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  اُزبکان ماوراءالنهر یوانیو نظام د  ی اسیس تیتحوّل در حاکم
 م.(19ـ15ق./ 13ـ  9)فرارود( از )قرن 

 ( 1399/ 24/09: بیتصو خ یتار ـ   27/12/1398: افتیدر خیتار)

   1ابراهیمی   سیده فهیمه

 چکیده 

بزنگاه  تاریخ سیاسی و اجتماعی ماوراءالنهر هایی از  )فرارود( در دوره اسالمی، 
زیست دو  برهة    تصادم  آنها،  متأخرین  از  یکی  که  دارد  و حضری  بدوی  جهان 

به  قدرت آنها  گستردة  مهاجرت  و  ازبک  حاکمیت صحراگردان  و  قلمرو  گیری 
گیری ساختار سیاسی و اداری دوگانه )ایلیاتی ـ  جهان ایرانی و در نهایت شکل

بود. در   بکارگیری رویکرد جامعهاین  حضری(  با  )نظریة    شناسانة وبرینوشتار 
سلط و  اقتدار  تحول  روند  که  سنتی(  سنتی  هاقتدار  جوامع  تصویر    در  به  را 

تا  می ادوار حاکمیت سیاسی ازبکان  ابهام پی گرفت  13/19قرن  کشد،  ه  با این 
هایی از اقتدار و حاکمیت سنتی را در روند  که »صحراگردان ازبک چه گونه  شد

کرده تجربه  خود  سیاسی  حیات  »اقتدار    . اند؟«تحول  که  است  این  ما  مدعای 
غلبة ساختار   و  بدوی(  و  ترکیبی )حضری  اجتماعی  نظام  تبع  به  ازبکان،  سنتی 

پیوسته چالش  در  گونه  ایلی،  میان  پرتنش  ساختار  و  همزمان  مختلف،  های 
))   ایچندالیه جرنوتوکراسی  اقتدار  و    (پدرساالرانه)  پاتریارکال  نه(،رساالرایپاز 
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مییپدرشاه)  پاتریمونیال تجربه  را  قدرت(  با  سرانجام  و  آخرین  کند  گیری 
نژاد  این  از  می)منغیت  سلسله  تثبیت  آن  پاتریمونیال  الیة  دالیلی  به  ود«.  شها( 

کند که اقتدار گسترش یافتة  ماحصل پژوهش، مدعای فوق را اینگونه تکمیل می
اقتدار   پاتریمونیال منغیتی بدلیل خودکامگی امیران این سلسله در روند تثبیت 

گونه  )که  سلطانیسم  به  خود  نزدیک  سیاسی  است(  پاتریمونیال  سلطة  از  ای 
 شود.می

 . ر، بخارا، پاتریمونیالیزم، ماوراءالنه: ازبکان، اقتدار سنتی وبرواژگان کلیدی
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 مقدمه 

حوزة منفک شدة جهانی  در  در بررسی مفهوم حاکمیت و اشکال قدرت و اقتدار  
فرارود  تاریخی(  ایرانی یعنی سرزمین  )شانزدهم    قرن دهم هجری،  )ماوراءالنهر 

از   فهمگردنهمیالدی(  دشوار  که    است.   های  قبچاق  دشت  پراکندة  قبایل 
تُرکتازیشان به قلمرو ایران، حملة موج بدویت به جهان حضری و متمدن تفسیر  

بخشمی شگفتی  کمال  در  و  شد،  درنوردیدند  را  تیموری  قلمرو  شمالی  های 
دو پندار و تجربة متفاوت از قدرت و سیاست   بری از چنگیز شدند. مدعی میراث

سیا منطق  به  متعلق  یکی  ـ  که  ترکی  پیچیدة  نظام  دیگری  و  ایلی  بسیط  سی 
که   بودند  مغلوبی  و  غالب  اقوام  هماوردی،  عرصة  در  بود،  تیموری  ایرانی 

ها، ساختار و  )یا فربه بودن تمدنی( مغلوبان، فاتحان جدید را به سنت  فرادستی
می خود  سیاسی  متحد    خواند. نظم  قبایل  حمایت  که  جدید  حاکمان  و  مهاجران 

ق را با خود داشتند، مطلوبشان تشکیل یک امپراتوری قدرتمند  شدة دشت قبچا
فوق تصادم  بود. خروجی  متمرکز  با حاکمیتی  منسجم  جامعه شکل،  و  ای  گیری 

از سیاسی، دیوانی،    )اعم   های موجود و غالب در آن که تبیین سنت  چندالیه بود
تبیین    عموماً دراقتصادی، نظامی و اجتماعی( امری غامض و گاه ممتنع است.  

اببهره  چنین فضایی،  ار بازخوانی  پژوهشگران علوم اجتماعی در کن  زارگیری از 
تاریخی   و    روایات  برهه  این  در  آنچه  که  داشت  توجه  باید  اما  کارگشاست، 

معنای  به  بلکه  تصادم  جنس  معنای  به  )نه  پذیرفته  صورت  مهم  جغرافیای 
نظریه تا  نبوده  پرتکراری  و  مألوف  امر  آن(  قالبی    هایخروجی  موجود،  رایج 

با این وجود از مجموعه مطالعات پیشینی صورت   برای فهم آن گردند.  بایسته 
نوع  که بعنوان یک قالب و ساختار کلی برای فهم  شد حاصل نتیجه  پذیرفته، این 

این سرزمین، نظریة اقتدار سنتی ماکس وبر    و الگوی حاکمیت سیاسی و دیوانی 
جامعه ذیل  که  مرا  سیاسی  شده،  شناسی  معنا  سیادت  و  و    انتخابشروعیت 
با پایه قرار    ،یابددر این جغرافیا، تاریخ و جامعه می  مذکور  تناقضاتی که نظریه
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طراحی   دیگری  شیوة  به  آن  مساله  1. شوددادن  این  باید  وبری،  الگوی  مطابق 
زمان    شودتبیین   )از  خود  قرنی  چهار  حیات  در  ازبک  قبایل  اتحادیة  که 
ت قبچاق تا میانة حکومت منغیتیان( در حوزة نظام سیاسی و  گیری در دشقدرت
می  ، اداری تجربه  را  سیادتی  نوع  »چه  که  است  این  ما  مدعای    حاکمیتکنند؟ 

غلبة ساختار   و  بدوی(  و  ترکیبی )حضری  اجتماعی  نظام  تبع  به  ازبکان،  سنتی 
پیوسته میان گونه از  )  ایهای مختلف، همزمان ساختار چندالیهایلی، در چالش 

پاتر)پدرساالرانه  ارکالی پاتر  ، ( رساالرانهی)پ   ی جرنوتوکراساقتدار   و   الیمونی ( 
می(ی پدرشاه) تجربه  را  قدرت(  با  که  منغیتکند  الیة  گیری  دالیلی  به  ها 

 شود«.  پاتریمونیال آن تثبیت می
ساختار سیاسی و اجتماعی ماوراءالنهر تا دورة تیموری موضوع بسیار مهمی بوده  

تاکنون نیز بسیار مورد توجه قرار گرفته است. به دلیل جدایی ماوراءالنهر از  که  
ایران پس از این ایام و غلبة ازبکان، شئون مختلف تاریخ این سرزمین از ایران  

آثار غربیان، پژوهش    منفک شده و کمتر مورد توجه قرار گفته است. در میان 
به دلیل توجه دقیقی   2تزاری« »پاول گیس« با نام »آسیای مرکزی پیشاتزاری و  

قرن  در  ماوراءالنهری  قبایل  به  یکجانشینان  که  با  آنها  تقابل  و  نوزده  سیزده/ 

 
 یمتفـاوت  یهـاجلوه  اما  بود  یسنت  ،یاسیس  اقتدار  حوزة  در  موجود  ادتیس  نوع  عموماً  گرچه  شامدرنیپ  جوامع  در  .1

 ادتیسـ ها،وجه تفاوت نیبا توجه به ا وبر. رفتیپذیم تفاوت  یاجتماع  یواحدها  توسعه  زانیم  با  متناسب  و  داشت
( ی)پدرشـاه  الیـمونیپاتر(،  ارکـالی)پاتر  یپدرسـاالر(،  ی)جرونتوکراسـ  یدساالریس  یهانظامرا به سه نوع    یسنت
و   وخیکـه در آن شـ  یادتینـوع سـ  (:یرونتوکراســ )ج  یدســا ریس(.  321:  1388  کس،ی)بند  است  نموده  میتقس

