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  *علي کالیراد

 دانشگاه تهراناستاديار گروه تاريخ 
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 1/10/1398ذیرش مقاله: ؛ تاریخ پ8/7/1398تاریخ دریافت مقاله: 
 پژوهشی-علمی

 

 چکیده
قفقاز که طی فرآیند استیالی روسیۀ تزاری بر منطقۀ قفقاز در اواخر قرن هجدهم میالدی شهر والدی

این . درآمدروسیه  امپراتوری خارج و داخل از مهاجرت، صورت یکی از اهدافتدریج بهبنیان نهاده شد، به
 قلمرو در ایرانیان موقت و دائمی مهاجرت مقاصد از یکی میالدی، نوزدهم قرن دوم نیمۀ از ویژهبه شهر،

، نمایندگی کنسولی ایران در آن قفقاز و مناطق پیرامونبا افزایش جمعیت ایرانیان در والدی .دبو روسیه
 نمایندگیجامانده از به اسنادپایۀ بر تا است کوشیده حاضر مقالۀدر آنجا تأسیس شد.  ،م1897ق/1315

 و حضور از کلی تصویری ،، موجود در آرشیو وزارت خارجۀ جمهوری اسالمی ایرانقفقازوالدی در رانای
 در ایران دولت نمایندگی تأسیس زمان از شهر، این مقیم ایرانی مهاجران و دولتی کارگزاران فعالیت
منبع  ،این اسناد .دنک ارائه داخلی در روسیه هایجنگ وقوعو  تزاری امپراتوری فروپاشی تا قفقازوالدی

 های پیش رویچالش و قفقازوالدی مقیم ایرانیان حیات مختلف ابعادارزشمندی برای آگاهی از 
شیعیان  واسطۀ اقداماتش در ایجاد و حفظ مسجدبهنمایندگی دولت ایران  است.نمایندگی  کارگزاران

شهر  ایرانی جامعۀ اعضای میان همبستگی ایجاد نقشی مهم در ،ن همتمنوروز و انج )ایرانیان(، مدرسۀ
عدم حال، عیندر .پرداختصیانت از حقوق اتباع ایران  به های مختلفداشت و در مقاطع و موقعیت

میان اجزای مختلف وزارت  محفلی و شخصی هایرقابت و هاخصومتتوازن در روابط ایران و روسیه، 
جدی در ارتقای عملکرد نمایندگی ایران در مانعی  ،مالی هایانضباطیبی و هانظمیبیخارجه و وجود 

 قفقاز بود.   والدی
 

 .روسیه ،مهاجران ایرانی ،نمایندگی ایران ،قفقاز ،قفقازوالدی هاي کلیدي:واژه

                                                           
 kalirad@ut.ac.ir                                                                                     : نویسنده ۀرایانام *.
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 مقدمه. 1
از اتباع ایران در روسیۀ تزاری در نیمۀ دوم سدۀ نوزدهم و اوایل  بسیاریاقامت شمار 

 را اجتماعی آن -مدهای اقتصادی و سیاسیها و پیاسدۀ بیستم میالدی و زمینه
؛ دهنوی 1378؛ خسروپناه، 1374حکیمیان،  :ک.)برای نمونه ن اندکردهبررسی  پژوهشگرانی

آمدها، طیف وها و رفتدر این مهاجرت .(Shukyurov, 2009 و 1384؛ شاکری، 1383
پناهندگان سیاسی و  نام تا کارگران گمنام، ازاز بازرگانان خوش ،ای از ایرانیانگسترده

حضور داشتند؛ از معضل کودکان آوارۀ ایرانی های تبهکار ماجراجویان و گروه عقیدتی تا
ناخرسندی ایرانیان مقیم مسکو تا  آوردندمیگری به روسیه در قفقاز، که باندهای تکدی

های ها و مدرسهها، خیریه؛ از تشکیل انجمندر این شهرکولیان ایرانی  هایکژرفتاریاز 
جملگی از پیامدهای این ، گان ایرانیبار فعلهایرانی در شهرهای روسیه تا وضع فالکت

 ،قفقازشهر والدی در ایران ینمایندگ از جاماندهبه اسناد مطالعۀ ،بینایندر بودند. هامهاجرت
ران کارگزا گیرگریبان مسائل و روسیه مقیم ایرانیان حیات مختلف ابعاد از ایگوشه نمایانگر

های شخصی و ها و رقابتاست؛ از خصومتهوزارت خارجۀ حکومت قاجار در قلمرو تزار
ها را که گاه امور نمایندگی مالیهای انضباطیها و بینظمیمحفلی مابین کارگزاران و بی

تا تالش  ،نمودمی طبیعی قانونمند و مقتدر یدولت فقدان در البته و دادمی قرار الشعاعتحت
، در مقابل و گرسلطه همسایۀ یک برابر در ایران منافع از صیانت برای کارگزاران زا ایعده

  .به مهاجران ایرانیای دیگر نسبتهای عدهاجحافات و ستم
 قومی آنان و زبانی هایخویشاوندی و هااوسِت و ایرانیان کهن پیوندهای دربارۀ اگرچه

 رضا، ؛1348 یکتایی، ؛1348 ابوالقاسمی، :ک.ن نهنمو )برای است شده تدوین فارسی زبان به آثاری

ی اوستیاجمهوری  کنونی مرکز قفقاز،والدی شهر در ایرانی مهاجران حضور دربارۀ ،(1372
های و پژوهش منابع در ایپراکنده اشارات صرفاً معاصر دورۀ در آن، پیرامون مناطق و شمالی
اسایی و گردآوری اهمّ این اشارات شنحاضر  مقالۀدارد که یکی از اهداف وجود  ایرانی

در ( G. Kusovو گ. کوسوف )( B. Tuaevaتوآیِوا ) ب.پژوهشگرانی همچون بوده است. 
به حضور و فعالیت مهاجران ایرانی در این شهر  ،قفقازتاریخ والدی دربارۀمطالعاتشان 
های اخیر، طی سال .(Tuayeva, 2008; Tuayeva, 2010 & Kusov, 1998)اند اشاره داشته

های در پژوهش ،شمالی یاوستیا دولتی دانشگاه استاد ،(Zalina Kanukova) کانوکُوا زالینا
. است کردهنیز توجه مهاجران ایرانی  موضوعبه  ،قفقازتاریخ اجتماعی والدی دربارۀخود 

جز و ؤای مدر قالب مقاله بِرتا توآیواوی و مطالعات ای از هچکیدتازگی بهخوشبختانه 
پاسداشت هویت ملی در محیط سازوکارهای قفقاز: جامعۀ ایرانیان والدی»رزشمند با نام ا
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جستار حاضر از ده است که در شچاپ ( Kanukova & Tuaeva, 2019)« فرهنگی بیگانه
  ایم.بهره بردهنیز  آن

و فدراسیون روسیه طی  )ج.ا.ا( با ارتقای مناسبات سیاسی جمهوری اسالمی ایران
های علمی جمله همکاریها، ازگسترش روابط در سایر حوزهخیر، زمینه برای های اسال

 ایران المللیبین همایشپیش فراهم شد که یکی از نتایج آن، برگزاری ازو فرهنگی، بیش
در م. 2017دسامبر ش/1396در آذر  همکارى اندازهاىچشم و تاریخ: شمالى قفقاز و

در  همایش ایران و قفقاز شمالیدومین آن،  پیروی شمالی و اوستیادانشگاه دولتی 
لی وزارت امور خارجۀ الملم در مرکز مطالعات سیاسی و بین2019ژوئن ش/1398خرداد 

ین تعامالت علمی، بخت آن را یافت تا از اسناد موجود هم چارچوبدر  نگارندهبود.  ج.ا.ا
 ویژهبه، ییاوستیا بهره گیرد و با آثار پژوهشگران ایران خارجۀ امور در آرشیو وزارت

قفقاز آشنا حضور ایرانیان در والدیپیشینۀ دربارۀ  ،و همکارانش کانوکُوا تحقیقات زالینا
و بررسی اسناد نمایندگی ایران در  شناساییمقالۀ حاضر کوشیده است تا با  1شود.

کلی از حضور و فعالیت کارگزاران دولتی و مهاجران ایرانی مقیم قفقاز، تصویری والدی
اواخر سدۀ قفقاز در زمان تأسیس نمایندگی کنسولی دولت ایران در والدیاز  ،این شهر

ی این پژوهش بر اتکا بهباتوجه. دکنارائه  نوزدهم میالدی تا فروپاشی امپراتوری تزاری
کنسولی دولت  مأموران سرگذشت و نمایندگی هایفعالیت طبعاً هخارج امور وزارت اسناد
مقاله  این است امیدوار نگارنده است. گرفته قرار توجه کانون در زقفقاوالدی در ایران

تر از منابع فارسی تر و افزونگیری گستردههای بعدی باشد که با بهرهراهگشای پژوهش
    ند.کنارائه  قفقازتری از ابعاد گوناگون حضور ایرانیان در والدیو روسی، تصویر دقیق

    

 قفقازايرانیان در والدي. 2
در اواخر سدۀ قفقاز سرحدات ایران و عثمانی در  به پیشرویدر فرآیند روسیۀ تزاری 

هراکلیوس دوم،  اب (Georgievsk) گیورگیِفْسک معاهدۀ امضای واسطۀبه میالدی، مهجده
های قفقاز جای پایی در جنوب کوه .م1873در ، )گرجستان شرقی( کاخِتی-حاکم کارتْلی

)شمال( شکستن مقاومت اقوام به گرجستان و همچنین درهم نفوذها برای روس. یافت

 Greater)بزرگ  قفقاز هایکوهرشته و (Mozdok) مازدوک بین استحکاماتی مجموعه قفقاز

Caucasus)  ترین بخش این استحکامات در کرانۀ ، جنوبیم1784دند. در بهار کرایجاد
« الالنباب» و پارسی به «آالن درِ») داریال یعنی ،تاریخی یگذرگاه راه سر بر (Terek) تِرِک رود

قفقاز  فرمانروایمعنای  به ،(Vladikavkaz) «قفقازوالدی»که  این قلعه ؛شدبرپا (به تازی
 ,Jersild, 2002: 13; Kerceva) شود منطقه رب هاروس سیادت ساززمینه بود قرار گرفت، نام
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نوان شهر عقفقاز والدی، م1860در ، سال پس از گذشت نزدیک به هشتاد .(166 :2017
شمال شامل مناطقی از  ،(Terskoy oblasti) تِرِک اُبالسْتمرکز  ،سال بعد سهیافت و 

 نقطۀتوان می را تِرِک 2بالستاُ .(Betoyeva & Biryukova, 1991: 981-982) شد قفقاز
نیمۀ دوم سدۀ قفقاز در والدی 3.دقلمداد کرقفقاز، ایران و آناتولی  ،اتصال جنوب روسیه

