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 چکیده
همچون تصوف را در قلمرو پهناور  یررسمیغ یاعتقاد یهاانیوضع جر رییتغ ۀنیمغوالن زم تیمتفاوت حاکم یفضا

در  یشهیتبهع، بازاندمتعدد و بهه یهاقتیبرآمدن طر ،یاسیس یخروج تصوف از انزوا ییفضا نیفراهم کرد. چن رانیا
تحهت  یکه در قرن نهم هجر هینقشبند ینشگررا سبب شد. ک یو اجتماع یاسیس ینسبت به کنشگر انیصوف ۀشیاند

و  یبها تهالن ن هر انیبانیشه ۀشده بهود، در دور تیتثب رانیاحرار در شمال شرق ا داللهیچون خواجه عب یوخیش ریثأت
 یمتفاوت کاسهان یاسیس کردیرو لی. پژوهش حاضر به تحلافتیداوم توسعه و ت ر،ییتغ ،یخواجه احمد کاسان یعمل

 ۀمهیدر ن هیبها صهوف ینهید یپژوهش، رقابت و مخالفت علمها نیا یهاافتهیو عوامل مؤثر بر آن پرداخته است. بنا بر 
از  ییشهوایبر سر پ ینقشبند وخیدوم و رقابت ش ۀدر دور انیبانیش ینید استیس ینسب رییتغ ،یبانینخست حکومت ش

 یبهرا یکهه کاسهان یگهاهی. جاواداشت هینقشبد ۀشیمعمول اند انیدر جر رییرا به تغ یکاسان ان،یموریت یفروپاش یپ
تفهاوت  ینقشهبند وخیشه ۀو محتاطانه یسهنت دگاهیهبا د در ن ر گرفت، کامالا  انهیخان در سلوک صوف تیجلب حما

سهنت  تیهکل فیبهازتعر نیخهان و همچنه یبهرا یمعنهو گهاهیجا ،یصهوف وخیش یبرا یداشت. طرح نقش اجتهاد
 گرفته توسط او بود. صورت راتییتغ گرید ۀخواجگان از جمل

 
 .یخواجه احمد کاسان ،یاسیس ۀشیاند ه،ینقشبند ان،یبانیماوراءالنهر، ش: هاکلیدواژه
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Abstract 

The distinct atmosphere characterizing Mongol rule did the groundwork for a shift in 

the informal belief systems such as Sufism in the vast territory of Iran. This 

atmosphere paved the way for the rise of Sufism from political isolation, and the 

emergence of various sects, which consequently provoked a revisiting of Sufi thoughts 

on political and social activism . 

Naqshbandi, which was founded in the ninth century AH thanks to the efforts of 

sheikhs such as Khajeh Obaidullah Ahrar in northeastern Iran, underwent changes, 

developed and persisted during the Sheibanian period under the theoretical and 

practical contributions of Khajeh Ahmad Kasani. The present study explores the 

distinctive political approach of Kasani and the main determinants of his approach. 

Informed by the findings of this study, the rivalry and antagonism of religious 

scholars toward Sufism in the first half of Sheibani rule, the modification of 

Sheibanian’s religious policy in the second half and the rivalry of Naqshbandi sheikhs 

for leadership following the collapse of the Timurids urged Kasani to change the 

conventional belief system of Sheibanian. The position that Kasani ascribed to the 

advocacy of Khan in the Sufi tradition was radically different from the traditional and 

cautionary view of the Naqshbandi sheikhs. The assignment of an ijtihad role to the 

Sufi sheikhs, the spiritual status of the khan, as well as the redefinition of the 

Khajegan’s tradition were among other changes introduced by Kasani. 

 

Keywords: Transoxiana, Sheibanian, Naqshbandieh, Political Ideas, Khajeh Ahmad 
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 مقدمه
کم از زمان مرگ تیمور که کشمکش شاهزادگان را در پی داشت، شواهدی از ورود شیوخ نقشبندی بهه دست

ق( ه از خلفهای 188النهر در دست است. عالوه بر ارتباط خواجه محمهد پارسها )د.میدان سیاست ماوراء
ق(، داماد 118(، خواجه عالءالدین عطار )د.ق105ه111( ه با شاهرخ )حکه :ق110بهاءالدین نقشبند )د.

ی و خلیفۀ نخست خواجه بهاءالدین نقشبند و فرزندان و مریدان او نیز ارتباطی نزدیک بها کهارگزاران تیمهور
داشتند. با وجود این، اوج این ارتباط مربوط به نیمۀ دوم قرن نهم هجهری بهود کهه خواجهه عبیداللهه احهرار 

ق( نفهو  و اعتبهار 188هه119ق(، از شیوخ نقشبندی سمرقند، در دربار ابوسعید تیموری )حکهه :118)د.
  0توجهی یافت.قابل

است و ارتبهاط بها صهاحبان قهدرت سهخن شیوخ قبل از احرار کمتر دربارۀ چرایی حضور در میدان سی
ها نسبت به سیاست و صاحبان قدرت سخن گفت. با وجود این در توان از رویکرد آناند. بنابراین، نمیگفته

های سیاسی شیوخ نقشهبندی در قالهب الگوههایی مشهخ  های جدید تالن شده است که کنشپژوهش
وط به خواجگان هرات از سه نوع الگوی فعالیت و رویکرد ای مربتن یم و ارائه شوند. یورگن پاول در مطالعه

سیاسی شیوخ صوفی یاد کرده است: الگوی اشرافی، الگوی احتسابی و الگوی حمایتی. در الگوی اشرافی، 
گهری در میهان ههایی ماننهد میهانجیشیوخ صوفی سرشناس همچون عضوی از طبقۀ اشراف به ایفای نقش

پرداختند. امر به معروف و نهی از منکر صهاحبان های سیاسی میوریتمأمدعیان قدرت، سفارت و دیگر م
گرفهت. در الگهوی حمهایتی، ها  یل الگوی احتسابی قرار میقدرت و نوعی عملکرد محتسبانه نسبت به آن

هها و فعالیت 8کردنهد.شیوخ صوفی از منافع مردم در مقابل حکومت و ظلم و ستم احتمالی آن حمایت می
تمام شیوخی را که در دورۀ تیموری و ابتهدای دورۀ شهیبانی بها صهاحبان قهدرت در ارتبهاط  رویکرد سیاسی

ق( تغییهری در 901ه166توان در  یل سه الگوی یادشده جای داد؛ اما با خواجه احمد کاسانی )بودند، می
 رویکرد سیاسی شیوخ نقشبندی به قدرت و صاحبان آن ایجاد شهد کهه آن را تها حهدودی از شهیوخ سهلف

 متمایز ساخت. 
عملگهرای شهمول و رغم اهمیتی که در تهاریخ طریقهت جهانحیات سیاسی خواجه احمد کاسانی، به 

حالی است که افزون بر چندین تذکره و شرح حهال در نقشبندیه دارد، چندان محل توجه نبوده است. این در

                                                 
(: 1991) بههار و تابسهتان  1، شهمارۀ 01 تاریخ تمدن  سالدیم پژوهشنامۀ ، «شیوخ نقشبندی و سیاست در دورۀ تیموری»کاظم بیگی و دیگران، محمدعلی  .0

 .105ه190
2. Jurgen Paul, “The Khwajagan at Herat During Shahrukh's Reign”, Afghanistan's Islam: From Conversion to the Taliban, 
edited by Nile Green (California Press: 2017): 230-245.  
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ههای العه در باب آرای او در زمینههتواند مطرسالۀ فارسی از وی به جا مانده که می 95باب کاسانی، حدود 
 توجهی تسهیل کند. مختلف از جمله سیاست را تا حد قابل

انهد، در اگرچه رساالت کاسانی تاکنون در قالب یک مجموعۀ منسجم تصهحی  نشهده و انتشهار نیافته
وب شدخی  آثدار مت دان با عنهوان ها پرداخته شده است. گاردنر در رساله دکتریها به آنبرخی از پژوهش

تالن کرده است که همۀ رسهاالت  سلنین خوسجگ  کاالان : سحمن بن موالنا جیلصوف  سز آالخای مرکزی
حجم زیاد آثار مذکور و نیز عدم مهارت مؤلهف در خهوانش ایهن متهون فارسهی کاسانی را گردآوری کند و 