 یادتینـوع سـ (:ارکالی)پاتر یپدرسا ر. کردندیم استیداشتند، اعمال س ییکه بهتر از همه با سنت آشنا  رترانیپ
 یمـوروث  خانـدان  کیـ  در  و  ضیتفـو  قـوم  دگانیبرگز  از  یکی  به  مختلف  لیقبا  و  اقوام  انیم  در  قدرت  آن  در  که

 آن در و( 80-81: 1357)اشـرف،  اندبوده یادار سازمان فاقد که هستند یسنت یهانظام از نمونه  دو  نیا.  گرددیم
 (:ی)پدرشــاه الیــ مونیپاتر(. 114: 1384 ن،یاسـت )پـارک امـور اداره یبـرا یشخصـ کـارگزار فاقـد فرمـانروا

قـدرت   یخانـدان پادشـاه  کیـاست که در آن    یسنت  یاسیس  تیاز حاکم  یصورت  یسلطة موروث  ای  زمیالیمونیپاتر
 .کندیاعمال م یوانیدستگاه د قیجابرانه را از طر

2. Geiss, Paul Georg, (2005), Pre-Tsarist and Tsarist Central Asia, Communal 
Commitment and Political order in Change, Routledge Curzon, London and New 
York. 
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شود، روشن ساخته است. البته  نوشتار بدان ختم میاین  داشته، بستر بحثی را که  
تا   قبچاق  دشت  در  پیشاشیبانی  دورة  از  ازبکان  قدرت  در  تحول  روند  بررسی 

و ارتباط آن با دیوانساالری موضوع بدیعی است که تاکنون  قرن سیزده/ نوزده  
 مورد توجه نبوده است. 

 و تحول در آن  1شیبانی شناسی اقتدار سنتی ازبکان پیشانوع . 1

 قبایل ازبک اردوی شیبان  رسا رانهیپاقتدار : 1ـ1

هجری،   نهم  قرن  میانة  از  سفید  و  زرین  اردوی  یکپارچة  حکمرانی  تجزیه  با 
های متعددی در دشت قبچاق شرقی و غربی ایجاد شدند که ازبکان یکی  قدرت

ای ترک ـ مغول که  های قبیله(. این گروه594:  1381  )الپیدوس،  از آنها بودند 
به شرق دشت قبچاق کوچیده و عدّه به خدمت فرزندان  از این زمان  آنها  ای از 

همچنان حیات بدوی و ایلیاتی داشتند.    ، )نوة چنگیز( درآمدند   ی جوج  بن   بانیش
بعد( در هنگام   ق.918در سال    ازبک   خان   قاسم  قرن  از  )یعنی یک  پذیرایی 

این را  فوق  قبایل  صحراگردی  زیست  جغتایی،  می خان  روایت  »ما گونه  کند: 
نمی اشیاء  تکلف  و  متاع  تنوع  اینجا  صحراییم  اسب  مردم  ما  متاع  انفس  باشد. 

الذّ  و الطف مشروب ما شیر وی و آنچه از وی    کول ما مأاست و  گوشت وی 
نمی باغ و عمارت  ما  دیار  در  و  ما سیرگله است که  حاصل شود  باشد. سیرگاه 

می  گله  میسیر  اسبان  تفرج  و  چنین    (.48:  1383  )دوغالت،  کنیم«رویم 
از مسیر حرکت کاروان ماندن  تجاری شمال، ضمن  طریقی، در کنار دور  های 

سنن  حیات  جمله    تداوم  از  مدنی  زندگی  مناسبات  از  آنها  تا  شد  موجب  ایلی، 
بمانند. اداری دور  نظام  و  متمرکز  ایجاد حکومت  از    تجربة  افرادی که  بنابراین 

می بر  سرزمین  پیدا  این  دست  مناطقی  به  نظامی  برتری  طریق  از  و  خاستند 

 
 .است یبانیش سلسلة منظور. 1
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نداشتندمی به مناطق متصرفی  برای عرضه  در جمیع قبایل    . کردند، چیز زیادی 
)اعم از چنگیزی نژاد و    ، رهبرانی رساالرانهیپ این اردو، مطابق با الگوی سیادت  

و امور بدویان صحرا    غیر آن( مسلط به سنت دشت بودند که سلطان نامیده شده 
قدرت و نفوذ   ، در میان این سالطین، فردی که از اعتبار   .بخشیدندرا انتظام می

خان   بود،  برخوردار  میبیشتری  وابستگی  41  :1357  )خنجی،   شدنامیده   .)
بود   آنها  اقتدار  پذیرش  گرو  در  رهبرانشان  به  اقتدار  صحراگردان  چنانچه  و 

 :2005)  پیوستند های قبایلی دیگر میرهبری مورد پذیرششان نبود به اتحادیه

129  Geiss,).    ،عدم استقرار نظم یکپارچة سیاسی و برکناری از مسیر تجاری
جنوب در  قدرتمند  مستقر  آنها    حکومت  با  ارتباط  در  را  تیموریان(  )یعنی 

دلیل پیش از سالبی به همین  بود،  تیموری،  رغبت ساخته  های پایانی حکومت 
تیمو ماوراءالنهر  قلمرو  به  ازبک  بدویان  قالب حمالت مکرر  آنها در  ری  تعامل 

 . (97/ دوغالت: 191: 1367سمرقندی، ) در منابع روایت شده است

بادیه  :2ـ1 اقتدارامپراتوری  و  )پدرسا ران  نشینی  -ابوالخیر  (پاتریارکالیه 
 خان ازبک 

سالخورده قبچاق،  دشت  قانون  طبق  چنگیزیبر  سلطان  صورت  ترین  در  نژاد، 
اقتدار خود می بسط  و  یافتن  مسئولیت  توانست خان  مقبولیت  مشروع گردد و 

Asimove and )  های تابستانی و زمستانی را بدست آوردنظارت بر چراگاه

361 1998: Bosworth,  در حیات نهم ق.  قرن  میانة  در  مهمی که  تحول   .)
رخ داد این بود که یکی از چنگیزی نژادان دشت موسوم به  1قبایل اردوی شیبان 
علی سالخوردگی،  ابوالخیرخان،  قانون  از  برخورداری  عدم  رسمیرغم  طور    به 

قبایل،   اتحاد  با  شیبانی    بزرگخان  توانست  اردوی  و  و یورت  دولت    شود 

 
 .بود دیسپ یاردو مجاورت در او قلمرو که یجوج کهتر فرزند و  ازبکان جد. 1
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اینجا همان نقطة   1(. 805:  1997  غفوراف،)  نشینی را تشکیل دهد پراقتدار بادیه
آغاز چالش و تنش بود، تلقی و برداشت این قبایل از حکومت، ریشه در حیات  

زیستگاه   بر  )مبتنی  درون  ایلیاتی  و  خونی  مناسبات  و  مشترک  مایملک  و 
نیز مثل    .(109:  1379رویمر،  ای( داشت )طایفه آنها حکومت  باور  بنابراین در 

به یک حاکم نبود، بلکه از آنِ اعضای  های مشترک، صرفاً متعلق  همة آن داشته
طایفه   بعد  مرحلة  در  و  حاکم  ظهور   (138:   1379 مر، ی رو)بود  خاندان  اما 

پدرساالرابوالخیر نقش  در  سیادت    خان  شدن  کمرنگ  این    رساالرانة یپ)که 
بود.  تضاد  در  ازبک  ایلیاتی  ترک  جامعة  باور  با  داشت(،  پی  در  را  سالطین 

به   سنتی  اقتدار  ظاهر،  در  گرچه  )بنابراین  تبدیل    (پاتریارکالیسم پدرساالری 
شده، اما برتری خان بزرگ مطلق نبود و تالش مداومی برای غلبة نظام پیشین  

)به همراه   ز رهبران ازبکاز جانب سالطین ازبک وجود داشت. جداشدن دو تن ا 
پیروانشان( و پناهنده شدن به مغوالن شرقی و حملة مغوالن به قلمرو ابوالخیر و  

 :Barthold, 1986 )  کشته شدن او، از این منظر به راحتی قابل تحلیل است

135« اینگروسه(.  خود  ادبیات  با  را  نتیجه  این  نیز  می«  تبیین  که    کند گونه 
مقیم  خانابوالخیر نیمه  پادشاهی  نوعی  با  را  بیابانگردی  روحیه    کوشید 

هماهنگ سازد ولی این تجربه به شکست و سقوط او    پاتریارکال[/پدرساالر]
او در سرزمینی پهناور، طوایف و قبایل را گردآورد، اما به طور ناگهانی  . انجامید

