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 ها به زرقاء: پیامدهای فرهنگی و سیاسی ها و چرکسی مهاجرت چچنی

 
 2قدریه تاج بخش، 1یونس فرهمند

 (19/11/95: نهایی ، پذیرش06/10/95: مقاله )دریافت

 
 چکیده

ها و علل مهاجرت طوایف چچنی و چرکسی به شام را بررسیی وواهی     این مقاله زمینه
مناطق مسلمان نشیینِ شیماق قاقیاز و سیوا لِ     توسعه طلبی روسها در  کرد؛ سیاستِ
چرکسی و  مسلمانانِهای بسیاری از  ق، گروه1281این مناطق در  تصرفو  دریای سیاه

 یی 1296های  را آواره کرد. دولت عثمانی که با روسها درگیر بود، در فاصله ساق چچنی
هیای اقصصیادی،    ق، شماری از آوارگان را با ه ف بیه کیارگیری آنهیا در فعالییت    1327

 بیه پشیصیبانی دولیت   سیاسی و نظامی، در مناطقی از شام اسکان داد. این پناهجوییان  
در نزدیکی رود زرقاء، شهری ب ین نام بنا کردن  و عالوه بیر کمیب بیه رونیق     عثمانی، 

ای ارائه  اقصصادی و تجاری منطقه، در جنگ اوق جهانی به قوای عثمانی و مات ارزن ه
کردن . آنها پس از جنگ نیز زرقاء را پناهگاه اسیصقالق طلبیان کردنی  و برویی در راه     

 اسصقالق اردن، کشصه ش ن .
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 طرح مسئله

شهر زرقاء مرکز اسصانی به همین نام، در کشور اردن است که بر اساس سرشماری ساق 
 United Nations demographic) تن جمعیت داشصه است 460, 538م،   ود 2009

year book 2009- 2010, 342جمعیّت این شهر، عالوه بر عربانِ بادیه  (. بخش اعظم
های دینی و مذهبی  ها هسصن . همچنین اقلیّت ها و چرکسی نشینِ مسلمان، چچنی

؛ شیشانی، 136ی134کنن  )ناشخو،  یان در زرقاء زن گی میدروزدیگری چون مسیحیان و 
 .(Pati, 40؛ 310ی309

دو  ادثه از اهمیت در تحوّالت تاریخی منطقه زرقاء در س ة سیزدهم هجری، 
بیشصری برووردار است. نخست، پایان یافصن جنگ روسها با ساکنانِ شماق قاقاز و 
تسلط بر آنها بر این منطقه و دوم مهاجرتِ اجباری گروه عظیمی از آوارگانِ طوایف 
مخصلفِ چرکسی و چچنی از شماق قاقاز به نوا ی تحتِ سلطه عثمانی بویژه در شام و 

آنها به دولت عثمانی ارائه و مات سیاسی، نظامی و اقصصادی به عثمانیان. نیز پناهن گیِ 
ها در س ه سیزدهم هجری به ت ریج و در چن  مر له، در مناطق  ها و چچنی چرکسی

ها و  مخصلف شام از جمله در نوا ی غیر مسکونی اردن، ساکن ش ن . سکونصگاه
ترین شهرهایی  . شهر زرقاء از مهمروسصاهای آنها به ت ریج به شهرهایی بزرگ تب یل ش 

 ها در ساوت آن نقش مهمّی داشصن . ها و چچنی است که چرکسی
های  سن  سنی عب القادر  های موثّق سه چچنی به نام این مقاله با اسصناد به یادداشت

شیشانی، مُرزا بن سَلمُرزا بن شَحمُرزا و  اج محمّ  جعار جانبی که از پناهجویانِ مهاجر به 
ها و منازعات با روسها و هم پیمانی با عثمانیان، نقش مهمی  بودن  و در مهاجرت شام

های این سه نار را در  ( واطرات و یادداشت327ی304داشصن ، نوشصه ش ه است. ناشخو )
 کصاب وویش، به قرار زیر آورده است: "مال ق و وثائق"بخش 
مله رؤسای چچنی بود که ، وی از ج«مُذَکَّرات  سن  سنی عب القادر شیشانی»ی 1
.ق ناگزیر از قاقاز مهاجرت کرد و به ارتش عثمانی پیوست. وی به سبب   ه 1311در 

دست یافت و پس از سقوط « نقیب»ها، به منصب نظامی  و مات ارزن ه به عثمانی
های ارائه ش ه از  (. آگاهی14عثمانیان نیز به ارتش اسصقالق طلب عرب، پیوست )همان، 

ها، سکونت آنها در زرقاء، وقایع  ها و چرکسی درباره مهاجرت چچنی سوی شیشانی
.ق و روی ادهای مرتبط با جنگ اوق جهانی و نیز اسصقالق  ه1345ی1320های  ساق

