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چکیده
جغرافیــای ســرزمینی متعلــق بــه کردهــا در دوران صفویــه شــامل نواحــی غــرب و شــمال
غربــی ایــران و قســمتهایی از شــرق قلمــرو دولــت عثمانــی بــوده اســت .دولــت صفویــه در
مواجهــه بــا کردهــا سیاسـتهای خاصــی را از برخوردهــای صلحآمیــز گرفتــه تــا ســرکوب
یــا اســتفاده از آنهــا در سیاســت داخلــی و خارجــی خــود اتخــاذ کــرد .جابهجایــی ایــات
کــرد در عهــد شــاه عبــاس صفــوی ،متأثــر از شــرایطی چنــد اســت کــه ایــن ایــات در آن
قــرار داشــتند .یکــی از علــل خارجــی مؤثــر ،مجــاورت جغرافیــای زیســت ایــات کــرد بــا
مرزهــای دولــت عثمانــی بــود کــه موجــب میشــد هــم بــه عنــوان رعایــای ایــران تحــت
فشــار دولــت عثمانــی باشــند و هــم بــه عنــوان دســتاویزی بــرای حملــه بــه قلمــرو شــاه
عبــاس مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد یــا بــه وســیلۀ دولــت عثمانــی بــرای شــورش علیــه
دولــت مرکــزی تحریــک شــوند .از دیگــر علــل خارجــی محــرک شــاه عبــاس در کوچانــدن
ایــات کــرد بــه شــرق ایــران ،تهاجمــات ازبــکان بــه خراســان بــود .مقالــۀ حاضــر بــا روش
توصیفی-تحلیلــی ،عوامــل درونــی و بیرونــی جابهجایــی کردهــا در عصــر شــاه عبــاس
اول را تبییــن نمــود .یافتههــای ایــن پژوهــش نشــان داد کــه جابهجایــی ایــات کــرد علــل
چندگانــه داشــت کــه سیاســت تخلیــۀ غــرب ایــران جهــت مهــار دولــت عثمانــی ،انتقــال
کردهــا بــرای مقابلــه بــا اقــوام مهاجــم بــه شــرق و شــمال شــرق ایــران ،جلوگیــری از تراکــم
ایــات کــرد در غــرب ایــران ،ترمیــم کمبــود جمعیــت در دیگــر نقــاط قلمــرو صفــوی و
احیــای کشــاورزی و اقتصــاد مرزهــای شــرقی ایــران از جملــه ایــن علــل اســت.
واژگان کلیدی :صفویه ،شاه عباس ،ایالت کرد ،مهاجرت.
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مقدمه و طرح مسئله
در طــول تاریــخ ایــران ،گاه بــه تمامــی و گاه بخشــی از مناطــق کردنشــین زیــر
ســلطۀ سلســلههای حاکــم بــر ایــران بــوده اســت .قــوم کــرد در مقاطعــی از
زمــان کــه فرصــت یافتــه ،بنــا بــه ظرفیتهــای درونــی یــا گاهــی کــه سیاســت
دولتهــای مرکــزی ایــران آن را جزئــی از راه حــل مشــکالت خــود دانســته،
در تحــوالت تاریخــی و اجتماعــی ایــران نقــش مؤثــر داشــته اســت .جغرافیــای
ســرزمین متعلــق بــه کردهــا در دوران صفویــه ،صفحــات غــرب و شــمال غربــی
ایــران و قســمتهایی از شــرق قلمــرو دولــت عثمانــی را شــامل شــده و بنــا
بــر اســناد تاریخــی ایــن صفحــات از دیربــاز ،منطقــۀ محــل مناقشــه و درگیــری
مــرزی میــان دولتهــای ایرانــی بــا همســایگان غربــی خــود بــوده اســت .گســترۀ
جغرافیایــی ســکونت کردهــا امــروزه مشــتمل اســت بــر بخشهــای مهمــی از
ترکیــه ،ایــران ،عــراق و ســوریه .حــدود تقریبــی مذکــور شــامل منطقــهای اســت
کــه بــه دلیــل ســکونت قــوم کــرد در آن ،بــا عنــوان کردســتان شــناخته شــده
و کردســتان (ســرزمین کردهــا) ناحیــهای اســت در خاورمیانــه کــه در محلــی
سوقالجیشــی واقــع گردیــده اســت .ایــن منطقــه در طــول تاریــخ جزئــی از قلمــرو
دولتهــای ایرانــی بــوده اســت و ســاکنان موجــود در آن خــود را رعایــای دول
ایرانــی قلمــداد میکردهانــد؛ امــا دولــت عثمانــی توانســت قســمتهایی از
مناطــق کردنشــین شــامل آســیای صغیــر و ناحیۀ کردنشــین واقــع در میــانرودان را
بهــ تص��رف خ��ود درآورد .شــکلگیری دولــت صفــوی بــا اســتفاده از ایدئولــوژی
تشــیع بــه رویــۀ دستبهدســت شــدن قــدرت در ایــران میــان دولتهــای ناپایــدار
ترکمــن و وضعیــت عــدم تمرکــز قــدرت در ایــران پایــان داد .دولت صفویــه وارث
دولتهــای پیشــین ایرانــی بــه لحــاظ جغرافیایــی بــود؛ بنابرایــن مناطــق کردنشــین
واقـ�ع در صفح��ات غرب��ی ایرــان را بخشـ�ی از قلم��رو خ�وـد میدانس��ت .جابهجایی
کردهــا ،کــه از دورۀ صفویــه یکــی از سیاســتهای دولتهــای ایــران شــد ،از
زمینههــا و عوامــل چنــدی ناشــی شــده کــه مهمتریــن آنهــا رفــع مشــکالت مــرزی
و در عیــن حــال در امــان مانــدن از شــورش و مزاحمتهــای کردهــا بــوده اســت.
اینکــه صفویــان چــه اهدافــی از جابهجایــی طوایــف کــرد داشــتهاند و کردهــا
تحــت چــه شــرایطی ،چــرا و چگونــه بــا ایــن سیاســت همراهــی کردهانــد از
مهمتریــن ســؤاالتی اســت کــه تــاش خواهــد شــد در ایــن مقالــه توصیــف و
تبییــن گــردد.
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ضرورت انجام تحقیق
مقالــۀ حاضــر بــه دنبــال توجــه بــه دالیــل مهاجــرت یــا جابهجایــی کردهــا از
زوای�اـی گوناگ��ون اس�تـ و ب��ه ط��ور اخــص ب��ه مهاجــرت کرده��ا در دورۀ شــاه
عبــاس صفــوی پرداختــه کــه در تحقیقــات پیشــین عمومـ ًا مغفــول مانــده اســت یا
پژوهشــگران بــا اشــارهای کوتــاه از کنــار آن گذشــتهاند .در پژوهشهــای پیشــین
مرتبــط ب��ا مهاجرــت طوای��ف کرــد و پراکندگ��ی آنـ�ان ،علــل و عوامــل مهاجــرت
و زمینههــای کــوچ کردهــا نادیــده گرفتــه شــده اســت .پــارهای از تحقیقــات نیــز
مســئلۀ مهاجــرت را صرفــ ًا معطــوف بــه خواســتههای شــاه عبــاس میداننــد و
از بررســی بیشــتر موضــوع ناتــوان ماندهانــد .ضــرورت تحقیــق کنونــی ،نیــاز بــه
بررســی جنبههــای گوناگــون موضــوع مهاجــرت کردهــا در دورۀ مــورد پژوهــش
اســت.
پیشینۀ تحقیق
دربــارۀ مناســبات کردهــا بــا صفویــان ،کتابهــا و پایاننامههــای متعــددی تدویــن
شــده اســت کــه مطالــب مفیــد و ســودمندی در آنهــا وجــود دارد؛ ولــی هیچیــک
از آنهــا در مــورد موضــوع مــورد بحــث (جابهجایــی کردهــا در دورۀ شــاه عبــاس)
بــه طــور جــدی ،کامــل و مســتقل مطالبــی ننوشــته و تنهــا به گوشـهای از آن اشــاره
کردهان��د .محمدامی��ن زکیبیگــ در کتاــب «زبــدۀ تاریــخ ُکـ�رد و ُکردســتان» ،در
چنــد صفح��ه و در ب��اب ذک��ر حکومــت و امارتهاــی ُکــرد در تاریــخ ،بــه روابــط
بعضــی از والیــان و امــرای ُکــرد بــا دولــت صفــوی اشــاراتی کــرده اســت .کتــاب
«کــرد و عجــم :تاریــخ سیاســی ُکردهــای ایــران» اثــر نوشــیروان مصطفــی امیــن نیز
بــا اینکــه یکــی از کتابهــای ارزشــمند در مــورد تاریــخ سیاســی ُکردهــای ایــران
اســت و نویســنده روش منحصــر بــه فــردی در جم ـعآوری و تدویــن اطالعــات
و پرداختــن بــه مواضــع اساســی و مهــم داشــته اســت؛ ولــی بیشــتر بــه تاریــخ
ُکردهــای ایــران بعــد از ســقوط دولــت صفویــه پرداختــه و تنهــا فصــل کوتــاه و
مختصــری در ابتــدای ایــن اثــر بــه حــوادث بــارز و مهــم دورۀ صفویــه اختصــاص
یافتــه اســت .برخــی از آثــار نیــز بــهتفصیــل موضــوع مهاجــرت کردهــا را در
دورههــای مختلــف بررســی کردهانــد؛ امــا بــه علــت گســتردگی دامنــۀ تحقیقــات،
بــه تدقیــق و تمرکــز در موضــوع پژوهــش ،بهویــژه در دوران شــاه عبــاس اول
صفــوی پرداختــه نشــده اســت .دیگــر آنکــه از زمینههــای جابهجایــی ایــات و
عشــایر کــرد از زوایــای گوناگــون غافــل شــدهاند.
کلیــماهلل توحــدی ( )1364در جلــد اول کتــاب «حرکــت تاریخــی کــرد بــه
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خراســان» ،رونــد جابهجایــی کردهــا را طــی گســترۀ زمانــی دوران صفویــه تــا
دوران پهلــوی بیــان کــرده و در مطلبــی بــا عنــوان فلســفۀ حرکــت کردهــا بــه
خراســان در دوران شــاه عبــاس ،اَهــم علــل ایــن جابهجایــی را سیاســت خصمانــۀ
شــاه و روحیــۀ سلحشــوری دفــاع از ایــران دانســته اســت .اســتناد محــدود بــه
منابــع تاریخــی ،بیــان بیپروایانــۀ نظــرات شــخصی و عــدم ارائــۀ ســند بــرای
برخــی مطالــب از اهمیــت علمــی ایــن کار کاســته اســت .نــگاه توحــدی به مســئلۀ
جابهجایــی کردهــا در همــۀ ادوار تاریخــی عموم ـ ًا جانبدارانــه و بــه نفــع ایــات
کــرد بــوده و گاهــی حماسهســرایی بــرای آنــان اســت .بــه رغــم کاســتیهای
موجــود ،ایــن تألیــف بــه خاطــر ارائــۀ اطالعــات بســیار ،در ایــن تحقیــق مــورد
اســتفاده قــرار گرفــت .جلــد دوم ایــن کتــاب نیــز شــامل بررســی ایــات کــرد
خراســان و تحــوالت تاریخــی مرتبــط بــا آنهــا در ادوار مختلــف تاریخی اســت .در
ایــن جلــد پیرامــون مناطــق ســکونت ایــات کــرد در خراســان بــه تفصیــل مطالبی
ذکــر شــده و مطلبــی بــا عنــوان فلســفۀ حرکــت کردهــا بــه خراســان آورده شــده
اســت کــه تکــرار مطالــب جلــد اول همیــن مجموعــه اســت.
ســیدعلی میرنیــا ( )1369در کتــاب «ایلهــا و طایفههــای عشــایری خراســان»،
تمــام ایــات و عشــایر ســاکن خراســان اعــم از کــرد ،تــرک و عــرب را معرفــی
کــرده و بــه زمــان ورود ،چگونگــی ســکونت و اعتقــادات ،رســوم و باورهــای آنان
پرداختــه اســت .از آنجــا کــه ایــن اثــر بــه گــزارش اطالعــات و جزئیــات بســیاری
از ایــات و عشــایر کــرد در خراســان پرداختــه ،میتوانــد در برخــی از مســائل
ایــن تحقیــق راهگشــا باشــد؛ هرچنــد بــه زمینههــای گوناگــون جابهجایــی
ایــات کــرد اشــارهای نداشــته اســت .بدیــن ترتیــب پژوهــش پیــش رو دریچــهای
جدیــد در مــورد جابهجایــی کردهــا در دورۀ شــاه عبــاس بــه روی پژوهشــگران
میگشــاید.
کردستان در تقسیمات سیاسی دورۀ صفویه
کردســتان بــا پیدایــش صفویــه وارد دوران جدیــدی شــد .ایــن ناحیــه بــه علــت
حائــل بــودن میــان دولــت صفویــه و عثمانــی و امــکان همراهــی کردهــا بــا یکی از
طرفیــن قــدرت کــه مایــل بــه گســترش ســیطرۀ خــود بــر خــاک مناطــق کردنشــین
بــود ،مــورد توجــه قــرار گرفــت .کردســتان منطق ـهای بســیار مهــم و اســتراتژیک
میــان دو دولــت متخاصــم صفــوی و عثمانــی بــوده اســت .توجــه بــه ایــن منطقــه
بــه عنــوان یــک حائــل و تســلط بــر آن بــرای دولــت صفــوی کــه حالــت دفاعــی
در برابــر دولــت عثمانــی داشــت ،اهمیــت آن را چنــد برابــر میســاخت .ســیاح
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تــرک ،کــه در دورۀ صفویــه بــه کردســتان آمــده ،حــدود کردســتان را چنین نگاشــته
اســت« :در عهــد صفویــه كردســتان از شــمال بــه جنــوب و از ارض روم بــه وان
و حــكاري ،جزيــره ،عماديــه ،موصــل ،شــهر زور ،ارديــان و دربنــد و از آنجــا بــه
بصــره ادامــه مییابــد .طــول ايــن ســرزمينها هفتــاد قونــاع منــزل ولــي عــرض آن
كمتــر اســت» (اوليــاء چلپــي.)75/4 :1364 ،بدلیســی بــه عنــوان یــک مــورخ کــرد،
کردســتان را بــا حــدودی غیرمتعــارف از مناطــق کردنشــین معرفــی کــرده اســت:
«ابتــدای والیــت کردســتان از هرمــز اســت کــه بــر ســاحل دریــای هنــد واقــع شــد
و از آنجــا بــر خــط مســتقیم کشــیده میآیــد تــا در والیــت مالطیــه و مرعــش
منتهــی میگــردد و در جانــب شــمالی ایــن خــط والیــت فــارس و عــراق عجــم و
آذربایجــان و ارمــن اســت و بــر طــرف جنوبــی دیاربکــر و موصــل و عــراق عرب،
ام��ا شـ�عبات او از اقصــای والیـ�ت مشــرق ت��ا به نهایــت دیــار مغــرب رســیده »...
( ،1377ج  .)14-13 :1اولیــاء چلبــی کــه تمامــی کردســتان را گشـتوگذار نمــوده
و اطالعــات بســیاری را در مــورد آن ارائــه کــرده اســت گســترۀ آن را محدودتــر
میدانــد؛ امــا تمامــی ســرزمینهایی را کــه نــام میبــرد از گســترۀ مــورد نظــر
بدلیســی بیــرون نیســت .گرچــه جغرافیــای مــورد نظــر بدلیســی جامعتــر بــه
نظــر میرســد؛ امــا ایــن گســترۀ جغرافیایــی کــه وی بــه عنــوان کردســتان معرفــی
میکنــد بســیار بزرگتــر از آن اســت کــه دیگــران معرفــی کردهانــد .مناطــق
کردنشــین در کتــاب «حدیقــۀ ناصــری» از موصــل تــا نزدیــک عمــان و از دیاربکــر
تــا نزدیکــی همــدان عنــوان شــده اســت (وقایعنــگار کردســتانی.)75 :1381 ،
بدلیســی ســرزمینهای دیگــر اقــوام را کــه امــارات ُکــرد در آن مناطــق تشــکیل
شــده ماننــد لرســتان را نیــز بــه جغرافیــای کردســتان افــزوده اســت .چنانکه پیشــتر
گفتی��م بدلیســی پهنــۀ کردســتان را فــارغ از تقســیمات سیاســی بســیار پهنــاور
معرفــی میکنــد و در جغرافیــای مــدّ نظــر وی ســرزمینهایی را شــامل میشــود
کــه در تصــرف عثمانــی اســت .کردســتان نــزد او ،شــامل ســرزمینهای کردنشــین
و اقــوام دیگــری اســت کــه قرابــت نــژادی بــا اقــوام کــرد دارنــد یــا اینکــه امرایــی
از کردهــا بــر آن مناطــق حکومــت کردهانــد.
حــدود کردســتان بــه عنــوان بخشــی از تقســیمات سیاســی دولــت صفویــه
در ســفرنامۀ ســیاحان غربــی چنیــن آمــده اســت :كمپفــر ،والیــت كردســتان را در
کنــار كرمانشــاه ،همــدان و اصفهــان پايتخــت دولــت صفويــان بــه عنــوان بخشــی
از والیــت عــراق عجــم ذکــر نمــوده اســت ( .)158-157:1363کردســتان يعنــي
ســرزمين کردهــا بيــن ترکهــا و ایرانیهــا واقــع شــده و عــرض آن يعنــي از
شــرق تــا غــرب ده تــا يــازده روز راه اســت؛ البتــه بعضــي جاهــا بيشــتر و بعضــي
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واکاوی علل و عوامل سیاست جابهجایی کردها....

