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کلیدواژگان :مغوالن ،ماوراءالنهر ،جغتای ،اولوس جغتای ،صوفیان ماوراءالنهر.
مقدمه

پژوهش حاضر به بررسی روند اسالمپذیری جُغَتاییان و مناسبات حاکماان جغتاایی باا
مسلمانان میپردازد .جغتاییان یکی از اولوسهای 3چهارگانه خاندان چنگیز بودند که پا
از فتوحات اولیه مغوالن و در پی مرگ چنگیز (م629ها .ق) ،در بخشای از للمارو پهنااور
امپراتوری مغولی به لدرت رسیدند .محدوده للمرو جغتاییان از مرز مغولستان شروع میشد
و ایالت متصرفی حکومت لَراختایی (لرن ششم هجری) یعنی ترکستان و همه شاهرهای
ماوراءالنهر را که تا آن زمان فتح شده بود ،در برمیگرفات و تاا شاهرهای بلاخ ،بخاارا و
بامیان ادامه مییافت .مرکز آن شهر لُناس ،از شهرهای مجااور آلماالی( (در حاوالی شاهر
کولجه امروزی در چین غربی) بود.

2

جغتاییان مظهر و نماینده اصلی مغوالن صحراگرد و حافظاان والعای یاساای مغاولی
بودند که پ

از استقرار در ماوراءالنهر و ترکستان ،سعی در اجرای لوانین چنگیزی و ادامه

شیوه معیشت مغولی داشتند .آن ها بر خالف جانشینان چنگیز در ایران و چین ،به سارتت
جذب فرهنگ و میراث تمدنی آسیای مرکزی نشدند .یکی از تلل ایان امار ا تاالوه بار
ویژگی خانه به دوشی و تأکید بر حفظ میراث چنگیزخانی ا ویرانی گسترده شهرهای مهم
ماوراءالنهر در دوره فتوحات اولیه مغوالن بود .ضمن این که بر خالف ایران و چین ،بخش
وسیعی از للمرو تحت حکومت خانات جغتایی ،فالد زمینه تاریخی و تمادنی بارای اباات
التصادی و سیاسی بود 1.جغتاییان بر للمروی پهناور ،اما ویران شده از غارتگری چندباره
مغوالن ،حاکمیت یافتند.
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با توجه به شیوه معیشت خانه به دوشی و پیاروی از آیاین شَام،نی ،مغاوالن از ناوتی
مدارای اتتقادی برخوردار بودند که موجب شد در مواجهاه باا الاوام مغلاوب ،نسابت باه
باورهای دینی آنها سختگیری کمتری نشان دهند .با این حال برخی از حاکمان جغتایی
به تلت تأکید بر اجرای لوانین مغولی ،در لبال مسلمانان خشونت بیشتری نشان میدادند.
بنابراین روند اسالم پذیری جغتاییان و نفوذ اسالم در میان خاندان جغتای به آسانی نبود و
با فراز و نشیب های دشواری مواجه گردید .در این پژوهش باه نحاوه برخاورد خاانهاای
جغتایی با مسلمانان و روند اسالمپذیری آنان پرداخته میشود .پیآمادهای اساالمپاذیری
جغتاییان و گسترش تصوف در آسیای مرکزی از مباحا ایان پاژوهش خواهاد باود .در
پژوهش حاضر تالش میگردد به سه سؤال پاسخ داده شود :روناد اساالمپاذیری خانادان
جغتای و مناسبات آنان با مسلمانان چگونه بود؟ نقاش سیاسای و اجتمااتی جریاانهاای
تصوف در منطقه ماوراءالنهر و آسیای مرکزی در دوران جغتاییان چگونه باود؟ پیامادهای
اسالمپذیری جغتاییان برای ماوراءالنهر و آسیای مرکزی چه بوده است؟
تاکنون بررسی تمیق و کاملی از تاریخ جغتاییان مغول و روند اسالمپاذیری در للمارو
خانات جغتایی صورت نگرفته است و مقاله حاضر از این جهات فالاد پیشاینه تحقیقای از
سوی پژوهشگاران معاصار اسات .باا ایانحاال در بعیای از پاژوهشهاا ،االالتاات و
تحلیلهای ارزشمندی راجع به نحوه حاکمیت و مناسبات جغتاییان با اتبااع تحات للمارو
آنها دیده میشود.
لقمان بایمت اف از جمله متخصصان این دوره از تاریخ آسیای مرکزی است و مقاالت
لابل توجهی درباره جغتاییان نوشته است از جمله مقاله «بیداد جغتای در خراسان بزرر ».

9

با اینحال وی در مورد اسالمپذیری جغتاییان تألیف خاصی ندارد.
تیمور رفیعی در مقاله «اولوس جغتای» 1اوضاع سیاسی و نظامی مااوراءالنهر را از آغااز
یورش چن گیز تا ظهور تیمور به الاور اجماالی ماورد ارزیاابی لارار داده اسات و در ماورد
چگونگی شکلگیری اولوس جغتای و تحوالت سیاسای و نظاامی دوران حکومات آنهاا
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االالتاتی ارائه میدهد.
میشل بیران 6در کتاب قایدو و خیرش دولت مستقل مغول در آسیای مرکری 7که به زباان
انگلیسی است ،به منازتات خاندانهای مغولی و به ویژه تحرکات استقاللاللبانه لایدو در
آسیای مرکزی پرداخته ،اشارات کوتاهی نیز به اختالفات و منازتات دینی خانهای مغولی
دارد.
همچنین رنه گروسه در کتاب امپراتوری صحرانوردان 2که یکی از جامعترین تألیفات در
زمینه تاریخ ترکان است ،مباحثی در مورد دولتهاای مغاولی پا

از چنگیاز و از جملاه

اولوس جغتای ارائه داده که تمدتاً به شکلگیری دولت جغتاای و رواباح حاکماان آن باا
دولتهای همجوار به ویژه ایلخاناان ایاران مایپاردازد اماا در ماورد گساترش اساالم و
جریانهای تصوف در للمرو آنها االالتاتی ارائه نمیدهد.
احمد پاکتچی در یکی از برجستهترین تحقیقات اخیار در ماورد تااریخ و الریقاههاای
تصوف ،در اار خود به ناام جریزانهزای توزود در آسزیای مرکزری 4،االالتاات و ارزیاابی
ارزشمندی از حیات صوفیه در آسیای مرکزی فراهم ساخته است که در بخشی از این ااار
به گرایشهای تصوف در دوران جغتاییان میپردازد.
به هرحال از آن جا که تاکنون تألیف مستقل و جاامعی در ماورد روناد اساالمپاذیری
جغتاییان و مناسبات مسلمانان با حاکمان جغتایی نگاشته نشده است ،توجاه باه ایان امار
میتواند دریچه تازهای بر نقش مسلمانان به ویژه جریانهای تصوف در تحاوالت آسایای
مرکزی در تصر امپراتوری مغول بگشاید .مقاله حاضر درآمدی بر این رویکارد باه شامار
میآید.
خاندان جُغَتای و قلمرو آنان

