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چکیده
با زوال سلسله مغوالن در ماوراءالنهر ،رابطه حکومت و شیوخ صوفی وارد مرحله جديدی گرديد به گونهای
که در دوره تیموريان صوفیان نقشبندی از نفوذ سیاسی قابلتوجهی در جامعه ،بازار و دربار برخوردار شدند.
هرچند نقشبنديه با برآمدن محمد خان شیبانی و سقوط تیموريان ،بهويژه در سمرقند ،ضربه سختی را
متحمل شدند ،اما آنها نه تنها در صحنه سیاست ماوراءالنهر باقی ماندند ،بلکه ضمن برقراری ارتباطی
پیوسته و پردامنه با دربار شیبانیان ،توانستند نقش مهمی در معادالت قدرت در اين دوره ايفا کنند .چرايی و
چگونگی تداوم اين ارتباط مسئله اين مقاله است .بنا بر يافتههای اين پژوهش ،ظهور حکومت شیعه
مذهب صفويه در ايران و اتحاد اولیه بازماندههای تیموری با آن ،به ارتباط شیبانیان با شیوخ سنیمذهب
نقشبندی ضرورت میبخشید .افزون بر اين ،اختالفات داخلی میان خاندانهای نقشبندی ،عاليق و منافع
محلی و اقتصادی آنها و نیز مخالفتهايی که عمدتا از جانب اهل شريعت متوجه آنها بود ،شیوخ مذکور
را به برقراری ارتباطی بیش از پیش با حکومت سوق میداد .منازعات داخلی خاندانهای ابوالخیرخانی بر
سر قدرت نیز بهويژه پس از عبیدالل ه خان در ورود شیوخ بانفوذ نقشبندی به عرصه سیاست مؤثر بود.
کلیدواژهها :ماوراءالنهر ،شیبانیان ،شیوخ نقشبندی ،شیوخ جويباری ،شیوخ دهبیدی.
 .1تاريخ دريافت1011/3/9 :؛ تاريخ پذيرش1011/5/31 :
 .2رايانامه (مسؤول مکاتبات)aliaram.nl@ut.ac.ir :
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مقدمه
طريقت نقشبنديه در دوره تیموريان (375-117ه) نه تنها از لحاظ گستره جغرافیايی نفوذ،
رشد قابل توجهی را تجربه کرد ،بلکه شیوخ نقشبندی اين فرصت را يافتند که در حوزههای
مختلف اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی نیز فعالیتی گسترده داشته باشند .دستکم از نیمه
دوم قرن نهم ،شیوخ نقشبندی در جامعه ،دربار و بازار ماوراءالنهر حضوری پر رنگ و
تأثیرگذار داشتند .سالهای پايانی حکومت تیموريان و باالگرفتن منازعات و رقابتهای
داخلی مدعیان قدرت ،فرصت را برای حضور سیاسی بیش از پیش فرزندان خواجه عبیدالله

احرار ،سرشناسترين شیخ نقشبندی در آن روزگار ،فراهم ساخت 3.با وجود اين ،غلبه
شیبک خان بر حکومت تیموريان ،شیوخ نقشبندی حامی آنها را نیز با چالشی جدی
روبهرو ساخت و تا مدتی حضور سیاسی آنها را تحت الشعاع قرار داد.
اهمیت طريقت نقشبنديه در اوضاع سیاسی-اجتماعی ماورءالنهر از میانه دوره
تیموريان به بعد ،موجب توجه خاص به اين طريقت در پژوهشهای مربوط به اين منطقه
شدهاست .با وجود اين عمده پژوهشها به دوره تسلط تیموريان در اين منطقه اختصاص
يافته است و کمتر توجهی به کنشهای سیاسی شیوخ نقشبندی در دورههای متأخرتر از
جمله حکومت شیبانیان شدهاست .پژوهشهای مرتبط با تاريخ کلی سیاسی طريقت
نقشبنديه نیز يا به اختصار از اين دوره گذشتهاند 0يا اساسا هیچ توجهی به آن نداشتهاند.
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اين در حالی است که شیوخ نقشبندی در دوره شیبانیان هم در عرصه سیاست و هم اقتصاد،
از نفوذ و اعتبار بااليی برخوردار بودند .پژوهش بختیار باباجانوف با عنوان «نقشبنديه در
اوايل حکومت شیبانیان» از محدود مطالعاتی است که به بررسی رابطه شیوخ صوفی
نقشبندی و شیبانیان پرداختهاست .با وجود اين ،همانطور که از عنوان پژوهش باباجانوف
 .3کاظم بیگی و ديگران.721 ،
 .0الگار33-30 ،؛ ابراهیمی« ،روابط سیاسی نقشبنديان .70 ،» ...
5. Delshad, 85-94.
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هويداست ،تنها چند دهه نخست حضور سیاسی نقشبنديه در دوره شیبانیان محل توجه

بودهاست 6.مقدمه مفصل ايوانوف بر مجموعه اسناد خاندان نقشبندی جويباری 7،مطالعه

وياتکین درباره خواجه محمد اسالم جويباری 8و پژوهش يورگن پائول با عنوان «امالک
شیوخ نقشبندی جويباری در بخارا» 9از ديگر مطالعاتی است که میتوانند به عنوان پیشینه

پژوهش حاضر درنظر گرفته شوند که البته عمدتا به کنشهای اقتصادی نقشبنديه جويباری،
يکی از خاندانهای سرشناس نقشبندی در دوره شیبانیان پرداختهاند .افزون بر اين ،در برخی
پژوهش های کالن درباره تاريخ نقشبنديه و همچنین حکومت شیبانیان نیز اشاراتی درباره
کنش های سیاسی شیوخ مذکور در دوره مورد مطالعه وجود دارد .اين دست پژوهشها به
سبب اطالعاتی که درباره بستر تاريخی و جغرافیايی مورد مطالعه و زمینههای کنشگری
سیاسی شیوخ نقشبندی ارائه میدهند ،حائز اهمیتاند .در اين حوزه میتوان به پژوهش

اولريش هرمان با عنوان «دين و دولت در ماورالنهر قرن  11»71درباره سیاست مذهبی
شیبانیان اشاره کرد .اثر دوين دوويس با عنوان اسالم گرايى و دين بومى در اردوی زرين نیز
نکتههای قابل توجهی درباره جايگاه شیوخ نقشبندی _بهويژه شیوخ جويباری_ و مبانی
مقبولیت آنها بهدست دادهاست.
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در مجموع اگر چه به برخی از جنبههای حیات شیوخ نقشبندی در دوره شیبانیان
پرداخته شده ،اما تاريخ سیاسی نقشبنديه در اين دوره تا حد زيادی مورد غفلت واقع
گرديدهاست .در مطالعه حاضر تالش شدهاست ،ضمن استفاده از يافتههای پژوهشهای
جديد ،با تکیه بر منابع دست اول ،چرايی و چگونگی حضور سیاسی شیوخ نقشبندی در
حکومت شیبانیان در قالبی نظاممند و با خط سیری مشخص ارائه شود .در اين راستا تأثیر
6. Babadžanov, 69-90.
7. Ivanov, 7-83.
8. Vyatkin, 3-20.
9. Paul, 183-202.
10. Haarmann, 333-369.
11. DeWeese, 392-396.
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عواملی چون تسلط ظهیرالدين بابر بر ماوراءالنهر به کمک صفويه شیعه مذهب و تغییر در
سیاستهای دينی شیبانیان ،کنشهای اقتصادی و اختالفات داخلی شیوخ نقشبندی،
مخالفتهای اهل شريعت با صوفیه و همچنین رقابت سنتی اياالت بخارا و سمرقند بر
حضور سیاسی شیوخ نقشبندی در دوره شیبانیان مورد بررسی قرار گرفتهاست.
شیوخ نقشبندی و محمد خان شیبانى پیش از سلطه بر ماوراءالنهر
اگرچه اطالعی از ارتباط قبايل ازبک با نقشبنديه قبل از به قدرت رسیدن شیبانیان در
ماوراءالنهر در دست نیست ،اما شواهدی وجود دارد که نشان میدهد نوادگان ابوالخیرخان
ازبک (د 412ه) از پیش با شیوخ نقشبندی و به طور خاص شاخهای از نقشبنديه آشنايی
داشتند که در سمرقند به پیشوايی خواجه عبیدالله احرار (د 433ه) توسعه يافته بود .بنا بر
گزارش منابع ،محمود سلطان (د 343ه) برادر محمدخان شیبانی (حک 341-371ه) ،به
هنگام تولد فرزندش در سال 432ه به سراغ خواجه عبیدالله احرار رفته و از او تقاضا کرد تا