انشینی  در برابر حمالت دیگر صحرانوردان و برخی از ایالت خودش که از یکج
 (. 788: 1353 گروسه،) به تنگ آمده بودند، از هم پاشید

 
 مسـتقل یهانینش امارت از یتعداد به ـ یزیچنگ چندگانة الوس از یکی ـ بانیش الوس ر،یابوالخ تولد هنگام در.  1

 .(Bregel, 1985: 331) بود شده میتقس
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 ی ریابوالخ  یسنت  اقتدار  در  ادتیس  از  دوگونه  تخاصم

رغم چالشی که در دشت با آن مواجه بود، در مرحلة  سنتی ابوالخیری علی  اقتدار 
جنوب سمت  به  خود  ارضی  بود( )  گسترش  صحراگردان  مطلوب  در   1که 

یافته  تکامل  حوزة  به  سنتی ماوراءالنهر  اقتدار  از  پاتریمونیال )  تری  نظام 
اما عدم استقرار کامل در این مناطق و در نهایت مرگ   2( ورود یافت؛ تیموری

خان، موجب عقیم ماندن این مواجهه شد. نظامی که قائم به نقش او بود و با اتکا  
به علت فقدان مبانی استوار، با مرگ او از  بر نیروهای نظامی شکل گرفته بود،  

   3. (13-11: 1997 بنائی،) هم پاشید 

  

 
 غارت  و  حمله  موجب  آنها  یازهاین.  کردندیم  استفاده  خود  نیکجانشی  گانیهمسا  داتیتول  از  قبچاق  دشت  لیقبا.  1
 زدیمـ بیآس یمحل اقتصاد به هم و ساختیم  مختل  را  یتجار  ارتباطات  هم  تینها  در  که  شدیم  مسکون  مناطق  به
(Asimove and Bosworth, 1998: 362.) 
 1362:4/50ر،یخواندم/  1365:2/310 ،یسمرقند  :ک.ر. 2
 مـوثر ریتـدب نیا اما نشاندند یخان تخت بر  را  دریح  خیش  و  کردند  اتفاق  رخان،یابوالخ  بزرگ،  خان  دولت  ارکان.  3

 ،او شدن کشته با. کردند حمله درخانیح قلمرو به بار نیچند و  داده لیتشک  یاهیاتحاد ینواح آن  نیسالط.  نشد واقع
 (.13-11: 1997 ،یبنائ) شدند شانیپر یطرف به کی هر دولت ارکان و امرا

سیادت 
(پاتریارکال)پدرسا رانه

سیادت پیرسا رانه
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اقت.  2 ظهور  و  تحول  چندتداوم  سنتی  جدید  دار  امپراتوری  در   یه 
 ازبکان 

  حکومت شیبانی: 1ـ2

، نوة ابوالخیر و موسس سلسلة شیبانی، در دربار  ازبکخان    محمد  رپاتری د  درنگ
در   1تیموریان  بود.  تیموری  حضری  جهان  و  ازبکی  بدوی  جهان  وصل  حلقة 

-2سیس نمود، تأ  ق.906های مستمر نظامی در سال  امپراتوری که او با فعالیت
حوزة تمدن یکجانشینی و اقتدار سنتی پاتریمونیال تیموری جایگاه قابل توجهی  

اما نظام تمدنی فوق در مقطع زمانی تصادم با اقتدار سنتی شکل گرفتة    داشت،
دشت  )در   پیشین  برای  میان  الزم  هژمونی  مختلف،  دالیل  به  قبچاق(  نشینان 

د آنچه  لذا  و  نداشت  را  خود  نمودن  شد،  تحمیل  محقق  قهری  تقابل  این  ر 
اقتدار  نمی بر  به معنای غلبة نظام فرادست پاتریمونیال تیموری  توانست الجرم 

تجربة    (پاتریارکال)  پدرساالرانه فرودست   که  محمدخان  تالش  باشد.  ازبکی 
ای در درون نظام تیموری داشته، این بود تا اقتدار پذیرفته شده در میان  زیسته

ازبک در    (رساالرانهیپ  نظام)  صحراگردان  متمرکز  نیمه  قدرت  تجربة  تنها  و 
شاخصه به  را  شیبان  نزدیک    هایاردوی  پاتریمونیال  حضری  حکومت  یک 

مقدّر 3سازد؛  خطر  دفع  منظور  پیشتر  سالطین  به  که  ازبک  اشراف  موجب    و 
در   را  آنها  محمدخان  بود،  شده  ابوالخیرخان  صحرانشینی  امپراتوری  فروپاشی 

خاند ساختکنار  شریک  قدرت  در  نوعی  به  خود   . (75-6:  1997بنایی،  )  ان 
 

 یگریسـپاه  فنـون  آمـوزش  و  قرائـت  علـم  لیتحصـ  به  بخارا،  یموریت  حاکم  یسرپرست  تحت   ینوجوان  در  او.   1
 (.17: 1997، یبنائ) پرداخت

 نی)ل  بود  خراسان  و  فرغانه  ماوراءالنهر،  ،یغرب  مغولستان  قبچاق،  دشت  از  ییهاقسمت  از  متشکل  یامپراتور  نی. ا2
 (.242: 1370پل
 خود خاندان از رونیب ییایرعا بر را خود  نفوذ  حاکم  که  گرددیم  لیتشک  یزمان  الیمونیپاتر  حکومت  ،وبر  نظر  از.  3
 یبـرا خـانمحمـد ینظـام تالش(. Chang, 2007: 12) دهد گسترش پدرساالر اقتدار از خارج ییهاحوزه در و

 .است نییتب قابل تالش نیا منظر از رانیا یحت و دیجد متصرفات بر سلطه گسترش
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مسخر البالد مهمترین منبع عهد شیبانی، دربارة حضور خویشان )اوالد ابوالخیر(  
 دهد: نژاد شاه ازبک چنین گزارش میو سالطین چنگیزی

   وارث ملک، اکثر ایشان       شاه را آمده همه خویشان                 

 (55: 1385  عرب قطغان،)
به سنت دشتمحمد نیز  علم    ، خان  متکاء دولت،  بزرگ »خود در  مقام خان  در 

برافراخت«  فراغت  و  قطغان،  عشرت  سلطانان  97:  1385  )عرب  »دیگر  و   )
داشتند« قرار  او  این  5  :1384  خنجی،)  نامدار همگی در زیر سایة خانیّت  (. در 
قوریلتای بود که طبق قاعدة  نظام، خان باالترین مقام سیاسی، رئیس خانات و  

انتخاب می -:  1349واصفی،    /42ی:خنج)شد  ارشدیت از میان سالطین شیبانی 

نژاد که باالترین گروه اجتماعی محسوب (. شاهزادگان و سالطین چنگیزی1/38
عهدهمی یا  و  تیول  صاحب  در  شدند،  آنها  حکمرانی  گردیدند،  مهم  مناصب  دار 

و  تیول بود  موروثی  داشتند  هایشان  مستقلی  مالی  و  نظامی   Mc)تشکیالت 

Chesney, 1990: 178.)  قدرت این سالطین گرچه حکومت را به   پذیرش
نظام  شاخصه میارکالی پاتر)  یپدرساالرهای  سوق  در  (  واجب  مقدمة  اما  داد 

ابوالخیر، سالطین   عهد  در  دیدیم  پیشتر  چنانکه  زیرا  بود؛  سیاسی  اقتدار  تکامل 
نوع   این  قدرت  حتی  کاهش  و  خان  قدرت  افزایش  روند  برنتافتند.  را  اقتدار 

حکومت   طول  در  پیشین  اقتدار  از  گرفتن  فاصله  منظور  به  قبایل  و  سالطین 
 شیبانی با پیگیری سه سیاست صورت پذیرفت: 

و    نخست شمال  بدوی  نظام  همساز  ترکیب  و  قدرت  تمرکز  راستای  در  آنکه 
گیرند. محمد خان  دة تیموری بهره می تمدن جنوب، از میراث دیوانی برجای مان

نیروهای به فقر ازبکان در حوزة دیوانی و عدم وجود  -و تعلیم  کارآمد   با علم 
بنایی،  دیده، کارگزاران دولت تیموری را به خدمت دولت تازه تاسیس درآورد )

شیخ6-75:  1997 قبیل  از  مهم  مناصب  محصل  (.  قاضی،  اموال،  االسالمی، 
داروغه،   تجربة کاری  مهردار،  از  اعتماد که  مورد  افراد  به   ... و  امیراالمرا، صدر 