جُغَتای( 30حک629 .ا690ها.ق) دومین فرزند چنگیزخان باود .او از دوران جاوانی باه
فرمان چنگیز مأمور اجرای یاسا و حافظ نظم و انیباط در جامعه مغولی گردید 33.هنگامی
که چنگیز از جنگ با سلطان جاللالدین خوارزمشاه بازمیگشت ،زمام حکومت ماوراءالنهر
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و بعیی از لسمتهای خوارزم ،بالد اویغور 32،کاشغر 31،بدخشان 39،بلخ و غازنین تاا کناار
رود سند را به وی سپرد 31.این منطقه به نام وی به اولوس جغتای مشهور شد.
بنا به لول خواجه رشیدالدین فیلاهلل همدانی (م732ها .ق) هنگامی کاه چنگیزخاان

لشکریان خود را تقسیم میکرد ،سپاهی چهار هزار نفری به سرداری لراجارنویان 36از لوم
برالس در اختیار جغتای لرار داده ،او را امیراالمرای سپاه کرد 37.بعدها ،مورخاان تیماوری
ضمن منسوب دانستن تیمور به لراجارنویان ،به الور مکرر از نسبت تیمور باه چنگیزخاان
یاد نمودند 32.تیمور نیز الی لشکرکشیهای خود ،در نامهای که به سلطان مصر نوشته بود،
مدتی شد که چنگیزخان از ماواراءالنهر تا ری و فارس و آذربایجان را به جغتاای داد و در
والع هالکوخان را غاصب ملک اجدادیاش میدانست.

34

خاناتی که از نسل چنگیز در للمرو جغتای یا به لول مورخان در توران زمین حکومات
کردند 10 ،تن بودند که مهمترین آنها تبارتناد از :جُغَتاایخاان ،لَراهوالکوخاان ،ییساو
مونگکا ،اَرغَنه خاتون دختر اِریق بوکا ،آلغو ،مبارکشاه بان لراهوالکوخاان ،بُاراقخاان ،دُوا
صحن بن براق خان ،کِبِک خان ،تَرم،شیرین دواخان ،غزان سلطان بن ییسور کاه در ساال
711ها.ق در ماوراءالنهر بر تخت نشست و در آن تهاد متصادی سالطنت تخات ایاران،
ابوسعید بهادرخان (م716ها.ق) بود.

20

مرکز سیاسی اولوس جغتای ،آلمالی( بود .آلمالی( به معنای شاهر سایب در سااحل رود
ایلی که به دریاچه بالخاش میریزد ،لرار داشت .وصّاف در مورد مولعیات آن ماینویساد
آلمالی( نسبت به دیگر شهرهای مغول ،حکم مرکز نسبت به محیح دارد.

23

للمرو جغتاییان با سه اولوس دیگر همسایه باود از سامت شامال غربای باا اولاوس
جوچی ،از سمت جنوب غرب با للمرو ایلخانان ایران و از سمت شرق با للمرو خان بزرگ.
بدینسان ،مسیر اصلی تجاری که چین را به ایران و غرب آسیا مرتبح میساخت ،از للمرو
جغتای میگذشت 22.این موضوع و همچنین وجاود مراتاع سرشاار در دامناههاای غربای
کوه های آلتائی و االراف دریاچه بالخاش و تناسب کامل آن با زندگی ایلی مغول ،اهمیتای
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میاتف به این اولوس بخشیده بود.
حضور جغتاییان در عرصه تاریخ

اولین حیور جغتاییان در ترصه تااریخ ایاران ،شارکت جغتاای در لشکرکشای ساال
636ها.ق چنگیزخان به شرق ایران و فتح شهر سرحدی اترار بود 21.جغتای در نبرد سند و
تعقیب سلطان جاللالدین خوارزمشاه شرکت کرد و چون جاللالدین با تباور از رود ساند
گریخت ،چنگیز او را مأمور کرد آن حدود را ویران کند تا اگر سلطان جاللالدین برگاردد،
«ماده معاش و انتعاش» نباشد 29.در ادامه ،جغتای از حادود مکاران تاا کناار رود ساند را
تصرف کرد 21.هم چنین در این زمان ،وی الامت کوتاه مادتی در کرماان داشاته اسات.

26

جغتای بعد از به االاتت درآوردن این نواحی ،به محل اساتقرار چنگیزخاان در مااوراءالنهر
بازگشت.
در میان اولوس های چهارگانه چنگیزی ،اولاوس جغتاای باه دلیال مارز مشاتر  ،در
مقایسه با سایر اولوسها دست کم در شرق ایران نفوذ و لدرت بیشتری داشت و در نتیجه
تواید زیادی نصیب این اولوس شد 27.حتی امیران و حاکمان خراسان ،باا ایان کاه خاان
بزرگ آنان را انتخاب میکرد ،تا آمدن هالکو به ایران از جغتاییان االاتت میکردند.
مغوالن و مسلمانان

از آغاز لدرتگیری چنگیز ،مسلمانان بناابر ضارورتهاای التصاادی و سیاسای ،نازد
فرمانروای مغول جایگاه مهمی داشتند .چنان که مسلمانی به نام جعفر از یاران چنگیز بود
و چنگیز او را به رسالت نزد آلتونخان حاکم چین شمالی فرستاد 22.مسلمان دیگری به نام

حسن حاجی در جایگاه تاجری بزرگ ،نازد چنگیاز منزلتای داشات 24.هامچناین محماود
خوارزمی ،محمد بخارایی و یوساف کَنکاای اُتاراری کاه چنگیاز آناان را بارای برلاراری
مناسبات تجاری و شاید سیاسی نزد خوارزمشاه فرستاد 10،نموناههاایی از جایگااه مقباول
مسلمانان نزد مغوالن بود .بنابراین پ

از فتوحاات ،حکومات منااالق راهباردی ختاای و

ماوراءالنهر به محمود خوارزمی (یلواج) و پسرش مساعود واگاذار شاد 13.جادا از تملکارد
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مغوالن هنگام یورش به شهرهای مسلماننشین که آن را بخشی از ناچاریهاای جنگای
میتوان دانست نه برآمده از سوگیریهای اتتقادی ،مسلمانان در تهد لاآنها نیز از جایگاه
نسبتاً خوبی برخوردار بودند .اکتای لاآن (626ا614هاا.ق) نخساتین جانشاین چنگیاز ،باا
مسلمانان به نیکی رفتار میکرد و مسلمانان در تهد لاآنی او جایگاه شایستهای داشاتند.

12

برتری حاکمان مغول در للمرو اسالمی نه با مبانی نظری حکومات اساالمی هامخاوانی
داشت و نه با احکام فقهی و زندگی مسلمانان ساازگار باود .مسالمانان نااگزیر حاکمیات
مغوالن را پذیرفته بودند و حاکمان مغولی به زور شمشیر و در لوای یاسا ،برتری خود را بر
مسلمانان تحمیل میکردند.