نامی را برای طفل انتخاب کند؛ احرار نیز نام خود يعنی عبیدالله را بر او نهاد 12.از اين ماجرا

کامال هويداست که دامنه نفوذ معنوی اين شیخ نقشبندی ،از مدتها پیش شامل شاهزاده-
های ازبک نیز میشد .فقدان اطالعات بیشتر ،همانگونه که سمینوف اشاره کردهاست ،مانع

از بررسی زمینهها و عوامل اين آشنايی است 13.با وجود اين میتوان از برخی شواهد،
آشنايی محمد خان شیبانی با احرار را مربوط به دوره قزاقی او و برادرش دانست 10که قبل از

تسلط بر ماوراءالنهر مدتها در دشت قبچاق ،ترکستان و ماوراءالنهر سپری شده بود.
در منابع از اقامت دو ساله محمد خان شیبانی و برادرش در ماوراءالنهر (عمدتا در
 .12قطغان.722 ،
13. Semenov, 39-44.
 . 10در متون اين دوره ،وقتی شاهزاده يا امیری به داليلی از موطن خودش گريزان بوده و و تنها يا همراه عدهای در
سرزمین ديگری برای رسیدن به قدرت طی تحرکات نظامی تالش میکرد ،از رفتار او به عنوان رسم قزاقی ياد میشد
(نک .قطغان01 ،؛ بداونی163/1 ،؛ خنجی89 ،؛ دوغالت.)611 ،396 ،167 ،91 ،87 ،
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بخارا) در دوره حکومت احمد میرزا (415-433ه) سخن به میان آمدهاست 15بدون اينکه
به تاريخ دقیق آن اشاره شود .با وجود اين در پژوهشهای جديد ،تاريخهای متفاوتی برای
اقامت آنها پیشنهاد شدهاست؛ بختیار باباجانوف ،پژوهشگر ازبک ،حضور آنها در بخارا
را مربوط به سالهای  433تا 347ه دانستهاست 16که درست به نظر نمیرسد .بايد در نظر
داشت روابط محمدخان شیبانی و دربار سمرقند ،تنها تا 435ه حسنه بود .او در اين سال
به درخواست احمد میرزا برای شرکت در نبرد با مغوالن تاشکند ،وارد سمرقند شد .در میانه
همین نبرد ،ضمن قراردادی پنهانی با حاکم تاشکند ،همراه با يارانش گريخته و زمینه

شکست احمد میرزا را فراهم آورده بود 17.بنابراين میبايست اقامت محمدخان شیبانی در
بخارا ،قبل از 435ه صورت گرفته باشد .در شیبانىنامه بنايی ،روايت جالب توجهی وجود
دارد که بر مبنای آن میتوان به تاريخ دقیقتر اقامت خان شیبانی در بخارا نزديک شد .مال
بنايی از شخصی به نام حافظ بصیر ياد کرده که در زمان حضور محمدخان شیبانی در
بخارا ،طی رويايی از تسلط او بر سمرقند در سالهای بعد خبر دادهاست .بنايی در ادامه

آوردهاست« :الحق اثر اين واقعه بعد از بیست و دو سال ظهور کرد» 18.بنا بر اين روايت و
نظر به اينکه محمد خان شیبانی به سال 341ه سمرقند را تصرف کرد ،میتوان اقامت او در
ماوراءالنهر را حدودا مربوط به اوايل دهه هشتاد قرن نهم دانست 19.اگر اين تاريخ قابل
اعتماد باشد ،از دهه دوم حاکمیت احمد میرزا بر ماوراءالنهر ،محمد خان شیبانی با دربار

 .15مال بنايی71 ،؛ نثاری70 ،؛ مال شادی.14 ،
16. Babadžanov, 70.
 .17دوغالت732 ،703-704 ،؛ تتوی.3051 /4 ،
 .18مالبنايی.74 ،
 .19از روند رويدادهای مذکور در شیبانى نامه بنايی ،فتح نامه شادی و تواريخ گزيده نصرت نامه نیز همین تاريخ
تأيید میشود .ادوارد آلورث برای زمان اقامت محمدخان شیبانی در بخارا ،سالهای  413تا 444ه را پیشنهاد
دادهاست (.)Allworth, 52
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تیموری و به طور خاص با عبدالعلی خان ترخان حاکم بخارا در ارتباط بودهاست.

21

گزارش هايی از ارتباط محمدخان شیبانی در اين دوره با شیوخ صوفی نقشبندی بخارا
در دست است .در مذکر احباب نثاری ،ضمن حکايتی کرامتآمیز به پیشبینی خواجه نظام
الدين میر محمد نقشبندی ،نبیره خواجه بهاالدين نقشبند از پادشاهی محمد خان شیبانی در

ترکستان و ماوراءالنهر و خراسان ياد شدهاست 21.مال بنايی نیز از شخصی به نام خواجه
محمد پارسا (از اخالف خواجه پارسا ،خلیفه بهاءالدين نقشبند) ياد کردهاست که محمد
خان در بخارا با او همدم بود .مؤلف مذکور تصرفات خان شیبانی را از برکت دعای او
دانستهاست.

22

در مجموع ترديدی نیست که محمد خان شیبانی قبل از تسلط بر

ماوراءالنهر ،کامال با شیوخ نقشبندی و اعتبار و نفوذ آنها در اين منطقه آشنا بودهاست.
برآمدن شیبانیان در ماوراءالنهر و تقابل و تعامل اولیه آنان با شیوخ نقشبندی
با مرگ احمد میرزا (433ه) و در حکومت کوتاه مدت محمود میرزا (حک 344-433ه)
از مخالفان جدی خواجه عبیدالله احرار ،شیخ سرشناس نقشبندی ،کار بر نقشبنديه سمرقند
و در رأس آنها خاندان احرار دشوار شد .با وجود اين ،پس از مرگ محمود میرزا به سال
344ه و اختالفاتی که میان جانشینانش رخ نمود ،مجددا زمینه برای حضور سیاسی
فرزندان و جانشینان احرار فراهم آمد .در اين زمان هر يک از فرزندان احرار و پیروانشان در
مقام حامی يکی از شاهزادههای تیموری ظاهر شدند .هنگامی که محمد خان شیبانی به
سال 341ه سمرقند را در محاصره داشت ،حکومت آنجا در اختیار سلطانعلی میرزا (حک
341ه) بود که مدتی قبل با کمک خواجه يحیی ،فرزند کوچک شیخ نقشبندی ،خواجه
عبیدالله احرار ،به قدرت رسیده بود .بنا به گزارش میرخواند« ،خواجه محمد يحیی در شهر
20. Allworth, 52.
 .21نثاری.70 ،
 .22همو.74 ،
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استیالی تمام داشت ،جمیع مهمات ملکی و مالی را به مقتضای رای خود سرانجام مینمود

و سلطان علی میرزا را از سلطنت به جز نامی نبود» 23.خان شیبانی بعد از تالشی ناموفق
برای غلبه بر سمرقند ،با فرستادن امیر خاوند بخاری نزد سلطانعلی میرزا و همچنین خواجه
محمد يحیی ،کوشید آنها را وادار به تسلیم کند .الزم به ذکر است که امیر خاوند بخاری،
خود از شیوخ نقشبندی بود که پس از مدتی مريدی نزد احرار ،به هنگام تسلط خان شیبانی
بر بخارا به او پیوسته بود.
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بر خالف سمرقند ،در بخارا مقاومت قابلتوجهی در مقابل خان شیبانی صورت
نگرفت .دستکم شیوخ نقشبندی بخارا ،همچون امیر خاوند بخاری ،به دلیل پیشینه آشنايی
با محمد خان شیبانی و خواه به سبب اختالف و يا رقابت با شیوخ نقشبندی سمرقند،
موضعی تعاملی را در قبال او پیش گرفتند .همانطور که باباجانوف اشاره کردهاست ،چه بسا
شیوخ نقشبندی بخارا با حمايت از خان شیبانی به نوعی در پی اعالم استقالل خود از
خواجه يحیی (فرزند احرار) بودند که در رأس نقشبنديه سمرقند ،در دفاع از حاکمیت

تیموری تالش میکرد 25.به هر روی انتخاب خواجه خاوند بخاری به عنوان نماينده بیانگر
درک محمد خان از نفوذ و قدرت شیوخ نقشبندی و در رأس آنها خواجه محمد يحیی در
سمرقند بود .در پی رايزنیهای امیر خاوند بخاری ،سلطانعلی میرزا تسلیم گرديد و پنهانی
وارد اردوگاه خان شیبانی شد .اين در حالی بود که خواجه محمد يحیی با همه توان برای

محافظت از سمرقند و مقاومت در برابر خان شیبانی میکوشید 26.او که با ظهیرالدين بابر،
ديگر شاهزاده تیموری نیز ارتباطی حسنه داشت ،ترجیح میداد سمرقند را به جای خان
شیبانی ،به حامیان تیموری خود تسلیم کند اما در نهايت به سبب عدم استقبال امرا و بزرگان
 .23میرخواند.3411/1 ،
 .20مال بنايی.12 ،
25. Babadžanov, 86.
 .26مالبنايی15-12 ،؛ خواندمیر.214/0 ،
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شهر از ادامه مقاومت ،ناچار به تسلیم در برابر خان شیبانی شد.