جها کهه تعهدادی از این، از آنبا وجود  0ها شده است.توجهی در تصحی  آنهای قابلباعث راه یافتن اشتباه
مفصهل نویسهنده در بهاب  رساالت موردن ر در ایران قابل دسترس نیست و همچنین ن ر بهه مقدمهۀ نسهبتاا 

شناسهان کاسانی و رساالتش، مطالعۀ پژوهش گاردنر حهائز اهمیهت اسهت. الکسهاندر پاپهاس از نقشبندیه
تنبخد  بها محوریهت رسهالۀ « ی قرن شهانزدهمشیوخ و سالطین در آسیای مرکز»فرانسوی پژوهشی با عنوان 

پاپهاس ضهمن ارائهۀ تواند برای مطالعۀ حاضهر راهگشها باشهد. که می 8کاسانی انجام داده است سلسیطخن
ای مختصر از حیات کاسانی و همچنین فضای سیاسی مهاوراءالنهر در دورۀ حیهات او، تهالن کهرده پیشینه

تباط دوگانه صوفی ه سلطان را از من هر شهیخ نقشهبندی مهذکور ار تنبخ  سلسیطخناست با تکیه بر محتوای 
تنبخد  بهه محتهوای رسهالۀ  آیهد، صهرفاا طور که از عنهوان کهارن برمیتوصیف کند. وی در این راستا، همان

ها و رویکرد سیاسهی ن ر داشته است که این امر او را از پرداختن به عوامل گوناگون مؤثر بر کنشسلسیطخن 
هها و بختیار باباجانوف، پژوهشگر برجستۀ ازبک نیهز ه عهالوه بهر بررسهی تهذکرهشته است. کاسانی بازدا

هه پژوهشهی در بهاب ارتبهاط ظهیرالهدین بهابر و شهیوخ 9اندهایی که دربارۀ کاسانی نگاشته شدهنامهزندگی
کهه  4جام داده اسهتاو ه ان رالالۀ بابری مبتنی بر  عمدتاا  –ویژه خواجه احمد کاسانی نقشبندی ماوراءالنهر به

شناس اتریشی، نیز در اثرن بها عنهوان فلوریان شوارتز، ایرانبرای مطالعه حاضر از اهمیت برخوردار است. 
توجهی را در زمینۀ حضور فعاالنۀ شهیوخ صهوفی اطالعات قابل 61درسویش و جامع  در آالخای مرکزی قر  

                                                 
1. Victoria Gardner, The written representations of a central Asian Sufi shaykh: Ahmad ibn Mawlana Jalal Al-Din Khwajagi 
Kasani Makhdum-i-Azam, Ph.D. diss. (University of Michigan: 2006). 
2. Alexandre Papas, “Cheikhs et sultans en Asie centrale au XVIe siècle: Une analyse de la Risâla-yi tanbîh al-salâtîn 
d’Ahmad Kâsânî Dahbidî”, L’autorité religieuse et ses limites en terres d’islam. Approches historiques et anthropologique, 
edited by N. Clayer, A. Papas et B. Fliche, (Brill: 2013): 11-31. 
3. Bakhtyar Babadzanov, “Biographies of Makhdum-i A ‘zam al-Kasani al-Dahbidi, Shaykh of the Sixteenth-Century 
Naqshbandi,” Manuscripta Orientalia 5, 2 (1999): 3–8; "Mukhammad Kazi," Islam na territorii byvshei Rossiiskoi imperii, 
Entsiklopedicheskii slorar', ed. S. M. Prozorov (Moscow: Izdatel'skaya Firma "Voslochnaya literatura", RAN, 1998). 
4. Idem, “Zahir al-Din Muhammad Mirza Babur et les Shaykh Naqshbandi de Transoxiane,” Cahiers d’Asie Central 1–2 
(1996): 219–226. 



            70                یصوف خیو کردار ش شهیدر اند استی: سیدیدهب یخواجه احمد کاسان    9911بهار و تابستان 

چند شوارتز در مطالب مربوط بهه کاسهانی هر از جمله کاسانی در عرصۀ جامعه و سیاست ارائه داده است.
گفته از باباجانوف متکی بوده است، همچنان بهه سهبب پهرداختن بهه برخهی از های پیشبر پژوهش عمدتاا 

  0جزئیات حیات شیخ نقشبندی مذکور حائز اهمیت است.
یاسهی او ههای سهای انجام شده در ایران نیز برخی از رساالت خواجه احمهد و کهنشدر میان پژوهش

 8ای منتشر کرده است،کاسانی را تصحی  و در قالب مقاله گل نوروزاند. پژوهنده که رسالۀ مورد توجه بوده
نامۀ کاسانی و ارتباط او بها سهالطین و خهوانین شهیبانی اختصهاص داده مفصل را به زندگی ای نسبتاا مقدمه

ه عرفانی انوف، درپی بازخوانی رابطۀ سیاسیاست. گالله هنری نیز در پژوهشی با موضوعی مشابه اثر باباج
او دنبهال کهرده  رالدالۀ بابرید ظهیرالدین بابر و خواجه احمد کاسانی بوده است که آن را در قالب تصهحی  

رغم های دیگر، از جمله تحقیقات باباجانوف را ندیهده اسهت، بههنویسندۀ مقالۀ مذکور که پژوهش 9است.
به رابطۀ سیاسی ه عرفانی کاسانی و بابر توجهی نداشته است. جعفریهان  موضوع اصلی نوشتار خود، اساساا 

ای کلی دربارۀ موضوع رساله مذکور منتشر کرده است؛ بهدون کاسانی را با مقدمه تنبخ  سلسیطخننیز رسالۀ 
  4لیف آن داشته باشد.أتوجهی چندان به زمینه و زمانۀ ت کهاین

ط، مطالعۀ حاضر در پی آن است کهه ضهمن مطالعهۀ ارتبهاط های مرتبن ر به نکات مغفول در پژوهش
خواجه احمد کاسانی با حکومت شیبانیان و عوامل موجد این ارتباط، مبانی ن ری او را در این باب بررسی 
کند. در این راستا تأثیر عواملی چون رویکرد متفاوت کاسانی نسبت به سنت صوفیانه خواجگهان، تغییهرات 

های متشرعان با صهوفیه و رقابهت داخلهی در دورۀ دوم غلبه بر ماوراءالنهر، مخالفت سیاست دینی شیبانیان
شیوخ نقشبندی بر سر پیشوایی بعد از فروپاشی تیموریان، بر رویکرد کاسانی نسهبت بهه حکومهت، مهورد 

 بررسی قرار گرفته است.
 

 خواجه احمد از کاسان تا دربار بخارا

کاسانی، پیش از پیوستن به شیخ مشههور نقشهبندی، موالنها محمهد خواجه احمد احوال اطالع چندانی از 
بهه سهبب  های مختلف نیز عمهدتاا های موجود در تذکرهق( در دست نیست. معدود گزارن911قاضی )د.

آیهد، های پراکنهده برمیعدم پایبندی به  کر زمان وقایع چندان راهگشا نیست. تا جایی که از همین گزارن
                                                 

1. Florian Schwarz, Unser Weg schließt tausend Wege ein: Derwische und Gesellschaft im islamischen Mittelasien im 16. 
Jahrhundert (Berlin: 2000). 

 .197ه197ن(: 1977( 69 هامقاالت و بررال ، «گل نوروز»پژوهنده، . لیال 8
)پهاییز و  0، شهمارۀ 08 نامۀ فرهنگس ا ، «بازخوانی رابطه سیاسی عرفانی بابر گورکانی و احمدخواجگی کاسانی به همراه تصحی  رساله بابریه». گالله هنری، 9

 .842-819(: 1990زمستان 
 .911ه811(: 0911)فروردین  8، شمارۀ  های تاریی مقاالت و بررال ، «تنبیه السالطین: رابطۀ عارفان و سیاستمداران رسالۀ». رسول جعفریان، 4

https://www.magiran.com/magazine/2988
https://www.magiran.com/magazine/2988
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متولهد  0کیلومتری شمال اخسیکت( از توابهع فرغانهه 95ق در کاسان )واقع در 161 کاسانی در حدود سال
الدین قلیج، از مشایخ کبهار شیخ طریقت برهان»کاسانی از جانب پدر به نسب ، سنخس سلطالبخنبنا به  8شد.