11

جغتای خان و مسلمانان

جغتای بین سالهای  629تا  690هجری لمری بر ماوراءالنهر حکمرانی کرد .به لحاظ
آن که جغتای در دوران حکومت چنگیز ،مأمور اجرای دلیق یاسا و دستورات چنگیزخاانی
بود 19،بر خالف بعیی از فرماان روایاان مغاولی ،بار مسالمانان تحات حااکمیتش بسایار
سختگیری میکرد .جغتای در تجربیات خویش از دوران جنگهای سرزمینهای شارلی
ایران به این نتیجه رسیده بود که اگر از همان ابتدا با مسلمانان مبارزهای پیگیر و بیاماان
نداشته باشد و لوانین یاسا به فوریت جای شرایع اسالم را نگیرد ،کار از دست خواهد رفت
و به زودی ایرانیان بر امور مسلح خواهند شد و حکومات مغاول را از باین خواهناد بارد.
جوزجانی (م بعد از 612ها.ق) در این باره مینویسد:
چغتای ملعون پسر دوم چنگیر بود .او مردی ظالم ،سایس و قتال و بدکار بود
و هیچ کس از فرماندهان مغل ،از او مسلمانان را دشمنتر نبزود .نوواسزته هزیچ
آفریده نام مسلمان گیرد مگر به بدی؛ مگر در همه قبایل امکان نبزودی کزه هزیچ
کس گوسفند را بر سنت مسلمانه ذبح کند ،همه مردار کردندی؛ و گراردن نمزاز
مجال نبودی هیچ مسلمان را؛ و پیوسته اکتای را بر آن داشته که مسلمانان را به
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قتل باید رسانید و از ایشان باید که هیچ باقه نماند.

11

جغتای تکالیفی که مغایر با شرع و تقل بود ،بر مسلمانان تحت للمروش روا داشت .بر
اساس حکایتی که در البقات ناصری نقل شده است فردی از رهبانان بت پرست باه نازد
اکتای رفته ،او را از خوابی که دیده بود آگاه میسازد .راهب به اکتای هشدار میدهاد کاه
چنگیزخان را در خواب دیده که فرمان می دهد تا مسلمانان تحت للمرو مغوالن را به لتل
برساند .اکتای متوجه شد که منشأ این فتنه از جغتای است.

16

روند اسالمپذیری در میان خاندان جغتای

با آن که جغتای در اجرای مفاد یاسا به سختگیری معروف بود و «یاسای باریک کاه
بر امثال مردم تازیک ،تکلیف ماالیطاق بودی دادی» 17،او نیز برای اداره اولوس خاود باه
افراد کاردان نیاز داشت و از همین روی ،پیشههای مهمی را به مسلمانان واگذار کرد .برای
نمونه ،ح،ب،ش تمید منصب وزارت را بر تهده داشت 12.خاندان یلواج پدر و پسر ،بار للمارو
مسلماننشین حکم میراندند و در رتایت حال مسلمانان و تعادیل رفتاار مغاوالن دربااره
آنان ،اارگذار بودند .افزون بر تأایر این افراد بانفوذ ،تامل دیگر اسالمپذیری برخی از سران
اولوس جغتای و اکتای ،شمار فراوان مسلمانان للمرو ایشان بود که بر پایه فقاه و مباانی
اسالمی میزیستند به ویژه با توجه به این که ماوراءالنهر از پایگاههاای مهام فرهناگ و
مدنیت اسالمی به شمار می رفت و زندگی تجااری پررونقای داشات .بناابر ایان آشانایی
مغوالن با اسالم و مسلمانی ،پدیدهای غریب نمینماید .حاصل این اوضاع مسلمان شادن
برخی از خانزادگان مغول بود.
لَراهوالکو بن ماتیکان نوه جغتای که پ

از مسلمان شدنش ،خود را احمد نامید اولین

فرد از فرزندان جغتای بود که مسلمان شد 14.وی را منگولااآن باه فرماانروایای اولاوس
جغتای گمارده بود ،اما او در نیمه راه درگذشت و خاتونش اَرغنه ساماندهی ایل و اولاوس
او را به دست گرفت .وی که زیباییاش زبانزد خاص و تام بود در ترویج دیان و تقویات
مسلمانان و به خصوص حفظ آن از گزند لوانین مغولی کوشش فراوان کرد 90.اَرغنه خاتون

سال شانزدهم ،شماره چهارم ،زمستان  ،4931شماره مسلسل 41

373

در پی مرگ همسرش ،به نیابت از پسر خویش مبارکشاه ،تاج خانی بر سرنهاد و به رتایت
حال مسلمانان پرداخت و ایل و اولوس را استمالت کرد و در نتیجه اسالم رونقی افزونتار
ی افت .ولی چون در تنفوان جوانی و به هنگام وضع حمال از همساری دیگار درگذشات،
دشمنان اسالم به ویژه کاهنان مغولی و بودایی که از هر فرصتی برای ضاربه زدن باه آن
سود می جستند ،اسالم آوردن او را نامبار و بدیمن للماداد کردناد و آن را سابب مارگ
زودرس این خاتون محبوب دانستند .بدین جهت کار مسلمانان بخارا و سمرلند به سساتی
گرایید 93.وصاف نیز از میل و رغبت این خاتون به مسلمانان گازارش مایدهاد 92.ح،اب،ش
تمید که مدتی از مقامش برکنار شده بود هنگام نیابات ایان خااتون ،هماراه باا پسارش
ناصرالدین دوباره بر منصب وزارت نشست .آلغو به فرمان لوبیالی به فرمانروایی اولاوس
جوچی منصوب شد و کوتاه زمانی حکومت را از اَرغنه خاتون گرفت اما پا

از مارگ او

(662ها .ق) ،همه امیران ،مبارکشاه پسر لراهوالکو و اَرغنه خااتون را بار تخات سالطنت
نشاندند.