جاهــا کمتــر؛ امــا از شــمال تــا جنــوب وســعت آن بــه حــدي اســت کــه گمــان
ميکنــم از بابــل و شــوش در حوالــي خلیــج فــارس شــروع میشــود و بــه طــرف
شــمال تــا موصــل تــا داخــل ارمنســتان و آذربايجــان و تقريبـ ًا تــا حوالــي دريــاي
ســياه ادامــه پيــدا ميکنــد (دالوالــه .)5-4:1381 ،سانســون نیــز بــا اشــاره بــه
قس��متی از کردستــان ای��ران در دورۀ شـ�اه س��لیمان صف��وی آن را يك��ي از دوازده
بیگلربیگــی دولــت صفويــه ذكــر کــرده اســت ( .)68:۱۳۴۶در عصــر صفويه كليت
و يکپارچگــي ايالــت كردســتان كــه در عصــر ســلجوقيان و ايلخانــان و تيموريــان
وجــود داشــت از بيــن رفــت و ايــن ايالــت بــه بخشهــاي متعــددي تقســيم شــد
كــه در هــر کــدام ،يکــي از ســران قبايــل و امــرای محلــي ُکــرد حکومــت ميکــرد
(نــوری .)96-95 :1333 ،از زمــان صفویــه بــه تدریــج از وســعت اصلــی کردســتان
کاســته شــد و پــس از آنکــه قســمتی از نواحــی غربــی آن در دورۀ قاجاریــه بــه
تصــرف عثمانیهــا درآمــد دو ناحیــۀ لرســتان و همــدان نیــز از آن مجــزا شــد و
وســعت کمــی از کردســتان قدیــم بــه نــام کردســتان ســنه یــا اردالن باقــی مانــد
(شــمیم همدانــی .)22 :1312 ،در دورۀ صفویــه کردســتان از لحاظ سیاســی تقســیم
شــد و ایــن تقســیمات بــرای ســهولت در ادارۀ مناطــق غربــی کشــور و عــدم
شــکلگیری اتحــاد قبایــل علیــه دولــت مرکــزی بــود.
چنیــن بــه نظــر میرســد کــه کردســتان تــا پیــش از صفویــه و تــا عهــد
ایلخانــان ،در متــون یــا منابــع اصلــی تاریخــی عمومـ ًا بــه عنــوان بخشــی از والیت
جبــال بــه شــمار میرفتــه و والیــت جبــال بســیار گســتردهتر از جغرافیــای
مناطــق کردنشــین بــوده اســت .شــهرهای موجــود در ایــن والیــت هــم شــهرهای
شــمالی و هــم شــهرهای مرکــزی و غربــی ،همچنیــن مناطــق جنــوب غربــی ایــران
و شــمال عــراق کنونــی را شــامل میشــده اســت .کردســتان عهــد صفــوی شــامل
کردســتان و کرمانشــاهان و قســمتهایی از آذربایجــان اســت و در عهــد شــاه
عبــاس ،کــه مــورد نظــر ماســت ،نیــز قســمت آســیای صغیــر بــه عنــوان یکــی از
پیامدهــای شکســت در چالــدران از آن جــدا شــده اســت و در پژوهــش حاضــر
قــرار اســت مهاجــرت کردهــا از ایــن نواحــی بــه مناطــق دیگــر کــه بــا دســتور یــا
تحــت تأثیــر اقدامــات شــاه عبــاس صفــوی اتفــاق افتــاده اســت ،بررســی شــود.
در ابتــدای دورۀ شــاه اســماعیل ،بســیاری از امــرای کــرد بــا مشــاهدۀ رفتــار وی
بــا امیــران کــرد ،بــه عثمانیهــا متمایــل شــدند و قســمت عمــدۀ خــاک کردســتان
ب��ه ای��ن دول��ت منض��م گشتــ .زمانــی کــه شــاه اســماعیل در چالــدران شکســت
خـ�ورد ،بخ��ش عمــدهای از کردســتان شــامل ایالــت دیاربکــر و شــمال عــراق
ام��روزی و کلیۀــ مناط��ق غربــی آن بــه تصــرف عثمانــی درآمــد (بروئیــن ســن،
دورة بیستم و دوم شمارۀ  72و 73؛ پاییز و زمستان 1400