الدین اخسیکتی شیخ برهان 9رسید.و از طرف مادر به خاندانی از سادات کاسان می« در علم ظاهر و باطن
را جد چهارم کاسانی و از معاصران شیخ مصلحت خجندی )از اقطاب صوفی اواخر قرن ششم و اوایل قرن 

امها بنها بهر همهین  2الدین در دست نیست،اطالع زیادی از شیخ برهان 8معرفی کرده است. 4هفتم هجری(
آشنایی با د. کاسانی که توان به وجود تمایالت صوفیانه در اسالف خواجه احمد کاسانی پی برمختصر، می
نزد دو تن از سادات سرشناس به نام سیدعلی و میر سهید عهالم سه ری  در موطن خود و عمدتاا  علوم دینی را

به تعالیم صوفیانه نیهز  مثنوی معنوی را دوره کرده، مدتی در اخسیکت نزد شیخی به نام مال ضیاء1کرده بود،
ایالت صوفیانه رو به رشد کاسهانی او را در مقابهل سهادات به تدریج همین تم 1گرایشی بیش از پیش یافت.

این نوع گرایش نزد سادات که برای طبقۀ خود منزلت خاصی قائل بودند، قابهل قبهول  کاسان قرار داد. ظاهراا 
ناچار کاسان را به مقصد تاشهکند های آنان به، کاسانی به سبب مخالفتسنخس سلطالبخننبود و بنا به گزارن 

در همین شهر اخیر بود که کاسانی با موالنا محمد قاضی، شهیخ سرشهناس نقشهبندی و خلیفهۀ  1ترک کند.
ههای ترین مریدان او مطهرح شهد. تهذکرهعنوان یکی از برجستهزودی بهخواجه عبیدالله احرار آشنا شد و به

جها آنموالنها محمهد قاضهی در  انتخهاب تاشهکند توسهط او را بهه سهبب حضهور مربوط به کاسانی اساساا 
به هر رو، کاسانی بعد از مدتی حضور در حلقۀ مریدان موالنا محمد قاضهی، بها اجهازه او بهه  01اند.دانسته

                                                 
 .011ن(، 0911تصحی  نجیب مایل هروی )تهران: نشر مرکز، ، بهمذکر سحباب. نثاری بخاری، 0
 :ق دانسته شده است122های جدید، والدت او سال در عمدۀ پژوهش ای به تاریخ دقیق تولد کاسانی نشده است؛ اما. در منابع متقدم اشاره8

(Necdet Tosun “Kasani”, İslâm Ansiklopedisi, v24, (Istanbul: 2001): 532-534; Gardner,11; 011«:گل نوروز»   (پژوهنده، 
، اثهر یکهی از نزدیکهان کاسهانی، وی در سهال یقخن و سنخس سلعاشدقخناللسلة سلصناند. بنابر برخالف تاریخ تولد، منابع متقدم تاریخ وفات کاسانی را ثبت کرده 

جا که کاسانی به تصری  برخی دیگر از منابع متقدم به هنگام وفات وارد هشتاد و یک سالگی شده بهود )تحشهیۀ (.از آن01اخسیکتی، برگ ق از دنیا رفت )141
عنوان سال تولد او در ن ر گرفته شود. از میان پژوهشگران معاصر، ق به121(، باید سال Gardner, 237 هاشم احراری بر رساالت خواجه احمد کاسانی، نکه :

 (Babadzanov,” Mukhammad Kazi”, 262باباجانوف، نیز همین تاریخ را تأیید کرده است؛ بدون اینکه به منبع یا منابع خود اشاره ای داشته باشد )
خواجه محمدهاشم کشمی، ؛ 881ه882(، 9751)کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران، نسخۀ خطی، شمارۀ ثبت:  سنخس سلطالبخنقاسم بن محمد شهر صفایی، . 9

 .117ق(، 1915)الهور: مکتب نعمانیه،  نسمات سلقنس
4. Vasily Vladimirovich Bartolʹd, Turkestan v ėpokhu mongolʹskago nashestviia (S.-Peterburg:1898): 166. 

 .011 ،ة سلصنیقخن و سنخس سلعاشقخناللسل . اخسیکتی،8
 (.Schwarz, Unser Weg schließt tausend Wege ein, 171-172بررسی کرده است )نکه :  د وی راشوارتز گزارن های پراکنده در مور. 2
 .17، ؛ اخسیکتی، همان117،  سنخس سلطالبخنصفایی، . 1

8. Babadzanov,” Mukhammad Kazi”, 262; Schwarz, Unser Weg schließt tausend Wege ein, 173. 
 .197، 97 ،همان، . اخسیکتی1

 .881، همان؛ صفایی، 11 ،. همان01
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رو همچنین برخی از علمای متشهرع کاسهان روبهه اما بار دیگر با مخالفت سادات و 0موطن خود بازگشت؛
 د بازگشت. ق دوباره به نزد موالنا قاضی در تاشکن957شد؛ تا حدی که در حدود سال 

گفتنی است که بعد از وفات نخستین نسل خلفای بهاءالهدین نقشهبند، باورمنهدان طریقهت نقشهبندیه 
گرفتند. در واقع جدای از پراکندگی جغرافیهایی، منهافع و در یک ن ام یگانه با رهبری واحد جای نمی لزوماا 
عنهوان مهانعی جهدی در نقشبندی، بههای ها و خاندانهای محلی، خاندانی و فردی هر کدام از شاخهعلقه

داد. این تفهاوت در ها را در مقابل یکدیگر قرار میکرد و حتی گاه آنگیری جریانی واحد عمل میبرابر شکل
الشهعاع ها در قبال حکومهت را تحهتوضع باورمندان نقشبندی مناطق مختلف، ن ام عقیدتی و مواضع آن

و ضرورت تعیین موضهع در برابهر حکومهت  ر تیموریان ماوراءالنهرداد. با غلبۀ محمدخان شیبانی بقرار می
ها و اختالفات داخلی فراهم شد. برخالف برخی از جدید، زمینه برای نمایان شدن بیش از پیش این تفاوت

شیوخ نقشبندی بخارا که همکاری با ازبکان را پیش گرفتند، فرزندان خواجه عبیدالله احهرار بعهد از تقابهل 
ان، خواجه و خلیفهدر این میان موالنا محمد قاضی  9به زودی از دور خارج شدند. 8ن شیبانیجدی با خا

این امکان را یافتند که در حکومت جدید همچنان جایگاه خود احمد کاسانی، با فاصله گرفتن از منازعات، 
محمهود کند، بهه پیشهنهاد بعد از غلبه قاطعانه شیبانیان بهر تاشهرا حفظ کرده و به فعالیت ب ردازند. در واقع 

)از حامیان شیوخ نقشبندی(، برادر محمدخان شیبانی، به همراه مرادن موالنا قاضهی عهازم بخهارا سلطان 
   4شد.

 
 طریقت و سیاست از منظر خواجه احمد کاسانی

کهرد، عنوان یکی از شیوخ برجستۀ طریقت نقشبندی فعالیهت مهیای که خواجه احمد کاسانی در آن بهدوره
های تداوم حیات جریان های خاص خود را داشت که آشکارا در رویکرد او به سیاست و نیز ضرورتگیویژ

ها تحت نفهو  صهفویه درآمهد کهه مهدعی ای از قلمرو آنتصوف مؤثر بود. با سقوط تیموریان، بخش عمده
 اختیهار ازبکهان ههایی از خراسهان نیهز دربرپایی حکومتی شیعی در ایران بودند. حوزۀ ماوراءالنهر و بخهش

مهذهب را مذهب و در کرسی پیشین تیموریان، حکومتی سهنیقرار گرفت که در مقابل صفویه شیعه شیبانی
کردند. اگر صفویه در این میان از امداد ن ری علمهای شهیعه جبهل عامهل برخهوردار بودنهد، نمایندگی می

                                                 
1. Papas, “Cheikhs et sultans”, 22. 

 .0/171ن(، 1915، )تهران: خیام، تاریخ حبخب سلسخر؛ خواندمیر، 79ه71(: 1997نا، بی)توکیو:  شخبان  نام مالبنائی، . 8
ن(: 1915تصهحی  عهارف نوشهاهی )تههران: مرکهز نشهر دانشهگاهی، ، بهسحوسل و الینا  خوسج  عبخنسلل  سحدرسر، در «خوارق عادات احرار» النا شیخ،مو. 9

 .  811ه8/811شاهنشاهی(،  8892)تهران: بنیاد نیکوکاری نوریانی،  سلحخات عخن رشحات واعظ کاشفی، حسین بن ؛ علی288ه609
ها بعهد مربهوط های جدید گاه تاریخ عزیمت کاسانی به بخارا را به سال. پژوهش14، نسخۀ خطی )تهران: کتابخانۀ مجلس(، خنتنبخ  سلسیطکاسانی، احمد . 4

