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  چكيده
ها و شـرايط     موجب موقعيت بهمند،  هدف و متعدد هاي گونه با انساني مهاجرت در جوامع

فراخور زمانه و  بهايرانيِ عصر ناصري  ةجامع. استانفرادي يا جمعي صورت  به، گوناگون
شـرايط نامناسـب    اتفاقيـه  وقـايع  ةشاهد مهاجرت بود. در دورة انتشار روزنامـ  ة خودزمين
 كه بود گذاشتهتأثير مستقيم ر زندگي مردم د ،آن مدهاي بد اقتصاديآ پي و نيزهوايي  و آب
بـا  حاضـر   ةو شيوع بيماري موجب مهاجرت شد. مقال ،چون ظلم، تعديلي ئمسامراه ه به

و با چه حجـم و   اندازه چهمهاجرت تا لة ئمس كه د كردو پايش اخبار پيگيري خواه احصا
مهـاجرت و  ل ئمسـا ها و اقداماتي براي حل دانعكاس يافت؟ حكام چه رويكر اي فراواني

هـاي مهـاجرت، تحليـل منـاطق        يـافتن بـه علـل و زمينـه     دستاند؟    رفع تبعات آن داشته
تــوان از ديگــر    مــيرا و نيــز بررســي زمــاني و مكــاني آن  ،مهاجرفرســت و مهاجرپــذير

هـا،     گـزارش  ةمقاله برشمرد. بـا روش تحليـل محتـوا و گـردآوري كليـ     اين دستاوردهاي 
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  مقدمه. 1
و  انـواع گيـري جوامـع بشـري در     اي اجتماعي است كه همگـام بـا شـكل      مهاجرت پديده

مهـاجرت   ةو پديد مسئله. با نگاهي كوتاه به شود ميشناسايي و بازيابي  گوناگونهاي  قالب
كاري  فقر و بي و توان دريافت عواملي چون جنگ و درگيري   حداقل در دو قرن گذشته، مي

. جريان مهـاجرت درطـول تـاريخ    اند هاي گروهي و فردي بوده مهاجرت داليلترين  از مهم
 تقريباً كه اي   گونه به ؛است بودهخودي منابع و موجودات  تنظيم خودبه اي براي هوسيل منزلة به
 .)36: 1385 حسـيني    (حـاج  زاد زندگي اجتماعي بشر بوده است گفت مهاجرت هم    توان يم

ـ اي    مهاجرت در هر شكل و با هر انگيزه و نتيجه و فرهنگـي   ،اقتصـادي، اجتمـاعي  ثيرات أت
ازسوي  ،رو همين از ؛دنبال دارد بهي لالمل   و بين ،اي، ملي   گوناگوني را در سطوح محلي، منطقه

ـ  بـه ها    ها و دولت   حكومت نگريسـته شـده و در مـديريت و     بـه آن  اي پيچيـده    مسـئله  ةمثاب
گيـري   كـه شـكل   . بـاآن گرفتـه اسـت  گذاري يك واحد سياسي در كانون توجه قرار  استسي

  بر اصلِ  ها پژوهشدر  ،و اجتماعي است ،سياسي، اقتصاديگوناگون مهاجرت معلول عوامل 
رشد در  به روو درواقع، شرايط اقتصادي بهتر يا  شود مي ييِ مردم تأكيدجا هجاب داليل اقتصاديِ

  .)67: 1375 (گيلبرت شود ي يا داخلي محسوب ميمرز بروناز علل عمدة مهاجرت  ،مقصد
 و مشكالت طرح به اجتماعي تحوالت و تغييرات براساس ديگر، مطبوعات اي مقولهدر 
 گرانـي و ماليـات،   ازجملـه نوسانات و تأثيرات متقابـل اقتصـادي    چون اي اجتماعي مسائل

 اي فرهنگيل ئمساسالي يا انعكاسِ  سيل و خشك مثلچگونگي مواجهه با ناماليمات طبيعي 
 يا رساني اطالع به مسائل اين از هريك براي و پردازند مي و ترويج فرهنگي ميراث چون هم

مطالعـه و بررسـي محتـواي     از ،زمينـه  اين در .زنند   مي دست ها   حوزه اين در فرهنگي ارتقاي
 ؛)104: 1355 (معتمـدنژاد  شـود  مـي هاي اجتماعي استفاده     مطبوعات براي شناخت واقعيت

 افكـار  ةعرصـ  دررا رساني و آموزشي    اطالع ثرؤم و نقشِ مهم كاركرد دو مطبوعات درواقع
 ،ه اسـت داشـت  اتفاقيه  وقايع ةباتوجه به نوع كاركردي كه روزنام ،اساس اين بردارند.  عمومي

 هاي مانفررساني    در ايفاي نقش اطالع را صرفاً  آن ،ابتداييها و ساليان    اگرچه بايد در شماره
 ،اخبار نواحي مملكـت و ديگـر بـالد دانسـت    و شاه و دولت، اتفاقات دربار و دارالخالفه، 

نقـش آموزشـي و   در تـوان ايـن روزنامـه را       مـي  ،شـده  ديده هاي گزارشباتوجه به بررسي 
رسـد بازيـابي      مـي  نظـر  بهدانست. خورتوجه مهم و دراجتماعي آن دوره نيز ل ئمساانعكاس 
مراتـب   بهباتوجه به ظهور مفاهيم نو در عصر جديد،  ،اجتماعي در نشريات قاجاري مسائل

  در نشريات زمان حاضر باشد. ييابي چنين امور دشوارتر از مطالعه و دست
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تـا   اتفاقيـه   وقايع ةخواهد داشت كه در روزنام ها    پرسشاين مقاله اهتمامي بر پاسخ اين 
و اخبار مهاجرت در آن انعكاس يافته  شدهمهمي چون مهاجرت توجه  موضوعبه ان ميز چه

 بـراي كه آيا اين امر در قاموسِ فكريِ حاكمان جاي گرفته است كه اقدامي    است؟ ديگر اين
از اخبـار   اي موضوع مهـاجرت در چـه حجـم و فراوانـي    چنين  همانجام دهند؟  مسئلهحل 

هاي مهاجرت مناطق مهاجرفرسـت     يافتن به علل و زمينه دستروزنامه انعكاس يافته است؟ 
 ،شده در اين دوره از روزنامه منعكسهاي    مراه پايش ادوار زماني مهاجرته و مهاجرپذير به

  آنان رسيد.    مهاجرت بايد به تحليل فراينددر كه  هايي    پاسخديگر كوششي است براي 
اما نـه بـا تعريـف و    ، اجتماعي اي همسئل ةمثاب بهناصري مهاجرت را  ةكه حاكمان دور اين

 فرض اصـلي ايـن  ؛ تحقيق حاضر استاولية از مفروضات  ،شناخته باشند ،عمق فهم معاصر
مهـاجرت،   ةمسـئل يافته در روزنامه براي  انعكاسگرفته و  صورتباتوجه به اقدامات كه ست ا

ـ  ،شد   اصلي قلمداد ميدغدغة حداقل براي حاكمان محلي  آگـاهي از تبعـات يـا    نادليـل   هاما ب
در سـطحي ملـي و در مركـز و     مسـئله ايـن   ،گرفتـه  صـورت هاي    از مهاجرت نداشتن اطالع

مگـر در چنـد گـزارش     ،شـد  نداشت و به آن توجـه نمـي  چناني    دارالخالفة تهران اهميت آن
 و نيـز داشـتن  سالي و بـدي محصـول    بروز خشكدليل  بهيگر اين است كه دفرض محدود. 

  .ردندك     اقدام به مهاجرت مي افراد براي فرار از اين تنگنا زمينة اصلي، منزلة بهمعيشت بسيار بد 
روزنامـه حـداكثر   نخستين نشر در شكل ـ  است مطبوعاتي ايران كوتاه ةاگرچه عمر جامع

اي و تشكيالتي به    ميرزاصالح شيرازي و نيز ازنظر حرفه كاغذ اخبارسال پيش با انتشار  180به 
هاي    گونه تحقيقات تاريخ اجتماعي از روزنامه   اين ةدرباب پيشين ،ـ گردد   ميباز گذشته صد سال

 بـارة اثـر مسـتقلي در  گرفتـه، نوشـته و    صـورت جوهاي و ها و جست   بررسيدر قديمي ايران، 
حـال،   ايـن  بـا باشـد.  همراه اجتماعي  ةمسئلكه با بازتاب ديده نشده است  اتفاقيه  وقايعروزنامة 
ـ  كلـي و  يموضـوع  مثابـة  هب اتفاقيه  وقايع ةروزنام دنبـال بازشناسـي تـاريخي و شـناختي از      هب

ايـران بيـان شـده    نگاري در    تاريخ روزنامه ةمطبوعات ايران در كتب و نشريات گوناگون حوز
هـاي     اولينسيدفريد قاسمي در كتاب  ،گر معاصر توان به كار پژوهش   است كه از اين دست مي

  هاشميصدر و سيدجواد  تاريخ تحليلي مطبوعاتطباطبايي در     ، محمد محيطمطبوعات ايران
  1.شده استمند  نيز بهرهها  آناشاره كرد كه اين مقاله از  تاريخ جرايد و مجالت ايراندر كتاب 

  
  . روش تحقيق2

هـاي     تحليلي با مبناقراردادن دادهـ  اين مقاله از نوع پژوهش تاريخ اجتماعي با روية توصيفي
 كمك مطالعة اسـنادي اسـت كـه در آن از روش تحليـل محتـوا       بهها    كمي و گردآوري داده
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)content analysis (اي  يك مورد خاص در تحقيق مشـاهده  2. اين روششده است استفاده
ي اسـت كـه   شي لحاظ ماهيتي نيز پژوه بهو  شود ميو تحقيق تاريخي اسنادي محسوب  كمـ 

هاي كمي    هاي آماري به داده   و با استفاده از روششده ازطريق آن محتواي كيفي منابع بررسي 
كمـك آن   بـه تـوان     يكي از كاربردهاي تحليل محتوا اين است كه مي ،بنابراين؛ شود    تبديل مي
توانـد كمـك       هاي اجتماعي زمان يا عصري معين را تشـخيص داد. ايـن كـاربرد مـي       ويژگي

