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 چکیده
به ایجاد سنتی در مناطق مرزی  ،شیبانی در روندی چالشیـ  مناسبات ایران و ماوراءالنهر از عهد صفوی

 و  تازانهتعدیات ترک همواره در قالب جنگ، صلح، استقرار نیرو،د که تا عهد منغیت ش منجر خراسان

، منافع هاطلبیتوسعهای از مجموعه ،در پی یافتن عللادامه داشت.  بردن سرحدنشیناناسارتبه

که  یابیمرا با پوششی به نام اختالفات مذهبی می های سیاسیکفایتیی اجتماعی و بیهااقتصادی، سنت

با  ر. آنچه در این نوشتافرودهایی داشته استها و فرازوتفاوت ،در عهد شیبانی و پس از آن اشترخانی

  مطالعه « اوضاع سرحدنشینان و شیعیان خراسانی در مناسبات سیاسی منغیتیان و قاجارها» عنوان

اصلی  پرسشدارد. تمرکز بر دوران پس از نادر و استقرار حکومت منغیتیان در ماوراءالنهر  شود،می

ده شازبکان که موجب تنش در خراسان در ادامة روند تاریخی مواجهة ایرانیان و که پژوهش این است 

مدعای ؟ پاسخ اولیه و هایی بودلفهؤچگونه و تابع چه مقاجارها /در عهد منغیتیان اوضاع خراسانیان، بود

تا  هالشکرکشیروندی از  ،سرحدنشین و مهاجر شیعیان خراسانیِبا  ازبکاندر مناسبات  ما این است که

ورزی سیاست ماوراءالنهر، عیو اجتما اوضاع سیاسی با حکومت قاجار شکل گرفته که تابع سیاسیتعامل 

ا استعمار(و شرایط اجتماعی )جنبش اتحاد اسالم و مواجهة ب تحوالت روز دنیای اسالمدولت ایران، 

 بوده است. خراسانیان مهاجر در ماوراءالنهر
 

 .خراسانشیعیان،  ،منغیت، قاجار، ماوراءالنهر :يکلیدهاي واژه
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 مقدمه  .1

 شیبانی،  ـصفوی نوظهور قدرت دو مرزهای شدنصمشخ و تیموریان قلمرو ةتجزی از پس

، سرزمین ماوراءالنهر نورسیدگان .گرفتقرار ایران شرقی شمال سرحدّی ناحیة در خراسان

دانستند و صفویان نیز خواهان از آن خود می ،ی از چنگیزبرمیراث ایران را نیز با ادعای

جغرافیای جدیدی که شکل گرفته  در ،بنابراین ؛بازگرداندن مرزهای باستانی ایران بودند

 پیوسته یهاناآرامی صحنة مرزی، نقطة و سرزمینی تالقی محل یعنی ،خراسان ناگزیر ،بود

با  های عقیدتی همسازاز حساسیت پوششی تاریخ، متعارف یهاطلبیتوسعه از جدای .شد

 انیخعهد اشتر در .دکرفراهم  این جدالبخش برای وعیتدستاویزی مشر ،رایط زمانش

 کمتر ،طلبیتوسعه امکان ،قدرت دو سیاسی خاص شرایط دلیل به گرچه (ق1007-1167)

به نسبت خصومت اامّ ،بود شده تررنگکمبسیار نیز عقیدتی هایحساسیت و بود فراهم

گذار در رفتار تأثیرهای لفهؤتداوم یافت. م یات مرزیدر قالب تعدّ مرزنشینان خراسانی

 شدن قبایلفعال د کهکرتوان تحلیل گونه میرا این این دوره النهریانسیاسی ماوراء

بود اجتماعی شده  یسنت و رسمموجب ایجاد بیگاه خوانین وو حمایت گاهماوراءالنهری 

یک از این در هر زیرا ؛ثر بودؤم، منافع اقتصادی تداوم آن بیش از مسائل عقیدتی درکه 

د آنان خراسان و نهب اموال شیعیان، خو و ثروتمند آبادعالوه بر غارت شهرهای  ،حمالت

حملة نادر و اقتدار  رسیدند.میفروشارهای خیوه و بخارا بهعنوان برده در بازنیز به

ای ترکستان و جانب علمکه نوعی پذیرش برتری ایران از نجف وثیقةسیاسی او در کنار 

 گویا ه داشت کههمرا ای از آرامش را برای مرزنشینان بهدوره، حکومت اشترخانی بود

 پرسش،به این . در این نوشتار دشر نهای تاریخی موجود میسبه گزارههتداوم آن باتوجّ

که موجب تنش در  ازبکانکه در ادامة روند تاریخی مواجهة ایرانیان و  دهیمپاسخ می

تابع  چگونه و /قاجاردر عهد منغیتیان ه بود، اوضاع سرحدنشینان خراسانیشدخراسان 

با شیعیان  ازبکاندر مناسبات خ اولیه و مدعای ما این است که ؟ پاسبودهایی لفهؤچه م

ا حکومت قاجار ب سیاسیتا تعامل  هالشکرکشیسرحدنشین و مهاجر، روندی از  خراسانیِ

ورزی دولت ایران، اوضاع سیاسی و اجتماعی ماوراءالنهر، سیاست شکل گرفته که تابع

و شرایط اجتماعی  حاد اسالم و مواجهة با استعمار()جنبش ات تحوالت روز دنیای اسالم

 .خراسانیان مهاجر در ماوراءالنهر بوده است
دو  ،گرفتهه قرارتوجّهای تاریخی موردتاکنون در پژوهشة مذکور لئآنچه از زاویة مس

در شیعه و سنی  ةو دیگری ماجرای فتن 1جرطبقة ایرانیان مها بارةمقاله است که یکی در

 ،هاورزی حکومتسیاست روند بررسی به هتوجّ بدون نخست ةمقال بود. 2داالحعبد امیر عهد
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به ابعاد مختلف این  پردازد. در مقالة دوم نیزبیشتر به سرنوشت آنها در ماوراءالنهر می

ل ایران و فرارود آنچه از منابع دست اوّیابد. های آن را میشود و ریشهفتنه اشاره می

و دغدغه  لهئمس این بر ،ایرانی شیعیان با مناسبات دربارة تحقیق بر عالوه شود،می حاصل

 ،ه استداشتت گذارد که وضعیت ایالت خراسان همواره برای دولت ایران اهمیّصحه می

تابع شرایط سیاسی  ،شده برای ایجاد آرامش در این سرزمینهای اتخاذا تاکتیکامّ

 نگرفته است.ه قرارای بوده که تاکنون موردتوجّداخلی و منطقه
 

 مرزهاي خراسان به هالشکرکشيان و تجديد یظهور منغیت .2

تحت فرماندهی  ،داشت در لشکر ایران ازبکان از او که سپاهیانی (ق1161) نادر مرگ از پس