  البته  (.76:  1997بنایی،  برخوردار بودند، واگذار شد تا کشورداری ممکن شود )
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در خصوص صاحب آنچه  که  داشت  توجه  نیز  نکته  این  به  دیوانی  باید  منصبان 
است  شرایطی    ،قطعی  در  بزرگ  خان  فرامین  از  آنها  تبعیت  و  که  تعامل  است 

می صورت  سختی  به  امرا  و  سالطین  جانب  از  تبعیت  معنای   پذیرداین  به  )نه 
بند  وجود یک تشکیالت منسجم و تعریف شده(. به بیان دیگر دیوانساالری نیم

و   قبایل  بر  سلطة خود  تعمیم  منظور  به  بزرگ  بود در دست خان  ابزاری  فوق، 
منصبان سیال بوده و لذا  رهبرانشان؛ به همین دلیل حدود و ثغور وظایف صاحب

 1تعریف آنها بسیار دشوار است. 
و    رهبران  نظامی  نیروی  به  وابستگی  از  رهایی  برای  تالش  سیاست،  دومین 

مردان قبیلة آنها در راستای افزایش قدرت حکومت مرکزی بود. این سیاست در  
خان محمد  )دوران:  شیبانی  حکومت  اوج  نقطة  عبیداهلل916-907)  سه    ق.(، 

دوم9460960) عبداهلل  و  )میمشاهده   2ق.( 1006-991)   ق.(  ایی،  بنشود 

1997  :53 .) 
متکا اتخاذ  سیاست،  از  )بر  جدیدی  یسومین  کاستن  برای  دشت(  سنت  خالف 
داشتند تا در قامت خوانین   بود. شیبانیان تالش شده،  قدرت نیروهای پیشتر گفته

همکاری چهره کنند.  جلوه  اسالم  پیرو شریعت  و  همچون خنجی،  مسلمان  هایی 
موالنا جویباری،  اسالم  محمد  کاسانیخو  میرعرب،   ,Mc Chesney)  اجگی 

کفار   (178 :1990 و  ایران  در  شیعیان  علیه  اسالمی  غزای  سنت  همچنین  و 
 شریعت اسالمی است.  جدید یعنی توجه به رویکرد گویای  ، قزاق 
رغم رویکرد و عملکرد خوانین شیبانی در نیل به ساختاری متمرکز و متکی  علی

با احتیاط بیشتری   باید  بر دیوانساالری، پذیرش قطعی این تحول در این دوره 

 
 حـدود امـا( 228 :1385 قطغان،)عرب  داشتند ریوز خود یبرا نیخوان که میدانیم وزارت منصب خصوص در.  1

 بـود  دربـار  سانیخوشنو  از  شتریپ  که  بود  او  ریوز  یهرو  کاتب  یرعلیم  ،داهلل یعب  عهد  در.  ستین  معلوم  آنها  فیوظا
 .(420 :1385،عرب قطغان)
 فرسـتاد هیروس به دیجد سالح دیخر یبرا را  یاعده  و  نمود  اقدام  رومندین  سپاه  کی  جادیا  یراستا  در  خان  عبداهلل .  2
(Mc Chesney, 1990: 220.) 
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خان را در عرض اقتدار خود  صورت پذیرد. گرچه خوانین، قدرت سالطین شبه
موجودیت سنن    ناخوش داشتند اما بقای حکومت خود را در پرهیز از چالش با

های جاری  دانستند. ترکیب این خاستگاه و خواهش در سنتهر سه سیادت می
ترین  شده در حکومت جدید تجلی کامل دارد. تبعیت از سنت انتخاب سالخورده

فرد برای منصب خانی، تقسیم امپراتوری به چند تیول و اختصاص آن به اوالد  
در نیمه   1ی متعارف جوامع حضری ابوالخیر خان، عدم برگزیدن پایتخت به معنا

یا پذیرش سنت قوریلتای و مجلس مشورتی    ،)به شیوة قبایل(  اول حکومت و 
  2. همگی در همین راستا قابل تبیین است

عبداهلل دوم و تکاپوهای سیاسی او در مقام شاهزاده شیبانی و سپس خان، نقطة  
اسکندر   یعطف بود. او که پدرش،  نامید»خ  خان، رادر مسیر تحول    اقان جهان« 

(126 2005: Skrine,قدرت ،)به  سایه سالطین را با تصرف تیولشان های در(
هم شکست بهانه  در  مختلف(  نام خود  و حتی ضرابخانه  های  به  که  را  آنها  های 

نمودسکه می تخریب  (. Burton, 1995: 317  /823:  1997غفوراف،)  زدند، 
سالخوردگی یاسا که حکومت او را به چالش  اعتنا به رسم  پس از مرگ پدر، بی 

کشید با جلب توجه و حمایت مشایخ صوفیه و نیز با صدور فتوایی از جانب  می
)بخاری، داده  تغییر  نفع خود  به  را  اوضاع سیاسی  توانست  -3:  1983  ایشان، 

( و دولت نسبتاً متمرکزی را به پایتختی بخارا ایجاد نماید. برخالف خوانین  690
هی دیگر  پیشین  تصمیم  و  خواست  به  او  اقدامات  از  یک  خاندان  چ  اعضای 

سال   در  نبود.  وابسته  سنت  999سلطنتی  برخالف  قبیله،  ق.  در  رایج  های 
کرد اعالم  همگان  به  را  عبدالمومن  پسرش  (. Flotz, 1998: 19)  جانشینی 

 
  پشت  ما  تختیپا  پس... گرفت دیبای م  استقرار نیزم  یرو ریتسخ  جهت نیز  پشت  بر  شهیهم  را  ما  نهیهرآ»  :دیگوی م  خانمحمد. 1
 .(55: 1357 ،ی )خنج باشد«ی م ما اسب نیز
ــ   عمــل  کجانبــهی  پدرســاالر  و  گرفتــه  قرار  مشورت  مورد  امور  ادارة  در  لیقبا  بزرگان  و  وخیش  سنت،  نیا  مطابق.  2 . در کنــدی نم

 مجلس در شرکت حق از( گیب ی جان ،ی بُداق شاه ،ی ونجیس ،ی کوچکونچ فی)طوا ی بانیش ی سلطنت  فیطوا  یاعضا  ی بانیحکومت ش
 (.Mc Chesney, 1995: 232 ) بودند برخوردار فیطوا یروسا و وخیش ی مشورت
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اما سالطین و به تبع آنها قبایل را    ؛اقدامات او باعث تمرکز و تقویت دولت شد
برابر  )تمرکز  به واکنش در  واداشت  (. کشته  107-8:  1380  منشی،گرایی خود 

ازبک امرای  توسط  عبدالمومن  معنای  ( می140  :1377مطربی،  )  شدن  به  تواند 
در برابر پدرساالرانی قلمداد شود که در تکاپو برای   رساالرانهیپ شورش سیادت  

   1ر پاتریمونیال و تمرکز قدرت بودند. دهی اقتدا شکل

 
 یبانیش  عهد  انهی و واگرا  یبیترک  ادتیس  ساختار

 برای فهم نوع اقتدار سیاسی دالّیـ الف: اقتصاد ازبکان؛ 1ـ 2

در موثر  نیروهای  بحث  در  که  مهمی  نظام    نکتة  آن  تبع  به  و  قدرت  ساختار 
است.   اقتصاد  نوع  بحث  نمود،  اشاره  باید  سایة  دیوانی  در  ازبک  صحرانشینان 

استیال   آبادی  و  حاصلخیز  مناطق  بر  خود  نظامی  توانمندی  و  جنگاوری  روحیة 
های های تجارت جهانی، یکی از کانونیافتند که به علت واقع شدن در مسیر راه

می محسوب  نیز  بازرگانی  و  مهم  مراتع  مزارع،  تقسیم  کار  بالفاصله  آنان  شد. 
وایف و رهبران را آغاز کردند. گرچه تالش خوانین  شهرهای آباد، میان سران ط

 
 تاشــکند، در قزاق وه،یخ در یادگاری خانات: آمد وجود به بلخ و ماوراءالنهر در محدود حکومت چهار. ق 1006 سال  انیپا  در.  1

 (Mc Chesney. 1990: 183)بخارا در رمحمدیپ حکومت و بلخ در گیب  ی جان خانات

نظام جرنوتُکراسی

نظام 
پاتریارکال

نظام  
پاتریمونیال
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می شهری  جامعة  با  تلفیق  راستای  به  در  آسیب  جلوی  زیادی  حد  تا  توانست 
اما حقیقت این است که    ،ساختار اقتصاد زراعی و تجاری ماوراءالنهر را بگیرد

