " :سددةيرو سددةمةرةترين كدداملَرتين ثيَدددانى طشددت سةرضدداوةكانى
ثيشةسازى وآلتيَ كة درابيَتة دةستى كةسيَكى دةرةكى ،شتى وا لة ميَذوودا ب ويَاةيدة تةناندةت بدة خدةونيش
( )0نيكى .ار .كدى :مابع ثيشني ،ص.89
( )1حممد ساالر كسرايى :مابع ثيشني ،ص.118
( )3جان فوران :تاريخ حتوالت اجتماعى ايران ،ترمجة :امحد تدين ،ضاث سوم ،تيران0391 ،ه ،ص.061
( )8على اصغر مشيم :ايران در دوران سلطن قاجار ،تيران0368 ،ه ،ص.118
()1جان فوران :مابع ثيشني ،ص.066
( )1على اصغر مشيم :مابع ثيشني ،ص.113
( )6حممد ساالر كسرائى :مابع ثيشني ،ص.181
( )9بؤ زانيارى وردتر لةم بارةيةوة بروانة( :أ .طرانتوسكى ديطران :تاريخ ايران از زمان باستان تا امروز ،ضاث سوم ،تيران0310 ،ه،
ص ص.)311 ،310 ،311
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نةياندددةبياى") .(0روسددةكان بددة توندددى نارِةزايددةتى خؤيددان بةرامبددةر بددةو ِريَككةوتاددة دةرب درِى ناسددرةدين شددا
ناضدداربوو هةلَيوةشدديَايَتةوة) .(1دواتددر بددؤ دلَدانددةوةى رويتددةر دةولَددةتى ئيَددران ضددياوطى دامةزراندددنى بددانكى
شاهةنشاهى ثيَدا بؤ ماوةى شةست سالَ).(3
ملمالنيَى روسياو بةريتانيا تةنيا بوارى ئابورى نةطرتةوة بةلَكو ئةو ركابةريية نةك تدةنيا اليدةنى سياسدى
بةلَكو دةسدتيَوةردانى لدةكاروبارى دةولَةتيشدى طرتدةوة .تدةقى بدةهار ميَذوونووسدى ئيَراندى لدةم بارةيدةوة دةلَد :
"نفوزى كاربةدةستانى كؤلؤنياليستى روسيا ئياطليز طةيشتبووة رادةيةك كدة ئةجنامددانى بضدوكرتين كدار بدةب
رِازى بوونى ئةوان موممكني نةبوو .هةر كام لةم دوو دةولَةتة ناوضةى دةسدةآلتى خؤيدان هدةبوو ،هدةر دةسدةآلت
خوازيَ كة نيازى دةسةآلتى هةبوو ،دةستةو داوياى ئدةوان دةبدوو ،هدةر وةزيريَد كدة لةسدةر كورسدى دةسدةآلت
مباباية دةبوو بة فدةرمانى ئدةوان هةلَسدووكةوتى كردبدا .دذايدةتى لةطدةلَ نفدوزى ئدةو دوو دةولَةتدة دةبدوة هدؤى
لةكيس ضوونى ما َل ثلةو تةنانةت طيانيشى") .(8هةروةها بة فشار هيَاان بؤ سةر شا سدةدرى ئدةعزةم ثؤسدت
ثلةى بةرزيان بؤ اليةنطرانى خؤيدان وةردةطدرت .هةراليدةك هةولَيددةدا كدة اليدةنطرانى خؤيدان بةهيَزبكدةن دذ
بةرةكانيان الوازبكات .بةكورتى بةثوختى لة هةموو شويَن كاتيَ بةريتانى روسدةكان دةسدتيان لدة كاروبدارى
سياسددةتى ئيَددران وةردةدا تةنانددةت لةهيَاانددة سددةركار البردنددى كابياددةكان حكومةتيشدددا رِؤلَيددان هددةبوو.
هةربؤيةش زؤر لة سياسةمتةدارانى قاجار بةاليةنطرى لة سياسةتى يةك لةم دوو دةولَةتة بةناوبانط بوون).(1
ئةم بارودؤخة سياسيةى ئيَران داويَاى كةسى يةكدةمى وآلتيشدى دةطرتدةوة ئدةويش ليَدى بد بدةرى ندةبوو.
ناسرةدين شاى قاجار كة لة بدةراورد لةطدةلَ ثادشداكانى ثديَش ثداش خدؤى قدورس قداميرت دةهاتدة بةرضداو ،بدة
ىل بةرزبؤوةو دةلَ " :ملمالنيَى روسدياو بدةريتانيا بةجؤريَكدة كدة
دةست نفوزو ركابةريى ئةم دوو زهليَزة هاوارى َ
ئةطةر مبةوء بدؤ طةشدت طدوزار يدا رِاوكدردن بدرِؤم بدؤ بداكوور ،رِؤذهدةآلت يدا رِؤذئداواى وآلتةكدةم ،دةبد لةطدةلَ
نويَاةرى دةولَةتى ئياطليز رِاويَذبكةم ئةطةر مبةوء بؤ باشوور برِؤم دةب رِاى روسديا وةربطدرم") .(1ناضداريش
بوو بدؤ ثاراسدتاى تدةختى ثادشدايى هدةرجارةى روى خدؤش بدة يدةك لدةم دوو دةولَةتدة نيشدان بددات داواكاريدة
ب ج يةكانيان ثةسادبكات) .(6ئةطةر ملمالن ركابةرى نيَدوان روسدياو بدةريتانيا بدؤ هدؤى ئدةوةى ئيَدران داطدري
نةكرء نةبيَتة وآلتيَكى كؤلؤنى تةواو لةشيَوةى هيادستان ،بةآلم هةروةك دةبيداني ئدةم سدةربةخؤييةش ض لدة
رِووى سياسى ض لة رِووى ئابورييةوة رِوالَةتيةو دةكرء بلَيَني لةم سةردةمةدا ئيَران وآلتيَكى نيوة كؤلؤنى بوو.

( )0ثيرت اورى ديطران :تاريخ ايران كمربيج ،ترمجة :تيمور قادرى ،جلد هفتم ،ضاث سوم0396 ،ه ،ص.888
( )1صديق صافى زادة (بورةكةيى) :تاريخ ثاج هزار سالة ايران ،جلد دوم ،تيران0390 ،ه ،ص.0611
( )3عزيزاهلل بيات :تاريخ خمتصر ايران ،تيران0316 ،ه ،ص.111
( )8تقى بيار :مرياث خوار استعمار ،ضاث ضياردهم ،تيران0311 ،ه ،ص.831
( )1عبداحلسني نوايى :مابع ثيشني ،ص.01
( )1جان فوران :مابع ثيشني ،ص.016
( )6على اصغر مشيم :مابع ثيشني ،ص.111
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بةشى دووةم :ثيَدانى ضياوطى توتن بة بةريتانيا كاردانةوةو ليَكةوتةكانى:
باسى يةكةم :ضؤنيةتى ثيَدانى ضياوطى توتن بة بةريتانيا:
لة دريَذةى ثيَدانى ضياوطى ئابورى بدة وآلتدانى ئدةوروثى بدة تايبدةت روسديا بدةريتانيا ،ناسدرةدين شدا لدة
مدداوةى سددييةمني طةشددتى بددؤ دةرةوةى وآلت ،لددة بددةريتانيا ضددياوطى ك درِين فرؤشددتاى تددوتاى هددةموو ئيَددران
ضاوديَرى بةسةر بةرهةم هيَاانى بؤ ماوةى ثةجنا سالَ بة هاوآلتيةكى بةريتانى بة ناوى "ميجةر جرالد تدالبوت"
بةخشى) .(0ئةو ضياوطةى كة لة ئيَراندا بةناوة فةرةنسى يةكةى بة "رذى" بةناوبانطة) .(1ئةو ضدياوطاامةيةى لدة
ثانزة ماددة ثيَكياتبوو ،لة مادةى يةكةمدا هاتووة" :خاوةنةكانى ئةو ضياوطاامةية هةموو سالَ برِى ثانزة هةزار
لريةى ئياطليزى دةدرء بة خةزيَاةى ثادشاهى بة ب لةبةرضداوطرتاى زةرةرو سدوودةكانى ئدةو كؤمثانيايدة .ئدةم
ثارةية هةموو سالَ لة ثيَداج مدانطى يةكدةمى سدالَى رِابدردوو دةدرء") .(3هدةروةها دةسدتكةوتاى ضدارةطى بدةهاى
قازاجنى كؤمثانيا قؤرغكارةكة لةاليةن حكومةتى ئيَرانةوة دةدريَت).(8
ماددةكددانى دوو ،شددةش هةشددت لددة هددةمووان طرياطرتبددوون .بددةثيَى ئددةو ماددانددة بةهددةموو ئددةو خدداوةن
زةويياندةى توتايددان بةرهددةم دةهيَاددا فددةرمانيان ثد كرابددوو كددة خؤيددان بةنويَاددةرانى كؤمثانيدداى رذى بااسديَان،
بةثيَضةوانةوة جةرمية يا زيادانى دةكريَن .هةروةها شاردنةوة يا فرؤشتاى سةربةخؤى تدوتن قةدةغةيدةو مدافى
نرخ ديداريكردن بدؤ بةرهةمدةكانى تدوتن هدى خداوةن ضدياوطة) .(1بدةم جدؤرة تدالبوت ئيزندى ثيَددرا طشدت تدوتاى
بةرهددةم هيَاددراو لددة ئيَددران بددؤ هددةناردةكردن يددا فرؤشددن لددة بددازارِى ندداوخؤ بكددرِء .توتاددةوانان ناضدداركران
بةرهةمةكانى خؤيدان بدة كؤمثانيداى تدالبؤت بفرؤشدن فرؤشديارانى نداوخؤ دةبدوو بدؤ فرؤشدتاى تدوتن مؤلَدةتى
كؤمثانياكةيان ث ب ).(1
ئةو ضياوطة لة هةمان كاتددا لدة نوسدياطةى وةزارةتدى دةرةوة لدة تداران بالَيؤزخاندةى بدةريتانيا تؤمداركرا
طواستاةوةو رِاسثاردنى بة كؤمثانياى رذى بة فةرمى لةكاتى خؤيدا ج بةج كرا .شا رِاطةيةندراوى دامةزراندنى