سیس أگر تنظارهزمان همو  (9/42: 1339 ،)هدایت دیار خود شتافتند خان اتالیق بهرحیم

 قلمرو در را خود هایویرانگری خوارزم هایترکمن ،نزما همین در ند.شد جدید ایسلسله

 عنوانبه ،اتفاق نداشتند و اجتماع چون اامّ ،سرگرفتند از تشدّ با خراسان و جیحون بین

درون  یهاناآرامی .(607 :1383 )ملکم، نبودند اعتنا درخور ایران حکومت دشمنان

   -1199) سلسلة منغیتعی سس واقؤ، م(ق1214-1199) با جلوس شاهمرادماوراءالنهر 

به مرزهای شمال شرقی  حمالت گستردهاز همین زمان بود که  آرام گرفت و (ق1342

در  در آن زمانلشکرکشی گستردة شاهمراد به مرو که  .گرفته شدسرعت ازسربهایران 

شکست و کوچاندن اجباری وجود مقاومت متهورانه، به خان قاجار بود، باادارة بیرامعلی

بین  بودندناگزیر . مرویان شیعه در بخارا (5 :1373 ،زمانی)منجر شد آن به بخارا جمعیت 

بسیار  آناناین اقدام برای  چون که یک راه را برگزینند ،تغییر مذهب و پذیرش جزیه

حمله به مرو و کوچاندن اسیران مروی دند. کردر ظاهر مذهب سنت اختیار  آمد، گران

چند سال پس از نخستین یورش  .(68:1377 بخارایی،) دبه بخارا سال بعد نیز تجدید ش

 ةدست خوانین منطقه بودند، در ادامة تکه که ابزار شاهمراد به مرو، بخشی از تراکم

و پس از استیال بر یورش بردند های خود در خراسان و استرآباد، به میهنه و ابیورد تاراج

خان به همین دلیل، بیرامعلی ؛دهای خراسان تاختنها و آبادیبه کاروان ،این شهرها

   .(475: 1395 نژاد،زرگری) سوی آنان روانه کرده بودقاجار قوای مرو را به

مناطقی را که در  همة او در ادامة حمالت خود .ودمشهد ب ،مقصد بعدی شاهمراد

ی خراب و سکنة آن اراضی را اسیر کلّبه ،شدحوزة حمایت آن شهر مقدس محسوب نمی

میرزا و سایر امرای خراسان نامه پیش از بازگشت نیز به شاهرخ 3بخارا فرستاد.به  و دکر

آید و با تهدید از آنها خواست تا مذهب سنت نوشت که سال دیگر باز به خراسان می
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جانب شاهمراد های عقیدتی ازتمسک بر حساسیت .(616-615: 1383)ملکم،  اختیار کنند

گیری همدالنه با او داشته باشند. روایتی که جهت عموماً تا علمای بخارا نیز شدموجب 

اذعان دارد که نظر امیر این بود که آنان  است، ایرانیان در بند آمده بارةاز حکم صادره در

مة علمای بخارایی به غیر از گیرند. هعرض بیع قراریا باید جزیه بپردازند و یا در م

حکم  ن به دلیل رعایت سواد اسالم،ایشا گویاالقضات این حکم را تأیید کردند. قاضی

این در حالی بود که  .تکفیر اهل قبله را ترجیح داد و پادشاه را از این رأی بازداشتعدم

: 1962 )سامی، نمودند «غازی»اغلب علما به دلیل این لشکرکشی امیر را مفتخر به لقب 

، از حکم نخست نشست. پس از این رأی، امیر که خود گاهی تبرکاً بر مسند قضا می(20

متفاوت  دیگرانمنصرف شد و دستور داد تا برای تنقیص شیعیان، مرکب و لباس آنها از 

 .(63: 1377 بخارایی،) باشد
 

 شناسي رفتار شاهمرادعلت

های رسمی شاهمراد در واقع تداوم همان گیری لشکرکشی، ازسرشاید در نگاه نخست

 ،برسدنظربه ای(کید بر مسائل فرقهأ)با ترت های چند قرنی در روابط میان دو قدبسطوقبض

 تردیدانگاری را کمی با این سبک علت ،ویژه در بخارابه ،های داخلیا تحوالت و تنشامّ

 سازد. مواجه می

های نخستین حکومت منغیت پر از آشوب و التهاب بود. روزهای انتقال قدرت و سال

نتیجة همین  ،میانزار نفر دراینشدن بیش از هگیری بحران اجتماعی و کشتهشکل

اوضاع  ،آشفتگی بود. شاهمراد در واقع نخستین امیر مقتدر منغیت بود که با زیرکی

در ابتدا از پذیرفتن میراث  ،داشت تنه . او که جامة درویشان بکردجامعه را رصد می

با عطف  ،(455: 1383 )ملکم، پدر امتناع کرد و هنگامی که با نقاب زهد بر تخت نشست

های نوینی برای مشروعیت حکومت، جلب قلوب عامه و ه به ضرورت اتخاذ سیاستتوجّ

جدیدی برگزید. مشی او در روزهای پیش از حکومت  روشکاهش التهابات اجتماعی، 

و در تحلیل خود  شناسانه به جامعة خود داشتهحکایت از آن دارد که نگاهی آسیب

لذا در گام  دانسته است؛کلید حل بحران میشاه را «اقتصاد» و پس از آن « دین»عنصر 

شمرد، علما و پرورانه خود را مروج مذهب حقه مینخست، او که با رویکردی شریعت

 غفوراف،و  610: 1383 )ملکم، شیوخ صوفیه را با دو اقدام اساسی به خود نزدیک ساخت

که  نسب چنگیزی فقدانن در جبرا ،: ابتدا با ایجاد پیوندهای سببی با سادات(904: 1997

با بازگرداندن کوشید و سپس ، بخش برای قدرت در ماوراءالنهر بودعامل مشروعیت
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از  ،حاکمیت خود تثبیتدر  ،ده بودندکرکه امیران پیشین مصادره امالک وقف به علما 

خ شیو ،اینبر. عالوه(905: 1997 غفوراف،) نفوذ آنها در بین عامة مردم ماهرانه استفاده کرد