فصلنامۀ علمي

سیاوش یاری  -مرتضی اکبری  -طالب خزان

13

 .)205 :1378کردســتان در ابتــدای دورۀ صفویــه منحصــر بــه برخــی مناطــق غربــی
ایــران امــروزی بــود و قســمتهای عمــدۀ آن ،کــه در آســیای صغیــر واقــع بــود،
از دســت رفتــه بــود.
سیاســت شــاهان صفــوی تــا فــرا رســیدن ســلطنت شــاه عبــاس متکــی
بــه دوری از مرزهــای عثمانــی و واگــذاری کردســتان بــه ایــن دولــت بــه خاطــر
احســاس ضعــف در برابــر عثمانیهــا بــود؛ اگرچــه همیشــه ادعاهــای خود نســبت
بــه مالکیــت منطقــه را انــکار نکردنــد و مدعــی تســلط بــر آن بودنــد (باربــارو و
دیگــران479 :1381 ،؛ وقایعن��گار کردس��تانی .)77 :1364 ،بــا تحــوالت سیاســی
کــه در مرزهــای غربــی ایــران رخ داد کردســتان ابتــدا بــه دو پــاره میــان ایــران و
عثمانــی؛ ســپس کردســتان ایــران خــود نیز بــه چند بخــش تقســیم گردیــد .اردالن،
گــروس ،علیشــکر ،کرمانشــاهان و مکریــان مناطقــی اســت کــه از ایالــت کردســتان
منفــک و خــود دارای هویــت سیاســی مســتقل شــدند .وجــود امــارات مختلــف
کــرد نیــز بــه شــاه عبــاس کمــک کــرد تــا بــا پشــتیبانی عــدهای از آنهــا بتوانــد بــه
راحتــی کردســتان را کنتــرل نمایــد .اماراتــی ماننــد اردالن ،بدلیــس ،بادینــان ،بانــه،
ســاطین هورامــان ،برادوســت ،پازوکــی ،حــکاری ،دنبلــی ،محمــودی ،مکــری و
ایالتــی کــه تابــع شــاه عبــاس بودنــد ،او را در برابــر دیگــر امــارات و ایــات کــرد
یــاری میدادنــد .مهمتریــن اتفــاق بــرای کردســتان در دورۀ شــاه عبــاس ،شکســت
دولــت عثمانــی و انضمــام ســرزمینهای از دســت رفتــۀ کردســتان بــه قلمــرو
دولــت صف��وی اس��ت (گرانتوســکی و دیگــران.)29 :1359 ،در نهایــت حــدود
تقریبیــ ایال��ت کردســتان در دورۀ شـ�اه عبــاس یکـ�م ،چنینــ استــ« :از شــرق بــه
همــدان ،از غــرب بــه اربيــل ،از شــمال بــه زنجــان و از جنــوب بــه كرمانشــاهان و
ســنقر محــدود ميشــده و مناطــق ســلیمانیه ،كــه آن زمــان شــهر بــازار نــام داشــته،
بــه عــاوه كــوي ،عماديــه ،روانــداز و شــهرزور داخــل حــدّ غربــي كردســتان و
گــروس نيــز کــه در آن زمــان زرینکمــر شــهرت داشــته اســت ،داخــل حــدّ
شــمالي كردســتان بــوده اســت» (وقایعنــگار کردســتانی .)28 :1381 ،پــس از
فتــح ســرزمینهای مزبــور و بــرای ســامان دادن بــه اوضــاع آشــفتۀ مناطــق غربــی،
بهویــژه ایــات کــرد کــه در ســرحدات دولــت صفــوی و عثمانــی میزیســتند
شــاه عبــاس سیاســتهای خــود را در مناطــق کردنشــین دنبــال کــرد؛ از جملــه وی
بــه اســتفاده از نیــروی ایــات کــرد بــرای اهــداف سیاســی و اجتماعــی خــود روی
آورد .یکــی از مســائلی کــه در دورۀ شــاه عبــاس اتفــاق افتــاد جابهجایــی ایــات
کــرد از مرزهــای عثمانــی بــه درون ایــران بــود.
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عوامل خارجی مؤثر بر مهاجرت کردها در دورۀ شاه عباس
بــرای درک عوامــل جابهجایــی کردهــا در دوران شــاه عبــاس بایــد بــه مســائل
پیرامونــی دولــت صفویــه نیــز توجــه داشــت .از ابتــدای تاریــخ ایــران تــا روزگار
صفویــه ،دولتهایــی کــه در غــرب ایــران وجــود داشــتند همــواره توســعهطلب
و در پــی گســترش مرزهــای حاکمیــت خــود بــه درون ســرزمین ایــران بودنــد.
پــس از انقــراض روم مهمتریــن همســایۀ ایــران در غــرب ،دولــت عثمانــی بــود
کــه بــا رویکــردی جدیــد در صــدد توســعۀ خالفــت اســامی خــود بــه ســرزمین
ایــران بــود .در مرزهــای شــرقی ایــران نیــز همــواره اقوامــی کــه تــوان تشــکیل
دولتــی مقتــدر را نداشــتند و عمومــ ًا مشــغول تاختوتــاز و گریــز و غــارت در
مرزهــای شــرق و شــمال شــرق ایــران بودنــد ،مزاحمتهــای تاریخــی خــود را
ادامــه میدادنــد .مایــۀ نگرانــی صفویــان در شــرق ســرزمین آنهــا ،بســیار درســت
بــود؛ چنانکــه درنهایــت افغانهــا بــه حکومــت صفویــه پایــان دادنــد .در ابتــدای
دورۀ صفویــه ایــن نقــش را ازبــکان بــر عهــده داشــتند .عثمانیهــا بــه واســطۀ
همجــواری بــا کردهــا و داشــتن مذهــب مشــترک و احتمــال تحریــک آنــان بــه
شــورش علیــه دولــت صفــوی و بهرهگیــری از نیــروی انســانی مناطــق کردنشــین
میتوانســتند عامــل جابهجایــی کردهــا توســط شــاه عبــاس یکــم گردنــد .ازبــکان
نیــز بــه علــت تهاجمــات مکــرر توانســته بودنــد فشــار بســیاری را در مناطــق
شــرقی بــه دولــت صفــوی وارد آورنــد؛ بنابرایــن جلوگیــری از نفــوذ آنــان توســط
نیرویــی ماننــد کردهــا میســر بــود و بــا ایــن احتمــال شــاه عبــاس از راه حــل
جابهجایــی کردهــا بهــره بــرد.
 .1تأثیر دولت عثمانی بر جابهجایی ایالت کرد توسط شاه عباس
قبايــل کــرد همــواره مــورد توجــه دو حکومــت ايــران و عثمانــی بودنــد و در
مناســبات ايــن دو قــدرت نقــش حســاس و تأثیرگــذاری بــازی میکردنــد
و بــا توجــه بــه قــرار گرفتــن در مناطــق مــرزی دو امپراتـ�وری ،خواهناخـ�واه،
در منازعــات و درگیریهــای داخلــی حکومــت صفــوی حضــور چشـ�مگیری
داشــتند (قریشــی کریــن و قنبــری .)124 :1394 ،رســمیت یافتــن مذهــب شــیعه در
ایــران و خطــر انتشــار آن در دنیــا ،بهویــژه در آســیای صغیــر ،ســبب شــد دولــت
عثمانــی نســبت بــه ایــران سیاســت خصمانــهای در پیــش گیــرد (رازی:1347 ،
415؛ هینتــس.)7 :1362 ،
دولــت عثمانــی پیــش از روی کار آمــدن دولــت صفویــه در ایــران و بــا توجــه
بــه ضعــف دولتهــای ترکمــان مســتقر در ایــران ،قصــد توســعۀ ارضــی خــود
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بــه ســمت فــات ایــران را داشــت .بــا روی کار آمــدن دولــت صفــوی و رســمیت
یافتــن تشــیع بــه عنــوان مذهــب رســمی و جبههگیریهــای شــاه اســماعیل
علیــه اهــل ســنت ،ســرزمینهای کردنشــین کــه بهصــورت ســنتی متعلــق
بــه ایــران بودنــد ،دچــار نوعــی ســردرگمی میــان دو قــدرت منطقــهای شــدند
(قریشــي کریــن و قنبــری .)124 :1394 ،ســوء سیاســت شــاه اســماعیل اول در
برخــورد مذهبــی بــا کردهــا در ابتــدا موجــب گرایــش ایــات کــرد بــه ســمت
دول��ت عثمان��ی گردیــد .ایــن کردهــا از نهضــت نوپــای صفویــان دل خوشــی
نداشــتند و پشــتیبانی امپراتــوری عثمانــی را بــر جلــب دوســتی صفویــان رجحــان
میدادنــد (طاهــری .)234 :1354 ،حمایــت مذهبــی عثمانیهــا از اهــل ســنت و
تعلــق هویتــی ســرزمینهای کردنشــین بــه ایــران مشــکل مضاعفــی در منازعــات
قبیلــهای و ارضــی بــر ایــات کردنشــین وارد کــرد .ایــن مســئله باعــث شــد تــا
ســاکنین کردنشــین منطقــه میــان دولــت عثمانــی و دولــت صفویــه دســت بــه
انتخــاب بزننــد و پــس از آن از نظــر دو دولــت همســایه بــه عنــوان دوســت یــا
دشــمن تلقــی گردنــد .از آنجــا کــه ایــات کــرد عمومــ ًا طــرف قــدرت برتــر
را در منازعــات میگرفتنــد در ابتــدا بــه طــرف دولــت عثمانــی ،کــه دولــت
تثبیتشــدهای بــود ،کشــش داشــتند .عثمانیهــا دخالــت در امــور کردهــای متحــد
خــود را برنمیتافتنــد .ســلطان ســلیمان ایــن انــدازه بــه خــود حــق مــیداد کــه
در امــور مربــوط بــه کردهــا ،بــه شــاه ماننــد یــک دستنشــانده دســتور دهــد.