و صنعتی بود و  ، اقتصادیآموزشی، فرهنگی مراکزمؤسسات و  ایجادشاهد  ،نوزدهم
ها و ایجاد خطوط مخابراتی گسترش راه احداث باهای امپراتوری ارتباط آن با سایر بخش

 ،قفقاز رسید و از این طریقستوف به والدی، خط آهن روسیه از رام1875در یافت. 
 .(Ibid: 982-985) مناطق داخلی روسیه تسهیل شداتصال این شهر به 

قفقاز، این شهر را به یکی از اهداف گرفته در والدیهای شکلها و ظرفیتفرصت
 :Kanukova & Tuaeva, 2019د )بدل کر و خارج امپراتوری روسیه مهاجرت، از داخل

ز مقاصد مهاجرت به یکی ا به بعد،میالدی  1870از دهۀ  ویژه، بهقفقازوالدیشهر  ؛(575
، عنوان کارگرغلب این ایرانیان بها روسیه بدل شود. قلمرودائمی و موقت ایرانیان در 

های و فروشگاه آجرپزی هایکارگاه صاحب بعضاً و پاخرده تاجر سلمانی، ،دالک نانوا، کفاش،
سفر در مسیر  شاه قاجارناصرالدین(. Ibid: 579) دندگزیسکنا میقفقاز والدی بزرگ در

به حضور چشمگیر رعیت  1878 مه قفقاز دروالدی به هنگام دیدار ازوم خود به اروپا، د
به نوشتۀ  4.تندداشدر این شهر اشاره کرد که در مراسم استقبال از او حضور  و تجار ایران

 هم به شهریت که است سال 25 یعنى است، شده بنا تازه شهر این»شاه ناصرالدین
 نظامى مدرسۀ. است لگِ هاکوچه زمین اما؛ دارد وسیع استر هاىکوچه رسانده،
 هاىخانه باقى هستند، دولتى و غیره و بزرگان از خوب عمارات بعضى دارند، معتبرى

در مسیر  همو .(88: 1379) ...«مازندران رعیتى هاىخانه مثل ؛است کپرى همه رعیت
 از آن سالى که دوازده»نوشت: قفقاز یدوال دربارۀ 1889مه در  ،سومین سفر به اروپا

 ،ها گذشتیم؛ ایرانىجا از کوچهآبادتر شده است؛ همه ،سال قبل از این است دیده بودم
در مسیر بازگشت به ایران،  .(128: 1378) «کنندتجارت و کارگرى مى هستند؛زیاد اینجا 

از گشتتری فقاز گذشت و شرح مفصلقدوباره از والدیسال  در سپتامبر همانشاه 
نظامی قلمداد  ماهیتقفقاز را شهری نوبنیاد و با والدیاو  .نوشتوگذار خود در شهر 

سبب نزدیکی به به این شهر 5.شده بود های قومی گوناگونگروهسکونتگاه کرد که 
 دارای مزیت ،آهنراهدریاهای مازندران و سیاه و اتصال با اروپا و جنوب قفقاز از طریق 

 :1373 شاه،)ناصرالدین دش ایرانی بازرگانان از زیادی شمار جذب موجب همین و بود تجاری

شاه در گرمابۀ ناصرالدین .نبودند بازرگانان محدودقفقاز تنها به البته ایرانیان والدی؛ (35
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مرد لوطیِ الواطی » :نوشت به این بهانهو  رو شدهشهر با یک دالک دهخوارقانی روب
واط و اراذل الکلیتاً . کنمام اینجا کار میآمده؟ گفت اینجاکنی مردکه چه میگفتم است. 

که مبادا آنها [این]تمام از ترسِ  کُشندکنند و آدم میاشخاصی که در تبریز هرزگی می و
  .(37همان: ) «کنندعاری میآیند اینجا و بیرا بگیرند، فرار کرده می

 قفقازشهر والدی ،م1897 درامپراتوری تزاری  نخستین سرشماری عمومیِ مطابق با
Pervaya Vseobshchaya perepis' naseleniya) داشت جمعیت نفر 740هزارو43  Rossiyskoy 

imperii 1897 g. Terskaya oblast', 1905: 1). های این سرشماری، بیشترینْ براساس داده
 685نها، شامل نفر آ 860که  6بودندنفر(  1947)اتباع بیگانۀ مقیم ابالست تِرِک، ایرانیان 

 .(Ibid: 55) قفقاز حضور داشتندزن، در شهر والدی 175مرد و 
 

 Source: Pervaya Vseobshchaya) م1897. جمعیت اتباع ايراني در ابالست تِرِک براساس سرشماري 1جدول 

perepis' naseleniya Rossiyskoy imperii 1897 g. Terskaya oblast', 1905: 55) 

 زن مرد نام شهر
 175 685 قفقازوالدی

 111 171 گروزنی

 3 333 گیورگیِفْسک

 1 40 گورسْکپیاتی
 

 

 (Source: Ibid: 57) م1897قفقاز براساس سرشماري . جمعیت مسلمانان والدي2جدول 

 زن مرد محل

 530 1738 قفقازوالدی شهر

 9520 9992 (مرکز بخشقفقاز )بدون احتساب والدی( okrug)بخش 
 

در مختلف  هایبانزتوجه در این سرشماری، شمار گویشوران های جالبهداداز 
 (Persidskiy) در این سرشماری، زبان فارسی است. قفقازجمله در والدیت تِرِک، ازاُبالس

اروپایی وهندهای زبانذیل خانوادۀ  ،یستوا، کُردی و یونانی، ارمنی هایدر کنار زبان
مرد  647 )شاملنفر  822قفقاز مجموعاً ن در بخش والدیبندی و شمار گویشوران آدسته

ساکن در شهر  ،زن یکمرد و  استثنای سهبه، آنهاهمۀ  تقریباًکه اعالم شد  زن( 175و 
 منطقۀ ایرانیِ مهاجران اغلب ،موجود اداسن اینکه براساس بهباتوجه .(Ibid: 58) بودند

زبان  فارسیبه اینکه اظهار  7،ربایجان بودنداز اهالی ایالت آذ ،قفقازوالدیجمله از و قفقاز
 .نمایدمیتوجه جالب ،آنهاست مادری
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  تا انقالب مشروطۀ ايران تأسیساز  ؛قفقازوالدي نمايندگي. 3
قفقاز در والدی ایران کنسولگریویس 8،تزاری روسیۀ خارجی سیاست آرشیو اسناد براساس

ک سْتروفْو پِ قفقازول ایران در والدیکنسویس خان به مقامیحییمستقر و  1897در 
 9.گرفترا نیز دربرمیاو سراسر داغستان  کنسولیحوزۀ  که شدمنصوب قلعه( )ماخاچ

ایرانیان بر تنها  تثبیت مالکیتتالش برای  ،قفقازخان در والدیاقدامات یحییازجمله 
در عیان( )شیپیشینۀ احداث مسجد ایرانیان بود. مسجد متعلق به اقلیت شیعۀ شهر 

 توفسرگئی تالسْبه  ایدر نامه خانیحیی 01گشت.بازمی 1870دهۀ اوایل قفقاز به والدی
(Sergey Yevlampiyevich Tolstov) ،فرماندار (Nachal'nik)  یادآور ابالست تِرِکوقت ،

ایران مقیم  دولت علیۀسال قبل، اتباع قریب به سی ،که مسبوق هستیدطوریبه» :شد
، 11ملیکوفـجناب گراف لوریسعالیاند، از که مسلمان و بر مذهب شیعه زقفقاوالدی

به ایشان اجازه درخواست کردند که قفقاز، و جناب لِبِدِف، شهردار والدی ناچالنیک تِرِک
را به زبان  تا پروردگارمسجدی بسازند زمینی بخرند و در آن با هزینۀ خود داده شود 

در  .(Kanukova & Khubulova, 2006: 45) «نندک عبادت (rodnom yazyke) خود
بنای مسجد  کنار در ایمدرسه تأسیس اجازۀ خواستار حتی قفقازوالدی ایرانیان ،م1879

موافقت شورای  مورد سال دو از پس که شدند (Smekalovskaya) کایاسْفاِسْمِکالُ خیابان در
 .(Kanukova, 2006: gl4_p1.php) ها بعد جنبۀ عملی نیافتتا سال اما ؛شهر قرار گرفت

که اغلب از  مذهب دولت روسیهن و اتباع شیعهدر اواخر سدۀ نوزدهم، میان ایرانیا
قفقاز مهاجرت کرده بودند، به والدی ایروان و تفلیس(اران، شروان، مناطق قفقاز )جنوب 

 ازدیدب ضمن شاهناصرالدین .اختالف درگرفتنماز و تعیین پیشبر سر نحوۀ ادارۀ مسجد 
عنوان کسی مالمحمدحسین خویی به از آخوند 1889 سپتامبر در قفقازوالدی از خود

 نام برد ،دار امور شرعی شیعیان تبعۀ ایران و روسیه شده بودکه از نه سال پیش عهده

 «ایرانی»کلی  عنوان با را شیعیان که هاروس است ذکر شایان. (39 :1373 ،شاه)ناصرالدین
(Pers) تبعۀ ایرانیان »آنها را  ،اتباع ایراناز  خوداتباع شیعۀ  تفکیکتند، برای شناخمی

در  .(Kanukova, 2006: gl1_p2.php) دخواندنمی (Russko-poddannyye persy) «روس
اختالفات ایرانیان و شیعیان  دادن بهپایان رایحکومت اُبالست تِرِک ب 1901مارس 

تبعۀ  58و تبعۀ ایران  148)ا حضور نمایندگان دوطرف ای بجلسه ،قفقازقفقازیِ مقیم والدی

 نام بهاصالتاً از اهالی گنجه،  ،یهیک تبعۀ روسانتخاب  ،که نتیجۀ آن برگزار کرد روسیه(
این انتخاب با واکنش منفی  بود.به امامت مسجد  اوغلی()حسن زادهحسنمالاسماعیل حاج

تِرِک درخواست کردند اجازۀ ساخت مسجدی رو شد و آنها حتی از فرماندار هایرانیان روب
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 :Kanukova & Tuaeva, 2019) پذیرش قرار نگرفتبه آنها داده شود که البته مورد مجزا

 ابمسجد، انتخ گردانندۀ و مالی حامی گذار،بنیان عنوانبه شهر، رانیانای جامعۀ .(580-581

شیعیان تبعۀ  بر ایرانی نمهاجرا شمار غلبۀ بهباتوجه و دانستمی خود حق را نمازپیش
و درنتیجه کثرت حضور ایرانیان در مسجد، بر انتخاب یک قفقاز روسیه در والدی

اختالف  .(Ibid & Kerceva, 2017: 188) فارسی تأکید داشتزبان مسلط به نماز پیش
 12ها بعد ادامه یافت.ایرانیان و شیعیان قفقازی بر سر مسجد تا سال