  (.310ی304کشورهای عربی بویژه اردن و سوریه، بسیار ارزشمن  است )همان، 
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اقاز زاده ش  و به همراه قبایل ، وی در ق«مُذَکَّرات مُرزا بن سَلمُرزا بن شَحمُرزا»ی 2
(. او درباره 15چچنی به شام مهاجرت کرد و در زرقای کنونی ر ل اقامت افکن  )همان، 

وضع مهاجران چچنی به هنگام رسی ن به زرقاء و چگونگی اسکان آنها اطّالعاتی بی 
 علیه صلی هللای  واسطه و دقیق ارائه کرده و مهاجرت آنها را همانن  هجرت پیامبر اکرم

 (.327ی314دینی و نه سیاسی پن اشصه است )همان،  ی و آله
ها در  ، جانبی، وطّ سیرِ مهاجرت چچنی«مُذَکَّرات  اج محمّ  جعار جانبی»ی 3

های تحت سیطرة دولت عثمانی از جمله قلعه  سن، تشکیل کمیصة تحقیق  سرزمین
اجرت دسصه جمعی و .ق و سپس مه ه1318اراضی واقع در  وران و بلقاء در  ۀدربار
  (.313ی311های وود شرح داده است )همان،  ای از آنجا را در یادداشت طایاه

دوازدهم هجری، بر  ۀنوشصار  اضر پس از بررسی جغرافیای تاریخی زرقاء از آغاز تا س 
ها، پاسخ وواه  داد:  های روزانه فوق و دیگر منابع معصبر، به این پرسش یادداشت ۀپای

سیزدهم هجری چه بود؟  ۀها به زرقاء، در س  ها و چرکسی علل مهاجرت چچنیها و  زمینه
 طوایف مخصلف چچنی و چرکسی چه نقشی در بنای شهر زرقاء و اسصقالق اردن داشصن ؟

 
 تحقیق ۀپیشین

در دایره المعارف اسالم، گزارشی 1 1نوشصه محمّ  عنان البَخیت Al-Zarkaم ول 
توان آن را در  شهر زرقا به دست داده است و نمی مخصصر، توصیای و فاق  تحلیل از

ها در بنای شهر  ها و چرکسی های تحقیقی به شمار آورد. درباره نقش چچنی شمار نوشصه
زرقاء و اسصقالق اردن، پژوهشي مسصقل یافصه نش . با این  اق مطالعات انجام ش ه 

ء چون  َوران، بلقاء، همجوار زرقااجصماعی، سیاسی و اقصصادیِ مناطقِ  اوضاع ۀدربار
نوزدهم و بیسصم میالدی،  سیزدهم و چهاردهم هجری قمری/ ۀکَرَک و مَعان در س 

توان به تاریخ الشَرکس )االَدیغَه( و  های مای ی در این زمینه دارن . از جمله می آگاهی
( تالیف جُودَت  ِلمی ناشخو و منطقه 1920ی1878الشیشان فی لواءی  َوران و البَلقاء )

( اثر محم  سالم طَروانَه و محمّ  1918ی1864/ 1337ی1281البلقاء و الکَرَک و مَعان )
های این پژوهش پاسخی  ها، به پرسش عَنّان بَخیت اشاره کرد. هر چن  در این پژوهش

دروور داده نش ه است، امّا به سبب ارائه نگاهی گذرا به اوضاعِ مناطق ِهمجوار با زرقاء 
و تأثیر آن بر زرقاء، اهمیت دارن . اثر ناشخو، به سبب دسصرسی عثمانیان  ۀدر دور

 ای اسناد، اهمیت بیشصری دارد. نویسن ه به پاره
                                                                                                                                        
1. Al- Bakhit. 
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 دوازدهم هجری ۀجغرافیای تاریخی زرقاء از آغاز تا سد

کیلومصرى  23در که  است. این شهر کشور اردن دراسصانی به همین نام مرکز /زرقا زرقاء
 مصری از سطح دریا واقع ش ه است )عوی ی عبادی، 610رتااع و در ا انمّشرق عَ  شماق

ب ین نام رود اردن،  های شاوهاز ، به سرچشمه رود زرقای نزدیک سبببه (، 1/379
 .).Studies in the history and archeology of Jordan,2/60ووان ه ش ه است )

و بر آنن  که این شهر  ان  بروی از پژوهشگران، ق مت زرقاء را به روم باسصان رسان ه
م( از 582ی569بنا کرد و منذر بن  ارث ) ب:  م(569ی529) ب:   لهبَجَ بن ارث را 

، بیبقصر شَ وقلعه  (.Musil, 351 ؛ 64، بیتابع بیزانس توسعه داد )ب یانسّغَپادشاهان 
  (.1/88از آثار بازمان ه از این دوران است )ویاری، 

.ق( به روزگار  ه230ء در روایصی از ابن سع  )مصوفّی ترین اشاره به نام زرقا ق یمی
گردد. بنابر این روایت، عثمان بن عَاّان در  باز می ی صلی هللا علیه و آلهی  پیامبر اکرم