ها یک حکومت نظامی بود. تداوم لشکرکشی  به لحاظ ماهیتی، حکومت شیبانی  
بنائی،  )  دادمجالی برای توجه به این ساحت را نمی   ، های نظامی داخلیو درگیری

(. جدای از تیولی که در دستان سالطین بود و آنها عموما به طرق  6-75:  1997
کردند، رشد بسیاری را در حوزة اوقاف  مختلف زمین را از کشاورزان غصب می

در سه کانون (. شیوخ طریقت نقشبندیه Mokminova, 1996 :570) شاهدیم
این   در  کشاورزی  ضمن  و  بودند  یافته  زیادی  قدرت  سمرقند  و  بخارا  بلخ، 

کاروان مالیات،  از  معاف  تجاریاراضی  نیز  های  ماوراءالنهر  از  خارج  به  شان 
توانست در قلمرو سالطین نفوذی داشته باشد و مالیات  رسید. خان ازبک نمیمی

رفت، بنابراین  خزانة همان سلطان میاراضی و درآمدهای مختلف ناشی از آن به  
نمی مالیات  بحث  برابر  در  مشخصی  تکلیف  دیوانساالری  داشته  نظام  توانست 

سیر رو به رشد ناگهانی و تندی را    ،باشد. در عهد عبداهلل دوم که تمرکز قدرت 
در   تمرکز  و  صوفیه  مشایخ  درآمد  بر  مالیات  اعمال  بر  عالوه  خان  بود،  گرفته 

توانست درآمد    ،های ضرب شده توسط سالطینبین بردن سکه  نظام پولی با از
(. نکتة مهم این است که اقتصاد  832:  1997غفوراف،  )  خزانه را چهار برابر کند 

چند اقتدار  با  دقیق  ارتباطی  در  نیز  دوره  از  این  نامتوازنی  ترکیب  آن،  الیه 
 دامپروری، کشاورزی و تجاری است.   

 گانة اقتدار سنتیهای سهتزاید چالش  یه )جانیان(؛  . اشترخانیان2ـ  2

شیبانی   ان یاشترخان دربار  واگرای  متخاصم  نیروهای  همان  از  بخشی  واقع    به 
)خواهرزادگان خان( بودند که در نهایت با ضعف رأس هرم قدرت توانستند بر  

قبیله و  قومی  لحاظ  به  و  بنشینند  خانی  باید  مسند  سلسله  و  تبار  همان  از  ای 
شون اقتدار  قلمداد  به  قائم  حکومتی  تجربة  شیبانیان،  از  مانده  برجای  میراث  د. 

ساالری بسیار ضعیف قدرت او  خان بزرگ بود که عدم استقالل نظامی و دیوان
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می شکننده  میرا  موجب  را  باطلی  دور  شرایطی  چنین  در  ساخت.  زیرا  گشت 
داشت(،    شرایط ضعف )که برخالف عهد شیبانی تقریباً در تمام این دوره تداوم 

ی و پرچالش افراد خاندان سلطنتی،  خوانین ناگزیر بودند تا برای دفع خطر جدّ
 : 1997غفوراف،  )  ل به سالطین شده و بدین ترتیب بر قدرت آنها بیفزایند متوسّ
تداوم و تکرار این شرایط موجب شد تا امیران و سالطین طوایف ازبک   1(.867

ی از آنها آشکارا حاکمیت خان را  خود را صاحب اختیار حکومت شمرده و برخ 
ی ارتش به عنوان ابزار مهم حاکم اشترخانی این  ی کردند. علت عدم کارا نقض می

بود که سالطین در   عناصری  از  ترکیبی  نظامی،  نیروی  از دورة شیبانی  بود که 
می قرار  ازبک  اختیار خان  غیرچنگیزی  امرای  از  یکی  با  آن  فرماندهی  و  دادند 

در   تجزیهبود.  سالطین  که  را  شرایطی  بزرگ  خان  سیادت  فوق،  طلب 
می برنمی پیچیده  بسیار  کار  خانتافتند  عبیداهلل  مثال  برای  خان    شد؛  )آخرین 

قدرتمند این سلسله( ناگزیر بود در مبارزه بر ضد یک سلطان یا امیر ازبک از  
اوقات اکثر  و  بگیرد  کمک  او  دیگر  می  ،همتای  تکیه  بدو  که  بامیری  ه  کرد 

می بهانه  منصرف  جنگیدن  از  عدهای  نبرد  جریان  در  یا  و  با  شد  امیران  از  ای 
رفتند. او نیز  کردند و یا حتی به طرف دشمن می اردوی خود میدان را ترک می

اختالف   آنها  بین  بود  ناگزیر  بگیرد،  را  خود  علیه  آنها  اتحاد  جلوی  آنکه  برای 
ح یا  و  کنند  ضعیف  را  یکدیگر  آنها  تا  میانداخته  تالش  لحاظ  تی  از  کرد 

آنها  به  خان  نیز  دیوانی  جهت  از  که  امیران  این  جایگاه  از  سیاسی  و  اقتصادی 
جدال فوق در خاندان  کرد، بکاهد.  وابسته بود و حکومت را توسط آنها اداره می

ای که برای جانیان دو  تمام این دوره تداوم داشت به گونهسلطنتی نیز تقریباً در  
کرد ذکر  یا  هپایتخت  اتالیق  استقرار  محل  که  بلخ  دیگری  و  بخارا  یکی  اند: 

( بود  چنین797:  1353،  گروسهولیعهد  می   (.  موجب  از  شرایطی  برخی  تا  شد 

 
 (869 :1997غفوراف،) است یقل سبحان نمونه نیا از  یبارز  مثال. 1
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نزاع این  که  میسالطین  خود  ضعف  موجب  را  داخلی  خواستار  های  دیدند 
ف معتقد است تکیة خان به این گروه با  استحکام حکومت مرکزی باشند. غفوراُ

  .(872ـ  871: 1997غفوراف، بود )جاد یک نظام اداری هدف ای 
مرکز  استقالل از  گریز  نیروهای  آخرین    رساالر یپطلبی  خان،  ابوالفیض  عهد  در 

بار نشست؛ زیرا حکومت   به  به صورت کامل  نمایندة سلسلة اشترخانی، تقریبا 
حوزه به  و  داده  دست  از  را  خود  اقتدار  کامالً  ایام  این  در  مجزای  مرکزی  های 

قدرت تقسیم شده بود. میان پردة سلطة نادرشاه بر ماوراءالنهر، ضمن دامن زدن  
اوضاع   بر  قبیلهحداکثری  نیروهای  این  از  قدرتمندی  گروه  نهایتا  را  آشفته،  ای 

که در این   1ق ی اتال  ی ب  م یحک محمدگانه ساخت.  های سهپیروز میدان مبارزة اقتدار
ازبکان   طایفة  نمایندة  بعنوان  بود  حکومت  نخست  قدرت  واقع  به  زمان 

  : 1997،غفوراف)  کرد غیرچنگیزی منغیت، آنها را در حکومت جانیان رهبری می

875) . 

اقتدار  .  3  تقویت  برای  حکومت  موفق  تالش  منغیتیّه؛  سلسلة 
 پاتریمونیال 

اقتدارهای سه میان  قرنی  ادامة روند چالشی سه  پیروزی  در  ازبکان،  گانة سنتی 
، در عین ناکامی خوانین در  رساالریپبه عنوان یکی از نیروهای رقیب  منغیتیان  

نوع   این  استقرار  برای  تالش  از  جدیدی  دور  آغاز  پاتریمونیال،  اقتدار  تثبیت 
منغیت که در رأس فرماندهان نظامی ازبک   الوس و  لی ا اقتدار و تقویت آن بود. 