كؤمثانيدداى رذى لددة ئيَددران دةركددردو بةكاربةدةسددتانى هةريَمددةكان فددةرمانى كددرد هددةولَ بدددةن بددؤ بددةهيَزكردن
ناسداندنى هاوكدداريى بكددةن) .(6كؤمثانيدداى تددالبوت نويَاددةرانى خدؤى بددؤ هددةموو ناوضددةكانى ئيَددران نددارد ئةمانددة
بةشيَوازيَكى توندوتيذ دةستيان لة ذيانى ناوخؤى وآلت وةردةدا).(9
ِريَككةوتااامةى رذى لة رِوانطةى ئابورييةوة بدة بدةراورد لةطدةلَ ِريَككةوتااامةيدةكى هاوشديَوة كدة دةولَدةتى
عومسددانى ئددةجنامى دابددوو و داهدداتى زؤرتددرى ثد دةبدرِا جيَددى نائوميَدددى بددوو .دةولَددةتى عومسددانى كددة دراوسديَى
رِؤذئاواى ئيَران بوو ِريَككةوتااامةيةكى هاوشيَوةى لةطةلَ بةريتانيا مؤركردبوو ،بةآلم داهداتى يدةك سدالَى ئدةوان
( )0امحد تاجبخش :مابع ثيشني ،ص.116
( )1شجاع الدين شفا :ثس از هزاروضيارصد سال ،جلد دوم ،نشر فرزاد1113 ،ز ،ص.901
( )3بؤزانيارى لةسةر طشت ماددةكانى ئدةو ضدياوطاامةية برِواندة( :نتامم السدالم كرمدانى :تداريخ بيددارى ايرانيدان ،جلدد اول ،ضداث
ثاجم ،تيران0360 ،ه ،ص ص.)13 -11
( )8د.ياسني سةردةشتى ،بةرزانى مةال تةها :ميَذووى هاوضةرخى ئيَران ،ضاثى دووةم ،سليَمانى1101 ،ز ،ل.11
( )1عباس قديانى :تاريخ فرهاط متدن ايران در دورة قاجار ،تيران 0393ه ،ص.89
( )1جان فوران :مابع ثيشني ،ص.111
( )6ان.ك.س .ملبتون :مابع ثيشني ،ص.111
( )9ا.ا.طرانتوسكى ديطران :مابع ثيشني ،ص.311
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بددرِى سدد مليدددؤن شدددةش سدددةد هدددةزار ثاوةندددد بدددوو ،بيَجطدددة لةمدددة يدددةك لةسدددةر ضدددوارى سدددوودى سدددالَيَكى
كؤمثانيايةكددةبوو .بدداو بددوو كددة بةرهددةمى ت دوتاى وآلتددى عومسددانى بددة بددةراورد لةطددةلَ ئددةوةى ئيَددران لددة رِووى
ضةندايةتى ضؤنايةتيةوة لة ثلةيةكى خوارترة).(0
سروشدتى بددوو كدة ئددةو ضددياوطة بدة سددانايى نةكددةوتبووة دةسدتى ئياطليزةكددان ،تددالبوت ِريَطداى طةيشددن بددةم
ضياوطةى لة نامةيةكدا ،كة بؤ سةدرى ئةعزةمى نوسيوة ،ئاشكرا دةكات " :ئةمن ميجةر تالبوت بةلَيَن دةدةم بدة
حددةزرةتى ئةشددرةف (ئددةمني سددولَتان) )(1عوليددا حددةزرةت شدداى ئيَددران ،ضددل هددةزار لددريةى ئياطليددزى بدددةم بددة
حةزرةتى ئةشرةف .دة هةزار لرية لةم برِة ثارةيدة لدة رِؤذى ثيَشكةشدكردنى ضدياوطاامةى رذى دة هدةزار لدريةى
ديكدددة لدددة يةكدددةم رِؤذى جدد بدددةج كردندددى ئدددةو بيسدددت هدددةزار لدددريةى كدددة دةميايَتدددةوة دوو مدددانط ثددداش
دةستبةركاربوونى كؤمثانياكة بةدةستتان دةطات") .(3تالبوت بةيارمةتى (ولف) بالَيؤزى بةريتانيا لة ئيَران لةطةلَ
ئةمني سولَتان دةقى ِريَككةوتااامةكةيان ئامادةكرد رِةشوة (بدةرتيل)يددا بدة هةركدةس كدة ثيَويسدت بدوو .دواى
كؤتايى ئامادةكارييةكان ،ئدةمني سدولَتان بةلَطدةى بيسدت ثيَداج هدةزار لدريةى دايدة دةسدتى شدا تدا واذؤى بكدات
تيَشيطةياند كة هةر سالَةى ثانزة هةزار لريةش ثيَشكةشى دةكرء .شاش ِريَككةوتااامةكةى واذؤكرد).(8
براى ناسرةدين شا (عةباس مريزاى مول ئارا) لة طيَرِانةوةى سدةربوردةى خؤيددا سدةبارةت بدة ثيَددانى ئدةم
ضياوطاامةية دةلَ " :شا ضياوطى توتاى بة نرخيَكى زؤر كةم ب مةرء بة كؤمثانيايةكى ئياطليزى فرؤشت ،لدة
كاتيَكدا ثيَويست بوو ِريَككةوتايَكى تةندروست رِةضاوبكرء برِة ثارةيةكى زؤر لة سالَدا وةربطرء ،بةآلم لةوةيدا
كة برِة ثارةيةكى زؤر درابوو بة شا شويَاةوارى هيض كةس كدة لةواندةبوو كداريَكى لدة دةسدت بياتبايدة ندةمابوو،
بيَجطة لةوانةى رِةشوة خؤربوون ئةمانةش ثيَيان هةلَطوت ثةسةنديان كرد كؤمثانياى بةريتانى رِازى بوو كة
ساآلنة ثانزة هةزار لريةى ئياطليزى بدات بة شا لة دةرةوةى ئةو ِريَككةوتااامةيةش بة نييَاى ِريَككةوتبوون كة
برِة ثارةيةك بدرء بة مريزا عةىل ئةسغةر خانى ئةمني سولَتان كةسانى تر").(1
بةوردبوونةوة لة ناوةرِؤكى ئةو رِووداوة دةردةكةوء كدة كاربةدةسدتانى دةولَدةتى قاجدار ضداوو طدويَى خؤيدان
داخستووة لة بةرامبةر رِةشوةيةكى زؤر كة اليةنى ترى ِريَككةوتااامةكة ثيَى داون بة هيواى ئةو بةلَيَاانةى كة
بؤ داهاتوو ثيَيدان دراوةو بدة ندةزانيايَكى تدةواو بةلَطةنامةيدةكيان مدؤركردووة كدة ئدةو بدرِة شدكؤيةى بدؤ ئيَدران
مابؤوة ئةويش بة بادابض ) .(1لة قةوارةى سياسى وآلتدا شا كدة لدة لوتكدةى دةسدةآلتداية ،دةسدةآلتى بد سداوورو
رِةهايددة هدديض ياسددايةك دامةزراوةيددةك لةمثددةر نيددة لددة بةرامبددةر ئددريادةو فددةرمانى ئددةودا ،هددةر بؤيددة هددةر
( )0سعيد زاهد :مابع ثيشني ،ص.88
( )1ئةمني سولَتان :مريزا عةىل ئةسغةر خانى ئةتابةك ئةعزةم ( )0816-0911كدورى ئيدرباهيم .نداوبراو سدةدرى ئدةعزةمى ناسدرةدين
شا ،موزةفةرةدين شا حمةمةد عةليشدا بدوو ،لةسدالَى  0816كاتيَد لدة ثةرلدةمان (ئةجنومدةنى شدووراى ميللدى) دةهاتدةدةر بةدةسدتى
هاوآلتيددةكى ئازةرباجيددانى بددةناوى عددةباس ئاغددا (ئةندددامى ئةجنومددةنى ئازةرباجيددان) لةتةمددةنى ثددةجنا سددالَى كددوذرا( .حممددد معددني:
فرهاط فارسى ،جلد ثاجم (اعالم) ،ضاث هفتم ،تيران0318 ،ه ،ص.)090
( )3عباس قديانى :مابع ثيشني ،ص.89
( )8عبداحلسني نوايى :ايران وجيان ،...مابع ثيشني ،ص.686
( )1عبداحلسني نوايى :شرح حال عباس مريزا مل ارا ،تيران0310 ،ه ،ص.191
( )1عباس رمضانى :ناصرالدين شاة قاجار ،ضاث سوم ،تيران0391 ،ه ،ص.86
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ِريَككةوتايَ كة رِازى بوونى ئدةوى لةسدةر بد  ،بد ئدةم الو ئدةوال ج بدةج دةكدرء طدرياط سدوود قدازاجنى
كةسى ناوبراوة نةك بةرذةوةندى خةلَ وآلت.
باسى دووةم :كاردانةوةو هةلَويَست وةرطرتن:
لددة سددةرةتاى بددةهارى  0980كؤمددةلَيَ لددة هاووآلتيددان كارمةندددانى ئياطليددزى لددة هددةموو اليةكددةوة بةثةلددة
طةيشتاة ئيَدران بدؤ وةطةرِخسدتاى كاروبدارى كؤمثانياكدة ،ضدونكة ئدةو دةسدتكةوتة لدةوة بدةنرخرت بدوو كدة كدات
بةفريِؤ برِوات) .(0بةآلم زؤرى نةكيَشا كة ئاكامى ئةم ِريَككةوتااامةيدة دةركدةوت لةطدةلَ دةربرِيادى نارِةزايدةتى
دذايددةتى ضددني تويَددذة جؤراوجؤرةكددانى خددةلَ بددةرةو رِوو بددوو .لددةنيَو بددةرةى نارِازييةكاندددا ،ضددياى بازرطددان،
رووناكبريان ،رووحانيةتى شيعة دةولَةتى روسيا ،هةركاميان بة هاندةريَكى تايبةتى رِؤلَيان بيايوةو ئيَمة ليَرةدا
لةسةر رِؤ َل كاريطةرى ئةوانة مل بزاظةدا وورد دةبياةوة.