(. درباره فصح 55/ 3 یکی از سارهای وود به شام از این شهر نام برده است )ابن سع ،
ق به 13ساق درمانن  دیگر توابع اردن، رس  ه زرقاء، اطّالعی در دست نیست؛ به نظر می

(. ظاهراً در دوره 160به صلح گشوده ش ه باش  )بالذری،  شُر بیل بن  َسَنه، دست
دوم هجری، در زرقاء آثاری از جمله مسج  قصر،  مام صَرح و قصر  ۀاموی در س 

چهارم هجری به هنگام وصف مسیر  ۀدر س  یمق س(. 16ابو جر،  َلَبات ساوصه ش  )
هایی دانسصه که از عَمّان و اَذرعات به  های کاروان هرهای شام، زرقاء را یکی از منزلگاهش

(؛ هر چن  به درسصی 1/417 ،؛ عوی ی عبادی192، 26 ،یمق سرفصن  ) دمشق می
های تجاری یا مسیر  اجیان بوده است،  دانسصه نیست که زرقاء محلّ آم  و ش  کاروان

اهمیّت زرقاء در این دوره است. زرقاء در اواور قرن ششم امّا این گزارش، نشان دهن ه 
ق صالح 572هجری به دلیل  مالت فرنگان به شام، چن ی ناامن ش  تا این که در 

(. زرقاء در دوره ممالیب یب 2/287ال ّین ایوبی، امنیّت را به شهر برگردان  )ابوشامّه، 
ق 709یل ش ؛ امیر اَفرُمِ مملوکی در چن  به محلّ تکاپو و نیز پناهگاه امیران ناراضی تب 

از مساع ت به ملب ناصر محمّ  بن قالوون برای سیطره بر دمشق امصناع کرد و بسیاری 
(. زرقاء از 173از امیران را برای سرکشی از فرمان سلطان، در زرقاء گرد آورد )غوانمه، 

های  یکی از منزلگاهس ه ششم تا زمان عثمانیان، به سبب عبور رود زرقا از آن، هم چنان 
شام باقی مان  )ابوشامّه، همانجا( و بویژه از س ه نهم تا دوازدهم به سبب عبور 

؛ ویاری، 487ی486؛ نابلسی، 66/ 2)جزیری،  های  ج، بسیار اهمیت یافت کاروان
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(. ویاری )همانجا( از جمله سارنامه نویسان مسلمانی است که اطّالعاتی 90ی88
 ها و انواع کاالهایی که در این برهه در منزلگاهِ زرقاء وری  و بالواسطه از داد و سص

 ش ه، به دست داده است. فروش می
 

 ها به شام ها و چرکسی علل مهاجرت چچنی

هایی بود که اغلب به  ای که شهر زرقاء در آن ساوصه ش ، از دیرباز سکونصگاه عرب منطقه
؛ 313؛ جانبی، 325مرزا بن سلمرزا، گذرانی ن  ) بیابانگردی و گاه کشاورزی روزگار می

هایِ بادیه نشین، با  کومت عثمانی به  (. در س ه دوازدهم این عرب184، 183ناشخو، 
ای در زرقاء ساوصن ، امّا  مخالات برواسصن . عثمانیان با ه ف مقابله با تجاوز آنها، قلعه

ق شماری از 1327ی1295های  عثمانیان در فاصلة ساق1 1این اق ام هم موثّر واقع نش .
های طوالنی  آوارگان چرکسی و چچنی را که سرزمین آنها در شماق قاقاز، بر اثر جنگ

های اقصصادی، سیاسی و نظامی در نقاط  م ّت روسها، اشغاق ش ه بود، با ه ف اسصااده
؛ طروانه و 130ی129، 53، 48، 31ی29مخصلف شام از جمله زرقاء اسکان دادن  )ناشخو، 

. ساکنان شماق قاقاز، از جمله نژادهای مخصلف چرکسی و چچنی از (52ی51بخیت، 
یب سو قربانی سیاستِ توسعه طلبانه روسیه و از دیگر سو سیاست مهاجرپذیریِ 

ق که میان دولت عثمانی 1245عثمانیان ش ن ؛ چه، در پیِ پیمان صلح ادرنه در ساق 
اق قاقاز و شهرهای سا لیِ با روسیه دربارة تمامیّت ارضی مناطق مسلمان نشینِ شم

دریای سیاه منعق  ش ، عثمانیان اراضیِ مصصرّفیِ مسلمان نشینِ وود در قاقاز و 
ها، دولت  شهرهای سا لیِ دریای سیاه را از دست دادن . پس از عقب نشینی عثمانی

روسیه از ساکنان چرکسی، چچنی، داغسصانی و دیگر طوایف تاتارِ مسلمانی که دق در 
داشصن ، به سخصی انصقام گرفصن . قوای روس از سوی دریا، قاقاز را به ش ت  گرو آنها