    . براسـاس كاربردهـاي روش تحليـل   شـود هاي تاريخ اجتماعي محسوب    بزرگي به پژوهش
. شد بررسي اتفاقيه  وقايع ةاجتماعي در روزنام اي مسئله درحكممحتوا، در اين مقاله، مهاجرت 
ها يـا اخبـار      هركدام از گزارش؛ هاي مختلف اين روزنامه است   واحد تحليل اين روش شماره

  يك واحد مستقل تحليل و واحد شمارش درنظر گرفته شده است. منزلة بهمهاجرت،  ةحوز
بنيـان   ،دورة ناصـري  در كشـور امـور اجرايـي    نخستشخص  ،اين روزنامه را اميركبير

روزنامـه تنهـا   اين، اين  بر عالوهادامه پيدا كرد.  اوسال بعد از  هنُكلي كار آن تا  ةگذارد و روي
از مبـادي   شـده منتشرهـاي     اخبار و گـزارش  كه جا آنازيافت و    اي بود كه انتشار مي   روزنامه

از مجـراي   دورهايـن  اخبار امـور   .يافت، اهميت داشت   و انعكاس مي شد   رسمي ارسال مي
  .شد ميواكاوي اين تنها روزنامة رسمي و موجود كشور دنبال 

هر گـزارش و   و شددقت مطالعه  بهروزنامه  ةيك تا آخرين شمارة از شمار ،اساس اين بر
 ،محتواهـاي تحقيـق   گردآوريمانند  ،شد مهاجرت بيان شده بود رصد ةاخباري كه در حوز

هـاي پراكنـدگي جغرافيـايي و     بندي واحـدها در قالـب   مقوله، تحقيق مورد ةمجموعتقسيم 
 ةمسئلشده در حل  انجامها، اقدامات  ها، زمينه و علل مهاجرت زماني، مبدأ و مقصد مهاجرت

هـا   بندي واحدها، سنجش آن در كنار هركدام از مقوله .شده انجاماقدامات  ةنتيجو ،  مهاجرت
ينـد  افرگذراندن از  احراز اعالم شده است. سرانجام نيز پسبراساس فراواني تعداد و درصد 

مثابـة   بـه و انجام مراحل مطابق روش تحليل محتوا، تحليل كمي و كيفي موضوع مهـاجرت  
همـة  آمـاري ايـن پـژوهش از بـازخواني      ة. جمعيت يا جامعشداجتماعي بررسي  اي مسئله
  است. اخذ شده اتفاقيه  وقايع ةروزنام هاي ارهشم

  
  اتفاقيه  وقايع ةوزنامر. 3

رضـايت و فرمـان    بـه  و خان اميركبيـر    همت ميرزاتقي بهاين روزنامه  گفته شد،كه  گونه    همان
بنــاي آن از «) و 14: 1372(قاســمي  منتشــر شــد ،چهــارمين شــاه قاجــار ،شــاه    ناصــرالدين

هدف از انتشـار روزنامـه    .)368: 1362 (آدميت »امير استترين تأسيسات اجتماعي  ارزنده
پادشاهي مصروف به تربيت اهالي و اعيان و رعايا و تجـار و   عليحضرتاهمت خسرواني «
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هـا از   هـا بيفزايـد و استحضـار و آگـاهي آن     دولت خود است كه بر دانش و بينش آن ةكسب
 اين روزنامـه دومـين   .)1، 7 : ش1267 اتفاقيه  وقايع( »امورات داخله و وقايع خارجه است

سـال   دهصورت ممتد تا  به اتفاقيه  وقايع ةروزنامزبان در ايران است كه با نام  فارسية روزنام
و  دولـت عليـه   روزنامـة بعد) به سال ده اسم آن بعدها ( .)372: 1362 (آدميت انتشار يافت

اميركبيـر روز   .)129: 1392 (اقبال آشـتياني  شدتبديل  دولتي ةروزنامو چندي بعد به  ايران
 ةروزنامـ شـروع بـه چـاپ     ،1229بهمـن  هجدهم  مطابق با ،1267الثاني     پنجم ربيع ،جمعه
) و 4: 1375 كيـانفر  ؛14: 1372 قاسـمي  ؛330، 1: 1363 هاشـمي  (صـدر  كرد اتفاقيه   وقايع

 رسيد طبع مي بههفتگي و چاپ سنگي در سه يا دو ورق به تفاوت هفته صورت  بهانتشار آن 
 18مطابق بـا   ،1277 الحرام      محرم 21در تاريخ  470 ةشمار) و تا 128: 1392 (اقبال آشتياني

  چاپ رسيد. بهبا همين نام  ،1239مرداد 
 ممكن اسـت  كه داد   بازتاب ميروز و مربوط به امور كشورداري را  بهاين روزنامه اخبار 

ر ظنروزنامه اخبـار مـد  اين اول نداشته باشد.  طرازنويسندگان اهميت  ديگرو ن امورخبراي 
 ؛دهـد    داخلي براي آنـان را نشـان مـي    مسائلبندي    ريزان مملكت و اولويت   مديران و برنامه

رسـمي دولـت، بـراي بررسـي     هـاي   گزارشانعكاس  ةمثاب به اتفاقيه  وقايع ةروزنامبنابراين، 
ياالت و امهم درج خبر چنان است كه اخبار  ةنحو. شدموضوع مهاجرت اين دوره انتخاب 

اخبـار منـدرج در روزنامـه خـود يـك ويژگـي        ،اسـاس  بـراين  ؛شد    واليات در آن درج مي
  محور بررسي مستقل قرار گيرد. تواند    ميفرد ازنظر اطالعات است كه  به منحصر

به دو بخش اصلي اخبار داخلـه   اتفاقيه  وقايع ةروزنام 470تا  يك هاي   شمارهمندرجات 
هاي ديگـر   شد. عمدة اخبار خارجه ترجمة مطالبي است كه در روزنامه   و خارجه تقسيم مي

. ابتدا اخبار شد   تقسيم مي گوناگوني هاي    بخشاما اخبار داخله به  ،رسيد   چاپ مي كشورها به
صـورت   بـه هـا و حكـام محلـي،       هاي ارسـالي واليـت     سپس براساس گزارش ،شاه و دربار

  .شد مي واليت اخبار آنان چاپ به واليت
و تحليـل   اسـت  470تـا   يـك  ةشـمار از  اتفاقيـه   وقايع ةروزناممحور تحليل اين مقاله 

  مهاجرت خواهد آمد. ةمسئلها و اخبار داخلة مرتبط با    گزارش ةكليمحتواي 
  

 ارچوب نظريهچ. 4
  اجتماعي ةلمسئ 1 .4

تـوان مهـاجرت را      ، مـي گوناگونهاي    مفاهيم و تعاريف مهاجرت از ديدگاه ئةاراباتوجه به 
يك  گوناگون طبقات فراخور جايگاه و بهو مشكالت اجتماعي دانست كه  ها دغدغه ي ازيك
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 گـي    تنيـد  هـم    بـه ه بتوجه با ،منظور همين به. شود   اجتماعي مطرح مي اي مسئله ةمثاب بهجامعه، 
 اتفاقيـه   وقايع ةروزنامها و محتواي    اجتماعي در داده ةمسئلپژوهش حاضر بين مهاجرت و 

  .شود   اجتماعي مطرح مي ةمسئلبياني مختصر از مفهوم 
كـار رفتـه اسـت كـه در آن تعـداد       بهاجتماعي اغلب در اشاره به شرايطي  ةمسئلمفهوم 

كـه غيرمطلـوب،    ،خـاص  يمتأثر از وضـعيت  ها نآتوجهي از درخورزيادي از مردم يا بخش 
اند و امكان زندگي تـوأم بـا      شدهرنج و زحمت  شود، دچار   و نامقبول قلمداد مي ،غيرطبيعي

 ر نيسـت هاي مطلوب ذهني برايشان ميس   و مطابق معيارها و مالك ،بستگي هم ،نظم، آرامش
مدت يا  كوتاهدقيق، شرايط يا وضعي عيني يا ذهني  نسبتاً يدر تعريف .)62: 1390 (افشاركهن

(فرض) واقعي يا خيالي كه در  اي ديرين   سابقه باسابقه يا  بيدرازمدت، عاجل يا غيرعاجل، 
اجتماعي زمـاني   ةمسئلگيرد.  ميها را دربر     شمار متنابهي از انسان ،حيات اجتماعي پديد آيد

كه از چند مرجع شـناخته   هايي    ارزشآيد كه وضع موجود از وضعي كه باتوجه به    پديد مي
مسـائل   ةزمـر هـايي را در     كه هركس پديده يا پديـده  روست   اين ازانحراف پذيرد. د، نشو   مي

  .)779: 1375(ساروخاني  شمارد   اجتماعي برمي
  

  مهاجرت 2 .4
هاي فردي و    گون جوامع انساني با مقياس او فضاهاي گون ،ها   ها، شرايط محيط     تعدد موقعيت
از شـرايط   كـردن  تر يـا دوري    يافتن به زندگي مناسب دستانگيزاند كه براي    مي   جمعي را بر

اي    كـه اساسـاً پديـده    دليـل ماهيـت مهـاجرت و ايـن     بـه . دنـ كن نامساعد، اقدام به مهاجرت 
پـردازان مجـامع علمـي     علل مهاجرت ازسوي نظريه بارةپردازي در   نظريه ،اي است   رشته بين
، فراينـد محور علل،  عمدتاً بر نيزها    مجموع نظريه ؛بندي شده است   دسته گوناگوناشكال  به

 يدر نگاه .)108: 1392 ايراندوست و همكاران( اند    و نتايج مهاجرت پرداخته شده ،ساختار
يعنـي عوامـل اقتصـادي، سياسـي،      ،بر مهاجرت در چهـار بخـش عمـده   ثر ؤمكلي، عوامل 

