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چکیده

انجمن خیریة ایرانیان در تفلیس یکی از نخستین انجمنهای ایرانیِ مدرن و

دموکراتیک در تاریخ معاصر بود که توانستت بتا مترمایة اجتمتایی نستاتا

گستردهاش به تأمیس مدرمه ،کمک به نیازمندان و بسیاری از امور خیریة

دیگر بپردازد .پژوهش حاضر درصتدد امتت بته توصتیت و تایتین راب تة

انجمتتن خیریتتة ایرانیتتان در تفلتتیس و متترمایة اجتمتتایی از متتا هتتای

1900ت1930م .بپردازد .مرمایة اجتمایی دارای مؤلفههتای متعتددی امتت

که الاته تکیه این پژوهش بر مؤلفه شاکة اجتمتایی امتت .ایتن تق یت بتا

تکیه بر حوزه نظریِ شاکه اجتمایی ،به تایین نظری موضوع پرداخته امت
و به خصوصیات شاکه اجتمایی با ویژگیهای مهگانة متاختی ،تعتاملی و
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نیز کارکردی شاکه در انجمن خیریة مذکور توجه نموده امتت .پتژوهش

درصدد امت به این مؤاالت امامی پامخ دهد که انجمن خیریتة ایرانیتان
در تفلیس چگونه زمینه را برای شکلگیری مرمایة اجتمایی فراهم کترد

آیا انجمن ن شی در ایجاد هماستتگی ،تعامتل ،تست یل روابت اجتمتایی و

مشارکت اجتمایی و بتهطتورکلی مترمایة اجتمتایی ایرانیتان م تاجر ایفتا
نمود روش پژوهش در این تق ی از نوع توصیفی ت تقلیلتی و در حتوزه

م العات کتابخانهای امت .یافتههتا حتاکی از آن امتت کته مؤلفته شتاکه

اجتمایی تأثیر مثات و م می بر شکلیتابی و نیتز امتتمرار فعالیتت انجمتن

خیریة مذکور داشت.

واژههای كلیدی :مرمایة اجتمتایی ،شتاکه اجتمتایی ،انجمتن خیریتة
ایرانیان در تفلیس.

مقدمه

تعدادی از ایرانیان از اوام مل نت ناصترالدینشتاه بته یللتی چتون مشتکتت اتتصتادی و
بیکاری و نیز فساد میامی و خودکامگیِ حکومت راهی ش ر تفلیس شدند که در آن زمتان
م مترین ش ر رومیه در من ه تف از به شمار میرفت .در اواخر ترن نتوزدهم و اوایتل تترن
بیستم بر تعداد م اجران ایرانی در این ش ر بستیار افتزوده شتد .پراکنتدگی ایتن م تاجران و
مسائلی چون کمک به نیازمندان م اجر و ایجاد مدرمهای بترای آمتوزش فرزنتدان آنهتا و
حمایت از کارگران بیسواد ایرانی در م ابل کارفرمایان تفلیسی از یواملی بود که جمعتی از
ایرانیان م یم تفلیس به تأمیس انجمن خیریهای برای ایرانیتان آن شت ر در متا  1323ه.ق /
 1905م .اتدام نمودند .مسئله اصلی این تق یت  ،شنامتایی و ارزیتابی ن تش ایتن انجمتن در
شکلگیری مرمایة اجتمایی در میان ایرانیان م اجر در تفلیس و میتزان تأثیرگتذاری آن در
افزایش هماستگی ،همکاری و مشارکت اجتمایی در میان اتلیتت ایرانیتان م تیم تفلتیس در
نیمة او ترن بیستم امت.
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هدف از این پژوهش ،بررمی و تقلیل راب ة انجمن خیریه متذکور و مترمایة اجتمتایی
با تأکید بر مؤلفه شاکة اجتمایی با امتفاده از پژوهشها و منابع متعدد تاریخی امتت .روش
پژوهش در این تق ی از نوع توصیفی -تقلیلی و در حوزة م العات کتابخانهای امت .ایتن
تق ی در تقلیل رواب و تعامل انجمن خیریتة ایرانیتان و مترمایة اجتمتایی ،مت
میانی را مانا ترار داده امت؛ یعنی با انتخاب م

تقلیتل

تقلیل میانی یا بعد متاختاری ،بتر انجمتن

خیریه متمرکز شده امت.
چون پرداختن به انجمن خیریة ایرانیان در تفلیس با تکیه بتر تمتامی مؤلفتههتای مترمایة
اجتمایی به پژوهشهای متعدد نیاز دارد ،بنابراین این پژوهش بتر شاخصته شتاکه اجتمتایی
تأکید دارد .روشن امت که ج تت رمتیدن بته درک کتاملی از مؤلفته شتاکه اجتمتایی در
انجمن ،منجش امر ضتروری امتت .لتذا در ایتن تق یت بته بخشتی از ویژگتیهتای شتاکه
اجتمایی این انجمن با تکیه بر موضویاتی چون نوع و ماخت شاکه (متشکل از آشتنایان یتا
دیگتتران) ،انتتدازه شتتاکه ،همگتتونی یتتا نتتاهمگونی شتتاکه (ترکی ت

یتتا تنتتوع ارتااطتتات در

شاکههتای اجتمتایی)  ،نتوع روابت و فراوانتی آن و کارکردهتای متصتور از ایتن شتاکههتا
پرداخته میشود.
ادبیات و پیشینه پژوهش

در خصوص پیشینة پژوهش انجمن خیریة ایرانیان در تفلیس و مترمایة اجتمتایی بایستتی بته
دو ماقث به طور جداگانه اشاره نمود :نخست پیشینه پژوهش درباره انجمن امت که به غیر
از کتاب «ایرانیان م اجر در تف از :اتدامات فرهنگی آنتان» اثتر نظتامیلتی دهنتوی ،یکتی از
نویسندگان این م ور ،پژوهشی صورت نگرفته امت .گرچه در اثر مذکور به بقث انجمتن
خیریة ایرانیان در تفلیس پرداختته شتده امتت ،امتا ایتن م العته صترفا بتا رویکترد تتاریخی
صورت گرفته امت و فاتد بسیاری از اطتیات مندرج در این پژوهش میباشد.
م الة «مدرمة اتفاق ایرانیان در تفلیس» نیز یکی از تق ی اتی امت که نگارنده مذکور به
اتفاق یلیرضا یلیصوفی آن را به رشته تقریر درآورده امت .ایتن م الته در کتل بته بقتث
مدرمه اتفاق از پیدایش تا تع یلی آن اشاره دارد ،اما از آن ج ت که مدرمه مذکور توم
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انجمن تأمیس و با هزینه یایدات آن اداره میشد ،پس به اتدامات انجمن در حوزه مدرمته
نیز در آن پرداخته شده امت که در این پژوهش تا حدودی مورد امتتفاده واتتع شتد .نکتته
امامی در خصوص امتفاده از م اله مذکور در این پژوهش آن امت که به یلت حجم زیاد
نوشتارِ حاضر ،امکان پرداختن به بقث راب ه مدرمه ،انجمن و مرمایة اجتمایی در مت قی
بیشتر وجود نداشت.
بهطورکلی ،منابعِ موجودِ تاریخیِ این پژوهش شامل جرایدِ همزمان با موضتوع تق یت ،
امناد آرشیوهای مختلت ،خاطرات و متتون تتاریخی بودنتد کته تتا حتدود زیتادی ظرفیتت
منامای برای انجام این تق ی بهخصوص در حوزه یلل شکلگیری ،فعالیت و دمتاوردهای
انجمن به دمت دادند .مشتکل امامتی ایتن پتژوهش ،یتدم دمترمتی بته امتناد موجتود در
آرشیوهای من ه تف از و بهخصوص در تفلیس امت که شاید گتزارشهتای بتاتیمانتده در
آن من ه ،نگاه جدیدی فراروی مق ان میگذاشت .نکتة م متتر آنکته ،ف تدان اطتیتات
آماری دتی و کافی ،منجش مرمایة اجتمایی را با مشکل روبهرو میکند که شاید امناد و
مدارک موجود در کشورهای دیگر در باب موضوع تا حدودی این مشکل را حل میکرد.
تاکنون در خصوص مترمایة اجتمتایی بتا تأکیتد بتر مؤلفته شتاکه اجتمتایی ،تق ی تات
ارزشمندی به رشته تقریر درآمده امت .در این پژوهش گرچه به مف وم مترمایة اجتمتایی
از نگاه برخی از اندیشمندان پرداخته شده ،اما در تقلیل شاکه با تکیه بر متد ویژگتیهتای
شتتاکه در «متترمایة اجتمتتایی شتتاکه و جنستتیت :بررمتتی ویژگتتیهتتای متتاختی ،تعتتاملی و
کارکردیِ شاکه اجتمایی زنان و مردان در ت ران» اثر مومن بامتانی و دیگتران ،بته تقلیتل
شاکه اجتمایی انجمن خواهیم پرداخت .بامتانی و همکارانش با امتناد بر دادههای کمّی بته
منجش ماادرت ورزیدهاند ،اما این پژوهش با تکیه بر حوزه نظری و برپایه روش کیفتی بته
تقلیل موضوع پرداخته امت.
مفهوم سرمایة اجتماعی