ق ادامه 1281محاصره کرد. نصیجه این جنگ که در   ود چهار دهه یعنی تا ساق 
های مخصلف چرکسی و  نار از گروه 000,400,1یافت، نخست، مهاجرت و آوارگی 

ها بر قاقاز و در  یی روسنها ۀکاهش ش ی  جمعیت در شماق قاقاز و دیگری، سیطر
ها و عثمانیان بود. دولت عثمانی  نصیجه فروریخصن وط  ایلِ مرزیِ انسانی میان روس

نیز کوشی  از مهاجرت آنان بویژه در دو زمینة اقصصادی و نظامی بهره برداری کن  و از 

                                                                                                                                        
ن را اسیت کیه عثمانییان آ    بیزانسیان ۀای برجای مان ه از دورهقصرِ شبیب از بنا ۀاین قلعه همان قلع. 1

 (.423 /1عوی ی عبادی،  ؛274، 269 /2نابلسی، همانجا؛ سنوسی، ) بازسازی و مسصحکم کردن .
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های  این رو، سیاست سربازگیریِ اجباری را در ازای اعطای  قّ سکونت در سرزمین
ت سلطه آنها از جمله شام، بالد بُلغار و بالکان در پیش گرفت تا با اسصااده از این تح

طوایف مسلمان، به اه اف وود همچون تقویت صاوف ارتش، رفع کمبود نیروی کار 
های کشاورزی و ایجاد مانع مسصحکم انسانی برای ج ایی میان اسصانبوق با  برای زمین

ب ش  که امپراطوری عثمانی سیاست اسکان اروپا، دست یاب . این عوامل موج
سیزدهم هجری در پیش گیرد و ضمن تصویب قانونی  اوی  ۀها را در س  چرکسی

هیئه االداره العامّه »ق، مرکزی نیز به نام 1274موادی فریبن ه برای مهاجرپذیری در 
ا ق تأسیس کن . از جمله قوانین مرتبط ب1277برای تحقق اه اف وود در « للمهاجرین

ها اشاره کرد: نخست، اعطای  قوق و آزادی  توان به این نمونه سیاست مهاجرپذیری، می
به هر مهاجرِ قاقازی پس از جلب نظر و اعصماد سلطان. دوم، اعطای اراضی به مهاجران 
و نیز معافیّت از مالیات در ازایِ شش ساق و مت در منطقه بالکان و دوازده ساق در 

عثمانیان. سوم، به رسمیّت شناوصن  قّ مالکیّت و وری  و دیگر مناطقِ تحت سلطة 
ها به م ّت بیست ساق.  فروش زمین برای مهاجران، مشروط به کار کردن بر روی زمین

پیش از زمان تعیین ش ه، افراد  قّ فروش زمین و ترک منطقه محل سکونت را 
ش  )ناشخو،  ن اشصن  و در صورت تخطّی، امالک به دولت عثمانی بازگردان ه می

ها، اق امات  (. در واقع عثمانیان،   ود پنج دهه پیش از شروع نخسصین مهاجرت31ی29
مق ّماتی را برای پذیرش مهاجران چرکسی، چچنی و داغسصانی که ناگزیر 

 کردن ، به کار گرفصه بود. ها رها می هایشان را در مقابل  مالت روس سرزمین
مهاجران چرکسی را بویژه در  اشیه وطّ راه ق بر آن ش  تا 1295دولت عثمانی از 

کیلومصر، اسکان ده .  1400شام که به طوق  ی آهنِ اسصراتژیکیِ در  اقِ ا  اث  جاز
های منطقة زرقاء و عَمّان سکونت  قبایل ب وی نیرومن ی چون بنی  سن که در بیابان

ز این رو همواره دانسصن ، ا داشصن ، این وط آهن را ته ی ی برای منافع تجاری وود می
کشی ن ؛ امری که طوایف  های واقع در مسیر این وط آهن را به آشوب می سرزمین

ق 1295چرکسی پیش از مهاجرت به شام، هرگز اهمیّت آن را درک نکرده بودن . در 
گروهی از مهاجران به عمّان انصقاق یافصن  و به فرمان دولت عثمانی، در نزدیکی بقایای 

ورة رومیان ساکن ش ن  و افزون بر  ااظت از وطّ آهن، اراضیِ اعطایی برجای مان ه از د
ها به عثمانیان ب ین     از سوی عثمانیان را به زیر کشت بردن . و مات چرکسی

مح ود نش  و آنها به دفاع از روسصاها در مقابل  مالت قبایل ب وی نیز پرداوصن  و 
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دآورده، در اوصیار دولت عثمانی گذاشصن . های عینی و نق ی زارعان را به تمام گر مالیات
(. با این 79ی78، 53ش ن  )همان،  ها  مایت می ب ین سبب همواره از سوی عثمانی

همه، شهر زرقاء به دست این گروه و در این دوره ساوصه نش ، بلکه گروه دیگری از 
 700 پناهجویان شماق شرق قاقاز، این شهر را بنا کردن . این گروه که مصشکّل از