جویباری را که شاخة قدرتمند نقشبندیه در این دوران بودند، صاحب نیمی از امالک 

را به جرم تهدید صنف  6و قاضی کالن 5او قوشبیگی 4د.کره و معاف از مالیات خاصّ

زیرا این گروه نفوذ معنوی بسیار ؛ )همان( خواجگان در حضور عموم به قتل رسانید

ب حمایت آنها رابطة مستقیم با تألیف قلوب مردم ها داشتند و جلقدرتمندی بر توده

جمیع بالد مابین جیحون و سیحون را  اندکیداشت. مشی او سبب شد تا در مدت 

 .(615: 1383)ملکم، و اغلب قبایل ازبک تسلیم او شوند  کندتسخیر 

های شاخه سرازیرشدن از پس ماوراءالنهر بود. یاقتصاد وضعیت به هتوجّ ،دوم سیاست

 ةرفتن تجارت دیرینمیانویژه ازمتعدد ترک و مغول، به دلیل نابودی زراعت و به طوایف

های خوانین و قدرتضربة اقتصادی شدیدی خورده بود،  ابریشم، ةآن در مسیر جاد

با غارت بر گاهی که در هر شهر و دیار پراکنده بودند و  بیچارگانیمحلی و خیل 

ها بودند تا در ر کمین رهگذران و آبادیصبح و شام دکردند، هر گرسنگی غلبه می

ابزار حیات بود و  گاهی ،نند. غارت در این سرزمینکچپاول  آنها رافرصت مناسب 

 شدمال در روزگاری که غارت میسر نمی ةمنبع درآمدی برای ذخیر ،گرفتن اسیر

که  دن اوضاع سوگند خوردکر. در چنین شرایطی امیر برای آرام(475: 1395نژاد،)زرگری

های د، او تنها خراجهای متعدد آزاد کناهالی بخارا را از جبر و ظلم و خراج و مالیات

هم ها را بر ها و مالیاتها و جریمهشرعی مانند زکات و خراج را باقی گذاشت و باقی باج

 .(905 :1997 )غفوراف، زد. در عوض این نقصان در خزانه، جزیه را افزایش داد

مال شرقی ایران در پاسخ به هر دو سیاست فوق بود. از جنبة ه به سرحدات شتوجّ

ه به مرو به این بهانه بود که این شهر مدفن علمای بزرگ اهل سنت رویکرد دینی توجّ

و اکنون بازماندگان ایل قاجار بود گرفته عهد صفویه تحت قلمرو شیعیان قرارامّا از  ،است

دشمنی شیعیان اظهار  بالذا او که ؛ (402-401: 1356 )هدایت، در آنجا حکومت داشتند

از دست رهایی مرو و مضافات آن « جهاد مقدس بر ضد شیعیان»با شعار  ،دکرمی

کشید و هر ساله به قلمرو ایران لشکر می ،و برای نیل به مقصود ایرانیان را هدف قرارداد

کرد میاضافه  هکشت و اموال آنان را غارت و خمس آن را به خزانبسیاری از مردم را می

توانست مطلوب نظر بسیاری از علمای متعصب . این اقدام می(114-113: 1377 خارایی،ب)

کید بر رعایت فرائض، در هر أامیر عالوه بر ت چه بیشتر علما،باشد. برای همراهی هر
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جهت احترامی که تا در صورت لزوم به کردمیچند نفر مال با خود همراه  ،فوجی از سپاه

در  خان چنارانیممشکه چنان ؛به سفارت نزد امرای اطراف مأمور شوندداشتند، 

که از اعاظم امرای ازبک و از خواص  7ایشان نقیبلشکرکشی شاهمراد به خراسان با 

امیر بود که دختر  ایشان مخدوم، پسر االشرافایشان نقیبمکاتبه داشت.  ،شاهمراد بود
 .(617: 1383 )ملکم، بسیار داشت در خانة او بود و نزد امیر اعتبار دانیال

آمده در خزانه را توانست نقصان پیشلحاظ اقتصادی نیز وضع جزیه بر شیعیان میبه

دادند، افراد کارآمد ( و چنانچه تن به پرداخت جزیه نمی905: 1997 غفوراف،د )کنجبران 

  ر شهری را که ، هامیر ،اینبرعالوه 8.(907)همان:  شدندآنها اسیر و به بخارا برده می

که همیشه وقتی جنگ کرد، و ازآنجاتوانست تصرف کند، مبلغی وجه نقد طلب مینمی

 ،شدمی زراعت خرابی موجب وجه نکردنپرداخت و بودند صحرا در هاخرمن ،شدشروع می

     لبته امیر بخارا در این حمالت ا ؛(616: 1383 )ملکم، مردم ناگزیر به پرداخت بودند

یا مستقل بودند نیز در  و تحت فرمان او که و قبایلی خیوه زیرا خان ؛یز نبودرقیب نبی

    ها شدت فعال بودند. نیروی انسانی که در این یورشمرزهای شمال شرقی ایران به

گاه که از آن (Kstntkv-Kostentko)کو تکستن ؛از چند جهت ارزشمند بود ،آمدمیدستبه

جنس  ینوع نیز ایران اهالی خود که آوردمی چنین ،دگویمی سخن خیوه مملکت تجارت

آوردن در خیوه عملة کارکن کم است و از جهت سختی عمل»زیرا  ؛تجارتی هستند

ا در پاسخ به امّ ،(266: 1383)« جهت زراعت، احتیاج بسیاری به این نیرو استاراضی به

اند که ها بر این عقیدهباید گفت که آن ،دهندکه چرا خود تن به این کار نمی پرسشاین 

شأن و اسباب سایر مشاغل را کسر تنها شغل شایستة مردان، جنگ و شکار است و 

 :)همان است ناچاری روی از ،کنند زراعت وگریختهجسته هم دانند. اگرتخفیف خود می

 بارةشد. درعالوه بر کشاورزی در عمران شهری نیز از اسیران ایرانی استفاده می 9.(106

اد آمده که با استفاده از نیروی اسرایی که به بخارا و سمرقند کوچ داده شده شاهمر

مانده بود تعمیر کرد. با استفاده از های سابق برجایهایی را که از جنگخرابی ،بودند

در  (.905: 1997 )غفوراف، مسجد و ابنیة گوناگون ساخته شد 24نیروی اسرا در سمرقند 

 نیز بازار در فروششانخریدو امکان، دادندمی ارائه کار یروین وانعنبهکنار خدماتی که اسرا 

 و کردندمی پرداخت فدیه آزادیشان برای ،آمدندمی آنها پی در اقوامی داشتند که اگر بود.

ها . قیمت(309-308 :1387)وامبری،  شدنددیگر اسیر قبایل میراه بازگشت بار  در بساچه

ها بود و مدهای سیاسی و موقعیت ترکمنه به پیشافروشی خیوه بستدر بازار برده
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 داشتند، توفیقاتی چه خود هاییورش در بیشوکم مجاور حسب اینکه در کشورهایبر

. وامبری که حوادث را در نیمة دوم حکومت منغیت شاهد (260همان: )کرد. می تغییر

با تجهیزات  راهزن سوار هزارپانزده حداقل ... تکه هایترکمن حاضر حال در» :گویدمی ،است

و  ربودن برای نقشه ترتیب جز کاری زندگی دورة تمام در روزشبانه که کامل و مسلح دارند

توان پی برد که این می ،ندارند و از ارقامی که ذکر شده... کردن اشخاص غافلگیر

هایی را ویران و چه دهاتی را با خاک یکسان کرده و چه غارتگران حریص چه خانه

ای ازبکان در یافتن آزارهکید بر شدّتأاو با ت. (310 :)همان «اندهایی را از بین بردهادهخانو

 کمتر هزاربیست از یورش هر در ترکمانان و ازبکان شمار که داردعهد منغیت اذعان می

مرد  یک شدنمی پیدا کسی کهایگونهبه ؛شدمی پر شیعه اسیران از فروشیبرده بازار و نبود

بارة مرو هم بخرد. در واحد پول امارت در این زمان() تندرست و توانا را به چند تنگهشیعة 

 در این زمان ،درخشیددر این سرزمین که روزی فرهنگ و هنر ایرانی می :گویدمی

 .)همان( شدنمی شنیده آوایی آنان پایودست زنجیر صدای و ایرانی اسیران ةنال جز (ق1205)
 

 هاومت قاجار به تجاوزات منغیتدور نخست واکنش حک .3

های داخلی در ایران برای ها مقارن با ناآرامیهای نخستین حکومت منغیتگرچه سال

خان قاجار به محض استقرار، در واکنش به امّا آقامحمد ،ای جدید بودتأسیس سلسله

های رفتن ازبکان از سرزمینبرای او فرستاد و خواستار بیرون ایاقدام شاهمراد نامه

منابع  ؛شاهمراد در برابر این درخواست متفاوت گزارش شده است واکنشاشغالی شد. 