برای خان یحییدرخواست  باوزارت خارجۀ ایران  1901 ژوئن/1319در صفر 
 به خارجه وزارت )از موافقت کرد (Order of St. Anna) سوم آنْنا ۀاستفاده از نشان درج

دولت روسیه چندان  از نشان اعطاییِ او مندیاما بهره ؛(28ش ،1پ ،6: ک1319قفقاز، والدی
 از )تلگراف دنیارفتازسال  همانتامبر سپالثانی/جمادی در خانیحیی ؛ زیرادرازا نکشیدبه

: 1319خارجه:  وزیر به خانیحیی همسر عریضۀ ؛7ش ،1پ ،6ک :1319 خارجه، وزارت به تفلیس

که  بیگنام محمدحسینسالۀ او بهسیخان، فرزند یحیی در پی مرگ 31.(6ش ،1پ ،6،ک
های ها و پیگیریرینگارغم نامهبه، درصدد جانشینی پدر برآمد. بود نایب کنسولتر پیش

نام  به انشاء حکمبرای  وزارت خارجه نظربآنها در جلاولیۀ  موفقیتو  خانخانوادۀ یحیی
سفیر وقت ایران (، 51ش ،7پ ،12: ک1328 خان،یحیی همسر به روس )ادارۀ بیگمحمدحسین

 کنسول ایران در تفلیس،ژنرالو  )مشیرالدوله(خان پیرنیا در پترزبورگ، میرزاحسن
داوودخان  ،بیگ نداشتندنظر مساعدی به محمدحسینکه  الملک()ناظممیرزاجهانگیرخان 

 ،1پ ،6ک :1319 خارجه، وزیر به پترزبورگ از )تلگراف ندماردگقفقاز را به مأموریت والدی

زاده شد  تفلیسای ارمنی در شهر خانوادهم در 1877ق/1294 در سال داوودخان .(24ش
یش از اعزام به پ یو .خارجۀ ایران درآمد ستخدام وزارتم به ا1893ق/1311ر د و

 کنسولنایب ،(م1897-1893 ق/1315-1311) پترزبورگ در ایران سفارت وابستۀ قفقاز،والدی

 کنسولگری تفلیسژنرال 41محاکماتِ دیوان سئیر و (م1898-1897ق/1316-1315) باکو
 . (984 :1391 سخائی، و )موجانی بود (م1901-1900ق/1318-1319)

 به مسئولیتی تا کرد توصیه تفلیس کنسولگریژنرال به خارجه وزارت سپس
، مشارالیه به کنسولگری تفلیسسپرده شود؛ اما بنا به گزارش ژنرالبیگ محمدحسین

های کنسولگریاز ویس یکی کمدست یا قفقازوالدی مأموریت حکم صدور از کمتر چیزی
صورت در مأموریت این کرد که در غیرو تهدید می شدراضی نمیدر قفقاز دولت ایران 

 ،واقعبه .(20ش ،1پ ،6: ک1319خارجه،  وزارت به تفلیس )از داوودخان کارشکنی خواهد کرد
بدو امر آغاز  از همانتوسط خانوادۀ کنسول پیشین کارشکنی در مأموریت داوودخان 

ترتیب که خود را به بکوفنناتنی او، میرزاجعفر حسی بیگ و برادرمحمدحسین ؛ه بودشد
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کنسولگری ایران در تفلیس معرفی کنسول ایران در لنکران و نایب اول ژنرالویس
تحریک  جدید نمایندۀکوشیدند مسئوالن محلی و ایرانیان شهر را علیه کردند، میمی

ساعتۀ یکی از اتباع ایران توسط چند و بازداشتبازجویی که میرزاجعفر از  زمانیکنند. 
فرصت را مغتنم  51،آگاه شدیک دعوای مالی رسیدگی کنسول به اوودخان در جریان د

 به تفلیس )از مزبور را به شکایت از داوودخان در محاکم روس برانگیخت فرد ،شمرده

و ورود مقامات روس به  شدن اوضاعوخیمبا  .(17ش ،1پ ،6ک ،1319س خارجه، وزارت
ز با تنظیم طوماری خواستار اقدام دولت ایران در قفقاماجرا، گروهی از ایرانیان والدی

در این نامه ادعا شده بود که فراخواندن فرزندان کنسول پیشین و محاکمۀ آنها شدند. 
 دورۀو در  نداهی بودنام مالمحمدحسن تبریزفرزندان شخصی به  محمدحسین و جعفر

 )عریضۀ نداهدش قفقازیوالد ایرانیان برای بسیاری مشکالت مسبب نیز خانیحیی مأموریت

کنسولگری سرسختانۀ ژنرال موضع .(26ش ،12پ ،8ک :1320 قفقاز،والدی مقیمین علیه دولت اتباع
نومید  در قفقاز آوردن مسئولیتدستبه را چنان ازاو  ،بیگمحمدحسینتفلیس در قبال 

عزیمت قاضای ت، )مشیرالدوله(خان نائینی وزیر خارجۀ وقت، میرزانصراهلل ازوی  ساخت که
داوودخان سرانجام  .(28ش ،12پ ،8ک :1320 خارجه، وزیر به [بیگمحمدحسین از]) دکر مرکز به
گرفت و دستداوودخان زمام امور را به ؛از در مصالحه درآمدندبیگ محمدحسینو 

 1902/سپتامبر 1320 الثانیجمادی در .شد ماشتهکارگبه نمایندگی در بیگمحمدحسین
و اعطای نشان و لقب  شاه به اروپا( )طی سفر دومشاه در قفقاز ضور مظفرالدینمناسبت حبه

 کنسولگریژنرال) دریافت کرد« الوزارهنصرت»به کارگزاران وزارت خارجه، داوودخان لقب 

قفقاز تا الوزاره در والدینصرتنخست مأموریت  .(17ش ،11پ ،8ک :1320 تفلیس، در ایران
در کنار مسجد ایرانیان  ،کنسولگریدر دورۀ مأموریت او،  .شیدداراز کبه م1909ق/1327

در  ایران اجتماعی و فرهنگی سیاسی، حضور نمادهای به نوروز، مدرسۀ همچنین و
 ، مسجدکنسولگری در ملی و مذهبی هایمناسبت و اعیاد برگزاری شدند. بدل قفقازوالدی

های یادآوری ریشه و شهر ایرانی ۀجامع اعضای میان همبستگی ایجاد برای فرصتی ،مدرسه و
ی نمایندگدر مسجد ایرانیان و  م(1903) ش1282 جشن نوروز کههویتی آنان بود؛ چنان

مناسبت در سخنرانی خود از اسطورۀ جمشید پیشدادی و  این شد و داوودخان بهبرپا
 .(Kanukova & Tuaeva, 2019: 582-583) یاد کرد پیشنۀ باستانی جشن نوروز

مدرسۀ  گذاریبنیان مأموریتش، نخست دورۀ در الوزارهنصرت اقدامات ترینمهم زا یکی
مدارس اُبالست تِرِک،  ریاستبا موافقت  61؛بودم 3190ق/1321در قفقاز در والدینوروز 

مدرسۀ مبارکۀ روسی »منظور آموزش کودکان ایرانی به ،قفقازایران در والدی نمایندگی
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مناسبت به 1904ژوئن  11/ 1322االول ربیع 27در  د.کر تأسیسرا  «و ایرانی نوروز
زار نفر، شامل به هنزدیک با حضور جشنی آموزان مدرسۀ نوروز برگزاری امتحان دانش

در تاالر مدرسۀ  ،قفقازان والدیایرانیسرشناسان جامعۀ و بزرگان شهر مقامات دولتی، 
 ، موسوم بهسرود ملی ایرانزان آمودانش ،آن طیکه  قفقاز برگزار شدهای والدیگرجی

  .(5ش ،6پ ،7ک :1322، [تفلیس به] قفقازوالدی )از ندردرا اجرا ک «سالم شاهسالمتی/»
گسترش ارتباط و  تکاپوهای وی برای ،الوزارهنصرت کارنامۀازجمله نکات برجسته در 

 ء، ارتقارتباطات و تعامالتتعامل با مقامات حکومتی و متنفذان محلی بود. نتیجۀ این ا
مناسبت عید فطر  بهکه چنان ؛قفقاز بودی ایران نزد اهالی والدینمایندگشأن و اعتبار 

 اعم از ،قفقازوالدی مذهبسنیصدنفر از بزرگان قریب به  1905نوامبر  1323/29
 ینمایندگ به ،اقوام دیگر و (Nogais) نوغای و تاوسِ ،(Kabardians) دکابارْ ،چچن ،اینگوش

 سخن ن مسلمانانایم اختالفات رفع و یسن و شیعه وحدت لزوم بارۀدر و آمدند ایران

  (.969-2/968: 1386 سپهر، ؛64ش ،3پ ،7ک :1323 پترزبورگ، به قفقازوالدی از) گفتند

قفقاز ارمنیان والدیجامعۀ اش ارتباطاتی با تبار ارمنی واسطۀبه الوزارهاحتماالً نصرت
-فوریه/1322ذوالحجۀ  اواخر) تزاری امپراتوری در سیاسی هایامیناآر بحبوحۀ در داشت. نیز

 خواستار الوزاره دیدار کردند وبا نصرت ارمنی سیاسی مبارزان از شماری (1905 مارس

شدند که ارمنی غیر مسیحیِ و ارمنی پانصدنفر برای ایرانی گذرنامۀ دریافت برای او مساعدت
خارجه،  وزارت به پترزبورگ از رمز )تلگراف داشتند و مهاجرت به ایران از روسیهفرار  قصد

 دیری نگذشت آتش انقالب در ایران نیز برافروخته شد.  .(29ش ،18پ ،6: ک1323
 

 شخصي  هايکشاکش در گیرودارمنافع ملي . 4
 ،م1908-1906 پرفرازونشیب هایسال طی قفقازوالدی در ایران نمایندگی هایفعالیت از

دانیم که تأسیس می هرچند ؛نشد یافت ایران خارجۀ وزارت رشیوآ در چندانی آگاهی
 م1907 الوزاره درکوشش نصرتبه« همت»قفقاز موسوم به انجمن خیریۀ ایرانیان والدی

در پی م، 1908ق/1326 اوایل در 71.(1Kanukova & Tuaeva, 2019: 58-258) بوده است
قفقاز با ارسال هی از ایرانیان والدیگرو ،انتشار خبر اعزام داوودخان به مأموریت باکو

 ،وی دستاوردهایو  ، ضمن برشمردن خدماتهای متعدد به وزارت خارجهتلگراف
 وزارت سبب همین به و شدند قفقازوالدی در الوزارهنصرت مأموریت تمدید خواستار

 خارجه، وزیر به قازقفوالدی ایرانیان از: ک.ن نمونه )برای کرد نظرصرف باکو به وی اعزام از خارجه