91

مسأله جانشینی جغتای ،نشان دهنده این والعیت است که پ

از گذشت حدود چهال

سال ،لوم مغلوب تا بدان حد در دستگاه سرسختترین خاندان از لوم غالب نفوذ کرده بود
که میتوانست در کار انتخاب فرمانروای جدید اتماال لادرت کناد .انتخااب مبارکشااه،
شاهزاده مسلمان در سال 661ها .ق دلیل این مدتاست .مبارکشاه یک سال و اندی حکام
راند .او نخستین فرمانروای مسلمان اولوس جغتای بود و «پادشاهی مؤمن ،حلیم و کمآزار
بود و همواره مغول ها را از حیف و تعدی منع ماینماود» 99.در الاول هماین یاک ساال
حکمرانی مبارکشاه ،کار ایرانیان رونق بسیار گرفت که شاید همین موضوع یکی از تواملی
بود که هراس مغوالن را برانگیخت تا فرمانروای جوان را خلع کنند.
چنین شد که خانزاده دیگری به نام بُراق ،مبارکشاه را از حکومات خلاع کارد .باراق

رفتاری خشونتآمیز داشت و دوره فرمانرواییاش با اختالف و درگیاری شادید باا لایادو
فرمان روای آرام و با سیاست اولوس اکتای همراه بود .اما براق هم با همه ماجراجوییهای
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سیاسیاش ،به مسلمانان میگرایید و در کارهای دینی بر آنان سخت نمیگرفت.
ماجرا چنین بود که پ

از مبارکشاه ،با روی کار آمدن براق ،بار دیگر آزادیهای نسبی

مسلمانان محدود گردید .به الور البیعی نفوذ مغوالن سنتگرای از یاک ساو ،و از ساوی
دیگر حیور مسی حیان و بوداییان مورد حمایت چین و دربار واتیکان موجب شد ایان دوره
از حکومت براق برای مسلمانان ،به خصوص اهاالی سامرلند و بخاارا کاه از پارچمداران
گسترش اسالم و فرهنگ ایرانی در ماوراءالنهر بودند ،دشوار و ناگوار باشد ولی باه زودی
وضع دگرگون گشت و به دنبال اختالفات ارضی در سرحدات غربی ،جغتاییان با حکومات
مغولی مستقر در ایران وارد جنگ شدند .هرچند در ابتدا فتح نصیب جغتاییان شد و لسمتی
از خراسان را فتح کردند ،تالبت براق در همان ایالت از اَبالاخان شکستی ساخت خاورد و
بازگشت 91.براق در پی شکست از ابالا ا که تملکردهای لایدو نیز در شکست او بایااار
نبود 96ا و بازگشتش به ماوراءالنهر ،در محیر روحانیون و ائمه بخارا مسلمان شد و خود را
محمود نامید و لقب غیاثالدین را برای خود برگزید 97.احتماالً جغتاییاان از ایان شکسات
چنین نتیجه گرفتند که بادون پشاتیبانی مسالمانان للمارو خاود ،لاادر باه رویاارویی باا
خویشاوندان ایلخانی نخواهند بود و این اندیشه براق را بر آن داشت که در همان سال باه
بخارا آمده ،به دین اسالم گرویده ،خود را غیاثالدین نام نهد.

92

جنگ های بین اولوس جغتای و حکومت ایلخانی از زمان حکومت دومین ایلخان آغاز
گردید و سراسر دوران تمر این حکومت را فرا گرفت .این جنگها که بر سر رلابت ارضی
و لدرتنمایی بین شاهزادگان چنگیزی و پیشروی جغتاییان در للمرو ایلخانی در گرفته بود
و به بهانه اختالفات مرزی شدت می یافت ،نیاز حکومت جغتاایی را باه در دسات داشاتن
نیروی مسلمانان منطقه آشکارتر میکرد .براق که شخصیتی توسعهاللاب و نااآرام داشات
همواره از تنگی جا مینالید و خواهان تسلح بر شهرها و سرزمینهای بیشتری بود و معتقد
بود که اولوس جغتای نسبت به اولوسهای دیگر خاندان چنگیزی سهم کمتری به دسات
آورده است .از این رو نه تنها به مرزهای شرلی و شمال شرلی خراسان میتاخت ،بلکه به
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مرزهای اولوس اکتای و جوچی نیز حمله میکرد .سارانجام فرماانروایاان ساه اولاوس،
جلساتی برای تعیین حدود مرزی تشکیل دادند و به دنبال تقد لرارداد صلح ،لارار شاد دو
ال از ماوراءالنهر متعلق به اولوس جغتای و ال دیگر از آن دو اولوس اکتاای و جاوچی
باشد 94.در این زمان در رأس اولوس دوم ،منگو تیمور لرار داشت .ایان شااهزادگاان لارار
گذاشتند که براق به سرزمین ابالاخان حمله کند و از جیحون بگذرد و سرزمینهایی از آن
محدوده را به للمرو خود بیفزاید .بدین ترتیب میبینیم که سه اولوس که هر یک حکومت
ایلخانی را رلیبی سرسخت و مهم برای خود میدانسات و ادتاای ارضای نسابت باه آن
داشت ،در کار آن بود که جنگ را ادامه دهد .اولوس جوچی از مرزهای شمال غربی به این
مهم دست می یازید و اولوس جغتای از مرزهای شمال شرلی و شرق جبهه جدید دیگری
را گشوده بود .البته این کاری ب
داشت .پ

بزرگ و خطیر بود که به پشتیبانی مسلمانان منطقه نیاز

دور از انتظار نبود که براق به زودی اسالم آورد در حالی که هناوز در ایاران،

ایلخانان دین بودایی داشتند و فرماندهان سپاه به دین شَم،نی آبا و اجدادی وفادار بودند .با
وجود شکست سختی که براق در جنگی بزرگ به سال 662ها.ق متحمل شد 10ابالاخاان
هیچگاه نتوانست تشنجات مرزهای خراسان را به الور کامل دفع کند و پا

از ابالاا نیاز

جانشینانش توفیقی در این زمینه نیافتند .یکی از تلل آن ،تدم پشاتیبانی ماردم از او باود
زیرا ایرانیان هنوز حکومت مغولی را نپذیرفته بودند .حتی در تهد غازانخان مسالمان نیاز
پیشرفتی در مرزهای شمال شرلی و غرب حاصل نگردید .در ماجرای درگیری و مناسبات
وی با لایدو نیز ،برادر براق با نام مؤمن دیده می شود که با توجه به ایان ناام ،وی را نیاز
میتوان مسلمان دانست 13.نام اسالمی احمد بوری پسر ماتیکان بن جغتای که رشیدالدین
فیلاهلل با تنوان احمد اغول پسر بوری بن جغتای از او یاد میکناد نیاز بار مسالمانی او
داللت دارد 12.پ

از مرگ لایدو حاکم مقتدر اولوس اکتای ،دُووا خانزاده اولوس جغتای با

تالش و تدبیر ،زمینههای برتری خان زادگان جغتایی را فراهم آورد .در نتیجه پا

از وی

برخی از جانشینان او مسلمان شدند و یا سلو شایستهای را در مناالق مسلماننشاین در
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پیش گرفتند .برای نمونه ،تالیگو نوه بوری بن جغتای برای مسلمان شدن مغاوالن بسایار
کوشید ،هرچند بزرگان خاندانش با او مخالفت کردند و پ
(706ها.ق3120/م).

