
  ي انجمن ايراني تاريخ نامه مطالعات تاريخ فرهنگي؛ پژوهش

  19ـ39، صص 1392ي پانزدهم، بهار  سال چهارم، شماره

  

  ه؛يصفو دوره دري اسيسي پناهندگ

  اول عباس شاه دربار به مرو و خوارزم نيخواني پناهندگ بر هيتك با

  

محمد حسن رازنهان،
*

هادي بياتي، 
**

محمد بيطرفان 
***

  

  

   چكيده

ها و علل پناهندگي خوانين خوارزم  اصلي اين مقاله، بررسي و تحليل زمينه هدف
ها، در روابط دولت صفوي  و مرو به دولت صفوي و واكاوي تأثيرات اين پناهندگي

هاي پژوهش حاكي از اين است كه در اين دوره، برخـي از   يافته. با اوزبكان است
ي سالطين اوزبـك، از بـيم    انهطلب خوانين خوارزم و مرو، به علت سياست توسعه

شـاه  . جان و به اميد يافتن متحد و بازيابي قدرت، به دربـار ايـران روي آوردنـد   
عباس اول از اين فرصت پيش آمده نهايت استفاده را برد؛ به طوري كه با دخالت 

هاي دروني حكام اوزبك، حاكميت و نفوذ سياسي ايـران را بـر مرزهـاي     در نزاع
هـا،   اين سياست شاه عباس، در اسـتفاده از فرصـت  . حياء كردشرقي و خراسان ا
دوستانه با اميران اوزبكان عربشاهي منطقه خوارزم در كاهش  ي  براي ايجاد رابطه

  . حمالت بعدي اوزبكان شيباني به ايران، نقش بارز داشته است
پناهندگي سياسي، شاه عبـاس اول، خـوانين خـوارزم و مـرو،     : هاي كليدي واژه
  .كاناوزب

  
 

  مقدمه

                                                
 )ha_raznahan@yahoo.com. (استاديار گروه تاريخ دانشگاه خوارزمي* 

 )h_bayati52@yahoo.com. (دانشجوي دكتري تاريخ ايران اسالمي دانشگاه خوارزمي** 

  . دانشجوي دكتري تاريخ ايران اسالمي دانشگاه خوارزمي ***
)mohammad_bitarafan894@yahoo.com(  

 14/05/92: ـ تاريخ تاييد 23/12/91: تاريخ دريافت
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 15مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره    20

هاي متفاوت در مقابل  با پيدايش دو حكومت نوبنياد صفويه و اوزبكان، دو قدرت با ويژگي
طلبي و تعارضات عقيدتي و اختالفات  توسعه ي افزون بر روحيه. آرايي كردند يكديگر صف

ور شدن منازعات مؤثر بود، عامل ديگري كـه در ايـن دوره، روابـط دو     مذهبي كه در شعله
. ي پناهندگي خـوانين اوزبـك بـه ايـران بـود      را دستخوش دگرگوني كرد، مسئله حكومت

تواند مناسبات داخلي و خارجي  است، كه مي ياز مسائل مهم» پناهندگي سياسي« ي مسأله
در عصـر  . يك كشور را به ميزان وسيعي از نظر سياسي و اجتماعي تحت تأثير قـرار دهـد  

ويژه شاه عباس اول كه از نخستين سال پادشاهي،  هصفوي نيز همين قاعده حكمفرما بود؛ ب
ورزي آنان روبرو شد، از پناهندگي خوانين اوزبك به ايران استقبال  با حمله اوزبكان و كينه

  .كرد و به بهترين شكل از آن بهره برد
ي تحقيق بايد اذعان كرد كه در رابطه با پناهندگي خـوانين اوزبـك بـه     ي پيشينه درباره
چنانچه اين تحقيق در نوع خود براي . عباس اول، پژوهشي صورت نگرفته استدربار شاه 

پردازد كه نقش موثري در  نخستين بار به طرح داليل و اهداف پناهندگي خوانين اوزبك مي
ي حاضـر   از همين جهـت، مقالـه  . روابط حكومت صفوي با حكومت اوزبكان درپي داشت

ين اوزبك به دربار صفوي، ايـن سـؤاالت   ضمن بررسي چرائي و چگونگي پناهندگي خوان
  :كند اصلي را دنبال مي

 ـ علل پناهندگي سياسي خوانين خوارزم و مرو به حكومت صفويه چه بود؟1

ـ پناهندگي سياسي خوانين اوزبك به دربار شاه عباس، چه تأثيري در روابط صفويان بـا  2
  اوزبكان داشت؟

  
  ياسيسي پناهندگ مفهوم بهي نظري درآمد. 1

رود، از  خستين باري كه سخن از پناهندگي بشر به مكـان، مجموعـه و يـا سـرزميني مـي     ن
در يونان باستان، به طـور كلـي   . باشد مكتوبات و رسايل بر جاي مانده از يونان باستان مي

ي خـدايان قـرار داشـت، از     هـايي كـه مجسـمه    هاي مقدس و مكان ها، باغ معابد، قربانگاه
كه پناهندگي بـدهكاران، جنايتكـاران و بردگـان     به طوري. ار بوداي برخورد امتيازات ويژه

همچنين ايـن تعريـف از    1.شد ها، به رسميت شناخته مي براي فرار از مجازات به اين مكان

                                                
1. William Smith, (1853), Dictionary of Greek and Roman Antiquities, london: Oxford 

University, p. 165. 
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 21   ...پناهندگي سياسي در دوره صفويه 

اين جريان تا اروپـاي   1.گرفته است پناهندگي، در ممالك روم هم به سبكي ديگر انجام مي
كه در معادالت سياسي جديـد،   گرفت، تا اين هاي مختلف صورت مي ي جديد، با جلوه سده

با ورود اسالم به ايران، آئين جديد بيشتر به مسئله پناهندگي و يا . به آن رنگ قانوني دادند
ي اسـتجار در   چنانچه واژه. به زبان ديگر، حمايت از مظلومان در قبال زورگويان پرداخت

شـود ـ از مصـدر     نيز گفتـه مـي  ) ئماناست(ي استيمان  ـ  كه بدان آيه  2ي توبه سوره 6ي  آيه
هر گاه يكي از مشركان به تو پنـاه  «: چنانچه آمده است. استيجار به معناي پناهجويي است

ايـن  . »...آورد وي را پناه بده تا سخن خدا را بشنود سپس او را به محل امن خود برسـان 
صـيل مطـرح شـده    ترين مستند مشروعيت عقد امان است كه در فقه اسالمي بـه تف  آيه، مهم

در قديم، مدنظر اسـت، بـه   ) سياسي(به هرحال، آنچه در اين مقاله و نوع پناهندگي  3.است
  4.گردد ها و حتي در برخي موارد شاهان بازمي شاهزاده  پناهندگي سياسي حاكمان، واليان،

تـرس  ) الـف : آورد دو مفهوم اساسي در باطن انسان، مقام پناهنـدگي را بـه وجـود مـي    
اسـت و  ) تـرس (ي ذهني كـه   كي جنبهي. ن ترس، تعبيري از دو وجه وابسته استاي: موجه

ي ذهني حالت دروني، وضـع بـاطني و    جنبه 5.آن است) موجه بودن(ي عيني  ديگري جنبه
كنـد، كـه    ي عيني، حاالت و شرايط واقعي را بيان مي دهد؛ و جنبه رواني فرد را تشكيل مي

فرد تنها وقتي ارتباط به موضوع دارد، كـه از لحـاظ   بنابراين ترس . قابل ديد و درك است
اين واژه دربردارنده معاني مختلفي مثل دنبال كردن و از : تعقيب) ب. عيني بحق و بجا باشد

بـه معنـاي سـزاي كسـي را     (هاي عقاب  ولي در كنار آن، با كلمه. باشد پي چيزي رفتن مي
نيـز هـم ريشـه اسـت، كـه      ) كنجهبه معناي سزاي گناه و بدي، شـ (و عقوبت ) دادن، عذاب