مهاجرت  بارةدر ترين نظريه   مهم .)63: 1392 گليتنها و ( دنگير      ميو محيطي قرار  ،جمعيتي
قــوانين « ةمقالــ) در Ernest J. Ravenstion( را ارنســت جــورج روانشــتاين يــا راونشــتاين

) مهاجرت معروف است. Push-Pull( كرد كه به قانون و مدل جاذبه و دافعهه ئارا »مهاجرت
 ةدافعـ طوركلي به دو دسته از عوامل توجه داشتند: الف) عواملي كه باعـث   هپردازان ب   نظريه
ها در  ب) عواملي كه باعث جذب آن ؛مبدأ) شده است ةها از محل اسكان خود (منطق   انسان
مهاجرت  كه ه استراونشتاين استدالل كرد .)37: 1385 حسيني    (حاجي شود   مقصد مي ةمنطق
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عامـل   ةمثاب بهاقتصاد به يك امر اتفاقي نيست، بلكه قوانيني خاص بر آن حاكم است و در آن 
مهـاجر از   اسـاس،  بـراين  .)19: 1378راد  حسـيني  واردهـايي    قاسـمي (شود  مياصلي توجه 

زيادي  هاي رصترود كه ف   اي مي   به منطقه ،ي وجود داردتر كمهاي    اي كه در آن فرصت   منطقه
) نيز با تأكيـد بـر   Everett S. Leeلي(    اس  اورت .)131: 1380 (زنجاني رس او باشد در دست

لي  ةنظري ؛بروز مهاجرت، قوانين روانشتاين را كامل كرد أمنشعنوان  هدفع بعوامل جذب و 
بوده و با پوشش ابعاد  تر     كاملو كالن از تحليل مهاجرت  ،توجه به سطوح خرد، ميانه دليل به

رانـش  ــ   ارچوب كشـش ه) مهاجرت را در چ63: 1392 گلي(تنها و  از موضوع گوناگوني
تعبيري عرضه و تقاضـا   بهكه بر جذب و دفع مهاجرت در مكان يا  ه استفردي تحليل كرد

و جمعيـت]، تنـوع    يرنـاو فكـه بـا افـزايش [    ه استو تأكيد كرد هدر مهاجرت توجه داشت
   مايكــل تــودارو .)108: 1392 و همكــاران (ايراندوســت يابــد مــي مهــاجرت نيــز افــزايش

)M. Todaro مهـاجرت را   ةپديـد مهاجرت روستاشهري، گـام مهـم در شـناخت     ةحوز) در
مؤثر كه بر درآمد در روستا و شهر  ه استهاي اقتصادي و اجتماعي دانست    شناسايي سياست

آيد و چه مستقيم و چه غيرمستقيم در جريان     حساب مي خود از عوامل مهاجرت به واست 
 .)108: 1392 و همكـاران  ايراندوسـت  ؛41: 1385 حسـيني     (حاجي گذارد       ميمهاجرت اثر 

درك  اونظـر   بهاقتصادي و عقالني فرد دانسته و  ةمحاسب ةتودارو مهاجرت را ازاساس برپاي
گيري او براي مهاجرت است كه     مهاجر بالقوه از جريان درآمد مورد انتظار، بخشي از تصميم

در  تـر  بـيش يابي به درآمـد   احتمال دست ةدرباربه درآمدهاي متداول و نيز برآورد ذهني او 
 ةحـوز هـاي متعـدد       در بـين نظريـه   .)201: 1368 زاده    لهسـايي ( دارد نـوين بسـتگي  بخش 

يعني امنيت اجتماعي نيز وجـود دارد.   ،اصلي آن هاي     شاخصههاي امنيت با    مهاجرت، نظريه
هـاي اجتمـاعي       بـراي گـروه  ) امنيت اجتماعي را ضامن تأمين امنيـت  Bjorn Mollerموالر (

و تعلقات ميان اعضايشان، هويت  ها اشتراك گيري شكل دليل  هايي كه به   گروه ؛داند    جامعه مي
 .)43: 1382 (نويـدنيا  دهـد       مـي پيوند  ...و ها،  محيطي همجمعي آنان را به خانواده، دوستان، 

توان ادعا كرد كه امنيت ماهيت وجـودي و شـرط       هاي مهاجرت و امنيت مي   نظريه اساسبر
 تـر  بـيش در  ،درمجمـوع  .)105: 1392 (كـوهي  شـود     آن تلقـي مـي   ةتوسـع بقاي جامعه و 

شمار  بهاصلي مهاجرت  ةهاي مهاجرت، تالش براي يافتن شرايط و زندگي بهتر انگيز    نظريه
هـاي     اصلي تصميم فـرد و گـروه   ةاين شرايط انگيز ةهاي مكاني دربردارند    رود و تفاوت   مي

در  يعميقـ  ةهـا ريشـ      جديد اسـت كـه تفـاوت    ياجتماعي در ترك ديار و رونهادن به مكان
  .)7: 1381 (صرافي شرايط اقتصادي دارد
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  قاجار ةمهاجرت در دور. 5
خصوص در  به ،مالحظه قابلجمعي  ساز و تأثيرگذار هاي جريان قاجار، از مهاجرت ةدر دور

 حـال،  بـااين  ؛گزارشي در دسـت نيسـت   ،ق)1277 - 1268( اتفاقيه  وقايع ةنشر روزنام ةدور
ايـن   هاي مهم و پرتعداد در اين روزنامه چاپ شده كه      ها از مهاجرت اي از گزارش مجموعه

  برمبناي آن تنظيم شده است. مقاله
ورزي و جمعيت ايـران بـه كشـا    تر بيشدر آغاز قرن نوزدهم ميالدي (سيزدهم قمري) 

دهقانـان و مـردم    نيـز ). اكثريت قاطع عـوام را  446: 1387 داري اشتغال داشت (لمبتون دام
 ةها توليدكنندگان اصلي ثروت مادي كشـور بودنـد و بـار عمـد     آن ؛دادند ايالت تشكيل مي

از  عضــيب .)62: 1387 (اشــرف كشــيدند    دوش مــي بــهماليــات و ســربازگيري را  پرداخــت
 حكومت قاجارها را به اواخر قرن نوزدهم ارجـاع  ةدور ه درهاي عمد مهاجرتنويسندگان 

ها به شـهرها، از دو مهـاجرت    نشين مهاجرت ايل بر عالوه) Lambton ( . مثالً لمبتوندهند مي
هـاي   ها از طوايف خراسان به روسيه و مهـاجرت بـزرگ و اساسـي از اسـتان     تركمن ةعمد

اي از كشـاورزان   عده 1880 دهة ردهد. د ي خزر خبر ميهاي دريا جنوبي و مركزي به كرانه
مهـاجرتي   ،ترتيب اين . بهآن استان را ترك كردند ،علت ركود و بحران اقتصادي بهآذربايجان 

 ،تـر شـده بـود    كـه پررونـق   ،تر از كرمان و يزد به مناطق شمال شرقي ايران  در حد كوچك
  .)446: 1387 صورت گرفت (لمبتون

 شان اقتضا و نوع زندگي بهفراخور هر دوراني و  بهكه  ،روان غيراز جمعيت كوچ ،رو اين از
 ةروزنامـ ها و اخبار    گزارش از     ، در بررسياند هاي فصلي و كوچ مهاجرت ةهمواره در مشغل

ه هـا پرداختـه شـد      ت به مواردي از مهـاجر  آن در دورة انتشاركه مشخص شد  اتفاقيه  وقايع
اجرت مهـ خـويش   گـون     گونـه تناسـب داليـل    بهاي خاص    كه ساكنان بومي يا منطقه است
شـان در  ي   ها گاه   ونتو اطراف سك هاهايي كه به شهر   مكان ها و نقل   جايي   جابهمانند  ؛كردند مي

بازگشـته  ن امهاجر«ميان، البته به چند گزارش از  اين در. داشتندداخل مرزهاي مملكت قاهره 
 ،گـري امـور     تسـهيل  منظـور  بـه كشـوري   هاي ترين مقام    خواهيم پرداخت كه عالي »وطنبه 

  صادر كردند. را فراميني
گزارش اختصاصي از امر مهاجرت شناسـايي   35 اتفاقيه  وقايع ةدر بازخواني روزنام

قاجار بودنـد خـود يكـي از     ةفرودست جامع ةمهاجران از عوام و طبقعمدة كه  اين؛ شد
در اراك و اطـراف آن  براي مثـال،  آيد.    حساب مي بهقاجاريه  ةهاي مهاجرت دور ويژگي

 بسياري از رعايا از دهات خالصه به اطراف مهاجرت كرده[اند] ،دليل بارندگي و سيل به



 31   اتفاقيه وقايع  ةبراساس گزارش روزنامقاجار  ةدر دوربررسي وضعيت مهاجرت داخلي 

 

ز اي كـه ا    هـاي عديـده   گـزارش  ،). درواقـع 2، 79 ش: 1235خـرداد   15 اتفاقيـه   وقايع(
. ويژگي اشـاره بـه   گردد برمي به عامة مردم شده استمهاجرت در اين روزنامه منعكس 

هاي اين روزنامه تكرار شده اسـت.      گزارش تر بيشها و اخبار تقريباً در  مردم در گزارش
آمده نيز مردمـي بودنـد كـه بـه زراعـت و كشـاورزي        دست بههاي  هاي شغلي داده گروه

و  ،شـده بـه اصـناف، تجـار     ارائهآماري  ةشماري از جامع  اندكاند و تعداد  اشتغال داشته
  شد. كسبه مرتبط مي

  
  هاي مهاجرت زمينه. 6

هاي اصلي  و محيطي تأثيرگذار بر مهاجرت درواقع زمينه ،عوامل سياسي، اقتصادي، جمعيتي
هـاي اقتصـادي بـر مهـاجرت      ميان، زمينه و انگيز ينا دردهند.  ا تشكيل ميمهاجرت رلة ئمس