داشتند،  نبودندعلی 2قرار  او  نژاد  از  با چنگیز  نسبی  قرابت  شریف، )  رغم    محمد 

در تاریخ بخارا آورده که بزرگان منغیت در مجلسی جمع   یبروام(. 158 :1323

 
 فـةیوظ و داشـت اول  مقام  ،خان  از  پس  که  استا  بخار  یخان  دولت  رتبة  نیتریعال  ،مراتبسلسله  لحاظ  از  قیاتال.  1

 (895: 1997)غفوراف، دادیم انجام را ریوز نخست
 خان ضیابوالف ریوز ،یتیمنغ یب میرح لذا رند،یگ قرار ازبک لیقبا رأس در تا  شد  موجب  هاتیمنغ  ینظام  ةیروح.  2

 (797 :1353 ،)گروسه بود یاشترخان
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شدند و در خصوص حکومت به مشورت پرداختند. آنها به این نتیجه رسیدند که  
از زمان جوجی تاکنون، از ایالتیه کسی به قدرت نرسیده است. باید که در بخارا  

 : 1380  وامبری،)  حاضر شوند و با هر تدبیری که شد حکومت را به دست گیرند
امرای  236 از  و  حاضر  قدرت  مناسبات  در  شیبانی  عهد  از  که  منغیت  قبیلة   .)

قدرتمند بودند، تحلیل دقیقی از برآمدن خود داشتند. شکست حاکمان ازبک در  
تمرکزگرایی و تثبیت نظم سیاسی جامعة دوگانة یکجانشین و کوچرو و همچنین  

هم   از  بر  عالوه  اقتدار،  اندازة  و  نوع  در  و  تغییر  یکپارچه  امپراتوری  پاشیدگی 
الطوایفیگیری حکومتشکل ملوک  را    های  موجود  میراث  چندگانه(،  )خانات 

رفت از  نیز در آستانة تجزیه قرار داده بود. گرچه در ادامه برای فهم شیوة برون
بر  پاتریمونیال  اقتدار  تقویت  و  تثبیت  بحران فوق و حرکتی سریعتر در جهت 

نکته توجه می  ، تمرکز خواهیم داشت تحلیل دلّی   به این  نیز  اما  دهیم که عوامل 
 اری منغیتیان تأثیر بسیاری داشته است. ذدر سیاستگ 

رتبة حکومت سابق، استراتژی جدیدی را در  منغیتیان در مقام کارگزاران عالی
الیه سرکوب  و  متمرکز  قدرتی  ایجاد  برای  دهه  یک  اقتدار  طول  پیشین  های 

نم طراحی  سالسنتی  طی  که  که  ودند  شرایطی  به  توجه  با  نیز  آن  از  پس  های 
می مهمپیش  شد.  هدایت  سیاستآمد،  اقتدار  ترین  تقویت  در  آنها  که  هایی 

 مطلوب خود از آن بهره گرفتند، این گونه قابل احصاء است: 

 محوری بر یاسای چنگیزی : غلبة شریعت3ـ 1

ا و  بودند  مسلمان  قبچاق  دشت  مغوالن  ـ  ترک  شیبانی  گرچه  عهد  ز 
تر گردید اما  بخش اسالمی در حکومت ازبکان پررنگهای مشروعیتمایهدست

چنگیز حاکمان  که  است  این  بر  یحقیقت  حکمرانی  برای  تا  بودند  ناگزیر  نژاد 
قبایل متکی بر عرف و یاسا و یکجانشینان ماوراءالنهری پیرو شریعت اسالمی،  

ا  بپذیرند.  را  دو  هر  شانة  به  شانه  برای  حضور  نخست  قوانین  تضعیف  ساساً 
اما   بود  دشوار  داشتند،  بدان  عمیق  باور  و  بوده  چنگیز  تبار  از  که  ازبکانی 
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نقطة عدم مشروعیت برای    ،منغیتیانی که این عامل یعنی عدم انتساب به چنگیز
می بحساب  برای  میآمد،  آنها  را  فایده  چند  همزمان  حربه  این  از  توانستند 

اد کنند. عزم برای تمسک حداکثری به شریعت اسالمی  حکومت نوظهور خود مر
شاخصه به  و  اشترخانی  از  سلسله  نام  تغییر  از  پیش  حتی  دینی  حکومت  های 

دانیال که  چرا  است؛  عیان  حکومت    منغیت  اشترخانیان  نام  به  همچنان  )که 
شاهمرادمی پدر  این    کرد(  در  واسط  حلقة  که  منغیت(  رسمی  حاکم  )نخستین 

نامد.  می 1»خان« خود را »امیر«   خالف عنوان ترکی مغولی بر  ،مرحلة گذار است
اظهار می این را  تلویحاً  منغیتیان  عنوان،  تغییر  نه  با  مبنای مشروعیت  کنند که 

برجسته برابر  در  تمکین  چنگیزی  رهبران  سنت  و  سالطین  میان  در  فرد  ترین 
بلکه دارا بودن ویژگیقبیله تأیید  های یک رهبر عادل و  ای،  پرهیزگار و مورد 

مولفه 529:  1380وامبری،  )  )عثمانی(  خلیفه که  است  شمار (  به  اسالمی  ای 
قدرت می از  پیش  شاهمراد  که  بود  دلیل  همین  به  احتماال  سلوک رود.  یابی، 

مشهور است که او در سلک خواجگان درآمده و زندگی    . گزیندبر می  متفاوتی
حاضر به پذیرش میراث او نبود    ، ردانیالای داشت، حتی پس از مرگ امیزاهدانه

خواست که پدرش را عفو کنند. شورش  و با گذر در کوی و برزن از مردم می
، حاکم شهر سبز، بزنگاه مهمی در اعالم رسمی حکومت منغیتیان  گی ب  یعل  ازین

او   رسمی  سرکوبی  برای  شاهمراد  تا  شد  موجب  زیرا  نایب بود؛  را  لقب  االیاله 
( شاهمراد  252  :1383ملکم،  بپذیرد  مسلمان،  امیر  عنوان  تقویت  برای   .)
میتاکتیک بکار  نیز  را  دیگری  نمونههای  که  برای  گیرد  تالش  آن  از  ای 

امیرجلوه نقش  در  باالیی  گری  وجاهت  از  اسالمی  سنت  در  که  است  غازی 
مقدس بر ضد روافض« به مرزهای    لشکرکشی امیر با نام »جهادبرخوردار بود.  

به واسطة آن از جانب علمای  ایران در همین چارچوب قابل تحلیل است زیرا 

 
 . نیرالمومنیام یشدة لقب اسالم کوتاه. 1
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 1(.20 :1362سامی، ماوراءالنهر مفتخر به لقب »غازی« شد )
نیز در   اقدام دیگری  دو  قوانین،  و  بنیان مشروعیت  تغییر  استراتژی  تکمیل  در 

ای حقوقی مبتنی بر  شاهمراد در تألیف رسالهخور اعتناست: نخستین آن، اقدام  
  )غفوراف،  شریعت اسالمی بود که بعنوان دستور در اختیار قضات قرار گرفت

جامعه906:  1997 برای  از  (.  منبعث  عرفی  قوانین  آن  در  رایج  سنت  که  ای 
بود شاید تدوین قانون برای منغیتیان  نظامنامة چنگیزی  اما  نداشت  نامه معنایی 

توانست شاکلة حکومت جدید را  نامه میتغییر بنیان بودند این قانون که خواستار 
نامه و چگونگی اجرای آن در  تعریف نماید. گرچه اطالعات زیادی از این قانون
شود این است که به هر حال منابع موجود نیست اما آنچه به تصویر کشیده می

 (. ,Geiss 2005:129) تر شده بودگیری، اسالمیامارت به واسطة این جهت 
بخشی مذهبی و تغییر مبانی از چنگیزی به اسالمی  اقدام دیگری که در وجاهت 

سیادت   همان  یا  و  مذهبی  نسب  به  چنگیزی  نسب  از  تمرکز  تغییر  بود،  موثر 
هایی از  نمونه  2است که از قِبل ایجاد پیوند سببی با سادات به واسطه ایجاد شد. 