دادن اسرا و پسو مرو را تخلیه کرد و در فکر بازگویندکه او به هراس افتاد ایرانی می

هی و حتی توهین شاهمراد توجّا منابع ماوراءالنهری بر بیامّ ،م و ارسال هدایا بودغنائ

خان سفیری نزد زمانشاه . در همین اوقات آقامحمد(89-88: 1377 ارایی،)بختأکید دارند 

به خراسان خبر داد و از او خواست تا با موافقت  را آمدن خود پادشاه کابل فرستاد و

خان از او خواست بلخ را به ایران واگذارد ، حتی آقامحمدیکدیگر به تسخیر بخارا بپردازند

 :1383 )ملکم،با ازبکان مقابله کند و زمانشاه نیز پذیرفت تا لشکر ایرانی به سهولت بتواند 

های شمال غربی ایران و حرکت لشکریان روس به سمت ا اخبار سرزمینامّ ،(641

 .(7: 1373 زمانی،) گرجستان و آذربایجان مجال نداد تا او به مقصود برسد

ل سفیر به مبنی بر ارسا (ق1242-1216: حک) حیدرمانده از عهد امیرگزارش برجای

: 1273)سپهر، گرفتن شیعیان و بیع و شرای آنان بارة اسیردربار عثمانی برای استفتاء در

مدت رد. دولت ایران با استقرار کوتاهنشینان داحکایت از تداوم وضعیت سرحد (1/151
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د. او طایفة سالور را که کرقبولی برقرار السلطنه در خراسان امنیت قابلمیرزا نایبعباس

 ،اینربعالوه (73: 1374 ،زمانی)کوچاند  ق1248در سال  ،رخس سکنا داشتنددر س

های امیرآباد، قوچان، ترشیز، تربت، سرخس و چند جای توانست طی یک سال قلعه

هزار نفر از امرای ایرانی را از بند د و ترکمانان را متواری و بیش از سهکندیگر را تصرف 

 مدتی امنیت و آرامش به منطقه بازگشت ،داماتنتیجة این اقکه در  آنان رها سازد

بر بارها  ،مرو و حوالی سرخس کمانانِا پس از مرگ او، ترامّ ،(77: 1383 )تکمیل همایون،

از  .(311: 1364 )فریزر، و باعث خوف و هراس مردم این شهر شدند ندحوالی مشهد تاخت

مواضع افراطی  در تعدیلتدریج سیر متفاوتی در رویکرد سیاسی حاکمان و این زمان به

این شرایط  بود؛. علت این امر شرایط سیاسی خاص ماوراءالنهر شودمشاهده میآنان 

را شدن دیپلماسی مردان سیاست گرایانة ماوراءالنهر و به دنبال آن فعالخاص، موضع هم

 در ایران در پی داشت.
 

 تغییر شرايط عمومي و تحول در مناسبات

و  ایران میان سیاسی مناسبات از جدیدی دوران (ق1277-1242) امیرنصراهلل جلوس

المللی بین و داخلی شرایط به هتوجّ استراتژی، تغییر این یابیعلت در .زد رقم را ماوراءالنهر

حضور سه  ،در این قرن در عرصة داخلی نکتة بسیار مهمّ؛ رساندما را به نتایجی می

نازعات و م ها در جنوب(نشین خیوه و افغاند، خاننشین خوقنخان) کانون قدرت در اطراف بخارا

ست که بخش اعظم حوادث سیاسی ماوراءالنهر را رقم زده است. نشین بخارا با آنهاامیر

ر بسیار نابسامان با کشورها نیز شرایط ماوراءالنه سیاسی مناسباتالمللی و در عرصة بین

او  ؛کندخوبی گزارش میایط را بهاین شر ،شاه قاجار در مالقات با امیربود. سفیر محمد

خان در کابل محمدکند که امیر بخارا با دوستدر مالقات خود با نصراهلل اشاره می

شهر سبز و حدود آن هم  ارتباطی ندارد، با خان اورگنج و خوقند هم در جدال است،

یز های بزرگ مثل روس هم رابطه ندارند و روابط با انگلیس نمخالف امیرند. با دولت

ماند به دولت ایران که با همة این لذا امر منحصر می ؛(34: 1373، زمانی)10بسیار تار است

 نصراهلل دست به دو اقدام زد:اشت. در واکنش به شرایط فوق امیردول روابط سیاسی د

توپخانه و با اتکاء بر نیروی نظامی وفادار نخست آنکه او توانست با تقویت ارتش و توسعة 

 ،( 911: 1997)غفوراف، سیران روس، ایرانی و دیگران بود ه آن از اتوجّخش قابلکه ب جدید

 :Ram, 1974) دکنای آغاز برای تمرکز قدرت خود تالش دوبارهو  بکاهداز قدرت علما 

شدن به ایران و کسب حمایت از آن در شرایطی بود که از نزدیک ،اقدام دوم (.29
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النهر بود و از تحرکات روس و انگلیس علیه ماوراءبهره های خارجی و داخلی بیحمایت

   شاه قاجار مشحون از تالش بخارا برای نیز آگاهی داشت. نامة امیرنصراهلل به محمد

سالم ما امروز قوّت و ا»دارد که نظر دولت ایران است. امیر اذعان میگرایی و جلبهم

ید. دشمنان باید بدانند که در رسانهمه اولیای دولت ایران بهسبب توجّشکوهی تازه به

دست از ارادت و بندگی  هرگزمقابل ما قدرت تقابل نخواهند داشت. دودمان منغیت 

شاه جلوس محمد در نیز خیوه خان خان،قلیاهلل .(36 :1373 ،زمانی) «دندارمیبرن ایران دولت

مین شرایط در ه .(79: 1383 )تکمیل همایون،قاجار چهل رأس اسب ترکمانی هدیه فرستاد 

 ا دخالت انگلیس حرکتامّ ،حاصره کرددولت ایران با علم به شرایط ماوراءالنهر هرات را م

او را ناکام گذاشت. این اقدام موجب شد تا حاکم آن دیار که با خان خوارزم متحد شده 

د و دربارة نیک از اسیران ایرانی را مسترد نکهیچ، (3/1640: الف1363)اعتمادالسلطنه،  بود