هـا   بر ديگر عوامل غلبه دارد و همين زمينه ،افرادي كه در يك جامعه زندگي مشتركي دارند
هـايي   گيـرد؛ زمينـه   مي را دربر اتفاقيه  وقايع ةهاي مهاجرت روزنام ين فراواني از دادهتر بيش
وهوايي از اين دست  آبشرايط نامناسب و رشد و شكوفايي،  نداشتنماليات سنگين،  مانند

  .)1(جدول  يما واجهم ها آنكه در روزنامه با  اند  عوامل

  اتفاقيه  وقايع ةمهاجرت مندرج در روزنام هاي      زمينه .1جدول 

 ها فراوانيدرصد  فراواني علل مهاجرت رديف

 75/25 9 هوايي و آبشرايط نامناسب  1

 00/20 7 ظلم و تعدي حكام 2

 14/17 6 شيوع بيماري 3

 43/11 4 نامشخص 4

 57/8 3 رشد و شكوفايينداشتن  5

 71/5 2 ماليات سنگين 6

 71/5 2 نبود امنيت 7

 86/2 1 احداث شهر جديد 8

 86/2 1 توجهي دولت بي 9

 100 35 جمع كل
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آمـاري   ةفراوانـي جامعـ  ين تـر  بـيش هـوايي   و آب، شـرايط نامناسـب   1جدول  براساس
تـرين گـروه اجتمـاعي مولـد ثـروت       ترين و مشخص   هاي مهاجرت را دربر دارد. مهم   هزمين

درصد جمعيـت  هفتاد و حدود بودند  چادرنشينان و نشينان دهكه از  ندبود انكشور كشاورز
ي اگر وضـعيت مناسـب آبـي و جـو     ،رو اين از .)379: 1378 دادند (شميم   ايران را شكل مي

يـا   نـد پرداخت مـي  كشـاورزي  قطعاً به امري غيـراز   ،شد   هاي اين طبقه مهيا نمي    براي فعاليت
هـاي شـديد،       سـالي و سـيل ناشـي از بارنـدگي     ها، خشك   كردند. طبق گزارش    مهاجرت مي

آب كرخه كم شده بود، اين امر مهاجرت اهـالي هـويزه بـه    «. آورد   ميبار  بهخسارت زيادي 
انتشـار   نيزهايي      گزارش ).4 ،46 ش :1230آذر  25 اتفاقيه  وقايع( »دنبال داشت بهرا اطراف 

دليل بارندگي و سيل بسـياري از رعايـا از دهـات خالصـه [اراك] بـه اطـراف        به«يافت كه 
  .)2 ،279 ش :1235 خرداد 15 همان( »مهاجرت كرده بودند

عوامـل  هـا،   درصد فراواني داده 25گزارش و  9هوايي با  و آببر شرايط نامناسب  عالوه
 ةگرفت صورتهاي  مهاجرتديگر هاي  زمينه سنگين هاي و ماليات ،رشد و شكوفايي نداشتن

دليـل شـرايط نامناسـب اراضـي      بهرسد كه رعايا  نظر مي به؛ چنين دكن يماين دوره را نمايان 
ابتـدايي و وضـعيت    ةتوسـع نبود ند. كرد خالصه اقدام به مهاجرت از محل زندگي خود مي

 الً،مــث ؛ســاكنان در مهــاجرت تــأثير داشــت ةهــاي عمــومي بــراي اســتفاد    مناســب ابنيــهنا
هايي كه در دهات خالصه انجام داد در نواحي مازندران سـعي   با آباداني 3خان قلي مصطفي«

نداشـتن  ). 3، 101 ش: 1231 دي 16 همـان (» در بازگرداندن رعايا براي زراعـت داشـت  
هاي مهاجرت را فـراهم كـرده    درصد از فراواني زمينه 5/8 گزارشسه رشد و شكوفايي با 

جـزو  همـواره   بـود كـه   هاي اقتصادي مهـاجرت  يكي از زمينهنيز هاي سنگين  . مالياتبود
زمينـه دو   اين در، 1 جدولطبق . رفت  شمار مي بهحاكمان  ازعوامل نارضايتي عمومي مردم 

  گزارش ديده شد:

اعتدالي ضابطين  علت بي بهدادن امور رعايا[يي] كه  سامانبه امر انتظام و  4خان باباخان
 يـزرع بودنـد، مـأمور شـد     ماليات، دهات را ترك كرده و دهات خالي از سـكنه و لـم  

  .)4، 119 ش: 1232ارديبهشت  22 همان(

 .شـد  مهـاجرت مـي  دور از انصـاف باعـث    بهو   هاي ظالمانه اخذ ماليات از مردم با شيوه
همـين حكايـت را    ،كه سه سال بعد در اين روزنامـه انعكـاس يافـت    ،گزارش دوم ماليات

  :دارد   دربر
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حاصـل شـاليزارها و غيـره برداشـت شـود       كه از اين قبلدر استرآباد حكام  ،براين سابق
بـه قيمـت نـازل     لمبـه سـ  ناچـار اجنـاس خـود را     بـه كردند و رعايا  ماليات حواله مي

شد،  نقد آن از رعايا اخذ مي فروختند و بدهي جنسي نيز به قيمت باال تسعير و وجه مي
رسيد و اغلب رعايـا مجبـور بـه مهـاجرت و      جهت ضرر و خسارت به رعايا مي اين به

  ).3 ،275 ش :1235ارديبهشت  18 همان( شدند ميمتفرق 

آمـاري ايـن بررسـي را    جامعـة  هاي مهاجرت     ترين زمينه ظلم و تعدي حكام يكي از مهم
درصـد فراوانـي ايـن مؤلفـه حكايـت از آن دارد كـه        بيسـت كـه   طـوري  بـه ؛ دهـد  تشكيل مي

نبوده و عموماً مهاجرت  پذير مردم تحملعامة قاجار براي  ةگيري و تعدي حاكمان دور سخت
رت به خارج از مرزهـاي  هايي از مهاج    كه گزارش جايي تا .دهند را بر قرار و زيستن ترجيح مي

  ايران نيز در اين روزنامه انتشار يافته است. 
دليل بدرفتاري حكام و مباشرين برخـي از ايـالت خـوي و آذربايجـان جـالي وطـن        به«
  .)4 ،37 ش :1230مهر  24 همان» (كردند

چراكه در گزارش ديگري از همين  ،چنان باقي ماند بدرفتاري و تعدي حاكمان هم ةمسئل
براثر ظلم و تعدي حكام بر رعايا، چند خانوار رعيـت  «شويم:  ميمواجه منطقه دوباره با آن 

ظاهراً مهاجرت بـه   .)4 ،106 ش :1231 بهمن 21 همان( »اند از خوي به عثماني كوچ كرده
گـزارش   ةدرادامـ  ؛بـود  مملكتي پيـدا كـرده  ن مسئوالكشور بيگانه بازخورد مناسبي در بين 

ها به وطن خـود   جا اين خانواده دنبال دستور صدراعظم در كاهش ماليات آن به«شاهديم كه 
در « ؛هاي مذهبي نيز از ظلم و تعدي حكام دور نماندند   ، اقليتميان اين در (همان). »بازگشتند

 5يسبب تعدي حكام جالي وطن كرده بـه بنبـال   بهسال پيش هفت خانواده مجوس  15يزد 
  ).5 ،29 ش :1230 مرداد 30 همان( »هند رفته بودند

هـا   گونـه مهـاجرت   اين ةاما ويژگي عمد ،شد ميمهاجرت مردم باعث  نيزشيوع بيماري 
رفـت يـا كـاهش     كـه خطـر بيمـاري ازبـين مـي      زماني ؛بودن آن است موقتيمدت و  كوتاه
شيوع يافته و  6در بارفروشبيماري وبا « مثالً، گشتند؛ به شهرهاي خود بازمييافت، مردم  مي

اما اين روزها شدت بيمـاري   ،شدن مردم از اوطان [وطن؛ شهر] خود شده بود متفرقباعث 
) يـا  3، 158 ش: 1232 بهمـن  20 همان( »اند هاي خود بازگشته كاهش يافته و مردم به خانه

و روزانـه   امسال تعداد تلفات زيـاد «كه  است گزارشي كه از بروز بيماري وبا در تهران آمده
» اند شميران پناه بردهپاية  كوهرسد، بسياري از مردم شهر را ترك كرده و به  نفر مي 70 - 80به 
  .)1، 120ش :1232ارديبهشت  29 همان(
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هـاي مهـاجرت    زمينه ها اي بود كه با شيوع آن و طاعون سه بيماري عمده ،وبا، ناخوشي
عنوان بـود   ششها  اين گزارش ؛ تعداددكر يممنطقه را فراهم عمدتاً موقت يك شهر يا يك 

بندرعباس، تهران، كرمان،  گرفت. شهرهاي دربر ميها را  گزارشكل درصد هفده كه حدود 
  .ده بودنشدمواجه  مسئلهو بسطام با اين  ،بارفروش، تبريز

 :1238مهـر   6 همان( »سرخس ةناحينام ناصري در  بهاحداث شهر جديد « ،اين بر عالوه
» مهاجرت شمار زيادي از مردم شـد  آباد كه باعث توجهي دولت به خرم بي«و  )2 ،446ش 

كه  ،گزارش نيز چهار. بود شدهرت مردم نيز موجب مهاج )4 ،44 ش :1230آذر  14 همان(
كـه   اسـت  ارائـه نـداده  ها     اي از علل مهاجرت نشانه هيچ، است مهاجرت منتشر شده ةدربار
  گيرد. دربر مينيز ها را  رصد از كل گزارشد يازده
  

  مناطق مهاجرفرست. 7
ها تنظـيم     گزارش از مهاجرت 35 اتفاقيه  وقايع ةروزنامهاي  آماري حاصل از داده ةجامعدر 

جغرافيـايي   ةمنطق 24. اين تعداد در ندكرداز محل سكونت خود مهاجرت ن امهاجرشد كه 
شدند. واليت استرآباد پنج گزارش از مهاجرت  بندي    دسته )پيوست 1(جدول  مهاجرفرست