ایشان   ازدواج  پیوندی  دانیال چنین  امیر  دختر  با  مخدوم  ایشان  فرزند    نقیب 
خسروی،) خاندان  82:  1377  ظفرنامه  سادات  با  امیرنصراهلل  دختر  ازدواج   ،)

( که البته مکرر در این دوران به وقوع  45:  1373  سفرنامه بخارا،)  جویباری بود
 نامیدند. پیوست و منغیتیان بدین واسطه خود را سید میمی

 ه از روحانیون در قالب کارگزاران حکومتی: استفاده گسترد2ـ 3

به دین و شریعت  تمسک  مهمی در سالذیل  تغییر  های محوری در شهریاری، 
روند   افزایش  آن،  طی  که  بود  دادن  رخ  حال  در  جدید  سلسلة  نخستین 

 
 در یخراسـان  انیعیشـ  و  نانیسرحدنشـ  اوضـاع»  (،1398)  مـه،یفه  دهیس  ،یمیر. ک: ابراه  شتریاطالعات ب  یبرا.  1

  .1 مارهش، 11 سال ،تابستان و بهار ،یخیتار علوم یهاپژوهش  ،«قاجارها و انیتیمنغ یاسیس  مناسبات
 .داشت خود نکاح حبالة در را قیآتال الیدان دختر مخدوم شانیا فرزند بینق شانیا  مثال یبرا. 2
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های دینی به منظور دوگانة کسب مشروعیت برای خود و  بخشی به چهرهقدرت
های ند قبایل صورت پذیرفت. انتصاب چهرهسلب مشروعیت از رهبران قدرتم

توجه قابل  والیات  مقام حاکمان  در  دینی  مبحث  برجستة  این  در  موضوع  ترین 
امیر می 1است.  تافتالبته  بر خواهند  را  این سلوک  قبایل  رهبران    ؛دانست که 

مرید   اغلب  قبایل  داشتند،  واالیی  آنها جایگاه  نزد    رهبر   کیزیرا خواجگان در 
خاص  صوف شجرهی  فرد  این  و  داشت بودند  خود  نزد  در  را  قبیله  مکتوب    نامة 

(Mc Chesny, 1997: 266 .)  می نظر  قوشبیگیبه  اعدام  که  )وزیر    رسد 
امیر شاهمراد به بهانة تهدید صنف خواجگان نیز  اعظم( و قاضی القضات توسط 

 (. 905: 1997 غفوراف،) از همین منظر قابل تحلیل باشد
جایگزینی علمای طریقتی با رهبران قبایل، بسط و تکامل تشکیالت  به موازات  

آسیب احتمالی سیاست فوق این بود که  2دیوانی دینی نیز در حال رخ دادن بود. 
نیروهای   اقتدار  کاهش  با  یابدرساالر یپهمزمان  تنزل  نیز  امیر  قدرت  در    ؛،  لذا 

وأمان دینی و عرفی  )یعنی امیر( یک مقام ت  مراتب دیوانی، او بازتعریف سلسله
 و هم عرفی قرار داشت:  3شود که هم در رأس دیوانساالری دینی تعریف می

 
: 1383)ملکـم،    داشـت  یاریبس  اعتبار  او  نزد  و  دیگرد  شاهمراد  خواص  از  و  ازبک  یامرا  اعاظم  از  بینق  شانیا.  1

 به تیوال چهار امور بود، مقدم ریام اال  امرا  همة  بر  بخارا  پادشاه  مجلس  در  آنکه  بر  عالوه  دریحریام  عهد  در  او(.  617
 را دریـحریام خواهر که بودند داده یاتائ خواجه وسفیمحمد به را زخید تیوال(.  7:  1356  ت،یهدا)  شد  ضیتفو  او

: 1377  ،یخسـرو)ظفرنامـه    بود  یاتائ  خواجه  وسفیمحمد  پدر  ب،ینق  خواجه  نیاممحمد  قورغان،کته  حاکم.  داشت
 یمتصـد  را  یفیشـر  موالنـا  خواجـه  ابوالحسـن  یقاض  شانیا  چنانکه  بود  نیچن  زین  گرید  مناصب  خصوص  در(.  82

 مخـدوم خواجگـان و یاحرار خواجه سادات جماعت(.  83:  1377  ،یخسرو  ظفرنامه)  نمود  یالقضات  یقاض  منصب
 بودند اتیمال یآورجمع مسئول که امالکداران  از  یاریبس  و(  92  )همان،  بودند  حاضر  رنصراهلل یام  رکاب  در  یاعظم

 .(Geiss, 2005: 133) شدندیم انتخاب هاخواجه از
 (همان)غفوراف،  شد جادیا را سیرئ منصب ی اسالم عتیشر یاجرا بر نظارت یراستا در. 2
 درسادات بود و    نیحق بزرگتر  ی االسالمخیش  منصب.  داشتند  قرار  ریام  از  پس  گاهیجا  نیباالتر  در  القضاتی قاض  و  االسالمخیش.  3

 .(Soucek, 2000: 158)  بود هینقشبند قتیطر یباریجو وخیش اریاخت

 
 



 

 
 
 

 (هستند  یعرف  وانسا رانی د  مربوط  دارستاره  مناصب)  بخارا  امارت  یوانی د  مراتبسلسله  از  یینما
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منصبان دینی  برخالف ادوار پیشین که حدود و ثغور اختیارات و وظایف صاحب
میل   و  فرمان  به  بسته  و  بسیار    ، امیرمبهم  وظایف  تقسیم  اکنون  بود،  سیال 

هایی بود که  ای یافته بودند. وقف نیز از حوزهشدهتر شده و جایگاه تعریفدقیق
نظم و نسق بیشتری یافته و در قالب یک نهاد ذیل اقتدار امیر و تشکیالت دینی  

صدرالصدور  سروری  می  با  متولیانعمل  ش   کرد.  از  معموالً  با  )که  نفوذ یوخ 
مهمترین بودند(  می  طریقت  بشمار  وقف  نهاد  اجرایی  حکومت  بازوی  و  رفتند 

در راستای    (.Pierce, 1960: 142-4اختیاری در حوزة اقتدار آنها نداشت )
بر   مالیات  بستن  یا  و  مصادره  واسطة  به  خوانین  عهد  در  که  نهاد  این  تقویت 

علما بازگرداند و عالوه    نها تضعیف شده بودند، امیر امالک وقفی را به آدارایی  
این، شیوخ جویباری را صاحب نیمی از امالک خاصه و معاف از مالیات نمود  بر
بود که سلسله905:  1997غفوراف،  ) نکتة بسیار مهم این  مراتب و تشکیالت  (. 

سیدها طبقة  دو  میان  از  صرفا  خواجگان  دینی  و  خلفا(  و  پیامبر     )اخالف 

 .(Khanikoff, 1843: 235) شدندب می)سید آتایی یا جویباری( انتخا

 : ایجاد ساختار جدید در راستای تثبیت حکومت پاتریمونیال 3ـ3

برخالف روال سابق که امیر، ایاالت مختلف را به عنوان تیول به رهبران قبایل و  
می ازبک  متمرکز  سالطین  ادارة  برای  جدیدی  ساختار  منغیتیان  امارت  داد، 

)گویا بخارا    شدنشین تقسیم میر به مناطقی به نام بیگترتیب دادند. قلمرو امی
نام بیگ  بیگ  28یا    27متشکل از   به  آنها فرماندارانی  بود( که در رأس  نشین 

رهبران   به  بلکه  سالطین  و  قبایل  رهبران  به  لزوماً  نه  منصب  این  داشتند.  قرار 
می  نیز  امیر  دوستان  و  فرزندان  شجاع،  سربازان  و  )مذهبی   سیدبلجوانی، رسید 

ها در ایاالت برای خود مقداری از درآمد مالیاتی را که برای  (. بیگ  34:  1384
داشتند و میزانی از آن را برای امیر  دیدند نگاه میو دربار خود ضروری می  هادار
بیگ  .(Becker, 2004: 7)  فرستادند می ادارة  سلسلهالگوی  و  و  ها  مراتب 

مدل   از  برگرفته  اداری  وزیر  مقامات  یا  قوشبیگی  که  بود  بخارا  یعنی  پایتخت 
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کمک  به  وزارت  نهاد  ذیل  او  داشت.  قرار  حکومت  مدنی  ادارة  رأس  در  اعظم 
بیگی  و زکاتچی کالن   دیوان  مالیه و خزانه(  )جمع کنندة اصلی زکات،    )وزیر 

می  امور  ادارة  به  منقول(  اموال  از  )مالیات    / 44:    2000  حاتمف،پرداخت 
Becker,2004:5.)  سلس و  قضا  و  وزارت  در شکل کوچک  هلنهاد  آن  مراتب 
بیگ تمام  در  مرکز نشینشده  به  باید  ایاالت  در  مقامات  و  داشتند  وجود  ها 

می میپاسخگو  انتظار  یکدیگر  بودند.  بر  اداری  امور  در  افراد  این  که  رفت 
بیگ ترتیب  این  به  باشند.  داشته  می نظارت  قرار  نظارت  مورد  هم  و  ها  گرفتند 

 .(Geiss, 2005: 132شد )تشان محدود می قدر

لیک تومان  ها بیگ  به  توسط  )والیات(  که  شده  تقسیم  مالیاتی  مناطق  و  ها 
اداره می  یا سرکار  امالکی  امالکدار  در  امیر  مالیات  امالکدار جمع کنندة  شدند. 