كاريطةرى ئدةو ضدياوطة ثدرت لدة هدةموو ضدياوطيَكى رِابدردوو بدوو ،كدة بدة ئةوروثييدةكان درابدوو .هةرِةشدةى
رِاستةوخؤ بوو بؤسةر بةرذةوةندى بةشيَ لة بازرطانةكان ،دوكانددار ،توتاكارةكدان هدةروةها كاريطدةرى بةسدةر
سةدان هةزار كةس هةبوو كة توتايان بةكاردةهيَاا .بة ثيَى هةلَسةنطاندنيَ لة سالَى  0981نزي بة ضوار مليدؤن
تةن توتن لة ئيَران بةكاردةبردراو ثيَداض هدةزارو ضوارسدةد تدةنيش هدةناردة دةكدرا) .(1لدة رِاسدتيدا ئدةو رِووداوة
جيَى سةرجنى جةماوةربوو بةطشتى ،ضونكة هدةر ئيَرانيدةك لةطدةلَ ضدايةو قداوة بةنيَرطةلدةش خزمدةتى ميدوان
دةكددات) .(3لددة ئيَراندددا بددةكاربردنى تددوتن نزيكددة لددة خددةرجى نددان ِريَددذةى ناوةندددى ئددةو كةسددانةى كددة تددوتن
بةكاردةبةن بة دوو مليؤن نيو مةزةندة دةكرا).(8
يةكدددةم طروثدددى كؤمةآليدددةتى كدددة لدددة دذى ئدددةم ِريَككةوتااامةيدددة نارِةزايدددةتى دةربد درِى ضدددياى كاسدددبكار
بازرطانةكانى توتن بوون .بة تايبةتى كة ئدةو ضدياوطاامةية شدويَاةوارى خراثدى لةسدةر كدارو بدذيَوى كؤمدةلَيَكى
دووسةد هةزار كةسى دانا) .(1بازرطانةكان بة ناوبذى (ئةمني ئةلدةولة) )(1نامةيةكيان بدؤ ناسدرةدين شدا نووسدى
شكايةتيان لةم دؤخةكرد ،بةآلم ضونكة شا ئةمني سولَتان خؤيان ئةو ضياوطةيان دابدوو واليدةنطريى بدوون ،ئدةم
داواية ئاكاميَكى ليَاةكةوتةوة) .(6يةكيَ لة بازرطانان لة دذايةتى رذى دا دةلَ " :ئةو ضياوطة نيشانةى ئةوةية كة
ديوان لةخةمى رةعيةت دانية ،دةسةآلت ضدى ثد خدؤش بد بدؤى دةضديَتة ثديَش كدةس ثرسديارو وةآلم ناكدات،
( )0تقى بيار :مابع ثيشني ،ص.106
( )1جان فوران :مابع ثيشني ،ص.111
( )3تقى بيار :مابع ثيشني ،ص.106
( )8نيكى أر.كدى :مابع ثيشني ،ص.111
( )1فريدون ادميت :ايدئولوذى نهض مشطيت ايران ،ضاث اول ،تيران0396 ،ه ،ص.31
( )1ئةمني ئةلدةولدة :مدريزا عدةىل خدانى ئدةمني ئةلدةولدة ( )0818-0983لةكاربةدةسدتانى سدةردةمى قاجدار ،نووسدةر كةسدايةتيةكى
تيَطةيشتوو بوو .موزةفةرةدين شاى قاجار ثاش البردنى ئةمني سولَتان بةسدةرؤكى وةزيراندى هةلَبدذارد .بدؤ دامةزرانددنى كارخاندةو
ئةجنامدانى ضاكسازيى لة هةولَدابوو ،بةآلن دذايدةتى توندد دةكدرا سدةرئةجنام شدا لدة ثؤسدتةكةى البدرد .لدة سياسدةتى نداوخؤيى دا
بةثيَضددةوانةى ئددةمني سددولَتان دذى دةسددتيَوةردانى رووحانيددةكان بددوو لةسياسددةت طددويَى بةنارةزايددةتى دذايددةتى ئددةوان لةطددة َل
نويَبوونددةوةو ثيَشددكةوتن نددةدةدا( .حممددد معددني :مابددع ثيشددني ،ص )091؛ بؤزانيددارى زيدداتر لةبارةيددةوة برِوانددة( :ماشددااهلل أجددودانى:
مشطيته ايرانى ،ضاث ثاجم ،تيران0393 ،ه ،ص ص.)168 -118
( )6امحد كسروى :تاريخ مشطيته ايران ،ضاث دوم ،تيران0369 ،ه ،ص.68
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ليَثرسياةوة لةئارادانية ،هةرئةوةندة بةسة كة ثارة بة ديوان بدرء ،بؤية كار بدةم رِؤطةيشدتووة ،لدة ِريَطدةى ئدةم
ضةشاة ضياوطانة ئياطليزييةكان وةك هيادستان دةباة خداوةنى ئيَدران .بازرطدانى تدوتن كدة لةدةسدت رةعيدةت
بازرطاندا بوو كةوتة دةستى ئةوروثييةكان ،ليَرة بةدواوة خةلَ بيَكدار دةبدن ،يدا دةبد كريَكدارى بكدةن يدا دزى
ِريَطرى بكةن ،سبةيا كةسيَكى تردء ضياوطى ثةشم ،ترياك ،برنج كةتريةش دةبا").(0
ضياوطى توتن زؤر ثرت لة هةموو ضياوطيَكى ديكة كةوتة بةر رِةخاةو دذايةتى طشتطريى خةلَ  ،ضدونكة ئدةو
ضياوطة بة ثيَضةوانةى ضياوطةكانى تر بابةتيَكى دةست ليَاةدراوو ثةراويَز خدراو ندةبوو ،كدة خدةلَ زانيدارى لدة
بارةيةوة نةب يا كةمرت ئاورِيان ل َ دابيَتةوة ،بةلَكو لةطةلَ بةرهةميَ سةروكاريان هةبوو ،كة بةرِادةيدةكى زؤر
لة ئيَران بةرهةم دةهات ثةيوةندى بدةذيانى راسدتةوخؤى كؤمدةآلنى خدةلَكى ئيَراندةوة هدةبوو ،ضدونكة زؤر لدة
خدداوةن زةوييددةكان ،بازرطانددةكان ،دوكاندددارو ئددةو كةسددانةى هددةناردةيان دةكددرد ،كددةلَكيان ليَددوةردةطرت) .(1بؤيددة
نارِةزايةتى لة دذى كؤمثانياى رذى شارة طةورةكانى وةك :تاران ،تةبريَز ،شرياز ،ئةسفةهان مةشيةدى طرتةوة).(3
بة تايبدةتى بازرطاندةكان رووحانيدةت لدةم ثةرةسدةندنةدا رِؤلَيدان هدةبوو) .(8ميَدذوو نوسدى بدةناوبانطى ئيَراندى
ئةمحةد كةسرةوى دةلَ " :ثيَش لة هةموو شويَايَ تةبريَز رِاثدةرى خدةلَ ريكالمدةكانى كؤمثانيايةكدةيان كدة
بددة دةورو ديددوار هةلَواسددرابوو درِانددد لددة شددويَايان بووكددراوةى شؤرِشددطيَرِيان هةلَواسددى") .(1دةولَددةت ناضدداربوو
بةشيَوةى كاتيش ب ضاالكى كؤمثانياى رذى لة تةبريَز هةلَثةسيَرء).(1
بزاظى نارِةزايى ئازةرباجيدان لدة شدويَاةكانى تدر بدة طورتربدوو ،ضدونكة هةرضدةندة تدوتاى ئدةو ناوضدةية بدة
رِادةيةكى زؤر نةدةهاتة ئةذمار ،بةآلم هةناردةكردنى توتاى شريازو ئةسفةهان كاشان ناوضةكانى ديكةى ئيَران
بؤ دةرةوة بة تايبةتى بؤ دةولَةتى عومسانى لة ثاوانى بازرطانانى ئازةرباجيانى دابوو).(6
لددة شددرياز زؤربددةى خددةلَ لددة زةوييددةكانيان لددةثاش طددة جددؤ ،توتايددان دةضدداند ،هةربؤيددةش زؤر زوو
نارِةزايةتيان دةربدرِى لدة شدويَايَكى ثدريؤز بدة نداوى "شداه ضدرا " كؤبووندةوةو رق بيَدزارى خؤيدان لةدةسدتى
كاربةدةسددتانى كؤمثانيدداى رذى بددةطويَى دةربددارى ناسددرةدين شددا طةيانددد .دةولَددةت لة ِريَطددةى توندوتيذييددةوة كددة
كوشتاريشى ليَكةوتةوة خةلَكةكةى بووة ثيَكردو رووحانييةكى بةناوى سةيد عةىل ئةكبةرى فاحلةسريى كدة لدةم
رووداوة رِؤلَى هةبوو ،لة شرياز دوورخستةوة).(9
لددة ئةسددفةهانيش ل دةدواى شددريازدا دوكددان بددازارِ بددة نيشددانةى نارِةزايددةتى دةرب درِين لددة بةرامبددةر هدداتاى
كاربةدةسددتانى كؤمثانيدداى تددوتن بددؤ ئددةو شددارة داخددران لددة شددارى كرمددان هددةر لةوبارةيددةوة دووسددةد بازرطددان
كاسبكار ،كة بذيَوى ذيانيان تايبدةت بدة تدوتن فرؤشدن بدوو ،دةسدتيان لدة كدار هدةلَطرت) .(8لدة ثايتدةخت (تداران)
( )0صادق زيبا كالم :مابع ثيشني ،ص.386
( )1نيكى.أر.كدى :مابع ثيشني ،ص.001
( )3امحد كسروى :مابع ثيشني ،ص.61
( )8ثيرت أورى :مابع ثيشني ،ص.013
( )1امحد كسروى :مابع ثيشني ،ص.61
( )1نيكى.أر.كدى :مابع ثيشني ،ص.001
( )6عبداحلسني نوايى :ايران وجيان از قاجارية تا ثايان عيد ناصرى ،...مابع ثيشني ،ص.689
( )9حممد على تيرانى (كاتوزيان) :مشاهدات حتليل اجتماعى سياسى از تاريخ انقالب مشطيته ايران ،تيران0368 ،ه ،ص.89
( )8فريدون أدميت :مابع ثيشني ،ص.39
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ش دلَةذان لددة 11ى ئايددارى  0980روويدددا)(0و بازرطانددةكان بددة ناوبددذيوانى ئددةمني ئةلدةولددة نامةيددةكى نارِةزايددةتيان
بةرامبةر بة كؤمثانياى رذى بؤ ناسرةدين شا نووسى) (1هةروةها هةر لة تاران نووسراويَ لةاليةن روحانيدةكان
بووبؤوة ،كة ئةطةر تا حةفتةيةكى تر كؤمثانياى رذى ئيَران ج نةهيَلَ فةرمانى جيياد لة دذيان دةردةكرء).(3
ِريَبةرايةتى ثلةى دووةمى بزاظةكة لة ئةستؤى طروثيَكى نويَى رووناكبريان بدوو ،كدة ذمارةيدةكيان اليدةنطرى
سددةيد جددةماىل ئددةفغانى بددوون) .(8رِؤذنامةنووسددان ،نووسددةران ،ديثلؤماتددةكان ،كاربةدةسددتانى ديددوان ئةندددامانى