 (.811ن(، 0918)تهران: الهدی، های تصوف در آالخای مرکزی جریا نماید )نکه : احمد پاکتچی، اند که بنا بر آنچه آمد، درست نمیدانسته
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سهنتی کهه از قلمهرو صهفویان ازبکان شیبانی از حمایت ن ری افرادی چون خنجهی و دیگهر علمهای اههل
-ای دیگر تشیع و تسنن در قالهب ن هامدر واقع در این زمان بیش از هر دوره 1مند شدند.بودند، بهرهگریخته

های نخست به شیبانی که در همان سال –کردند. تقابالت ن امی صفوی های سیاسی رقیب عرض اندام می
مذهبش منجر شد، به ماوراءالنهر به کمک حامیان شیعه کشته شدن محمدخان شیبانی و غلبۀ موقت بابر بر

گمان رویکرد کاسانی به سیاست و اختالفات میان شیعه و سنی رنگی بیش از پیش سیاسی و ن امی داد. بی
-توانسهت بهیعنوان یکی از شیوخ برجستۀ طریقت اهل سنت نقشبندیه، نمیمشروعیت حکومت وقت، به

 ارتباط با این وضع بوده باشد.
بخشهی بهه حکومهت توان به نهوعی در راسهتای مشهروعیتدیدگاه کلی کاسانی دربارۀ پادشاهان را می

شیبانیان تفسیر کرد. از من ر او این سنت خداوند بود که در هر زمان و در هر جا و برای هر قومی، شخصی 
لیفه و پادشهاه حضهرت آدم طور که اولین خها را بر عهده گیرد؛ همانرا استعداد آن بخشیده که پادشاهی آن

 2انهد.بوده و بعد از او هم به اراده خداوند افراد دیگری این مهم را در ازمنه و امکنۀ مختلف بهر عههده گرفته
رسد کاسانی در پی تبع، خان شیبانی و حکومت او نیز بیرون از این قاعده نبود. نکته دیگری که به ن ر میبه

امور معنوی و دنیوی در مقهام سهلطنت اسهت؛ موضهوعی کهه البتهه در طرح و تثبیت آن بود، عدم انفکاک 
اما بعهد از فروپاشهی دسهتگاه  3شناخته شده و مورد قبول بود؛ پیشینۀ اندیشه سیاسی اهل سنت امری کامالا 

خالفت و روی کارآمدن سالطینی که گاه غیرمسلمان بودند، به تهدریج بهه حاشهیه رفتهه بهود. بهه ههر رو، 
کند، در اقدامی منحصر به فرد، خهان شهیبانی عنوان خلیفة )الله( یاد میاز پادشاه به کهر اینکاسانی افزون ب

در مقام یکی  ای که به درخواست او از شیوخ خواجگان نگاشته بود،نامهدر انتهای سلسلهخان( را )عبیدالله
ا برای ههی  کهدام از سهالطین تا پیش از این، نقشبندیه این جایگاه ر 4از خلفای خواجگان نقشبندی نشاند.

دار امور دنیوی و در قامت شیخ عنوان خان شیبانی عهدهبا این وصف، عبیدالله، به 5وقت قائل نشده بودند.
مردم به هدایت و رهبری معنوی او وابسته بودنهد.  مند امور معنوی مسلمانان بود و متقابالا نقشبندی، دغدغه

ای خان، دستوری بود که در واقعههکاسانی، حمایت از خالفت عبیدالله رالالۀ حقانخ گفتنی است که بنا بر 
آید که او در برخهی چندان روشن کاسانی در همین رساله برمینهاز اکابر اولیا دریافت کرده بود. از عبارات 

                                                 
 . 09ن(، 1961)تهران: خوارزمی،  اللوک سلملوکروزبهان خنجی،  نکه : فضل الله بن. 0
 .19، تنبخ  سلسیطخن. کاسانی، 8
 .65، 07، «اندیشه و عمل سیاسی ماوردی»هنری الئوست، . 9
 .179، اللسلة سلصنیقخنکاسانی، . 4
کاسانی آمده است و بر مبنای آن موالنا محمهد قاضهی، بهرای سهلطان هم در یکی از آثار  ای است که آنتنها گزارن دیگری که در این باب وجود دارد، اشاره. 8

جا که ایهن گهزارن تنهها در عنوان شیخی نقشبندی یاد کرده است. با وجود این، از آنمحمود شیبانی، برادر محمد خان جایگاهی مشابه را در ن ر گرفته و از او به
از  هن نیست که حاصل تالن کاسانی برای دفاع از آنچه در قبال عبیدالله خان شهیبانی مطهرح کهرده  (، دور99، سلسیطخن تنبخ یکی از رساالت کاسانی آمده )

 بود، باشد. 
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 1های خان مذکور به خراسان هم حضور داشته است.از لشکرکشی
ها را تنهها وارثهان گیرد و آنبرای شیوخ نقشبندی در ن ر میبه هر رو، با دقت در جایگاهی که کاسانی 

عنوان شیخی نقشبندی در ن ر توان به اهمیت جایگاهی که او برای خان شیبانی بهداند، میبر حق پیامبر می
کارانۀ علمای اهل سهنت نسهبت بهه تنها رویکرد محاف هبرد. از من ر سیاسی، کاسانی در واقع نهگرفته، پی

عنهوان کرد؛ بلکه گامی فراتر گذاشته و او را در قامت یکی از شیوخ اهل طریقهت بههخان را تأیید میسلطان/
آنچهه زمینهۀ طهرح ایهن خلیفة الله نشاند که رسالت اصلیش حمایت از شریعت و همچنین طریقهت بهود. 

در واقهع داد. یساخت، تفسیری بود که او از جایگاه شیخ صهوفی ارائهه مهموضوع را برای کاسانی فراهم می
اگرچه در میان شیوخ صوفی، وفاداری به مشی شیوخ سلف طریقت اهمیت زیادی داشت و هرگونه تغییر در 

هها را آن اعتراضاتی را در پی داشت؛ اما خواجه احمد کاسانی با طرح نقش اجتهادی برای شیوخ دسهت آن
 شت )ادامه(. های جدید و متناسب با شرایط زمانه باز گذابرای پیش گرفتن رون

در اندیشۀ سیاسی علمای اهل سنت همچون ماوردی، همواره وظیفه و رسالت اصلی ن ام خالفهت و  
اما کاسانی در طرح رسالت خلیفه یا پادشاه، ضهرورت  2سازی شریعت و حمایت از آن بود؛سلطنت، پیاده

های الزم برای سلطان، به ویژگی، ضمن اشاره تنبخ  سلسیطخنحمایت از طریقت را نیز گنجاند. او در رسالۀ 
 3در تعریف عدل، به طور خاص به ضرورت توجه برابر و عادالنه به شریعت و طریقت اشهاره کهرده اسهت؛

ویژه طریقت نقشبندیه در ابتدای قرن دهم هجهری نبهود. در واقهع، ارتباط با وضع صوفیه بهموضوعی که بی
ای از نقشبندیه همراه شد که به رهبری فرزندان تقابل با شاخهآغاز حکومت شیبانیان در ماوراءالنهر با نوعی 

و پیروان خواجه عبیدالله احرار در سمرقند فعال بود. اگرچه موالنا قاضی و خواجه احمد کاسانی حدود سه 
سال از حمایت محمود سلطان برادر محمدخان شیبانی برخوردار بودند؛ اما به دنبال مرگ او شهرایط تغییهر 

باید در ن هر داشهت در ایهن  4هایی را در فعالیت شیوخ نقشبندی اعمال کرد.ن شیبانی محدودیتکرد و خا
زمان که صفویه در ایران مدعی حکومتی مبتنی بر مذهب تشیع بودند، برای شیبانیان حمایت علمای دینهی 

بهرده و تهبع، محوریت شریعت، اهل طریقهت را بهه حاشهیه یافت و بهاهل سنت بیش از پیش ضرورت می
ههای الزم حکمهران، عنوان یکی از ویژگیرسد کاسانی در تعریفش از عدل بهساخت. به ن ر میمنزوی می

خان بهرادرزادۀ محمهدخان شهیبانی و فرزنهد محمهود در پی آن بود تا توجه خوانین شیبانی، خاصه عبیدالله
دهد. او در این راستا بهه طهور  ان ( را به سمت حمایت از شیوخ صوفی نیز سوقسلطان )از حامیان پیشین

                                                 
 .1007، وسقع  حقانخ سانی، کا. 0
 .07، «اندیشه و عمل»الئوست، . 8
 .18، تنبخ  سلسیطخن. کاسانی، 9
 . 18. همان، 4
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  1مکرر از ضرورت توجه خان به اهل طریقت در کنار توجه به شریعت یاد کرده است.
 