او در نام ـهای نســبت بــه جابهجایــی کردهــای برادوســت از قصبــۀ طســوج بــه
شــاه طهماســب اعتــراض کــرد (اعتمادالســلطنه ،1367 ،ج  .)829 :2در اواخــر مـ�اه
ذیحجــه  1001هــ.ق .از ســوی بیگلربیگیهــای واليــات بغــداد و شــهرزور و
ســایر امــرای کــرد ،از عثمانیهــا درخواســت کمــك و رســیدگی کردنــد و آنــان
نیــز در مقابــل ،نیرويــی را بــرای حفــظ ســرحدات بــه يــاری کردهــا فرســتادند
(افنــدی ســانیکی .)433 :1389،از ســوی دیگــر نیــز عــدم اعتمــاد عثمانیهــا
بــه کردهــا بــه خاطــر اختــاف نــژادی ،تــرس از همــکاری آنــان بــا دولــت ایــران،
بهرغــم همکاریهــا و توافقــات میــان کردهــا و دولــت عثمانــی باعــث نشــد تــا
عثمانیهــا در صــدد تســلط بــر مناطــق کردنشــین بــه عنــوان قســمتی از قلمــرو
خــود برنیاینــد .بیــش از هــر موضوعــی میبایســت بــه تعامــل امپراتــوری عثمانـ�ی
بــا امارتهــا و ســران عشــایر و قبایــل ُکــرد و بــه نــوع ادارۀ آنهــا در قالـ�ب
نظــام خــاص سیاســی عثمانــی اشــاره داشــت .عثمانیهــا از همــان ابتــدا کردهــای
مخالــف خــود را قلــع و قمــع کردنــد و متحدیــن بــا صفویــان را بــه نیــت عــدم
همــکاری دوبــاره تنبیــه نمودنــد .رونــد مهاجــرت بــه مناطــق داخلــی ایران توســط
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کردهــا بــه واســطۀ هماننــدی بافــت هویتــی و فرهنگــی بــا فشــار عثمانیهــا آغــاز
گردیــد .بــه دنبــال پیــروزی عثمانیهــا در نبــرد چالــدران در ســال  920ق1514/.م.
و تصــرف مناطــق کردنشــین ،آنهــا رفتارهــای بیرحمان ـهای را بــر ضــد کردهــا
کــه در ایــن نبــرد از صفویــه حمایــت کــرده بــود ،در پیــش گرفتنــد .در نتیجــۀ ایــن
برخوردهــا و قتــل عامهــا ،رونــد مهاجــرت کردهــا بــه مناطــق داخلــی ایــران از
ســرعت بیشــتری برخــوردار شــد و گروههــای زیــادی از طوایــف چمشــگزک در
مناطقــی از آذربایجــان و اطــراف دریاچــۀ ارومیه ،ســلطانیه و همدان مســتقر شــدند
و بــه اتفــاق ســایر طوایــف کــرد کوچیــده یــا کوچانیدهشــده بــه داخــل ایــران
همچــون کردهــای ســیاه منصــوری (ســپاه منصــوری) ،چگینــی ،پازوکــی ،مکــری
و مانفکلــی جمعیــت بســیار بزرگــی را تشــکیل دادنــد (روشــنی زعفرانلــو:1381،
 .)142سیاســت فشــار عثمانــی بــر کردهــای مخالــف خــود کــه بــه همپیمانــی
بــا دولــت صفــوی ادامــه میدادنــد ،منجــر بــه مهاجــرت و جابهجایــی ایــات
و عشــایر کــرد بــه طــرف غــرب ایــران شــد .کردهــا بــه میــل و رغبــت خــود از
منطقــۀ آذربایجــان و مهابــاد بــه نزدیکــی تهــران کنونــی کــه آن موقــع بــه آن ملــک
ری میگفتنــد و بهتریــن ســرزمینهای حاصلخیــز ایــران را در برداشــت کــوچ
کردنــد؛ زیــرا منطقــۀ آذربایجــان و کردســتان نمیتوانســت ایــن همــه نیــرو را در
خــود جــذب کنــد چــون کــه ســالها بــود ترکهــا نیــز در ایــن مناطــق اســکان
یافتــه بودنــد .بــر اثــر بیکفایتــی ســلطان محمــد خدابنــده ،ســرزمینهای قفقــاز
جنوبــی؛ یعنــی قرابــاغ ،شــیروان ،گنجــه ،نخجــوان و ســواحل ارس کــه محــل
اســکان و ییــاق کردهــای چشــمگزک و شــادلو بــود ،پــس از جنگهــای متعــدد
از تصــرف ایرانیــان خــارج شــده و بــه اشــغال نیروهــای عثمانــی درآمــده بــود
و کردهــا ،قاجارهــا ،اســتاجلوها و افشــارها از آن مناطــق بــه داخــل آذربایجــان
کنونــی کــوچ کــرده بودنــد .عــاوه بــر اینهــا بســیاری از کردهــای لبنــان ،ســوریه،
عــراق و ترکیــه هــم بــه خاطــر داشــتن عالقــۀ شــدید بــه ایــران ،آن ســرزمینها را
کــه زیــر ســلطۀ عثمانــی بــود رهــا کــرده و بــه اطــراف مهابــاد و ســرزمین مکــری
کــوچ کــرده بودنــد .جمــع شــدن تمــام نیروهــای کــرد در آن منطقــه باعــث شــده
بــود کــه گلههــا و احشامشــان از بابــت تعلیــف دچــار مضیقــه شــوند و همــواره
بــر ســر مراتــع و آبــگاه و علفــگاه میــان ایــاالت اختــاف و نــزاع روی دهــد
(توحــدی ،1364 ،ج )143-142 :2؛ همچنیــن از آنجــا کــه صفویه پس از شکســت
در چالــدران ،خــود را از رویارویــی بــا عثمانــی و جنــگ کالســیک بــا آنهــا بــر
حــذر میداشــتند ،بــه سیاســت تدافعــی زمیــن ســوخته در مناطــق کردنشــین روی
آوردنــد .صفویــان صدهــا هــزار کــرد را بــه اجبــار بــه درون امپراتــوری صفــوی
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کوــچ دادنـ�د (رنــدل30 :1379 ،؛ حســيني اســترآبادی .)181 :1366 ،ایــن سیاســت
بــه صورتــی نظاممنــد در دورۀ شــاه عبــاس صفــوی تکــرار شــد و یکــی از علــل
جابهجایــی کردهــا بــه شــمار مــیرود .شــیوۀ زندگــی شــبانی و کشــاورزی محدود
در کردســتان بــه آرامــش نســبی احتیــاج داشــت ،حضــور در منطقــۀ پرتنــش میــان
دولــت ایــران و عثمانــی و سیاســت زمیــن ســوختۀ صفویــان ،ایــات و عشــایر
کــرد را در تنگنــا قــرار م ـیداد و امــکان زندگــی را ســخت میکــرد و ناگزیــری
از جابهجایــی را بــه وجــود مــیآورد؛ بنابرایــن جابهجایــی بــه مناطــق دیگــر،
آینــدهای روشــنتر را بــرای کردهــای ســاکن منطقــه احتمــال مــیداد .حضــور
کردهــا در مناطــق مــرزی میــان دولــت صفــوی و عثمانــی ،بــه نوعــی بــا تحریــک
ســران ایــات و حمایــت از آنهــا در برابــر دولــت ایــران بــرای غــارت و شــورش
در کردســتان و آذربایجــان ،میتوانســت باعــث ســوء اســتفادۀ دولــت عثمانــی
ش��ود .تحریــک ایــات کــرد باعــث ناامنــی در مرزهــای ایــران شــد کــه پیامــد آن،
جابهجایــی کردهــای غــرب ایــران توســط شــاه عبــاس یکــم بــه مناطــق مرکــزی و
شــرقی ایــران بــود .همپیمانــی کردهــای شورشــی بــا عثمانــی بــه عنــوان دشــمن
اصلــی دولــت صفویــه نیــز بســیار خطرنــاک بــود کــه دامنــۀ نفــوذ دولــت عثمانــی
را در ایــران گســترش مــیداد .در کنــار ایــن ایــات ســرکش و فرصتطلــب،
دیگــر ایــات مخالــف دولــت عثمانــی و همپیمــان بــا شــاه عبــاس مــورد حملــه
و دســتبرد ت��رکان ق��رار میگرفتن��د .شــاه عبــاس بــرای حفــظ طوایــف کــرد از
دســتبرد تــرکان تصمیــم گرفــت کــه جماعتــی از آنــان را بــه والیــات دیگــر ایــران
کــوچ دهــد و چــون بــه ایــن طایفــه اعتمــاد کامــل داشــت حراســت مرزهــای
خراســان را بــه آنــان ســپرد و  15000خانــوار کــرد را بــه آنجــا کوچانیــد (یاســمی،
بیتــا.)207 :
 .2تخلیۀ غرب و شمال غرب ایران از جمعیت
خطــر دولــت عثمانــی بــرای دولــت صفویــه از همــان ابتــدا مشــخص و هویــدا
بــود .شکســت در جنــگ چالــدران نشــاندهندۀ قــدرت بســیار دولــت عثمانــی و
عــدم توانایــی صفویــان بــرای مقابلــه بــا آنــان بــود .پــس از شکســت چالــدران،
دولــت صفــوی بــه سیاســت تدافعــی زمیــن ســوخته در برابــر عثمانــی روی
آورد .جابهجایــی پایتخــت از تبریــز بــه قزویــن و ســپس اصفهــان نشــاندهندۀ
سیاســت دیگــر صفویــان ،بهویــژه شــاه عبــاس در برابــر دولــت عثمانــی اســت.
تصــرف ســرزمینهای موجــود در قفقــاز و ســاحل غربــی دريــای خــزر ،يکــی از
اهــداف دولــت عثمانــی بــه شــمار میرفتــه و انگیــزۀ دولــت عثمانــی از تصــرف
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واکاوی علل و عوامل سیاست جابهجایی کردها....