از دو سال حکومت ،کشته شد

11

کِبِک پسر دووا از مقتدرترین خانهای اولوس جغتای باود کاه بار ااار اهتماامش باه
شهرنشینی و آبادانی ماوراءالنهر و ضرب سکههایی به نام کبکی ،معروف گردید .کبک در
دوران حکومت خود با گرفتاری مهمی روبهرو بود و آن سرکشی شاهزاده دیگر جغتایی باه
نام ییسور یا یساور بود که فرمانروایی را حق خود میدانست .به نوشته القاشانی یساور به
دست بدرالدین المیدانی ،از تلمای بخارا ،مسلمان شد 19.ابن بطواله در سفرنامه خود از او
یاد نموده است 11.ییسور در ماوراءالنهر که از اهمیت التصادی و نیز فرهنگی برخوردار بود،
مقام گرفت و از آن جا رابطهای نزدیکتر با مسلمانان برلارار سااخت و خاود را در جاای
رهبری نیرومند از گروه دُووا استوار کرد .او برای پیشبرد کار خود ،با اولجایتو تهد ماودت
بست تا با پشتیبانی حکومت ایلخانی بتواند فرمانروایی ماوراءالنهر را در دست گیرد.

16

از دیگر حاکمان اولوس جغتای که مسلمان شد و منابع تاریخی او را پادشاهی تادل و
دادگستر خوانادهاناد ،تَرم،شایرین (م711هاا .ق) بارادر کباک باود کاه مسالمانیاش باه
اسالمپذیری شمار فراوانی از مردم للمرو وی انجامید 17.ترمشایرین تناوان تالءالادین را
برای خودش برگزید و در ده سال حکومتش به تجدید شریعت اسالمی و مخالفت با یاساا
پرداخت .ترمشیرین در ایجاد روابح بازرگانی بین اولوس جغتای و سایر مناالق اسالمی ،به
خصوص خراسان در ایران و مصر و شامات بسیار کوشید و حتی به خراسان سافر کارد و
مدت چهار سال در آن جا الامت گزید .با این حال ،جناگهاای اولاوس جغتاای و ایاران
همچنان ادامه یافت .ترمشیرین از ابوسعید شکست خورد ولی این شکست نه تنها خللی در
کار اسالم وارد نساخت 12،بلکه ترمشایرین بایش از پایش در تقویات مباانی آن کوشاید.
مورخان نقش ترمشیرین را در گسترش اسالمپذیری و گرویدن مغولهای آسیای مرکزی
به اسالم بسیار مهم ارزیابی میکنند .بسیاری از آیینهای مغولی از جمله خورشیدپرستی تا
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زمان ترمشیرین همچنان رایج بود .او توانست این آیاین را باه نفاع حاکمیات اساالم بار
خاندانهای مغولی منسوخ نماید.

14

بدین ترتیب شکست نهایی و همیشگی سنت مغاولی و یاساای چنگیازی در اولاوس
جغتای به ولوع پیوست .از اواسح لرن هشتم هجری به بعد ،مسلمانان در این اولوس باه
راحتی روزگار می گذرانیدند .ابن بطواله از التدار و نفوذ مسلمانان در للمارو ترمشایرین و
البته ناخرسندی مغوالن از سیاستهای وی یاد میکند 60.سرانجام هماین ناخرساندیهاا
زمینه را برای سقوط و لتل او فراهم آورد 63.باه هار روی فرزنادانی از نسال دوم و ساوم
جغتای ا بر خالف وی که در اجرای یاسای چنگیزی با تعصب بسیار رفتار مایکارد و در
مقایسه با اکتای ،سختگیرتر بود ا اسالم را پذیرفتند .البته مسلمانی آنان به پذیرش کامل
این دین در میان رتایای ایشان نینجامید اما آنها در همگرایی با رتایای مسلمان للمارو

خویش کوشیدند .ابن بطواله در مورد پایان کار سلطان ترمشیرین مینویسد:
دو سال پس از آن که به هندوستان رفتم خبر رسید که بررگان ایل و امزرای
مغول در اقوه نقاط کشور سلطان که نردیک چین است ،انجمنه کزرده و پسزر
عم او را به نام بوزن اوغله به سلطنت برداشتند .بوزن اوغله اگزر چزه مسزلمان
بود اما مرد بد دین و زشتخویه بزود .سزب خلزت ترمشزیرین و انتوزاز بزوزن
اوغله به جای او این بود که ترمشیرین احکام چنگیر ملعون ،جد مغزونن را کزه
بالد اسزالم را ویزران سزاخت مجزری نمزه داشزت  ...و موووصزاب بزه او ایزراد
مه گرفتند که چهار سال در مجاورت خراسان به سر برده به مزرز و بزوم اصزله
مغول که مجاور کشور چین است نرفته ،در صورته که سیره بر این جاری بزوده
است که پادشاه همه ساله از آن نقاط دیدن کند و وضزت مزردم و سزپاهیان را از
نردیک ببیند.

پ

62

از آن که امرای مغول ،بوزُن اُغلی711( 61ها.ق) را به فرمانروایی برداشتند ،وی با

376
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سپاهی گران به سوی ترمشیرین آمد .پ

از جنگ و گریزهایی میاان آنهاا ،در نهایات

بوزن در یکی از ویرانههای االراف سمرلند ،ترمشیرین را به لتل رسانید و در همان جا به
خا سپرد.
در دوران فرمانروایی ج،نگشی( 69م714ها.ق) تلیرغام پایاداری سیاساتهاای دوره
ترمشیرین ،بار دیگر خطری بزرگ اسالم را تهدید کرد 61.مسیحیان که به پشتیبانی غرب
و واتیکان از لرن ها پیش در این منطقه مشغول فعالیت نهاان و آشاکار بودناد ،سارانجام
فرصتی به دست آوردند و به ترویج دین خود الدام نمودند و در آلماالی( ،پایتخات اولاوس
جغتای ،کلیسای بزرگ و باشکوهی بنا کردند و باه سارتت باه گاردآوری پیاروان جدیاد
پرداختند .بوداییان نیز که در دوران شکوفایی اسالم بیاتتبار شاده بودناد ،در ایان تهاد،
کارشان رونق گرفت 66.با این حال افزایش تعداد مسلمانان در للمرو جغتایی و به ویاژه در
میان خاندان حاکم ،مانع از تداوم سیاست های ضد اسالمی بعیای از کاارگزاران جغتاایی
گردید .ضمن این که آنها به وضوح دریافته بودند که دین ،پشاتیبان بزرگای در پیشابرد
سیاست های منطقهای رلبای آن ها یعنی ایلخانان و اولوس جوچی بوده است و آنها نیاز
نمیتوانند نسبت به جمعیت مسلمان خود بیتفاوت باشند.
نقش سیاسی و اجتماعی سلسلههای صوفیه