27

اخالف خواجه عبیدالله احرار و محمد خان شیبانى
محمد خان شیبانی که از نفوذ باالی خواجه محمد يحیی در سمرقند و همچنین ارتباط او با
بابر اطالع داشت ،ادامه حیات او را از هر جهت به ضرر حاکمیت خود ديد ،بنابراين در
اولین گام و برای پايان دادن به سلطه اقتصادی و سیاسی خاندان احرار در سمرقند ،دستور
ثبت و ضبط اموال اکابری را صادر کرد که در امور ملکی دخالت میکردند .عبدالرحیم
صدر که از جانب خان برای اجرای اين امر مامور شده بود ،بهطور خاص دستور داشت

اموال خواجه يحیی و فرزندانش را مصادره و به خزانه بسپرد .در همین راستا ،خواجه کمال-
الدين عبدالمؤمن ديوان که سابقا از جانب احمد میرزا صاحب ديوان اعلی بوده و ظاهرا بعدا
در دوره جانشینانش معزول شده بود ،به پیشنهاد صدر ،توسط خان شیبانی به کار گماشته

شد .او به دستور صدر« ،اسباب حضرت خواجه را و کسان و مريدان ايشان را گرفته بخزانه

فرود آورد» 28.اينکه تا چه حد امالک گسترده خاندان احرار که عمدتا در زمان خود او در
قالب اوقاف در آمده بودند ،در اين زمان مصادره شد ،روشن نیست اما ترديدی نیست که از
اين پس خاندان مذکور هرگز نتوانستند شرايط پیشین خود را بازيابند .خواجه يحیی که اجازه
خروج از سمرقند برای سفر حجاز را گرفته بود ،در مسیر سفر به همراه فرزندانش توسط
ازبکها به قتل رسید .بنا بر تذکرههای نقشبندی ،تصمیم قتل خواجه يحیی و فرزندانش با
اطالع خان انجام شده بود 29در حالیکه در متون شیبانی ،ضمن تأ کید بر خودسرانه عمل

کردن امرای ازبک ،تالش شدهاست خان شیبانی از اين توطئه تبرئه شود.
 .27قطغان31 ،؛ کاشفی.344/2 ،
 .28مال بنايی.13 ،
 .29موالنا شیخ652-609 ،؛ کاشفی.591-588/2 ،
 .31مال بنايی.11 ،
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در نتیجه اقدامات محمدخان ،شاخه فعال نقشبندی در سمرقند کامال منزوی شد.
عالوه بر خود خواجه يحیی ،دارايیهای مريدان و هواداران او در سمرقند نیز ضبط گرديد .به
دنبال اين وضعیت ،برخی از خويشان و پیروان احرار به ديگر مناطق خاصه دربار بابر و

جانشینانش در هند مهاجرت کردند 31.بابر و جانشینان او که هرگز رؤيای بازگشتن به
سرزمین موروثی خود را از ياد نبردند ،از پذيرش چهرههای پرنفوذی چون اخالف احرار و
همچنین پیروان آنها استقبال میکردند.
اقدامات خان شیبانی اگرچه ،نفوذ سیاسی خاندان احرار در سمرقند را تا حد زيادی
کاهش داد ،با وجود اين ،حضور شیوخ نقشبندی در عرصه سیاست که در دوره حیات
خواجه عبیدالله احرار مبنای نظری الزم را نیز يافته بود ،توسط اخالف معنویاش ادامه يافت
و بزودی برخی از آنها ،چه در دوره حکومت خود خان شیبانی و چه در دوره جانشینانش،
به نفوذ و جايگاه بااليی دست يافتند .از میان خلفای خواجه عبیدالله احرار نقشبندی در
دوره شیبانیان ،موالنا محمد قاضی نقش برجستهای در انتقال میراث معنوی و سیاسی
مرادش به نسلهای بعد ايفا کرد .نزديکی و اعتماد احرار به قاضی موجب شده بود که وی
در شبکه ارتباطی و فعالیت سیاسی اين شیخ برجسته نقشبندی جايگاهی خاص داشته
باشد .هنگام برآمدن محمد خان شیبانی ،قاضی در تاشکند ساکن بود که همچنان در سیطره

محمود خان ،از خوانین مغول جغتايی قرار داشت 32.با غلبه شیبانیان بر تاشکند (-341
344ه) ،موالنا به خواست سلطان محمود ،برادر خان شیبانی ،به بخارا منتقل گشت.
سلطان مذکور که از پیش با شیوخ نقشبنديه ،بهطور خاص عبیدالله احرار ،آشنا بود ،شرايط
را برای فعالیت قاضی و همراهانش در بخارا فراهم ساخت .در منابع ضمن اشاره به اينکه
سلطان محمود شیبانی در شمار مريدان موالنا قاضی در آمده بود ،از اقبال گسترده مردم به

 .31غوثی شطاری543-233 ،؛ نوشاهی.11-12 ،
 .32دوغالت502 ،؛ کاسانی.30 ،
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طريقت نقشبنديه در دوره حکومت او بر بخارا ياد شدهاست.

33

با وجود اين ،در پی مرگ سلطان محمود به سال 343ه شرايط پیشین تغییر کرد و

محدوديتهای زيادی بر فعالیت قاضی و اطرافیانش اعمال شد 30.در واقع از اين پس تا
پا يان کار محمدخان شیبانی ،موالنا محمد قاضی در بخارا کامال منزوی بود .به نظر میرسد
جدای از دسیسههای مخالفان موالنا محمد قاضی ،عامل مهم ديگری نیز در مواضع خان
شیبانی نسبت به شیوخ نقشبندی مؤثر بود که ريشه در تغییرات سیاسی منطقه و اهمیت
جايگاه مذهب در اين دوره داشت .همزمان با برآمدن ازبکان شیبانی سنیمذهب در
ماوراءالنهر ،در ايران ،حکومت شیعهمذهب صفويه به زعامت شاه اسماعیل به قدرت
رسیده بود .بزودی در پی توسعه تصرفات محمدخان شیبانی ،رويارويی دو حکومت ناگزير
شد .تا جايی که به موضوع حاضر مرتبط است ،رقابتها و مجادالت نظری در باب
حقانیت و مشروعیت حکومتهای مذکور ،در نوع برخورد آنها با جريانهای مذهبی تأثیر
داشت .در اين دوره طريقت نقشبنديه ،بهويژه شاخهای از آن که تحت پیشوايی موالنا محمد
قاضی فعال بود ،با وجود طرفداران پرشمار ،همچنان با مخالفتهايی از سوی علمای دينی
روبهرو بود .بهطور خاص برخی از آيینهای صوفیانه همچون چلهنشینی و سماع که توسط
قاضی و مريدانش در بخارا انجام میشد اعتراض اهل شريعت را بر انگیخته بود 35.همین