ماب ه امتفاده از این مف وم بته متا  1916م .برمتیگتردد ،زمتانی کته ایتن اصت تی بترای
نخستین بار توم لیدا جی .هانیفان ،رئیس شتورای متدارو ویرجینیتای غربتی م تری شتد
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(جمعی از نویسندگان35 :1387 ،؛ شارعپور .)297 :1383 ،پیر بوردیو ،جامعهشناو مشت ور
فرانسوی ،نخستین مق ی بود که یک تقلیل نظاممند از مرمایة اجتمایی ارائه کرد (ریتزر،
 .)725 :1374غیر از بوردیو ،اندیشمندانی چون جیمز کلمن ،رونالد بترت ،رابترت پاتنتام و
آلخاندرو پورتس مف وم مرمایة اجتمایی را بستیار بست و گستترش دادنتد )Woolcock,
(.1998: 159
مرمایة اجتمایی به ینوان مف تومی میتانرشتتهای ت ریاتا در تایتین مستائل و موضتویات
اجتمایی ،اتتصادی و میامی مورد توجه واتع شده امت که یکی از ایتن زمینتههتا موضتوع
انجمنهای خیریه و داوطلاانه امت .از این منظر ،مرمایة اجتمایی تابلیتت و کتارایی بتاالیی
در تایین و توضی یناصر و نتایج این انجمنها دارد .در ت سیمبندی بر مانای مقتوا و مت
تقلیل میتوان مااحث نظریِ م ریشده را در مه م
ترار داد .در این رامتا ،هر مق ی بتا اختیتار نمتودن مت
مروکار دارد و با لقاظ واتعیتها در م

خترد ،میتانی و کتتن متورد توجته
تقلیتل خترد بتا فترد و کنشتگر

میتانی و کتتن بتا فراینتدها و متاختارها درگیتر

خواهد شد .به هر روی ،پژوهش مذکور معی بر آن دارد که مف وم مرمایة اجتمتایی را در
میانی به کار گیرد.

م
م

میانی برداشت گستردهتری از م

خرد امت که مق انی چون کلمتن ،پاتنتام و

پورتس ارائه کردهاند و شامل روابت اف تی و ملستلهمراتاتی ،فرافتردی چتون مؤمستههتا و
مازمانها و رواب بینابین ایم از باشگاهها ،انجمنها و احزاب میامی میشتود ،بتهطتورکلی
ماختار اجتمایی که کنشهای شخصی و گروهی را تس یل میکند(.)Pawar, 2006: 216
پاتنتتام متترمایة اجتمتتایی را دربردارنتتدة خصتتایی یتتا مشخصتتات متتازمان اجتمتتایی شتتامل
شاکهها ،هنجارها و ایتماد اجتمایی متیدانتد کته همکتاری مت ابتل و همتاهنگی در ج تت
منافع مشترک را تس یل میکند (پاتنام.)285 :1380 ،
بررمی دتی تر مؤلفه شتاکه اجتمتایی و انجمتن خیریتة ایرانیتان در تفلتیس بته شتناخت
خصوصیات آن مؤلفه در ابعاد مشخصی چون تعداد ایضا ،دفعات جلسات ،ابعتاد یضتویت
در حوزه تومیت ،جنسیت ،مذه

و ...نیاز دارد .از همین روی ،اطتیات مشتروحی کته در

خصوص این انجمن جمعآوری شده امت شامل .1 :نوع مازمان(رمتمی یتا غیررمتمی) .2
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میزان همگونی یا نتاهمگونی درونتی(از نظتر جنستیت ،تومیتت ،متذه

و اشتتطا یتا طا ته

اجتمایی  .3شرای یضویت  .4یملکرد انجمن و نتوع ختدمات ارائتهشتده و مشتارکت در
تصمیممازی میباشد .در تعریفی گسترده از خیریته در ایتن پتژوهش ،پتنج معیتار بترای آن
مشخی شده امت .1 :دارای متازماندهی رمتمی  .2بته لقتاظ ن تادی جتدای از دولتت .3
توزیع غیرانتفایی  .4خودگردانی  .5ماتنی بر یضویت و کمکهای داوطلاانه.
اوضاع ایرانیان مهاجر در تفلیس

م اجرت از ایران در نیمه دوم مل نت ناصرالدین شاه تاجار(از حدود 1290ق) بته صتورت

پدیدهای اجتمایی درآمد .هزاران رومتایی ،پیشهور ،دکاندار ،کام خردهپا ،بازرگتان یتا
افراد بیکار در جستجوی کار و موتعیت اتتصادی منام تر یازم کشتورهای پیرامتون ایتران
شدند (حکیمیان 52 :1374 ،تت  .)53تف تاز بته یلتت رشتد بتاالی اتتصتادی و صتنعتی و نیتز
نزدیکی به ایران بیشترین تعداد م اجران ایرانی را پذیرا بود .در مورد شتمار ایرانیتان م تاجر
در تف از آمار و ارتتام صتقیقی در دمتت نیستت ،امتا امتناد و متدارک نشتان از گستترش
روبهرشد م اجرت ایرانیها در اواخر مده نوزدهم و اوایل ترن بیستم به این من ه دارد.
ش ر تفلیس یکی از مراکز یمدة فرهنگی در من ة تف از در ترن نتوزدهم و اوایتل تترن
بیستم ،اصلیترین ش ر و پایتخت فرهنگی این من ه به شمار میرفت .پتس از اتصتا بنتدر
پوتی ،واتع در ماحل دریای میاه ،به تفلیس در نیمتة دوم دهتة 1860م .از طریت راهآهتن و
نیز ب رهبرداری از راهآهن تفلیس ت باکو در ما  ،1882این ش ر رو به تومعة فراوانتی ن تاد
(تأثیرات مت ابل تاریخی و فرهنگتی ایتران در گرجستتان .)202 :1380 ،جمعیتت تفلتیس از
حدود  78هزار نفر در متا  1886م .بته  160هتزار نفتر در متا 1897م .رمتید (یزدانتی،
 .)69 :1391به نظر میرمد این تومعه جمعیتی به همراه توان باالی فرهنگی ،تتأثیر زیتادی