 های حضور سیاسی کاسانی در ماوراءالنهر در دورۀ شیبانیانزمینه
ت ساز اقبال خواجه احمد کاسانی و اطرافیانش نسبت به ارتباط با صهاحبان قهدرچند عامل به تدریج زمینه

زمان رویکرد ن ری او را در این باب نیز در مقایسه بها شهیوخ سهلف نقشهبندی در دورۀ شیبانیان شد که هم
که گذشت، با روی کار آمدن محمدخان شیبانی کار بهر شهیوخ نقشهبندی سهمرقند، متفاوت ساخت. چنان

ها، مخالفان سنتی شهیوخ نویژه اطرافیان و پیروان احرار، دشوار شد. افزون بر حساسیت دربار نسبت به آبه
ها یافتند. در واقع، یکهی از مسهائلی کهه شهیوخ صهوفی صوفی نیز مجالی تازه برای کاهش نفو  و اعتبار آن

تقابلی متشرعان بود. با  رو بودند، موضع عمدتاا نقشبندی همچون دیگر اصحاب تصوف، همواره با آن روبه
ای نزدیهک و تعهاملی را بها علمهای دینهی پهیش گرفتنهد، بطهپیشوایان نقشبندی از همان ابتدای کار را کهآن

رو بودند. مواردی که شیوخ صوفی در عمل به ها روبههایی از جانب آنهمچنان در موارد متعدد با مخالفت
ها بیشهتر کردند، این مخالفتتر برخورد مینشینی، سماع و مجالس  کر آزادانهآداب صوفیانه همچون چله

 شد.نمودار می
ای که خواجه احمد کاسانی بدان تعلق داشت، نسبت بهه در میان پیروان خواجه عبیدالله احرار، شاخه 

-تنها بر خالف اسالف خود، از چلهها نهدیگر صوفیان نقشبندی از آزادی عمل بیشتری برخوردار بودند. آن

یت علمای دینی را در پهی کردند، بلکه  کر جهری را که همواره حساسنشینی و مراسم سماع خودداری نمی
دوبهاره احیها  8کم در مقام عمل کنهار گذاشهته شهده بهود،داشت و از زمان خواجه بهاءالدین نقشبند، دست
ای که موالنا قاضهی و خواجهه احمهد کاسهانی بهه تبلیه  کردند. چرایی پیش گرفتن این رون نباید با زمینه

در واقع، بر خالف خواجه عبیدالله احرار و فرزندان او ارتباط بوده باشد. پرداختند، بیطریقت نقشبندی می
ها همواره محل حساسیت علمهای دینهی که به دربار سمرقند در دورۀ تیموری وابستگی داشته و عملکرد آن

دربار بود، موالنا محمد قاضی و همچنین خواجهه احمهد کاسهانی در فضهای بهازتری همچهون ههرات یها 
پرداختند. حتی در زمان حیات احرار، موالنها مغوالن جغتایی به فعالیت میهای تاشکند، زیر ن ر بازمانده

محمد قاضی، از مخالفت اهل شریعت و نیز اطرافیان احرار مصون نبود. به هر رو، این گونه مواضع خواجه 
در تهدیداتی که شد ه که از من ر علمای دینی مصداق ارتکاب عمل نامشروع محسوب می هاحمد کاسانی 

ها را به همین کاسانی، برخی از علمای وقت، آن الماعخ بنا به رسالۀ ه او و پیروانش بود، تأثیر داشت. متوج

                                                 
 .119ه118، نمعرسج سلعاشقخ. همچنین نکه : کاسانی، 011. همان، 0
 . 99ن(، 1971 )تهران: کیهان، سنخس سلطالبخن و عنة سلسالتخن صالح بن مبارک بخاری،. 8
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ساخت که برای حفظ موجودیت خهود حمایهت ها را ناچار میتبع، این وضع آنبه 0اند.کردهدلیل تکفیر می
 دربار شیبانی را به دست آورند.

محمدخان شیبانی در ماوراءالنهر رخ داد و به تسلط مجدد بهابر وقایعی که پس از غلبه شاه اسماعیل بر 
توانست شرایط را برای شیوخ نقشبندی، خاصه خواجه احمد کاسانی و پیروانش، بر این منطقه انجامید، می

تر سازد؛ اما حکومت دوبارۀ بابر تداوم نداشت. با وجود این، وضع جدید فرصهت مناسهبی را بهرای مناسب
قت به حکومت فراهم ساخت. در واقع، در شرایط جدید ماوراءالنهر به دنبال تسلط دوبهارۀ تقریب اهل طری

، ارتبهاط و تعامهل صهاحبان قهدرت بها خانپایان غلبۀ موقت بابر بر سهمرقند در زمهان عبیداللهه شیبانیان و
یافهت.  های اعتقادی اهل سنت از جمله طریقت پرنفو  و پرشمار نقشبندیه، بیش از پهیش ضهرورتجریان

ترین عوامل عدم تداوم قدرت دوبارۀ بابر در ماوراءالنهر، موضع او نسهبت بهه گفتنی است که یکی از اصلی
های رغم برخی از مخالفتنارضایتی گستردۀ جریان مذهبی منطقه بود که به مذهب و متعاقباا صفویان شیعه

شد. درک ازبکان شهیبانی از ایهن  پیشین با حکومت ازبکان سنی مذهب، از بازگشت این حکومت استقبال
موجهب شهد تها اسهتقرار دوبهارۀ  8مهذهبش،بخش و هراس از نفو  دوبارۀ بابر و حامیان شیعهعامل وحدت

مذهب، از جملهه های مختلف سنیها در ماوراءالنهر، با نوعی تساهل بیش از پیش نسبت به جریانشیبانی
ههای خان، سیاست حکومت در قبهال جریهانورۀ عبیداللهاز ددر واقع،  9های صوفیانه همراه باشد.طریقت

رسهد کهه ایهن خهان ها نبود. به ن ر میکم تهدیدی از جانب دربار متوجه آنتر شد و دستصوفیانه گشوده
شیبانی در پی آن بود تا حمایت طرق مختلهف صهوفی اههل سهنت اعهم از کبرویهه و خواجگهان یسهوی و 

های صهوفیانه تنه  ها، عرصه را برای دیگر جریانبا حمایت یکی از آن کهنقشبندی را جلب کند؛ بدون این
تالن گستردۀ خواجه احمد کاسانی در قالب نگارن رساالت متعدد برای بازتعریف اصول اعتقادی  4سازد.

ای که هر اندیشهه و عمهل صهوفیانه را در خهود طریقت خواجگان نقشبندی در قالب جریانی جامع به گونه
ارتباط با این سیاست جدید حکومت شیبانیان بوده باشد. او تهالن کهرد در ایهن میهان ید بیجای دهد، نبا

های صوفیانۀ مهاوراءالنهر حفهظ کنهد. در همچنان جایگاه ویژۀ طریقت نقشبندیه را نسبت به دیگر طریقت
جگهان های ن ری او افزون بر تفسیر منحصر به فردن از سلسلة الذهب در سنت صهوفیانه خوارأس تالن

)نکه : ادامۀ مقاله(، باید از تعریف جدیدی یاد کرد که در آثهار متعهددن از نقهش شهیخ صهوفی ارائهه داده 
                                                 

 را در پاسخ به همین گروه نوشت. الماعخ  رالالۀ. کاسانی 822، رالالۀ الماعخ . احمد کاسانی، 0
الهدین محمهود انهد. نکهه : زینها بهر مهاوراءالنهر یهاد کردهبۀ مجدد شیبانی. منابع از پاکسازی حامیان بابر که گمان می رفت به تشیع تمایل داشتند، بعد از غل8

 .0/81ن(، 0941)تهران: بنیاد فرهن  ایران،  بنسیع سلوقایع واصفی،
 .011، تنبخ  سلسیطخن. کاسانی، 9
 119هه111، جدامع سلمقامدات؛ ابوالبقها، 196هه190،  اللسلاند. اخسیکتی، های مختلف به عبیدالله خان اشاره کردهمنابع از رابطه و عنایت مشایخ طریقت. 4

 (.151، «گل نوروز»نقل از پژوهنده، )به
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های متفهاوتی توانستند روناست. از من ر او، شیوخ صوفی مجتهدان زمان بودند که بنا بر شرایط وقت می
 ر کاسانی ههی  نهوع  کهر یها آداب و با این وصف، از ن 0را برای تبلی  طریقت و تعلیم مریدان پیش گیرند.