موضوع باعث شد که خان شیبانی بهرغم اهمیتی که برای خواجه بهاءالدين نقشبند و
طريقت او قائل بود و از پیش ارتباطی نزديک با نوادگان و اخالف او داشت 36برای جلب
حمايت علمای دينی ،نسبت به موالنا محمد قاضی و اطرافیانش با احتیاط و مالحظه
بیشتری برخورد کند زيرا مشروعیت ادعای او مبنی بر خالفت در رقابت با پادشاه صفوی ،نه
 .33دوغالت303 ،؛ کاسانی.07 ،
 .30دوغالت .213 ،کاسانی.0 ،
35. Babadžanov, 81.
 .36نثاری.70 ،
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بر مبنای انديشه های صوفیانه ،بلکه عمال در تکاپوهای علمايی چون فضل الله بن روزبهان
خنجی ،عالم مشهور سنی و دشمن سرشناس صفويان شیعه مذهب ،مبنای نظری میيافت.
دور از ذهن نیست که ارتباط موالنا قاضی با خاندان عبیدالله احرار نیز در اين موضع خان
شیبانی نسبت به او و اطرافیانش مؤثر بوده باشد .افزون بر اين احتماال خان شیبانی از تمايل
موالنا محمد قاضی به ظهیرالدين بابر ،شاهزاده تیموری وخويشان مغول او در انديجان
اطالع داشت.
بابر و شیوخ نقشبندی
مدتی بعد از شکست محمد خان شیبانی از شاه اسماعیل در نبرد مرو به 371ه ،ظهیرالدين
بابر ،شاهزاده تیموری توانست با کمک مستقیم صفويه قدرت را در ماوراءالنهر بهدست
گیرد .او در سمرقند سیاستی نزديک به صفويه پیش گرفت .ظاهرا تداوم ارتباط نزديک بابر با
صفويه شیعه مذهب و تغییراتی که باب میل آنها در کرسی ماوراءالنهر صورت گرفته بود،
مخالفت علمای سنی و اعیان محلی را در پی داشت .در واقع سیاستی که بابر در راستای
تداوم حمايت صفويان شیعه مذهب در سمرقند پیش گرفته بود ،موجب شد بسیاری از

حامیان پیشین او به دشمنانش يعنی ازبکان بپیوندند 37.در اين میان عبیدالله خان شیبانی
توانست در 918ه بابر و همچنین نجم ثانی ،هم پیمان صفويش را شکست داده و دوباره بر

ماوراءالنهر مسلط شود 38.عبیدالله که حکومت بخارا را برعهده گرفت ،مانند پدرش سلطان
محمود ،رابطهای حسنه را با شیوخ صوفی و علمای مذهبی برقرار کرد؛ ارتباطی که ريشه در
سیاست مذهبی او بعد از غلبه مجدد بر ماوراءالنهر داشت .در واقع ،در شرايط جديد

ماوراءالنهر به دنبال تسلط دوباره شیبانیان بر آنجا ،ارتباط و تعامل شیوخ صوفی نقشبندی و
صاحبان قدرت ،ضرورتی بیش از پیش يافت .همانطور که پیشتر اشاره شد ،يکی از اصلی-
 .37نک .دوغالت514 ،؛ حافظ تنیش55 ،؛ خاتون آبادی.009 ،
 .38حافظ تنیش.55 ،

ّ
 /14تاريخ و تمدن اسالمى ،سال هفدهم ،شماره سیوپنج ،تابستان 7044

ترين عوامل عدم تداوم قدرت دوباره بابر در ماوراءالنهر ،موضع او نسبت به صفويان شیعه-
مذهب و متعاقبا نارضايتیگسترده جريانمذهبی منطقه بود که بهرغم برخی مخالفتهای
پیشین از حکومت دوباره ازبکان سنیمذهب ،استقبال کرد .درک ازبکان شیبانی از اين

عامل وحدتبخش و هراس از نفوذ دوباره بابر و حامیان شیعهمذهبش 39،موجب شد تا
استقرار دوباره شیبانیان در ماوراءالنهر ،با نوعی تساهل بیش از پیش نسبت به جريانهای
مختلف سنیمذهب ،بهويژه پیروان طريقت نقشبنديه که احتمال همکاری مجدد آنها با
بابر وجود داشت و در زمان محمدخان شیبانی چندان محل توجه نبودند ،همراه باشد.
شیوخ نقشبندی در دوره دوم حکومت شیبانیان
پیشتر اشاره شد که سرشناستر ين شیخ نقشبندی در دوره محمد خان شیبانی ،موالنا محمد
قاضی بود که فعالیتش به داليلی از جانب خان محدود شده بود .وی در پی مرگ محمد

خان بخارا را به مقصد انديجان ترک کرد 01.ظاهرا اين تصمیم او بیش از آنکه به شرايط
ماوراءالنهر بعد از شکست شیبانیان ارتباط داشته باشد ،نتیجه غلبه سلطان سعید خان مغول
يکی از خويشان بابر بر انديجان بود که باعث شد شیخ مذکور از فضای خصمانه بخارا به
آنجا پناه ببرد .سابقه آشنايی و دوستی قاضی با خوانین مغول مقصد اخیر را برای او مناسب

میساخت 01.از موالنا محمد قاضی از اين پس اطالع چندانی در دست نیست تنها می-
دانیم که او بعد از غلبه مجدد ازبکها بر انديجان ،به خواهش يکی از خوانین ازبک به

تاشکند رفته و همانجا به سال 327ه از دنیا رفت 02.با وجود اين خلفای او ،ارتباطی
پیوسته و دامنه دار با حکومت شیبانیان را ادامه دادند که در رأس آنها بايد به خواجه احمد
 .39منابع از پاکسازی حامیان بابر که گمان میرفت به تشیع تمايل داشتند ،بعد از غلبه مجدد شیبانیان بر ماوراءالنهر
ياد کردهاند (نک .واصفی.)31/7 ،
 .01دوغالت.019 ،
41. Babadžanov, 79-80.
42. Ibid, 80.
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کاسانی اشاره کرد.
 .1کاسانى و تقويت پشتوانه نظری ارتباط صوفیه با صاحبان قدرت
با وفات موالنا محمد قاضی ،نقش اصلی را در تداوم حیات سیاسی نقشبنديه ،خلیفه او
خواجه احمد کاسانی ،مشهور به مخدوم اعظم دهبیدی ايفا کرد .کاسانی که حدود دوازده
سال همراه قاضی بود  ،میراث دار اصلی نفوذ معنوی او شد .از کاسانی بیش از ديگر شیوخ
نقشبندی آثار قلمی به جا ماندهاست که بر مبنای آنها میتوان عالوه بر پیگیری تغییرات
نظری در طريقت نقشبنديه دوره شیبانیان ،به تکاپوهای سیاسی او و پیروانش نیز پیبرد.
کاسانی عالوه بر بازتعريف اصول اساسی نقشبنديه ،ديدگاه سنتی شیوخ نقشبندی از جمله
خواجه عبیدالله احرار در باب ارتباط با صاحبان قدرت را بسط داد .اگر احرار انگیزه اصلیش

را از ارتباط با صاحبان قدرت ،حمايت از خلق و خدمت به آنها عنوان میکرد 03،از منظر
کاسانی اساسا زيست صوفیانه بدون حمايت حکومت و در رأس آن خان ممکن نبود .او در
رساله تنبیه السالطین آوردهاست« :اکابر گفتهاند سه چیز میبايد تا سالک ورزش اين نسب
شريف تواند کرد؛ اخوان و مکان و زمان ،فقیر میگويد :چهار چیز میبايد تا مرشد ترويج

اين نسبت کند :خان و اخوان و مکان و زمان» 00.کاسانی معتقد بود درويش بدون حمايت
سلطان هیچ کاری از پیش نمیبرد «چرا که اين طايفه را منکر و معترض بسیارست» 05.اين
ديدگاه او که ارتباط نزديک با برخی از خوانین و سالطین شیبانی را در پی داشت عمدتا
نتیجه مخالفت هايی بود که نه فقط از جانب اهل شريعت بلکه از طرف باورمندان ديگر
شاخههای طريقت نقشبنديه متوجه او و پیروانش بود.

06

 .03کاظم بیگی و ديگران.734 ،
 .00کاسانی744 ،؛ بخارايی.013-010 ،
 . 05صفايی.214 ،
 .06نظر به اهمیت کنشهای نظری و عملی خواجه احمد کاسانی در تاريخ سیاسی طريقت نقشبنديه ،حیات
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تا جايی که از گزارشهای موجود بر میآيد ،کاسانی در جلب توجه خوانین و سالطین
شیبانی تا حد قابل توجهی موفق عمل کرد .عبیدالله خان ،ضمن استقبال از خواجه احمد
کاسانی ،در بخارا برای او خانقاهی بنا کرد و با سرودن اشعاری عرفانی و ارسال آنها برای
او ،اعتقاد و احترام خود نسبت به طريقت نقشبنديه را نشان داد .ديگر سالطین شیبانی نیز
رفتاری مشابه با شیوخ نقشبندی داشتند .عبدالعزيز (958-908ه) ،فرزند عبیدالله نیز اگر
چه مريد شیخ ديگری بود اما ارتباطش با کاسانی را حفظ کرد.

07

هرچند تمامی اخالف نسبی و معنوی خواجه احمد کاسانی ،از رويکرد او به ارتباط با
صاحبان قدرت پیروی کردند اما خواجه محمد اسالم جويباری در میان خلفای او ،به سبب
موقعیتش در بخارا به عنوان عضوی از خاندانی مالک و سرشناس ،حضوری فعاالنهتر در

میدان سیاست داشت 08.شرايط آشفته سیاسی ماوراءالنهر در پی مرگ عبیدالله خان شیبانی
نیز زمینه را برای کنشگری او بیش از پیش فراهم ساخت.