در تومعه اتتصادی تفلیس داشت و در نتیجه شمار زیادی از م اجران جویایِ کتارِ ایرانتی و
یا آنانی که از ظلمومتم حکام و خف ان میامی حاکم بتر ایتران راهتی دیتار غربتت بودنتد،
راهی آن من ه شدند .روزنامه کاوکاز ،چاپ تفلیس ،شمار ریایتای ایرانتی را کته در متا
 1858م .در ش ر تفلیس اتامت داشتند ،در حتدود  5هتزار نفتر تخمتین زده امتت (روزنامته
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وتایع اتفاتیه ،شتماره  6 ،402ربیتعاالو  .)5 :1275میترزا حستین فراهتانی در متا 1885م.
شمار اتااع ایرانی در تفلیس را حدود  4هزار نفر میدانتد (فراهتانی 79 :1362 ،ت  .)80میترزا
رضا ارفعالدوله ،ژنرا کنسو ایران در تفلیس ،تعداد ایرانیان م یم تفلیس را در متا 1890
را  10هزار نفر نوشته امت (ارفعالدولته .)316 :1345 ،حکیمیتان ،پژوهشتگر ایرانتی ،برپایته
منابع ،تعداد ایرانیتان را در آن شت ر بتین  10و  12هتزار نفتر تخمتین زده امتت (حکیمیتان،
.)49 :1374
در پی نابسامانیهای دوران ان تب بلشویکی 1917م .تا امت رار کامل حکومت شوروی
در من ه تف از ،بسیاری از ایرانیان از اتشار مختلت راهی ایران شدند و از آنجایی که اغل
ایرانیان م اجر در آن من ه از ریایا و ت یدمتتان رومتتایی بودنتد بتا بازگشتت بته ایتران بتا
یواملی چون بیکاری و ظلمومتم زمینداران یتا همتان اربابتان روبتهرو شتدند .آنتان در طتی
مدت اتامت در ایران بسیار دچار تنگدمتتی شتدند و بتار دیگتر یتازم تف تاز شتدند (امتناد
وزارت امورخارجه ایران ،کارتن18ن ،پرونده .)183
با امت رار دولت شوروی در تف از ،به یلت منافع فراوانی که کتارگران ایرانتی بترای آن
دولت داشتند ،آن دولت اتدام به وضع توانین جدید نمود که این م تاجران را بته مانتدن در
تف از تشوی نماید (امناد وزارت امورخارجه ایران ،کارتن ،18پرونده .)183
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این پژوهش معی دارد با تکیه بر مف وم مرمایة اجتمایی به بررمی و تقلیتل انجمتن خیریتة

ایرانیان در تفلیس بپردازد .یکی از مؤلفههای م م مترمایة اجتمتایی ،شتاکههتای اجتمتایی
هستند که در یک ن تاد یتا انجمتن داوطلاانته شتکل متیگیرنتد .بترای شتناخت شتاکههتای
اجتمایی در یک انجمن داوطلاانه همچون انجمن خیریة ایرانیتان در تفلتیس نیتاز بته ف تم و
روشننمودن خصوصیاتی امت که مق ان آن را در مه بُعد طا هبندی کردهاند:
خصوصیات ماختی :اندازه ،ترکی .
خصوصیات تعاملی :شیوه تماو ،فراوانی تماو ،دوام راب ه.
خصوصیات کارکردی :انواع حمایت (بامتانی و دیگران.)50 :1387 ،
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نمودار خصوصیات شبکه اجتماعی انجمن خیریة ایرانیان در تفلیس
(بامتانی و دیگران.)53 :1387 ،

این پژوهش متعی دارد راب ته انجمتن خیریتة ایرانیتان و مترمایة اجتمتایی را بتر مانتای
خصوصیات و ویژگیهای شتاکههتای اجتمتایی کته در نمتودار فتوق ترمتیم شتده امتت،
بررمی و تقلیل نماید .به همین منظور ،هر مه ویژگی شتاکههتای اجتمتایی انجمتن خیریتة
ایرانیان در تفلیس که به آن اشاره شده امت ،در ذیل به تفصیل مورد بررمی و کاوش تترار
میگیرد:
بُعد ساختیِ شبکه اجتماعی انجمن

در خصوص بُعد ماختیِ شاکه اجتمایی انجمن خیریة ایرانیان در تفلیس ،بقث اندازه شاکه
و ترکی

آن م ری میشود که میتوان به آن «نوع شاکه» نیز اطتق کرد .منظتور از انتدازه

شاکه ،تعداد ایضایی امت که در انجمن با یکتدیگر در تعامتل و ارتاتاس هستتند .منظتور از
ترکی

شاکه ،همگونی یا ناهمگونی یا تنتوع ارتااطتات در شتاکه اجتمتایی انجمتن خیریته

میباشد .نساتهای مختلت ایضا ،تنوع تومی و زبتانی در شتاکه انجمتن خیریته از مااحتث
بسیار م م این تسمت امت .از ویژگتیهتای با اهمیتت دیگتر ایتن بقتث ،توجته بته متاختار
تشکیتتی انجمن میباشد که معی بر آن امت غیر از موضویات ذکرشده ،بته مؤلفتههتایی
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دیگر چون جنس ،وضع و نوع فعالیت و پایگاه اتتصادی ت اجتمایی اتشار و ایضای متشکل
در انجمن را تا حد امکان بررمی و تقلیل نمود.
در خصوص اندازه و ترکی

ابتدایی انجمن بایستی یادآور شتد کته تعتدادی از ایرانیتان

متشکل از تمامی تجار ،رؤمای اصناف و کساه با حضور ژنرا کنسو وتت ایتران در شت ر
تفلیس در اوام دمامار  / 1905ذی عتده  1323در تکیته تاریتزیهتا در آن شت ر جلستهای
تشتتکیل دادنتتد و در آن روز دوازده نفتتر بتتهینتتوان ایضتتای اصتتلی انجمتتن انتختتاب شتتدند
(حالالمتین ،ما  ،14شماره 22 :20ت  .)23پس هستة اولیة ترکی

انجمن متشتکل از تجتار،

رؤمای اصناف و بزرگان کساه ایرانی بودند .در این ترکی  ،اتشار دیگری چون کتارگران
فصلی و غیر فصلی ،که بیشترین تعداد ایرانیان م اجر را تشکیل میدادند ،حضتور نداشتتند.
در ضمنْ دیگر اتشار چون ی ار ،ت وهچی ،ب ا  ،تصتاب ،دبتا  ،آشتپز ،و ...نیتز از منتخاتان
هستة اولیة انجمن ناودند .پس میتوان ادیا نمود که نخستین جلسه ج ت تشتکیل انجمتن و
نیز انتخاب ایضای آن با حضور طا ات و اتشار باالی هرم جامعه ایرانتی م تاجر در تفلتیس
شکل گرفت .در تجزیه و تقلیل شاکههای اجتماییِ انجمن از همان ابتدای تأمیس میتوان
جایگاه ملسلهمراتای افراد منتخ