در این دوره سلسلههای صوفی در آسیای مرکزی گسترش یافتند که مهمترین آنهاا
تبارتند از :نقشبندیه ،یس،ویه ،لادریاه ،کبرویاه .مهامتارین سلساله صاوفیانه مااوراءالنهر،
نقشبندیه است .این سلسله منسوب به خواجاه بهاءالادین نقشابند (م743هاا.ق) و اداماه
سلسله خواجگان است .بنیانگذاران سلسله خواجگان ،خواجه یوسف همدانی (م111ها.ق)
و خواجه تبدالخالق غُجدوانی یا خواجه بزرگ یا کالن (م171ها.ق) بودند .سلسله دیگر در
ماوراءالنهر یس،ویه است .بنیانگذار آن شیخ احمد یس،وی (م162هاا.ق) در شاهر یسای در
جنوب لزالستان امروزی متولد شد .شیخ احمد سومین خلیفه بعد از خواجه یوسف همدانی
و از خواجگان بود.
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کبرویه به لحاظ لدمت نخستین و از حی نفوذ پا

377

از نقشابندیه و یساویه ساومین

سلسله در ماوراءالنهر باه ویاژه خاوارزم اسات .بنیاانگاذار کبرویاه ،نجامالادین کباری
(م632ها.ق) بود که پ از کشته شدنش به دست مغوالن ،دو مرید معروفش سیفالدین
67
باخرزی در ماوراءالنهر و باباکمال خجندی در ترکستان تعالیم او را اشاته دادند.
به تنوان نقطه آغاز فعالیت صوفیه در آسیای مرکزی ،مایتاوان از نقاش نجامالادین
کبری در دفاع از خوارزم در برابر هجوم مغوالن یاد کرد .روایات مشاهور یاافعی در مزرآ

الجنزان مبنی بر آن که وی به دست مغوالن در سال 632ها.ق در خوارزم کشته شد ،مورد
تردید بعیی از محققان لرار گرفته 62،اما ایان روایات هماواره در تااریخ تصاوف آسایای
مرکزی در میان مردم رایج بوده و تراژدی کشته شدن او ،همانند لهرمان شاهیدی در راه
دفاع از خوارزم در برابر کفار مهاجم ،تا لرنها اار تمیقی بر مردم منطقه داشته است.
پ

64

از نجم الدین کباری و در دوره اساتیالی مغاول ،نخساتین فارد از صاوفیان کاه

می توان از نقش سیاسی و اجتماتی او در جامعه ماوراءالنهر و للمارو جغتاییاان یااد کارد،
شاگرد نجمالدین کبری ،سیفالدین باخرزی (126ا614ها.ق) است .سیفالدین در بخاارا
به شیخ تالَم مشهور بود و در دوران مغول ملجاأ و ماأوای پیاروان نجامالادین و تماوم
مسلمین آن والیت و حتی مورد احترام مغوالن به شمار میرفت .در مورد نقش سیفالدین
در ارتباط با حاکمان مغول گزارش جوینی لابل توجه است .جوینی پا

از ذکار الادامات

دوران سرلویتی بیگی مادر مسیحی منگولاآن ،مینویسد:
او در احیای شعایر شرایت دین محمدی صلهاهلل علیه و سلّم نیزر کوشزیدی و
عالمت تودیق این سون آن است که هزرار بزالن نقزره ،بفرمزود کزه در بوزارا
مدرسهای بسازند و شیخ انسالم سیفالدین الباخرزی مزدبرر و متزورله آن عمزل
خیر باشد و فرمود تا دیهها خریدند و بر آن وقف کرد و مدرسان و طال علمزان
را بنشاندند و . ...

70
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خود منگولاآن هم در حق سیفالدین باخرزی گهگاه اظهار ارادت میکرد .با این حاال
حاکمان و امرای مغول همواره از حشمت و مقبولیت وی نزد مردم نگران بودند چنان کاه
یک بار در نماز او را دستگیر کرده ،به اردوی خان مغول فرستادند و ایان زماانی باود کاه
شهرت دادند باخرزی دتوی خالفت برای خود دارد 73.یکای از مریادان وی نیاز باه ناام
برهانالدین بخاری به دستور لوبیالی لاآن به خاانباالی( تبعیاد و ساپ

کشاته شاد.

72

پاکتچی با اشاره به لقب وی ،خاالر نشان نموده که با توجه به روحیاه اجتمااتی بااخرزی
حتی در تصر حیات نجمالدین کبری ،برخی حساسیتهای اجتماتی او زمیناهسااز ملقاب
شدنش به سیفالدین را فراهم ساخته است.

71

با این حال باخرزی نه تنها در ماوراءالنهر بلکه در میان مغوالن ساایر اولاوسهاا نیاز

مورد احترام بود .تالوه بر منگولااآن و ماادرش ،هالکوخاان حااکم ایاران و برکاهخاان
فرمانروای دشت لبچاق (اردوی زرین) نیز او را حرمت مینهادند .حتی به روایت مورخان،
برکهخان به تناوان نخساتین فرماانروای مسالمان در تماام خانادان مغاول ،باه دسات
سیفالدین باخرزی اسالم پذیرفت.
مزار سیفالدین پ

79

از مرگ ،مورد احترام حاکمان مغول و تیماوری و محال زیاارت ماردم از

مناالق مختلف بود .به روایت مجمل فویحه مادر منگولاآن خانقاهی بر تربت وی ساخت.

71

با وجود گزارش های اندکی که از حیات دینی و اجتمااتی شااگردان بااخرزی موجاود
است ،نقش سیاسی فعال آنها برجسته مینماید .رشایدالدین فیالاهلل همادانی یکای از
فرزندان و شاگردان وی را به نام برهانالدین نام میبارد کاه در حاوالی بخاارا در نتیجاه
اختالفات سیاسی به دست دشمنان برکهخان به لتل رسید 76.باه نظار مایرساد ناام وی
جاللالدین محمد بن سعید بوده است و برهانالدین احمد فرزند دیگار بااخرزی و هماان
کسی است که به دتوت حاکمان لراختایی کرمان به آن دیار رفت و در ساال 646هاا.ق
وفات یافت 77.فرزند برهانالدین به نام ابوالمفاخر یحیی بااخرزی ،نفاوذ فاوقالعاادهای در
میان مردم ماوراءالنهر و خراسان داشت .ابن بطواله که در خانقااه فاتحآبااد در بخاارا باه
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حیور وی رفته و از مهماننوازی او یاد نموده است ،گزارشی از مجلا

374
ضایافت او ارائاه

میدهد که همه بزرگان شهر نیز در آن حیور یافتهاند و نشان میدهد اروت و مکنت وی
با مقامات و حکام ولت برابری میکرده است.

72

از دیگر الریقههای تصوف که نقش مهمی در حیات سیاسی و اجتماتی ماوراءالنهر در

این دوره ایفا نمود ،الریقه یس،ویه است .بنیان گذار آن احمد یس،وی به تنوان رهبر مشاایخ
تر توصیف شده است 74.اهمیت اجتماتی یس،ویه از آنجاست که این الریقه در درجه اول
در میان لبایل صحراگرد و تر

آسیای مرکزی گسترش یافت و نقش مؤاری در انیباط

اج تماتی این لبایل ایفا نمود .مورخان از تأایر این الریقه بر بعیی از شورشهای سیاسی
و اجتماتی ماوراءالنهر در نیمه لرن هشتم هجری یاد کردهاند .یسویها در مناسبات میان
لبایل تر صحراگرد و شاه زادگان مغولی ،نقش میانجی و راهنمای لبایل را ایفا کرده ،به
روند اسالمپذیری در میان آنها کمک شایانی نمودند.