ق به توسط 1319وانواده به زعامت شخصی به نام محمّ  آمِر نورانی بودن ، در 
قطارهایی که بین قاقاز و اراضی عثمانی در رفت و آم  بود، به قلعه  سن در اَناضوق/ 
آناطولی، در قلمرو عثمانی، انصقاق یافصن  و منطقه زرقاء را برای سکونت برگزی ن  )مرزا 

 120ق   ود 1320(. در ساق 129؛ ناشخو، 313، 311؛ جانبی، 318ی316بن سلمرزا، 
ش ن ، با قطار به زرقاء عزیمت کردن  تا به  نار می 824وانواده از این گروه که بالغ بر 

فرمان  کومت عثمانی بر روی وط راه آهن مذکور کار کنن . زرقاء در آن هنگام کم 
گلی آن که در مقابل ریزشگاه رود اهمیّت و فاق  هر گونه آبادانی بود و در بخش جن

زیست. در رود زرقاء نیز انواع  زرقاء قرار داشت، انواع  یوانات گیاه ووار و درن ه می
ها وجود داشت و در منطقه بلقاء  یواناتی از جمله ورگوش و آهو برای صی  یافت  ماهی
هایِ در  اق  (. ظاهراً شماری از نیروهای عثمانی به نگهبانی پل78، 48ش  )همان،  می

های  و عرب (304شام گماشصه ش ه بودن  )شیشانی،  ی ا  اثِ ایسصگاه راه آهن  جاز
کردن  )مرزا بن  های رود زرقاء ، چادر زده و کشاورزی می بنی  سن نیز صرفاً در نزدیکی

ها نه در محلّ اولیّة زرقاء که به ا صماق  (. سرانجام، چچنی183؛ ناشخو، 325سلمرزا، 
ی از آن باقی نبود، بلکه در غرب وطّ راه آهنِ اویر سنگ بنای روسصای ج ی  قوی اثر

ها بر والف  ق شروع به وانه سازی کردن . چچنی1320زرقاء را گذاشصن  و در ساق 
گاصن  و رودی که  می« قصر»قبایل ب وی که به این منطقه به سبب وجود قصر شبیب، 

« زارجون»های چشمگیرِ   ، به افصخار پیروزیووان ن می« عین الزرقا»گذشت را  از آن می
امپراتور ق رتمن  سامی در سرزمین باسصانی کنعان و مصر، این روسصا و رود آن را 
زارجون نام نهادن . اما به ت ریج نام روسصا از زارجون به سارَقی و سپس زرقاء تغییر یافت 

  (.305 ی304)شیشانی، 
ها بر سر تقسیم اراضی، از زرقاء  ف با عربشماری از مهاجران زرقاء، در پی اوصال

(. از این رو، دولت  130، 115کوچ کردن  و اراضی اعطایی را رها ساوصن  )ناشخو، 
وضع کرد که سیاست تقسیم « ارض نامه»ق قانونی تحت عنوان 1322عثمانی در ساق 

های زرقاء  های زیادی از زمین کرد. در نصیجه بخش اراضی را در میان مهاجران، تبیین می
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پس از این اق ام، شمار  (.305مصر مربع(، به آنها واگذار ش  )شیشانی،  14/ 400)  ود 
ق 1323ق، 1320های  زیادی از آوارگان چچنی و  صّی داغسصانی در سه مر له در ساق

، ها به منطقه زرقاء ق راهی زرقاء ش ن . امّا به علّت مهاجرت گسصرده چچنی1328و 
به  (.133ی132، 130ق این قانون را بازنگری کرد )ناشخو، 1333دولت عثمانی در ساق 

رغم این که بخش اعظم اراضی زرقاء، به سبب قرار گرفصن در منطقه بیابانی، لم یزرع و 
ها و  چرکسی (،184؛ ناشخو، 313همواره در معرض قحطی و وشکسالی بود )جانبی، 

ها را از جنوب زرقاء تا عَوجان و از  ت زیادی از زمینها در م ّت کوتاهی، مسا  چچنی
هایی  ها و نیز آسیاب ق  شماق تا روسصای سَخنَه برای کشاورزی ا یا کردن  و س ها و کانا

با این  اق، اق ام دولت   (.305کرد )شیشانی،  ایجاد کردن  که با آب رود زرقاء کار می
ان ووشاین  نبود و آنان کوشی ن  تا های بادیه نشینِ زرقاء چن  عثمانی برای عرب

؛ ناشخو، 326مهاجران را وادار به کوچ کرده یا از کشاورزی بازدارن  )مرزا بن سلمرزا، 
ای مبنی بر تقسیم آبها،  ق تااهم نامه1333ق و 1330های  دولت عثمانی در ساق (.183

برای بهبود  میزان و شیوه زراعت بر روی اراضی و سهم هر یب از طرفین از محصوالت،
روابط میان آنان تنظیم کرد و از مهاجران چچنی نیز تعه  گرفت تا بر اراضیِ مخصصِ 