و مقوریت آنتان در میتان الیتههتای بتاالی هترم تتدرت

اتتصادی و اجتمایی ایرانیان م اجر را دریافت .نکتته دیگتر آنکته ،در هستتة اولیتة انجمتن
همگونی بیشتری دیده میشد که در ادوار دیگر و نیز در جلسات بعدی مدام بتر نتاهمگونی
شاکه درونی انجمن خیریه افزوده شد .در تقلیتل مترمایة اجتمتایی شتاکه هتر تتدر میتزان
ناهمگونی ایضا بیشتر باشد ،میزان مرمایة اجتمایی زیادتر امت.
یضویت و مشارکت در انجمن خیریة ایرانیتان امتری داوطلاانته بتود و بررمتی نظامنامتة
انجمن بته وضتوی مؤیتد آن امتت .متاختار تشتکیتتی انجمتن از طریت بررمتی و تقلیتل
نظامنامه آن به نیکی تابل شناخت امت که این ماختار خود یکی از موضویات م تم شتاکة
درونی و اجتمایی انجمن مقستوب متیشتود .یمتدهتترین بختش متاختار انجمتن ،ماقتث
یضوگیری و چگونگی انجام فعالیت داوطلاانه بود .طا نظامنامه ،ایضا به مته دمتته ت ستیم
میشدند :ایضای افتخاری ،ایضای ح ی ی و ایضای مجاهد.
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این انجمن شخیمقور ناود و کلیته تصتمیمهتای آن برپایته نظترِ یمتومی ایضتا و نیتز
توم افرادی که با رأی و نظر اکثریت انتخاب میشدند ،اتختاذ متیشتد .بررمتی نظامنامته
نشان میدهد که امور انجمن بری ده «اداره انجمن» و «مجلس یمومی» بتود« .اداره انجمتن»
متشکل از  6الی  12نفر بودند که توم مجلس یمومی و از میان ایضای انجمتن بته متدت
مه ما انتخاب میشدند .این ایضتا متصتدی امتور بتوده و در کارهتای انجمتن رأی تتاطع
داشتند .این افراد بایستی از متوی بتاالترین م تام دولتتی رومتیه در شت ر تفلتیس نیتز تأییتد
میشدند (نظامنامه انجمن خیریة ایرانیان در تفلیس1323 ،ق :کارتن  ،7پرونده .)1
بررمی نظامنامه انجمن خیریتة ایرانیتان در تفلتیس ،بته ختوبی کتنش داوطلاانته ایضتای
انجمن را نشان میدهد .طا نظامنامه ،اداره انجمن مجاز بود اشخاصی را که یضتو آن اداره
یا حتی از ایضای انجمن ناودند بته مجتالس ختویش دیتوت نمایتد .چنانچته حضتور افتراد
دیوتشده به نفع پیشارد اهداف خیرخواهانه انجمن بود از آن ب تره الزم بترده متیشتد ،در
غیر این صورت ،نظرات آنان الزماالجرا ناود .ایضای انجمن آزاد بودند تا نظرات و ی ایتد
خود را در باب هر موضویی در اختیار انجمن بگذارند تا از این طریت در مجلتس یمتومی
م ری شود (نظامنامه انجمن خیره ایرانیان در تفلیس1323 ،ق :کارتن  ،7پرونده .)1
در خصوص متاختار و تشتکیتت انجمتن داوطلاانتة خیریتة ایرانیتان در تفلتیس بایستتی
اشاره کرد که چرخش ایضا و تطییر مناصت

در آن طات نظتر و رأی کلیته ایضتا و م تاب

نظامنامه آن صورت میگرفت .نمونه این چرخش را میتوان در تعیین ایضای ادارة انجمتن
به وضوی مشاهده کترد .ایضتای ایتن اداره در جلسته انتخابتات مجلتس یمتومی و بتا رأی
اکثریت برای مه ما انتخاب میشدند .به دلیل اهمیت اداره انجمتن در رمتیدگی بته امتور
انجمن خیریه ،میبایستی دو موم ایضای اداره انجمن همیشه بر مصدر امور باتی میماندنتد.
از این رو ،مالی یک موم ایضا از اداره انجمتن ختارج و جتای ختود را بته ایضتای جدیتد
میدادنتد .مجلتس یمتومی دو التی چ تار نفتر معتاون بترای ایضتای اداره انجمتن انتختاب
میکرد ،زیرا اگر هریک از ایضای انجمن به مدت طتوالنی غایت

یتا پتیش از اتمتام دوره

مهماله امتعفا میداد ،این افراد به جای یضو مذکور به کار مشطو میشدند .ایضتای اداره
انجمن در تاا کارها و خدمات خویش ح وق و دمتمزدی دریافت نمتیکردنتد (نظامنامته
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انجمن خیره ایرانیان در تفلیس1323 ،ق :کارتن  ،7پرونده 1؛ حالالمتتین ،متا  ،13شتماره
 ،3دوشناه  11رج

.)17 :1323

گزارشی از وضعیت و یملکرد انجمن از ما  1324تا  1328ه.ق  1906 /تا  1910م .در
دمت نیست که با تکیه بر آن بتوان تصویری دتی تر از تعداد جلسات ،اندازه شاکه یا تعتداد
ایضای انجمن و نیز ترکی

آنها در ابعاد مختلت را نشتان داد ،امتا گزارشتی کامتل تقتت

ینوان «حساب دخل و خرجهای انجمن خیریة ایرانیان در تفلیس و مدرمه اتفاق» مربوس بته
ما  1910م .یافت شد که اتدامات و یملکرد انجمن را در آن ما روشن مینمایتد .طات
این گزارشِ ارزشمند ،جلسته یمتومی انجمتن در حتدود اوامت متارو  / 1910ربیتعاالو
 1328برگزار گردید که در آن ایضای ادارة انجمن انتخاب شدند .ایضای افتخاری انجمن
در آن ما شش نفر بودنتد کته یکتی از آنهتا زن بتود (امتناد وزارت امتور خارجته ،متا
1328ق ،کارتن  ،12پرونده .)3
طا نظامنامه انجمن ،یضویت در انجمن مذکور مقدود به ایرانیان ماکن تفلیس ناود و
هر فردی بدون توجه به جنسیت ،زبتان و متذه

متیتوانستت یضتو باشتد .بررمتی لیستت

امامیِ ایضایِ انجمتن در گتزارش متا  1328ه.ق  1910 /م .نشتان متیدهتد کته در میتان
ایضای افتخاری انجمتن نتام م تدیتلتیختان هتدایت مل ت

بته «مخارالستل نه» ،حکمتران

آذربایجان ،نیز وجود داشت .تعداد ایضای ح ی ی انجمن در ما متذکور بتیش از  82نفتر
بودند .مشاغل ایضای انجمن در این گزارش از تنوع باالیی برخورار بتود کته ایتن موضتوع
نشان از ناهمگونی شاکه اجتمتایی انجمتن و نیتز ایتمتاد مت ابتل میتان ایضامتت .چنتانکته
پیشتر ذکر شد ،هر چ در ترکی

شاکه اجتمایی ناهمگون باشتد میتزان مترمایة اجتمتایی

زیادتر امت ،زیرا شاکه اجتمایی ماتنی امت بر رواب اجتمایی و رواب نیز معمتوال برپایته
ایتماد مت ابل شکل میگیرد .در بررمی گزارش مذکور ،مق ت بتا تعتداد تابتل تتوج ی از
امامی ایضا با یناوین و مشاغل ی ار ،ت وهچی ،ب ا  ،تصاب ،دبا  ،آشپز ،تاجر روبهرو شد
که غال