 ادامه خراسان در ها دستشان بازماند که به کارهای خودترکمان ،جلوگیری از عملیات

 آمده چندین سفیر بین دو دولتپیش جدید شرایط بههتوجّبا .(297 :1348 ن،و)واتس دهند

 خوارزم والی دربار به باشیرضای میزان آقاسی مهندسمیرزا ق1255د. در سال شبدل ردو

وانة خوارزم شد تا محمدعلی غفور رق 1257سال  در .(511 :1395 نه،)اعتضادالسلط شد مأمور

گوهای مکرر او با وکه البته ظاهراً گفت مطرح کندگرفتن اسیران را درخواست بازپس

های بین سال 11.(2/113: 1273)سپهر،  بخشی در پی نداشتخان خیوه نتیجة رضایت

در واقع پاسخ علت اعزام این سفیر  ؛نیز سفیر دیگری به بخارا اعزام شدق 1259-1260

نصراهلل منغیتی بود، امیر تالش کرده بود تا اولیای دولت ایران مثبت به اقدام امیر

رعایت و حمایت او را  ،سبب اتحاد مذهب و ملتو به بدانندتمهیدات او را قرین صدق 

یران اعزام شد. ای از اها، نمایندهدر پاسخ به این تالش .(20: 1373، زمانی) الزم شمرند

فروش اسیران ایرانی در بارة این نکته بود که خریدوگو درومأموریت نخست او گفت

که از تحریکات انگلیس در ت. امیر بخارا، امیرنصراهلل بازارهای ماوراءالنهر منافی شرع اس

دادن حسن نیت خود بیش از هزار اسیر و بردة ایرانی برای نشان ،دربار ایران خبرداشت

  .(37: )همان بخارا را همراه سفیر روانة اوطان خویش ساخت مقیم
 

 هاي شمال شرقي و اسیران خراسانيدور دوم واکنش حکومت قاجار به تنش .4

 ،ندتالش کردپس از محمدشاه و سفرای او که در عهد نصراهلل برای بازگرداندن اسرا 

 به دربار  بخارا و ق1268در  را خان هدایتقلیی خراسانی رضانجات اسرا برایامیرکبیر 

دهد و تعدادشان را به د. او دربارة اسرای ایرانی در خوارزم شرحی میکرخوارزم اعزام 
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بر توانند می ،داند که معتقد است اگر از جانب حکومت ایران تقویت شوندای میاندازه

 نامیخیوه، محمد خان با دیدارش در ایتهد .(116 :1356 )هدایت، کنند خروج خیوه خان

کند. بالد اسالمی شکایت میخوارزمیها در خان ازبک، از غارتگری و تجاوزات مرزی 

گوید طبق نظر ایشان سبّ شیخین که می ،خان در پاسخ، به افتاء علما استناد کرده

به فتوای مفتیان بخارا و خوارزم اخذ اموال و  ورزند، کفر وان بدان مبادرت میاهالی ایر

گوی دیپلماتیک هدایت و خان خیوه بار وگفت .بردن کفار الزم استاسارتغارت و به

این چند قرن بارها تکرار شد. سفیر ایران در  طیّدیگر مروری است بر مکاتباتی که 

جمله نادرشاه و وسط شیعیان، از حکم پادشاهان، ازپاسخ به انتقاد از سبّ صحابه ت

ر توقف آن سخن گفت. او ضمن اشاره مبنی ب ،خان قاجار و علما و فضالی ایرانامحمدآق

گرفته به زوّار امام رضا که توسط ترکمانان به اسارت گرفته شدند و به تجاوزات صورت

 .(72-66همان،)کند  آزاد خواهد آنها رامیدر بازار خیوه به فروش رسیدند، از خان 

گوید که یبه خان م ،در دربار بخارا، سفیر ایران بر بحث اتحاد اسالم تأکید ورزیده

چیزی است و ثمر آن  در تناقض و قبیحدینی  یو برادر یاتحاد اسالم چنین رویکردی با

 ؛ه استتوجّپاسخ امیر بخارا نیز در نوع خود جالب .نیستکافران  ةجز ضعف اسالم و غلب

چنین ، بلکه علماء پیشین فروش آنها از فتاوای من و آباء من نیستگوید: خریدواو می

 این است که به منوط ،هم آن توقف لذا و اندداشته معمول را آن نیز الناسعوام و داده فتوایی

 12.(32: 1373 زمانی،)را از میان بردارند  آن شور کرده،علمای ترکستان و ایران با هم 

باید به یک نکته  ،این زمان در به ایرانیانبرای فهم و تحلیل رفتارهای سیاسی نسبت

بارة ها دریم که باید سیاستابا دو طیف مواجه در این ارتباط کهه داشته باشیم توجّ

سرحدنشینان خراسانی  انهم ،نخست طیف ؛دشو بررسی جداگانه صورتبه آنها از یکهر

، شتکه پس از تجزیة قلمرو خانات، ایران با خیوه مرز مشترک داهستند؛ ازآنجا

صورت  حکومت به ایران اینجانب ایل حکومت بخارا تجاوزات مرزی ازتمصورت عدمدر

شیعیان  ،ند و طیف دومبودو تنها خیوه و قبایل ترکمن در این بخش فعال  رفتگنمی

اسارت در مرزها  های مختلف و عموماًبه بهانه منتهی به این دوره،ایرانی که در دو قرن 

شکل  ای به نام ایرانیان راده شدند و طبقهبه این سرزمین برو یا  رفتندبه ماوراءالنهر 

ا اسیران امّ ،رفتگصورت نمی در آن زمانجانب بخارا دادند. گرچه تجاوزات مرزی از

 شدند.ند و یا توسط خیوه به بازارهای بخارا برده میشتایرانی در این امارت حضور دا
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 اوضاع مرزنشینان خراساني .4-1

)اواخر شود هده میمقارن عهد امیرنصراهلل که نوعی تغییر در رفتارسیاسی ماوراءالنهر مشا

گران با قبایل خراسان شاهد فتنة ساالرها بود که در نتیجة همدستی فتنه ،شاه(عهد محمد

به تصرف آنها درآمد و دولت  عالوه بر ایجاد ناامنی در نواحی مرزی، مشهد ،ترکمن

کارآمدن امیرکبیر، اولیای  شاه نیز نتوانست کنترلی بر اوضاع داشته باشد. با رویمحمد

 )مستوفی، دند، امنیت را در خراسان برقرارکرگرفتهدستولت ایران بار دیگر اوضاع را بهد

امنی بار های میرزاآقاخان صدراعظم، ناانگاریسهل دلیل به امیرکبیر از پس .(1/68 :1384