  .شود ها، باعث ايجاد حق پناهندگي مي جمع اين مولفه. باشد وابسته به ترس موجه مي

                                                
1. Ibid, p.165-166. 

نَّهم َقـوم ال  و إِنْ أَحد منَ الْمشْرِكينَ اسَتجارك فَأَِجرْه حتَّى يسمع َكالم اللَّه ُثـم أَبلْغـه مأْمَنـه ذلـك ِبـأَ     « .2
 )6سوره توبه، آيه (» يعلَمونَ

ـ ، 21، جاالسـالم  جواهر الكالم فـي شـرح شـرائع   ، )ق 1429(شيخ محمدحسن نجفي،  .3 ق موسسـه  تحقي
 .92صالنشراالسالمي، 

 .علم: ، تهرانفرهنگ جامع سياسي، )1377(محمود طلوعي، : نك .4

5. UNHCR Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 

1951. 
Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, January 1992, Geneva, 

p.35-37. 
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 15مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره    22

ي پناهنـدگي و تبعيـد را فرامـوش     هـاي مهـم مقولـه    اغلب نويسندگان، يكي از ويژگي
. كه اين آرزوي برآورده نشده با بازگشت و وصلت از بين خواهـد رفـت   كنند و آن، اين مي
طور كـه سـوزان    م امكان بازگشت و وصلت، عناصر اساسي زندگي بشر هستند و همانعد

ناتواني دالّ در يكي شـدن بـا مـدلول و نـاتواني روايـت در برقـراري       «: گويد استورات مي
هـا در جـايگزيني    وحدت معنايي با موضوع خويش و سرانجام ناتواني انواع مختلف رسانه

اي براي بازيـابي اصـل، طبيعـت و     ه منجر به ميل گستردهارتباط مستقيم انساني، همه و هم
همـين عـدم    1.»دهنده آرزوي نوستالژيك هسـتند  شوند كه اجزاي تشكيل مستقيم مي هتجرب

ي گفتمان پناهندگي اسـت؛ در   امكان بازيافتن وطن است، كه يكي از عوامل تشكيل دهنده
لژيك شـديداً كاسـته خواهـد    واقع بدون فاصله و بدون جدايي، از شدت اين آرزوي نوستا

در واقـع  . كند در شكاف ميان هويت و شبه هويت است كه ميل نوستالژيك ظهور مي«: شد
هر چنـد شـق    2.»نوستالژي شيفته فاصله است و نه چندان شيفته آنچه از او جدا شده است

  . توان در تمامي موارد آن را پذيرفت آخر جمله استورات قابل تأمل است و نمي
جه، در مقام معناي قديم پناهندگي و در سطح باالي سياسي، حس نوستالژيك در در نتي

ا     كنار قدرت از دست رفتـه، مقـدمات تـالش جهـت بـه      دسـت آوردن آرزوي فـرد را مهيـ
بنابراين در اين تحقيق، با در نظرگيري مفاهيم اساسي در ايجـاد مقـام پناهنـدگي    . سازد مي

خارج از مقولـه  (ي اجدادي  اه نوستالژيك به منطقه، همچنين نوع نگ)ترس موجه و تعقيب(
و نوع روابط ساختاري در دنياي قديم، به تحليل و بررسي نوع پناهنـدگي سياسـي   ) قدرت

  .شود خانات خوارزم و مرو به دربار شاه صفوي پرداخته مي
  

  مرو و خوارزمي ايجغراف. 2

. يابنـد  ي مكان نيز وقوع مي ه ري زمان، بلكه در گست رويدادهاي تاريخي نه تنها در محدوده
دارد محل حدوث وقايع را نيز در بررسي خود مورد  اين عامل، پژوهشگر تاريخ را ملزم مي

ه ويژگـي      در حقيقت، بررسي يك واقعه. توجه قرار دهد هـاي   ي تـاريخي، بـدون توجـه ـب
قيـق  بنابراين، بيش از هر نگرش تـاريخي، تعيـين محـل د   . جغرافيايي رويداد، ميسر نيست

                                                
1. Susan Stewart, (1984), on longing: narratives of the miniature, the gigantic, the souvenir, 
the collection Baltimore: johns Hopkins up. 
2. Ibid, p. 145. 
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جغرافيايي رويدادها اهميت زيادي دارد، كه بر مبناي آن بتوان شناخت بهتري از علل وقوع 
لذا شـناخت محـل وقـوع رويـدادها،     . هاي تاريخي آن بدست آورد رويدادها و پس زمينه

از همـين روي،  . دهـد  هاي دقيق رويداد، ياري مي پژوهشگر را در مطالعه و بررسي ويژگي
  .رافيايي خوارزم و مرو ضرورت داردي جغ ه تعيين محدود

دانـان آمـده اسـت، خـوارزم در دو سـوي رود جيحـون        طور كه در آثار جغرافي همان
وي . و به تأكيد جيهاني، اقليمي از خراسان و جـداي از مـاورالنهر بـود   1گسترده شده است؛

سـوب  بايست نيمي از خوارزم در مـاورالنهر و نيمـي در خراسـان مح    كند، كه مي تأكيد مي
كه خوارزم به ماورالنهر نزديكتر اسـت جـزو مـاورالنهر     شود، ولي هر دو نيمه را به دليل آن

كـه نيمـي از خـوارزم در مـاورالنهر و نيمـي در       اصطخري نيز ضمن تأكيد آن. است  آورده
جـزو مـاورالنهر آورده   » صورت اقليم پراكنده نشود«كه  خراسان است، خوارزم را براي آن

هايي بود كه گرداگـرد   دور افتادگي خوارزم از خراسان و ماورالنهر، بيابان علت اين 2.است
 3.سـاختند  خوارزم را فراگرفته بودند و آن را از ساير نقاط خراسان و ماورالنهر منفك مـي 

اي مناسب براي استقالل خواهي يك  دوري خوارزم از ديگر مناطق، نه تنها آن را به منطقه
كه همين دورافتادگي، آن را واجد مختصات فرهنگي، اقتصـادي و  كرد، بل خاندان تبديل مي

كنند كه مردم خوارزم با مردم  مقدسي و ابن حوقل تاكيد مي. اجتماعي خاص نيز ساخته بود
ي پوشيدن لبـاس   هر دو سوي سرزمين خود، در آداب و رسوم، لهجه، اخالق، منش و نحوه

  4.متفاوت بودند
بـدين معنـي كـه رود    . خراسان بزرگ پيشين بوده استشهر مرو نيز يكي از چهار ربع 

داده، كه از حدود  اي حاصلخيز را تشكيل مي مرغاب يا مروآب در قسمت انتهاي خود واحه
شده و تا چند فرسنگي شمال شهر و حاشيه ريگزار  فرسخي جنوب شهر مرو شروع مي 25

كه  همچنين به سبب اين. اند هگفت ي مرو مي ي اين حوضه واحه افته، به همهي خوارزم ادامه مي
خراسان بـزرگ پيشـين   ) ربع(ي شهرها و واليت مرو مركز يكي از چهار بخش  تقريباً همه

                                                
؛ اصـطخري  284، ص مكتبـه مـدبولى  : ، القـاهره احسن التقاسيم في معرفه االقاليم ،)ق 1411(مقدسي،  .1
 .235علمي و فرهنگي، ص :، به كوشش ايرج افشار، تهرانمسالك و ممالك، )1368(

 .235، صمسالك و ممالكاصطخري،  .2

 .206بنياد فرهنگ ايران، ص :، ترجمه جعفر شعار، تهرانصورة االرض، )1345(همانجا؛ ابن حوقل،  .3

 .290، صضصورة االر؛ 284، صاحسن التقاسيم في معرفه االقاليم .4
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 15مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره    24

شهر مـرو  . شده است بوده، تقريباً شامل بسياري از شهرهاي خراساني تركمنستان كنوني مي
، )وروددر برابر مرو كوچـك يـا عليـا، يعنـي مـر     (هاي گوناگون، مرو بزرگ و سفلي  به نام