ایضای انجمتن را تشتکیل متیدادنتد (امتناد وزارت امورخارجته ،متا 1328ق،

کارتن  ،12پرونده  .)3پس آن یکدمتی و همگونیِ نخستین که تن ا معتدودی از ایرانیتان از
طا ات باالی هرم تدرت اتتصادی و اجتمایی را شامل میشد در ایتن گتزارش دیتده نشتد،
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حتی افرادی از مشاغل دونپایه با تعدادی تابتل توجته در انجمتن حضتور داشتتند .در میتان
ایضای ح ی ی انجمن افرادی از تاعه رومیه و با نتام رومتی نیتز وجتود داشتتند کته ماهیانته
ماالطی به ینوان ح یضویت پرداخت میکردند (امناد وزارت امورخارجه ،متا 1328ق،
کارتن  ،12پرونده  .)3در امناد بهجایمانده در باب انجمن خیریه و مدرمته اتفتاق در متا
1302ش 1923 /م .نیز امامی تعدادی از تجار مستلمان غیرایرانتیِ تاعته گرجستتان بتهینتوان
ایضتتای انجمتتن خیریتته ذکتتر شتتده امتتت .ایتتن افتتراد در ایتتن متتا ماتتالطی بتترای مختتارج
دانتتشآمتتوزان نیازمنتتد مدرمتته اتفتتاق بتته صتتندوق انجمتتن کمتتک کردنتتد (امتتناد وزارت
امورخارجه ،ما 1328ق ،کارتن  ،12پرونده 3؛ مظ ر ،شماره  27 ،13ذی عتده )11 :1328؛
اما در باب تعداد ایضای مسلمان غیرایرانی تاعه گرجستتان در انجمتن و میتزان همکتاری و
مسایدت آنان به انجمن امنادی به دمت نیامد .همچنین مدارکی در دمتت نیستت کته ایتن
غیرایرانیان چه مدت یضو انجمن خیریه بودهاند.
بهطورکلی ،در خصوص ردههای شطلی و شرای اتتصادی ت اجتماییِ ایضا در انجمتن،
طیت متنویی به چشم میخورد .به یاارت دیگر ،در این طیت میتتوان گستترهای از افتراد
ف یر ،افراد نساتا ثروتمند و ثروتمند و م اماتی چون کنسو ها و مأموران ایرانی و ...مشتاهده
کرد .پس میتوان نتیجه گرفت که ایضای ح ی یِ انجمن از بعد طا ه اجتمایی ،نوع شتطل،
جنسیت ،ملیت و مذاه

بسیار نتاهمگون بودنتد کته ایتن ختود نشتان از ترکیت

نتاهمگون

ایضتای انجمتن امتت .چنتانکته ذکتر شتد ،گستتردگی شتاکه نتاهمگون اجتمتایی کتته از
پیوندهای بسیار توی میان ایضتا برختوردار نیستت؛ یعنتی افتراد را بته ختودی و غیرختودی
ت سیم نمیکند و از تمامی اتشار ،مذاه

و ملیتها را در ختود جتای متیدهتد .ایتن همتان

شاکه پیونددهنده ضعیت امت که وولکاک ( )Woolcock, 1999: 28و تعدادی دیگر از
اندیشمندان مرمایة اجتمایی از آن به ینوان یکی از شاخیهای برجسته مترمایة اجتمتایی
نام میبرند .از لقاظ داخلی نیز چنین انجمنی ،یادات همکاری ،هماستگی و روحیه جمعتی
را در بین ایضای ناهمگونش تل تین متیکترد .بته هتر روی مشتارکت در همچتون متازمان
مدنی ،م ارتهتای همکتاری و نیتز حتس مستؤلیتپتذیریِ جمعتی را در بتین افتراد تل تین
میکرد .این انجمن تجسم یک همکاری اجتمتایی متؤثر بتود .شتاید بتتوان ادیتا کترد کته
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زندگی انجمنی در بین ایرانیان م اجر در تفلیس یک شاخی م تم در هماستتگی متدنی بته
شمار میرفت.
بُعد تعاملی شبکه اجتماعی انجمن

در این بُعد از شاکه اجتمایی انجمن خیریه بته ماتاحثی چتون فراوانتی تمتاو ایضتا و نتوع
راب ه پرداخته و تقلیل میشود .منظور از فراوانی تماو ،تعداد جلستاتی امتت کته ایضتای
انجمن هرچند وتت یکبار تشکیل میدادنتد .بترای متنجش بُعتد تعتاملی شتاکه اجتمتایی
انجمن هم میتتوان بته نظامنامته آن امتتناد کترد و هتم بته گتزارشهتایی کته همگتونی یتا
ناهمگونی شاکه را نشان میدهند ،اشتاره نمتود .در نظامنامته انجمتن هتدف از تأمتیس آن،
مسایدت مالی و اختتی به ف را و درماندگانِ اتااع ایرانی در تفلتیس بتدون توجته بته متن،
جنس ،صنت و م ام یا مذه

آنها ،تأمیس مدرمه ج ت تقصیل کودکان ایرانی ،کفن و

دفن ف رای ایرانتی ،نگ تداری از یتیمتان ،بیتوهزنتان و درمانتدگان ایرانتی ذکتر شتده امتت
(نظامنامه انجمن خیره ایرانیان در تفلیس1323 ،ق :کتارتن  ،7پرونتده  .)1مداتته در اهتداف
مندرج در نظامنامه بهخوبی گویای نوع راب ه و حس صمیمیت ایضا بهینوان شاکه به اتاتاع
ایرانی و بهخصوص اتشار درمانده و آمی پذیر متیباشتد .ایتن دغدغتههتا از همتان ابتتدای
تصتتمیمگیتتری در تأمتتیس انجمتتن تتتا پایتتان دوره فعالیتتت آن ،چتته در جلستتات و چتته در
گزارشهای ارمالی به ایران و ...وجود داشت.
یتتک بُعتتد تعتتاملی شتتاکه انجمتتن ،برگتتزاری تعتتداد جلستتات میتتان ایضتتا متتیباشتتد کتته
درخصوص آن اطتیات بسیار انتدک امتت .همچنتین اطتیتاتی در بتاب برنامتهای جتامع
راجع به نقوه برگزاری جلسات بهطور ماهیانه ،چند ماه یکبار یا مالیانه و غیتره تتاکنون بته
دمت نیامتده امتت ،امتا در نظامنامته درخصتوص تعتداد جلستات انجمتن آمتده امتت کته
برگزاری مجالس یمومی توم اداره انجمن بته دو صتورت یتادی و فتوقالعتاده صتورت
میگرفت .مجالس یمومیِ یتادی اغلت

متالی یتک مرتاته تشتکیل متیشتد ،امتا مجتالس

فوقالعاده به خاطر ضرورت و یا گفتگو در مورد امر م م ،که اداره انجمتن از ی تده انجتام
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آن ناتوان یا از حوزه اختیار آن خارج بود ،تشکیل میشد (نظامنامه انجمن خیره ایرانیتان در
تفلیس1323 ،ق :کارتن  ،7پرونده .)1
آزادی یمل اداره انجمن در دیتوت از افترادِ ختارج از شتاکه انجمتن بترای حضتور در
جلسات و ب رهگیری از دیدگاهها و نظرات آنان نشان از پویتایی و بتاز بتودن شتاکه تعتاملی
انجمن داشت .هریک از ایضای انجمن نیز آزاد بودند که نظرات و ی اید ختود را در بتاب
هر موضویی در اختیار انجمن بگذارند که از ایتن طریت در مجلتس یمتومی م تری شتود
(نظامنامه انجمن خیره ایرانیان در تفلیس1323 ،ق :کارتن  ،7پرونده  )1که این موضتوع نیتز
اف یبودن شاکه اجتمایی انجمن را نشان میدهد.
بُعد كاركردی شبکه اجتماعی انجمن