میرزا فرمانفرما، د و خان خیوه حتی سرخس را هم گرفت. شاهزاده فریدونشدیگر آغاز 

خان خیوه در این  با چند فوج و توپخانه به فکر دفاع افتاد و ق1271ر د ،والی خراسان

در  ،حاکم خراسان ،الدولهحشمت ق1277در . (1/81: 1384، )مستوفی نبرد کشته شد

د شواکنش به دستبرد تراکمة آخال و مرو به نواحی خراسان، وارد جنگ سختی با آنها 

 درصدددولت ایران دیگر  ،این جنگ . پس ازبودکه نتیجة آن شکست سخت سپاه ایران 

نوعی از آنها جلوگیری به تاختند،میها در حدود ایران لشکرکشی نیفتاد و هرگاه ترکمن

برقراری تا برای شد دولت ایران ناگزیر  ،در تالشی دیگر. (19 :1380 )قاضیها، کردندمی

های آنها رکتازیاین منطقه از قبایل مهاجم در نواحی مرزی حمایت کند تا ت یت درامن

مروی و آخالی که از راه اتک که از قوافل  داشتمقرر  لذا ؛دهدرا در مسیر تجارت قرار

 .(202: )همان وجه گمرک گرفته نشود تا باعث تشویق تجارت شودهیچبه ،کنندمی گذر

 ؛ه استتوجّگیری مناسبات قابلها در جهتهای موجود نقش روسدر بررسی گزارش

روسیه درآمده بود، خان  تصرف به آرال/خوارزم دریای سواحلق 1266رد که شرایطی در

 مرز و از وانستند در اتحادی سازندهتخیوه و دیگر خوانین ماوراءالنهر و دولت ایران می

میرزا مراد و سلطان کشید لشکر مرو به ،خیوه خان امین،محمد امّا کنند، دفاع خود بوم

. دولت ایران نیز (2/118: 1344)خورموجی،  ا شکست داداو ر ،والی خراسان ،السلطنهحسام

تا اقدام  خواسترسماً از امپراطور  فرستاده،آمیزی به امپراتوری روسیه نامة تحریک

. به دنبال این ها به مرزهای ایران انجام دهدایهای خیوهای علیه ترکتازیبازدارنده

: 1380قاضیها، ) رساندن امر یاری به سپاه ایران در ای تا پذیرفتامپراطور  درخواست،

های مختلف لذا به صورت ؛گیر منافع خود بودندپیبا این حمایت، ها ا روسامّ، (207

دند. پیش از آخال دولت کرتحریک میایران ترکمانان و ازبکان را علیه حکومت مرکزی 

ا همواره با هتالشا این امّ ،بنددکارمیبههایی تالشها ایران برای توافق با ترکمن

های نابرابر روسیه با ایران و . جنگ(190 :1342 )شمیم،شود می روروبهشکنی روسیه کار
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های تحمیل قراردادهای گلستان و ترکمانچای هیبت و اقتدار ایران را در سراسر سرزمین

 قفقاز و ماوراءالنهر کاهش داد و خوانین در دست اندازی بر خراسان جسور شدند.

فرودهایی همچنان ادامه تصرف خیوه و معاهدة آخال با فرازومرزی تا مشکل نواحی 

برای  1260شهریور  30برابر با  1881سپتامبر  21در نتیجة این معاهده که در  ؛داشت

نشین شرق دریای خزر میان روسیه و ایران تعیین مرزهای دو کشور در مناطق ترکمن

نهایت امنیت در ا درامّ ،داددسترا ازهایی از قلمرو خود چه ایران بخششد، گرمنعقد 

اهالی شمال شرقی ایران از حضور ارتش روسیه در  سرحدات شمال شرقی حاکم شد.

تهران و مشهد نیز که های مسافر و تجارت بین ماوراءالنهر عمدتاً راضی بودند. راه کاروان

مالیات خراسان به تر شده بود. ها بود، اکنون امنتهدید دائمی آالمان ترکمنسابقاً مورد

رقم سوم، پس از آذربایجان  ق1302در  ،ق پنجمین رقم بود1283دولت مرکزی که در 

 .(1/325: ب1363اعتمادالسلطنه، ) و فارس شد
 

 ايرانیان در ماوراءالنهر. 4-2

هایی از ایرانیان مهاجر آزاد شکل محله ،در شهرهای بخارا و سمرقند و مناطق اطراف آن

زور از مرو به این مناطق ق به10م./16بودند که در قرن  ایرانیانی هاار آنگذگرفت که پایه

تر جمله اسرای خراسانی کامل، ازهای دیگرشده بودند و بعدها با آمدن گروهانده کوچ

شدند. این ایرانیان زبان و مذهب خود را همچنان حفظ کرده و به دلیل جمعیت 

ای قزاق، د. اشراف ازبک، ترکمن و تا اندازهبرخوردار بودن زیادیت از اهمیّ ،شانزیاد

گرفتند. میکارهخانگی ب اموروری و یا های ایرانی را در کشاورزی، دامپروری، پیشهردهب

وجود داشت. در خوقند هزار  ایرانیصدها بردة  ،در قزاقستان تا پیش از الحاق به روسیه

داشت. حاکمان ماوراءالنهر نیز  هزار برده و بردة آزاد شده وجود18تا  13و در خیوه از 

طور منظم شمار زیادی امیران بخارا به ،مثال ؛ برایکردندهای ایرانی را خریداری میبرده

: 1137، یفماتوه) خریدندهای ایرانی را برای خدمت در سپاه و دربار خود میاز برده

گروهی از ایرانیان  شد،گویا از عهد امیرحیدر که تالش برای انسجام سپاه آغاز  31.(118

بارة برخی از آنان به مقامات باال راه یافتند. در ،ترتیبتوانستند وارد نظام شوند و بدین

که به  است گفته شده که او ایرانی و از افرادی بوده)در عهد امیر نصراهلل(  14حاکم قراکول

نصراهلل مردی و در عهد  راه یافتحیدر به دربار او در عهد امیردست ترکمانان اسیر شد. 

را در  اعظم( )وزیر بیگیق منصب قوش19/13در سدة  .(31: 1373، زمانی) دشالقدر جلیل

 خدمتیزاده که خوشطور معمول مأمورانی از میان ایرانیان مهاجر و بردهامارت بخارا به



 13/ 1398ر و تابستان ، بها1،  شمارة 11پژوهشهاي علوم تاريخي، سال 

خارائیان انتقاد بهمواره مورد امر این البته ؛(119 :1371 ،یفماتوه) داشتندبرعهده بودند، دهکر

گیری شیعیان و حتی برخی از علمای روشنفکر آنها بود. احمد دانش با کنایه به قدرت

ها و تصرف سرزمین شود که حتی ورود روسدر دستگاه سیاسی چنان دچار افراط می

گماردن آنها کارواسطة بهگوید که غضب الهی بهمی ،اسالمی را به گردن آنها انداخته

این  بارةریان شده است! او در مقدمة کتاب خود بحث مفصلی درشامل حال ماوراءالنه

را برکشید، ( ایرانیان) مظفر این بردگاندهد که وقتی امیر گروه دارد و چنین گزارش می

ا آنها در این زمان همچنان امّ ،افتاد آنهامنصب وزارت عدلیه و امارت مالیه به دست 

و  هاعبداالحد به دلیل سلطة روسمیر ر ا. در روزگا(24 همان: )دانش،کردند تقیه می

کردند. به تعبیر  عآشکارا اظهار تشیّو  ندشیعیان دلگرم شد ،های دیگر امیردرگیری

در هر والیتی حضور  ؛ چونترسیدنداهل سنت از شیعیان می در این زمان دانش،

 همین ةند. استیالی روسیه هم به دلیل غلبه بودگرفتدستداشتند و امور دولتی را به

توان گفت که نصف می گویدمی او ند.بود یافته پرورش آستین در مار مانند که بود فرقه

گیری شیعیان تنها در البته قدرت 15؛(26: )همان ندبودمردم بخارا شیعه مذهب شده 

که امیر  ایگونهند؛ بهبه اندرونی امیر نیز راه یافته بود، بلکه ساالری نبودحوزة دیوان