چه، آنان فقط از  (.186ی183اهالی مجاور و دولت عثمانی دست دازی نکنن  )همان، 
سوی ب ویان در تنگنا نبودن ، بلکه دروزیانِ شام نیز اغلب به دلیل مخالات با دولت 

(. به رغم این توافق، ب ویان، 151کردن  )همان،  های آنها  مله می صگاهعثمانی، به سکون
ها تعرض کرده و با آنها درگیر ش ن . از این رو، مهاجران با نها  بارها به مزروعات چچنی

ها به رغم شمار ان ک مهاجران، نسبت به دیگر  ای ن اشصن . این درگیری روابط  سنه
های  کومصی و در نصیجه ق رت و  بروورداری از پشصوانه قبایل در زرقاء، ظاهراً به دلیل

 (.184ی183، 152ی151ش  )همان،  ناوذ بیشصر، اغلب به ناع مهاجران تمام می
عثمانی،  ۀها برای پیشرفت و دگرگونی زرقاء در دور ها و چچنی های چرکسی فعالیت

روی روی آوردن  و ها مح ود نبود، بلکه شماری از آنها به دامپ به زراعت بر روی زمین
های تجاری ایاا کردن  )شیشانی،  شماری نیز نقش مهمّی در ایجاد و گسصرش فعالیت

 (. آنها گن م، جو، ع س و نخود را به نقاط مخصلف از جمله بیت المق ّس، لُ ّ و رَملَه305

المق ّس و پارچه، البسه و صادر و در مقابل روغن زیصون،  بوبات، گاز و شکر را از بیت 
 کردن  )ناشخو، جات را با قطار از دمشق به بازارهای تجاریِ زرقاء وارد می شیرینی
های زرقاء نقش مهمّی در تامین مایحصاج  به عالوه، بازارهای محلّی و آسیاب  (.212ی211
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نیروهای عثمانی و قبایل عرب ب وی آنجا داشت. افزون بر این، بسیاری از مهاجران به 
روی نیز به کار ساوت و گسصرشِ وطوط راه آهن گماشصه ارتش عثمانی ملحق و ب

دمشق از زرقاء در ساق  -سرانجام، با عبور وطّ راه آهنِ  جاز  (.305ش ن  )شیشانی، 
؛ ابو جر، 416 ،کرد )عوی ی عبادی ق که عَمّان و مَعان را به دمشق مصصل می 1322

مکصب »در نقل و انصقاالت، و نیز تأسیس اداره پست که ظاهراً به دلیل سرعت زیاد  (16
های بلن ی به سوی تحوّق و پیشرفت برداشصه ش  و ظاهراً  ش ، گام ووان ه می« بری  النار

(. زرقاء بر اساس تقسیمات 306ی305از این پس زرقاء به شهر تب یل ش  )شیشانی، 
بخش  اداری چهارگانه عثمانیان از شهرهایِ شرقِ اردن )عَمّان، اَرب ، کرک و سَلط(، در

  (.3/229  ،اَربَ  قرار گرفت )کردعلی
 

 ها و استقالل اردن ها و چرکسی چچنی

های نخست جنگ اوق جهانی، هزاران نار از نیروهای نظامی عثمانی برای تقویت  در ساق
ارتش که در جنوب و غرب اردن آهنگ عقب نشینی داشت و نیز با ه ف دفاع از عَمّان، 

ها به  ق شمار کثیری از هم پیمانانشان از جمله آلمان1337به زرقاء سرازیر ش ن  و در 
عثمانی را  لشکریانی فرمان ه ،در والق جنگآنها پیوسصن . در این ساق جماق پاشا که 

به همراه شماری از فرمان هان و مسصشاران ترک و آلمانی، به زرقاء رفت  ،داشت بر عه ه
اج و آذوقه قوای نظامی و نیز مکاتبات و از این شهر برای سکونصگاه و محلّ تأمین مایحص

های وود را  ها، این نیروها را یاری کردن  و  صّی وانه و انصقاق اوبار، بهره برد. چچنی
برای اسکان، در اوصیار آنها گذاشصن . از رو جماق پاشا،  سن  سنی عب القادر، رئیس 

ان هی کل ارتش ها، را در  ضور شماری از صا ب منصبان عالی نظامی، به فرم چچنی
عثمانی برگزی . با این همه، جماق پاشا در دسصیابی به اه اف وود توفیقی نیافت و  صّی 
بسیاری از نیروهای وی ناگزیر عقب نشسصن . این امر باعث وشم و نارضایی همگان 

ای که رئیس قبیله وریشان، از قبایل ب وی بنی صخر در  بویژه ب ویان زرقاء ش ، به گونه
به تحرّکاتی بر ض  عثمانیان دست زد و با سامان هی  مالتی در مسیر وطّ راه زرقاء، 

  (.307ی306آهن زرقاء، آشوب به پا کرد )شیشانی، 
ق سقوط 1337زرقاء در پی  مالت هوایی بریصانیا در اواور جنگ اوق جهانی در 