 درست اما ؛(7ش ،20پ ،12ک :1326 قفقاز،والدی به خارجه وزارت از و 6ش ،20پ ،12ک :1326

 شمار (1326االول جمادی 23) ملی شورای مجلس شدنبستهتوپبه پی در و بعد ماه چند
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تبر اک/1326در رمضان  کشورشان، رخدادهای به اعتراض در قفقازوالدی ایرانیان از زیادی
که تا زمان بازگشایی مجلس و  اعالم کردند شدند ووارد ی نمایندگعمارت به  1908

در ملت ایران طرف ازنمایندگی تواند مدعی نمیالوزاره نصرت ،اعادۀ حکومت مشروطه
 قفقازوالدی )از کردند ضبط را ینمایندگمالی  عوایدخارج از کشور باشد. معترضان همچنین 

موفق به مهار این بحران سرانجام الوزاره نصرت گویا .(1ش ،20پ ،12ک :1326 خارجه، وزارت به
 .(14ش ،20پ ،12ک :1326 خارجه، وزارت به پترزبورگ )از شد

قفقاز به کنسولگری والدیۀ ویسرتبزمان با ارتقای م، هم1909ق/1327در اوایل 
مأمور جدیدی  وزارت خارجه تصمیم به اعزامسفارت ایران در پترزبورگ و کنسولگری، 

میرزاغفارخان فریدالسلطنه، کنسول وقت ایران در باتومی، اگرچه . ندقفقاز گرفتبه والدی
 به پترزبورگ از تلگراف) افتاد تعویق جایی بههاین جاباما  ،قفقاز شدنامزد مأموریت والدی

در  (.9ش ،5پ ،12ک :1327 پترزبورگ، به خارجه وزارت ؛ از3ش ،9پ ،12: ک1327خارجه،  وزارت
در ویژه های ایران در قفقاز، بهمنظور رسیدگی به اوضاع مالی نمایندگیبه، سال همین

 به منطقه اعزامگمرک ایران، مسیو دوت، از مستشاران بلژیکی ادارۀ زمینۀ صدور تذکره، 
تعداد اعضای این  در ،قفقازنمایندگی والدی بازدید ازوی پس از  .(90: 1392 رضاپور،) شد
تصمیم الوزاره در واکنش به نصرت. بازنگری کرد و میزان مواجب آنها یت کنسولپس

عزام و ا نایب کنسول در مقام گفتهپیش بیگِدوت به پایان مأموریت محمدحسینمسیو 
قرارداشتن حدود چهارده شهر و اشاره به  باای به وزارت خارجه در نامه ،او به دربند

 همچنینو  کنسولگری امور زیادحجم نتیجه درقاز و قفروستا در حوزۀ کنسولی والدی
 قفقاز شدبیگ به والدیخواستار بازگشت محمدحسین ،شمار اندک ایرانیان مقیم دربند

خ، وزارت خارجه در ذوالحجۀ در پاس .(6ش ،9پ ،12: ک1327 خارجه، وزارت به قفقازوالدی )از
ره و اعزام او به مأموریت ارزروم و الوزانصرت از پایان دورۀ مأموریت 1909دسامبر /1327

قفقاز خبر عنوان کنسول والدیمحمدرضاخان، نایب سفارت ایران در رُم، بهمیرزاانتصاب 
پترزبورگ،  به خارجه وزارت ؛ از10ش ،9پ ،12ک :1327 محمدرضاخان، به خارجه وزارت )از داد

  .(11ش ،9پ ،12: ک1327
زمان هم 1909دسامبر /1327جۀ والحخر ذدر اواقفقاز به والدیمحمدرضاخان ورود 

ه با خاندان طوغانوف، الوزارتر، نصرتپیش سال یک ؛با رویداد تلخی برای داوودخان بود
نا طوغانووا، فرزند صفرعلی یی وصلت کرده بود. همسر او، آزا صفروفْاوستیااز اعیان 

بود. در  ییاوستیا ، نقاش معروف(1952-1881)هاربک گریوویچ طوغانف و خواهر مااصالن
در آستانۀ  فرستادند. اتریش تیرول در درمانی یزمرک به را او سل، بیماری به آزا ابتالی پی
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الوزاره از وخامت حال همسرش آگاهی یافت و قفقاز، نصرتورود محمدرضاخان به والدی
 )از رفتسالگی ازدنیایدن داوودخان، در سن نوزدهرهسپار اتریش شد؛ اما آزا، پیش از رس

 1910ژانویۀ  1328/25محرم  13در  .(18ش ،7پ ،12ک :1328 خارجه، وزارت به قفقازوالدی
حدود هشتادهزار  مبلغ به ایارثیه صاحب او زمان، این در بازگشت. قفقازوالدی به داوودخان

  .(12ش ،17پ ،12ک :1328خارجه، س وزارت به قفقازوالدی )از بود منات و چند قطعه زمین
ولی متضمن نکات  ،موجز قفقاز گزارشیماه پس از ورود به والدیرضاخان یکمحمد

اصلی این  محورهایقفقاز تنظیم کرد. از شرایط کنسولگری و اوضاع والدیمتعدد 
مشکالت . 2 قفقاز؛والدی درالوزاره ضرورت عدم حضور نصرت. 1 گزارش عبارت بودند از:

و ساختار قفقاز اهمیت سیاسی والدی. 3 ی؛گنمایندناشی از دخالت مسیو دوت در امور 
امکان افزایش درآمدهای . 5؛ قفقاز برای ایرانوالدی اهمیت تجاری. 4 ؛قومی منطقه

    ی از فروش گذرنامه.نمایندگ
قفقاز، الوزاره در والدینصرت صورت حضورفراست دریافته بود که دراخان بهمحمدرض

 الوزاره به مأموریتنصرت فرستادنلزوم  بررو و ازاین شدآزادی عمل او محدود خواهد 

 اصلی گروه قومی دو به اشاره با وی .)همان( کرد تأکید تهران به او فراخواندن یا جدید

 و ، دالوریجنگاوری از ها،اینگوش و هاستوا یعنی پیرامون، مناطق و قفقازیوالد
هزار نزدیک به دویستو شمارشان را  81سرسختی آنها در برابر سلطۀ روسیه سخن گفت

کارگزارانش  غفلتِ و تجربگیبی واسطۀبه ایران دولت محمدرضاخان، زعمبه کرد. برآورد تن
 دولت عوض،گیرد و درهره قفقازی ب 19از ظرفیت این دو طایفۀ مسلمانِ ه بودنتوانست

 ینا بین در اشمقاصد سیاسی و ترکی ادبیات و زبان پیشبرد در اخیر هایسال طی عثمانی

های رزمی این اقوام و قابلیت بهباتوجه محمدرضاخان، باور به .بود هشد ظاهر موفق اقوام
تقویت بنیۀ  امور خود و صورت اصالحایران در ناتوانی دولت روسیه از سرکوب آنها،

  .)همان( مند شودبهره اقوام مزبورشمار فواید بیاز توانست می ،اشدفاعی
، فرش و خشکبار شمال قفقازاقالم صادراتی ایران به ترین طبق این گزارش، مهم

، فروش محصوالت ایرانی با چالشی جدی واردات خشکبار از ترکستان باهرچند  ؛بود
تری از خشکبار ایرانی داشت، رو شده بود. خشکبار ترکستان اگرچه کیفیت پایینهروب

 .ان()هم تر بوددر جلب مشتری موفق ،روشد و ازاینبهتر فرآوری می
از نظر او اقدامات  همراه بود. هاییچالشمأموریت محمدرضاخان از همان آغاز با 

ی و کاهش و افزایش شمار آنان دخالت نمایندگمسیو دوت در عزل و نصب کارکنان 
بیگ برای بار دیگر رفتارهای محمدحسیناین، یکبرآشکار در کار کنسول بود؛ افزون
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بیگ در مدت محمدحسینمحمدرضاخان،  گزارش به شد. آفرینمشکل جدید کنسول
بهانۀ اخذ وجه گذرنامه،  بند با پلیس محلی و بهوطریق زدخود در دربند، از کوتاه حضور
توانم می ام و نهفدوی تاکنون دزدی نکرده: »ه بودکردن اتباع ایرانی پرداختبه سرکیسه

 بنابراین ؛...نها فرستاده استبکنم؛ دولت مرا برای حفظ حقوق اتباع ایران و حمایت آ
اشخاص باشند که  قبیلاین ،توانم تحمل کنم که در حوزۀ مأموریت فدویچاکر ابداً نمی

  .(18ش ،7پ ،12ک :1328 خارجه، وزارت به قفقازوالدی )از «خون مردم را بمکند
را برآشفت و خواستار پیگیری موضوع توسط محمدرضاخان از دیگر مواردی که 

همکاری مأموران عدمکنسولگری تفلیس شد، خارجه، سفارت پترزبورگ و ژنرالوزارت 
در دعاوی ناشی از  جملهحقاق حقوق مالی اتباع ایرانی، ازی در زمینۀ انمایندگمحلی با 

وجه از عهدۀ حفظ حقوق ملت و هیچامور ما در قفقاز در نهایت بدی است؛ به»بود:  ارث
اطالع هستند که بداخالق و بیقدری ال دولت روس اغلب بهعم. یاییم... اتباع خود برنمی

 وزارت به قفقازوالدی )از «کنندحد ندارد؛ مثالً تکالیف و حقوق مسلمۀ قونسول را انکار می

 .(10ش ،7پ ،12ک :1328خارجه، 
 هایکه نامهدرحالیمحمدرضاخان انتظار اقدامات عاجل توسط وزارت خارجه داشت؛ 

ی رسیدگو  هاگزارشاز تأخیر در پاسخ به او  ،داری وزارت خارجه بودا چرخۀگرفتار  وی
خیلی  ترتیب باید اعتراف کرد که این: »کردمیابراز ناخشنودی آشکارا  ،مشکالتبه 

قونسولگری از جنرال ...[شودمی] امور کلیۀ پیشرفتعدم و تعطیلی باعث و است تأسفقابل
 ،آنجا رجوع شده به ده است؛ درهرکار که تاکنونکلی قطع امید شحالیه که به [تفلیس]

رسد؛ جواب نمی شودمیغیر از خرابی نتیجه نداده است؛ به طهران هم هرچه نوشته 
پس اندکی  .(16ش ،7پ ،12ک :1328 خارجه، وزارت به قفقازوالدی )از «؟!پس تکلیف چیست

. او شد سولی خودکنحوزۀ شهرهای  بهاز نگارش این نامه، محمدرضاخان عازم سرکشی 
از درج  ،مارس از پتروفسک به تهران فرستاد 18االول/ربیع 6تاریخ ای که بهدر نامه
ار شگفتی نمود و تهدید کرد که اظه (exequatur) اشدر روانامه« کنسولویس»عنوان 

صورت عدم پیگیری موضوع توسط وزارت خارجه و سفارت ایران در پترزبورگ و تنزل در
 ،12: ک1328خارجه،  وزارت به پتروفسک )ازاستعفا خواهد قفقاز سولی والدیپست کن ۀرتب