ضياى ناوةرِاست ،كة خويَادنى نادياى يدان هدةبوو يدا طةشدتى دةرةوةى وآلتيدان كردبدوو ،كرؤكدى ئدةو طروثدةيان
ثيَكددةهيَاا) .(1نارِةزايددةتى روونداكبريان لةثيَدددانى ضددياوطى جؤراوجدؤرى وةك( :رذى ،التددارى ،هيَلَدى ئاسددن ،كددةلَ
وةرطرتن لة كانةكان) بة وآلتانى دةرةكى قةرز وةرطرتن بوو بة هدؤى ئدةوةى كدة كةسدايةتييةكانى وةك :سدةيد
جةمال ئةلدين ئةسدةد ئابدادى (مدريزا مولكدةم خدان)( )(1ئاغدا خدانى كرمدانى) )(6دذايدةتى دةسدةآلت بدريورِاى
طشتى تيَبطةيةنن) .(9كاتيَ ضياوطى توتن بة ئياطليزيةكان درا ،جةمال ئةلدين تيَطةيشت دةتوان لةو ضياوطةوة
ضةكيَ دروست بكات تةنانةت كةم خويَادةوارترين روحانيش بة دذى هانبدات .موسلَمانانى دةمدارطرذ لةسدةر
ئةو باوةرِةى بوون ئةو توتاةى دةستى مةسيحيةكانى ثيَكةوتب ئةوان طدوو دةكدات ،كدة وابدو دةكدرء خدةلَ بدؤ
خددةبات لددة دذى ضددياوطيَ هددان بدددرء تددوتاى لددة ثدداوانى ناموسدلَمان ندداوة .جددةمال ئةلدددين خددةبات لددةدذى ئددةو
ضياوطةى لة ئةستةمبؤل دةست ثيَكرد) ،(8ونامة بةناوبانطةكةى بؤ ديارترين زاناى شيعة حداجى مدريزا حةسدةنى
( )0سعيد زاهد :مابع ثيشني ،ص.003
( )1امحد كسروى :مابع ثيشني ،ص.68
( )3امحد تاجبخش :مابع ثيشني ،ص.133
( )8سيد مجال ئةلدين ئةسةد ئابادى (ئةفغانى) :لةسالَى 0919ز لةئةسةد ئابادى هةمةدان لةداي بووة ،بةآلم ناسدراوة بدة ئدةفغانى.
يددةك َي لةبااغةدانددةرانى ئايدددؤلؤذياى حكومددةتى ئيسددالميية ،هةولَددةكانى ئددةو لددةثيَااو ثيَشددطرتاى هيَرشددى بددةربووى دةولَةتددة
ئةوروثييةكان بؤ وآلتانى ئيسالمى بوو .سةردانى تاران ،كابول ،ئةستةمبؤل قاهريةى كرد ،بةآلم نةيتوانى سدةرجنى ئدةو دةولَةتاندة
بدددؤ ثرؤذةكدددةى واتدددة يدددةكطرتاى ئيسدددالم لةبةرامبدددةر رؤذئددداوا رابكيَشد د  .لةسدددالَى 0981ز لدددة ئةسدددتةمبؤل مدددردووة( .ئيسدددماعيل
عةبدولرةمحان سةعيد :ناسيؤناليزمى ئيَرانى ،...سةرضاوةى ثيَشوو ،ل )81؛ بؤزانيارى هةمةاليةنة لةسةر كةسدايةتى ئدالؤزى سدةيد
جةمال ،برِوانة( :حممد رضا فشاهى :طزارشى كوتاه ازحتوالت فكطى ي اجتماعى در جامعته فئدوداىل ايدران ،ضداث سدوم ،تيدران0391 ،ه،
ص ص.)393 -316
( )1جاك فوران :مابع ثيشني ،ص.111
( )1مريزا مولكةم :مريزا مولكةم خان كورِى مريزا يةعقوب لةسالَى 0933ز لة جولفاى ئةسدفةهان لدةداي بدووة .لةتةمدةنى دةسدالَيدا
بؤ خويَادن رِةوانةى ئةوروثا كراوة ،ثاش طةرانةوةى بؤ ئيَران وةك مامؤستا لدة دار الفادون واندةى زانسدتى سدةرةتايى جوطرافيداى
طوتؤتةوة لةهةمان كاتدا وةرطيَرِى ناسرةدين شا بوو .باليؤزى ئيَران بووة لة لةنددةن ،ثداش ئدةوةى لدةم كدارة وةالندرا بدةدةركردنى
رِؤذنامةى "قانون" سةرقالَ بوو لةسالَى 0819ز لةوآلتى سويسرا كؤضى دوايى كدرد( .ثديرت أورى :تداريخ معاصدر ايدران از تأسديس تدا
انقطاض سلسلة قاجارية ،ترمجة :حممد رفيعى مير أبادى ،جلد اول ،ضاث سوم ،تيران0316 ،ه ،ص.)11
( )6ئاغا خان كرمانى :ئةويش لةرةوتى نامة نووسياى ئةسةد ئابادى بؤ زانايان داواى هاوكارى كردن ليَيان بةشدارى كدرد( .ذاندت
أفارى :مابع ثيشني ،ص.)13
( )9امحد تاجبخش :مابع ثيشني ،ص.881
( )8ريضارد كامت :ناسيوناليزم در ايران ،ترمجة :امحد تدين ،تيران0360 ،ه ،ص.061
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شريازى نووسى) (0داواى ليَكرد شاو فرؤشتاى ئيَران بة ئةوروثييةكان ئيداندة بكدات) .(1تةناندةت بداس لةديددارى
سةيد جةمال مريزاى شريازيش دةكرء ،عةىل وةردى لةم بارةيةوة دةلَد " :يدةكيَ لةكةسدايةتية متماندةدارةكان
كددةخؤى هدداتاى جددةمال ئةلدددياى بيايددوة بددؤ الى مددريزاى شددريازى لددة سددامةرا بددؤى طيَرامددةوة كددة ئددةو دوانددة
كؤبوونةوةيةكى نييَايان كردوةو كةسيش نازانيَت ئةو دوو كةسة تيَكدةرو ئاذاوة ضية لةو كؤبوونةوةيدةدا ضديان
برِياردا").(3
ناب رِؤلَى رووناكبريان لة دةركردنى رِؤذنامة بووكراوةكانى ئةو سةردةم فةرامؤش بكدرء ،بدة تايبدةتى لدة
بارةى ضياوطى توتن .خةلَكى ئيَران لةم قؤناغةدا بة هؤى ئاشاابوونيَكى سةرةتايى لة بارودؤخى وآلتانى دةرةوةو
خويَادنةوةى رِؤذنامةكانى فارسى كة لة ئةستةمبؤل دةردةضوون ،لة ضدؤنيةتى ئدةو ضدياوطاامةية ئاطداداربوون
بةتايبةتى بة بةراورد لةطةلَ ضياوطى باشرتو بةسوودترى دةولَةتى عومسانى لدة بابدةت تدوتن كدة بدة كؤمثانيداى
دةرةكدددى دابدددوو ،دةسدددتيان بدددة نارِةزايدددةتى دةربدددرِين كدددرد) .(8ئةمحدددةدى كةسدددرةوى لدددةم بارةيدددةوة دةلَددد :
"رِؤذنامةى(اخرت) كة لدة ئةسدتةمبول دةردةضدوو ،نووسدةرانى كةسدانى بدة غدريةت ثيداو ضداك بدوون لدة كداتى
رووداوى ضياوطى توتن وتارى بةناوةرِؤك بةنرخيان دةنووسى يةكيَ لة هؤكارةكانى بدةئاطاهاتاى خدةلَ ئدةم
وتارانة بوون") .(1لة ِراستيدا ئةمة رِؤذنامةى (اخرت) بوو كة لةزجنرية وتاريَكدا ناوةرِؤكى ئدةم ِريَككةوتااامةيدةى
ئاشكراكردو ئيدانةى كرد ،ضونكة ئةو ضياوطة سةرةتا بؤماوةيةك بةنييَاى هيَشتبوويانةوة) .(1بيَجطة لدة (اخدرت)
رِؤذنامةيةكى ديكة بة ناوى (قانون) بة هؤى (مولكةم خان) لة لةندةن دةردةضوو ،كة ئةويش لة لدةقاودانى ئدةو
ضياوطةو هاندانى نارِازييدةكان رِؤلَدى هدةبوو .يةكدةم ذمدارةى قدانون لدة سدالَى  0981دةرضدوو ،كدة تيَيددا وتداريَكى
رِةخاة ئاميَزى سةبارةت بة دةولَةت كؤمةلَطةى ئيَران بووكردؤتةوةو لة 09ى تدةمموزدا لدةوتاريَ دا رووى لدة
سةدرى ئةعزةم (ئةمني سولَتان) نوسيويَتى" :بةثيَى كام ماف ياسا ماف بةرذةوةندى وآلتةكةمان بة كؤمةلَيَ
ضاوضاؤكى بيَطانة دةفرؤشى").(6
رووحانيةتى شيعة ئةو تويَذة كؤمةآلتيةى ديكة بوو كة ويَراى بازرطان رووناكبريان لة بزاظدى توتاددا رِؤلَدى
بياى لة رِاستيدا ِريَبةرى بةكردةوةى نارِةزايةتيةكانى لة هةريَمدةكان لدة ئةسدتؤطرت .لدة تدةبريَز حداجى مدريزا
جددةواد لددة ئةسددفةهان ئاغددا نةجددةفى لددة تدداران مددريزا حمةمددةد حةسددةن ئاشددتيانى هددى تددر بددة جيددددى
لةهةولَدددابوون .لددة سددامةرا موجتةهيدددى طدةورةى شدديعة تددةلطرافى بددؤ شددا ندداردو تيَيدددا زةرةرو زيانددةكانى ئددةو
( )0بؤ زانيارى زياتر لةم بارةيةوة برِوانة( :نامم السالم كرمانى :مابع ثيشني ،ص ص  )98 ،99؛ (صدادق زيبدا كدالم :مابدع ثيشدني،
ص.)810
( )1ثيرت أورى :مابع ثيشني ،ص.013
( )3عةىل وةردى :واعيزةكانى سولَتان ،ورطيَرانى :عةبدوآل جةبار ،ضاثى دووةم ،سليَمانى ،1111 ،ل.088
( )8مطتضى راوندى :تاريخ اجتماعى ايران ،جلد دوم ،ضاث دوم ،تيران0318 ،ه ،ص.100
( )1امحد كسروى :مابع ثيشني ،ص.66
( )1ن كى.أر.كدى :منبع ث شني ،ص.901
( )6جان فوران :مابع ثيشني ،ص.111
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ضددياوطةى خسددتبووةرِوو داواى هةلَوةشدداندنةوةى كددرد) .(0مددريزاى شددريازى جدداريَكى تددريش لددة ِريَطاى تةلطرافددةوة
ئامؤذطارى ناسرةدين شاى دةكردو ناوبراويش وةآلمى تةلطرافةكانى دةدايةوة).(1
لة دواى ضدةند مدانط لدة دةسدت بدةكاربوونى كؤمثانيداى رذى هاوكدات دريَدذةى نارِةزايةتيدةكان ثيَدداطريى
دةولَةت لةسةر ضياوطى توتن ،لة مانطى ئةيلولدا لة ناكاو دةقى تيلطرافيَ بووبؤوة كة تيَيددا هداتبوو" :بسدم اهلل
الرمحن الرحيم .اليوم استعمال تاباكو و توتون باى حنوكدان درحكدم حماربدة بدا امدام زمدان عليدة السدالم اسدت".