در استرآباد برخـي از رعايـا وطـن    «ين فراواني اين بخش است. تر بيشكه در روزنامه دارد 
[،]  جهـت ضـرر و خسـارت    بـه «يا  )3: 234 ش :1234 مرداد 4 همان» (خود را ترك كرده

 ).3، 275 ش :1235 ارديبهشت 18 همان» (اغلب رعايا[ي استرآباد] مجبور به مهاجرت شدند
يكـي از   ؛دهنـد    رعايـا را تشـكيل مـي   ــ   اسـترآباد گـروه مهـاجر    »واليت«گزارش  هر پنج
هايي را درحالت     برخي اوقات چنين گزارش ،ست كه در روزنامها هاي اين بخش آن   ويژگي
 آمـده  آبـاد    خرم ةروزنامدر گزارش  مثالً،؛ نويسد   از واليات مي به اشارت مستقيميعني  ،كلي

آباد شمار زيادي از مردم محل مهـاجرت كـرده و      توجهي [دولت] به خرم   دليل بي به«است: 
 طور هجا ب در اين )4 ،44 ش :1330 آذر 14 همان( »ه شده بودمواجبودن جمعيت  كمشهر با 

 آمده 1  نموداركه در  گونه   منتسب شد. همان )آباد   خرم( مهاجرت به اين شهر ةمسئلمشخص 
 :نـد از ا عبـارت  ،شـد اشـارت   ها آنكه در روزنامه به  ،ين مناطق مهاجرفرستتر بيش، است

و  ،اراك، اصفهان، زهاب، كرمـان  ؛گزارشچهار  با و سپس مازندرانگزارش پنج با استرآباد 
آذربايجان، بروجرد، بسـطام، تهـران، جـام و بـاخزر،      براي و ؛گزارشدو هركدام  نيزهويزه 
و يـزد هركـدام يـك     ،، خوارزم، خوانسار، خوي، زنجان، سرخس، شوشتر، همدانآباد    خرم

  گزارش از مهاجرت ساكنان قيد شده است.
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  اتفاقيه   وقايع. سهم پراكندگي مناطق مهاجرفرست در روزنامه 1نمودار 

ديگر، اگر پراكندگي مناطق مهاجرفرست در چهار جهت اصـلي جغرافيـايي    يدر تحليل
شرق با دو گزارش     )، جهت2(نمودار  تعميم داده شودبا مجزادانستن مناطق مركزي كشور 

مهاجرفرست كشور بـا   ةمنطقين فراواني تر كماز سرخس و باخزر (هركدام با يك گزارش) 
درصد  58/8 از جنوب مملكت با فراواني چنين هم .استداشته  در اين دوره را درصد 72/5

كه كرمان بـا دو و بنـدرعباس بـا يـك گـزارش در منـاطق        است شده ارائهنيز سه گزارش 
و  ،يعنـي اسـترآباد، مازنـدران    ،اند. واليات جهت جغرافيايي شمال   داشته   مهاجرفرست سهم 

امـا از دو   ،از گيالن هـيچ گزارشـي انعكـاس نيافتـه     ؛شدند    ميدارالمرز شناخته  با نامگيالن 
 71/25كـه فراوانـي    ه استگزارش قيد شد جپنترتيب چهار و  بهمازندران و استرآباد  ةمنطق

هـايي از     گـزارش  بـا دهد. غـرب ايـران      اين بخش نشان مي هاي    گزارشدرصدي را از كل 
و بروجرد با يك مورد و دو گزارش مهاجرت از  ،، تبريز، آذربايجانآباد    خرمشوشتر، خوي، 

شدن يك گزارش از ورود خانوارهايي كـه از عثمـاني بـه     اضافهو هويزه با  زهابشهرهاي 
درصد از كل منـاطق مهاجرفرسـت را تشـكيل     43/31 غرب ايران مهاجرت كردند، فراواني

چون تهران، همـدان،   درصدي با شهرهايي 58/28 ارمقدنيز . از مناطق مركزي ايران اند داده
و يزد هركدام با يك گزارش و دو واليت اصـفهان و اراك بـا دو    ،زنجان، خوانسار، بسطام

  اند.   ين مناطق مهاجرفرست را تشكيل دادهتر بيشگزارش 

  
  مهاجرفرستگانه  . مناطق پنج2نمودار 



  1396سال هفتم، شمارة دوم، پاييز و زمستان ، تحقيقات تاريخ اجتماعي   36

 

 ةروزنامانتشار  ةسالها از دورة ده    مناطق مهاجرفرست باتوجه به تعداد داده ،ترتيب اين به
كـه   انـد     ايـران و شـمالي   ،شاه نواحي غـرب، مركـزي      داري ناصرالدين در زمام اتفاقيه   وقايع

  دادند. ميمستعدترين نواحي مهاجرفرست كشور را تشكيل 
  

  مناطق مهاجرپذير. 8
 ةروزنامـ اين امر حكايت از آن دارد كه  ندارد؛ پراكندگي مناطق مهاجرپذير وضعيت روشني

بوده است. مطابق جدول  مواجهاطالعات روشن  ئةارارسمي دولت در اين بخش با ضعف 
گـزارش را تشـكيل    24آوري مهاجرت با مقصد نـامعلوم      هاي جمع    ) داده2مرتبط (جدول 

، هـا     گـزارش هـاي ايـن بخـش اسـت. از ايـن تعـداد          فراواني درصد 69 دهند كه معادل      مي
مدتي «؛ كند    ميمقصد را اطراف عنوان  ،كند   به مهاجرت جمعي اشاره مي روزنامه كه هنگامي

» دنبـال داشـت   بـه اين امر مهاجرت اهالي هويزه بـه اطـراف را    .بود آب كرخه كم شده بود
رعايـا از  «شدن سـيل   جاريدليل بارندگي و  هيا در اراك ب .)4 ،46 ش :1230آذر 28 همان(

خارج  .)2 ،279  ش :1235 خرداد 15 همان(» كرده بودنددهات خالصه به اطراف مهاجرت 
هايي از ايران بودنـد.      جمعيت از مرزهاي جغرافياي سياسي ايران نيز جزو مناطق مهاجرپذير

سبب تعدي حكام جـالي وطـن كـرده و بـه      به«مذهبي زرتشتيان در يزد        تعدادي از اقليت
ديگـر از منـاطق    يكـي  نيز عثماني .)5 ،29 ش :1230مرداد 30 همان( »بنبالي هند رفته بودند

يزدي سـاكن   ةطايف«كه است گزارش شده  مثالً، ؛غرب ايران بود ةمنطقت مهاجرپذير جمعي
 و نيـز  )3 ،353 ش :1236 آبـان  14 همـان » (غرب ايران به خاك دولت عثماني رفته بودند

كرمانشاهان به خاك عثماني مهاجرت كرده  ةالحكوم    سلوك نايب سوءسبب  بهاهالي زهاب «
 بجنـورد، كـالپوش، شـهر    مانندشهرها و مناطقي  .)2 ،78 ش :1231 مرداد 7 همان( »بودند

هـاي شـميران تهـران نيـز ازجملـه         پايـه  و كوه ،بادآاسترسرخس و  ةناحيجديد ناصري در 
  .جا ساكن شده بودند در آنن امهاجربود كه  اي نواحي

  پراكندگي مناطق مهاجرپذير. 2جدول 
ها درصد فراواني فراواني مناطق مهاجرپذير رديف

 69 24 مهاجرت با مقاصد نامعلوم 1

 71/5 2 عثماني 2

 86/2 1 استرآباد 3

 86/2 1 آباد حسيناميرآباد و  4
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 86/2 1 ايران 5

 86/2 1 بجنورد 6

 86/2 1 خارج 7

 86/2 1 كالپوش 8

 86/2 1 شميرانپاية  كوه 9

 86/2 1 ناصري 10

 86/2 1 هند 11

 100 35 جمع كل

  
  ادوار زماني مهاجرت. 9

 چنـين  هـم يـابي بـه سـنجش دقيـق و      باتوجه به لـزوم دسـت   ،در سنجش پراكندگي زماني
سـبب   بـه  گونـاگون هـا و فصـول      قمري برمبناي ماه  هجريگرفتن اين نكته كه تاريخ  درنظر

تحليـل فضـا و محيطـي مناسـب     از  كه را نداشته استحركت و گردش زماني اين قابليت 
شمسي برگردانده   هجريبه  گزارش شده در بررسيي ها تاريخ ةهم ،بنابراين ،شوداستخراج 

) پيوسـت  2جـدول  ( ه اسـت شـد  يدهسـنج مهاجرت  ةمسئلگاه پراكندگي زماني  ن و آ شده
آمـده بـا شـرايط       پـيش هـاي     ها مهم بـود كـه مهـاجرت       در تحليل و توصيف داده چنين هم
  وهوايي كشور ايران تطبيق داده شود. آب

  
  (درصد) اتفاقيه وقايع روزنامة . سهم پراكندگي زماني مسئله مهاجرت در 3نمودار 

ين تـر  بـيش هـا،     شـده از گـزارش   انجـام و مطابق بـرآورد و مطالعـات    3براساس نمودار 
منتهي بـه ارديبهشـت بـا سـهم معـادل        مهاجرت در ماه ةمسئل ةبارشده در هاي چاپ گزارش

 ؛دوم قـرار دارد ردة ه در خرداد در شدمنتشر هاي گزارش ،آن از پساست.  بودهدرصد  14/17
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به خود اختصـاص  شده  هاي ارائه گزارشاز كل  ي رادرصد 29/14كه سهمي معادل  طوري به
و دي با  ،ور، آذردرصد، شهري 43/11گزارش و سهم چهار هاي مرداد و بهمن با  . ماهدهد مي

 71/5گزارش و سهم فراواني دو و اسفند با  ،درصد، تير، مهر 57/8و سهم سه تعداد گزارش 
هـاي   گـزارش هاي بعدي قرار گرفتند. اين درحالي است كـه تعـداد    ترتيب در رده به ،درصد
را بـه خـود    يدرصـد  86/2 و سـهم  يك گزارش معادل ،ين فراوانيتر كمه در آبان شدمنتشر