ایــن ســرزمینها آن بــوده اســت کــه دولــت عثمانــی بــر راه بازرگانــی ولــگا -
خــزر کــه بــه یــک شــاهراه بســیار مهــم تجــاری مبــدل شــده بــود ،تســلط یابــد
(پطروشفســکی .)95-91 :1363 ،در مقابلــه بــا ایــن سیاســت دولــت عثمانــی ،شــاه
عبــاس بــه تصــرف مناطــق غــرب و شــمال غــرب و حتــی تخلیــۀ آنجــا از نیــروی
انســانی و منابــع اقتصــادی دســت زد .راه همیشــگی برخــورد بــا مشــکالت داخلی
و خارجــی توســط دولتهــای پیــش از صفویــه و پــس از آن حتــی توســط شــاه
عبــاس ،یــا برخــورد قهــری یــا تبعیــد و جابهجایــی بــوده اســت؛ چنانکــه شــاردن
مینویس��د« :تدابیــری کــه بــرای اســکات ملــل عاصــی بــه کار م ـیرود ،عبــارت
اســت از :اعــدام و قتــل عــام یــک قســمت از بهتریــن نیــروی انســانی و انتقــال
قســمت دیگــر بــه نواحــی دوردســت و مناطــق مختلــف و در ایــن نقــاط جثــۀ
تودههــای عظیــم انســانی همچــون بــرگ گیــاه خارجــی پژمــرده میشــود .ایــن
روش حکومــت و شــیوۀ ادارۀ ایرانیــان و تــرکان در قــرون اخیــر اســت» (،1336
ج .)20 :4
 .3تأثیرحملههای ازبکان بر جابهجایی ایالت کرد
ـان «بــا بــر تختنشــینی شــاه عبــاس اول ،هجــوم ازبکهــا دولت
طبــق گفتــۀ ترکمـ 
صفــوی را بــا خطــر روب ـهرو کــرد و در خراســان بــرای ایــن دولــت مشــکالت
اساســی پدیــد آورد» ( ،1382ج  .)412 :1در آغــاز ســلطنت سلســلۀ صفــوی ،ایالت
خراســان از هــر طــرف مــورد هجــوم و تســلط طوایــف افغــان ،تاتــار و ازبــک قرار
گرفــت و تــا اوایــل ســلطنت شــاه عبــاس بیــش از دوازده ســال قســمتی از مناطــق
خراســان از قبیــل طــوس ،درگــز ،ابیــورد ،نســا ،قوچــان ،بجنــورد ،اســفراین ،جــام،
باخــزر ،گنابــاد ،فــردوس ،قاینــات و غیــره در تصــرف و جــزء حــوزۀ فرمانروایــی
عبدالمؤمنخــان ازبــک امیــر خــوارزم (ترکســتان) بــود .والــی و حکمرانــان ایــن
نقـ�اط نی�زـ دستنش��انده و از اق��وام و طایف��ۀ او بودنـ�د (همــان414-411 :؛ میرنیــا،
 ،1361ج  .)10 :1شــاهان صفــوی در برابــر ازبــکان دســت بــه اقدامــات زیــادی
زدن��د؛ از جمل��ۀ ایــن اقدامــات ،فرســتادن طایفــۀ قرامانلــو بــه مقابلــه بــا ازبــکان در
خراســان اســت کــه برخــاف آنهــا شــیعه بودنــد و از لحــاظ فرهنگــی ،نــژادی و
زبانــی نیــز هیــچ ســنخیتی بــا هــم نداشــتند؛ بدیــن منظــور بهتریــن گزینــه بــرای
بیــرون کــردن ازبــکان ســنیمذهب از خراســان همیــن کردهــا بودنــد (ارکــوازی،
89 :1392؛ ترکمــان ،1382 ،ج .)565-564 :1
تحریــکات و پشــتیبانی دولــت عثمانــی از ازبــکان بــر ایجــاد ناامنــی در مرزهــای
شــرقی قلمــرو ایــران بــر عمــق مســئله افــزود تا شــاهان صفــوی علیرغــم چیرگی
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نظامــی مــداوم بــر ازبــکان ،ایــن مســئله را بــه عنــوان مخاطــرهای همیشــگی مــدّ
نظــر داشــته باشــند و بــه فکــر عالجــی بــرای آن برآینــد (پارسادوســت:1375 ،
 .)401ســركوب ازبــكان تــا ســال  1006هــ.ق .چندیــن بــار بــه تنــاوب انجــام
گرفــت؛ ســپس بــرای ایجــاد مانــع در برابــر آنــان و تركمانــان مركــز آســيا،
چندیــن هــزار خانــوار را از آذربایجــان غربــي و كردســتان بــه خراســان كوچاندنــد
(هوشــنگ مهــدوی .)63 :1375 ،شــاه عبــاس اول بــرای مهــار تهاجمــات فزاینــده
و مزاحمتهــای ازبــکان ،چــاره را در آن دیــد تــا از اقــوام و ایــات دیگــر ایرانــی
قلمــرو خــود در برابــر ازبــکان اســتفاده نمایــد .وی در لشکرکشــی بــه خــوارزم،
عــدهای از طوایــف چاپشــلو (قارشــی -قوزیلــو) ،قرهقوینلــو ،چولهتکلــو و
اجرلــو گرایلــی را از آن حــدود بــه اطــراف درگــز منتقــل کــرد (میرنیــا،1361 ،
ج  .)11 :1در ســال  1011هــ.ق .بــا خالــی شــدن منطقــۀ درگــز و قوچــان از
ســکنه و فقــدان مــردم در ایــن ناحیــه بــر اثــر حمــات ازبــکان و دیگــر اقــوام
مهاجــم ،تیرههــای شــادلو و قراچارلــوی ایــل کــرد چمشــگزک بــه دســتور شــاه
عبــاس یکــم بــه ســرزمین قوچــان و درگــز بــه منظــور آبادانــی آن مــکان مهاجرت
کردنــد (همــو ،1362 ،ج  .)38 :2کمبــود نیــروی انســانی باعــث از رونــق افتــادن
کشــاورزی و اقتصــاد منطقــه میشــد و فقــدان ســاکنان دائمــی در خراســان شــمالی
میگردیــد؛
باعــث تثبیــت ناامنــی و ورود راحتتــر ازبــکان و دیگــر اقــوام مهاجــم