 ،بود مظفر این زن که مادر امیر ؛دکربا یکی از اسیران ایرانی اهل قدمگاه ازدواج  نصراهلل

 .(254: 1387 )وامبری، داشتبرعهده را امیر سرایحرم عالیة نظارت پسرش امارت عهد در

نمایی از جانب اندیشمندی چون دانش، صدرالدین عینی روابط رغم چنین سیاهبه

گرچه گاهی میان شیعیان و اهالی  :گویدکند و میزیابی میمیان این دو گروه را مثبت ار

و  کردمیحکومت منغیت با کاردانی رفع کدورت  اامّ ،دادروی می مذهب اختالفسنی

. تنها رویدادی که نقطة تاریکی (45:  1381عینی،) کردندآنها برادروار با یکدیگر زندگی می

ط به حادثة مشهور ابتدای قرن بیست مربو ،شوددر مناسبات میان دو فرقه محسوب می

بر چند بلکه در تحلیل خود  ،داندای نمیفرقه یعینی این واقعه را اختالف 16؛در بخاراست

علمای متعصب که رواج کار  ،گروه نخست :کید داردأافروز این نزاع تعنوان آتشگروه به

نظامیان بلندمرتبة  وم،گروه د. (47-45 :همان)پسندیدند شیعیان در این زمانه را نمی

ها همواره به امر وزارت و زکات و همچنین خزانه و دیوان بخاری بودند؛ آنان از اینکه

کشیدن آنها زیر دلیل رقابت سیاسی خواستار بهناخشنود و به  ،دست طایفة ایرانی بود

ه زیرا آنها ب ؛ساالران ایرانی امرا نقش بسزایی داشتندالبته در برکشیدن دیوان .بودند

اقتدار کمی  سرزمینی و سلطة روسیه( ة)تجزی امارت و ماوراءالنهر خاصّ دلیل شرایط سیاسیِ
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ا امّ ،اعتماد بودندداری نیز به اقوام قبیلة خود بیدر حکومت ،به همین دلیل و نداشتد

مسند امیری  به دنرسی برای گاههیچ ،بخارا امارت در خود اندک نفوذ بر بنا ایرانیان چون

کنند. با استفاده  تا از آنها در مناصب مهمّ کردندنیز سعی میامیران کردند، میتالش ن

به ایرانیان واگذار شد و کار  رد نیز طبیعتاًآمدن وزیر ایرانی بسیاری از مناصب خُکار روی

ای برای ها بودند که به دنبال بهانهروس ،گروه سوم .(25) دانش، همان: آنها رونق گرفت

: ندؤثر بوددر بهبود اوضاع امارت بخارا م دو گروهرسید مینظرارا بودند. بهتصرف کامل بخ

ساالران ایرانی که با کفایت خود امور اداری را دیوان گروه دومطلبان و حاصال ،نخست

 ،توانست در این میان بخارا را تضعیف کندترین عاملی که میمهم71ّداشتند.دردست

ای برای برافتادن های فرقهدرگیری ی،طلبی و دیگرصالحهای داخلی با جریان امخالفت

 رونق کار شیعیان ایرانی بود.

، ارزیابی دانش روایت شداحمد عینی و صدرالدین از در کنار نکات ارزشمندی که 

امرای آخر سلسلة  که رساندنتیجه یاری می اینشرایط تاریخی نیز ما را در رسیدن به 

مدتی  ،تحصیل و... برایاند و گاه ارج از قلمرو خود داشتهمنغیت ارتباطات بسیاری با خ

گسترش فضای فکری ایشان شاهد لذا با  ؛انددر روسیه و یا مناطق دیگر اقامت داشته

. بین سیاست امیر عبداالحد و شاهمراد( ة)مقایس شیعیان هستیمتغییر در مواضع آنها دربارة 

   اسالمی این منطقه را تهدید  ةامعج ،خطر مستقیمی بود که از نزدیک ،نکتة دیگر

طور کامل منطقه را بحث ما بههای آخر موردکرد و آن استعمار روس بود که در سالمی

نشاندة آنها امیران بخارا صرفاً دست ،و از زمان امیر مظفر منغیتیبود تصرف کرده 

، وجود ه بودین با خطر نابودی کامل همراطبعاً در چنین شرایطی که این سرزم 81بودند.

کردند. ها طلب میهمان چیزی بود که روس هازدن به آنچنین اختالفات داخلی و دامن

و انعکاس و لزوم اجرای آن در مناطق تحت سلطة  ق1278الغای بردگی در  ،اینبرعالوه

گرچه تا انحالل حکومت باشد.  بهبود اوضاع شیعیان برای توانست عاملیروسیه نیز می

توانست نمی امیر اامّ ،ندشتدا حضور ماوراءالنهر مختلف مناطق در بردگان همچنان تزاری

 کید داشته باشد.أت آنهمچون گذشته بر 

گذشت. گرچه می آن عمر از سالی چند که بود 91اسالم اتحاد طرح ،دیگر گذارتأثیر تةنک

 را  اما تأثیرات خود ،این طرح در قلمرو عثمانی و در زمان عبدالحمید ثانی مطرح شد

 و نهادبرجای این سرزمین ترکی هایروزنامه و استانبول بخارایی کنندگانتحصیل واسطةبه

و سلطان  نگریستندمی اسالمی بزرگ قدرت عنوانبه عثمانی امپراتوری به که هاییحکومت
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عنوان خلیفة اعظم جهان اسالم پذیرفته بودند، طبیعی بود که با آن همگامی و آن را به

 20.این دست بودندنیز از  حکام ماوراءالنهر ،البته شته باشند وهمدلی دا

 