 كه در فروردين هيچ گزارشي از مهاجرت منتشر نشـده  اختصاص داده است و باتوجه به اين
، اتفاقيـه   وقـايع روزنامـة  سـاله انتشـار    دهبراساس سنجش آماري ادوار زماني در دورة  ،است

زمـان حركـت و    بـراي را  )بهار( وهوايي بهترين فصل سال   اين دوره در شرايط آبمهاجران 
 43/31مورد گزارش و اختصـاص سـهم    11كه فصل بهار با  طوري به ؛اند    جايي برگزيده هجاب

مهـاجرت را   ةمسـئل ين سهم پراكندگي زمـاني  تر بيشه، شدمنتشرهاي  گزارشدرصدي آمار 
جايي خود  هاي ارديبهشت و خرداد را مستعدترين زمان براي حركت و جابه گرفته و ماه دربر
ه گزارش ردة دوم ادوار مهاجرتي ايـن دوره  تابستان و زمستان هركدام با نُدانستند. فصول      مي

  آخر اين مجموعه قرار گرفت.رتبة از تاريخ ايران را تشكيل دادند و فصل پاييز در 

  ي موضوع مهاجرت   ها    پايش پراكندگي زماني داده .3جدول 

    
 هشـت بـا تعـداد    1231ل )، سـا 3(جدول  هاي مهاجرت   در پايش ساالنة داده چنين هم

هـاي     سـال ( 1239و  1229 هاي     سالدر ساله بود و  دهترين سال اين دورة     گزارش مهاجرتي
و ايـن يعنـي ازنظـر اوليـاي     است هيچ گزارشي چاپ نشده  )اول و آخر زمان نشر روزنامه

شـايد بتـوان نتيجـه     ،بنابراين؛ استفتاده نيمملكت مهاجرتي اتفاق  گوناگوندولت در نقاط 
و اجتمـاعي همـراه بـوده     ،هايي با ثبات اقتصـادي، امنيتـي     گرفت اين دو سال ذكرشده سال

 )كشاورزان( پذير جامعه   ... نيز قشر اصلي آسيب ثباتي اقتصادي و   بروز بي ،رو    است. ازهمين
  دست به مهاجرت بزنند. )بهار( را واداشته است در شروع فصل كشت و زرع

  
 اجتماعي مهاجرت ةمقولدولت و مهاجرت؛ نقش دولت در . 10

 رصـد شـده   پديدة مهاجرت ةدربار اتفاقيه  وقايعروزنامة از مندرجات  ي كهگزارشسي و پنج 
دهد. مهاجرت در هـر     دست مي هب را اجتماعي در اين دوره ةمسئلاطالعات كافي از اين  است

جمع12291230123112321233123412351236123712381239سال     محور

0484235531035 مهاجرت
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دنبـال   بـه و فرهنگي گوناگوني را  ،اقتصادي، اجتماعي اتاي تأثير   شكل و با هر انگيزه و نتيجه
ـ  بهها    رو همواره ازسوي دولت اين از .دارد نگريسـته شـده و در   بـه آن  اي پيچيـده     مسـئله  ةمثاب

 .)106: 1392(ايراندوسـت   گـذاري در كـانون توجـه قـرار داشـته اسـت       مديريت و سياست
هـاي     هاي دولت   گري از اولويت   و امر تسهيل ها آنة و توسع ها   منظر، توجه به زيرساخت ازاين

 المللـي  بينهاي اعم از داخلي و    مهاجرتـ  آيد. همين امر ازنظر اقتصادي   شمار مي هبگوناگون 
شاه        ناصرالديندورة ) و در 121: 1380(زنجاني مكانيزمي براي بازتوليد توزيع كار است ـ ][آن

سـالة   دهاقدامات دولتي حكومت ناصري باتوجه به همين دورة انتشار ترين  نيز جاري بود. مهم
 انجام آباداني بـروز پيـدا كـرده اسـت    زمينة ها در     در توجه به زيرساخت اتفاقيه  وقايعروزنامة 
اقدامات ... از  و ،قنوات، تأمين امنيت هتنقيها،    رودخانهحاشية تعمير سد و  .)پيوست 4(جدول 
اهتمـام حـاكم    بـه شدن رعايـا،   متفرقهويزه و ناصرية از خرابي سد  آيد. بعد   ميشمار  بهدولتي 

سد مذكور تعمير شد و آب جريان افتـاد، رعايـا بازگشـتند و مشـغول زراعـت و      «خوزستان 
 ش :1234 خـرداد  3 اتفاقيه  وقايع(» كشاورزي هستند و اميد است [منطقه] رو به آباداني برود

آبـاد را      حاكم مازندران قلعه و نهر و زراعت اميرآبـاد و حسـين  « اي ديگر   يا در نمونه .)4 ،225
سامان داد و كس فرستاد تا مهاجرين را كه در بارفروش و جاهاي ديگر متفرق بودند بـه ايـن   

  .)3 ،288 ش :1235 مرداد 16 همان» (جا مشغول زراعت باشند ها بكوچانند تا در آن    مكان
 بـارة ها از بخـش اقـدامات دولـت ناصـري در       داده يتحليل محتواي، در 4 مطابق نمودار

بهبود وضعيت منـاطق   براي هاي الزم      انجام زيرساخت منزلة هبمهاجرت، سهم آباداني لة ئمس
روست.  هها روب فراواني هفت گزارش با حجم بيست درصدي گزارش با مهاجرتو كاهش 

  .دارد، اهميت است و رصد شدهگزارش تنظيمي اخذ  35اين رقم چون از ميان 

  
  اتفاقيه وقايع روزنامة شده در مسئلة مهاجرت در  . فراواني اقدامات دولتي انجام4نمودار 
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 ةمسـئل از اقدامات حاكمان ناصري بود كـه درقبـال رفـع     يتأمين امنيت نيز بخش ديگر
مسـئول   جايگاه درشده در هر واليت و ايالت  گماشتهمهاجرت اين دوره صورت گرفت. حكام 

. شـوند امنيت موظف بودند كه با تأمين امنيت اماكن، موجب آسايش و آرامش مردم منطقـه  
دليل سوءرفتار حكام و مباشرين، برخي از ايالت آذربايجان از وطن خود رفته بودند ايـن   به«

: 1230مهر 24 همان» (روزها باوجود حاكم جديد و برقراري امنيت به موطن خود بازگشتند
چون اين ايام آرامش و آسايش در يزد حاكم اسـت  «ارشي ديگر    در گز چنين هم .)4 ،37 ش

هاي تأمين امنيت با سه    داده .)5 ،29  ش :1230مرداد 30 همان» (هاي مذبور بازگشتند    مجوس
  درصد در زمرة اقدامات دولتي حاكمان ناصري قرار داشت. 57/8گزارش و فراواني 

آيـد كـه حاكمـان       شمار مـي  هترين اقدامات دولت ب يكي از مهم حمايت و تشويق رعايا
بردند. گماشتگان دولتي در برخي مـوارد     كار مي هدر سلوك حكومتي خود ب گوناگونمناطق 

  ؛كنند   برخورد مي »رعايا«با موضوع مهاجرت  »با نهايت معقوليت و حسن سلوك«
اماكن و اوطان خود ه اميدواري تمام بخوشي و  كه هم رعاياي مذبور با دل طوري هب

اند و هم بيگلربيگي اسـترآباد و     آمده هريك مشغول رعيتي و شغل و كار خود شده
 4 همـان ( انـد    هاي رضـامندي از او داشـته   ساير اهالي واليت از نوكر و رعيت منت

  .)5، 234 ش: 1234 مرداد
ـ شـتن دارغبت كه به برگشتن  ينامهاجرها براي    برخي حمايت هـاي     صـورت كمـك   هد ب
يزرع مانده  لمباباخان بجهت انتظام امر فُرَيدن چون بعضي دهات  خان. «بوداقالمي و جنسي 

هـا داد و   كـاري آن  زراعـت خروار تخم بجهت  400بقدر  ،متفرق شده بودندجا  نآ ةسكنو 
 :1232 ارديبهشـت  22 همـان (» ها را بدهات فرسـتاد تـا مشـغول زراعـت خـود باشـند       ن آ

مهـاجرت بـه بخـش     بارةدر گرفته صورتهاي اقدامات    ) شش مورد از گزارش4 ،119  ش
دولت قاجاري بـراي   ،منظر اين ازگردد.    مي   بر 14/17ها با درصد فراواني    ها و تشويق    حمايت

  كارهاي اجرايي قرار گرفته است. در دومين مرتبه از بخش اقدام و راهن ابازگشت مهاجر
از روزنامه صـورت گرفتـه    نقل هدر اين دوره بن امهاجر بارةكه در ياز اقداماتديگر   يكي

مهاجرت به اين اقـدام دولـت    بارةاعمال تخفيف مالياتي است. چهار گزارش از روزنامه در
شد.     گردد. اين سنخ از اقدامات گاهي به صدور حكمي از صدراعظم قاجاريه منتهي مي   برمي

بدنبال دستور صدراعظم [كه  ،از خوي به عثمانيه كوچ كرده بودند چند خانوار رعيت [كه]«
 همـان (» جا، به وطن خود بازگشـتند  اين زمان ميرزاآقاخان نوري بود] در كاهش ماليات آن

هـا صـادر      ازسـوي حكـام ايالـت    نيـز مالياتي ت عافيمگاهي  .)4 ،106 ش :1231بهمن  21
هـا نـزد    متفـرق شـده بودنـد كدخـداي آن     هـاي گذشـته   جمعي از كرمان كه سال« ؛شد   مي
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مقرر كرده تا چهـار  يدالدوله ؤمجمع كنند و  را]ن امهاجررفته متعهد كردند كه [يدالدوله ؤم
 6 همـان (» ها مطالبه نشود تا در كمال آسودگي به رعيـت مشـغول باشـند    سال چيزي از آن