 1.مروشايگان، مروشاهجان، مروشاهيجان، مروشاه جهان و مرو سنجر خوانـده شـده اسـت   
گويند كـه قهنـدز   . مروشاهجان خوانند، شهري قديم است«اصطخري يادآور شده كه آن را 

آن را طهمورث بنا كرد و شارستان را ذوالقرنين، در هاموني نهاده است كه در آن هيچ كـوه  
  2.»نيست

ز نظر اقتصادي و فرهنگي براي دولـت صـفويان اهميـت وافـري داشـت بـه       شهر مرو ا
خوانـده  » جـايي بـا نعمـت و خـرم    «، مرو را شهري بزرگ و حدود العالمطوري كه مؤلف 

اي نظامي در دل بيابـان و يكـي از قـالع     ي صفوي، دژ و قلعه ه همچنين مرو در دور 3.است
ه، واليت يا الگاي مرو در اين دوره، يكي از به طوري ك. مرزي ايران، در برابر اوزبكان بود

  .نشين ايران بود سيزده بيگلربيگي
  

  عباس شاه دربار به مرو و خوارزم خاناتي پناهندگي ها زهيانگ و علل. 3

ترين خوانين خوارزم بـه دربـار شـاه     در اين جستار علل و عوامل پناهندگي دو تن از مهم
  .شود رده ميعباس اول، به بوته ارزيابي و تحليل سپ

  

ه بود، كـه  ياز طبقه سالطين اورگنج 4حاجم خان: پناهندگي حاجم خان والي خوارزم. 1ـ3
گـردد   دوران زندگي وي باز مي. ي ايشان بود االيام متعلق به سلسله واليت خوارزم از قديم

 ي هاي آشتي و اتحاد و مرحله با صفويان، كه دوره 5ي خوانين عربشاهي ي رابطه به دو دوره
                                                

 .22بنياد موقوفات دكتر محمود افشار، ص: تهران جغرافياي تاريخي مرو،، )1386(مهدي سيدي،  .1

 .233، صمسالك و ممالك .2

 .118الدار الثقافيه للنشر، ص: ، القاهره)ق 1423(  حدود العالم من المشرق الى المغرب، .3

رنده نيز در اين مقاله، نام حاجم خان را بـر  نگا. حاجي محمدخان بن جمهور به حاجم خان معروف بود .4
نقاوة اآلثار في ذكر االخيـار در تـاريخ   ، )1373(اي نطنزي، حاجي محمدخان ارجحيت داده است؛ افوشته

 .406علمي و فرهنگي، ص: ، به كوشش احسان اشراقي، تهرانصفويه

. كردند ه در خوارزم، حكومت مىخاندان عربشاهيان، يك شاخه فرعى از شيبانيان بودند كه در اين دور .5
/ 917يكى از آنها ايلبارس بن بور كـه در سـال   . الخير بودند ها اعقاب عربشاه بن پوالد، جد بزرگ ابى اين

ديرى نگذشت كه زمام امور تمام خوارزم و جنوب تا شـمال خراسـان بـه دسـت     . خان اورگنج شد 1511
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 25   ...پناهندگي سياسي در دوره صفويه 

ه فـروان بـود   . گيرد الحمايگي را در بر مي تحت او در . حاجم خان فردي باهوش و با تجرـب
ق،   967 سـالگي،  37ميان اقران خود از برجستگي ممتازي برخودار بود، چنانچه در سـن  

اجـداد ايـن سلسـله، از ابتـداي سـلطنت       1.بر تخت و تاج سلطنت خانات اورگنج نشست
اعتصام بـه دودمـان صـفويه داشـتند و همـواره يكـي از       پادشاهان صفويه، دست توسل و 

  2.برد فرزندان ايشان در مالزمت سالطين صفويه به سر مي
نزديـك   ي ، با دربار صفوي رابطه)ق984ـ930(حاجم خان از زمان شاه طهماسب اول 

او براي اسـتوار سـاختن   . برقرار كرد؛ زيرا همواره مورد تهديد اوزبكان شيباني قرار داشت
ق ـ   983هاي دوستي با شاه طهماسب، محمد قلـي سـلطان فرزنـد خردسـالش را در      پايه

پيمـاني ميـان خـوانين     ايـن هـم   3.كسال پيش از مرگ طهماسب ـ به دربار ايران فرستاد ي
. شيبانيان در برابر خوارزميان بـود  ي هاي دشمنانه ي سياست خوارزم و پادشاه ايران، نتيجه

دو كشور، اوزبك بودند؛ ولي فشارها و حمالت شيبانيان براي  كه فرمانروايان هر نظر به آن
و اورگـنج، روابـط   ) خيوه كنوني(غصب ممالك خوانين خوارزم همچو هزار اسب، خيوك 

، حاكم )ق 976(به هر حال مدتي پس از مرگ علي سلطان . گي كرده بود آنان را دچار تير
  .حاجم خان در منطقه تا حدودي آزاد شد 4خوارزم،

ل مهمي كه خاندان عربشاهي خوارزم را بيش از پيش به ايران عصر صفوي نزديـك  دلي
ساخت، حمالت عبداهللا خان اوزبك به هرات و مشهد بود؛ بدين خاطر حاجم خان با اعزام 
ايلچيان به دربار شاه عباس، عالقه خود را به تجديد و تحكيم مناسـبات دوسـتانه بـين دو    
                                                                                                              

ى عربشاهى پايتخت خود را به خيوه منتقل ساختند و ها خان 1600ح / 1008در حدود . افتاد  عربشاهيان
خـود سلسـله   . بيسـتم دوام آورد / به اين ترتيب خاناتى بدان نام تشكيل يافت كه تا اوايل قرن چهـاردهم 

هيجـدهم بـه پايـان رسـيده     / هفدهم يا آغاز قرن دوازدهم/ آيد كه اواخر قرن يازدهم عربشاهى به نظر مى
، ترجمـه فريـدون   هاي اسالمي جديد راهنماي گاهشماري و تبارشناسـي  لهسلس، )1381(باشد؛ باسورث، 

 .549نشر مركز باستان شناسي اسالم و ايران، ص: اي، تهران بدره

1. MunisKhorezmiĭ and Muḣammad Rizo Mirob örniëzbek ŭghli Ogaḣiĭ, (1999), Firdaws 
Al-iqbāl: History of Khorezm, translate from chaghatay and annotated by yuri bregel, boston, 

brill, p. 36. 
 .405ص ر،نقاوة اآلثا .2

، اميركبيـر : ، به كوشش ايرج افشار، تهران2، جتاريخ عالم آراي عباسي، )1375(اسكندر بيگ تركمان،  .3
 .443ـ444صص

  .هاي اورگنج، هزاراسب، نسا و ابيورد بود طان حاكم واليتلعلي س .4
.Firdaws Al-iqbāl: History of Khorezm, p37 
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 15مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره    26

هاي خود، با اعـزام   شاه عباس هم در جهت پيشبرد سياستبنابراين . حكومت را نشان داد
1.محمدقلي بيگ عربكرلـو بـه نـزد حـاجم خـان، از پيشـنهاد وي اسـتقبال كـرد        

ـ   س از پ
لشكركشي عبداهللا خان به خوارزم، حاجم خان به دليل عدم حمايت بزرگـان و امـرا، از او   

لطان و محمد كلي شكست خورد و به اتفاق پسرانش عرب محمد سلطان و سونچ محمد س
مرد، عازم دربـار شـاه    150شاهزاده و با پشتيباني  11و چندين تن از نوادگان و به همراه 

استقبال شاياني از حاجم خان به عمل آمد؛ ولي سونچ محمـد بـا دو   ). ق1002(عباس شد 
دگي   تا از پسرانش، به سمت عثماني رفتند، زيرا وي معتقد بود، نمي  تواند در ميان كفـار زـن

  2.ولي ساير شاهزادگان به مدت سه سال در ايران باقي ماندند. كند
  

  پناهندگي نورمحمدخان حاكم مرو. 2ـ3

. ندارد وجودي طيبس و موثق اطالعات خان، نورمحمدي زندگان مورد دري خيتار منابع در

 ديشـا  كه اند كرده نقل راي جالب داستان مرو، حكمران به نورمحمدخان انتصاب نوع درباره

 ،يهنـر ي  گفتـه  بنـابر . باشـد ي و بـا  خـوارزم  و مرو نيخواني داخلي تضادها از گرفته بر

 مـورد  راي و همـواره  چنانچـه  نبـود؛  مـرو ي عربشـاه  خانـدان  لياص وارث نورمحمدخان

   3.دادند يم قرار سرزنش

 بـه  خـان  عبـدالمومن  پسرش و اوزبك خان عبداهللا مكرري ها م هجو از پس حال هر به

 تـرس  از باغباد، و وردياب نسا، مرو،ي وال ابوالمحمدخان بن نورمحمدخان ن،خراسا اتيوال

                                                
 .464ـ465، صص2، جتاريخ عالم آراي عباسي .1

2. Henry Hoyle Howorth, (1830), History of the Mongols: From the 9th to the 19th Century, 

London: Longmans, Green, and Company, p.890. 