درنتیجــه ایــن احتمــال وجــود داشــت کــه ازبــکان بــه مناطق مرکــزی ایران رســوخ
نماینــد و تهدیــدی علیــه دولــت مرکــزی شــوند .ایــن مهــم شــاه عبــاس را بــر آن
داشــت تــا بــا اســکان دیگــر اقــوام ماننــد کردهــا در خراســان ،هــم حائلــی بــرای
دولــت صفــوی در مقابلــه بــا ازبــکان ایجــاد نمایــد هــم ســاختار جمعیتــی معیوب
و کمب��ود نی��روی انس��انی منطقهــ را ترمی��م نمایدــ .هنگامــی کــه گروهــی از کردهــا
بــه رهبــری شــاه علیخــان میــر چمشــگزک ،حملــۀ ازبــکان بــه مناطقــی چــون
بســطام ،کاشــان ،ســمنان و دامغــان در ســال  1006هـ.ق .را دفــع کردنــد و بســیاری
از ازبــکان را کشــتند و اســرای ایرانــی و امــوال آنــان را آزاد کردنــد ،شــاه عبــاس
یکــم تصمیــم گرفــت تــا ایــن گــروه از کردهــا را کــه حــدود  40هــزار خانــوار
بودنــد بــه نیــت مقابلــه بــا ازبــکان و محافظــت از مرزهــای خراســان ،بــه ناحیــۀ
ش��مالی خراساــن بکوچانــد؛ درنتیجــه میتــوان جابهجایــی کردهــا بــه شــرق
ایــران و باألخــص خراســان را متأثــر از تهاجمــات ازبــکان بــه مرزهــای شــرقی
ایــران دانســت .شــاه عبــاس بــرای محافظــت از ایــن مرزهــا ،هــزاران خانــوادۀ
کــرد را بــا احشــام بــه خراســان کوچانــد و مانــع پیشــرفت ازبــکان در خراســان
ش��د (مــروی ،1364 ،ج 124 :1؛ ترکمــان .)533 :1317 ،حمــات ازبــکان صرف ـ ًا
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بــا اهــداف غارتگــری بــود و قصــد تصــرف و تملــک اراضــی دولــت صفویــه را
نداشــتند؛ امــا تهاجمــات آنهــا موجبــات ویرانــی خراســان را فراهــم آورده بــود.
علیرغــم شکســتهای متعــدد آنهــا همچنــان توانایــی حملــه بــه مرزهــای
شــرقی را داشــتند؛ بنابرایــن تنهــا وجــود ایــات و عشــایر قدرتمنــدی همچــون
کردهــا ،کــه وابســته بــه چراگاههــا و اراضــی خراســان باشــند ،میتوانســت بــا
عن��وان مدافع��ی در براب��ر تهاجم�اـت همیشـ�گی آناــن ق��رار بگی��رد .سیاســتهای
دولــت صفــوی در مرزهــای شــرقی بســیار متفــاوت بــا سیاسـتهای ایــن دولــت
در غــرب ایــران بــود .در مناطــق شــرقی سیاســت زمیــن ســوخته اعمــال نمیشــد
و ایــات ُکــرد ناچــار بــه انتخــاب قــدرت برتــر بــرای همــکاری نبودهانــد؛ بلکــه
همــواره دولــت صفــوی را بــه عنــوان حامــی و پشــتیبان در برابــر اقــوام مهاجــم به
شــرق ایــران در کنــار خــود داشــتند .بــه طــور مشــخص دولــت صفــوی از ایــات
کــرد بــه عنــوان رعایــای خــود در برابــر ازبــکان و دیگــر اقــوام مهاجــم حمایــت
میکــرد .حضــور کردهــا در شــمال خراســان باعــث فروکــش کــردن حمــات
ازب��کان ش��د (مــروی ،1364 ،ج  .)124 :1جابهجایــی کردهــا بــه شــرق موجــب
شــد تــا از شــورشهایآنــان در کردســتان علیــه دولــت مرکــزی کاســته شــود
و بــه خاطــر حضــور آنــان در خراســان ،اوضــاع مرزهــای شــرقی تثبیــت و امــن
گرــدد (وحیــد قزوینــی.)139 :1383 ،
بنــا بــر نظــر کــرزن« ،شــاه عبــاس بــا جابهجایــی کردهــا بــه شــرق ایــران بــه نتایج
زیــر دســت یافــت :نخســت وضــع خــود را در مشــرق ایــران اســتحکام بخشــید،
دیگــر اینکــه از شــر مزاحمتهایــی کــه کردهــا در غــرب ایــران بــرای حکومــت
صفویــه ایجــاد میکردنــد ،آســوده شــد ( ،1387ج  .)151 :1ایــن سیاســت شــاه
عبــاس بــرای مقابلــه بــا ازبــکان در مهاجــرت و کوچانــدن کردهــا از کردســتان
مؤثــر افتــاد و از علــل بســیار مهــم در جابهجایــی کردهــا بــه شــمار میآیــد« .شــاه
عبــاس بــرای صیانــت مملکــت از تاختوتــاز ترکمنهــا و ازبــکان تصمیــم بــدان
گرفــت کــه کردهــای جنگجــو را از والیــت غربــی بدیــن ســامان کــوچ دهــد و بــر
اثــر ایــن تصمیــم ،پنــج والیــت کردنشــین را در امتــداد کلیــۀ ســرحد از اســترآباد
تــا چنــاران تشــکیل داد و از والیــات پنچگانــۀ مزبــور در ایــن زمــان ،ســه والیــت؛
یعنــی بجنــورد ،قوچــان و درگــز پابرجاســت» (بارتولــد.)121 :1386 ،
علل اقتصادی مهاجرت ایالت کرد
دولتهایــی کــه در کردســتان شــکل گرفتهانــد بســیار کوچــک و محلــی بــوده و
در مع��ادالت قدــرت ،جــای خاصــی را بــرای خــود بــاز نمیکــرده و متکــی بــه
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نیــروی سلحشــوری ایــات بودهانــد .جغرافیــای خشــن و کوهســتانی و درههــای
عمیــق و کوههــای برفگیــر از تســهیل ارتبــاط میــان شــهرها و مناطــق کوهســتانی
جلوگیــری میکــرده اســت .فقــدان راههــای ارتباطــی مناســب و فرهنــگ ایلــی و
دوری مناطــق کردســتان از مراکــز فرهنگــی عمــده در آســیا ماننــد مراکــز فرهنگــی
ایــران کــه غالبـ ًا در شــرق و مرکــز ایــران بودنــد؛ همچنیــن مســافت بعیــد آنهــا بــا
مراکــز اســامی ماننــد عــراق ،شــام و مصــر باعــث شــد تــا در مناطــق کردنشــین،
مراکــز عمــدۀ فرهنگــی شــکل نگیــرد و تســلط فرهنــگ ایلــی و کوچــروی منطقــه
را مســتعد درگیــری و عــدم رشــد مناســب اقتصــادی کنــد .عــدم پشــتوانۀ نظامــی
قــوی امارتهــای کــرد ،باعــث رجــوع ایــن دولتهــای محلــی بــه دولــت ایــران
بــرای حمایــت از آنهــا در برابــر دولــت عثمانــی و رقبــای خــود شــد .نبــود فرهنگ
شــهری و درنتیجــه اصــرار بــر معیشــت شــبانی و فقــدان بســتر مناســب بــرای
شــکلگیری اقتصــاد مدنــی و فقــدان مراکــز فرهنگــی ناشــی از آن ،شــکلگیری
یــک بوروکراســی اداری قــوی در خدمــت دولتهــای محلــی را بــرای بســط
گســترۀ ســرزمینی خــود بــه تمــام مناطــق کــردی غیرممکــن میســاخت.
نبــود یــک محــور بــرای وحــدت قومــی باعــث تفرقــه میشــد و درنتیجــه
امــکان گسســت از ســرزمین اصلــی را بــه آســانی و در صــورت فراهــم بــودن
فرصــت مهیــا میســاخت؛ درواقــع ایــات کــرد مســتعد مهاجــرت بودنــد و تنهــا
فشــار ایــات و دولتهــای مجــاور باعــث مانــدگاری آنــان در موطــن خــود
شــد .عــدم اســتعداد کافــی و اهتمــام کردهــا بــه کشــاورزی بــه خاطــر معیشــت
شــبانی؛ همچنیــن بافــت کوهســتانی کردســتان باعــث کمبــود ارزاق عمومــی و
فق��ر همگان��ی در کردس��تان گردی��د« .والیــت کردســتان و لرســتان ،کوهســتان و
جنگلســتان اســت .در آنجــا آن مقــدار چیــزی حاصــل نمیشــود کــه بــه خــرج
 ...چنانچــه اکثــر عــوام النــاس ایشــان ،اوقــات بــه
ســکنه و مطونانــش وفــا کنــد 
نــان جــاروس و ارزن میگذراننــد» (بدلیســی ،1377 ،ج  .)18 :1سیاســت زمیــن
ســوخته کــه از ســوی شــاه اســماعیل و ســپس شــاه طهماســب مــورد اســتفاده
قــرار گرفــت ،کردستــان را ب��ه کل��ی وی��ران س�اـخت (روملــو ،1384 ،ج -1320 :3
)1323؛ همچنیــن ویرانــی ،غــارت و قتــل عــام توســط هــر دو کشــور در کردســتان
بــه عنــوان انتقــام و ضربــه بــه طــرف مقابــل ،خســارت و بــار ســنگینی بــر مــردم
کردســتان وارد کــرد .آنــان کــه دیگــر مثــل گذشــته زمیــن آبــاد و دســت بــه کار
نداشــتند ،گاهــی اوقــات معیشــت خــود را از طریــق حمله بــه کاروانهــای تجاری
یــا قافلههــای دولتــی تأمیــن میکردنــد .آنچــه بــه ایــن رونــد ادامــه و رونــق داد،
یکــی نرســیدن هیــچ کمکــی بــه مــردم خســارتدیدۀ منطقــه بعــد از صلــح و
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دیگ��ری تـلاش دو کش�وـر برــای پابرجــا مانــدن پیمــان مذکــور بــود .ســه ســال
بعــد و در ســال  1018مرادپاشــا بــا ســپاه بیشــمار روم وارد آذربایجــان شــد.
شــاه عبــاس بــرای جلوگیــری از لشــکر روم ،سیاســت زمیــن ســوخته را در پیــش
گرفــت و دســتور داد« :آنچــه آبادانــی در ســر راه ســپاه روم اســت ،متفــرق شــده در
کوهســتان متــواری شــوند و آنچــه غلــه دارنــد ،بــه قیمــت عادلــه فروختــه وجه آن
را گرفتــه ،تمامــت غلــه و کاه را ســوخته و نابــود کننــد» .مرادپاشــا بعــد از اینکــه به
شــش فرســخی تبریــز رســید ،بــه جانــب دیاربکــر برگشــت (حســینی اســترآبادی،
234 :1366؛ حســینی فســائی ،1382 ،ج  .)457 :1ویرانــی و کمبودهــای اقتصــادی
ناشــی از سیاســت زمیــن ســوخته ،باعــث ناامنــی ،قحطــی و در نهایــت مهاجــرت
کردهــا بــه ســرزمینهای امــن و مســتعد شــد.
در دورۀ حکمرانــی اللهیــار خانچاپشــلو ( 1281-1270ق ).بــه منظــور آباد ســاختن
مناطــق خالــی درگــز ،نهصــد خانــوار از تیرههــای شــادلو و قراچارلــو از ایــل
چمشــگزک در ســال  1011ق .بــه فرمــان شــاه عبــاس کبیــر بــه قوچــان و درگــز
انتقــال یافتنــد (میرنیــا ،1362 ،ج  .)38 :2عــاوه بــر ویرانــی و ناامنــی موجــود در
کردســتان کــه معیشــت خانوارهــای کــرد را بــه خطــر میانداخــت ،جابهجایــی
کردهــا توســط شــاه عبــاس یکــم دالیــل اقتصادی دیگــری نیــز داشــت و آن کمبود
جمعیــت در مناطــق مرکــزی و شــرقی ایــران بــود کــه بــا جابهجایــی نیــروی
انســانی از مناطــق غــرب و شــمال غــرب بــرای ترمیــم جمعیــت صــورت گرفــت.
شــاردن قلــت نفــوس در ایــران و عثمانــی را باعــث بایــری و عــدم آبادانــی ایــن
کشــورها میدانــد ( ،1336ج  .)20-19 :4شــاه عبــاس نیــز بــردن نیــروی انســانی
ب��ه درون کش�وـر را س��رلوحۀ کار خـ�ود قــرار داده ب�وـد .عــاوه بــر بعــد نظامــی
مســئله در مهاجــرت کردهــا ،آبادانــی و رونــق اقتصــادی و تجــاری مــورد توجــه
وی بــوده اســت .حمــات مهاجمانــی چــون قبایــل تــرک؛ ســپس حمــات مغــول
از شــرق و تهاجــم تیمــور گورکانــی نیــز کــه بــا قتــل عــام ســاکنان ســرزمینهای
مفتوحــه همــراه بــوده اســت ،باعــث شــد تــا شهرنشــینی و مراکــز جمعیتــی شــرق
و مرکــز ایــران دچــار آســیب جــدی شــود .ادامــۀ تهاجمــات از شــرق ایــران
توســط ازبــکان بــر جریــان کاهــش جمعیــت در ایــن مکانهــا افــزود و باعــث
فقــر منابــع انســانی و اقتصــادی در آنجــا شــد .از آنجــا کــه دولتهــای مســتقر در
ایــران همیشــه در برابــر حمــات دولــت همجــوار در غــرب قلمــرو خــود موفــق
عمــل کردهانــد ،تمرکــز جمعیــت در دوران شــاه عبــاس در غــرب و شــمال غــرب
ایــران وجــود داشــته و او ایــن منابــع انســانی را جهــت ترمیــم و کمبــود جمعیــت
بــه ش��رق ای�رـان جابج��ا کــرده استــ .بــا روی کار آمــدن شــاه عبــاس و خلــع
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ســلطان محمــد خدابنــده ،اوضــاع سیاســی ایــران دگرگــون شــد .کردهایــی کــه بــه
خاطــر طرفــداری از حکومــت ایــران از نواحــی لبنــان و ســوریه و عــراق و ترکیــه
بــه ســوی آذربایجــان بازگشــته بودنــد بــا کردهــا و قاجارهایــی کــه از قفقــاز بــه
ســوی آذربایجــان بازگشــته بودنــد ،جمعیتــی بیــش از گنجایــش ایالــت آذربایجــان
را در آن منطقــه تشــکیل دادنــد .شــاه عبــاس کــه بــا زرنگــی و هوشــیاری کامــل
بــه ایــن تــورم جمعیــت مینگریســت ،از اینکــه مبــادا یــک انفجــار سیاســی در
منطقــه بــه وجــود آیــد ،بــه فکــر چارهجویــی افتــاد تــا ایــن جمعیــت عظیــم را
متالشــی نمایــد .بــه دنبــال ایــن تصمیــم ،بیــش از  45هــزار خانــوار کــرد را بــه
خراســان انتقــال داد کــه درواقــع بــا یــک تیــر بــه دو هــدف زد .هــم از تــورم و
انفجــار جمعیــت در آذربایجــان جلوگیــری کــرد و هــم خراســان از دســت رفتــه را
بــاز پــس گرفــت (توحــدی ،1364 ،ج .)550 :2
ســاطین صفــوی فقــط بــا اســتقرار نیروهــای کــرد زیــک و زنگنــه و چگنــی در
شــرق ایــران ،از تنگــۀ هرمــز گرفتــه تا کرمــان و سیســتان بلوچســتان و خراســان و
افغانســتان ،ایــن مرزهــای گســترده و طوالنــی را در مقابــل تجــاوزات و تهاجمــات
و آسیبرســانی بیگانــگان بیمــه کردنــد .شــمال خراســان نیــز کــه از ناآرامتریــن
و بالزدهتریــن نواحــی و مرزهــای ایــران بــود ،بــا اســتقرار یافتــن کردهــا ایمــن
گشــت (همــان.)549 :
از دیگــر مــوارد اقتصــادی کــه بســیار مهــم اســت و در جابهجایــی کردهــا
نقشــی مؤثــر داشــته اســت ،وجــود اختالفــات میــان عثمانــی و صفویــان بــود
کــه باعــث انســداد راههــای تجــاری میــان ایــران و اروپــا شــد .شــاه عبــاس بــه
ســفیر انگلســتان ،ســر دومورکوتــون ،گفــت« :چــون میــل نــدارم ابریشــم ایــران را
از طریــق عثمانــی صــادر کنــم؛ بنابرایــن حاضــرم در ژانویــۀ هــر ســال ده هــزار
عــدل ابریشــم در گمبــرون بــه دولــت انگلیــس تحویــل دهــم و در برابــر آن پارچۀ
انگلیســی بگیــرم» (ســایکس ،1380 ،ج  .)280 :2عبــور کاالهــای تجــاری از خــاک
عثمانــی کــه میتوانســت عوایــد ترانزیتــی و بازرگانــی بــرای مناطــق کردنشــین
داشــته باشــد بــا سیاســت شــاه عبــاس بــرای تجــارت بــا فرنگیهــا و انتخــاب
هرمــز بــه عنــوان محــل تجــارت از دســت رفــت؛ در نتیجــه مناطــق کردنشــین از
عوایــد و درآمدهــای ناشــی از تجــارت بــا فرنگیــان و عثمانیهــا محــروم ماندنــد
(شــاردن ،1336 ،ج .)371 :4در کنــار فشــارهای دولــت عثمانــی و دولــت صفویــه
بــرای مطیــع کــردن کردهــا و سیاســتهای تدافعــی شــاه عبــاس بــرای مهــار
حمــات عثمانیهــا در غــرب ایــران ،عوامــل اقتصــادی حاکــم بــر کردســتان کــه
متأثــر از روابــط خصمانــۀ دولتهــای صفویــه و عثمانــی بــود را بایــد بــر علــل
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واکاوی علل و عوامل سیاست جابهجایی کردها....