بـا  ن امهـاجر هـاي بازگشـت      يكي از اقدام منزلة هبكاهش ماليات  .)4 ،69 ش :1231 خرداد
ميزان نيـز   همين بهاقدامات دولتي را دربر گرفته است.  مجموعهدرصد  43/11چهار گزارش 

رسيدگي و  ،درواقع ه است؛پرداخته شدن امهاجراقدامات دولت به رسيدگي و نظارت امور 
روند مهاجرت متوقف شود يا حتي  شد    ميو مشكالت رعايا باعث  مسائلنظارت حكام به 
  ،ن صورت گيرد. در استرآبادابازگشت مهاجر

كردنـد      كه حاصل شاليزارها و غيره برداشـته شـود ماليـات حوالـه مـي      اين  از لبحكام ق
 شدند    رسيد اغلب رعايا مجبور به مهاجرت مي   جهت ضرر و خسارت به رعايا مي اين به

شدن رعايا مقرر كرده تا رفـع محصـول دينـاري بـه      متفرق[،] حاكم براي جلوگيري از 
عينه  چه جنس است به چه نقد است نقد و آن رعايا حواله نشود در وقت برگشت نيز آن

  .)3 ،275 ش :1236 ارديبهشت 18 همان( جنس كارسازي شود
و جلـوگيري از  شد     راه براي ماندگاري رعايا در مساكن خويش هموار مي ،ترتيب بدين

و  ردنـد برگ ،كه به ديگر شهرها و نقاط اطراف رفته بودنـد  ،نامهاجرن روند باعث شد تا اي
  .شوندمشغول زراعت 

پرداخـت  ني امهاجردهي شرايط اسكان  در دو گزارش از روزنامه، حاكم منطقه به سامان
برگشـتند   ،اصلي خود، جام و باخزر ها كه به يورت    هزاره ،كه به وطن برگشتند. در خراسان

براي اوليـاي   مسئلهو زندگاني در خاك خراسان عادت طبيعي خود و اجدادشان بود...، اين 
  ،جاكه شاه خود شخصاً به صدور فرمان دست زد. از آن   بوده كه ناصرالدين قدر مهم ن آدولت 

قدر نبود كه كفايت ايالت و رعايـاي سـابق و هـزاره نمايـد لهـذا       آب و زمين مرتع آن
شاهنشاه حكم نمود كه هزاره را از جام و باخزر كوچانده به صغات سبزوار و جوين و 

 11 همـان ( بدهدسكني  ،بسيار خوب است هاي     محلاسفراين و فرومد و فيروزآباد كه 
  .)3 - 2 ،422 ش :1237 اسفند

هـا     پايـه  مردم به كـوه  ،شيوع پيدا كرد در تهرانكه بيماري وبا  هنگامي ،ديگر يدر گزارش
مناسب در روزنامـه هـم در    رساني    اطالعدولت در اين هنگام با آموزش و  ؛مهاجرت كردند
به شهر تهـران  ن امهاجرو هم سعي در بازگردندان  ردكتالش بيماري  تر بيشمقابله با شيوع 

بـراي اسـكان    نيـز گزارش ديگري  .)2 - 1 ،120 ش :1232 ارديبهشت 29 همان( را داشت
شهر جديد ناصري  ،سرخس ةناحيدر  ؛شمسي در روزنامه انعكاس يافت 1238ها در     هزاره
اند امر سرخس از اتمام شـهر جديـدالبناي ناصـري و نشـاندن         از قراري كه نوشته« ؛بنا شد
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). از 2 ،446 ش :1238مهـر   6 همـان ( »خانوار و گرفتن نسخ زراعت قريب به اتمام اسـت 
كان اجبـاري صـحراگردان در اسـترآباد    يك گزارش از اسـ  نيزهمين جنس اقدامات دولت 

قلعه را يا به اين طرف  قاريتركمانان [صحراگردان] « بودجا در تالش  انتشار يافت. حاكم آن
  .)3 ،361 ش :1236دي  10 هماناسكان دهند ( »خوارزم
وهـوايي مناسـب    آبدليل نبود شرايط  بههايي  مهاجرت ،نوشته شد تر كه پيش گونه همان

 ،روزنامـه  336 ةشـمار در  .و نيز كمبود آب صورت گرفته اسـت  ،كشاورزي ،براي زراعت
وهواي خوب و فراواني بـارش و آب در خمسـه    آبدليل  به«: است از زنجان آمده يگزارش

تفرق شده بودنـد در ايـن اوقـات بـه     جا و زنجان كه در سنوات سابق م بسياري از اهالي آن
 درايـن گـزارش    ماننـد و  )4، 336 ش :1236تيـر   18 همان» (داوطان خود مراجعت كردن

امروزه  .)3، 101 ش :1231دي  16 همان(نيز درج شده است  361شمارة  مازندرانروزنامة 
نيز ساكنان روستا و دهات مختلف در مواجهه با كمبود بارندگي و نبود آب براي كشاروزي 

  كنند.    يا زراعت مهاجرت مي
  
  گيري نتيجه. 11

مهـاجرت را در بطـن جامعـه و     ةمسـئل محتـوا        روش تحليـل با كه  استرويكرد مقاله بر آن 
. از اهميـت  كنـد بررسي  ،اتفاقيه  وقايعروزنامة هاي    گزارشاستفاده از  با ،ناصريدورة روزگار 

هاي رسمي و دولتي عصـر خـود اسـت.       گزارش ةيافت انعكاسروزنامه همين بس كه تنها منبع 
گـزارش   35حدود  شد،مطالعه زمينه  اينهاي روزنامه در    اخبار و گزارشكلية با دقت  ،رو   اين از

 هـاي  بنـدي         تـرين دسـته   قرار گرفت. يكي از مهم يادشده و در مراحل پايش روش ،شدتنظيم 
پيشـتاز  پنج گزارش هاست. ايالت استرآباد با انتشار     گرفته پراكندگي انتشار اين گزارش صورت

دنبال اين  هاين بخش بود و آذربايجان و مازندران هركدام با چهار گزارش در سنوات متفاوت ب
از بقيه داشـتند.   تر بيشاي    شده گزارشهاي     اين سه ايالت تعداد مهاجرت ،ايالت بودند. درواقع

ـ دارد؛ محتـوا اهميـت       ها در تحليـل    زماني مهاجرتدورة  هـاي   ين مـاه تـر  بـيش كـه   طـوري  هب
 ) بـود كـه  ج گـزارش پن( خرداد) و گزارش  شش( ارديبهشت زمينه اين منتشرشده درهاي    گزارش

 سـالي، بارنـدگي شـديد و    . خشـك شـت هـاي سـال را دا     هـا و مـاه     زماني از ساير تر بيشسهم 
زراعـت   كه عمدتاً به بخش كشاورزي و ،وهوايي        شدن سيل در غالب شرايط نامناسب آب جاري

هاي ايـن دوره را تشـكيل       هاي مهاجرت    ترين علل و زمينه   عمده كرد،   خسارت جدي وارد مي
شماري از همان رعيت گاه كه از ظلم ». مشغول رعيتي«بودند و » رعيت« نيزمهاجران داد و    مي

  دادند. مي ترجيحو فرار را بر قرار  كردند، مي جرتاهم ،آمدند     ستوه مي و تعدي حكام به
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 5 مطـابق جـدول   ،مهـاجرت  ةمسـئل شـده در   انجـام در پايش و تحليل نتايج اقدامات 
ـ   ها و تحليل محتواي    پيوست كه از داده نشـان   اسـت،  دسـت آمـده   همـرتبط در روزنامـه ب

داشـته   اي مناسب و مثبت دربر    مدهاي اقدام دولت، نتيجهآ گزارش پي 25دهد در تعداد    مي
. تعـداد ده  شـد    ن ميادرصد اين اقدامات منتهي به بازگشت مهاجر 43/71كه  جاييتا ؛است

اي  شده نتيجه هاي بررسي   شگرفته از گزار صورتدرصد از اقدامات  57/28يعني  ،گزارش
  را نمايان نكرده است.

 كـه  كـرد اذعـان  گرفته با محوريت موضوع مهاجرت بايـد   انجامبراساس تحليل آماري 
 ةمسئلرسد    نظر مي بهبردند و    سر مي به را اقشار فرودست مردمِ اين دوره در مشقت، زندگي

 ،انـد     كه از اين اقشار مطالبات مالياتي و تأميني انتظار داشـته  ،داران عصر مهاجرت براي زمام
ن اگرفتـه در رفـع و بازگردانـدن مهـاجر     صـورت و باتوجه به اقـدامات   داشته استاهميت 

مانند دو گزارش مندرج  نيز مهاجرت مردم كشور ةمسئلتوان به اين نتيجه رسيد كه حل  مي
شـاه و  ( اول و دوم دولـت  هـاي     شخصـيت ورود  كه منتهي بـه  ،422و  106 هاي    شمارهدر 

ملي بدان نگريسـته و   اي مسئله ةمثاب به ،ن شدافصل مشكالت مهاجر و براي حل )صدراعظم
ساله انتشـار   ده ةدوردولت در  راني حكم ةشيوها و    گذاري مهم در سياست يموضوع مثابة به

  بعدي ناكارآمدي آن مشهود است. هاي   گرچه در دوره ؛قرار داشت اتفاقيه  وقايع ةروزنام
، از اتفاقيـه   وقايع ةروزنامموضوع مهاجرت از  شده، هاي بررسي   اخبار و گزارش ةكليدر 

ميـان نيـاورده و در نشـر برخـي از خبرهـا مشـاهده        مسافرت يا مهاجرت مقطعي سخني به
بـودن   معطـوف  دليـل  تـوان بـه      اين امر را مي ؛نوشته شده است »مهاجرت« ةكلمكه  شود    مي

اجتماعي  ةمسئلبه رفع  گوناگونتوجهات دولت به امر مهاجرت رعايا دانست كه در اشكال 
  مهاجرت در كشور پرداخته است.