ابوالمحمدخان پسر دومـش جانشـين وي   . ق 960بر طبق گفته هنري پس از مرگ دين محمدخان در  .3
هاي  شد، طي جنگي در سرزمين حمدخان كه در اصل جانشين وي هم محسوب ميتنها فرزند ابوالم. گشت

از آنجا كه وي فرزند ذكور ديگري براي ادامه سلطنت خاندان حكومتي مرو نداشت؛ . شرق ايران كشته شد
پس از مرگ ابوالمحمد  ،رو از اين. فرزند زني از مرو را كه داراي شوهر نبود، به فرزند خواندگي قبول نمود

خان، فرزند خوانده وي به نام نورمحمدخان به تخت سلطنت نشست، اما نورمحمدخان همواره تحت حمله 
توانند تاييد كنند كه نور محمدخان از يك لـولي   گفتند نمي پسران حاجم خان از اورگنج قرار داشت، كه مي

)luli (عدم مقاومت در برابر آنها هاي آنان و  نورمحمدخان از زخم نيش سرزنش ،رو از اين. است يا فاحشه
. به سمت بخارا رفت، و نگهداري مرو را به عنوان يك ايالت تحت نظر اوزبكان، به عبداهللا خان پيشنهاد داد

درنگ بـه   كه وي بي عبداهللا خان با پيشروي به سمت مرو و اشغال آنجا نورمحمدخان را ناديده گرفت، چنان
 (History of the Mongols, p887) . خان پناهنده شدسمت خراسان بازگشت و در اورگنج به حاجم 
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 27   ...پناهندگي سياسي در دوره صفويه 

ـ ز كـرد؛ ي يار درخواست عباس شاه از خان، عبدالمومن هجوم ـ عقي و راي  اگـر  داشـت  دهي

ـ ورز خواهنـد  طمع زين خوارزم و اورگنج تيوال بر شوند، مسلط خراسان بر اوزبكان  1.دي

 خراسـان  جانـب  بـه  را خود محبوب سرداران از لو،قرامان فرهادخان زين عباس شاه نيبنابرا

ـ رو از امـا  بكوشد؛ رفته دست از اتيوال استرداد در كه داد دستور او به و فرستاد يي اروي

ـ  جهينت در ق،يطر هر به 2.كند زيپره خان عبدالمومن و عبداهللا شخص با ـ  كـه ي اختالف  نيب

 تـرس  واسطه به( نورمحمدخان سرانجام آمد، وجود به نورمحمدخان وي بانيش خان عبداهللا

 بـدان  ادامـه  در كـه  شـد،  پناهنـده  عباس شاه دربار به)  اسارت يا و شدن كشته از موجه

  3.شد خواهد پرداخته
در نتيجه، حاجم خان و نورمحمد خان بنابر آنچه ترس موجه از قتل و كشتار خـود و  

در ادامه بدان . شدندرفت، به دربار شاه صفوي پناهنده  خاندان حكومتي خوارزم و مرو مي
ي آنـان بـراي    خواهيم پرداخت كه حس نوستالژيك به منطقه اجدادي، و تالش همه جانبه

رهايي از غم، و رسيدن به جايگاه حكمراني، سرانجام آنان را به دامـن ميـراث اسالفشـان    
  .بازگرداند

  
  ها اختالفات داخلي خوانين خوارزم و مرو؛ علل و انگيزه. 3ـ3

تر بيان شـد ـ همـواره مركـز      به خاطر نوع جغرافياي خاص خود ـ كه پيش  منطقه خوارزم
رو، هـر چنـد حـاجم خـان      از اين. اختالف و تاخت و تاز قبايل و حكمرانان مختلف بود

حكمران خوارزم با نورمحمد خان والي مرو شاهجهان، از لحاظ سنخ نژاد و زبان در يـك  
اخـتالف  . ات خوارزم منازعه و اخـتالف داشـتند  گرفتند، ولي مدام بر سر والي تيره قرار مي

ولـي نفـوذ حـاجم    . اين دو پيشتر بر سر واليات شمالي خراسان مانند نسا و نواحي آن بود
خان در منطقه، بيشتر از نورمحمد خان بود؛ چنانچه اين جريان، معادله قـدرت را بـه نفـع    

منه اختالف و منازعه را تصرف نسا و درون از سوي حاجم خان، دا 4.حاجم خان تغيير داد

                                                
 .498ـ499صص نقاوة اآلثار،؛ 463-468 ، صص2، جتاريخ عالم آراي عباسي .1

 .176ص بنياد و فرهنگ ايران،: ، تهران3، جمجموعه اسناد و مكاتبات تاريخي، )تا بي(عبدالحسين نوايي  .2

علمـي و  : ، به كوشش احسان اشـراقي، تهـران  ه صفياز شيخ صفي تا شا، )1366(حسيني استرآبادي،  .3
 .153ـ158فرهنگي، صص

 . 152همان، ص .4
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 15مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره    28

ور ساخت، چنانچه سرانجام نورمحمدخان شكست خورد؛ ولي سيادت حاجم خان را  شعله
و بـه   و بـه وي پناهنـده شـد،    1رد كرد و واليات خود را تسليم عبداهللا خـان شـيباني كـرد   

 عبداهللا خـان كـه   2.دستاويز واگذاري درون و نسا به عبداهللا خان، وي را با خود همراه كرد
همواره در انديشه تصرف مرو بود، از پيشنهاد نورمحمد خان استقبال كرد و قدم بـه سـوي   

ولي به داليل ذيل از تصميمش منصرف شد و نورمحمـد خـان را از مـوقعيتش     3.مرو نهاد
   4:عزل نمود

خبر حركت شـاه  ) احساس نگراني از نزديكي رابطه حاجم خان با شاه عباس؛ ب) الف
ادامه دشمني بـين  ) ستن حاجم خان به وي، و همچنين عبداهللا خان؛ جعباس به شرق و پيو

جمع اين داليل باعث شد، كه وي از بـاز   5.دانست دو خان خوارزم را به مصلحت خود مي
  .پس گرفتن واليات شمالي خراسان براي نورمحمد خان خوداري كند

بار حاجم خـان پنـاه   در نتيجه نورمحمد خان گريخت و به در خان، با عدم تمايل عبداهللا
وي از اين فرصت استفاده كرد و حاجم خان را براي تسخير واليت خودش ترغيـب  . آورد
عبداهللا خان پس از شنيدن اين اخبار، عبدالمومن خان را براي تسخير ابيـورد، نسـا و   . كرد

پس از تسـخير خـوارزم، وي    6.نيشابور به خراسان فرستاد و خود به خوارزم لشكر كشيد
ان عربشاهي را از آن منطقه اخراج و والياني براي آنجا انتخاب كرد؛ كه ايـن جريـان   اوزبك

همچنـين بـا از دسـت رفـتن      7.باعث پناهنده شدن حاجم خان به دربار شـاه عبـاس شـد   
وفاداري اوزبكان تحت مالزمت نورمحمدخان و پيوستن آنان بـه عبـداهللا خـان، سـرانجام     