سیاسی او در مقاله ای مستقل مورد بررسی قرار گرفتهاست .نک« .خواجه احمد کاسانی :سیاست در انديشه و کردار
شیخ صوفی» ،مجله تاريخ و فرهنگ.https://jhistory.um.ac.ir/article_40414.html ،
47. Vyatkin, 7.
 .08پدر خواجه محمد اسالم که از جمله مالکان و چهرههای بانفوذ منطقه به شمار میرفت به داليلی نامعلوم،
ظاهرا در يک شورش به قتل رسیده بود ( .)Ivanov, 49سرپرستی فرزند محمد اسالم را که هنگام مرگ پدر در
سنین کودکی به سر می برد ،جدش خواجه محمد يحیی برعهده گرفت .خواجه محمد يحیی و همچنین فرزند و
نوادگانش ،عاليق صوفیانه داشتند .يکی از آنها به نام موالنا احمد جويباری (پسر عم خواجه اسالم) ،از پیروان
خواجه احمد کاسانی بود .ظاهرا خواجه محمد اسالم از طريق همین موالنا احمد به حلقه مريدان کاسانی پیوسته
بود ( )Vyatkin,4به هر رو ،بهرغم برخی ترديدهايی که در پذيرش خالفت جويباری از سوی ديگر پیروان

کاسانی در منابع منعکس شدهاست ،آنچه عمال اتفاق افتاد ،بعد از وفات کاسانی ،خواجه اسالم اصلیترين میراث-

دار معنوی او شد (بخارايی .)12 ،افزون بر اين خاندان جويباری توانسته بودند تولیت مزار امام ابوبکر سعد و عوايد
مختلف حاصل از آن را نی ز در اختیار بگیرند .اسناد ملکی و تجاری متعددی که از خاندان مذکور بهجا ماندهاست
( ،)Ivanov, 84-328در کنار ديگر منابع ،به خوبی وضعیت مطلوب اقتصادی آنها را نمايان میسازد.

فراز و فرود حضور سیاسی شیوخ نقشبندی در دوره شیبانیان 71/

 .2شیوخ نقشبندی جويباری و منازعات داخلى خاندانهای ابوالخیرخانى
با مرگ عبیدالله ،خان مقتدر شیبانی به سال 906ه ،به زودی حکومت شیبانی وارد دورهای
از ناآرامی و آشفتگی شد .ساختار غیرمتمرکز اين حکومت ،زمینه را برای بی ثباتی در
دورههايی که خانی مقتدر در رأس هرم قدرت نبود ،فراهم میساخت .يکسال بعد از مرگ
عبیدالله خان ،در دوره عبداللطیف خان ،رقابت درونی شاخههای مختلف ابوالخیرخانی به
اوج خود رسید تا جايی که خان صرفا بر سمرقند تسلطی نسبی داشت و ديگر اياالت

همچون تاشکند ،میانکال و بخارا از حوزه نفوذ او بیرون بودند 09.اتحاد عبداللطیف خان با
نوروز احمد (براق) سلطان (حاکم تاشکند) نیز برای تغییر شرايط به نفع سمرقند بینتیجه
ماند .در اين شرايط آشفته که هر کدام از مدعیان قدرت برای تثبیت جايگاه خود تالش
میکردند ،جلب حمايت شخصیتهای پرنفوذ همچون شیوخ سرشناس نقشبندی جايگاه
ويژهای داشت .ظاهرا در ماجرای حمله براق خان 51به بخارا ،کاسانی از سوی عبدالعزيز
برای گفتگو با براق اعزام شده بود که در اين ماموريت ،خواجه اسالم جو يباری نیز او را
همراهی میکرد .تذکرههای مربوط به خاندان جويباری از خواجه اسالم به عنوان سفیر
اصلی عبدالعزيز نام برده و حضور کاسانی در اين سفر را رد کردهاند .بنا بر همین منابع ،بعد
از غلبه موقت براق خان بر بخارا و فرار عبدالعزيز ،بهرغم تمايل حاکم جديد (براق) به
ارتباط با خواجه اسالم ،وی از اين موضوع استقبال نکرده بود 51.با وجود اين ،بعد از
بازگشت دوباره عبدالعزيز به بخارا و با وجود نقشی که منابع مذکور در اين واقعه برای
خواجه اسالم مطرح کردهاند ،شواهدی برای ارتباط عبدالعزيز با خواجه در دست نیست.
تنها برخی از منابع از اعتقاد تعدادی از اطرافیان عبدالعزيز به خواجه محمد اسالم و

 .09در اين زمینه نک .تاج علی.69 ،
 .51براق خان يا نوروز احمد خان ،هفتمین خان شیبانیان بود که به سال  963از دنیا رفت )قطغان.)159 ،
 .51حسینی صديقی.67 ،
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حمايتشان از وی ياد کردهاند.

52

بر خالف عبدالعزيز ،فرزندان جانیبیک ،ديگر سلطان شیبانیان که در میانکال صاحب
قدرت بودند ،با خواجه محمد اسالم جويباری ارتباطی نزديک داشتند .آنها که پیشتر در
شمار هواداران و پیروان خواجه احمد کاسانی بودند ،بعد از وفات او به خواجه محمد اسالم
نزديک شدند .بنا بر اسناد باقی مانده از خاندان جويباری ،خواجه اسالم به سال 951ه

امالکی را از اسکندرسلطان فرزند جانیبیک خريداری کرده بود 53.اين موضوع افزون بر
عاليق اقتصادی اين شیخ نقشبندی ،ارتباط نزديک او با سلطان شیبانی را نیز نشان میدهد.
عبدالله فرزند اسکندر نیز که در چندين مورد شايستگی خود را برای کسب قدرت نشان داده

بود 50از حمايت خواجه اسالم برخوردار شد .منابع از پیشبینی خواجه اسالم مبنی بر
تسلط عبدالله بر بخارا ياد کردهاند 55.عبدالله در پی مرگ عبدالعزيز به سال 331ه و

اختالفات میان سالطین شیبانی متعاقب آن ،به وقت تصمیم برای حمله به خراسان
(334ه ) و نیز در جريان غلبه بر چارجوی و بخارا در 313-310ه ،از حمايت خواجه
اسالم بهرهمند گرديد .بنای عمارت خانقاه ،مسجد جامع و مدرسه بر سر مزار سعدالدين
ابوبکر سعد ،پاسخ عبدالله به حمايت های خواجه محمد اسالم بود.

56

52. Vyatkin, 9.
 .53ايوانوف ( )03خريدار اين امالک را ،خواجه احمد جويباری ،پدر خواجه اسالم دانسته و بر مبنای آن درباره
پیشینه ارتباط خاندان جويباری و فرزندان جانی بیک و همچنین میزان دارايیهای خواجه احمد به هنگام درگذشتش،
نتايجی گرفته است .اين در حالیست که عالوه بر تصريح سند مذکور بر خواجه اسالم به عنوان خريدار ،از خواجه
احمد با لفظ «مرحوم» ياد شدهاست (سند شماره .)217
 .50به عنوان نمونه او در 334ه توانست در مقابل سپاه مشترک سمرقند و تاشکند مقاومت کرده ،مانع از تصرف
واليت میانکال توسط آنها شود (نک .محمد يار بن عرب قطغان254 ،؛ حافظ تنیش.)723-724 ،
 .55حافظ تنیش.40 ،
 .56قطغان234 ،؛ حافظ تنیش.741 ،

فراز و فرود حضور سیاسی شیوخ نقشبندی در دوره شیبانیان 73/

 .3عبدالله خان و اوج حضور سیاسى شیوخ نقشبندی جويباری در دوره شیبانیان
هر چه بر قدرت عبدالله افزوده میشد ،نفوذ سیاسی خواجه محمد اسالم نیز بیشتر می-
گشت .ملزومات تشکیل قدرت متمرکز که خواست اصلی اسکندرخان و پسرش سلطان
عبدالله بود ،بزودی زمینه توسعه روابط اين شیخ نقشبندی را با حکومت شیبانیان فراهم
آورد .عبدالله به سال 314ه بعد از اينکه بر عمويش پیرمحمدخان غالب شد ،پدر خود را

از کرمینه به بخارا آورده ،بر تخت خانی نشاند و شخصا به توسعه متصرفات پرداخت 57.به-
زودی به منظور تشکیل حکومت مرکزی قوی ،ناچار به رويارويی با قدرتطلبی ديگر