 . (48ش ،7پ
یک بازرگان  وارث که شد مدعی ایران تبعۀ یک ،دربند به محمدرضاخان سفر جریان در

فرد با ارائۀ رسیدی با  . اینه بوداز دنیا رفتسال پیش در آستراخان  ایرانی است که چند
قفقاز، خواستار تأدیۀ بخشی وقت ایران در والدی نمایندۀالوزاره، تامضای داوودخان نصر
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اختیار محمدرضاخان  در فرصتی این بود. الوزارهنصرت نزد امانت به که شد توفام اموال از
 در ایران کنسول وقتژنرال از اوکند.  سلف خود را افشامالی  یانضباطگذاشت تا بی

 حکم که الوزارهنصرتاز  را ماجرا تا خواست ،یون()سردارهما میرزامحمودخان تفلیس،

 محمدرضاخانادامه،  در شود. جویا برد،سرمیهب تفلیس در اما بود گرفته ارزروم مأموریت

و تمسخر اعتنایی بی با اما فشرد؛ پای موضوع پیگیری بر آنجا در و رفت تفلیس به شخصاً
  .(33ش ،7پ ،12ک :1328 خارجه، وزارت به محمدرضاخان )از رو شدهسردارهمایون روب

 4در گیرند: دستالوزاره بود تا ابتکار عمل را بهاکنون نوبت سردارهمایون و نصرت
عزیمت محمدرضاخان  از تهران به تلگرافی در تفلیس کنسولگریژنرال ،مه 14ول/االجمادی

 قفقاز آندیپریشانی امور کنسولگری وال اساس،براینخبر داد. او استعفای و  به تفلیس
دند. راهکار شتفلیس  راهی اعتراض برای سامان آن ایرانیان گروهی از اندازه بود که
به الوزاره نصرت اعزام، متشنج اوضاعاین برای مدیریت  سردارهمایونپیشنهادی 

سوی  از .(29،1910ش ،7پ ،12ک ،1328 خارجه، وزارت به تفلیس از )تلگراف دبوقفقاز والدی
؛ ه بودکسب تکلیف از وزارت خارجه نشستظار تبه اندر تفلیس  ضاخانمحمدردیگر، 

خودسرانۀ در استعفا و ترک محمدرضاخان خبر اقدام  از شنیدنهم ای که وزارت خارجه
 خارجه وزارت )از روم متعجب بودارزنرفتن به تعلل داوودخان در بابت هم محل مأموریت و 

  .(24ش ،7پ ،12ک :1328دوت،  مسیو به
به تصمیم  ،ناامید و مستأصلمحمدرضاخان ، ه در تفلیسروزچهل انتظاریاز پس 
. (41ش ،7پ ،12ک :1328خارجه،  وزارت به محمدرضاخان )از گرفتقفقاز والدیبه  بازگشت

کنسولگری ژنرالشدت متزلزل شده است. در مقام کنسول به اوجایگاه آشکار بود که 
محمود همچون  قفقاز،والدی مقیم ایرانی اتباع از دچنتنی هایشکایت به استناد با تفلیس
 و کنسولاز سوء رفتار محمدرضاخان خدمتکار سابق  کاشانی،اف( )رسولزاده رسول

 محمدرضاخانموهن  رفتارهای دربارۀ قفقازوالدی ایرانیان خیریۀ انجمن عریضۀ همچنین
 ،12ک :1328قفقاز، والدی به ارجهخ وزارت از) در امور مدرسۀ نوروز و کارشکنی اتباع ایرانیبا 

خارجه،  وزارت به تفلیس )از خواستار رسیدگی وزارت خارجه به موضوع شد( 43ش ،7پ

ابراهیم شعبانی سردارهمایون ، م1910/ق1328در تابستان . (57ش ،7پ ،12ک :1328
نیابت کنسولگری والدی به را روسیۀ تزاریاز مأموران وزارت خارجه در ، اوف()شعبان
وزارت خارجه  رای با استناد به اینکه حکم شعبان محمدرضاخانگویا د. کرمنصوب قفقاز 
 ،4پ ،12ک :1329 پرسنلی، دایرۀ )راپرتزد از پذیرش او سرباز نخست  ،ده استنکرصادر 

 خارجه، وزارت به قفقازوالدی )از دبه وی احاله دا را پتروفسک یتمأمورنهایتاً  اما ؛(14ش
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 در همانو او  قفقاز دیری نپاییدحضور محمدرضاخان در والدی .(58ش ،7پ ،12ک :1328
 ،12ک :1328خارجه،  وزارت به ملی شورای مجلس )از کردمحل مأموریت خود را ترک تابستان 

 .(45ش ،17پ
 

 واقعي   هايهاي محتمل، تهديدفرصت .5
ت شخصی و اختالفا حاصل قفقازآشکار بود که کشمکش بر سر ریاست نمایندگی والدی

در رمضان  یابد.سادگی خاتمه نمیاست و بهوزارت خارجه  یهای داخلبندیدسته
چاپ به 20به قلم دبیر مخصوص پلیس ایرانای در روزنامۀ مقاله 1910/ سپتامبر 1328

به های وزارت خارجه در منطقۀ قفقاز، ضمن پرداختن به اوضاع نمایندگی رسید که
 مجلسدر ادامه، روزنامۀ . نمودانتقاد قفقاز ام کنسول والدیالوزاره در مقعملکرد نصرت

یقیناً از این اقدامات : »دریافت کردقفقاز انجمن خیریۀ ایرانیان والدی ای از طرفنامه
الوزاره شود که در تغییر محل مأموریت نصرتمخصوص واضح و مبرهن می جناب دبیر

بودن در قفقازیه، بلکه در کل از مستخدم اند که مشارالیه را از ادارۀ خودشان وخواسته
  .(4: 1328ذوالقعدۀ  9، روزنامۀ مجلس) «...خاک روسیه، دور و خارج نمایند

قفقاز الوزاره به والدینامه خواستار اعزام مجدد نصرت اگرچه امضاکنندگان در پایانِ
مایندگی کنسولگری نو سپس ویسسرپرستی گفته پیش شعبانیِسرانجام ابراهیم  ،شدند
 .(7ش ،4پ ،12ک :1329 خارجه، وزارت به قفقازوالدی )از گرفترا برعهده قفقازوالدی

به وزارت خارجه  1910 نوامبر/1328ذوالقعدۀ  اواخر که در در گزارشی شعبانی
روستا در حوزۀ مأموریت  بسیاریبا اشاره به قرارداشتن دوازده شهر و شمار فرستاد، 

و  ینمایندگای که به نام عده هایفعالیت برخورد بااز ضرورت قفقاز، کنسولگری والدی
سخن گفت؛  ،کنندقانونی دریافت میاز اتباع ایران مبالغ غیربه بهانۀ صدور تذکره 

 وزارت به قفقازوالدی )از زد ینمایندگ کارکنان تعدیل به دست ،منظور این برای وی کهچنان

های ر دورۀ مأموریت خود کوشید به شیوهشعبانی د .(60ش ،7پ ،12ک :1328خارجه، 
یا ادعای تالش  تالش؛ وزارت خارجه ارائه دهداز خود به ای پذیرفتنی هگوناگون کارنام

هایی از اوضاع سیاسی و امنیتی گزارش تهیۀبرای ایجاد انضباط مالی در صدور تذکره، 
نیِ شرکت کشتیرانی اصرار بر پیگیری حقوقی پروندۀ کارگران مقتول ایراو  ،شمال قفقاز

م 1910ق/1329اواخر  در آستراخان در (Caucasus and Mercury Company) مِرکوری و قفقاز
شاید نگرانی شعبانی از موقعیت متزلزلش  .اندجمله از آنقفقاز نسولگری والدیکتوسط 

داشت. طبق نظر ادارۀ پرسنل او را به چنین تکاپوهایی وامی ،در دستگاه وزارت خارجه
غالباً در هر  ،شودخان مستفاد میکه اجماالً از دوسیۀ میرزاابراهیمطوریبه»خانه وزارت
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؛ مسیو دوت هم در مسئلۀ [اند]، رؤسا و اتباع از او شکایت داشته[ی مأموریت]نقطه
وزارت خارجه داده  های متعدده دایر بر شکایت از او بهحساب تمبر و تذکره راپرت

پس چندان جای شگفتی نبود ؛ (14ش ،4پ ،12ک :1329 خارجه، زارتو پرسنل )دائرۀ «است
منظور به قفقاز و اعضای انجمن خیریهیایرانیان ساکن والدطرف از ایسرگشاده که نامۀ

شود: فرستاده  مجلسو برای روزنامۀ  تنظیمتشکر از وزیر خارجه برای انتصاب شعبانی 
ما  ،اندقفقاز نصب شده [والدی]گری سولنخان به قون وقتی که آقای میرزاابراهیماز آ»

های سابق از ایم که در قونسولپرستی را مشاهده کردهارگان بعضی عالمات ملتبیچ
نهایتاً ؛ «شدندکار دیگری مشغول نمیه به غیر از مداخل ب [که]ا دیده نشده بود ینها

ازی کرده ب، پارتیاین تشکرنامه این است که بعضی مغرضین و خائنین ملت خالصۀ»
خانه دارند که این قونسولها از قول وکالی انجمن خیریه و ملت معروض میبعضی حرف

 .(1: 1328 ذوالحجۀ 27، مجلس روزنامۀ) «!همگی دروغ و افتراست ؛رسدکار ملت نمیه ب
اخباری از  ،تفلیسایران در  گریکنسولژنرال 1911دسامبر  25/ 1330محرم  4در 

ها توسط شاه ریافت کرد که حاکی از استخدام گروهی از اینگوشقفقاز دباکو و والدی
 ،63ک :1330خارجه،  وزارت به تفلیس )از میرزا، برای حمله به ایران بودمخلوع، محمدعلی

 گزارش داد کهقفقاز، در توضیح این ماجرا خان، نایب کنسولگری والدیصادق. (5ش ،2پ
 اینجا اطراف و قفقاز[ی]مخصوص والد اهل تسنن و اهالی طایفۀ اینگوش عبارت از»

آباد ، که سابقاً در عشق[؟]بوروفیوروف/ [زائوربک =] زاعوربیک آنها، از نفر یک و هستند
هفته قبل  است، قریب یک (گویا در خراسان)منصب نظمیه بوده و فعالً در ایران صاحب

میرزا خواسته توسط کسان خود سیصدنفر اینگوش برای مساعدت محمدعلیمشارالیه به
منات ماهیانه وعده داده بود و بعضی از آنها حرکت کرده و قدری هم  هریکی شصتو به

 به .(13ش ،12پ ،63ک :1330خارجه، س وزارت به قفقازوالدی )از «درصدد حرکت بودند...
محلی، آنها دستورات الزم را برای شعبانی با مقامات  خان، در پی مذاکرۀنوشتۀ صادق