پایان این منطقه پس از این روی اد و نیز  (.308هایی دی  )شیشانی،  کرد و وسارت
جنگ که به شکست عثمانیان و هم پیمانانش، انجامی ، ناامن ش . در اواور ساق 
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ق بزرگان چچنی، از ملب فیصل بن  سین،  اکم سوریه و عراق، برای تأمین 1337
ناری ب انجا فرسصاد و آنها ضمن تقسیم  150امنیت زرقاء اسصم اد جسصن . وی گروهی 

زرقاء و بخشی دیگر قصر شبیب را مرکز قرار داده و  به دو دسصه، بخشی ایسصگاهِ راه آهنِ
ق تا 1337(. قوای ملب فیصل از307از آنجا امنیت زرقاء را تأمین کردن  )همان، 

 ق در زرقاء  ضور داشصن  )البَخیت، همانجا(.1339
در سالهای پایانیِ جنگ اوق جهانی، شریف مکّه،  سین بن علی، بارها با ارساق 

ها را به صاوف  ی عربی را به آزادی وواهی و اسصقالق طلبی و عربهایی کشورها نامه
ها را از  مبارزه فرا ووان .  سن  سنی عب القادر چچنی از جمله کسانی بود که این نامه

ق به دست نیروهای 1337برد. پس از سقوط زرقاء در ساق  دمشق به زرقاء می
ی مردم در جسصجوی  کومصیِ ها بریصانیایی، جنبش اسصقالق طلبی ش ت گرفت و توده

مردمی برآم ن . از این رو جوانان مبارز زرقاء به نیروهای ملب فیصل در دمشق پیوسصن  
ق در قیام بر ض  دولت فرانسه شرکت کردن  و شماری از آنان در این 1339و در ساق 

زرقاء راه کشصه ش ن  و بروی دیگر نیز پس از انجام این تکلیف، برای ادامة این راه، به 
 (.308بازگشصن  )شیشانی، 

ق افسری بریصانیایی، شماری از اهالی زرقاء از جمله سه تن از بزرگان 1339در ساق 
ها برای تشکیل دولت مسصقل اردن به رهبری عب هللا بن  چچنی را به اتّهام تحریبِ توده

اطت  سین، برادر ملب فیصل، دسصگیر و در زن ان سلط محبوس کرد. این افراد با وس
  (.308ی307شهردار عَمّان و بروی رجاق عرب آزاد ش ن  )همان، 

ق نماین گانی از اهالی زرقاء م مناطق دیگر که  سن  سنی  1340در ساق 
ای تشکیل دادن  و دست بیعت به سوی  عب القادر چچنی نیز در میان آنها بود، اتّحادیه

هللا بن  سین به عَمّان و سپس امیر عب هللا بن  سین دراز کردن . در نصیجه امیر عب 
زرقاء رفت و با شیوخ قبایل ب وی از جمله بنی  سن، بنی صخر، دعجه و دیگر سکنه 
زرقاء دی ار کرد و آنها با امیر عب هللا پیمان وفاداری و فرمانبری بسصن . مردم زرقاء و 

امیر را  ها کردن  و پس از آن همه  اضران از دیگر نقاط در این جشن ملّی بزرگ شادی
 (.309ی308به ضیافصی که بزرگان چچنیِ زرقاء ترتیب داده بودن ، فراووان ن  )همان، 

ق در طی دو مر له شماری از آزادیخواهان سیوری کیه   1341ی1340های  در والق ساق
از سوی دولت فرانسه تحت تعقیب بودن ، به زرقاء پناه آوردنی . دسیصه نخسیت در سیاق     

ه بردن  و از آنها وع ه یاری گرفصن . دسصه دوم کیه  ی ود   ق به روسای چچنی پنا1340
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ق و در پیی تشی ی  فشیارهای    1341وانواده دروزی مقیم سوریه بودنی ، در سیاق    300
فرانسویان بر اسصقالق طلبان، در شماق زرقاء چیادر زدنی . محمیود سیراج، سیائر سیراج،       

وهاب ارسیالن، عبیود   سامی پاشا ترکی، سلطان پاشا اطرش، امیر شکیب ارسیالن، عبی ال  
 .(310ی309 ،ارسالن، و  سن اطرش از جمله این افراد بودن  )همان

ق به مَقرّ فرمان هی قوای مرزیِ اردن برگزی ه ش  تا امنیت را 1345زرقاء در ساق 
این مرکز هم چنان تحت  (.416 ،در منطقه برقرار سازد )البَخیت، همانجا؛ عوی ی عبادی

ق، با نام الزرقاء 1368ان ، تا این که در پی اسصقالق اردن در ساق الحمایة بریصانیا باقی م
های  در ساق (.www.statoids.com/ihj.html)گانه گشت  های دوازده مرکز یکی از اسصان