سالطین محلی ازبک شد .همانطور که ايوانوف به درستی مطرح کردهاست ،او در راستای
غلبه بر اشراف ازبک که ايجاد دولت مرکزی قدرتمند در تعارض با منافعشان بود ،به علمای
مذهبی و شیوخ صوفی بهويژه خاندان نقشبندی جويباری میدان بیشتری داد .به باور
ايوانوف ،اين سیاست عبدالله ،نتیجه مواضع متفاوت دو گروه فئودالهای نظامی و خاندان-
های مذهبی و ّ
متمول نسبت به تشکیل حکومتی مرکزی و قوی بود .به ظن او ،اگرچه گروه
نخست از فقدان قدرتی متمرکز استقبال میکردند و داشتن استقالل و پرچمی خاص مايه
مباهاتشان بود ،اما برای دسته دوم ،اين آشفتگی و پراکندگی قدرت ،پذيرفتنی و قابل تحمل
نبود ،زيرا قدرت نظامی برای دفاع از دارايیهای خود نداشتند و تنها حکومتی مرکزی و

نیرومند میتوانست به آنها کمک کند 58.واکنش شیوخ يسوی نسبت به تالش عبدالله
جهت نزديک شدن به آنها به نوعی میتواند ّ
مويد اين ديدگاه ايوانوف باشد .همزمان با
شیوخ نقشبندی ،گروهی از پیروان خواجه احمد يسوی نیز در واليت میانکال حضور
داشتند .عبدالله عالوه بر ساخت خانقاهی برای شیخ قاسم عزيزان ،يکی از شیوخ سرشناس
آنها به سال 311ه در راستای سیاست پیش گفته ،تالش کرد تا ضمن پیشنهادهايی ملکی،

 .57حافظ تنیش.241 ،
58. Ivanov, 30.
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حمايت آنها را نیز بهدست آورد 59.با وجود اين ،شیوخ يسوی که بر خالف خواجگان
نقشبندی ،تمايلی به حضور در حوزههای اقتصادی و سیاسی نداشتند ،از پذيرش هدايای او
خودداری کرده و میگفتند «عبدالله میخواهد ما را به تزوير و ريا نوکر خود سازد ،ما نوکر
کس نمیشويم» 61.آنها اگر چه گاه به عنوان واسطه در بین طرفهای درگیری ايفای نقش

میکردند 61اما ظاهرا تمايلی به بسط نفوذ در بین صاحبان قدرت و بهره گیری از امکانات و
توجهات آنها نداشتند.
افزون بر اين ،تداوم روابط خصمانه شیبانیان-صفويه نیز بر ضرورت حمايت جريان-
های مذهبی سنی همچون نقشبنديه از حاکمیت میافزود .خاندان جويباری در جريان
نبرده ايی که از اين پس بین اين دو قدرت در گرفت ،از لحاظ مالی و معنوی از شیبانیان
حمايت میکردند .به عنوان نمونه ،بنا به گزارش حافظ تنیش ،به هنگام حرکت سپاه خان
ازبک به سوی خراسان در سال 995ه ،خواجه کالن جويباری «مال و منال وافر ،اسبان و
شتران و استران بقطار و مهار بخشید».

62

خواجه اسالم به سال 971ه از دنیا رفت 63در حالیکه میراث عظیمی از دارايیهای

غیر منقول ،نفوذ معنوی و همچنین سیاسی را برای جانشینانش به ارث گذاشت .ظاهرا او
جهت جلوگیری از پراکندگی میراثش ،عمده آن را در اختیار فرزند ارشدش ،خواجه سعد،

مشهور به خواجه کالن قرار داده بود 60.توصیفاتی که در منابع از مراسم کفن و دفن خواجه
اسالم ارائه شدهاست ،جايگاه باالی او نزد عبدالله سلطان را نشان میدهد.
 .59راقم سمرقندی.752 ،
 .61صديقی علوی.003 ،
 .61همو.013 ،
 .62حافظ تنیش.802 ،
.63حافظ تنیش272 ،؛ راقم سمرقندی.751 ،
 .60حسینی صديقی.14 ،
 .65حافظ تنیش.275 ،
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ثبات سیاسی و شکوفايی اقتصادی حکومت شیبانیان در دوره عبدالله ،برای خاندان
جويباری فرصتی منحصر به فرد برای توسعه دارايی و نفوذ بود .خواجه کالن جويباری،
ضمن مشارکت فعال در وقايع دوره عبدالله ،به میزان قابل توجهی بر اموال خاندان خود
افزود .دستگاه قدرت پیچیدهای که او به سبب تمول و همچنین حمايت صاحبان قدرت در
اختیار داشت ،کمتر از يک حکومت مقتدر محلی نبود .به نظر میرسد که تنها نمونه مشابه
قدرت گسترده خواجه کالن را میتوان در مورد عبیدالله احرار و فرزندش خواجه محمد
يحیی مشاهده کرد .صاحب مطلب الطالبین ،ضمن برشمردن دارايیهای خواجه کالن ،به
بسیاری از کارگزاران او اشاره کردهاست .بنا بر همین منبع ،در دستگاه پیچیده خواجه کالن
تقريبا تمامی مقامهای يک دولت اعم از وزير ،قوشچی ،قاضی ،مهردار ،کاتب ،وکیل و
سرکاردار وجود داشت 66.او همچنین در مقام خلیفه خواجه اسالم ،به عنوان شیخ و مرشد
نقشبندی نیز دستکم از جانب دربار و حامیان آن ،به رسمیت شناخته میشد .اين در حالی
بود که محمد امین کاسانی ،بعد از وفات خواجه اسالم جويباری ،بدون هیچ اشارهای به رد

يا تأيید جانشینی خواجه کالن ،خود بر مسند پیشوايی نشست 67.خواجه کالن جويباری که
با تکیه بر حمايت عبدالله و همچنین دستگاه گسترده اقتصادیاش ،در اين زمان ديگر نیازی
به تأيید کاسانی نداشت ،بدون توجه به پیشوايی کاسانی ،به کار خود ادامه داد .اين نمونه به
خوبی میتواند تأثیر ارتباط شیوخ صوفی با صاحبان قدرت در گستره نفوذ و همچنین تداوم
حیات سلسله آنها را نشان دهد .نوادگان کاسانی نیز در ادامه ضمن ارتباط با حکومت گران
محلی ،به گسترش شاخه دهبیدی نقشبنديه ادامه دادند .خواجگان ترکستان شرقی از نوادگان
خواجه محمد امین و خواجه اسحاق کاسانی ،فرزندان مخدوم اعظم بودند.
اساسیترين نقشی که خواجه کالن جويباری در ارتباط با حکومت شیبانیان در
ماوراءالنهر ايفا کرد ،اقدام او جهت توجیه مقام خانی برای عبدالله بعد از مرگ پدرش،
 .66حسینی صديقی.35 ،
 .67بخارايی.13 ،
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اسکندرخان به سال 337ه بود .بنا بر سنت ازبکان شیبانی ،مسنترين فرد در خاندان
ابوالخیرخانی ،به عنوان خان انتخاب میشد و ديگران دستکم به شکل ظاهری حاکمیت

او را میپذيرفتند 68.عبدالله در آن زمان  37ساله بود و افراد مسنتری از او در میان سالطین
شیبانی حضور داشتند؛ بنابراين بعد از شنیدن خبر مرگ پدر ،خواجه کالن جويباری را برای
مشورت فراخواند .عبدالله در حضور خواجه کالن و ديگر خواص و صاحب منصبان ،بر
ضرورت جايگزينی اصل صالحیت دينی به جای شرط سنی تأ کید کرد .متعاقبا ،خواجه
کالن ضمن تأيید پیشنهاد سلطان ،خود عبدالله را تنها گزينه مناسب برای مقام خانی

دانست 69.عبدالله خان به زودی اين حمايت خواجه کالن را با تعارفات و هدايايی
سخاوتنمدانه جبران کرد.