حزرة احلقر حممد حسن احلسياى) .(3واتة لةو رِؤذةدا بةكارهيَاانى توتن حوكمى رِاطةياندنى شةرِة لةطةلَ ئيمامى
زةمان .هةرضةندة سةملاندنى ئةم فتواية تةم مذى لةسدةرة) ،(8بدةآلم هةرضدى بد ئدةم فتوايدة كاريطدةرى خدؤى
لةسةر ثةرةسةندن قولَرتكردنةوةى كيَشةكان دانا.
بددة بووبوونددةوةى فتددواى مددريزاى شددريازى ،نارِةزايددةتى دذايةتييددةكان ثددةرةطرتووترو ِرةهةندددى نددويَرتى
بةخؤيةوة طدرت) ،(1بدةكارهيَاانى تدوتن لدة ثايتدةخت لدة زؤربدةى هةريَمدةكان حدةرام كدرا ،بازارِةكدان داخدران
دذايةتى لةطةلَ دةولَةت ثةرةى سةند) .(1عةباس مريزا مول ئارا براى ناسرةدين شا لةم بارةيةوة نوسديوويَتى" :
كؤثيةكى زؤريان لة فتواكدة ضداث بووكدردةوةو زانايدان لدة شدريازو ئةسدفةهان كاشدان فتواكدةيان لدة ميابدةرو
كؤبوونددددةوةكان دةخويَادددددةوة .قاوةخانددددةكان داخددددران نيَرطةلددددةكانيان كددددؤكردةوةو لددددة طؤرِةثددددان بددددازارِدا
دةيانسددوتاندن هةرِةشددةو طورِةشددةى دةولَددةتيش ب د سددوود بددوو") .(6تةنانددةت كارطةيشددتة ئددةوةى كددة ذنددانى
حةرةمسةراى شاش نريطةلةكانيان شكاندو بازرطانةكان توتاةكانيان ئاطر تيَبةردا).(9
لوتكةى رووداوةكان كانوونى دووةمى سالَى  0981بوو ،لة رِؤذى سيانزةى ئةو مانطة دةولَةت لة مريزا حةسةنى
ئاشتيانى موجتةهيدى طةورةى تاران داوادةكات يادةبى لةبةرضاوى خةلَ نريطةلة بدةكاربيَاى يدا شدار جيَبييَلَدى.
( )0امحد كسروى :مابع ثيشني ،ص.61
( )1بؤ زانيارى زياتر لةسةر دةقى هةموو ئةو تيلطرافانةى كدة لدةنيَوان ناسدرةدين شدا مدريزاى شدريازى نيَدردراون ،برِواندة( :نتامم
السالم كرمانى :تاريخ بيدارى ايرانيان ،مابع ثيشني ،ص ص .)31 -38هةروةها بدؤ زانيدارى لةسدةر دةقدى نامدةكانى نيَدوان ناسدرةدين
شا زانايانى تر لةسةر مةسةلةى كؤمثانياى رذى ،برِوانة( :حممود تلوعى :خواندنيياى تاريخ ،مابع ثيشني ،ص ص.)111 -136
( )3شيخ حسن كرباليى :قرارداد رذى 0981م يا تاريخ احنصار دخانيات در سال 0318ه.ق ،ضاث دوم0310 ،ه ،ص.18
( )8جيَى ئاماذةية ئةو فتوايةى كة لةاليدةن مدريزا حمةمدةد حةسدةن شدريازى مةرجدةعى ئدةو سدةردةمى جييدانى شديعة دةركدراوة،
هيضكات نةسةمليَادراو لةالى تويَذى دةستةبذيَر وا باوبوو كة حاجى حمةمةد كدازمى مولكوتوجدار ئدةو تيلطرافدةى بدةناوى ئةواندةوة
بوو كردؤتةوة( .عبداحلسني نوايى :ايران وجيان ،...مابع ثيشني ،ص .).689كة ئةمةش راى جياوازى لةنيَو تويَذةران لةسةرة .شديَخ
حةسةن كةربةاليى كة خؤى لة شويَن كةوتوانى مريزاى شريازييةو لةو سةردةم شداهيدى ئدةو رووداواندة بدووة ،لدةم بارةيدةوة دةلَد :
"نوسخةى ئةسلَى ئةو واذؤية كة بةدةستاووسى موبارةكى بوو ،بيَجطدة لدة زانايدانى دار ئةخلالفدة (تداران) مدريزا حمةمدةد حةسدةنى
ئاشددتيانى هدديض كةسددى تددر ضدداوى ث د نةكددةوت .لددةالى هددةر كددةس بددووة لددة ترسددى ليَثرسددياةوةى دةولَددةت طريوطرفتددى دواتددرى
شاردويةتيةوةو ندةيتوانيوة ئاشدكراى بكدات هةربؤيدة جدةنابى ئاشدتيانيش كدة بةتايبدةتى بيايدويَتى كاربةدةسدتانى دةولَدةت لدةم
بارةيةوة ليَيان كؤلَييةوة هيضى نةفةرموو"( .شيخ حسن كرباليى :مابع ثيشني ،ص.)19
( )1عباس رمضانى :مابع ثيشني ،ص.011
( )1أن.ك.س.ملبتون :مابع ثيشني ،ل.101
( )6عبداحلسني نوايى :شرح حال عباس مريزا مل أرا ،...مابع ثيشني ،ص.091
( )9ئيسماعيل عةبدولرةمحان سةعيد :رِؤلَى رووحانيةتى شيعة لةبزاظى مةشدرووتة ( ،)0800-0811طؤظدارى زانكدؤى راثدةرين ،ذ،)1( .
طؤظاريَكى ئةكادمييية زانكؤى رِاثةرِين دةريدةكات ،1108 ،ل.130
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رِؤذى دواتر ئاشتيانى ئامادةى كؤض كردن بوو كة خةلَ دواى داخسدتاى دوكدان بدازارِ لدة مالَةكدةى كؤبووندةوةو
نةيانييَشت هيَزى سةربازى شا ئاشتيانى لة تاران دوورخباتةوة) .(0كؤبوونةوةكة بدوو بدة خؤثيشداندانيَكى طدةورةو
خؤثيشاندةران بة تورِةيى بة درومشدان لة دذى دةسةآلت بةرةو قةسرى شا (طؤرِةثانى ئةرك) بة ِريَكةوتن ئةو
شويَاةيان بةرد بارانكرد .سةربازةكانى دةولَةت تةقةيان لة خؤثيشاندةران كرد ،لة ئاكامدا حةوت كةس كدوذران
نزيكددةى بيسددت كةسدديش برياددداربوون) .(1لددةم خؤثيشدداندانةدا ذنددانيش بةشددداريان تيَددداكرد ،شدديَخ حوسدديَن
كةربةاليى دةلَ  " :كاتيَكى نيوةرِؤية نورة طةيشتة ذنانى شار ،ذنانيش طروث ،طروث كؤبووندةوة يةكدةم كاريدان
ئددةوةبوو كددة ضددوونة بددازارِو هددةر دوكانيَد كددة دانددةخرابوو ،ثيَيددان داخسددت ،بددةجؤريَ كددة لددةو شددارة طةورةيددة
دوكانيَ د بددةكراوةيى نددةماو ئددةم جددار هدداورِء لةطددةلَ ثيدداوان بددة خؤثيشدداندان درومشدددان بددةرةو قةسددرى شددا
بة ِريَكةوتن") .(3ئةمة يةكةم جداربوو لدة ميَدذووى ئيَرانددا ،كدة ذندان شانبةشدانى ثيداوان لةبةرامبدةر رووداويَكدى
سياسيدا بة كؤ بيَاة مةيدان هةلَويَست وةردةطرن.