توانستند بنا بر شرایط وقهت و آن ای به طور مطلق درست یا غلط نبود؛ بلکه شیوخ صوفی میرسوم صوفیانه
توانسهت ضهمن تبع مهیدانستند، عمل کنند. این رویکرد، در صورت قبول و تثبیهت، بههگونه که صالح می

چون تفاوت در نوع  کر، سماع، چله نشینی و خلوت و ...( و توجیه اختالفات معمول در میان صوفیه ) هم
ای از نقشبندیه که خواجهه احمهد کاسهانی در رأس آن بهود، ها، به شاخههای موجود میان آنکاهش چالش

ههای کهرد بها شهیوخ صهوفی طریقهتسعی می کهنوعی مرجعیت بخشد. در همین راستا کاسانی ضمن این
کید می 8شد،مختلف ارتباطی حسنه داشته با ههای متعهدد در کرد. گهزارنهمواره بر برتری طریقت خود تأ

های موجود که بر برتری طریقت خواجگان نقشبندی نسبت به طریقت کبرویه یا یسویه تاکیهد کهرده، تذکره
تبعا بدون حمایت دربار، برای کاسانی مقاومت در برابر اعتراضاتی کهه از  9باید در همین راستا تفسیر شود.

شد، ممکن نبود. بنابراین، او تمام توان عملی و ن هری خهود را بهرای بسهط و تهداوم تر نیز مین پس بیشای
انهد: سهه چیهز اکابر گفته»آورده است:  تنبخ  سلسیطخناو در رسالۀ ارتباط طریقت و سیاست به کار گرفت. 

-گوید: چهار چیز مهیقیر میباید تا سالک ورزن این نسب شریف تواند کرد؛ اخوان و مکان و زمان؛ فمی

کاسهانی معتقهد بهود درویهش بهدون  4«.خان و اخوان و مکان و زمهان نسبت کند: باید تا مرشد ترویج این
  8«.چرا که این طایفه را منکر و معترض بسیارست»برد؛ حمایت سلطان هی  کاری از پیش نمی

ه خوانین و سالطین شیبانی تها حهد آید، کاسانی در جلب توجهای موجود برمیتا جایی که از گزارن 
خان، ضمن استقبال از خواجه احمد کاسانی، برای او در بخارا خانقاهی عبیداللهقابل توجهی توفیق یافت. 

اعتقهاد و احتهرام خهود نسهبت بهه طریقهت  1هها بهرای او،و با سرودن اشعاری عرفانی و ارسهال آن 2بنا کرد
عنوان نمونهه، انی نیز رفتاری مشابه با شیوخ نقشهبندی داشهتند. بههدیگر سالطین شیبنقشبندیه را نشان داد. 

ای در بهاب خواجگهان ق( کاسانی را به کرمینه دعهوت کهرد و از او خواسهت تها رسهاله990بیک )د.جانی

                                                 
اند ...زمانهه بها تهو واسطۀ فساد زمانه اکابر طریقت اجتهاد کردهباشند؛ بهباشند، در میان درویشان نیز مجتهدانی میهمچنان که در میان مالیان مجتهدان می». 0

 (.907، 901، سلطالبخن سنخس)صفایی، « نسازد تو با زمانه بساز
 . 159، 101، 17،اللسلة سلصنیقخناخسیکتی، . 8
 . 828، 820، اللسلة سلصنیقخن. به عنوان نمونه، نکه : اخسیکتی، 9
 .060ه060)تهران: کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی(،  جمرست سلشوق؛ محمدسعید بن امیر محمد بخارایی، 155، تنبخ  سلسیطخنکاسانی، . 4
 .175، سنخس سلطالبخنصفایی، . 8
 .156، «گل نوروز»به نقل از پژوهنده، 119ه111، جامع سلمقاماتابوالبقا، . 2
)شرح رباعیات عبیدالله(. در این رساله، گویی عبیدالله خان در مقام مرشدی کامل است که کاسهانی در مقهام تبیهین و تفسهیر  رالالۀ رباعخاتنکه : کاسانی، . 1

 .11، مذکر سحباباندرزهای او برآمده است؛ همچنین نکه : نثاری بخاری،  ها واندیشه
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 8ق( و اسهفندیار سهلطان991ه961بیک، اسکندر سلطان )حکه :در میان فرزندان جانی 0نقشبندیه بنویسد.
در شهمار باورمنهدان کاسهانی بهود و از او  مسیر سلدبیدکاسانی داشتند. اسکندر که بنا بر رابطۀ نزدیکی با 

ق از کاسانی تقاضا کرد تها 905به هنگام تولد فرزندن به سال  9شد،صفت یاد میعنوان سلطان درویشبه
-ها و پیشهکشحمایتمنابع همچنین از  4نامی را برای کودک انتخاب کند و او نیز نام عبدالله را بر او نهاد.

را خطهاب بهه همهین سهلطان  معدرسج سلعاشدقخنکاسانی رسهالۀ  8اند.های اسفندیار به کاسانی نیز یاد کرده
ای بود که برای مدتی گونهها بهدر مجموع اهمیت کاسانی برای دستگاه قدرت غیرمتمرکز شیبانی 2نگاشت.

  1ای با یکدیگر رقابت داشتند.گونهط با او بهبنا بر گزارن منابع، سالطین شیبانی جهت همراهی و ارتبا
های کاسانی از نزدیکی به اصحاب قدرت در ماوراءالنهر یاد شهد، عنوان انگیزهتر بهعالوه بر آنچه پیش 

ان و نقش آن در ارتبهاط بها اصهحاب های گستردههای او نسبت به حفظ و نگهداری دارایینباید از نگرانی
های کاسانی و نیز منابع کسب درآمد او در دست دقیقی در باب کم و کیف دارایی قدرت غافل ماند. اطالع

ها، او افزون بر نذورات مردمی، ههدایایی را از صهاحبان نیست؛ اما بنا بر برخی از اشارات پراکنده در تذکره
را کهه کرد که موضوع اخیر حتی اعتراض برخی از مریدانش را هم در پی داشهت؛ چهقدرت نیز دریافت می

-قبول عطایای سالطین را منطبق با سنت شیوخ نقشهبندی از جملهه خهود کاسهانی در دوران سهلوک نمهی

ها، مهزارع و های کاسانی، مشتمل بر آبادیدهد داراییبه هر رو، شواهدی وجود دارد که نشان می 1دانستند.
بنابراین، او ناچهار بهود تها  1طلبان محلی بود.های قدرتاندازیهای شاهانه، همواره در معرض دستاسب

 01برد کاسانی از رابطۀ حسنه با بابریان هند نیز بهره میحد امکان در پی حمایت دربار باشد. افزون بر این، 
  با دربار هند جهت مقابله بها قهدرت دولهت و دور از  هن نیست که این رابطه برای شیبانیان خواهان صل

شده است. طبیعی است که وضع آشفتۀ ماوراءالنهر بعهد از سهقوط تیموریهان، افهرادی ایران مهم شمرده می
                                                 

 .75، رالالۀ بخا  اللسل کاسانی، . 0
های جدید اسفندیار سلطان، همان عبدالعزیز سلطان، فرزند عبیدالله خان معرفی . گفتنی است که در برخی از پژوهش99ه91، 17، جامع سلمقاماتابوالبقا، . 8

عنوان یکی از فرزندان جانی بیک سلطان (. این در حالی است که در متون تاریخی این دوره، آشکارا از اسفندیار به150، «گل نوروز»پژوهنده، شده است )نکه : 
دن: بریهل، )لیه محخط سل وسریخ؛ محمد امین بخاری، 155، 119 (: 1910)تهران: میراث مکتوب،  مسیرسلبید، یاد شده است. نکه : محمد یار بن عرب قطغان