د که شها صادر کردند و از فرمانداری کل قفقاز نیز درخواست زیمت اینگوشع توقف
 چند. (همان) دکناتخاذ ها به خاک ایران از عبور اینگوشبرای جلوگیری را تدابیر الزم 

  دند، خبر دادندکه عازم ایران بو در باکو روز بعد، جراید روسیه از دستگیری نود اینگوش
ملک ساعدالخان میرزاحسن ،هرچند ؛(8ش ،2پ ،63ک :1330، خارجه وزارت به تفلیس )از

 مقاماتدر پس این رخدادها دست پنهان  کنسول ایران در تفلیس،، ژنرال)ساعدالوزاره(
 نظمی در ایران و تضعیف حکومت مشروطه بودندکه درصدد ایجاد بیدید تزاری را می

  .(5ش ،2پ ،63: ک1330خارجه،  وزارت به تفلیس )از
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کوشید با ارسال میشعبانی ها و شاه مخلوع، همدستی اینگوش دربارۀنگرانی از  فارغ
توجه وزارت های رهبران شورشی چچن، ازجمله دربارۀ فعالیتهایی به تهران، گزارش

اخبار ضمن گزارش . وی جلب کند شمال قفقازرخدادها و تحوالت برخی  خارجه را به
 (1872-1913) (Zelimkhan Gushmazukayev/ Kharachoevsky) خانهای سلیمدرگیری

با  ،مقصود عمده از این راپورت این است که دولت روس»، یادآور شد که دولت تزاریبا 
 .عاجز است 12آالمانچی خانِنفر سلیم از جلوگیری یک ،آن رژیم و اقتدار نظامی خود

سط توروس بهوقت دولت آن ،رسدزده میکه همین نوع اتفاقات به ایران فلکوقتی
نماید که دولت روس های سخت و مهیب مینمایندگان خودش به دولت ایران پروتست

نظمی و انقالب مملکت تواند متحمل بشود و جهت آن را از بیاین نوع اتفاقات را نمی
او در گزارش دیگری، با  .(3ش ،4پ ،12ک :1329 خارجه، وزارت به قفقازوالدی )از «بیندمی

هیئت نوعی علیه روس که  زاده، شیخ طایفۀ چچنمطاعید محمدگِرِی حاجذکر خبر تبع
یعنی همان تبعیدگاه ، (Kaluga) ، به کالوگاتشکیل داده بود «ذکر»مذهبی موسوم به 

خان و مریدان رهبری سلیم به را هااحتمال خیزش دوبارۀ چچنشامل، شیخپیشین 
در اوایل  .(8ش ،4پ ،13ک :1330 خارجه، ارتوز به قفقازوالدی از) دور ندانستتبعیدی شیخ 
ی مفصل قفقاز، گزارشم، انوشیروان، نایب وقت کنسولگری والدی1912ق/1330بهار 

با همراه ، آنها دربارۀاجتماعی اقوام شمال قفقاز و رویکرد حکومت تزاری  شرایطدربارۀ 
وزارت جلیله کامالً از  تا خاطر اولیای آن»نقشۀ استان تِرِک، برای وزارت خارجه فرستاد 
 ،13ک :1330 خارجه، وزارت به قفقازوالدی )از «اوضاع شمال قفقاز مسبوق و مستحضر گردد

ها و ارسال گزارش از قفقاز در گردآوری دادههای کنسولگری والدیکوشش. (5ش ،4پ
 ریتمأمو تداوم وجبم هم این اما ؛شد روهروب خارجه وزارت استقبال با قفقاز شمال اوضاع

غفارخان فریدالسلطنه، شعبانی به مرکز فراخوانده شد و نشد:  قفقازوالدی در شعبانی
 االولجمادی 26 در ،قفقازوالدی نمایندگی یتصد برای پترزبورگ در ایران سفارت گزینۀ

خارجه،  وزارت به قفقازوالدی از) شدوارد خود جدید محل مأموریت  به 1912 مه 1330/13

و های درونی بندیارتباط با دستهبی احتمال زیادبهکه  یتغییر ؛(11ش ،4پ ،13ک :1330
 .دستگاه وزارت خارجۀ ایران نبودگیری در تعدد مراکز تصمیم

 

 و انقالبجنگ  ؛آغاز يک پايان .6
پیمانی عثمانی و ایران علیه روسیۀ در پی انتشار شایعاتی در جراید قفقاز دربارۀ هم

به راهپیمایی  دست قفقازوالدی در 1914 اکتبر 1332/30 جۀوالحذ 10 در تن صدها تزاری،
. (54ش ،5پ ،13ک :1332تفلیس،  به قفقازوالدی )از زدند و علیه عثمانی و ایران شعار دادند
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طرف منافع دولت بیحفظ  ،که ایران بین دول متخاصم گرفتار آمده بوددر این زمان 
در  اگرچهنمود. تر میتر و بغرنجحساس قیم روسیهم حقوق اتباع ایرانیِایران و صیانت از 

معرفی  برای که خواست پترزبورگ سفارت از خارجه وزارت 1915/ژانویۀ 1333 االولربیع
رتبۀ وی مقفقاز و همچنین ارتقای کنسول ایران در والدیعنوان ویسبه ،الملکممتحن

 ،13: ک1332تهران،  به پترزبورگ )از در مقام خود باقی مانداقدام کند، غفارخان به کنسول 

، کنسول الوزارهداوودخان نصرت انتصابانتشار اخباری دربارۀ احتمال حتی . (3ش ،19پ
با م، 1915ق/ 1333قفقاز در اواخر به ریاست نمایندگی والدی وقت ایران در باکو،

به  ایهدر نام قفقاز،در  ایرانکنسول ژنرال، ملکساعدال که؛ چنانرو شدهروب تمخالف
داوودخان و اشاره به تابعیت  خاستگاه خانوادگیبا دستاویزقراردادن وزیر خارجۀ وقت، 

به مأموریت مهم  «دنژاایرانی»و  «محترم» فردیاز ضرورت انتصاب  ،روسی برادرش
   .(70ش ،1پ ،13ک :1333تهران،  به تفلیس )از قفقاز سخن گفتوالدی

از ای به وزارت خارجه در نامهریدالسلطنه ف غفارخان 1917/دسامبر 1336در صفر 
خبر داد که به  قفقازاغتشاش و قتل و غارت در سراسر روسیه ازجمله در والدی گسترش

باب مغازۀ ایرانیان  قفقاز و چپاول حدود بیستقتل شماری از اتباع ایرانی مقیم والدی
مانده بودند، ایرانیان شهر عاجز تأمین امنیت  از مقامات محلیدر شرایطی که شد. منجر 

برای حفاظت از خواستند که دولت ایران  ۀنمایند ازدر کنسولگری ایران تجمع کردند و 
ماوقع را به مرکز گزارش داد و تقاضای تعیین غفارخان  د.نیه کاری کعلّدولت اتباع 

نی لثاابعد، در ربیعچندی .(4، ش18پ ،12ک :1336تهران،  به قفقازوالدی )از تکلیف کرد
ترشدن غفارخان گزارش دیگری به تهران فرستاد که حاکی از وخیم 1918ژانویۀ /1336

 قفقاز بود:اوضاع در والدی
 دکان و بازار را بسته، هرساعت منتظر اغتشاش عظما ،هفته است جماعت یک»

و  [ها]ها و از طرف دیگر آستینطرف اینقوشیکهستند. اموال تجار و کسبه را از
شهر وارد شده،  قزاق به 22کاند. حاال هم دو روز است یک پولْبرده ،ت نمودهها غارقزاق

دست  هرچه پول نقد و اسلحه و اسباب خانه به [و ایرانی] روند خانۀ اتباعروزها می
مذهب و طرفدار ایشان ها همگویند چون شماها با اینقوشبرند و میمی ،رسدایشان می

از  ،اجزای حکومت دولت جدید فرار کرده . رساند...قتلهباید تمام شماها را ب ،هستید
 تهران، به قفقازوالدی )از «نفر مأمور رسمی در شهر نیست اند؛ عجالتاً یکشهر رفته

 .(6ش ،24پ ،12: ک1336

قفقاز و ایرانیان والدی حفظ جان و مالدر نمایندگی  نقشذکر غفارخان  البته
آنچه میان، ایندر !از قلم نینداختهم را  خود هایشانیفاز اقدامات و جاننی آنها قدردا

، ارسال نمودتوجه میجالبوزارت خارجه در تهران  هرچیز برای مسئوالن بیش از
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حکم مأموریت تر، وزارت خارجه پیش اندکی ؛ زیرابود فریدالسلطنه ها توسطگزارشاین
 نمایندگی این در او اکنون که ترفمی انتظار و بود هدز خانفرخنام  قفقاز را بهوالدی

کنسولگری ای به ژنرالادارۀ روس وزارت خارجه در نامه روایناز ؛باشد شده مستقر
خان در معلوم نیست به چه جهت غفارخان بعد از تعیین فرخ»تفلیس تصریح داشت که 

سولگری نمودن قونخانه در تحویلآنجا باقی است... هرگاه غفارخان از اجرای اوامر وزارت
نسولگری قووسایل ممکنه او را از مداخله در امور  امتناع دارد، مشارالیه را توبیخ و به

نفوذ و قدرت غفارخان باز هم  .(5ش ،24پ ،12ک :1336تفلیس،  به خارجه وزارت )از «بازدارید
 . باقی ماندقفقاز برای او ریاست نمایندگی والدیو  یره شدبر منویات وزارت خارجه چ

از  هوزارت خارج ،م1919ق/1337 در بهار ،های داخلی روسیهجنگ گرماگرمدر 
 شد. آگاهایرانی برای فراریان از جنگ  ۀصدور گذرنامدر  فریدالسلطنهقانونی غیراقدام 

ورود عناصر بلشویک به خصوصاً  ،مخاطرات امنیتی این اقدامبیمناک از  ،وزارت خارجه
های دارندگان گذرنامه دربارۀوسیه هشدار داد که در سرحدات ر ربطذیدوائر به ، ایران
 )از نددار کامل مبذول احتیاطو دقت  با امضای فریدالسلطنه قفقازصادره از والدی ایرانیِ

به برکناری  مصمم دیگر که خارجه وزارت .(2-1ش ،31پ ،13ک :1337 تفلیس، به خارجه وزارت
 چارۀ کار را در انتصابفقاز شده بود، قی والدینمایندگدادن به امور و سامان غفارخان

در شوال  قفقازالوزاره در والدیدومین دورۀ مأموریت نصرت د.دیالوزاره داوودخان نصرت
کلی شهآغاز شد و ب مأموریت نخستدر شرایطی کامالً متفاوت با  1919ژوئیۀ /1337