درومشةكانى خؤثيشاندةران لة رِاثةرياى تاران مانطرتاى طشتيدا رِاستةوخؤ شدايان كردبدوو بدة ئامدانج ،بدؤ
ويَاة :لة نوسراويَكياندا كة لة تاران بووبؤوةو لة دةروازةى قةسرى سدةلتةنةت ضةسدثيَادرابوو ئداوا هةرِةشدةيان
لة شا كردبوو " :ئةى ناسرةدين شا هةموو رةعيةت لةو دؤخة شث ِريَوة ئةو دةولَةت سةلتةنةتة وةطيان هاتوون،
ئةطةر لة كونةمشكيشدا خؤت حةشاردةى دةتيياياة دةرو خويَات دة ِريَذين") .(8دةولَةت ناسرةدين شا ئةم جارة
هةستيان بة قوآليى كيَشةكردو كيَشةيةك كة ئةطةر بةرى ث نةطرن نةك تةنيا كؤمثانيداى رذى ،بدةلَكو بادةماى
دةسةآلتيان تيَ ثيَكدةض .
ئددةم س د ضددياة (بازرطددان ،روحددانى ،روندداكبري) ،كددة رِؤلَددى سددةرةكيان لددةم بزاظددةدا بياددى ،هددةركاميَكيان بددة
ثالَاةريَكى جياواز تيَيدا بةشداربوون .بازرطانةكان بةرذةوةندى ئابوريان كةوتبووة مةترسدى طدةورة ،هةربؤيدةش
ثديَش هددةمووان هةلَويَسددتيان وةرطددرت .روحانيددةت هةرضددةندة يةكدةسددت نددةبوو) ،(1بددةآلم بةشديَكى بةرضدداويان
رِؤلَيان لة وروذاندنى خةلَكدا هةبوو ،ئةوان لةوة نيطةران بوون كة بوونى وآلتانى ئةوروثى لة وآلتيَكى ئيسدالمى
دةبيَتة هؤى الوازبوونى ثيَطةى ئةوان كةم ِرةنط بوونةوةى داب نةريتى دياى .بؤ ويَاة :مدريزا حمةمدةد عدةىل
موجتةهيدى طةورةى شرياز بة ديثلؤماتيَكى بةريتانى دةلَد  " :طومدانى تيَدانيدة كدة كؤمثانيداى رذى ذمارةيدةكى
زؤرى ئةوروثى ديَايَتة ئيَران ئةوانة بةردةوام لةثةيوةندى لةطةلَ خةلَكدا دةبن باةماى باوةرِى ئةوان سسدت
الواز دةكةن") .(1روناكبريانيش بةهؤى ئاشاايةتى كةم زؤريان لةطةلَ كولتورو شارستانيةتى ئةوروثا ،كةوتبوونة
ذيَر كاريطةرى شيَوازى كارطيَرِى بة ِريَوةبردنى ئةم وآلتانة هةربؤية لةهةولَى ئةوةدابوون وآلت بةرةو "قانون"
( )0جان فوران :مابع ثيشني ،ص.113
( )1ميدى بامداد :شرح حال رجال ايران در قرن 01و03و 08هجرى ،جلد اول ،ضاث ضيارم ،تيران0360 ،ه ،ص.306
( )3شيخ حسني كرباليى :مابع ثيشني ،ص.000
( )8همان مابع ،ص.003
( )1بؤ ويَادة :ئايدةتوال بةهبدةهانى لدة روحانيدة ثلدة بدةرزةكانى شديعة لدة تداران هديض دذايةتيدةكى لةطدةلَ كؤمثانيداى رذى ندةبوو،
تةنانةت لةبةرضاوى خة َل نيَرطةلةى بةكارهيَااو مانطرتاى خدةلَكى لةبدةكارهيَاانى تدوتن ثيَشديَل كدرد .هدةروةها ئيمدامى هدةياى
تاران بةش َي لة مةالكانى شارى مةشيةد ثشتطريى بزاظةكةيان نةكرد .برِوانة( :ميدى بامداد :شدرح حدال رجدال ايدران در قدرن ،01
 ،08 ،03جلد ضيارم ،ضاث ضيارم ،تيران0360 ،ه ،ص )191؛ (ذانت أفارى :مابع ثيشني ،ص )18؛ (جان فوران :مابع ثيشني ،ص.)116
( )1جان فوران :مابع ثيشني ،ص.111
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سةروةرى بةرن دةسةآلتى رِةهاى شا بةربةست بكةنةوة .ئاماجنيَ كةضةند سدالَ دواتدر لدة بزاظدى مةشدرووتةدا
ثيَى طةيشن.
باسى س يةم :ثاشةكشةو دةرهاويَشتةكانى:
دةمارطرذى ئايياى ملكةض بوون بؤ موجتةهيدةكان كة هةستيَكى بةهيَزبوو ،هاوكدات لةطدةلَ بيَدزارى لدةزالَ
بوونى كؤلؤنيداليزم بةسدةر هدةموو اليةندةكانى طرياطدى ذيدانى خدةلَ  ،ئةواندةى بدة جولَةخسدت ،بدةجؤريَ كدة
لةبةرامبةر ضةكدارانى كامةران مريزاى جيَاشياى شا لة تاران بةدةستى بدةتاأل خدؤراطربن) .(0هةربؤيدة تدرس لدة
رِاثةرين شؤرِشيَكى بةردةوام ميَش زةياى شاى داطريكردو ناضار بدة ثاشةكشدةى كدرد) .(1ناسدرةدين شدا لدة 1ى
كانوونى دووةمى  0981بة ثيَضةوانةى مةيلى ئةمني سولَتان بالَيؤزى بةريتانيا لة تاران بريارى هةلَوةشاندنةوةى
ضياوطى توتاى دةركرد) .(3كؤمثانياى رذى لة بةرامبةر هةلَوةشاندنةوةى ِريَككةوتااامةكة ،داواى قدةرةبووى ئدةو
زةرةرو زيانةكانى دةكرد كة برِى ثيَاض سةد هةزار لدريةى ئياطليدزى بدوو .دةولَدةتى ئيَدران ئدةو بدرِة ثارةيدةى لدة
بانكى شاهانةى بةريتانى قةرزكرد بة سدوودى شدةش لةسدةد) .(8ئةمدة يةكدةم قدةرزى ئيَدران بدوو لدة دةولَدةتيَكى
بيانى).(1
بزاظى توتن بوو بة هؤى ئالَوطؤريَكى طةورة لة سياسةتى دةرةكى ئيَران ،ئةمني سولَتان وةك سةدرى ئةعزةم،
كة سةركردايةتى سياسةتى اليةنطريى لة بةريتانياى لة حكومةتى ناسرةدين شا دةكردو لةثيَدانى ضدياوطى تدوتن
رِؤلَى سةرةكى هةبوو ،سةدو هةشتا ثلة وةرضةرخاو لة روسيا نزي بؤوةو ِريَطاى بؤ وةرطرتاى زجنريةيةك قدةرز
لة روسيا خؤشكرد .شايانى باسدة كدة هدةر لةطدةلَ بووبووندةوةى هدةوالَى ئدةم ريَككةوتااامةيدة دةولَدةتى روسديا
نارةزايددةتى خددؤى دةربددرى تددا ئةوشددويَاةى بؤيددانكرا لددة نفددوزى خؤيددان بددؤ ثةرةسددةندنى نارةزايةتييددةكان
هةلَوةشاندنةوةى هةولَياندا) ،(1وبالَيؤزى روسيا بة ئاشكرا بة ئةمني سولَتانى راطةياندبوو ،كة دةب ئدةو ضدياوطة
هةلَوةشديَتةوة) .(6بدةم جدؤرة دةردةكدةوء كددة بدةريتانيا ثيَطدةى خدؤى بدة شديَوةيةكى بةرضداو لدة دةسدتدا ،بددةآلم
بةمةش دةولَةتى ئيَدران دةسدتى بدؤ كايدةكردن لدة نيَدوان ئدةو دوو زهليَدزة ئداواآلتر ندةبوو ،بدةلَكو بةثيَضدةوانةوة
وابةستةبوونى سياسى ئابوورى ئيَران بة دةولَةتيَكى رِؤذئاوايى وةك روسيا زؤرتر بوو).(9
رِاستة بزاظى توتن ثالَادةرى ئدابوورى رووندى هدةبوو ،بدةآلم لدة هةندديَ اليةندةوة دةكدرء بدة يةكدةم بزاظدى
سياسى دابارء لة ميَدذووى ئيَرانددا ،ضدونكة كؤمةلَطدة لةسدةر كيَشدةيةكى تايبدةتى لةطدةلَ دةولَدةت بدةرةو ِرووى
يةكرتبوونةوةو ناوةرِؤكى بزاظةكة هيَرش بوو بؤسةر دةسةآلتى سةرةرِؤ بةطشتى نةك تةنيا سولَتانيَكى ديكتاتؤر.
( )0احسان تربى :مابع ثيشني ،ص.011
( )1فريدون ادميت :مابع ثيشني ،ص.83
( )3ذانت افارى :مابع ثيشني ،ص.18
( )8عزيزاهلل بيات :تاريخ تطب قى ايران باكشورهاى جيان ،تيران0390 ،ه ،ص.101
( )1سرثرسى سايكس :تاريخ ايران ،ترمجة :سيد حممد تقى فخرداعى طيالنى ،ضاث سوم ،تيران0311 ،ه ،ص.131
( )1حممد على تيرانى (كاتوزيان) :مابع ثيشني ،ص.88
( )6ان.ك.س .ملبتون :مابع ثيشني ،ص.160
( )9جان فوران :مابع ثيشني ،ص.118
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هةروةها ئدةو بزاظدة تدوانى ئدريادةى سدةرةرِؤيانةى دةولَدةت بطدؤرء بد ئدةوةى دةسدةآلت بدة طشدتى هدةرةس ثد
بيَا ).(0
بزاظددى دذى قددؤرخكردنى تددوتن دةكددرء بددة دةسددتثيَكى دروسددت بددوونى بددريوراى طشددتى لددة ئيَراندددا داباددرء.