1510 :)110.  
 .119ن(: 1915)تهران: بنیاد موقوفات ایرج افشار،  تاریخ رسقم؛ میرسیدشریف راقم سمرقندی، 159ه151، مسیرسلبید، قطغان. 9
 .115، مسیرسلبید، ؛ قطغان97)مشهد: کتابخانه و مرکز خراسان شناسی(،  تحفۀ شاه  حافظ تنیش،. 4
 .948، سنخس سلطالبخن. صفایی، 8
 .282، رالالۀ معرسج سلعاشقخن. کاسانی، 2
مندانه کاسانی را به چراغی تشبیه کرد کهه او افروختهه، امها نهورن بههرۀ بیک گلهعنوان نمونه، زمانی که عبیدالله کاسانی را به سمت خود متمایل کرد، جانیبه. 1

 . 117، اللسلة سلصنیقخندیگران است. نکه : اخسیکتی، 
 .119،  لصنیقخناللسلة ساخسیکتی، . 1
 .116، 161همان،. 1

10. Babajanov, “Zahir al-Din”, 219–226. 
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به نفهع یکهی از  کهداشت که دامنۀ روابط خود را وسیع نگه داشته و تا حد امکان از اینچون کاسانی را وا می
که خطاب به ظهیرالدین  بابری ست شوند، خودداری کنند. کاسانی در رسالۀ اصحاب قدرت وارد میدان سیا

خان شیبانی و عالیق صوفیانه او نیز یاد کرده است و بدین گونهه جایگهاه بابر نگاشته، چندین بار از عبیدالله
 ویژۀ خود در فضای حکومت شیبانی را به او گوشزد کرده است. 

 
 های سیاسی خواجه احمد کاسانیکنش

تنها بر ارتباط پیوستۀ طریقت و سیاست ایرادی وارد نبهود؛ بلکهه از من ر کاسانی ه بر پایۀ آنچه گفته شد ه نه
های موجود در باب حیات سیاسی . گزارنشدعملی ضروری و اجتناب ناپذیر نیز محسوب میاین ارتباط 

سهازد. دهم هجری نمایهان مهی های سیاسی او در نیمۀ نخست قرنتوجهی را از کنشکاسانی، شواهد قابل
های موجود از ارتباط پیوستۀ ظهیرالدین بابر و شیوخ نقشبندی ماوراءالنهر از جملهه خواجهه احمهد گزارن

ان به مقصد کابل و س س هندوستان حکایت دارد. دور از  ههن کاسانی حتی بعد از ترک سرزمین موروثی
مرقند بهیش از پیوسهتگی بها دولهت شهیبانی، بهه ان در سهنیست که کاسانی نیز همچون اسالف نقشبندی

آمیز ای مربوط به کاسهانی از امهدادهای کرامهتبازماندگان حکومت تیموری تمایل داشت. در منابع تذکره
ههای احتمهالی کاسهانی یادی از کمک بابرنام در  0شیخ مذکور به بابر در جریان نبردهایش یاد شده است.

توان نبود گزارشی در این های زیادی دارد، نمیموجود اثر مذکور افتادگی جا که نسخۀنشده است؛ اما از آن
برخهی  کههضهمن این 8هها از ن هر خهود بهابر دانسهت.یید این دست گهزارنأباب را دلیلی قطعی بر عدم ت

افهزون بهر  9ها حاکی از ارسال تعارفات و هدایایی از جانب بابر برای خواجه احمد کاسهانی اسهت.گزارن
آشکارا خطاب بهه بهابر نگاشهته  4کاسانی ه که بر خالف تردیدهای برخی از پژوهشگران، بابری الۀ این، رس

                                                 
 .891ه892(: 8110نا، )علیگره: بی گلزسر سبرسر؛ غوثی شطاری، 081ه106، همان. اخسیکتی، 0

2. Babajanov, “Zahir al-Din”, 224. 
 ن.0918تهران: دائرة المعارف بزرگ اسالمی،  ،1. جدسیرة سلمعارف بزرگ سالیم ، «احمد کاسانی»مقدم، . مسعود جاللی9
عنوان نمونه، منهزوی اند. بهبه صراحت نامی از ظهیرالدین بابر برده نشده، برخی از پژوهشگران در ارتباط آن با بابر تردید کرده رالالۀ بابری جا که در متن از آن. 4

خان شیبانی نوشته شده است. توجیه او برای ایهن مهدعا عبیدالله« زیادتی طلب»ط کاسانی برای داند که توسای میآن را رساله بابری در توضیحات خود بر نسخۀ 
هنهری، کرده است )ها استفاده میخان از آناین است که کاسانی در آغاز رسالۀ موردن ر همان اوصافی را برای سلطان به کار برده که همواره در توصیف عبیدالله

( را مخل  و معتقد درویشان بهل محبهوب قلهوب ایشهان. این در حالی است که کاسانی وصف مذکور )(159، «انی بابر گورکانیبازخوانی رابطۀ سیاسی عرف»
، اسهفندیار معرسج سلعاشقخنعنوان نمونه، در ابتدای رسالۀ برد. بهها ارتباط داشت، به کار میخطاب به هر آن کس از اصحاب قدرت و سالطین و خوانین که با آن

بها  بابرید توان این عبارت را نهاق  ارتبهاط رسهالۀ (. بنابراین، نمی211، معرسج سلعاشقخنبیک را نیز با همین عبارت ستوده است )کاسانی، ان، فرزند جانیسلط
هها بهه رساله نیز که در انتسهاب آنمشخ  بیانگر ارتباط آن با بابر است، شماری از اشعار آمده در این  طورظهیرالدین دانست. همچنین افزون بر نام رساله که به

، اللسدلة سلصدنیقخنعنهوان نمونهه، نکهه : اخسهیکتی، بابر تردیدی وجود ندارد و در منابع مختلف به نام بابر آمده، شاهدی دیگری بر ارتباط رساله با اوست )بهه
؛ غهوثی 81 تها(:نها، بی)حیدرآباد دکهن: بی حنسئق سلسیطخن، طیفور بسطامی؛ ابن1/611(، 1511نا، )دهلی نو: بی بحر زخارالدین اشرف، ؛ وجیه081ه082

 سحدوسل و الدینا  خوسجد  عبخنسللد  سحدرسرتأیید کرده است )عهارف نوشهاهی،  بابری (. عارف نوشاهی نیز ن ر منزوی را دربارۀ رساله 891، گلزسر سبرسرشطاری، 
 رسد. ت فوق درست به ن ر نمی( که بنا بر توضیحا818ه819 ن(،1915)تهران: نشر دانشگاهی تهران، 
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ای از بهابر نسهخه کههبعهد از این شده است ه از ارتباط مداوم این شیخ نقشبندی با بابر حکایت دارد. ظاهراا 
رسال کهرد، شهیخ در پاسهخ، برای کاسانی ا 0احرار را که توسط خودن انجام شده بود، وسلنی ترجمۀ رسالۀ 

 را نوشته و به او تقدیم کرده است.  بابری رسالۀ 
از جمله رویدادهایی که به طور مشخ  از حضور مؤثر کاسانی در مهاوراءالنهر در دورۀ شهیبانی یهاد  

 توان به ماجرای محاصهرۀمی 8بیک در میانکال،شده، عالوه بر پادرمیانی او در منازعات میان فرزندان جانی
چند تالن اولیه خان( اشاره کرد. هرخان( و تاشکند )عبداللطیفبخارا توسط نیروهای متحد سمرقند )براق

ها جهت توقف محاصره موفقیت آمیز نبود، او توانسهت بها کشهاندن کسهتن قهرا خواجه احمد برای اقناع آن
کنندگان را از ادامهۀ کهار اصهرهسلطان از حکام دیگر ایاالت شیبانی به جبهۀ عبدالعزیز، حکمران بخارا، مح

گفتنی است که خواجه احمد سفرا و نمایندگانی داشهت کهه در ایهن مهوارد دسهتورهای او را  9منصرف کند.
ها بهوده یکی از آن اللسلة سلصنیقخن و سنخس سلعاشقخناخسیکتی، مؤلف  کردند و ظاهراا پیگیری و عملی می

   4است.
اند، شواهدی مبنهی هایی که دربارۀ او به نگارن درآمدهتذکرهدر رساالت متعدد کاسانی و همچنین در 

-مذهب صفوی نیز به چشم میبر حضور فعال او در نبرد ن ری و عملی میان ازبکان سنی و سالطین شیعه