71

 .4رقابت سمرقند و بخارا و بازتاب آن در کنش سیاسى خاندانهای نقشبندی
هر چند عبداللهخان شیبانی موفق شد ساختار پراکنده قدرت در ماوراءالنهر دوره شیبانی را
به نفع حکومتی متمرکز با محوريت بخارا تغییر دهد ،اما همچنان زمینههای بیثباتی وجود

داشت .افزون بر ماهیت ضد تمرکزگرايانه سالطین و به تبع آنها قبايل ازبک 71،رقابتهای
سنتی میان اياالت ماوراءالنهر نیز در اين امر مؤثر بود .تبعا مردم سمرقند ،کرسی سنتی
ماوراءالنهر ،سیادت بخارا را به راحتی بر نمیتابیدند .به همین سبب همواره مخالفان
تمرکزگرايی ،از حمايت سمرقندیها برخوردار بودند .شیوخ نقشبندی سمرقند نیز در اين
منازعات ،همواره جانب مخالفان بخارا را داشتند که به نوبه خود در تقابل آنها با خاندان
نقشبندی جويباری ،حامی حکومت عبدالله خان در بخارا نیز مؤثر بود .در ضیاء القلوب،
 .68قطغان555 ،؛ حافظ تنیش.424 ،
 .69قطغان550-555 ،؛ حافظ تنیش.424 ،
 .71حافظ تنیش.111 ،
ّ
 .71در اين باب نک .ابراهیمی« ،تحول در حاکمیت سیاسی.747-15 ،»...
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در چندين مورد به عداوت عبداللهخان و خواجه اسحاق دهبیدی اشاره شدهاست .مؤلف
اين اثر ،علت دشمنی عبدالله خان با مرادش را پیشبینی خواجه اسحاق درباره آينده يکی از
شاهزادههای شیبانی دانستهاست:
«سبب عداوت عبدالله خان به حضرت ايشان ]خواجه اسحاق[ اين بود که روزی
حضرت ايشان از واليت بلخ متوجه واليت سمرقند شدند به قريهای که آنرا ترمیذ میگويند
رسیدهاند جناب محمد سلطان در آنجا بودهاست و او به مالزمت حضرت ايشان آمده
حضرت ايشان دست مبارک را بر پشت سلطان مانده گفته بودهاند که مردانه باش تو آخر
پادشاه کالن میشوی و اين واقعه را شخصی به عبدالله خان رساندهاند و ازين وجه او را
دشمنی پیدا شدهاست».

72

هويت دقیق محمد سلطان مذکور در گزارش ضیاءالقلوب مشخص نیست ،اما به
احتمال زياد او يکی از فرزندان پیر محمد خان حاکم بلخ بودهاست .در مسخر البالد به
محمد سلطان و همچنین شاه محمد سلطان به عنوان فرزندان پیر محمد خان اشاره شده که

هر دو بعد از تسلط عبدالله خان بر بلخ به قتل رسیدهاند 73.دور از ذهن نیست که در
منازعات بخارا و بلخ _که در اختیار پیر محمد خان عموی عبدالله خان و سپس پسرش دين
محمد خان بود_ خواجه اسحاق از بلخ حمايت میکردهاست .در يک مورد ديگر نیز مؤلف
ضیاءالقلوب از امداد خواجه اسحاق به ياران پیرمحمد خان حاکم بلخ در برابر عبدالله ياد
کردهاست 70.بالطبع هرگونه ضعف بخارا میتوانست برای حامیان خواجه اسحاق در
سمرقند مسرت بخش باشد ،زيرا آنها نیز از قدرت روزافزون عبدالله در امان نبودند .در
ادامه روايت فوق از ضیاءالقلوب آمدهاست« :باباخان و درويش خان خطها فرستاده بودند
از برای حضرت ايشان و التماس نموده بودند که فقیر به شرف ديدار مشرف سازند و اين
 .72مالمحمد عوض.102 ،101 ،
 .73قطغان.189 ،
 .70مال محمد عوض.21 ،
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خطها به دست عبدالله خان افتاده و او را به خاطر رسید که ظاهرا حضرت ايشان به آنها
التفات دارند و مرا نمیخواهند».

75

بنا بر منابع موجود ،درويش خان و بابا سلطان ،فرزندان و جانشینان براق خان بن
سیونجک خان (حک 959-963ه) ،خان شیبانی مقیم سمرقند بودند که بعد از مرگ پدر

به ترتیب حکومت شهرهای تاشکند و سمرقند را برعهده گرفتند 76.بعد از غلبه عبدالله بر

سمرقند و عقب نشستن فرزندان براق خان به تاشکند ،تا چند سال میان بخارا و آنها بهويژه
بابا سلطان منازعه برقرار بود 77.بنا بر اشارات ديگر ضیاءالقلوب 78ترديدی نیست که اسامی

مذکور در روايت فوق مربوط به همین فرزندان براق خان است .آنها در شمار حامیان
خواجه اسحاق بودهاند و همین ارتباط موجب غضب عبدالله خان از اين شیخ نقشبندی
می شد .بنا بر اثر مذکور ،خواجه اسحاق و يکی ديگر از شیوخ نقشبندی سمرقند ،خواجه
هاشم احراری ،مدتی را به دستور عبدالله خان در زندان سپری کرده بودند.
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در ضیاء القلوب از ارتباط خواجه اسحاق دهبیدی با سلطان سعید يکی از ديگر

سالطین سمرقند و رقبای عبدالله نیز ياد شدهاست 81.سلطان سعید (بن ابوسعید خان بن
کوچکونجی خان) که توانسته بود به کمک والی کاشغر به سال 313ه بر کرسی میراثی خود

يعنی سمرقند غلبه يابد تا سال 344ه ،بنا بر مسخرالبالد ،بر سر قدرت بود 81.بنا بر
ضیاءالقلوب ،سلطان سعید از خواجه اسحاق _که مدتی در حصار ساکن بود_ دعوت کرد
تا دوباره به سمرقند بازگردد .خواجه نیز بعد از دريافت نامه سلطان به سمرقند بازگشت و از
 .75همو.102 ،
 .76قطغان.714 ،
 .77همو.711-717 ،
 .78همو.717 ،
 .79مال محمد عوض.53 ،
 .81همو.15 ،
 .81قطغان.701-701 ،
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حمايت او برخوردار شد 82.بعد از مرگ سلطان سعید ،خواجه اسحاق مدتی را در کاشغر و
همچنین بین قرقیزها گذراند.

83

خواجه اسحاق از جانب عبدالمؤمن خان ،فرزند و جانشین عبدالله خان نیز تحت
فشار بود .عبدالمؤمن ،خواجه اسحاق را وادار به مهاجرت به بلخ کرد که البته بنا بر منابع به

سبب قتل عبدالمؤمن عملی نشد 80.نکته جالب توجه در اين باب اشارهای است که در
ضیاءالقلوب به قاتل عبدالمؤمن و ارتباطش با خواجه اسحاق شدهاست .بنا بر روايت آمده
در اين اثر ،شخصی به نام عبدالواسع بی ،قاتل عبدالمؤمن مدعی بود دستور قتل را از

مرادش خواجه اسحاق دريافت کردهاست 85.اينکه عبدالواسع بی _از امرای عبدالله خان_

در واقعه قتل عبدالمؤمن دست داشته ،در منابع ديگر نیز آمدهاست 86.آنچه در اين میان

می تواند جالب توجه باشد ،ارتباط اين امیر که در سمرقند صاحب قدرت و نفوذ بود 87با
خواجه اسحاق دهبیدی است .در مجموع از آنچه آمد ،کامال آشکار است که شیوخ
نقشبندی سمرقند بهويژه خواجه اسحاق در شمار حامیان و طرفداران رقبای سمرقندی
عبدالله خان و جانشین او عبدالمؤمن بودهاند.

88

بهنظر میرسد عامل ديگری نیز در شکلگیری و تداوم اين مواضع مؤثر بود که ريشه در
اختالفات داخلی شاخههای نقشبنديه داشت .اگر چه نقشبنديه بخارا عمدتا تحت نفوذ
 .82مال محمد عوض.74 ،
 .83همو.25 ،22 ،
 .80همو.57 ،
 .85همو.774 ،
 .86ترکمان.592/2 ،
 .87قطغان.271 ،
 .88پژوهشهای جديد از احتمال انگیزههای سیاسی خواجه اسحاق و تمايل شخصی او به کسب قدرت نیز اشاره
کردهاند .موضوعی که از نظر آنها به سبب شمار قابل توجه طرفدارن خواجه مذکور برای دربار بخارا نگرانکننده بود
).(Damrel, 33
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خاندان نقشبندی جويباری بودند که از ارتباطی نزديک با دربار شیبانیان برخوردار بود اما در
ديگر نواحی ماوراءالنهر ،بهويژه تاشکند و سمرقند همچنان اخالف نسبی خواجه احمد
کاسانی دارای نفوذ و اعتبار بودند .بنا بر گزارشهای موجود ،در دهههای پايانی حکومت
شیبانیان ،میان اين خاندانهای نقشبندی اختالفاتی قابل توجه وجود داشت .پیشتر اشاره
شد که خاندان جويباری نیز از طريق خواجه احمد کاسانی دهبیدی به طريقت نقشبنديه
میپیوستند از اين جهت آنها کامال در رقابت با اسحاق خواجه دهبیدی به عنوان ديگر

مدعی جانشینی مخدوم اعظم کاسانی قرار میگرفتند 89.در مقامات محموديه ،گزارشهايی
مبنی بر اختالف شديد میان خواجگان جويباری و خواجه خاوند محمود نقشبندی به عنوان
مريد اسحاق خواجه دهبیدی به چشم میخورد .در يکی از اين گزارشها ،باقی بیک حامی

شیوخ جويباری در وخشی (مولد خواجه محمود) ،بارها خواجه مذکور را در جريان ساخت
خانقاهی برای خواجگان دهبیدی ،مورد تهديد قرار داده بود.