ي حافظك سلطان خبوشاني به پناهندگي به دربار شاه نورمحمدخان هم با توصيه و راهنمائ
                                                

1. Firdaws Al-iqbāl: History of Khorezm, p. 38. 

روزنامـه  (، تـاريخ عباسـي   )1366(؛ مالجالل مـنجم،  445ـ452، صص2ج تاريخ عالم آراي عباسي، .2
 .116د، صوحي: به كوشش سيف اهللا وحيدنيا، تهران ،)مالجالل

 .155، ص از شيخ صفي تا شاه صفي .3

4. Firdaws Al-iqbāl: History of Khorezm, p.38. 
: ، تهران4، جزندگاني شاه عباس اول، )1353(؛ نصراهللا فلسفي، 452، ص2، جتاريخ عالم آراي عباسي .5

 .128دانشگاه تهران، ص

 .464، ص2، جتاريخ عالم آراي عباسي .6

7. Firdaws Al-iqbāl: History of Khorezm, p. 39. 
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 29   ...پناهندگي سياسي در دوره صفويه 

زيـرا وي  . شاه عباس از پناهندگي نورمحمدخان، استقبال بسياري كرد 1.عباس كشانده شد
ار خـود بـود       . خواهان ايجاد اختالف ميان خانات اوزبك و جلب برخـي از آنـان بـه درـب

را ) صفي ميرزا(اقر ميرزا رو، پس از آگاهي از استمداد نورمحمدخان، پسر خود محمدب ازين
 1002و سرانجام نورمحمد خان در. با اعتمادالدوله و بعضي ديگر از امرا به استقبال فرستاد

  2.، به حضور شاه عباس رسيد)قزوين(در چهل ستون . ق
ترين داليل پناهندگي خـوانين خـوارزم و    توان چنين اذعان نمود، كه از مهم بنابراين مي

زيرا آنان همواره سـرزمين خـوارزم و   . استقالل از شيبانيان اوزبك بود مرو به دربار ايران،
لذا پناهندگي خوانين به دربـاره شـاه   . دادند ي تاخت و تازهاي خود قرار مي مرو را عرصه

شاه عبـاس  . عباس اول، داليلي را هم براي حمايت ايران، از اين پناهندگان موجه ساخت
داختن بين خوانين خوارزم و مرو از يكپارچه شدن آن كوشيد با اختالف ان از يك طرف، مي

جلوگيري نمايد ـ هر چند اين ايده را هم اوزبكان پي گرفته بودند ـ و طرف ديگر، فضايي   
  .اندازي به اياالت ايران منصرف سازد وجود آورد كه اوزبكان را از دست به

  
  مرو و خوارزم در پناهندگان دنيرس قدرت به. 4

هاي متعددي  ق، نامه 1003محمدخان و حاجم خان به نزد شاه عباس در پس از آمدن نور
ها، عبـدالمومن خـان از شـاه     در يكي از اين نامه. ميان شاه عباس و ازبكان رد و بدل شد

عباس خواسته بود كه خوانين خوارزم را تحت الحفظ به نزد او بفرستد و نسبت به منـاطق  
ايي نداشته باشد، تا جايي كه تهديد كرد در غيـر ايـن   واقع از بسطام تا ابتداي خراسان، ادع

شاه عباس در جواب نامه  3.صورت، گماشتگان قزلباش در خراسان را قتل عام خواهد كرد
                                                

 .153ـ158، صاز شيخ صفي تا شاه صفي .1

بنيـاد فرهنـگ   : ، تهرانشاه عباس، )1352(؛ عبدالحسين نوايي، 728، ص2، جتاريخ عالم آراي عباسي .2
، تهران، كتابخانه مركزي دانشـگاه  3، ج، صحايف االخبار)تا بي(، )منجم باشي(؛ احمد افندي 149ايران، ص

 . 210، صتهران

مجمـع االنشـاء   ابوالقاسـم حيـدر ايـواغلي،    : براي آگاهي بيشتر از نامه عبداهللا خان به شاه عباس نـك  .3
، شـاه عبـاس  ؛ 140ـ141، صص2722كتابخانه مركزي دانشگاه تهران، ش : نسخه خطي، تهران ،)منشĤت(
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 15مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره    30

فوق، در مورد نور محمدخان و حاجم خان گفت كه اين سنت سالطين صفويه اسـت، كـه   
ي ايشـان را بـر تخـت    جوينـد و شـاهان صـفو    پادشاهان عالي مقام به درگاه آنان پناه مي

  1.گردانند سلطنت خود باز مي
  

  به قدرت رسيدن حاجم خان. 1ـ4
  : گيري مناطق مورد ادعاي خود كرد حاجم خان دو بار اقدام به باز پس

بـه منـاطق شـرقي    . ق1004بار نخست، زماني اتفاق افتاد كه شاه عباس در سال ) الف
از همين رو حاجم خان . ي ازبكان شدنشيني تاكتيك روي، باعث عقب لشكر كشيد؛ اين پيش

ي شاه عباس از موقعيت استفاده كرده و براي اسـتمداد از   بدون در نظرگرفتن رأي و عقيده
ايل صاين خاني تركمان كه به او منسوب بودند به حدود استرآباد رفت و خود را به واليت 

ق رخ داد،  1004وليكن در نبردي كه بين عبداهللا خان و حـاجم خـان در    2.خويش رساند
3.حاجم خان شكست خورد و دگر باره به دربار شـاه عبـاس پناهنـده شـد    

ايـن حركـت    
چنانچـه  . نسنجيده حاجم خان، باعث از دست رفتن برخي از وفادارترين افراد به وي شـد 

ي شهر هزار اسب پناه گرفته بـود، كـم كـم بـا      بابا سلطان برادرزاده حاجم خان كه در قلعه
و از دست رفتن وفاداري مالزمانش، در نبردي كشـته  ) ماه 4(ت محاصره طوالني شدن مد

  4.شد
بار دوم زماني رخ داد، كه با مرگ عبداهللا خان و كشـته شـدن عبـدالمومن قـدرت     ) ب

ي مورد منازعـه، بـه    شيبانيان در منطقه، رو به زوال رفت و نمايندگان شاه عباس در منطقه
                                                                                                              

روابط صفويه و ، )1376(؛ عباسقلي غفاري فرد، 1438، ص4ـ5ج زندگاني شاه عباس اول،؛ 239، ص1ج
 .561ـ562صص نقاوة اآلثار،؛ 247ـ248وزارت امور خارجه، صص: ، تهراناوزبكان

، )1371(؛ ولي قلي خان شاملو، 141فصل پنجم، ص ،)منشĤت(مجمع االنشاء ؛ 242، ص2؛ جشاه عباس .1
وزارت فرهنـــگ و ارشـــاد : ، تصـــحيح حســـن ســـادات ناصـــري، تهـــران1، جقصـــص الخاقـــاني

، نسـخه خطـي، تهـران،    ها مجموعه مكاتيب و منشĤت و فتحنامه؛ محمد موسوي، 177ـ178اسالمي،صص
 .1444،ص4ـ5، جزندگاني شاه عباس اول؛ 49، ص 606كتابخانه مجلس، شماره 

، 2، جتاريخ عالم آراي عباسي؛ 154، ص2، جشاه عباس؛ 167ـ168صص از شيخ صفي تا شاه صفي، .2
 .510ص

 .735ص، 2، جتاريخ عالم آراي عباسي .3

4 .History of the Mongols, p.891. 
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 31   ...پناهندگي سياسي در دوره صفويه 

كه پس از يكه تازي اوزبكان در منطقـه خـوارزم،    جريان بدين ترتيب بود. قدرت رسيدند
هاي ضعف آنان و دخالت دولـت   اختالف بين عبداهللا خان و پسرش عبدالمومن خان، زمينه

ق، اخـتالف  1007سرانجام با مرگ عبداهللا خان در . صفويه را در آن مناطق فراهم ساخت
اقدام وي پـس از مـرگ   نخستين . آنان برچيده شد، و عبدالمومن خان استقالل كامل يافت