ههای مختلهف اعتقهادی ان نسبت به جریانجویانه و گشودهرغم رویکرد تسام خورد. در واقع کاسانی به
 مخالف پیش گرفت که طبعاا  مذهب، موضعی کامالا نسبت به صفویان شیعه 8ب و طرق،اعم از ادیان، مذاه

عنهوان میهانجی ریشه در مواضع سیاسی او داشت. او که در جریان منازعات درونی سالطین شیبانی، گاه به
-را میرا به جای جن  داخلی به مبارزه با صفویان ف های درگیری در ماوراءالنهرهمواره طرفکرد، عمل می

  2خواند.
های شیعی در سنت خواجگان ها و حلقهدشمنی با صفویه، حساسیت خواجه احمد کاسانی را به نماد

. نمونهۀ جالهب بهرداردهها هایی در راستای تضهعیف آنو طریقت نقشبندیه نیز برانگیخت و موجب شد گام
نقشبندیه ارائه کرده است که  توجه در این باب، تفسیری است که او از سلسلة الذهب در طریقت خواجگان

ارتباط بوده ه سنی وقت بیهای مربوط به دوگانۀ شیعهتواند با شرایط سیاسی و حساسیترسد نمیبه ن ر می
                                                 

 .719، بابری ؛ کاسانی، 110ن(، 1910، )تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، سکبرنام ؛ تاریخ گورکانخا  هنن ابوالفضل مبارک،. 0
 .151، اللسلة سلصنیقخناخسیکتی، . 8
 .021ه081. همان، 9

4. Babajanov, “Biographies of Makhdum-i A‘zam”, 6.  
عنهوان نمونهه، نکهه : خورد. بههای مختلف اعتقادی به چشم میان نسبت به جریانرساالت کاسانی شواهد زیادی در تأیید رویکرد ن ری تسام  جویانه. در 8

 .019، آدسب سلسالتخن ؛ همو،008، زبنة سلسالتخن؛ همو، 094، گنجنام احمد کاسانی، 
6. Vyatkin, "Sheykhi Dzhuibari. I. Khodzha Islam" v: Turkestanskiye druz'ya, ucheniki i pochitateli (Tashkent: 1927): 7 

 )نسخۀ دیجیتال(.  091، های تصوف در آالخای مرکزیجریا ؛ پاکتچی، 
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رسهد کهه در دو مهورد، سلسلۀ شیوخ خواجگان از سه مسیر به پیهامبر مهی در متون متقدم نقشبندی،باشد. 
لب )ع( و در یک مورد خلیفۀ اول است. یکی از سالسهل علهوی طاآخرین حلقۀ قبل از پیامبر، علی بن ابی

ائمۀ اهل بیت را در خود جای داده است، در منابع متقدم نقشبندی به سلسلة الذهب مشههور  کهبه سبب این
های کاسانی در موارد متعدد تفسیر دیگری از سلسلة الذهب ارائهه شهده با وجود این، در نوشته 0شده است.

ای خهاص از سالسهل خواجگهان، بلکهه کلیهت سهنت ، من ور از سلسلة الذهب نه سلسلهاست. به ظن او
کاسهانی سلسهلة الهذهب چنهین تفسهیر شهده  اللسلة سلصنیقخنعنوان نمونه، در رسالۀ خواجگان است. به

است مر طرق جمیع اولیا را و مسماست بسلسلة الذهب لنفاسه  و )سنت خواجگان( نسخۀ جامعه»است: 
رف و نفاسه او از آن جهت است که هر چه در کالم الله است درین نسبت شریف هست و هر و شرفه....ش

افزون بهر ایهن، کاسهانی از سهه سلسهلۀ  8«.چه درین نسبت شریف هست در گنجینۀ سینۀ این طایفه است
 9د.یید ادعای فوق در ن ر گرفته شوأتواند در تکند که مییادشده نیز تنها به شاخۀ بکری آن اشاره می

کم در بین دو شاخۀ اصهلی خان شیبانی، دستبه هر رو، کاسانی توانست در فضای بعد از مرگ محمد
بیک سلطان، طرفهداران و حامیهانی خاندان حاکم ابوالخیرخانی، یعنی شاه بداقی و همچنین خاندان جانی

ق در دهبید 909سانی به سال یافته و زمینۀ خیزن دوبارۀ طریقت نقشبندیه را در ماوراءالنهر فراهم آورد. کا
که عالوه بهر فرزنهدانش، افهراد زیهادی حالیدر4کیلومتری شمال غرب سمرقند( از دنیا رفت؛ 10) واقع در 

های برجستۀ نقشبندی که از این پس در قلمرو شیبانی ظهور کردنهد، تحت ن ر او تربیت یافته بودند. چهره
 آمدند.شمار می از خلفای مستقیم یا غیرمستقیم او به عمدتاا 
 

 نتیجه

پژوهش حاضر نشان داد که خواجه احمد کاسانی با درک شرایط متغیر سیاسی ماوراءالنهر در ابتهدای قهرن 
آفرینی طریقت نقشبندیه را در نزدیکی به صاحبان قدرت دیهد. همهین دهم هجری چارۀ حفظ و تداوم نقش

ۀ طریقت واداشت. از همین رو در دیهدگاه سهنتی موضوع او را به تغییراتی ن ری و تکاپوهای عملی در عرص
شیوخ صوفی اهل سنت، تغییراتی اعمال کرده و تالشی مضاعف را برای تثبیت جایگاه طریقت نقشبندیه بها 

                                                 
؛ 809(، 8111نها، جها: بیتصحی  محمدنذیر رانجهها )بی، بهرالائل؛ خواجه یعقوب چرخی، 08ن(، 0984)تهران: طهوری،  قنالخ پارسا، خواجه محمد . 0

 .0/08، رشحاتکاشفی، 
و نیز مسماست بسلسهلة الهذهب از »عنوان نمونه، های خود به این موضوع اشاره کرده است. به؛ کاسانی در بسیاری از رساله19، اللسلة سلصنیقخن. کاسانی، 8

ریق ایشان جامع همه است یعنی آن همه داخل اسهت در طریقهۀ هر طریقی که سلوک کردند، ط جهت نفاست و شرفش یعنی هر نبی از انبیا و هر ولی از اولیا به
جمدرست ؛ بخهاری، 801، سندخس؛ صفایی، 004، رالالۀ زبنة سلسالتخن؛ همچنین نکه : کاسانی، 11، رالالۀ بطیخ نکه : کاسانی، «. ایشان از جهر و خفیه و غیره

 .081، سلشوق
 .11، صنیقخنرالالۀ اللسلة سل؛ همو،  71، رالالۀ بخا  اللسل کاسانی، . 9
 .115، تاریخ رسقمراقم سمرقندی، . 4
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جلب حمایت مداوم دربار شیبانی آغاز کرد. جایگاهی که کاسانی برای حمایت خان در سلوک صوفیانه در 
و محتاطانۀ شیوخ نقشبندی نسبت به ارتباط بها صهاحبان قهدرت تفهاوت  با دیدگاه سنتی ن ر گرفت، کامالا 

توان به طرح نقش اجتهادی برای شیوخ صهوفی، داشت. از جمله تغییرات دیگر صورت گرفته توسط وی می
جایگاه معنوی برای خان شیبانی و همچنین بازتعریف کلیت سنت خواجگان و سلسهلۀ طریقهت نقشهبندیه 

 اشاره کرد. 
های صوفیانۀ منطقه، تنها در میان جریانای سرشناس نهعنوان چهرهها کاسانی را بهاین فعالیتمجموعۀ 

که او در مسائل سیاسی درونی و بیرونهی ایهن طوریبلکه در دستگاه قدرت شیبانیان نیز مطرح کرده بود؛ به
ههای مختلهف اخهتهوان بهه نقهش او در ایجهاد صهل  میهان شهثیرگذار بهود. از ایهن جملهه، مهیأسلسله ت

 مذهب ایران اشاره کرد.ابوالخیرخانی و تقابل با صفویۀ شیعه
های وی به زمان حیاتش محدود نماند؛ بلکه حیات سیاسهی ایهن طریقهت را در تأثیر کاسانی و دیدگاه

تحت تأثیر خود قرار داد. افزون بر حضور سیاسی گستردۀ فرزندان و خلفای ایهن شهیخ  های بعد کامالا سده
ای از نوادگان او در ترکستان شرقی موفهق بهه تأسهیس شبندی در ماوراءالنهر از دورۀ شیبانی به بعد، شاخهنق

 ها تداوم داشتند.هایی شدند که برای مدتحکومت
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