  
  ها نوشت پي

 

خبـار و گـزارش مربـوط بـه     به بازنويسي و انتشار ا فقطكه  هكتابي منتشر شد ،هاي اخير در سال .1
شده ه نئتبع آن هيچ تحليلي نيز ارا پرداخته و به اتفاقيه  وقايع ةجغرافيايي كردستان از روزنام ةحوز
  .1389 كيش   صداقت بنگريد به .است

از تحليل محتوا تعاريف زيادي در كتب آمده است؛ دربين انديشمندان علوم اجتمـاعي دربـارة   . 2
شـده   هـاي انجـام      نظر است، امـا در بررسـي   يا يك روش باشد اختالف كه تحليل محتوا فن اين

ميان، كريپنـدورف   اين دربارة سه شرط عينيت، نظم، و عموميت در بينشان اجماع وجود دارد. از
)Krippendorff Klausپـذير و     منظـور اسـتنباط تكـرار    كند كه بـه    ) آن را فني پژوهشي معرفي مي
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رود. وي هـدف از ايـن تحليـل را ماننـد ديگـر         كـار مـي   هـا بـه   ربارة مـتن آن ها د    معتبر از داده
 دانـد     كردن شناخت، بينشي نو، تصوير واقعيت، و راهنماي عمل مي هاي پژوهشي فراهم   تكنيك

منزلـة روشـي    ) تحليـل محتـوا را بـه   Bernard Berelson). برلسـون ( 25: 1378(كريپنـدورف  
 ستماتيك، و كمي محتواي آشكار ارتباطـات تعريـف كـرده اسـت    تحقيقي براي توصيف عيني، سي

  پرداز متأخر استوار است.   )؛ روش تحقيق اين مقاله براساس نظرات نظريه93: 1384 (بري
ش  1229 - 1234/ ق 1271 تـا  1267بـود كـه از    ،السـلطنه  نايب ميرزا، عباسوي پسر دوازدهم . 3

  ).109: 1384 (قائمي سال حاكم مازندران بود پنج مدت به
هـاي ايـران و    از سرداران شجاع جنـگ  ،اصالن  سردار ايرواني يا سردار ساري ،خان محمدحسن .4

 و يـزد بـود   ،بلوچسـتان ، ش حاكم كرمان 1230 - 1234 /ق1271تا  1268روس بود كه از سال 
  ).329، 1 ج :1378 (بامداد

  . بمبئي5
  بابل .6
  

  ضميمه: جداول و نمودار
  اتفاقيه وقايع روزنامة . پراكندگي مناطق مهاجرفرست در 1جدول 

  
 

فراوانيمناطق مهاجرفرسترديف
درصد فراواني هاي 

 موجود

 14,29 5 استرآباد 1

 11,43 4 مازندران 2

 5,71 2 اراك 3

 5,71 2 اصفهان 4

 5,71 2 زهاب 5

 5,71 2 كرمان 6

 5,71 2 هويزه 7

 2,86 1 آذربايجان 8

 2,86 1 بروجرد 9

 2,86 1 بسطام10

 2,86 1 بندرعباس11

 2,86 1 تبريز12

 2,86 1 تهران13

 2,86 1 جام و باخزر14

 2,86 1 خرم اباد15

 2,86 1 خوانسار16

 2,86 1 خوي17

 2,86 1 زنجان15

 2,86 1 سرخس19

 2,86 1 شوشتر20

 2,86 1 عثماني21

 2,86 1 همدان22

 2,86 1 يزد23

 100 35 جمع كل
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  (درصد) اتفاقيه وقايع روزنامة . سهم پراكندگي مناطق مهاجرپذير در 1نمودار 

 پراكندگي مناطق مهاجرپذير .2جدول 

ها درصد فراواني فراواني مهاجرت به مناطق رديف
 69 24 مهاجرت با مقاصد نامعلوم 1

 71/5 2 عثماني 2

 86/2 1 استرآباد 3

 86/2 1 آباد اميرآباد و حسين 4

 86/2 1 ايران 5

 86/2 1 بجنورد 6

 86/2 1 خارج 7

 86/2 1 كالپوش 8

 86/2 1 پاية شميران كوه 9

 86/2 1 ناصري 10

 86/2 1 هند 11

 100 35 جمع كل

  اتفاقيه  وقايع ةپراكندگي ادواري مهاجرت در روزنام .3جدول 
 درصد فراواني فراواني پراكندگي زماني رديف

 14/17 6 ارديبهشت 1

 29/14 5 خرداد 2

 71/5 2 تير 3

 43/11 4 مرداد 4

 57/8 3 شهريور 5
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 71/5 2 مهر 6

 86/2 1 آبان 7

 57/8 3 آذر 8

 57/8 3 دي 9

 43/11 4 بهمن 10

 71/5 2 اسفند 11

 100 35 جمع كل

  اتفاقيه  وقايع ةشده در موضوع مهاجرت در روزنام اقدامات انجام .4جدول 

 
 ها درصد فراواني فراواني شده اقدامات انجام رديف

ات
دام
اق

 
لتي

دو
  

 20 7 آباداني 1

 14/17 6 حمايت و تشويق رعايا 2

  43/11 4 رسيدگي و نظارت 3
 43/11 4 تخفيف مالياتي 4

 57/8 3  تأمين امنيت 5

 71/5 2 مقصد مهاجراندهي شرايط در  سامان 6

  86/2 1 احداث شهر جديد 7
  86/2 1 رساني آموزش و اطالع 8
 86/2 1 جلوگيري از شيوع بيماري 9

 86/2 1 اسكان اجباري تركمانان 10

 85/71 30 جمع اقدامات دولتي 11

ات
دام
اق

 
مي
مو
ع

  71/5 2 بارندگي مناسب 12
  71/5 2 جمع اقدامات عمومي 14
 57/8 3 نامشخص 15

 100 35 جمع كل

  اتفاقيه  وقايع ةمهاجرت در روزنام مسئلةشده در  اقدامات انجام ةنتيج .5جدول 
 ها درصد فراواني فراواني نتيجة اقدامات رديف

  71/65 23 بازگشت مهاجران 1
 71/5 2 بهترشدن زراعت در محل جديد 2

 43/71 25 جمع

 57/28 10 نتيجة نامعلوم 3

 100 35 كل جمع
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  نامه كتاب
 .، تهران: خوارزمياميركبير و ايران )،1362( فريدون ،آدميت

 .، تهران: نگاهاميركبير )،1392(عباس  ،اقبال آشتياني

ــاركهن ــواد ،افش ــه )،1390( ج ــاعي     جامع ــائل اجتم ــي مس ــاهيم  ؛شناس ــات، مف ــا ،كلي ، و رويكرده
 .شناسان جامعه  تهران:

 بـر  تأكيد كشور با داخلي مهاجرت الگوي دگرگوني تحليل« )،1392(و همكاران  كيومرث ،ايراندوست
  .6 ، ش3 ، سطالعات شهريمنامة  فصل، »شهري ايه        مهاجرت

 .سيما هاي پژوهش كل ةادار تهران: نيكو، مينو ترجمة ،اي رسانه تحقيق هاي روش )،1384( گونتر ،بري

، »اخيـر  ةهاي بـين اسـتاني ايـران در سـه دهـ        بررسي روند مهاجرت« )،1392(علي گلي  و فاطمه ،تنها
 .86 ،85 ، شجميعت ةنام فصل

 .41، ش بردي ات راهمطالع ةنام فصل ،»هاي مهاجرت   سيري در نظريه« )،1385(حسين  ،حسيني    حاج

 .، تهران: ساكمابا مقدمة اسماعيل رضواني و جمشيد كيانفر )،1375( اتفاقيه وقايع 

 .، تهران: سمتمهاجرت )،1380(اهللا    حبيب ،زنجاني

 .، تهران: كيهان2 ، جعلوم اجتماعي المعارف    دايرةدرآمدي بر  )،1375( باقر ،ساروخاني

  .10 ، شمديريت شهري نامة فصل، »مديريت شهري ةمهاجرت داخلي و مسئل« )،1381(مظفر  ،صرافي
 ،عليه ايران ةاتفاقيه و روزنام  هاي وقايع   به روايت روزنامهاخبار كردستان  ،)1389جمشيد ( ،كيش   صداقت

 ، تهران: توكلي.و ايران

 .، اصفهان: كمال3 ، جتاريخ جرايد و مجالت ايران، )1363(سيدمحمد  ،هاشمي صدر

 ةترجمـ سرپرسـتي پيتـر آروي،    ، بـه دورة افشار، زند، و قاجـار ؛ تاريخ ايران، )1387(آن كاترين  ،لمبتون
 .ر، تهران: جاميف      مرتضي ثاقب

 .، شيراز: نويدنظريات مهاجرت )،1386(عبدالعلي  ،زاده    لهاسايي

، تهـران:  ش) 1304 - ش 1215 ق/ 1253( راهنماي مطبوعات عصر قاجـار  )،1372(سيدفريد  ،قاسمي
 .ها    مركز مطالعات و تحقيقات رسانه

  هاي مهاجران به   هاي مهاجرت داخلي و ويژگي   جريان )،1387( راد    حسيني و علي علي ،اردهايي     قاسمي
 .آمار مركز آمار ايران ة، تهران: پژوهشكدتفكيك استان

 .روش :تهران نايب، هوشنگ ةترجم ،محتوا تحليل )،1378(كلوس  ،كريپندورف

گـذاران بـه      سـرمايه ثر بر گـرايش  ؤهاي امنيت انتظامي م   تبيين مؤلفه« )،1392(كمال و همكاران  ،كوهي
 .2، ش 2 ، ساجتماعي نظمبردي امنيت و  هاي راه    پژوهش، »مهاجرت

 پرويـز  ةترجمـ  ،جهان سوم		در		شهرنشيني		ةتوسع		و ،فقر شهرها، )،1375( ژوزف گاگلرو آلن  ،گيلبرت
 .تهران شهرداري يالملل نيكل روابط عمومي و ب ةادار :ناصري، تهران  كريمي

  .1ششم، ش  ة، دوربردي مطالعات راه ةنام فصل ،»درآمدي بر امنيت اجتماعي« )،1382(منيژه  ،نويدنيا