نشیب وولی پرفراز کوتاه برهۀ این رسید. پایان به 1920 ژوئیۀ/1338 شوال در منتظرهغیر
 مایۀ جستاری دیگر است.دست

 

   نتیجه. 7
تا  1897 از زمان تأسیس در ،قفقازدر والدی ارزیابی کارنامۀ نمایندگی ایرانگمان بی

، بدون توجه به سازوکارها، مناسبات و شرایط دستگاه دیپلماسی و اساساً شیوۀ م1919
کامل  ،ران و روسیۀ تزاری از سوی دیگرسو و نوع مناسبات ایاز یک حکمرانی عهد قاجار

در  کلیدینقشی  ،های شخصی رؤسای نمایندگیها و ویژگیقابلیتهرچند  ؛نخواهد بود
گیری نهادهای شکلقفقاز داشت. نحوۀ تعامل با مقامات محلی و جامعۀ ایرانیان والدی

و  شهر ایرانی جامعۀ اعضایمیان  همبستگی مدرسه فرصتی مغتنم برای تداوم و مسجد
های پس از شایان ذکر است که در سالد. آورهای مشترک فراهم ریشه یادآوری نمادینِ

های پیش روی جامعۀ ایرانیان ترین چالشاستقرار اتحاد جماهیر شوروی، یکی از مهم
مدرسۀ نوروز بود. اعمال محدودیت بر  شیعیان و همانا سرنوشت مسجد ،قفقازوالدی
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 جامعۀ درآمد حذف و ادغامپیش 1920و نمایندگی در دهۀ  های مسجد، مدرسهفعالیت
  قفقاز بود.والدی ایرانیان

های شوروی گرایی در اغلب سرزمینملی تقویت حسّو  نظام کمونیستیفروپاشی  با
توجه قرار مورد م1990از دهۀ  )دیاسپورا(وطن  از دور پرداختن به سرنوشت جوامع ،سابق
یافته به دنبال کشف رد و نشان خود استقاللهای تازهلتیک از دوکه هر، درحالیگرفت

 سرگذشت مهاجران ایرانی در روسیۀ تزاری، ندبود ی دور و نزدیکهادر سرزمین
های شیعی، ایرانی و آذربایجانی آمیختگی هویتدرهمدر مقابل،  ماند. مغفولتاحدزیادی 

حضور تاریخی ایرانیان  تافراهم کرد فرصتی برای جمهوری آذربایجان  ،در منابع روسی
 منازعات افزایشبا  در مناطقی همچون اوستیای شمالی به سود خویش مصادره کند.را 

تجربۀ  بازخوانی، قفقاز شمالیمنطقۀ  درگرایی مذهبی افراط و ظهور و مذهبیقومی 
نمود. در این و دینی حائز اهمیت می قومی گوناگونهای همزیستی میان گروه تاریخیِ
 چندفرهنگی شهر دهندۀتشکیل عناصر از یکیعنوان ب بود که ایرانیان، بهچارچو

های مشترک گرفتند. تداوم پژوهشپژوهشگران اوستیایی قرار توجهمورد قفقاز،والدی
تواند می ،میان محققان ایرانی و اوستیایی و کنار هم قرارگرفتن منابع روسی و فارسی

به الگویی برای  ،قفقازعۀ ایرانیان والدیدن سرگذشت و سرنوشت جامترکرروشن ضمن
 .  ل شوددبروسیه  و ایران همکاری در بازیابی تاریخ مشترک مردمان

  

 نوشتپي
تشکر  ،اندگیری این همکاری علمی و انجام پژوهش حاضر دخیل بوده. از تمامی افرادی که در شکل1

پاک جامی، مرتضی آباد، مرتضی دامنی حسینی تقیترتیب حروف الفبا( کاوه بیات، مهدویژه از )بهکنم؛ بهمی
 کاظمی سپاسگزارم.رضوانفر، محمدکاظم سجادپور و کاظم شریف

 .روسیه امپراتوری در کشوری تقسیمات واحدهای . از2
 و قیزْلیار گیورگیِفْسک، گورسْک،پیاتی گروزنی، قفقاز،والدی از: بودند عبارت تِرِک ابالست مهم . شهرهای3

 .  مازدوک

-87: 1379) کرد یاد( ناقال و خطهفت) «سابیده پاردم» عامیانۀ تعبیر با آنها از شاهناصرالدین آنکه . جالب4
 است. شده ضبط «سابیدهدم بسیار هایایرانی» صورتبه چاپی متن در البته (؛88
 هاروس: »هاستاوسِت هب مربوط قفقاز،والدی مردمان دربارۀ شاهناصرالدین دقیق و جالب اشارات از . یکی5

 (.40: 1373شاه، )ناصرالدین «هستیم ایرانی گویندمی خودشان اما اند؛گذارده اوسِطین را اینها اسم
 روسی، منابع دیگر در موجود هایداده به استناد با کانوکووا، زالینا ازجمله اوستیایی، پژوهشگران . البته6

 هایگزارش و اسناد تردقیق مقایسۀ و بررسی. اندداده ارائه فقازقوالدی ایرانیان جمعیت از متفاوتی ارقام
  .رسدنظرمیبه ضروری مورد این در تزاری دولت

 اشاره زیر موارد به توانمی (کنسولگری اسناد در مندرج) قفقازوالدی پسوندهای اسامی ایرانیان . ازجمله7
 .  سلماسی و امنهخ خویی، اسکویی، مراغه، ممقانی، خلخالی، تبریزی،: کرد
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8. Arkhiv vneshney politiki Rossiyskoy imperii (AVPRI)  

 دو این از . آگاهی AVPRI. F. Persidskiy stol. Op.488. D. 3358.. L.9 & L. 33. به نقل از 9
 . هستم شمالی اوستیای دولتی دانشگاه پژوهشگر آقایف، باریسوویچ روسالن مرهون را آنها محتوای و سند
( م1873-1872) ق1289 را آن احداث سال مسجد، این سردر کتیبۀ بررسی فر شود بارضوان . مرتضی10
 از جهان در همت به ایرانی چو: »است کرده قرائت چنین را کتیبه این متن از بخشی وی. است کرده ذکر
 بنا/ قفقاز خطۀ در یانایران همت یُمن ز/ است انباز خیر کار به کشور هر به و شهر هر به/ است ممتاز خلق
 شانراهنمایی بابت ایشان : مصاحبه(. از1398فر، )رضوان ...«است همراز عرش با علو کاندر مسجد این شد

 . سپاسگزارم
 طی او. روسیه امپراتوری نظامی فرماندۀ و سیاستمدار ،(188-1824) مِلیکوفـلوریس میخائیل . کنت11

 .بود تِرِک فرماندار 1875-1865 هایسال
 :ک.ای از اختالفات مهاجران ایرانی و شیعیان تبعۀ روسیه بر سر چگونگی استفاده از مسجد ن. برای نمونه12

 بلشویکی حکومت قفقاز،والدی بر هاکمونیست استیالی از پس .2: 1324صفر 4 ،«قفقازوالدی از مکتوب»
 به مسجد بنای بعدها. کرد بدل ودکانک بازی پارک به آن را محوطۀ و ضبط م1920 در ایرانیان را مسجد

 گاالزوف، آخساربک مذهبی، اماکن احیای و شوروی اتحاد فروپاشی پی در. یافت کاربری تغییر رصدخانه
 را« آذری» فرهنگی انجمن به رصدخانه واگذاری م فرمان1994 در شمالی، اوستیای وقت جمهور رئیس
 شمالی، اوستیای جمهوری مفتی و آذری انجمن هایپیگیری باوجود موجود و مالحظات به بنا اما کرد؛ صادر

 مامصوروف، تیموراز با دیدار در روسیه، در ایران سفیر سنایی، مهدی م،2014 در. نشد اجرایی فرمان این
 اوستیایی مقامات آنکه باوجود. کرد مطرح را شیعیان مسجد پیشنهاد بازسازی شمالی، اوستیای جمهور رئیس

 احیای برای تصمیمی( م2019) تاکنون اما اند،کرده ایرانیان مسجد بنای بازسازی به اقدام اخیر هایسال طی
 .   است نشده گرفته مسجد این
 در هایشمأموریت و خارجه وزارت در شوهرش خدمت سالۀسی سابقۀ به خانیحیی همسر نامه، این . در13

 .است کرده اشاره قفقازوالدی و تفلیس بغداد،
 .بود بالعکس و بیگانه اتباع علیه ایران اتباع دعاوی به رسیدگی مسئول خارجه وزارت در محاکمات . دیوان14

 الکساندروفسکی، محلۀ ساکن و شهر ایرانی کسبۀ از محمود، کربالیی فرزند حسن مالی، دعوای این طرفین .15
 .بودند افیعقوب یوسف حاجی و

 .207-198: 1383دهنوی،  ن.ک: نوروز مدرسۀ . دربارۀ16
 خیریۀ انجمن م1903/ق1321 در نبود؛ سابقهبی تزاری قلمرو در ایرانی خیریۀ هایانجمن تأسیس . البته17

 از :ک.)ن بودند شده تشکیل قفقاز در ایرانیان خیریۀ انجمن م1904/ق1322 در و اودسا در ایرانیان
 (.2ش ،12پ ،6ک :1322 خارجه، وزارت به مشیرالملک

 شواهد با بعضاً و نیست اشکال از خالی ها،اوست دربارۀ ویژهبه محمدرضاخان، هایاورید و . اظهارات18
 .ندارد همخوانی تاریخی

 خود باستانی هایآیین و اسالم ارتدوکس، مسحیت پیرو هااوست ولی است، اسالم هااینگوش غالب . دین19
 .هستند

 در که بود گیالنى رئیس میرزامهدى پسر خارجه، وزارت منشى خان،میرزاحسن منظور . احتماال20ً
 (.1/233: 1386، سپهرملقب شد ) «مخصوص دبیر» به م1898/ق1316

 . غارتگر.21
 .هنگ معادل روسی واژۀ( polk) . پولک22
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 منابع
 .1348 ایران، فرهنگ بنیاد تهران، ،آسی زبان دربارۀ محسن، ابوالقاسمی،
تهران،  ،هفتم کتاب: ایران معاصر تاریخ منفرد، افسانه ۀترجم ،«مهاجرت و کارمزدی» حسن، حکیمیان،
 .1374 اسالمی، انقالب جانبازان و مستضعفان بنیاد

 ،43 ش ،نو نگاه ،«1920-1900: قفقاز در مهاجر ایرانیان روزگار و کارنامه» محمدحسین، خسروپناه،
 .1378 زمستان ،31-73
 تهران، ،م1931-1900 هایسال در فرهنگی هایعالیتف: قفقاز در مهاجر ایرانیان نظامعلی، دهنوی،

 .1383 خارجه، وزارت اسناد مرکز
 .1372 تابستان ،162-151 ،1ش ،2س ،قفقاز و مرکزی آسیای مطالعات ،«اوستیا» اهلل،عنایت رضا،