بؤيةكةم جار نيشانة طدةليَ دةركدةوتن كدة دةرياخنسدت خدةلَ دةيدةوء بةرامبدةر بدة رووداوةكدانى ثةيوةندددار
بددةخؤيان هةلَويَسددت وةربطددرن ب د دةنط نددةبن) .(1ريضددارد كددامت مامؤسددتاو ليَكؤلَددةرى ئددةمريكى دةلَ د " :رؤلَددى
سددةرةكى لددةم رووداوة هؤكدداريَكى نددوء بددوو كددة ثيَشددرت لددة شددانؤى سياسددى ئيَراندددا دةرنةكددةوتبوو ،هؤكاريَد كددة
ناسددرةدين شددا كؤمثانيدداى رذى لةخةونيشدددا برييددان ليَاددةكردبؤوة ،ئددةويش بددريوراى طشددتى تددو ِرةو هةلَضددوونى
كؤمةآلنى خةلَكى ئيَران بوو").(3
لة ِراستيدا بزاظى توتن ئةم ئةجنامانةى ليَكةوتدةوة :هةلَكشدانى ثيَطدةى سياسدى رووحانيدةت ،بةرزبووندةوةى
ئاستى وشيارى كؤمةآلنى خةل توندتركردنى فشارى دةسةآلت بؤ سةر نارةزايةتييةكان ثةرةسةندنى شدةثؤىل
خةبات رايكدال بدوونى بزاظدى دذى قاجدار) .(8لدة ئاكدامى فشدارى دةسدةآلت بؤسدةر نارةزايةتييدةكان ،هاوآلتيدةكى
ئيَرانددى كددة هةلَسددوكةوتى زالَمانددة نادادثةروةرانددةى كاربةدةسددتانى قاجددار بيَددزارى كردبددوو ،بريددارى كوشددتاى
ناسرةدين شاى قاجاريدا .بة ريَكةوت نية كة س سالَى كؤتايى ثادشايى ناسدرةدين شدا ،طةنددةىل ،هدةذارى ،زولَدم
نةخؤشى كوليَرا طةيشتة لوتكةى خؤى)( .(1مدريزا رةزاى كرمدانى) )(1كدة ضدةندين سدالَ بدةتاوانى ضداالكى لدة دذى
دةسةآلت زيادانى كرابوو ،بؤ ضاوثيَكةوتين سةيد جةماىل ئةفغانى لةسالَى  0981طةيشتة ئةسدتةمبؤل .واثيَدةضد
ئةفغانى لةم ضاوثيَكةوتاةدا بريى طةرانةوة بدؤ ئيَدران كوشدتاى شداى لةطدةلَ هيَاابيَتدة ئداراوة .مدريزا رةزا ثداش
طةرانةوةى بؤ ئيَران لة شويَاى ثريؤزى شيعةكان بدةناوى شدازادة عةبدولعدةزيم لدة ضداوةروانى شدادا مايدةوة ،كدة
نيازى هةبوو ثيَش جةذنى ثةجنا سالَةى سةلَتةنةتى زيارةتى ئةم شويَاةبكات .مريزا رةزا لة 0ى ئايدارى  0981هدةر
لةم شويَاة تةقةى لةشا كردوو كوشتى) .(6مريزا رةزا كاتيَ كة تةقةى لة شدا كدرد ثيَدى طدووت" :بطدرة ئدةوة هدى
دةستى سةيد جةمال ئةلدياة").(9
بزاظى توتن تريؤرى ناسرةدين شا وةك تريؤريَكدى سياسدى ،كدة ئدةويش هدةر دةرهاويَشدتةى بدارودؤخى ئدةو
بزاظة بوو ،رِاضلَةكانيَكى كاريطةربوون لة جةستةى كؤمةلَطةى ئيَراندا ،تا كؤمةآلنى خدةلَ بدةخؤ بيَادةوة ،ضداوو
طويَيددان بكريَتددةوة بؤيددان دةربكددةوء كددة دةتددوانن نددةك تددةنيا لددة بةرامبددةر دةسددةآلتدا هةرضددةندة ديكتدداتؤرو
سةرةرِؤب رِابوةسن وة تةنانةت ثاشةكشةى ث بكةن .بزاظى توتن تؤوى ئةزمونيَكى ضاند كة ضةند سالَ دواتدر
( )0حممد على همايون كاتوزيان :دولت وجامعة در ايران (انقطاض قاجار واستقرار ثيلوى) ،ترمجة :حسن افشار ،ضداث سدوم0368 ،ه،
ص.83
( )1أ.ك.س .ملبتون :مابع ثيشني ،ص.311
( )3ريضارد كامت :مابع ثيشني ،ص.3
( )8صادق زيبا كالم :مابع ثيشني ،ص.811
( )1مسعود بياود :مابع ثيشني ،ص.011
( )1بؤزانيارى زياتر لةسةر مريزا رةزاي كرمانى ،برِوانة( :ميدى بامداد :شرح حدال رجدال ايدران در قدرن 01و03و ،08جلدد دوم ،ضداث
ضيارم0360 ،ه ،ص ص.)08-00
( )6ثيرت أورى :تاريخ ايران كمربيج ،مابع ثيشني ،ص.011
( )9د.ئيرباهيم خةليل ئةمحةد ،د.خةليل عةىل موراد :سةرضاوةى ثيَشوو ،ل.001
17

لددة بزاظيَكددى فددراوانرتو راديكددالَرتدا ضددةكةرةى كددرد ،ئددةويش بزاظددى مةشددرووتة ( )0811بددوو ،بزاظيَدد كددة بددة
هةلَوةشاندنةوةى ضياوطيَ بةربةست نةبؤوةو بةلَكو دةسدةآلتى رِةهداى شداى سداوورداركرد ،وة بدؤ يةكدة ار لدة
ميَذووى ئيَراندا كؤمةآلنى خةلَ لةدياريكردنى ضارةنووسى سياسى خؤياندا بةشداربوون.

ئةجنام
يةكددةم /بددةهؤى ئاشدداابوون ثةيوةندددى ئيَرانييددةكان بةتايبددةتى دةسددتة بددذيَرى ناودةسددةآلت بددة كولتددورو
شارتانيةتى ئةوروثاو كاريطةرى ضاكسازيى دةولَةتى عومسانى دراوس  ،ثيَويسدتى ريفدؤرم ضاكسدازى لدة ئيَرانددا
هاتةطؤرء.
دووةم /نيوةى دووةمى سةدةى نؤزدةيةم ملمالنيَى روسياو بدةريتانيا لةسدةر فراوانكردندى ثيَطدةى ئدابوورى-
سياسى لة ئيَران دا طةيشتة لوتكةى خؤى.
س د يةم /كؤمثانيدداى بددةريتانى (رذى) لددة بةرامبددةر ثيَدددانى رشددوة بةشدداو كاربةدةسددتانى دةولَددةتى قاجددارى
ضددياوطى قددؤرخكردنى كددرين فرؤشددتاى تددوتاى هددةموو ئيَرانددى بةدةسددتييَاا ،كددة بةئاشددكرا لددة بةرذةوةندددى
بةريتانياو لة زةرةرى خةلَكى ئيَران بوو.
ضددوارةم /كاردانددةوة لددة دذى ئددةم ريَككةوتاددة بزاظيَكددى نارةزايددةتى لددة نيَددو ضددني تويَددذة جؤراوجؤرةكددانى
ليَكةوتةوة ،كةتيَيدا بازرطان ،رووحانيةتى شيعة رووناكبريان رِؤلَى سةرةكيان هةبوو.
ثيَاجةم /بةدةركردنى فتواى حةرام كردنى بةكارهيَاانى توتن لةاليةن ريَبةرانى ئدايياى شديعة ،بزاظدى تدوتن
ثةرةطرتوترو ضووة قؤناغيَكى ضارةنوس سازةوة.
شةشةم /دةسةآلتى قاجار لة ترسى راديكال بوونى بزاظةكة مةترسى شؤرش لدة بةرامبدةر ويسدت ئدريادةى
كؤمةالنى خةل ثاشةكشةى كردو ضياوطى ثيَدانى توتاى هةموو ئيَرانى بة بةريتانيا هةلَوةشاندةوة.
حةوتددةم /بزاظددى تددوتن وةك يةكددةم بزاظددى سياسددى-جددةماوةرى لددة ميَددذووى ئيَراندددا ،زةمياددةى رووداويَكددى
راديكالرتو فراوانرتى رةخساند ،كة ئةويش شؤرشى مةشرووتة ()0811بوو.
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ثوختةى تويَذينةوةى
بزاظى توتن لة ئيَران ()0981-0981
بزاظى توتن بة يةكيَ لة طرنطرتين رووداوةكانى نزي بة ثةجناساأل ثادشايةتى ناسرةدين شاى قاجدار (-0989
 )0981لةهةمانكاتدا يةكةم بزاظى سياسى بدوو لدة ميَدذووى ئيَرانددا .كؤمدةآلنى خدةلَ لدة دذى ثيَددانى ضدياوطى
قؤرخكردنى كرين فرؤشتاى توتاى هةموو ئيَران راثةرِين ،كة بةئاشدكرا لدة بةرذةوةنددى كؤمثانيداى بدةريتانى
بوو .بازرطان ،رووحانيةتى شيعة رووناكبريان رِؤلَى سةرةكيان لةم راثةرِياةدا بياى .دةولَةتى قاجار لةبةرامبدةر
شةثؤىل ئةم بزاظة كة بةشيَوةيةكى ناتوندوتيذى هيَماانة هةموو ئيَراندى طرتبدؤوة ثاشةكشدةى كدرد ناضداركرا
ريَككةوتااامةكة هةلَبوةشيَايَتةوة .ئةم بزاظة زةميادةى بزاظيَكدى بدةرفراوانرتو راديكدال تدرى فةراهدةم كدرد ،كدة
ئةويش بزاظى مةشرووتة ( )0811بوو.