انجمن خیریة ایرانیتان تع تدات بابرنامتهای در تاتا بستیاری از موضتویات یمتومیِ جامعته
ایرانی در تفلیس داشت .چنانکه یکی از نمودهای ارزشمند و تأثیرگذار این تع دات ختود
را در کارکردهای شاکه اجتمایی انجمن نشان داد .بعد کارکردی شتاکه اجتمتایی انجمتن

خیریه موضویات بسیار م م انواع حمایتهایی کته افتراد و ختانوادههتا از انجمتن دریافتت
میکردند و نیز حمایتهایی را که انجمن از دیگران دریافت مینمود ،شتامل متیشتد .ایتن
پژوهش معی دارد بته حمایتت هتای متذکور در تالت

شتش نتوع حمایتت متالی ،یتاطفی،

مشورتی ،مصاحاتی ،یملی و اطتیاتی بپردازد.
از بررمیِ دتی ِ گزارش ما 1328ق 1910/.م .تقت ینوان «حساب دخل و خترجهتای
انجمن خیریة ایرانیان در تفلتیس و مدرمته اتفتاق» متیتتوان انتواع حمایتتهتا بته انجمتن و
بالعکس را بازشناخت .تنوع اتشار و طا ات ،مشاغل ،تومیت و مقل زندگی ایضای انجمتن
خیریه تأثیر زیادی نیز بر تنوع منابع حمایتی انجمن داشت .این گزارش بهخوبی بته مشتاغلی
چون ی اری ،ت وهچی ،ب الی ،تصابی ،دباغی ،آشپزی ،تاجر و غیره اشاره دارد که هریتک
ماالطی به ینوان ح یضویت و نیز ایانته بته انجمتن پرداختت متیکردنتد .غیتر از ایرانیتان،
چندین روو و گرجتی زبتان نیتز یضتو بودنتد و ماتالطی کمتک متیکردنتد .اگتر از منظتر
کارکردی به تنوع فراوان ایضای انجمن در حوزههایی چون مشاغل ،دین و مذه  ،زبان و
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تومیت نگریست بهخوبی میتوان انواع شاخههای حمتایتی را در ایتن شتاکه بازشتناخت .از
جان

دیگر ،مداته در این گزارش روشن میمازد کته بتا وجتود گستتردگی حمایتتهتای

مالی انجمن به ایرانیان م اجر ،انجمن از بُعد اتتصادی وابسته به دولت ایران یا رومیه ناتود و
کامت یک ن اد ماتنی بر کمکهای داوطلاانة مردمی و مست ل از دولتهای ایتران و رومتیه
به شمار میرفت (ر.ک جدو شماره 1و.)2
جدول  .1حمایتهای مالی به انجمن در سال ه.ق 1910 /م.

منابع حمایت مالی به انجمن

مبلغ

ح یضویت ایضای افتخاری

1195منات و  45کپک

ح یضویت ایضای ح ی ی

 1400منات و  80کپک

هدیه مردارهمایون ،ژنرا کنسو ایران در تفلیس

 500منات

هدیه مخارالسل نه در تاریز

 100منات

ایانه شرکت چای

 12منات

ایانههای متفرته

 1920منات و  89کپک

جدول  .2حمایتهای مالی انجمن به ایرانیان مهاجر در سال  1328ه.ق 1910 /م.
نحوه حمایتهای مالی انجمن

مبالغ حمایتی

هزینه برای مدرمه اتفاق ایرانیان در تفلیس

 3358منات و  94کپک

هزینه بابت دفن اموات بیبضایت ایرانی در تفلیس

 66منات و  40کپک

ایانه به ف را اتااع ایرانی در تفلیس و هزینه بازگشت ایرانیانی که
توان بازگشت به ایران را نداشتند.

 1119منات و  20کپک

(امناد وزارت امورخارجه ،ما 1328ق ،کارتن  ،12پرونده .)3

حمایت مالی انجمن به ایرانیان م اجر در تفلیس ،که یکی از م مترین انواع خصوصیت
کارکردی شاکه اجتمایی انجمن داوطلاانه ایرانیان مقسوب میشتد ،از تنتوع و گونتاگونی
خاصی برخوردار بود .امناد و شتواهد نشتان متیدهتد کته بختش ایظتم ایرانیتان م تاجر در
تفلیس افراد فرودمت و بیسوادی بودند که ج ت یافتن اندک اندوختهای راهی دیار غربت
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شده بودند .چتر کارکردهای مالی ،یلمی ،یاطفی ،مشورتی ،مصاحاتی و اطتیتاتی انجمتن
خیریة ایرانیان توانست کمک فراوانی به جمعی از م اجران بنماید .جمعتی از فرزنتدان ایتن
طا اتِ ناتوان و فرودمتت ایرانتی بتا مستایدت و همکتاری شتاکه اجتمتایی گردآمتده در
انجمن ،از نعمت آموزش و یلم برختوردار شتدند و توانستتند در متاختار جامعته ایرانتی در
گرجستان رشد کنند .تعدادی از آنان از خانوادههایی بودند که غیر از نتاتوانی در پرداختت
ش ریه فرزندان خود ،حتی از ی ده ت یه کتاب ،دفتر و الاسه آنان نیز یاجز بودنتد .همچنتین
حمایت از ف را و نیازمندان ایرانیِ ماکن تفلیس و نیز کمک به افراد کتمبضتایتی کته تتوان
مالیِ رفتن به ایران را نداشتتند ،شتامل حمایتت متالی بستیار اثرگتذار انجمتن بتود .از دیگتر
وظایت انجمن ،که در نظامنامه نیز به آن اشاره شده بود ،پرداخت هزینه دفن اموات ایرانیان
ف یر در تفلیس بود که در این زمان بخشی از یایدات انجمتن صترف ایتن موضتوع گردیتد
(ر.ک :جدو شماره .)2
از دیگر کارکردهتای شتاکه اجتمتایی انجمتن داوطلاانته مردمتی ایرانیتان متیتتوان بته
حمایتهای یلمی و اطتیاتی آن در رامتای افزایش توان یلمی و فرهنگی ایرانیتان متاکن
تفلتتیس اشتتاره نمتتود .انجمتتن بتتا تأمتتیس ترائتخانتته ،خریتتد کتتتاب و راهانتتدازی کتابخانتته و
اشتراک برخی روزنامههای چاپ ایران و تف از برای م العه یمتوم متردم در متا 1334ق/.
 1916م .گام م می در زمینته ارت تای یلمتی و اطتیتاتی ایرانیتان برداشتت (امتناد وزارت
امورخارجه ،ما 1335ق ،کتارتن  ،13پرونتده  .)15راهانتدازی و تشتکیل چنتین مراکتزی،
منجر به گسترش راب ه چ رهبهچ ره میان ایرانیتان در مقتل مشخصتی متیشتد کته بته تتو
وولکاک این تعامل جمعتی بایتث متیشتد افتراد از اتشتار مختلتت بتا یکتدیگر پیونتدهای
ضعیفی برترار نمایند ( )Woolcock, 1999: 28و این خود ن ش م می در افتزایش مترمایة
اجتمایی در بین ایرانیان م اجر داشت.
رواب اجتمایی بهخصوص در غربت ،هویت و ایتاار افراد و گروهها را ت ویت میکند.
اطمینان فرد از ارزش خود به ینوان یضوی از یک گتروه اجتمتایی ،کته در منتافع و منتابع
مشاب ی شریک امت ،موجاات حمایت یاطفی و تأیید یمومی وی را فراهم مینماید .پتس
متتیتتتوان نتیجتته گرفتتت کتته جمتتع کثیتتری از ایرانیتتان بتتهغربتتتافتتتاده در دیتتار تفلتتیس بتتا
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گردهمآمدن در کنار یکدیگر تقت یناوین مختلفی چتون یضتویت داوطلاانته در انجمتن،
حضور در کنسرت و تئاتر ایرانی ،ترائتخانه ،کتابخانته و نیتز در برنامتههتا و مرامتم دیگتر
متتیتوانستتتند حمایتتت یتتاطفی ،مشتتورتی ،مصتتاحاتی و اطتیتتاتی ختتوبی دریافتتت نماینتتد.
همانطورکه ذکر شد ،اهمیت رواب در زندگی گروهی و فردی آنچنان فتزون امتت کته