ايـن حركـت    1.پدرش، تسخير سمرقند و كشتن ميرقلبابـا كوكلتـاش، حـاكم هـرات، بـود     
توانست اخطاري باشد براي دولت صفوي، كه وي در برابر اقدامات شاه  عبدالمومن خان مي

رسد كه  به نظر مي. عباس در قبال پناهندگان سياسي و حمايت از آنان سكوت نخواهد كرد
گ عبداهللا خان ـ به خاطر اختالف عبدالمومن خان با امراي پـدرش ـ حكومـت     پس از مر

 3بنابراين شاه عباس از اين موقعيـت اسـتفاده كـرد و در    . اوزبكان دستخوش آشفتگي شد
در اين سفر جنگي، خوانين خـوارزم و مـرو   . ، به قصد خراسان لشكر كشيد1007رمضان 

  2.هم در معيت شاه عباس حضور داشتند
جام اختالف بين عبدالمومن خان و امراي لشـكري پـدرش، وي را در كـام مـرگ     سران

كه آنان پيرمحمد سلطان،  به طوري. و قدرت در دستان امراي لشكر وي قرار گرفت. غلتاند
ولـي بـا مـرگ عبـداهللا خـان و      . از بازماندگان مير قلبابا كوكلتاش را به جاي او برگزيدند

ن كمتر شد و بار ديگر بحران بزرگ داخلي تشديد يافـت و  عبدالمومن خان، اقتدار شيبانيا
از ايـن رو، بـا مـرگ    . گرايش گريز از مركز در آسياي مركزي ـ بويژه بخارا ـ نيرو گرفت  

عبداهللا خان و قتل عبدالمومن خان و شكل گيري نفاق داخلي در ميان اوزبكـان، فرصـت   
ـ  3.گيري خراسان به وجود آمد عالي براي باز پس تح خراسـان توسـط صـفويان،    پس از ف

در بلخ نيز امـرا و بزرگـان    چنانچه. ها، طوري ديگر رقم خورد معادالت در خاندان اوزبك
اوزبك، عبداالمين برادرزاده عبداهللا خان را به پادشاهي برگزيدند و سرانجام، يتـيم سـلطان   

سـر   پسر جاني بيگ سلطان و خواهرزاده عبداهللا خان، كـه آرزوي حكومـت هـرات را در   
داشت، در اين امر توفيق يافت و پس از جلوس بر تخت سلطنت هرات، با نام دين محمـد  

  4.خان درصدد ضبط ممالك خراسان برآمد
                                                

 .167، صتاريخ عباسي .1

 .134ـ135، صص4، جزندگاني شاه عباس اول؛ 564، ص2ج ،تاريخ عالم آراي عباسي .2

3. Willem Floor and Edmund Herzig, (2012), Iran and the World in the Safavid Age, london, 
I.B.Tauris& Co ltd, p.142. 

ـ 562، صـص تاريخ عالم آراي عباسي. 4 تصـحيح   ،»فتوحـات همـايون  «، )1378(؛ سـياقي نظـام،   559ـ
؛ 18، ص2و 1، ش8هاي تاريخي، سررسيعبدالحميد عبداللهي، با مقدمه و تعليقات زرياب خويي، مجله ب
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پس از به سلطنت رسيدن دين محمد خان، شاه عباس، حاجم خان را از راه استرآباد به 
انان يقه صـاين  با توجه به آشفتگي وضعيت اوزبكان، نيروهاي تركم. جانب خوارزم فرستاد

خاني با فرماني داير به لزوم همراهي با حاجم خان در اختيار وي قرار گرفت، و براي بـاز  
  1.پس گرفتن خوارزم روانه آن ديار شد

  
  به قدرت رسيدن نورمحمد خان. 2ـ4

با همياري شاه عباس، مقاومت بني اعمام عبداهللا خان و خانواده عبـدالمومن خـان در هـم    
كه محمد ابراهيم بن ترسون محمد سلطان، از بني اعمام خاندان شيبانيان به طوري . شكست

فتح مشـهد بـه    2.در برابر نيروهاي مسلط قزلباشان ناتوان گشت و پس از چندي منهزم شد
هاي عقب نشيني ديـن محمـد خـان و نفـوذ قزلبـاش تحـت امـر         دست فرهاد خان، زمينه

اس نيروهايي را تحت فرمان نورمحمدخان، رو، شاه عب از اين. نورمحمدخان را تسهيل كرد
هـدف  . شاهقلي سلطان بيات و بوداق خان چكني را به سمت نسا، مرو و ابيورد روانه كـرد 

  3.اصلي از اعزام اين نيروها، باز پس گيري مناطق مورد ادعاي نورمحمدخان بود
ي اين جريان، سرانجام باعث فراري شدن نيروهاي هوادار دين محمـدخان شـد؛ كسـان   

همچو سليمان يساول و ولي محمد سلطان برادر دين محمدخان، كه به خاطر تمايل مردم به 
كـه   تا ايـن  4.جانب نور محمدخان، و همچنين ترس از ورود شاه عباس به هرات، گريختند

دين محمدخان طي چندين شكست در نبرد با صفويان در جنگ حساس رباط پريـان بـه   
پس از اين شكست سنگين، ازبكان، . ان در هم پيچيده شدبانييقتل رسيد و طومار قدرت ش

                                                                                                              
بنيـاد موقوفـات   : ، به كوشش منوچهر سـتوده، تهـران  تاريخ راقم، )1380(ميرسيد شريف راقم سمرقندي، 

تـاريخ  ، )تا بي(؛ مالكمال، 211، ص3، جصحايف االخبار؛ 164، صتاريخ عباسي؛ 189محمود افشار، ص
؛ حميـد  15فـروردين، ص : ابـراهيم دهگـان، اراك  ، تصـحيح  )خالصه التواريخ ـ تاريخ مالكمال (صفويان 

، پايان نامه كارشناسي ارشـد، بـه   مناسبات سياسي ايران و اوزبكان در دوره صفويه، )1373(حاجيان پور، 
 .433ـ452دانشگاه شهيد بهشتي، صص: راهنمايي دكتر علي اصغر مصدق تهران

 .170، صتاريخ عباسي .1

 .576ـ577، صص2، جتاريخ عالم آراي عباسي .2

 .273، صروابط صفويه و اوزبكان .3

 .577همان، ص .4
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بـه هـر طريـق پـس از ايـن شكسـت،        1.هرات و تمام خراسان به جز بلخ را تخليه كردند
ها با يكديگر، چنان خانات اوزبك را تضعيف كرده بود  هاي بيگ پراكندگي داخلي و جنگ

ه شرق ايـران هـيچ زيـاني وارد    كه در اين دوره، به غير از چند فقره غارتگري، نتوانستند ب
دستگي در خانات ماوراءالنهر، به شاه ايران فرصت مساعدي داد  ضعف داخلي و چند. كنند

با اين همه، افراد نزديك بـه شـاه در   . كه در امور شرق، دخالت و نظم و نسق را برقرار كند
ل شرقي ايران ـ  آن ايام اطمينان داشتند كه اميرنشينان ضعيف و از هم گسيخته اياالت شما

هاي تأديبي ـ در مقابل حمالت اوزبكان به مناطق شـرقي ايـران،     كشي صرف نظر از قشون
  . هاي پردامنه محافظ بهتري هستند نسبت به لشكركشي

گيري آنان در مناطق مـوروثي   در نتيجه، حمايت شاه عباس از پناهندگان، باعث قدرت
مرو استقرار يافت، سكه و خطبه به نـام شـاه   بنابراين زماني كه نورمحمدخان در . آنان شد

ي خـود   از سوي ديگر هم، حاجم خان پادشاه خوارزم، بر تخت سلطنت منطقه. عباس كرد
منشور سلطنت نسا و ابيورد و مرو را بـه نـام   «پس از آن به دستور شاه عباس. دست يافت