91

نتیجه
حضور پررنگ سیاسی شیوخ نقشبندی که حدودا در نیمه دوم حکومت تیموری تثبیت شده
بود بعد از فروپاشی اين حکومت ،به داليلی چند همچنان تداوم يافت .ظهور حکومت
شیعه مذهب صفوی در ايران در توجه صاحبان قدرت در ماوراءالنهر به جريانهای سنی
مذهب و تالش برای تقويت پايگاه مذهبی خود در بین مردم مؤثر بود .در پی غلبه
 .89الزم به ذکر است اگر چه ظاهرا جانشینی خواجه محمد اسالم جويباری به عنوان يکی از خلفای اصلی خواجه
احمد کاسانی توسط فرزند ارشدش محمد امین کاسانی پذيرفته شده بود ،اما هیچگونه شاهدی در دست نیست که
اخالف کاسانی جانشینی خواجه کالن ،فرزند خواجه محمد اسالم را نیز بذيرفته باشند بلکه بر عکس شواهد موجود
حاکی از باالگرفتن تدريجی اختالف میان آنهاست .رقابتی که نه تنها میان خاندانهای جويباری و کاسانی ظهور و
بروز داشت بلکه در بین اخالف نسبی مخدوم اعظم (تحت عناوين اسحاقیه و آفاقیه) نیز ديده میشد (در اين باره
نک.)Damrel, 61 .
90. Damrel, 78-83.
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ظهیرالدين بابر بر ماوراءالنهر به کمک شاه اسماعیل صفوی ،اين موضوع ضرورت بیشتری
يا فت .به همین سبب ،بعد از پیروزی مجدد شیبانیان بر بابر ،نه تنها شواهدی از توسعه
روابط خوانین و سالطین شیبانی با شیوخ نقشبندی در دست است بلکه برخی از آنها خود
نیز در جرگه صوفیان نقشبندی در آمدند .از آنجا که بابر قبل و بعد از تشکیل حکومت در
هند ،از جمله هواداران شیوخ نقشبندی بود ،به تدريج شیوخ مذکور در دستگاه قدرت او
جايگاه ويژهای يافتند .طبیعتا رويای بازپسگیری ماوراءالنهر نیز در تداوم اين ارتباط مؤثر
بود .پژوهش حاضر همچنین نشان داد که چگونه رقابت بین خاندانهای نقشبندی موجب
بروز کنشهای سیاسی و برقراری مناسبات میان شیوخ هر کدام از خاندانها و مراکز قدرت
و حکام ماوراءالنهر میگشت .افزون آنکه عدم ورود شیخ يکی از شاخهها به عرصه
سیاست به مفهوم کنارهگیری ساير شیوخ همان شاخه يا ديگر شاخهها از سیاست نبود .ديگر
آنکه اقدامات و مواضع سیاسی شیوخ و خاندانهای نقشبندی با رقابت سنتی بین شهرها و
خاندان های حاکم بر ماوراءالنهر در هم تنیده بود .مجموعه اين عوامل در تداوم حضور و
نقشآفرينیهای سیاسی شیوخ نقشبندی در دوره شیبانیان مؤثر بود.
کتابشناسى
ابراهیمی ،فهیمه« ،روابط سیاسی نقشبنديان با حاکمان (سده پانزده-نوزده میالدی)» ،پژوهشنامه تاريخ
اسالم ،سال اول ،شماره چهارم7534 ،ش.
ُ
هموّ « ،
تحول در حاکمیت سیاسی و نظام ديوانی ازبکان ماوراءالنهر (فرارود) از (قرن 75-3ق/
73ـ73م)» ،فصلنامه دولت پژوهى ،شماره7533 ،20ش.
الگار ،حامد ،نقشبنديه ،ترجمه داود وفايی ،تهران ،انتشارات مولی7534 ،ش.
بداونی ،عبدالقادر بن ملوک شاه ،منتخب التواريخ ،بهکوشش توفیق سبحانی و مولوی احمد صاحب،
تهران ،انجمن آثار و مفاخر فرهنگی7513 ،ش.
بخارايی ،محمد سعید بن امیر محمد ،جمرات الشوق ،نسخه خطی ،کتابخانه مجلس شورای اسالمی،
شماره ثبت .211110
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بدلیسی ،شرف خان ،شرفنامه ،بهکوشش والديمیر ولییامینوف ،تهران ،اساطیر7511 ،ش.
تاج علی ،زينت ،دولت شیبانیان ،پايان نامه کارشناسی ارشد ،رشته تاريخ اسالم ،دانشگاه الزهرا،
7545ش.
ترکمان ،اسکندربیک ،تاريخ عالم آرای عباسى ،بهکوشش ايرج افشار ،تهران ،امیرکبیر1382 ،ش.
تتوی ،قاضی احمد ،تاريخ الفى ،بهکوشش غالمرضا طباطبايی مجد ،تهران ،علمی و فرهنگی،
7542ش.
خاتونآبادی ،سید عبدالحسین ،وقايع السنین واالعوام ،بهکوشش محمد باقر بهبودی ،تهران ،کتابفروشی
اسالمیه7532 ،ش.
خنجی ،فضلالله ،مهمان نامه بخارا ،بهکوشش منوچهر ستوده ،تهران ،علمی فرهنگی7540 ،ش.
حافظ تنیش ،عبدالله نامه ،نسخه خطی ،کتابخانه و مرکز خراسان شناسی آستان قدس رضوی ،شماره
ثبت .2887
حسینی صديقی ،محمد طالب بن تاج الدين حسن خواجه ،مطلب الطالبین ،بهکوشش غالم کريمی و
ايرکین میرکاملوف ،تاشکند2112 ،م.
خواند میر ،غیاث الدين بن همام الدين ،تاريخ حبیب السیر ،تهران 7544ش.
دوغالت ،میرزا محمد حیدر ،تاريخ رشیدی ،بهکوشش عباس قلی غفاری فرد ،تهران ،میراث مکتوب،
7545ش.
راقم سمرقندی ،میر سید شريف ،تاريخ راقم ،بنیاد موقوفات ايرج افشار ،تهران1381 ،ش.
صديقی علوی ،شیخ محمد عالم ،لمحات من نفحات القدس ،الهور7041 ،ق.
غوثی شطاری ،گلزار ابرار ،بهکوشش محمد ذکی ،علیگره2111 ،م.
قاسم بن محمد شهر صفايی ،انیس الطالبین ،نسخه خطی ،کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران ،شماره ثبت
.9712
قاضی ،محمد بن برهان الدين سمرقندی ،سلسله العارفین و تذکره الصديقین ،بهکوشش احسانالله
شکراللهی ،تهران ،کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی 1388 ،ش.
قطغان ،محمد يار بن عرب ،مسخرالبالد ،بهکوشش نادره جاللی ،تهران ،میراث مکتوب7543 ،ش.
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نقشبندی و سیاست در دوره تیموری» ،پژوهشنامه تاريخ تمدن اسالمى ،دوره  ،32شماره  ،7بهار و
تابستان .7534
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کاشفی ،موالنا فخرالدين علی بن حسین واعظ ،رشحات عین الحیات ،بهکوشش علی اصغر معینیان،
2536ش.
کاسانی ،خواجه احمد ،تنبیه السالطین ،نسخه خطی ،در مجموعه بیست و يک رساله ،کتابخانه مجلس
شورای اسالمی ،شماره ثبت .86688
کوهستانی ،مسعود بن عثمان ،تاريخ ابوالخیرخانى ،نسخه خطی ،کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران،
مجموعه عکس .2474- 27
غوثی شطاری ،گلزار ابرار ،بهکوشش محمد ذکی ،علیگره2111 ،م.
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