جابهجایــی کردهــا و تــرک موطــن ســنتی خــود بــه ســمت مناطــق مرکــزی و
شــرقی ایــران افــزود.
کوچ کردها به خراسان
اغلــب منابعــی کــه بــه مهاجــرت و جابهجایــی کردهــا اشــاره کردهانــد از
اجبــاری بــودن آن ســخنی بــه میــان نیاوردهانــد و ایــن امــر را انتخابــی و همــراه
بــا مشــوقهایی بــرای زندگــی در محلــی غیــر از منطقــۀ ســنتی زیســت آنهــا ذکــر
کردهانــد .در ســال  1005ه ـ.ق .شــاه عبــاس در ابتــدا بــرای تشــویق ســران کــرد
کــه شــغل آنهــا دامپــروری بــود و شــیوۀ زندگانــی شــبانی داشــتند ،بــه توصیــف
مراتــع جلگــۀ تهــران و مناســب بــودن آن بــرای دامــداری پرداخــت تــا آنهــا را بــه
مهاجــرت مایــل ســازد .کردهــا نیــز بــه خاطــر در مضیقــه بــودن در آذربایجــان و
کمبــود مراتــع بــرای ادامــۀ حیــات شــبانی بــه ایــن پیشــنهاد تــن دادنــد (توحــدی،
 ،1364ج  .)28 :1بــه نظــر میرســد کــه بــر ســر امــر مهاجــرت کردهــا میــان شــاه
عبــاس یکــم و ســران کــرد توافقــی نانوشــته انجــام گرفتــه و در مقابــل مهاجــرت
آنــان بــا ایــات خــود بــه منطقــهای بــا چراگاههــا و مراتــع مناســب ،قــدرت
سیاســی آن مناطــق نیــز بــه آنــان واگــذار شــده اســت .حضــور ایــات كــرد در
خراســان موجــب دفــع تهاجمــات ازبــكان گردیــد .شــاه عبــاس اول در مقابــل
خدمــات شــاه علیخــان ميــر چمشــگزک ،مقــام اميراالمرایــي ســران كــرد و لقــب
شاهقليســلطان را بــه وی عطــا نمــود و ایــات كــرد تحــت امــر او را در خــط
آخــال در برابــر ازبــکان اســتقرار داد .در ســال  1018هـ.ق .امــارت نواحــی ابيــورد،
نســا و درگــز را هــم بــه او ســپرد .شــاه عبــاس حکومــت اغلــب مناطــق شــمال
خراســان را بــه حــكام كــرد مهاجــر بــه خراســان ســپرد (تركمــان.)631 :1387 ،
وی عــاوه بــر بخشــش مقــام و حکومــت ســرزمینهای شــمالی خراســان بــه
امیــران ُکــرد ،فرمانــي نیــز صــادر كــرد كــه بــرای تشــویق کردهــای كوچدادهشــده
تــا مدتــي ماليــات مقررشــده از آنهــا دریافــت نگــردد (الچينــي .)73 :1326 ،عــدم
دریافــت مالیــات از ایــات کــرد و اســکان آنــان در مناطــق مســتعد و دارای
چراگاههــای متعــدد بــر رغبــت کردهــا بــرای جابهجایــی و انتقــال بــه خراســان
شــمالی افــزود .ســرزمین خراســان بــرای نگهداری احشــام و شــیوۀ زندگی شــبانی
مناســب بــود و علــت جابهجایــی بســیاری از ایــات کــرد بــه ایــن محــل گردیــد.
ميتــوان احتمــال داد کــه بعــد از مهاجــرت اوليــۀ دوران شــاه اســماعيل و شــاه
طهماســب و مهاجــرت چهــل هــزار خانــوار در زمــان شــاه عبــاس ،گروههــای
دیگــری از كردهــا كــه وجــود مناطــق كوهســتاني هزارمســجد ،شــاه جهــان ،آالداغ
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و بينالــود و درههــای سرســبز منشــعب از آنهــا را بــرای زندگــي خــود مناســب
تشــخيص داده بودنــد ،بــه صــورت تدریجــي و در طــي دهههــای مختلــف بــه
خراســان كــوچ كــرده باشــند (روشــني زعفرانلــو.)181 :1381 ،پشــتیبانی دولــت
مرکــزی از کردهــا در خراســان و حمایــت از آنهــا در برابــر ازبــکان و در اختیــار
گرفتــن چراگاههــا و عــدم پرداخــت مالیــات توســط ایــات ،همچنیــن دور شــدن
از اختالفاتــی کــه عمومـ ًا منشــأ مذهبــی داشــت ،باعــث شــد تــا کردهــای غــرب
ایــران شــرایط و انگیــزۀ الزم را بــرای جابهجایــی بــه مناطــق شــرقی قلمــرو
صفویــه و اســکان در آنجــا پیــدا کننــد.
نتیجهگیری
ایــات کــرد در دورۀ شــاه عبــاس تغییــرات و تحوالتــی را پشــت ســر گذاشــتند
کــه عمدتـ ًا بــه دلیــل جابهجایــی آنهــا بــود .جابهجایــی کردهــا از عواملــی چنــد،
از جملــه ســوء اســتفادۀ دولــت عثمانــی از ایــن اقــوام بــه جهــت هممــرزی بــا
آن دولــت ناشــی میشــد؛ از طــرف دیگــر تهاجمــات ازبــکان بــه خراســان در
تصمیــم شــاه عبــاس جهــت کوچانــدن ایــات کــرد بــه شــرق ایــران تأثیر داشــت.
اســتعداد نظامــی ایــات کــرد ،روحیــۀ سلحشــوری ،شــباهتهای جغرافیایــی
خراســان بــه محــل ســکونت ایــات کــرد ،وجــود مراتــع و چراگاههــا ،جایــی
مناســب بــرای جــذب ایــات کــرد و ســکونت دائمــی آنــان بــود تــا بــا ایجــاد
حائلــی همیشــگی از هجــوم اقــوام بیابانگــرد بــه شــرق ایــران جلوگیــری کننــد.
رویارویــی ایــات کــرد بــا ازبــکان از چنــد جنبــه بــرای شــاه عبــاس مهــم بــود:
اول اینکــه امــکان اتحــاد بــا ازبــکان را نداشــتند؛ زیــرا دارای ســنخیت مذهبــی
نبودنــد؛ دوم آنکــه توســط ازبــکان بــرای شــورش علیــه دولــت مرکــزی تحریــک
نمیشــدند؛ در حالــی کــه عثمانیهــا محــرک ایــات کــرد بــرای شــورش علیــه
دولــت مرکــزی بودنــد؛ بنابرایــن وفــاداری آنــان بــه دولــت صفویــه تضمیــن شــده
بــود .در ضمــن ایــن جابهجایــی جزئــی از برنامــۀ مــدون شــاه عبــاس بــرای
تخلیــۀ کردســتان ،آذربایجــان و اران از منابــع انســانی و حیاتــی بــا هــدف مهــار
طمــع دولــت عثمانــی صــورت میگرفــت .آنچــه در تشــدید میــل شــاه عبــاس و
ایــات کــرد بــرای انتقــال ایــن ایــات بــه شــرق ایــران اهمیــت داشــت پیگیــری
سیاســتهای تدافعــی شــاه عبــاس در برابــر دولــت عثمانــی بــا عنــوان سیاســت
«زمیــن ســوخته» بــود .ایــن سیاســت ،امنیــت ایــات ،مراتــع ،چراگاههــا ،منابــع
آب و در کل ،زیســتگاه احشــام و مناطــق قابــل ســکونت را از میــان برداشــت .در
نهایــت ســکونت در مناطــق کردنشــین ناگــوار شــد و پیشــنهاد شــاه عبــاس بــه
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ســران ایــات کــرد بــرای مهاجــرت ممکــن اســت مکمــل همیــن طــرح بــوده
باشــد .عــاوه بــر علــل خارجــی کــه محرکــی بــرای کــوچ ایــات کــرد بــوده
اســت ،برخــی مســائل داخلــی نیــز ماننــد ایجــاد حاشــیۀ امنیتــی در شــرق ایــران و
راههــای بازرگانــی کــه از هندوســتان بــه ایــران میرســید ،ایجــاد آبادانــی و احیــای
کشــاورزی مناطــق شــرقی ایــران در جابهجایــی ایــات کــرد مؤثــر بودهانــد.
اگرچــه بزرگتریــن مــوج مهاجرتــی ایــات کــرد در عهــد شــاه عبــاس از مبــدأ
کردســتان بــه خراســان صــورت گرفتــه اســت؛ امــا ایالتــی دیگــر از کردهــا ماننــد
ایــل زنگنــه از قفقــاز بــه کرمانشــاهان کــوچ داده شــدهاند .تراکــم ایــات کــرد در
آذربایجــان و کردســتان عــاوه بــر اینکــه مشــکالتی در حــوزۀ امنیــت میتوانســت
ایجــاد کنــد ،شــاه عبــاس را بــه ایــن فکــر انداخــت کــه عــاوه بــر اســتفادۀ نظامــی
ایــن منابــع ،نیــروی انســانی را صــرف آبادکــردن و احیــای اقتصــادی بعضــی
مناطــق داخلــی نمایــد؛ در حقیقــت کاهــش جمعیــت در مناطــق مرکــزی و شــرقی
ایــران کــه امــور تجــاری و نظامــی را مختــل کــرده بــود میبایســت بــا انتقــال
ایــات کــرد و دیگــر اقــوام ســاکن حــدود غــرب و شــمال غــرب ایــران در
مناطــق مــرزی ترمیــم میشــد؛ در نتیجــۀ همیــن کمبــود نیــروی انســانی ،ایــات
کــرد بــه مناطــق داخلــی ایــران انتقــال داده شــدند .روابــط خصمانــۀ عثمانــی بــا
دولــت صفــوی در عهــد شــاه عبــاس بــه واســطۀ نیرومنــدی وی بیشــتر گردیــد.
کاهــش روابــط تجــاری بــا دولــت عثمانــی و عــدم اســتفاده از خــاک ایــن دولــت
کــه راه ورود بــه آن از کردســتان میگذشــت بــر کاهــش رونــق تجــاری مناطــق
کردنشــین افــزود و اشــتغال گروههایــی از ایــات کــرد بــه راهزنــی و دســتبرد
بــه کاروانهــای تجــاری نیــز مزیــد بــر علــت گشــته بــود تــا شــاه عبــاس بــه
عــدم اســتفاده از راههــای مناطــق غربــی بــرای صــدور کاالهایــی نظیــر ابریشــم
بــه فرنــگ روی بیــاورد .اســتفاده از راههــای جایگزیــن و دریایــی کــه مقــرون بــه
صرفــه نیــز بــود ،بــر عــدم رونــق اقتصــاد کردســتان مؤثــر افتــاده اســت .در کنــار
مســائل محیطــی و خارجــی یــا علــل ناشــی از سیاســتهای شــاه عبــاس بــرای
بــر جابهجایــی کردهــا ،عللــی چنــد نیــز موجــب ایجــاد انگیــزه در کردهــا بــرای
قبــول مهاجــرت بــه مناطــق داخلــی ایــران در عهــد شــاه عبــاس بــوده اســت؛
چنانکــه وجــود چراگاههــا و مراتــع سرســبز و بخصــوص بافــت کوهســتانی
مناطــق خراســان شــمالی ،پیشــنهاد بخشــش مالیــات ایــات مهاجــر و طمع ســران
کــرد در کســب مناصــب مناطــق جدیــد کــه توســط شــاه عبــاس بــه آنــان اعطــا
میشــد؛ همچنیــن تــوان رویارویــی ایــات کــرد بــا ازبــکان در مقایســه بــا دولــت
عثمانــی و پشــتیبانی شــاه عبــاس از ســران ایــات کــرد در مقابــل اقــوام مهاجــم
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بــه آنــان در ســرزمینهای جدیــد باعــث گردیــد تــا آنــان بــه مهاجــرت راغــب
گردنــد .درنهایــت بایــد گفــت مهاجــرت کردهــا بــه مناطــق داخلــی ایــران عللــی
چندگانــه و اهدافــی متفــاوت داشــته اســت.
منابع و مآخذ
ارکــوازی ،کامــران ( ،)1392دالیــل کــوچ کردهــا بــه خراســان در عصــرصفــوی و پیامدهــای آن ،پایاننامــۀ کارشناســی ارشــد ،گــروه تاریــخ
دانشــگاه بینالمللــی امــام خمینــی.
اعتمادالســلطنه ،محمدحســن بــن علــی ( ،)1367تاریــخ منتظــم ناصــری،بــه تصحیــح محمداســماعیل رضوانــی ،تهــران :دنیــای کتــاب.
افنــدی ســانیکی ،مصطفــی ( ،)1389تاريــخ ســانیکی ،ترجمـ�ۀ نصـ�راهللصالحــی ،تهــران :طهــوری.
باربــارو ،جــوزف ،آمبروزیــو کنتارینــی ،کاترینــو زنــو ،آنجــو للــو ووینچنتــو دالســاندری ( ،)1381ســفرنامة ونيزیــان در ایــران ،ترجمــۀ
منوچهــر اميــری ،تهــران :خوارزمــي.
بارتولــد ( ،)1386تذکــره جغرافیایــی تاریــخ ایــران ،چ ســوم ،ترجمــۀحمــزه ســر دادور ،تهــران :تــوس.
بدليســي ،شــرفخان بــن شــمسالدین ( ،)1377شــرفنامه (تاريــخمفصــل ُكردســتان) ،ج  ،1بــه اهتمــام والديميــر ولييامينــوف زرنــوف،