نـابراين عالقـه   ب 2.»نورمحمد خان و حكومت خوارزم به اسم حاجم خان نوشته، فرستادند
به هـر دو خـوانين   » والي«هاي ماوراءالنهر با دادن لقب  موروثي صفويان نسبت به سرزمين

بدين ترتيب، شاه عباس با مهارت تمام كوشيد، كه تعـادل بـين   .  شد خوارزم و مرو نمايان 
لذا سياست درست شاه عباس در استفاده از هر . خانات خوارزم را با خان بخارا حفظ كند

هاي آنها بـه ايـران    صت، براي ايجاد مناسبات دوستانه با اميران اوزبك، در كاهش حملهفر
  .نقش خود را نشان داد

  

  ياسيس پناهندگان فرجام. 5

  فرجام نور محمد خان .1ـ5
ام او      هر چند نورمحمدخان به كمك شاه عباس در مرو متمكن شد و خطبـه و سـكه بـه ـن

. د تصـرف مـرو و بركنـاري نورمحمـدخان برآمـد     ق، شاه عباس در صد1008كرد، اما در 
ي هدف شاه عباس براي عزل نورمحمدخان و تغييـر اسـتراتژي وي در برابـر خـان      درباره

  :توان چند عامل را بر شمرد نشين مرو مي
                                                

1. Iran and the World in the Safavid Age, p.142. 

 .184، صتاريخ عباسي .2
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اند كه نورمحمدخان به اغواي غالت اهل سـنت و بـدعت گـذاران،     برخي منابع آورده) الف
: در اين مـورد آورده اسـت  روضةالصفويه ي كتاب  نويسنده. خيال استقالل و عصيان داشت

نورمحمدخان به اغواي غالت اهل سنت و اضالل متبدعان بدعت از اعيان و متجنده مـرو  «
حق تربيت و نعمت پادشاه مرحمت گستر برطاق نيسان گذاشته خيال استقالل به دمـاغش  

ان    متصاعد گشته است و از جاده صواب اطاعت منحرف گشته به اعال ن كلمـه عصـيان زـب
  1.»پيمايد گشوده به استظهار مشتي اوباش با پادشاه قزلباش خالف مي

اقي     ديگر اين) ب خـان اوزبـك بـرادر     كه، شاه عباس از ارتبـاط ميـان نورمحمـدخان و ـب
نورمحمد خان والي مرو كـه  رسد كه  همه روزه خبر مي«چنانچه . محمدخان نگران بود دين

تحفه جهت باقي خان فرستاده و دوستي را موكد ... تان علي بوداز مغضوبان نواب كلب آس
  2.»اند به عهد و يمين ساخته و خياالت فاسد در خاطر راه داده

اند كه نورمحمدخان پس از بازگشت به محل حكـومتش، بـه آزار و    برخي ديگر آورده) ج
بـاس پـس از   رو، شـاه ع  از ايـن . ها پرداخت و تركمن 3ها اذيت ازبكان و حمايت از سرت

  4.شنيدن اين اخبار، به سوي مرو پيشروي كرد
با در نظر گرفتن اخبار باال و نوع سلوك نورمحمدخان با دشمنان دولت صفوي، به نظر 

زيرا . رسد، شاه عباس از خطر پيوستگي نيروهاي اوزبك به شدت دچار هراس شده بود مي
خطـر بـالقوه شـيبانيان در منطقـه     هاي پوشالي در برابر  استراتژي نظامي وي ـ ايجاد دولت 

ا اتحـاد آنـان در     چنانچه بيم آن مي. خوارزم ـ كارايي خود را از دست داده بود  رفت كه ـب
در نتيجه، شاه عباس تنها راه چاره را . منطقه، دوباره خراسان دچار تاخت و تاز آنان شود

چـرا كـه شـاه     .دانسـت  تسخير مناطق مورد نظر و سپردن آن به هواداران دولت صفوي مي
گشـت تـا بـه     عباس بنا به سياست تمركزگرايي خويش، از همان ابتدا در پي فرصـتي مـي  

هاي متعدد ملوك الطوايفي، كه پس از حملـه مغـول و يـورش تيمـور در      سركوب حكومت
هاي متعدد با كشـورهاي همسـايه ـ     درگيري. گوشه و كنار ايران سربرآورده بودند، بپردازد

                                                
بنياد موقوفات ايرج افشار، : ، به كوشش غالمرضا مجد طباطبايي، تهرانروضه الصفويه، )تا بي(جنابدي،  .1

 .748ص

 .193ـ194صص تاريخ عباسي، .2

3. sarts 
4. History of the Mongols, p. 892. 
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زبكان ـ و جنگ قدرت داخلي در دربار صفوي، تا مدتي فرصـت كـافي    بويژه عثماني و او
براي انجام اين مهم ميسر نكرده بود، اما شاه عباس كه در اوج اقتدار بود، با درهم كوبيـدن  

اي بود تا مرو و  انواع و اقسام شورشيان و گردنكشان و حكام محلي نافرمان، به دنبال بهانه
  .بيافزايدخوارزم را نيز به قلمرو خويش 

هـاي خـود را    ق، انگيـزه  1008رو، شاه عباس با لشكركشي به سمت هـرات در   از اين
شاه عباس در نخستين مرحله، حاجم . براي مدعيان سلطنت مرو و خوارزم آشكار ساخت

ي مشـورت در رابطـه بـا حـوزه      خان والي خوارزم و نورمحمدخان والي مرو را بـه بهانـه  
و نورمحمد خـان بـه    1ي بيماري اخواند، اما حاجم خان به بهانهماوراءالنهر به پيش خود فر

شاه عبـاس در ظـاهر، عـذر    . از آمدن به درگاه شاه عباس امتناع ورزيدند 2هاي واهي بهانه
نورمحمدخان را پذيرفت و خسرو بيگ يساول مجلس، مشهور به چهار يـار را پـيش وي   

. اي كمك به او عازم خراسـان شـده اسـت   فرستاد، اما در خفا، پيغام داد كه اين بار فقط بر
اولي آن است، كه . مقتضي بود كه نورمحمدخان به مالقات شاه بيايد«: چنانچه پيام فرستاد

اگر . دهيم به سخنان مغرضان گوش نداده به مالقات ما بيايد و به عدم مالقات رضايت نمي
ايم او را مالقات خواهيم  مدهآيد كه مهمان پذير باشد ما كه به شكار به نزديكي مرو آ او نمي

باز هم نورمحمدخان به صوابديد وزير و مشاور خود ميرغياث، از آمدن به نزد شاه  3.»كرد
. برداشته شـد 4ي او به عبداالمين خان در اين ميان بود كه پرده از نامه. عباس خوداري كرد

لـخ جلـوگيري كنـد؛    وي در اين نامه، از عبداالمين خواسته بود كه از آمدن شاه عباس به ب
  6.افشاء شد 5ولي اين نامه توسط محمد ابراهيم

                                                
 .598، ص 2، جتاريخ عالم آراي عباسي .1

 .601همان، ص .2

 .602ص همان، .3

تاريخ عـالم آراي  ؛ 176ص تاريخ عباسي،عبداالمين خان فرزند عباداهللا سلطان برادر عبداهللا خان بود؛  .4
 .558، ص2، جعباسي

روابط ان از بني اعمام عبداهللا خان و خالوزاده عبدالمومن خان بود؛ محمدابراهيم پسر ترسون محمد سلط .5
 .282، صصفويه و اوزبكان

 .602ـ603، ص2ج تاريخ عالم آراي عباسي، .6
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 15مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره    36

از سوي ديگر، نورمحمدخان نسبت به خواجه كالن كه از سوي او، حاكم ابيورد بـود و  
ايـن  . نمود، بدگمان شده و تصميم بـه دفـع او گرفـت    اظهار دولت خواهي به شاه عباس مي

ناهنده شود و جريان طغيان نورمحمد جريان باعث شد كه خواجه كالن به نزد شاه عباس پ
زماني كه شاه عبـاس متوجـه شـد كـه نورمحمـد خـان از        1.خان را به شاه عباس برساند