 هایسال طی ایران هاینمایندگی عملکرد و قفقاز در ایرانیان وضعیت از اسنادی» رضاپور، عباس،
 .1392 بهار، 100-75 ،5 ش ،14س ،خارجی روابط تاریخ ،«قمری 1329-1323

 .11/2/1398، در دانشگاه تهران فر، مرتضی، مصاحبۀ شفاهیرضوان

 تهران، قاضیها، فاطمه کوشش به ،فرنگستان دوم سفر در شاهناصرالدین خاطرات روزنامۀشاه، ناصرالدین
 .1379 ایران، ملی اسناد سازمان
 کوشش به ،(اول کتاب) فرنگستان سوم سفر در شاهناصرالدین خاطرات روزنامۀـ، ــــــــــــ

 .1378 ایران، ملی اسناد سازمان تهران، قاضیها، فاطمه و رضوانی محمداسماعیل
 کوشش به ،(سوم کتاب) فرنگستان سوم سفر در شاهناصرالدین خاطرات روزنامۀـــــــــــــ، 

 .1373 ایران، ملی اسناد سازمان تهران، اضیها،ق فاطمه و رضوانی محمداسماعیل

 .1910نوامبر 1328/12ذوالقعدۀ  9، 14ص، 28، ش4، سمجلس روزنامۀ
 .1910دسامبر  1328/26ذوالحجۀ  27، 1، ص27، ش4س ـــــــــــــ،

 ،2و1جلد نوائی، عبدالحسین تصحیح به ،مظفری الوقایعمرآت ،(المورخینملک) خانعبدالحسین سپهر،
 .1386مکتوب،  میراث ان،تهر
 آن در دموکراسیسوسیال انکشاف و مشروطیت جنبش اجتماعی -اقتصادی هایپیشینه خسرو، شاکری،
 .1384 ،اختران تهران، ،عهد

 .1906 مارت 1324/17 صفر 4 ،2ص ،12ش ،ارشاد روزنامۀ فارسی ضمیمۀ ،«فقازقوالدی از مکتوب»

 مرکز و موزه کتابخانه، ،تهران ،ایران دیپلماسی کارگزاران و رجال رهنگف سخائی،باقر  و علیموجانی، 
 .1391 اسالمی، شورای مجلس اسناد

-163 ،21-20ش ،تاریخی هایبررسی ،«هاایرونی یا هاآسی نام به یآریای طایفۀ یک» مجید، یکتایی،
 .1348 شهریور-خرداد، 170
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 نشدهاسناد چاپ
 .1908 فوریۀ 26 استادوخ، ،6ش ،20پ ،12ک ،1326س خارجه، وزیر به قفقازوالدی ایرانیان از
 .1333 االولربیع 14 استادوخ، ،3ش ،19پ ،13ک ،1332س تهران، به پترزبورگ از
 .1326شوال  16 استادوخ، ،14ش ،20پ ،12ک ،1326س خارجه، وزارت به پترزبورگ از
 .[یولیانی] روسی 1910 مارس 5 استادوخ، ،48ش ،7پ ،12ک ،1328س خارجه، وزارت به پتروفسک از
 .1333 ذوالحجۀ 11 استادوخ، ،70ش ،1پ ،13ک ،1333س تهران، به تفلیس از
 .1319 ذوالقعدۀ استادوخ، ،20ش ،1پ ،6ک ،1319س خارجه، وزارت به تفلیس از
 .1319 ذوالحجۀ 2 استادوخ، ،17ش ،1پ ،6ک ،1319س خارجه، وزارت به تفلیس زا

 تا.بی استادوخ، ،57ش ،7پ ،12ک ،1328س خارجه، وزارت به تفلیس از
 .1330 محرم 4 استادوخ، ،5ش ،2پ ،63ک ،1330س خارجه، وزارت به تفلیس از
 .1330 رممح 8 استادوخ، ،8ش ،2پ ،63ک ،1330س خارجه، وزارت به تفلیس از
 ش.1289 سنبلۀ 7 استادوخ، ،45ش ،17پ ،12ک ،1328س خارجه، وزارت به ملی شورای مجلس از
 .1320 محرم 16 استادوخ، ،28ش ،12پ ،8ک ،1320س خارجه، وزیر به[ بیگمحمدحسین از]
 .1328 االول جمادی 7 استادوخ، ،33ش ،7پ ،12ک ،1328س خارجه، وزارت به محمدرضاخان از
 .1328 الثانیجمادی 12 استادوخ، ،41ش ،7پ ،12ک ،1328س خارجه، وزارت به خانمحمدرضا از
 .1322شعبان  12 ، استادوخ،2ش ،12پ ،6ک ،1322س خارجه، وزارت به مشیرالملک از
ایران )استادوخ(، .ا.ج خارجۀ وزارت آرشیو ،28ش ،1پ ،6ک ،1319 س قفقاز،والدی به خارجه وزارت از

 .1319 صفر 16
 .1327 االولربیع 5استادوخ،  ،9ش ،5پ ،12ک ،1327س پترزبورگ، به خارجه توزار از
 .1327 ذوالحجۀ 2استادوخ،  ،11ش ،9پ ،12ک ،1327س پترزبورگ، به خارجه وزارت از
 .1336الثانی جمادی 25 استادوخ، ،5ش ،24پ ،12ک ،1336س تفلیس، به خارجه وزارت از
 .1337 شعبان 12-11 استادوخ، ،2-1ش ،31پ ،13ک ،1337س تفلیس، به خارجه وزارت از
  .1327 ذوالحجۀ 2 استادوخ، ،10ش ،9پ ،12ک ،1327محمدرضاخان، س به خارجه وزارت از
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 .1328 االولجمادی 18 استادوخ، ،24ش ،7پ ،12ک ،1328س دوت، مسیو به خارجه وزارت از
 .1326 صفر 27 ، استادوخ،7ش ،20پ ،12ک ،1326س قفقاز،والدی به خارجه وزارت از
 .1328 شعبان 7 استادوخ، ،43ش ،7پ ،12ک ،1328س قفقاز،والدی به خارجه وزارت از
 .1323 شوال 19 استادوخ، ،64ش ،3پ ،7ک ،1323س پترزبورگ، به قفقازوالدی از
 .1322 الثانیربیع اول استادوخ، ،5ش ،6پ ،7ک ،1322س ،[تفلیس به] قفقازوالدی از
 .1332 ذوالحجۀ 14 استادوخ، ،54ش ،5پ ،13ک ،1332س لیس،تف به قفقازوالدی از
 .1336 قوس 20 استادوخ، ،4ش ،18پ ،12ک ،1336س تهران، به قفقازوالدی از
 .1336 جدی 30 استادوخ، ،6ش ،24پ ،12ک ،1336س تهران، به قفقازوالدی از
 .1908 اکتبر 5 استادوخ، ،1ش ،20پ ،12ک ،1326س خارجه، وزارت به قفقازوالدی از
 .1327 ذوالحجۀ 8 استادوخ، ،6ش ،9پ ،12ک ،1327س خارجه، وزارت به قفقازوالدی از
 .1328 محرم اول استادوخ، ،18ش ،7پ ،12ک ،1328س خارجه، وزارت به قفقازوالدی از
 .1328 محرم 14 استادوخ، ،12ش ،17پ ،12ک ،1328س خارجه، وزارت به قفقازوالدی از
 وزارت کابینۀ به )ورود تابی استادوخ، ،10ش ،7پ ،12ک ،1328س خارجه، رتوزا به قفقازوالدی از

 (.1328 صفر 12: خارجه
 .1328 صفر 24 استادوخ، ،16ش ،7پ ،12ک ،1328س خارجه، وزارت به قفقازوالدی از
 .1328 رجب 27 استادوخ، ،58ش ،7پ ،12ک ،1328س خارجه، وزارت به قفقازوالدی از
 .1328 ذوالقعدۀ 24 استادوخ، ،60ش ،7پ ،12ک ،1328س خارجه، زارتو به قفقازوالدی از
 .1329 شوال 6 استادوخ، ،3ش ،4پ ،12ک ،1329س خارجه، وزارت به قفقازوالدی از
 .1329 الثانیربیع 18 استادوخ، ،7ش ،4پ ،12ک ،1329خارجه س وزارت به قفقازوالدی از
 .1330 الثانیربیع استادوخ، ،5ش ،4پ ،13ک ،1330س خارجه، وزارت به قفقازوالدی از
 .1330 االولجمادی 15 استادوخ، ،8ش ،4پ ،13ک ،1330س خارجه، وزارت به قفقازوالدی از
 .1330 الثانیجمادی 18 استادوخ، ،11ش ،4پ ،13ک ،1330س خارجه، وزارت به قفقازوالدی از
 .1330 محرم 4 دوخ،استا ،13ش ،12پ ،63ک ،1330س خارجه، وزارت به قفقازوالدی از

 .1319 شعبان 6استادوخ،  ،51ش ،7پ ،12ک ،1328س خان،یحیی همسر به روس ادارۀ
 .1901 نوامبر 17 ، استادوخ،24ش ،1پ ،6ک ،1319س خارجه، وزیر به پترزبورگ از تلگراف
 .1909 مارس 23 استادوخ، ،3ش ،9پ ،12ک ،1327س خارجه، وزارت به پترزبورگ از تلگراف
 .1901 سپتامبر 16 استادوخ، ،7ش ،1پ ،6ک ،1319س خارجه، وزارت به تفلیس از تلگراف
 .1910 مه 14 استادوخ، ،29ش ،7پ ،12ک ،1328س خارجه، وزارت به تفلیس از تلگراف
 .1322 ذوالحجۀ 28 استادوخ، ،29ش ،18پ ،6ک ،1323س خارجه، وزارت به پترزبورگ از رمز تلگراف
 .1329 االولربیع 13 استادوخ، ،14ش ،4پ ،12ک ،1329س پرسنلی، دایرۀ راپرت
 .1320 الثانیجمادی 26 استادوخ، ،17ش ،11پ ،8ک ،1320س تفلیس، در ایران کنسولگریژنرال
 .1329 االولربیع 13 استادوخ، ،14ش ،4پ ،12ک ،1329س خارجه، وزارت پرسنل دائرۀ

 الثانیربیع 14 استادوخ، ،26ش ،12پ ،8ک ،1320س قفقاز،والدی مقیمین علیه دولت اتباع عریضۀ
1320. 

 .1319 الثانیجمادی 8استادوخ،  ،6ش ،1پ ،6ک ،1319س خارجه، وزیر به خانیحیی همسر عریضۀ
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(ش1397 بهار) رضوانفر مرتضی از تصویر ایران؛ نمایندگی بقایای. 4 تصویر  

(تکاچنکو میخائیل شخصی آرشیو) الوزارهنصرت داوودخان. 5 تصویر  

  قفقازوالدی در ایران نمایندگی بیرونی ینما. 3 تصویر