نظریهپردازِ بزرگی چون نان لین برای مرمایة اجتمایی اص تی «دارایی ارتااطی» 1را بهکتار

برد (.)Lin, 1999: 11
در فاصله ما های  1328تا 1341ق 1910 / .تا  1923م .هرچند یرایض و نامههایی فاتد
اطتیات کافی از جان

انجمن به دمت آمد ،اما گزارشتی بتا جزئیتات کامتل در بتاب آن

ارگان یافت نشد .به هر روی ،گزارش ارزشمندی از فعالیتهای انجمتن از شتوا  1341تتا
مقرم  / 1344مه  1923تا اوت  1925به دمت آمد که شرای آن ن اد داوطلاانه را در ابعتاد
مختلت مالی به خوبی روشن میمازد .اطتیات امامی در گزارش مذکور را ج ت تقلیل
و بررمی در دو جدو به شری ذیل طا هبندی شد:
جدول  .3حمایتهای مالی به انجمن از

شوال  1341تا محرم  /1344مه  1923تا اوت 1925
حمایتهای مالی به انجمن
از بابت اجاره کاروانسرای اجارهای از شوروی که مجدد
به اجاره داده میشد
ایانه تذکره از اداره تذکره ژنرا کنسولگری ایران در
تفلیس
ایانههای اتااع ایرانی
ایانههای اتااع ایرانی در تفلیس در ایام یید ف ر و ایام
یاشورا
ایانههای متفرته از مسافران ایرانی در تفلیس

مبلغ
 1427منات و  80کپک
 722منات و  83کپک
 2152منات و  8کپک
 917منات و  81کپک
 1225منات و  80کپک

1. Relational Asset
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جدول  .4حمایتهای مالی انجمن به ایرانیان مهاجر

از شوال  1341تا محرم  / 1344مه  1923تا اوت 1925

حمایتهای مالی انجمن به ایرانیان مهاجر

مبلغ

ح وق معلمان ،مستخدمان و مصارف مدرمه اتفاق

 5367منات و  19کپک

دفن اموات بیبضایت ایرانی در تفلیس

 185منات و  70کپک

م رری به بیوه زنان ایرانی م یم تفلیس

 340منات و  55کپک

هزینه تعمیر کاروانسرا ،تنات ،مسجد و تارمتان ایرانیان

 655منات و  65کپک

(امناد وزارت امورخارجه ،ما 1304ش ،کارتن  ،35پرونده .)75

بررمی جداو شماره  3و  ،4کارکرد حمایتی انجمن به ایرانیتان م تاجر و نیتز وضتعیت
وصو و میزان یایدات آن را در ما های  1341تا  1344ه.ق نشان میدهد .جتدو شتماره
 4میزان حمایتهای مالی به مدرمه اتفاق شامل ح وق معلمان ،مستتخدم ،ومتایل مدرمته،
تعمیر و نگ داری آن و نیز تقصیلِ رایگان دانشآمتوزانِ نیازمنتد ،ت یته پوشتاک و ...بترای
آنتان را مشتتخی کتترده امتتت کته ایتتن اتتتدامات تتتأثیر چشتمگیری در ایجتتاد انتتواع دیگتتر
حمایتها چون حمایت یلمی ،یاطفی و اطتیاتی داشته امت.
از اتدامات شایسته انجمن ،تأمیس مدرمهای برای ایرانیان م اجر تقتت ینتوان مدرمته
اتفاق بود .این مدرمه با حمایت مالی انجمن در  15شعاان  1326افتتتای شتد (امتناد وزارت
امورخارجه ،ما 1304ش ،کارتن  ،33پرونده  )59و هر ما تعدادی از دانشآموزان را بته
دو صورت رایگان ،برای خانوادههای بتیبضتایت ،و دریافتت شت ریه انتدک ،بترای دیگتر
خانوادهها ،آموزش داد .ایضای انجمن با کوشش فراوان در بقرانیترین شرای از تع یلتی
مدرمه جلوگیری کردند و توانستند تعدادی از کودکان ایرانی را آموزش دهند .طا امتناد
باتیمانتده ،از متا  1328تتا  1345ه.ق  1289 /تتا  1306ه.ش تعتداد  916دانتشآمتوز در
مدرمه اتفاق ایرانیان به تقصیل اشتطا داشتند کته از ایتن میتان تعتداد  695نفتر از آنتان بته
صورت رایگان آموزش متیدیدنتد (امتناد وزارت امورخارجته ،متا 1328ق ،کتارتن ،12
پرونده 3؛ امناد وزارت امورخارجته ،متا 1337ق ،کتارتن  ،28پرونتده 24؛ امتناد وزارت
امورخارجه ،ما 1341ق ،کارتن 24 ،12؛ امناد وزارت امورخارجه ،ما 1303ش ،کارتن
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 ،33پرونده 59؛ امناد وزارت امورخارجه ،متا 1304ش ،کتارتن  ،35پرونتده 75؛ متالنامه
احصائیه 1304ش ،امناد دانشگاه ت ران؛ دهنوی141-189 :1383 ،؛ یلی صتوفی و دهنتوی،
.)176- 187 :1389
مرانجام در پی توجه دولت شوروی به طا ات فرودمت جامعه ایرانتی و انجتام بستیاری
از اتدامات حمایتگرانه توم کارگزاران آن حکومتت ،بختش بزرگتی از جامعته ایرانتی
دیگر نیازی به اتدامات حامیگرایانته انجمتن نمتیدیدنتد و از آن پتس بتهجتای رجتوع بته
انجمن ،به میستم تضایی و دیگر دمتگاههتای اداری حکومتت مقلتی پنتاه متیبردنتد و در
ن ایت نیز فرزندان خود را به مدارو مجانی و پیشرفتة مقلی تفلیس متیفرمتتادند .مجمتوع
این یوامل و نیز اتدامات مطرضانه دولت شوروی در برابر مؤمسات و انجمنهتای ختارجی
در آن کشور و نیز رویکارآمدن رضا شاه بته ینتوان حکمرانتی دیکتتاتور ،کته بستیاری از
دمتاوردهای ان تب مشروطیت را زیتر پتا ن تاد ،بایتث شتد کته از متا  1307ش .بته بعتد
حضور انجمن خیریة ایرانیان کمرنگ شود و مرمایة اجتمتایی آن دچتار فرمتایش زیتادی
گردد و در ن ایت این انجمن پس از افزون بر مه دهه فعالیت خیرخواهانه مترانجام بته کتار
خود پایان دهد (دهنوی.)236 :1383 ،
نتیجه

م اجرت در ب ن جامعه ایران پدیدهای تاریخی امت ،اما م اجرت ایرانیان به جنوب رومتیه
و از جمله تف از از دوره حاکمیت ناصرالدین شاه به بعد به دو دلیلِ یوامل داخلی (دافعته یتا