چنانچه شاه حسـين  . برانداختن وي را طرح ريزي كرد ي انديشه 2كند، ميزباني او امتناع مي
املو حاكم خان شاملو، بيگلربيگي خراسان را با بكتش سلطان حاكم ماروچاق، قنبرخان ش

غوريان، حسين حاكم سرخس و اميران قبايل اتباع حاكم هرات از جهجه به مرو فرستاد تا 
قلعه نورمحمد خان را محاصره كنند و خود بر سر قلعه ابيورد رفـت، امـا نورمحمـد خـان     

  3.مادام در حال فرار بود
فرزندان  ، تسليم شد و او را با1008ذي حجه  3سرانجام نورمحمد خان روز پنجشنبه 

و متعلقات به جانب عراق فرستادند و مقرر شد از آنجا به فارس رفته در شيراز اقامت كند، 
. و روزانه مبلغ ده هزار دينار عراقي، معادل يك تومان تبريزي، جهت معشيت او تعيين شود

  4.فوت شد. ق1021يا  1020نورمحمد خان در آن شهر بود تا در 
  

. ره عاقبت حاجم خان، در منابع تاريخي سخن خاصي نيسـت دربا: فرجام حاجم خان .2ـ5
ا اوزبكـان شـيباني     آنچه كه مشخص است وي همچون نورمحمدخان، داعيه ي پيوستگي ـب

بـه نظـر   . ي مطلوبي هم در برابـر مواضـع او نگرفـت    عليه شاه عباس را نداشت، ولي رويه
بـه  . ر دور كـرده باشـد  گيري از قدرت به نفع پسـرش، وي را از مركـز اخبـا    رسد كناره مي

هرحال حاجم خان دو سال پس از بازگشت به خانه، به پسر ارشدش سـونچ ملحـق شـد؛    
كسي كه از عثماني ـ همانطور كـه در قسـمت پناهنـدگي وي اشـاره شـد ـ از طريـق راه         

و شخصاً از خيوه . را به وي واگذار كرد 5حاجم خان، اورگنج و وزير. شيروان بازگشته بود
سال بعد، سونچ مرد و نيروهـا  . ترش، عرب محمدخان، كناره گيري كرد كوچك به نفع پسر

  6.از پسرش عباداهللا خان متابعت كردند
                                                

 .603تاريخ عباسي، ص .1

 .603، ص2، جتاريخ عالم آراي عباسي .2

 .196، صتاريخ عباسي؛ 196، صهمان .3

 روضة الصـفويه ؛ مؤلف 171، صاز شيخ صفي تا شاه صفي؛ 605ـ859، صصتاريخ عالم آراي عباسي .4
؛ دن گارسيا دسيلو فيگـوئروآ،  751ص روضه الصفويه،آورده است؛ . ق1010تاريخ مرگ وي را به اشتباه 

 .160ـ161نشر نو، صص: ، ترجمه غالمرضا سميعي، تهرانسفرنامه ،)1363(

5. vezir 
6. History of the Mongols, p892. 
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 نتيجه

در طول سلطنت شاه عباس اول صفوي، خوانين عربشاهي و فرمانروايان آنها، هرگاه بر اثر 
در فشارهاي سياسي خاندان شيباني و يا بر اثـر اخـتالف و كشـمكش بـر سـر حكومـت       

شدند و به كمـك وي بـه    شدند، به شاه صفوي متوسل مي ي ممالك، دچار مشكل مي داخله
در ابتداي دوره صفويه، واليان وابستگي اندكي به حكومت داشتند، فقـط  . رسيدند مقصود مي

بعـدها دسـتگاه سـلطنت، بـر اسـاس سياسـت       . آمدنـد  گاه به دربار مـي  دادند و گاه باج مي
هـاي محلـي را تحـت نفـوذ خـود       اول كوشيد، فرمانروايان سلسـله  گرايي شاه عباس تمركز

ات اوزبـك و   . درآورد و يا قلمرو آنها را متصرف شود ضعف داخلي، چند دستگي در خاـن
پناهندگي آنها به دربار ايران؛ فرصت مساعدي براي شاه عباس فـراهم آورد، كـه در امـور    

در دوران ضعف خوانين اوزبك، نفوذ و بنابراين . شرق، دخالت، و نظم و نسق را برقرار كند
قدرت دولت صفوي به حدي رسيده بود، كه خانات اوزبك با تكيه بر حمايت شاه عبـاس،  

همچنين شاه عباس با توجه به سياست حمايت از پناهندگان . نشستند بر اورنگ سلطنت مي
ان بـه    مرزهـاي  اوزبك و دخالت در امور داخلي آنها، تا حدودي توانست از تجاوزات آـن
با . تر كند شرقي ايران بكاهد و با اعزام ايلچيان و سفراء اين  مناسبات دوستانه را مستحكم

اين حال، افراد نزديك به شاه در آن ايام، اطمينان داشتند كه اميرنشـينان ضـعيف و از هـم    
گسيخته مستقر در اياالت شمال شرقي ايران در مقايسه با هزينه باالي دخالت مسـتقيم در  

لـذا سياسـت دربـار    . ين نواحي، محافظان بهتري در مقابل حمالت اوزبكان شيباني هستندا
دربار پادشاهي ايران، فرصت . ايران، در برابر تقاضاهاي كمك آنان، رفتاري انتظارآميز بود

. زيادي به دست آورد كه در اختالف موجود خاندان عربشاهي، دخالت و يا وسـاطت كنـد  
ام كوشيد، كه تعادل بين خوانين خوارزم، مرو، بلـخ و بخـارا حفـظ    شاه عباس با مهارت تم

كـرد كـه جانـب     كـرد، وي تهديـد مـي    هرگاه يكي از طرفين، دست باال را احراز مـي . كند
هاي ماورالنهر كم و بيش به اجبار، به نقش حاكميت شـاه   خان. فرودستان را خواهد گرفت

توانستند از تعداد فراوان شاهزادگان  رانيان ميايران گردن گذارده بودند و در تمام موارد، اي
اي براي وارد آوردن فشار سياسي و نظامي عليـه   پناهنده به دربار خويش، به عنوان وسيله

  . هاي جديدي را تصرف كنند آنها استفاده كنند و يا حتي سرزمين
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  .كتابخانه مركزي دانشگاه تهران: ، تهرانصحايف االخبار، )تا بي(، )منجم باشي(ـ افندي، احمد 

، ترجمه فريدون سلسله هاي اسالمي جديد راهنماي گاهشماري و تبارشناسي، )1381(باسورث، ادموند،  ـ
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  .الدار الثقافيه للنشر: ، القاهره)ق 1423(  ،حدود العالم من المشرق الى المغربـ 
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  .مدبولى
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 39   ...پناهندگي سياسي در دوره صفويه 

نشـر  : تصحيح ابراهيم دهگان، اراك ،)تاريخ مالكمال -خالصه التواريخ(تاريخ صفويان ، )تا بي(ـ مالكمال، 
  .فروردين

  .وحيد: به كوشش سيف اهللا وحيدنيا، تهران ،)روزنامه مالجالل(تاريخ عباسي ، )1366(ـ منجم، مال جالل، 
نسـخه  ( 606كتابخانه مجلس، شـماره  : ، تهرانها منشĤت و فتحنامه مجموعه مكاتيب وـ موسوي، محمد، 

  ).خطي
تحقيـق  :، محل نشـر؟ 21ج  ،االسالم جواهر الكالم في شرح شرائع، )ق 1429(ـ نجفي، شيخ محمد حسن، 

  .موسسه النشر االسالمي
  .نگ ايرانبنياد فره: ، ترجمه جعفر شعار، تهرانصورة االرض، )1345(ـ نصيبي، ابوالقاسم بن حوقل، 

انتشـارات بنيـاد و فرهنـگ    : ، تهران3، جمجموعه اسناد و مكاتبات تاريخي، )تا بي(ـ نوايي، عبدالحسين، 
  .ايران

  .بنياد فرهنگ ايران: ، تهرانشاه عباس، )1352(ـ ــــــــــــــــ، 
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