تهــران :اســاطير.

بروئیــن ســن ،مارتیــن ( ،)1378جامعهشناســی مــردم کــرد (آغــا ،شــیخ،دولــت) ،ترجمــۀ ابراهیــم یونســی ،تهــران :پانیــذ.
پارسادوســت ،منوچهــر ( ،)1375شــاه اســماعیل اول (پادشــاهی بــااثرهــای دیرپــا در ایــران و ایرانــی) ،تهــران :شــرکت ســهامی نشــر.

پطروشفســکی ،ايلیــا پالويــچ ( ،)1363اســام در ایــران ،چ هفتــم ،ترجمــۀکریــم کشــاورز ،تهــران :پیــام.
ترکمــان ،اســکندربیک ( ،)1382تاریــخ عالـمآرای عباســی ،ج  ،1زیــر نظردورة بیستم و دوم شمارۀ  72و 73؛ پاییز و زمستان 1400
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ایــرج افشــار ،تهــران :امیرکبیر.
_________________ و محمدیوســف مــورخ ( ،)1317ذیــل تاریــخعال ـمآرای عباســی ،بــه تصحیــح ســهیلی خوانســاری ،تهــران :چاپخانــه

اســامیه.

توحــدی ،کلیـماهلل ( ،)1364حرکــت تاریخــی کــرد بــه خراســان ،ج 1و  ،2چ دوم ،مشــهد :دانشــگاه فردوســی.
چلپــي ،اوليــاء ( ،)1364ســیاحتنامۀ اوليــا چلپــي ،ترجمــۀ فــاروقكيخســروي ،اروميــه :صالحالدیــن ايوبــي.
حســيني اســترآبادی ،سيدحســن ( ،)1366تاريــخ ســلطاني يــا از شــيخصفــي تــا شــاهصفي ،چ دوم ،بــه کوشــش احســان اشــراقي ،تهــران:
علمــي.
حســيني فســائي ،حاجي ميرزاحســن ( ،)1382فارســنامۀ ناصــري ،ج  ،1چســوم ،تصحيــح منصــور رســتگار فســائي ،تهــران :اميــر کبير.
دالوالــه ،پيتــرو ( ،)1381ســفرنامۀ دالوالــه ،ترجمــۀ شــجاعالدین شــفا،تهــران :علمــي.
رازی ،عبــداهلل ( ،)1347تاریــخ کامــل ایــران ،بیجــا :شــرکت نســبیحــاج محمدحســین اقبــال و شــرکا.
رنــدل ،جاناتــان (  ،)1379بــا ایــن رســوایی چــه بخشایشــی ،ترجمــۀابراهیــم یونســی ،تهــران :پانیــذ.
روشــنی زعفرانلــو ،قــدرتاهلل (« ،)1381طوایــف کرد زعفرانلــو» ،مجموعهمقــاالت تاریخــی ،اجتماعــی ،ادبــی ،جغرافیایــی ،زیــر نظــر ســیدمحمد
دبیــر ســیاقی ،قزویــن :حدیــث امــروز.
روملــو ،حس ـنبیگ ،)1384( ،احس ـنالتواریخ ،ج  ،3تصحیــح و تحشــیه:عبدالحســین نوایــی ،تهران :اســاطیر.
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سانســون ( ،)1346ســفرنامۀ سانســون ،ترجمــه و تصحيــح محمد عباســي،تهــران :ابنســینا.
ســایکس ،سرپرســی ( ،)1380تاریــخ ایــران ،ج  ،2ترجمــۀ ســیدمحمدتقیفخرداعــی گیالنــی ،تهــران :افســون.
شــاردن ( ،)1336ســیاحتنامه شــاردن ،ج  ،4ترجمــۀ محمــد عباســی،تهــران :امیرکبیــر.
شمیم همدانی ،علیاصغر ( ،)1312کردستان ،تبریز :امید.طاهــری ،ابوالقاســم ( ،)1354تاریــخ سیاســی و اجتماعــی ایــران (از مــرگتیمــور تــا مــرگ شــاه عبــاس) ،تهــران :فرانکلیــن.

قریشــی ،سیدحســن و آرش قنبــری (« ،)1394روابــط کردهــا بــا دولتیــنصفــوی و عثمانــی از شــاه اســماعیل اول تــا پایــان پادشــاهی شــاه عبــاس
اول ( 1038–907هـ.ق ،).تاریــخ محلــی ایــران ،ســال ســوم ،شــمارۀ دوم،
بهــار و تابســتان ،صــص .136-123
کــرزن ،جــورج نتانیــا ( ،)1387ایــران و قضیــۀ ایــران ،ج  ،1چ ششــم،ترجمــۀ غالمعلــی وحیــد مازندرانــی ،تهــران :علمــی.
كمپفــر ،انگلبــرت ( ،)1363ســفرنامۀ كمپفــر ،ترجمــۀ كيــكاووسجهانــداری ،تهــران :خوارزمــي.
گرانتوســکی ،داندامایــو ،کاشــلنکو ،پتروشفســکی ،ایوانــف و بلــوی( ،)1359تاریــخ ایــران از زمــان باســتان تــا امــروز ،ترجمــۀ کیخســرو
کشــاورزی ،تهــران :پویــش.
الچینــی ،ابوالقاســم ( ،)1326احــواالت و دســت خطهــای عبــاس میــرزاقاجــار ،تهــران :افشــاری.

مــروی ،محمدکاظــم ( ،)1364عالـمآرای نــادری ،ج  ،1تصحيح محمدامینریاحــي ،تهران :كتابفروشــي زوار.
میرنیــا ،ســیدعلی ( ،)1361ســردارانی از ایــات و طوایــف درگــز دردورة بیستم و دوم شمارۀ  72و 73؛ پاییز و زمستان 1400
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واکاوی علل و عوامل سیاست جابهجایی کردها....

خدمــت میهــن ،ج  ،1مشــهد :چاپخانــه مشــهد.
___________ ( ،)1362ســردارانی از ایــات و طوایــف درگــز در خدمــتمیهــن ،ج  ،2مشــهد :چاپخانــه مشــهد.

___________ ( ،)1369ایلهــا و طایفههــای عشــایری خراســان ،تهــران:نشــر دانــش.
نــوری ،احســان ( ،)1333ریشــۀ نــژادی کــرد ،بیجــا :کتابفروشــیبــزرگ ســیدیان.
وحيــد قزوینــي ،ميــرزا محمدطاهــر ()1383؛ تاریــخ جهــانآرایعباســي ،مقدمــه ،تصحيــح و تعليقــات :سيدســعيد میرمحمدصــادق،
تهــران :پژوهشــگاه علــوم انســاني و مطالعــات فرهنگــي.
وقایعنــگار کردســتانی ،علیاکبــر ( ،)1364حدیقــه ناصــری در تاریــخ وجغرافیــای کردســتان ،بــه تصحیــح محمــد رئــوف توکلــی ،تهــران :توکلــی.

_______________________ ( ،)1381حدیقــه ناصریــه و مــرآت الظفــر،بــه کوشــش محمدرئــوف توکلــی ،تهــران :توکلــی.
هوشــنگ مهــدوی ،عبدالرضــا ( ،)1375تاریــخ روابــط خارجــي ایــران،تهــران :اميركبيــر.
هینتــس ،والتــر ( ،)1362تشــکیل دولــت ملــی در ایــران ،ترجمــۀکیــکاووس اســکندري ،چ ســوم ،تهــران :خوارزمــی.
یاســمی ،رشــید (بیتــا) ،کــرد و پیوســتگی نــژادی و تاریخــی او ،تهــران:مجمــع ناشــر کتــاب.
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