ملخص البحث
حطكة التبغ يف ايطان ()9911-9910
حطكة التبغ هي إحدى أهم ألحداث الت يقعت يف عهتد ناصتط التدي شتاه قاجتار (9911-9989م) ،كمتا يأنهتا أيىل
احلطكات الس اس ة يف تاريخ ايطان .إنتفض اجلماهري يف مج ع أحنتا التبدد ضتد إمت تازات ب تع يشتطا التبتغ ،الت
كان يبشكل ياضح ملصلحة الشطكة الربيطان ة .التجار يرجال الدي الش عة ياملثقفون كان هلم الدير األهم يف هتهه
االنتفاضة .أرغم ههه االنتفاضة السلم ة احلكومة القاجارية اىل الطضوخ ملطالب اجلماهري يف إلغا إمت ازات الشطكة
الربيطان ة ،كما يأن ههه احلطكة أعدت األجوا حلطكة راديكال ة أيسع هي حطكة املشطيتة سنة 9101م.

Abstract
)Tobacco Movement in Iran (1890-1892
Tobacco Movement is considered one of the most important events during the reign of
Nasir-Aldeen, king of of Qajar (1848-1896). At the same time, it was the first political
movement in the history of Iran. Masses of people revolted against favoritism and monopoly
of Iran’s tobacco to the interest of British companies. Merchants, Shiite spiritual leaders and
intellectuals played a great role in this uprising. The uprising which had spread all over Iran
peacefully and violently obliged the Qajar state to abolish the agreement. This movement
paved the way for a wider and more radical movement which was Mashroota movement
(1905).
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يةكةم /كتيَبةكان:
أ-بةزمانى فارسى:
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 -1تقى بيار :مرياث خوار استعمار ،ضاث ضياردهم ،تيران0311 ،ه.
 -6ثيرت اورى ديطران :تاريخ ايران كمربيج ،ترمجة :تيمور قادرى ،جلد هفتم ،ضاث سوم0396 ،ه.
 -9ثيرت أورى :تاريخ معاصر ايران از تأسيس تا انقطاض سلسلة قاجارية ،ترمجة :حممد رفيعدى ميدر أبدادى،
جلد اول ،ضاث سوم ،تيران0316 ،ه.
 -8جان فوران :تاريخ حتوالت اجتماعى ايران ،ترمجة :امحد تدين ،ضاث سوم ،تيران0391 ،ه.
 -01ريضارد كامت :ناسيوناليزم در ايران ،ترمجة :امحد تدين ،تيران0360 ،ه.
 -00سرثرسى سايكس :تاريخ ايران ،ترمجة :سيد حممد تقى فخرداعى طيالنى ،ضاث سوم ،تيران0311 ،ه.
 -01سعيد زاهد :جابش هاى اجتماعى معاصر ايران ،تيران0390 ،ه.
 -03شجاع الدين شفا :ثس از هزاروضيارصد سال ،جلد دوم ،نشر فرزاد1113 ،ز.
 -08شيخ حسن كرباليى :قرارداد رذى 0981م يا تاريخ احنصار دخانيات در سال 0318ه.ق ،ضاث دوم0310 ،ه.
 -01صدادق زيبددا كدالم :سددات وموديرنيتدة (ريشددة علدل ناكددامى اصدالحات ونوسددازى سياسدى در ايددران عصددر
قاجار) ،ضاث ضيارم ،بيار 0368ه.
 -01صديق صافى زادة (بورةكةيى) :تاريخ ثاج هزار سالة ايران ،جلد دوم ،تيران0390 ،ه.
 -06طراهام فولر :قبلة عامل (ذئوثولتي ايران) ،ترمجة :عباس خمرب ،تيران0363 ،ه.
-09
-08
-11
-10
-11

عباس رمضانى :ناصرالدين شاة قاجار ،ضاث سوم ،تيران0391 ،ه.
عباس قديانى :تاريخ فرهاط متدن ايران در دورة قاجار ،تيران 0393ه.
عباس ميالنى :جتدد وجتدد ستيزى ،ضاث ششم ،تيران0369 ،ه.
عبداحلسني نوايى :ايران وجيان (از قاجارية تا ثايان عيد ناصرى) ،جلد دوم ،ضاث دوم ،تيران0366 ،ه.
عبداحلسني نوايى :شرح حال عباس مريزا مل ارا ،تيران0310 ،ه.

 -13عبدالعظ م رضايى :تاريخ دةهةزار سالة ايران ،جلد ضيارم ،ضاث دوازدهم ،تيران0368 ،ه.
 -18عبداهلادى حائرى :خنستني رويارويياى انديشةطران ايران با دو روية متدن بورذوازى غرب ،ضاث ضيارم،
تيران0391 ،ه.
 -11عزيزاهلل بيات :تاريخ تطب قى ايران باكشورهاى جيان ،تيران0390 ،ه.
 -11عزيزاهلل بيات :تاريخ خمتصر ايران ،تيران0316 ،ه.
 -16على اصغر مشيم :ايران در دوران سلطن قاجار ،تيران0368 ،ه.
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 -19فردهاليدى :ديكتاتورىو توسعة سرمايةدارى در ايران ،ترمجة :فضل اهلل ني ايني ،تيران0319 ،ه.
 -18فريدون ادميت :انديشة ترقى حكومت قانون (عصر سثيساالر) ،ضاث سوم ،تيران0391 ،ه.
 -31فريدون ادميت :ايدئولوذى نهض مشطيت ايران ،ضاث اول ،تيران0396 ،ه.
 -30م.س .ايوانف :تاريخ نوين ايران ،ترمجة :حسن قائم ثااة ،تيران0316 ،ه.
 -31ماشااهلل أجودانى :مشطيته ايرانى ،ضاث ثاجم ،تيران0393 ،ه.
 -33ماشااهلل اجودانى :يامرط ياجتدد ،تيران0391 ،ه.
 -38حممد رضا فشاهى :طزارشى كوتاه ازحتوالت فكطى ي اجتماعى در جامعه فئوداىل ايران ،ضاث سوم ،تيران،
0391ه.
 -31حممد ساالر كسرائى :ضالش سات وموديرنيتة در ايران (از مشطيته تا  ،)0311تيران0368 ،ه.
 -31حممد تلوعى :خواندنيياى تاريخ ،تيران0390 ،ه.
 -36حممد على تيرانى (كاتوزيان) :مشاهدات حتليدل اجتمداعى سياسدى از تداريخ انقدالب مشتطيته ايدران،
تيران0368 ،ه.
 -39حممد على همايون كاتوزيان :دولت وجامعة در ايران (انقطاض قاجار واسدتقرار ثيلدوى) ،ترمجدة :حسدن
افشار ،ضاث سوم0368 ،ه.
 -38حممد معني :فرهاط فارسى ،جلد ثاجم (اعالم) ،ضاث هفتم ،تيران0318 ،ه.
-81
-80
-81
-83
-88

مطتضى راوندى :تاريخ اجتماعى ايران ،جلد دوم ،ضاث دوم ،تيران0318 ،ه.
مسعود بياود :كشتطان برسر قدرت (از قائم مقام تا هويدا) ،ضاث دوم ،تيران0391 ،ه.
ميدى بامداد :شرح حال رجال ايران در قرن  ،08 ،03 ،01جلد ضيارم ،ضاث ضيارم ،تيران0360 ،ه.
ميدى بامداد :شرح حال رجال ايران در قرن 01و03و 08هجرى ،جلد اول ،ضاث ضيارم ،تيران0360 ،ه.
ميدى بامداد :شرح حال رجال ايران در قرن 01و03و ،08جلد دوم ،ضاث ضيارم0360 ،ه.

 -81نامم السالم كرمانى :تاريخ بيدارى ايرانيان ،جلد اول ،ضاث ثاجم ،تيران0360 ،ه.
 -81نيكى .ار .كدى :ريشةهاى انقالب ايران ،ترمجة :دكرت عبدالرحيم طواهى ،ضاث دوم ،تيران0366 ،ه.
 -86يرواند ابراهاميان :ايران بني دو انقالب ،ترمجة :امحد طدل حممددى و حممدد ابدراهيم فتداحى وليالندى،
ضاث نيم ،نشرنى0393 ،ه.
ب -بةزمانى كوردى:
 -0ثرويز بابائى :ميَذووى هاوضةرخى ئيَران ،وةرطيَرانى :ريَبوار سةرتيث زةندى ،سليَمانى.1101 ،
 -1عةىل وةردى :واعيزةكانى سولَتان ،ورطيَرانى :عةبدوآل جةبار ،ضاثى دووةم ،سليَمانى.1111 ،
 -3حمةمدةد سدوهةيل تةقوشدى :عومسانييدةكان لدة دامةزرانددنى دةولَةتدةوة تدا كودةتدا بةسدةر خةالفةتدددا،
وةرطيَرانى :نةرميان خؤشااو ،مستةفا سةيد مياة ،هةوليَر.1118 ،
 -8ياسني سةردةشتى (دكتدؤر) ،بدةرزانى مدةال تدةها :ميَدذووى هاوضدةرخى ئيَدران ،ضداثى دووةم ،سدليَمانى،
.1101
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 -1ئيرباهيم خليل ئةمحةد (دكتؤر) ،د.خةليل عةىل موراد :ميَذووى ئيَران توركيا ،وةرطيَرانى :بةهائةدين
جالل مستةفا ،هةوليَر.1100 ،
دووةم /نامةى زانكؤيى:
 -0ئيسددماعيل عةبدددولرةمحان سددةعيد :ناسدديؤناليزمى ئيَرانددى ( ،)0881-0811ماسددتةر نامددةى ضدداث نددةكراو،
بةشى ميَذووى كؤليَجى ئاداب ،زانكؤى سةالحةدين.1111 ،
س يةم /طؤظارةكان:
أ-بةزمانى كوردى:
 -0ئيسددماعيل عةبدددولرةمحان سددةعيد :رِؤلَددى رووحانيددةتى شدديعة لددةبزاظى مةشددرووتة( ،)0800-0811طؤظددارى
زانكؤى راثةرين ،ذمارة ( ،)1طؤظاريَكى ئةكادمييية زانكؤى رِاثةرِين دةريدةكات.1108 ،
ب-بةزمانى فارسى:
 -0رامني جيانبطلو :روشافكرانى ايرانى و مدرنيتة ،كيان ،مشارة ( ،)13تيران0390 ،ه.
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