20

الریقه نقشبندیه جریان دیگری از تصاوف مااوراءالنهر اسات کاه در تصار حاکمیات
مغوالن و سپ

تیموریان به مراحال اوج حیاات دینای و اجتمااتی خاود رساید و نقاش

برجستهای در میان جوامع روستایی و شهری و هم چنین ارتباط با حاکمان جغتایی ،ازبکی
و تیموری ایفا نمود .صوفیان نقشبندی بیشترین نفوذ را در میان خانادانهاای حااکم باه

دست آوردند و از سوی آن ها نیز مورد احترام و حمایت لرار گرفتند ،چنان که تُغلُق تیماور
(792ا761ها .ق) پ

از گرویدن به اسالم ،دستور داد همه اتباتش نیاز مسالمان شاوند.

نفوذ صوفیان بر خاندان او را میتوان از الریق نامهای صوفیانه الیاس خواجه ،خیر خواجه
23
و اوی تشخیص داد.
نکته مهم در زمینه اجتماتی الریقه نقشبندیه ،نفوذ آن ها در البقات متوساح و پاایین
شهرها و آبادیهای آسیای مرکزی است .این امر و همچناین در اختیاار گارفتن اماال
اولافی فراوان در مناالق مختلف ،یکای از توامال اصالی فارو ریخاتن نظاام لبیلاهای و
صحراگردی در آسیای مرکزی به شمار میرود 22.ضمن این که غالب شیوخ ایان الریقاه،
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خود اهل حرفه بودند و این موضوع موجب ارتباط تنگاتنگ آنها باا گاروههاای مختلاف
مردم و نفوذ در البقات تامه شده بود.
نقشبندیه به تنوان نیروی میانجی مردم و حاکمان ،خدمات ارزشمندی به حفاظ نظام
اجتماتی در شهرهای ماوراءالنهر ارائه دادند .حتی در یک ماورد ماانع فاتح بخاارا توساح
براقخان گردیدند.

21

موضوع بسیار مهم دیگر در مورد نقش سیاسی الریقه نقشبندیه این است که آنها به
تنوان مرشد و مشاور حاکمان آسیای مرکزی و واسطه آنها با مردم ،بار جایگااه معناوی
فرمان روا تمرکز نمودند و آن را به تنوان میراث آسیای مرکزی به شبه لاره هند در دوران
امپراتوری مغوالن کبیر انتقال دادند.

29

پیامدهای اسالمپذیری اولوس جغتای

به الور کلی پیامدهای اسالمپذیری جغتاییان را میتوان از منظر اجتماتی و التصادی
و هم چنین از جنبه سیاسی مورد ارزیابی لرار داد .از نظر اجتمااتی و التصاادی ،مسالمان
شدن حاکمان جغتایی و گسترش اسالم در میان لبایل آسیای مرکزی ،باه روناد زنادگی
شهری و رونق لبایل اسکانیافته کمک شایانی نمود .در سراسر دوران امپراتوری مغوالن

به ویژه در اولوس جغتای ،مبارزه میان فرهنگ گریز از مرکزِ خانه به دوشای باا فرهناگ
تمرکزگرای شهری جریان داشت ،اما مسلمان شدن حاکمان جغتایی به ویژه تُغلُق تیمور و
ترمشیرین تا حدودی به لوت یافتن جوامع شهری تحت للمرو آنها منجار شاد .باا ایان
حال ،سیاست تمرکزگرایی آنها نیز با دفاع سخت فرهنگ بدوی مواجه گردید.

21

مسلمان شدن بعیی از خانهای جغتایی یا اتیای خاندان آنهاا ،پیاماد اجتمااتی و
التصادی دیگری نیز داشت .از آن جا که تأسی

نهادهای دینی ،التصادی و مادنی نظیار

مساجد ،اولاف و نهادهای آموزشی ،یکای از اهاداف رهباران دینای مسالمان در آسایای
مرکزی به شمار میرفت ،حمایت حاکمان جغتایی از این امر ،به گسترش نهادهای شهری
و رونق حرفهها انجامید .بعیی از بزرگان و فرمانروایان خاندان جغتای نظیر ارغنه خاتون،
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323

نهادهای دینی و اجتمااتی بودناد.

بخش زیادی از این نهادها را رهبران دینی الریقاههاای صاوفیه اداره مایکردناد .وجاود
امال فراوان و اسناد بسیار مربوط به اولاف سلسلههای تصوف در مناالقی چون تاشاکند
و سمرلند ،از نفوذ فوقالعااده اجتمااتی و التصاادی رهباران دینای مسالمان در روزگاار
حاکمیت مغوالن و در پی آنها تیموریان ،در آسیای مرکزی حکایت دارد.

26

در مورد نقش مسلمانان در نظام اجتماتی و التصادی اولوس جغتای ،نباید از اارگذاری
وزیران ایرانی و مسلمان غافل بود .از همان ابتدای تأسی

این دولت ،با آن که جغتای با

مسلمانان رفتار سخت و خشونتآمیزی داشت ،به زودی دریافت که برای اداره للمرو خود
نیازمند هم کاری افراد کاردان و با تجربه است .به همین دلیل مقاام وزارت را باه یکای از
مسلمانان اهل اُترار به نام لطبالدین ح،ب،ش تمید (متوفی نیمه لارن هفاتم هجاری) داد.
البته تلمای مسلمان و همچنین شیخ سیفالدین باخرزی ،میزان حمایت وی از مسالمانان
را کافی ندانسته ،از او راضی نبودند اما وجاود یاک فارد مسالمان در دساتگاه حکاومتی
جغتاییان ،نشانه آغاز تغییر اوضاع به شمار میرفت.

27

پیامد اجتماتی دیگر گسترش اسالم در میان جغتاییان ،تغییر رویکرد حاکمان جغتایی
نسبت به مردم تحت للمرو خود و تاالش در جهات اداره نهادهاای سیاسای و التصاادی
حکومت به جای تصرف اراضی و غارت گری بود .در این امر به ویژه نقش رهبران دینی و
وزیران مسلمان برجسته بود .حتی برخی از رهبران دینی تهدهدار مشاغل مهمی شدند از
جمله امام بهاءالدین مرغینانی ،تالم مشهوری که شیخاالسالم فرغانه شد و خانهاش مرکز
تجمع تالمان و فاضالن بود و در زمان جغتاییان به مقام وزارت رسید.