رانش) که خامتگاه آن در متن ماختار میامتی ،اجتمتایی و اتتصتادی جامعته ایتران بتود و
یوامل خارجی (جاذبه یا کشش) که تقوالت اتتصاد من ه تف از در اواخر تترن نتوزدهم و
اوایل ترن بیستم ،که شرای جذب م اجران ایرانی را فراهم میکرد ،از گستردگی فراوانتی
بهویژه در بین اتشار ت یدمتت ایرانتی برختوردار بتود .م تاجران ایرانتی در تفلتیس در دوره
مذکور به مشاغل متعدد و گوناگونی میپرداختند که اغل
اجتمایی اغل

اموری دونپایه بودنتد .جایگتاه

م اجران ایرانی در تفلیس در م وی پایین جامعته آن دیتار بتود و بته یلتت

ف دان آگاهی و بیموادی ،همواره از جان کارفرمایان مقلتی و حتتی متأموران ایرانتی در
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تفلیس مورد امتثمار ترار میگرفتند .شرای ناگوار این م تاجران بایتث شتد کته جمعتی از
ایرانیان م یم آن مامان از اتشتار بتاالی هترم تتدرت اتتصتادی و اجتمتایی همچتون تجتار،
رؤمای اصناف و کساه اتدام به تأمیس انجمن خیریهای ج ت مسایدت به ایرانیتان نیازمنتد
و نیز ایجاد مدرمه برای تقصیل کودکان ایرانی م اجر بنمایند.
در این پژوهش با تکیه بر حوزه نظری شاکه اجتمایی ،به تایین نظری موضتوع پرداختته
شد و هر مه خصوصیات ماختی (اندازه و همگونی و ناهمگونی شتاکه) ،تعتاملی (فراوانتی
تماو و نوع تماو) و نیز کارکردی شاکه (انواع حمایتها) در انجمن خیریة ایرانیان متورد
تقلیل ترار گرفتند.
در تقلیل بعد ماختی شاکه اجتماییِ انجمن به دو بقث اندازه و ترکی
شد ،اما ترکی

شاکه پرداختته

شاکه اجتمتایی ( همگتونی یتا نتاهمگونی یتا تنتوع ارتااطتات در شتاکه) از

مااحث یمدهتر این پژوهش بود .ناهمگونی بسیارِ شتاکه اجتمتایی انجمتن خیریته بته دلیتل
تنوع تومی ،زبانی و شطلی ایضا ،نشان از مرمایة اجتمایی تابل توجه انجمن داشتت و تتوان
تقلیل موضوع را افزایش داد .زیرا انجمن توانسته بود افراد متعددی فار از ملیتت ،متذه
و زبان گردهم آورد تا بتوانند به افراد ناتوان و نیازمند و کودکان ایرانی برای تقصیل یتاری
رمانند .پس انجمن توانسته بود حس همتدلی ،همیتاری ،هماستتگی ،مشتارکت اجتمتایی و
تعاون را در بین ایضای خود و دیگران افزایش دهد که این نشان از تولید مرمایة اجتمتایی
توم شاکه اجتمایی انجمن دارد .بهطورکلی ،میتوان ادیا نمود که مشتارکت در انجمتن
خیریة ایرانیان ،م ارتهای همکاری و نیز حس مسؤلیتپذیری جمعی را در بین افراد تل ین
کرد .پیگیریهای مداوم انجمن ج ت رفتع مشتکل ایرانیتان از طترق مختلتت در تفلتیس و
ایران ،حس ایتماد به نفس را در میان ایضا و بهخصوص ایرانیان م اجر افزایش داد .انجمن
به ایرانیان ناتوان و بیسواد برای دادخواهی خود کمتک فتراوان نمتود و بته نتویی در حکتم
مشاور آنان یمل میکرد .نگارش یرایض برای ایرانیان م اجر ،چته بترای درخوامتتهتای
شخصی و یا پیگیری خوامتهای یمومی آنان ،به یکی از اتدامات انجمن تادیل شده بود.
در بقث بُعد کارکردی شاکه اجتمایی انجمن خیریه به انواع حمایتهتایی کته افتراد و
خانوادهها از انجمن دریافت میکردند و نیز حمایتتهتایی کته انجمتن از دیگتران دریافتت
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مینمود ،در تال

شش نوع حمایت مالی ،یاطفی ،مشورتی ،مصاحاتی ،یملتی و اطتیتاتی

پرداخته شد .ایضای انجمن در حوزه حمایت مالی در طو مه دهه فعالیت خود زحمتات و
رنج های فراوانی کشتیدند کته ماحصتل ایتن اتتدامات منجتر بته بامتوادی تعتداد زیتادی از
کودکان ایرانی شد .همچنین مسایدت به ف را ،یتیمان ،بیوهزنان و دیگر کارهای یامالمنفعته
از خدمات یمده انجمن در حوزه متالی بته شتمار متیرفتت .انجمتن بتهینتوان یتک حتامی
نیرومند برای دمترمی ایرانیان م جور و ناآگاه به ح وق خویش با حمایتهتای متذکور در
مه دهه فعالیت همواره توت تل

نیرومندی مقسوب میشد .انجمن در ما های پرآشتوب

و درگیریهای دوره ان تب رومیه ،به مأمن ایرانیان تتاجر و بازرگتان از یتک متو و اتشتار
فرودمتی که به دلیل تع یلی امور در تفلیس ،کار خود را از دمت داده و اما فاتد پو بترای
یزیمت به ایران بودند ،تادیل شد.

منابع و مآخذ
اسناد منتشرنشده
 مالنامه احصائیه 1304ش ،اسناد دانشگاه تهران.

 تلگراف متفیر ایتران در پ رزبتوره بته وزارت امتور خارجته ،اسنناد وزارت امنور

خارجه ایران ،نمره  21 ،153جمادیالثانی  ،1332ما 1332ق ،کارتن  ،13پرونده .1

 وزارت امور خارجه بته وزارت مالیته ،اسنناد وزارت امنور خارجنه اینران ،نمتره
 17 ،195/486فروردین  ،1306ما 1306ش ،کارتن  ،18پرونده .183
 وزارت مالیه به وزارت امور خارجه ،اسناد وزارت امور خارجه ایران ،نمره ،1821
 ،1306/2/19ما 1306ش ،کارتن 18ن ،پرونده .183
 نظامنامه انجمتن خیریته ایرانیتان در تفلتیس ،اسنناد وزارت امنور خارجنه اینران،
1323ق ،کارتن  ،7پرونده .1
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امورخارجه ایران ،ما 1328ق ،کارتن  ،12پرونده .3
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 ترجمه ورته اجرائیه ،اسناد وزارت امور خارجه ایران ،نمره  11 ،332حمتل ،1298
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 مواد مرامله جمعیت خیریة ایرانیان ،اسناد وزارت امور خارجه ایران ،نمره 26 ،47
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 ژنرا تونسولگری ایران در تف از به وزارت امور خارجه ،اسناد وزارت امور خارجه
ایران ،نمره  16 ،1520ذیقجه  ،1338ما 1328ق ،کارتن  ،15پرونده .16

 تلگراف جمعیت خیریة ایرانیان در تفلیس به وزارت امور خارجته ،اسناد وزارت امور
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 ژنرا تونستولگری ایتران در تفلتیس بته وزارت امتور خارجته ،اسنناد وزارت امنور
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 ژنرا تونستولگری ایتران در تفلتیس بته وزارت امتور خارجته ،اسنناد وزارت امنور
خارجه ایران ،نمره  7 ،1601جمادیالثانی  ،1337کارتن  ،28پرونده .24

 ژنرا تونسولگری ایران در تف از به وزارت امور خارجه ،اسناد وزارت امور خارجه
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