  نتیجه .5

جوی عملکرد حاکمان ماوراءالنهر در حوزة شمال شرقی ایران که چندین قرن ودر جست

قاجار هستیم. تعدیات و ـ  ، شاهد روندی متفاوت در عهد منغیتاست محل مناقشه بوده

ا ظهورشاهمراد ب ،داشتاه در آستانة توقف قرارهای نادرشورزیتجاوزاتی که با سیاست

این است که رویکرد  ،های موجود دانسته شدسرگرفته شد. آنچه از گزارشمنغیتی از

اندازی به طلبی و دستبیشتر از آنکه با هدف توسعه ،آمیز شاهمراد به شیعیانخصومت

. این مشکالت بود شینرفت از مشکالت داخلی امیرنحلی برای برونقلمرو ایران باشد، راه

 ،بررسی استبخشی به حکومت و مسائل اقتصادی قابلدر دو حوزة مشروعیت که عموماً

 ،ن اوضاع داخلییافتالبته با سامان شد؛حدودی مرتفع میایران تادر حمالت به قلمرو 

 بحران دیگری را برای ماوراءالنهر پیش آورد ،ایالمللی و منطقههی به شرایط بینتوجّبی

که امرای بعدی برای حل آن تصمیم گرفتند با ایران راه صلح و دوستی را در پیش 

را برای حل مشکل مرزی خود و  شهایتالش ،گیرند و دولت ایران نیز در پی این فرصت

 د. یسرنوشت اسیران ایرانی شدت بخش

 آن بود که مجموعه عواملی در کنار ،آنچه در نتیجة این مطالعه بدان دست یافتیم

های دولتمردان ایرانی سبب قطع تجاوزات مرزی و بهبود اوضاع شیعیان ایرانی در تالش

د. پس از رقابت میان روس و انگلیس برای سلطه بر این منطقه، امپراتوری شماوراءالنهر 

الحمایه ساختن امیر بخارا و و در کنار تحت بر بخش وسیعی از آن سلطه یافت روسیه

 ،جملة این قوانیناجرا درآورد که ازبه در مناطق مفتوح را خود قوانینداشت سعی  ،خیوه

 آزادی اسرا بود.

 خاندانی منغیتیان،ی سیاسی درونهاد. رقابتشنواحی مرزی پیرو معاهدة آخال آرام 

 در بهبود وضعیت ایرانیان مهاجر وجنبش اتحاد اسالم  در کنارکاردانی و کفایت ایرانیان 

 داشت. ثیر بسیاریأبه آنها تنسبت فضای فکری نخبگان
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 نوشتپي
ة و آغاز سد 19 ةدوم سد ةحضور ایرانیان مهاجر در آسیای مرکزی در نیم ةتاریخچ»آ. م. ، یف، ماتوه .1

 -117، (Isc) 3اول، ش ةدور، مطالعات آسیای مرکزی و قفقازمحسن شجاعی مهر،  ة، ترجم«م 20

 .1371، زمستان 150

 و علمی فصلنامه ،«گراییهم تا نزاع از بخارا؛ شیعیان و سنیان» موسوی، ناصرسید و مالجان اهللسیف .2

 .1394 زمستان ،137-105 ،64 مسلسل ةشمار چهارم، ةشمار شانزدهم، سال ،اسالم تاریخ پژوهشی

گوید در پایان سفر شاهمراد او می ؛کندگونة دیگری روایت میالبته مورخ ماوراءالنهری این ماجرا را به .3

و اهالی شهر تسلیم شدند. امیر برای آنجا حاکمی  شد به هرات متواری ،شاهرخ، حاکم آنجا مشهد به

در عهد محمدشاه  .(76-68: 1388، )بوستانی د و شعار سنت و جماعت در آن دیار شایع شدکرتعیین 

 .(25: 1373 ،زمانینیز گزارشی از حمله و قتل و غارت به قدمگاه موجود است )

آن ، از آن نیمِ ،از این نصف ؛دیوان بود ةخالص ،دیوانی امالک و مستقالت بخارا، نصف صحیحاز مالیات  .4

کردند که ظاهراً دلیل این امر بیماری خواجگان جویبار بود که یک دینار هم مالیات پرداخت نمی

وب علما خان شیبانی برای جلب قل. مشابه همین نذر را محمد(64 :1373 ،زمانی) شاهمراد و نذر او بود

 انجام داد.

 .وزیر اعظم .5

 .القضاتقاضی  .6

 .است عنوانی برای بزرگان صوفی در ماوراءالنهر «ایشان» .7

 شدت از شمار جمعیت شمال شرق ایران کاسته بودها که چندین قرن تداوم داشت بهاین ناآرامی .8

 .(310:1380)وامبری، 

. گاه ناگزیر بودند که بودع ند و آن هم تشیّگشتای مشروع میبه دنبال بهانه ،گرفتناسارتبرای به .9

ع که به تشیّ ختندسالذا هندوها، یهودیان و یا حتی مسلمانان سنی را وادار می ؛برندکارحیلة شرعی به

منت  شانشدند و بر سرقائل می شانحق بردگی برای، را غارت کرده آنها سپس تمام اموال ،کننداقرار 

 (.259: 1383کو، تستنک) اندداده اننجاتش و پستیگذاشتند که از سقوط می

اند تا اند و پیوسته در تالشها کمر همت بر خرابی ملک او بستهزیرا امیرنصراهلل معتقد بود انگلیسی .10

 .خوانین را علیه او تحریک کنند

ای از ترکمانان به قصد غارت قافلة زوار مشهد آمده بودند، در حوالی آن شهر از عده 1257در سال  .11

، والی خراسان مواجه شدندکه او و همراهانش را اسیر کرده ،الدولهبرادرزادة آصف ،خانضا با محمدولیق

داد. شاه گزارش ، واقعه را به محمدگرفتن برادرزاده اش ناکام ماندالدوله که در بازپسمرو بردند. آصفبه 

گرفتن اسیران را خواست بازپسعلی غفور را روانة خوارزم کرد تا هم درشاه قاجار شخصی به نام محمد

: 1273)سپهر،  داشته باشد و هم عصبانیت محمدشاه را از چنین پیشامدهایی با خان خیوه بازگوید

2/113). 

در عهد ناصری  خانقلیسفیر ایران در عهد محمدشاه و رضارسد که اختالطی بین گزارش نظرمیبه .12

 شود.تکرار می هر دو روایت عیناً شده درزیرا متن گزارش باشد؛ در منابع صورت گرفته



 17/ 1398ر و تابستان ، بها1،  شمارة 11پژوهشهاي علوم تاريخي، سال 

  ؛ لذا چشمگیری حضور داشت نسبتاً ، جمعیت ایرانیِعنوان یکی از مراکز مهمّبه ،در تاشکند .13

ای برای ایرانیان ساخته شد. این مدرسه با همت سردار سپه و با حضور معاون جنرال کنسولگری مدرسه

دیگر در مرو و خیوه نیز  ارسی در شهرهای مهمّافتتاح شد. چنین مد ق1303ایران در شهر تاشکند در 

 .(9: 1393 ،لرستانی و رمضانی ،صوفی)علی وجود داشت

 قراکول از شهرهای بزرگ بخاراست. .14

زیرا دو ثلث اهالی بخارا را ایرانی،  ؛دنی در عروق مردم بخارا جریان دارخون ایرا :گویدوامبری نیز می .15

 .(251: 1387) دهندمروزی و تاجیک تشکیل می

 شدن بسیاری شد.که موجب کشته ستفتنة شیعه و سنی در بخارا ،منظور .16

ه تا مختصر جنبش و آثار حیاتی در این شهر پدیدار شدحضور ایرانیان موجب  :گویدوامبری می .17

 .(251 :1387 )وامبری،شود 

 .2، جلد 1997ک: غفوراف، ن.برای اطالعات بیشتر  .18

 .1384 اردوش،امیر : ن.کبرای اطالعات بیشتر  .19

 (.2 :1992، فطرت).ک: ن .20
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