22

از نظر سیاسی ،اسالمپذیری خاندان جغتای و پیامدهای آن برای آسیای مرکزی و شبه
لاره هند دارای اهمیت است .جغتاییان در برابر سایر اولوسهای خاندان چنگیزی ،ناچار به
تقویت مبانی سیاسی و التصادی حکومت خود بودند .جنگهاای باین اولاوس جغتاای و
ایلخانان ایران که از زمان ابالاخان دومین حاکم ایلخانی ایاران آغااز شاد و باه شکسات
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جغتاییان انجامید ،براق ،فرمان روای اولوس جغتای را به این اندیشاه واداشات کاه آنهاا
نمی توانند بدون حمایت مسلمانان للمرو خود در برابر دشمنانشان ایستادگی کنند .براق در
همان سالِ شکست از ایلخانان به بخارا رفت و دین اسالم را پذیرفت و نام غیاثالدین بر
خود نهاد 24.با مسلمان شدن ایلخانان در ایران ،مسأله دشوار چگونگی روابح جغتاییاان باا
میبایست همزمان با رلابت باا

اتباع مسلمان خود اهمیت بیشتری یافت .آنها از این پ

دشمنان مسالمان خاارجی ،مرالاب مسالمانان تحات للمارو خاود نیاز باشاند .بناابراین
اسالمپذیری آن ها ،بیش از گذشته امنیت داخلی را برای جغتاییان فراهم آورد .یک نموناه
از این موارد سرکشی شاهزاده جغتایی به نام یساور است که به دلیال مسالمانیاش ماورد
حمایت مسلمانان بود و لصد آن داشت که با پشتیبانی اولجایتو حاکم ایلخانی ،فرمانروایی
ماوراءالنهر را از آن خود سازد 40.با روی کار آمدن ج،نگشای در اولاوس جغتاای ،اساالم و
مسلمانان به خطر افتادند اما با به لدرت رسیدن تَرم،شیرین ،دوران رونق دوباره اسالم آغاز
گردید .ترمشیرین به امنیت راههای بازرگاانی توجاه نماود و در دوران وی کااروانهاای
تجاری ،با سایر مناالق مسلماننشین رفت و آمد میکردند.

43

پیامد سیاسی دیگر اسالمپذیری حاکمان جغتایی و گسترش اساالم در للمارو آنهاا،
انتقال آن به سایر دولتهای آسیای مرکزی یعنی ازبکاان و تیموریاان و حتای از الریاق
خاندان ظهیرالدین محمد بابر ،نواده تیمور به هند بود .جریانهای تصاوفِ ماورد حمایات
خاندانهای جغتایی در دوره ازبکی و تیموری رشد بیشتری یافت و باا راهیاابی باه هناد،
دروازه آسیای مرکزی از الریق آنها بر سرزمین پهناور هند گشوده شد.
به الور کلی اسالم آوردن جغتاییان هم از نظر اجتماتی و هم از جنبه سیاسی تغییرات
گستردهای در آسیای مرکزی ایجااد نماود .آنهاا پا

از پاذیرش اساالم باه تادریج از

ویران گری و نابود کردن مزارع و شهرها دست کشیده ،به آبادانی مناالق تحت للمرو خود
روی آوردند .از آنجا که مطابق لوانین اسالمی نمیتوان مسلمانان را باه بردگای گرفات،
جامعه اسالمی تحت حاکمیت آنها ،امنیات و اهمیات بیشاتری یافات و حتای برخای از
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خان ها ،از جمله خان کاشغر ،تمام اروت خود را مصروف آزادی بردگان مسلمان کردناد.

42

البته مغوالن نیز از این امتیاز بهرهمند شدند ،چنان کاه الباق فتاوای خواجاه ناصارالدین
تبیداهلل( 41م241ها .ق) کسی حق خرید و فروش برده مغولی را نداشت 49.با اسالم آوردن
جغتاییان ،برخی از آداب و رسوم شمنی نیز به چالش کشیده شد و احکام اسالمی جای آن
را گرفت .خوردن شیر لمیز ممنوع شد و نامهای اسالمی فرزندان جایگزین نامهای مغولی
گردید.

41

نتیجه

این پژوهش بر آن بود تا روند اسالمپذیری در خاندان جغتای را که وفادارترین اولوس
به لوانین چنگیزی بود ،مورد بررسی لرار دهد .بر اساس تفسیر خاندان جغتاای از یاساای
چنگیزی ،مسلمانان در االاتت از فرمانروایان مغول همتراز با پیروان سایر ادیان و آیینها
نبودند و میبایست در سطحی نازلتر از دیگر گروههاای ماذهبی لارار گیرناد .فشاار بار
مسلمانان و آزار و اذیت آنها ،یکی از توصایههاای ماورد تأکیاد جغتاای باه فرزنادان و
جانشینانش بود .جغتای در دوران فرمانرواییاش ،اجرای احکاام دینای مسالمانان تحات
للمرو خود را برنمیتافت و این سختگیری را نشانهای از حفظ میراث پدر تلقی میکارد.
خاندان جغتای بر ماوراءالنهر فرمانروایی میکردند و از آنجا که این منطقه از مراکز مهم
رونق تمدن اسالمی تا پیش از هجوم مغول بود ،تقابل میان دو فرهنگ بدوی مغاولی باا
جوامع یکجانشین مسلمان اجتنابناپذیر مینمود.
روند اسالمپذیری خاندان جغتای خالی از دشواری نبود و شکنجه و فشار بر مسالمانان
و درگیری و کشتار درون خاندانی از جمله پیامدهای آن به شمار میرفات .باا ایان حاال
یافتههای این پژوهش نشان میدهد که تلای رغام شارایح نااگوار مسالمانان در للمارو
جغتاییان در مقایسه با سایر مناالق تحت نفوذ امپراتوری مغول ،نیاز جغتاییان به دیوانیاان
کاردان و همچنین ضرورت رلابت با سایر اولوسهای خاندان چنگیزی ،آنها را وادار نمود
تا ضمن پذیرش بعیی از مسلمانان در امور سیاسی و دیوانی ،خود نیز تحت تأایر شارایح
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موجود ،به اساالم روی آورناد .از ساوی دیگار نحاوه تعامال رهباران دینای مسالمان و
سلسلههای تصوف با حاکمان جغتایی و نفوذ آنهاا در میاان جواماع شاهری و روساتایی
ماوراءالنهر نیز در تغییر روش فرمانروایان مغول و پاذیرش آداب مسالمانی اارگاذار باود.
همچنین رهبران دینی با ایفاای نقاش سیاسای و اجتمااتی فعاال ،توانساتند در سااختار
اجتماتی و التصادی جوامع صحراگرد آسیای مرکزی تغییراتای ایجااد کنناد و در نهایات
تالش های آنان موجب شد تا نه تنها اسالم به دین غالب للمارو خانادان جغتاای تبادیل
گردد ،بلکه بر دولتهای ازبکی و تیموری نیز اارات پایداری بگذارد.
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