ل آواره ق شماری از فلسطینیان که به دلیل تشکیل دولت اشغالگر اسرائی1374و  1369
 (. Pati, 83ش ه بودن ، به زرقاء روی آوردن  و در آنجا سکونت یافصن  )البَخیت، همانجا؛

 
 ها در زرقاء ها و چرکسی فرهنگی چچنی ـ نقش علمی

ها در  ها و چچنی رود و چرکسی زرقاء، امروز یکی از شهرهای فرهنگی اردن به شمار می
تق ّم دارن ؛ آنها به رغم اشصغاق به امور  نژادی فضل ی این مهم بر دیگر گروههای قومی

های نخسصینِ ورود به زرقاء، از توجّه به تعلیم و تربیت نیز  معیشصی و  یاتی در ساق
غافل نبودن  و فرزن ان وود را برای آموزش علوم دینی به جامع زرقاء که ملب عادق 

رسصادن . جامع ف ق بنا کرده بود، می 1330عثمانی قبل از جنگ اوق جهانی در ساق 
ها بودن ، به جامع چچنی  زرقاء به دلیل آن که اغلبِ طلّاب و نیز نمازگزاران آن چچنی

ها نزد معلمان چچنی که از فقیهان بزرگ و  مشهور ش . به عالوه، آنها در مکصب وانه
آمووصن . معلّمان، معانی قرآن،  دست پروردگان علمای دینی بودن ، زبان عربی می

ن و امور دینی از قبیل عبادات و ا کام را با ه ف تاهیم بهصر، به زبان قصص پیامبرا
ای دولصی بنا  عثمانیان در زرقاء م رسه ۀدادن . با این همه، در دور چچنی آموزش می

ق در دورة قیمومت بریصانیا تأسیس ش  1354آن در ساق  ۀنگردی  و نخسصین م رس
در امر آموزش در زرقاء پیشصاز بودن ، بلکه ها نه تنها  چرکسی (.248، 235ی234)ناشخو، 

های زرقاء، نشان از مهارت آنها در ساوت و تولی  انواع ابزار  آثار برجای مان ه در موزه
آالت کشاورزی و جنگی و نیز هنرهای زیبا از جمله نقره کاری و طال کاری دارد 

  (.207ی206، 204ی201، 190)ناشخو، 
 

http://www.statoids.com/ihj.html
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 نتیجه
ق دولت عثمانی شماری از آوارگان چرکسی و چچنی را که 1327ی1296های  ساق ۀدر فاصل
آنها در شماق قاقاز، بر اثر سیاست توسعه طلبانه روسها اشغاق ش ه بود، در نقاط   سرزمین

من ی از و مات اقصصادی، سیاسی و نظامی  ها بهره مخصلف شام اسکان داد. ه ف عثمانی
پس از ورود به شام، منطقة زرقاء را برای سکونت  این گروه بود. شمار زیادی از این مهاجران،

های بسیار  های گسصرده عثمانیان و در نصیجه دسصیابی به زمین برگزی ن  و به دلیل  مایت
های ب وی وارج کردن . این مهاجران، سنگ بنای زرقاء را  در زرقاء، ق رت را از دست عرب
 دولت عثمانی ایجاد ش ه بود، نهادن .  شام که برای اه اف ی در نزدیکیِ وطّ راه آهن  جاز

اق امات طوایف مخصلفِ چرکسی و چچنی برای ساوت و آبادانی زرقاء و نیز کمب به 
ها برای دسصیابی به اه افشان، ب ین جا وصم نش ، بلکه آنها موجب رونق  عثمانی

 ی کشاورزی، دامپروری و  صّی تجارت زرقاء ش ن  و ضمن تکمیل وطّ راه آهن  جاز
ای ارائه کردن . این  شام، به قوای نظامی عثمانی در جنگ اوق جهانی، و مات ارزن ه

مهاجران همچنین در زمینه علمی و فرهنگی و آموزشی نیز اق امات قابل توجهی انجام 
دادن . همچنین در بروی از هنرهای زیبا از جمله نقره کاری و طال کاری و نیز ساوت و 

نژادی در زرقاء فضل  ی شاورزی و جنگی بر دیگر گروههای قومیتولی  انواع ابزار آالت ک
تق ّم یافصن . با این همه، دولت عثمانی به دلیل شکست در جنگ اوق جهانی، به مقاص  
وویش دست نیافت. بر رغم شکست عثمانیان و هم پیمانانش در این جنگ و در نصیجه 

ها از  ها و چرکسی ، چچنیق به دست نیروهای بریصانیایی1337سقوط زرقاء در ساق 
های عربی پاسخ گاصن .  کوشش باز نایسصادن  و این بار به ن ای اسصقالق طلبیِ سرزمین

و زرقاء را به پناهگاهی ایمن برای آزادی وواهان ب ق ساوصن  و شماری نیز در راه 
 بریصانیا، جان وود را ف ا کردن . ۀاسصقالق کشور اردن از زیر سلط
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