گرفت. هر  امیر بود که بیش از نیمی از امارات را در بر می   بود که رسماً از آنِ
منطقة مالیاتی قاضی، رئیس، زکاتچی خود را داشت که در برابر مقامات باالتر 

بودند مسئول  مواردی.  (Geiss,2005: 133)  ایالتی  در  رهبران    ،گرچه  از 
اما امیران عموماً عالقهقبایل در مقام بیگ استفاده می رگیری آنها ای به بکاشد 

تیول جایگاه  در  آنها  نصب  که  عمومی  علت  این  بر  عالوه  زیرا  داران  نداشتند؛ 
طلبی را در پی داشت، ناتوانی آنها در کنترل  گیری و استقاللسابق خطر قدرت

قدرت    ، نشین نیز عامل دیگری بود. به سنت گذشتهمنصبان اداری بیگصاحب
ز جانب مردان قبایلی بود که اکنون به این رهبران وابسته به پذیرش اقتدارشان ا

می حال  هر  به  اما  شدند،  گرفته  بکار  اجرایی  بازوی  سرعت  عنوان  به  توانستند 
توانست از جداشدن حامیان  ای نمیپیوستگی خود را تغییر دهند. هیچ رهبر قبیله

اتحادیه به  آنها  پیوستن  و  قبیلهخود  امر  های  این  و  کند  جلوگیری  دیگر  ای 
 ثباتی مواجه سازد.  ت تشکیالت اداری را با بیتوانسمی

سیاستگ  این  پاتریمونیال اریذمجموعة  اقتدار  ایجاد  در  را  حکومت  گرچه  ها 
ساخت اما مشکل وابستگی نظامی امیران به قبایل همچنان پابرجا بود. موفق می

گوید: نیروی نظامی امیر بخارا عبارت از ایل نوکر بود که  صدرالدین عینی می
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نصراهلل نیروی نظامی ایشان از ایالت ازبک و ترکمان بودند. گرچه در عهد امیر
بیشتر از ایل    جدید تشکیل شد اما همچنان قشون بخارا )تا عهد امیر عبداالحد(

کاهش قدرت    (. در راستای نظارت بیشتر بر ایالت و 131:  1981عینی،  )  بودند
قبایل ازبک عالوه بر نیروی نظامی جدید از نیروی تاجیکان و دیوانیان فارسی  

(. از این  Soucek, 2000: 218  /  Geiss, 2005: 131)  زبان بهره گرفتند
سیاسی   قدرت  ترتیب  بدین  شد،  سپرده  گروه  همین  به  قوشبیگی  منصب  زمان 

 1شد. تضمین مییافت و وابستگی کامل قوشبیگی اشراف ازبک کاهش می
شاخصهمولفه و  شکل ها  موجب  قطعاً  منغیتیان  توجه  مورد  نظامی های  گیری 

از   بسیاری  همچون  آنها  که  اینجاست  مهم  بسیار  نکتة  اما  گردید،  متمرکزتر 
های دورة پیشامدرن در حوزة عملکردی به دلیل ناکارامدی به استبداد  حکومت

بود.   2اند، سلطانیسم به تصویر کشیدهگراییده و نوع اقتدار سیاسی که در نهایت  
بود که   نیروهایی  به مثابة عنصر فشار همواره موجب واگرایی  چنین رویکردی 

  ،آنها را با ابزارهای گوناگون تحت اقتدار خود مجتمع نموده بودند. عالوه بر این
جنگ قالب  در  گاهی  حداکثری  یکپارچگی  برای  آنها  رخ  تالش  داخلی  های 

که  می می نمود  شده  متمرکز  نیروهای  گریز  برای  مجالی  شدت  خود  گشت. 
ها و حاکمان والیات منصوب امیر و شکنندگی یکپارچگی و  طلبی بیگاستقالل

روس ورود  آستانة  در  حکومت  ایناقتدار  میها  تفسیر  علیگونه  که  رغم  شود 
رکز  توفیقی که منغیتیان در تکامل اقتدار سنتی به پاتریمونیالیزم و حکومت متم

 داشتند، در حفظ آن کامیاب نبودند. 

 
 خـود  لـةیقب  اقـوام  بـه  یحکومتـدار  در  آنها  رایز  داشتند  ییبسزا  نقش  رانیام  ی،رانیا  وانساالرانید  دنیبرکش  در.  1
. کردندینم تالش یخان منصب به دنیرس یبرا چگاهیه داشتند امارت در یاندک  نفوذ  انیرانیا  چون  و  بودند  اعتمادیب

 .(25: 2010 دانش،) بود شده واگذار انیرانیا به عتایطب زین خرد مناصب از یاریبس یرانیا ریوز آمدن کار  یرو با
 ســمیسلطان گرفتــه شــکل ی اسیس نظام کند دایپ شیگرا خودکامه یهااستیس سمت به سنت از ال یمونیپاتر حاکم  که  ی هنگام.  2

 (.13: 1380 گران،ید و ی شهاب) فرمانرواست ی شخص ابزار صرفا ی نظام و یادار دستگاه نظام نیا در. است
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 گیرینتیجه

هایی از تصادم دو زیست بدوی و حضری دارد که یکی  تاریخ ماوراءالنهر بزنگاه
گیری صحرانشینان ازبک، مهاجرت گستردة آنها به  از مهمترین آنها برهة قدرت

ر  گیری نظام اجتماعی دوگانة جدید و به تبع آن ساختاجنوب و در نهایت شکل
گیری  )ترکیبی از ساختار ایلی و حضری( بود. حین بهره سیاسی و اداری ترکیبی 

رویکرد جامعه سنتی از  جوامع  در  را  اقتدار  تحول  روند  که  وبری  )که    شناسانة 
  پدرساالرانه ،  رساالرانهیپای از آن است(، گذر از سه مرحلة  ماوراءالنهر هم گونه

تعریف    (پاتریارکال) پاتریمونیال  سپس  در  میو  متفاوتی  اندک  الگوی  کند، 
یافت  ازبکان  به  شد  روند تکاپوی سیاسی  . صحراگردان دشت قبچاق که هرگز 

های یکجانشین تن نداده بودند، پیش از  یکپارچگی و تمرکزی از نوع حکومت
تنها تجربه به ماوراءالنهر  اقتدارورود  به پدرساالرانه را    رساالرانهیپ  ای از تحول 

تر  یافتهاه که در معرض دگردیسی سیاسی و تحول به نظام تکامللذا آنگ  ؛ داشتند
  گردیدند ای را موجب میچالش و تالطم پیوسته  ،گرفتندپاتریمونیالیزم قرار می

قابل تالطم  )بخش  از  قرن حیات سیاسی  توجهی  دو  ماوراءالنهر در  داخلی  های 
قابل فهم و تحلیل است(.  ها از این منظر  شیبانیان و اشترخانیان و حتی منغیت

روند این  سه  ،مطالعة  اقتدار  میان  چالش  و  سنتیتحول  عنوان    گانه    مسالة )به 
نماید که حکومت خوانین برآمده از دشت در ماوراءالنهر را  نوشتار( اینگونه می

اقتدارهای چندگانه معنا  نمی قالب  بلکه تقریبا از همان زمانی که    کرد توان در 
ی  مناطق  به  میازبکان  وارد  حضری  کجانشین  و  بدوی  حیات  و  دل  شوند  در 

می قرار  چندالیه  گیرند، یکدیگر  می ترکیب  ایجاد  سیاسی  اقتدار  از  به  ای  گردد. 
بیان دیگر همانطور که در ساحت اجتماعی دو نوع زیست را باید در ترکیب و  
.  پیوند جدید فهم کنیم، در بعد سیاسی نیز همین ترکیب و چندالیگی را شاهدیم

اقتدار شکل گرفته از  کوتاهی  که    ، شرح  حالی  در  شیبانی  عهد  از  که  است  آن 
پاتریمونیال  دیوانی  و  سیاسی  میراث  از  الگوبرداری  برای  تالش  در  خوانین 
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تعریف   به  ناگزیر  و  شده  ظاهر  پدرساالر  نقش  در  خود  اما  بودند،  تیموری 
اقتدار در نهایت با  . این سه سطح  گشتند  رساالریپمناسبات با نیروهای ایلیاتی  

می جدیدی  دور  وارد  منغیت  نیروهای  امیران  پیروزی  از  گروه  این  گردد. 
شناسانه از روند حاکمیت  ها( با دریافتی آسیب)یعنی منغیت غیرچنگیزی ازبک

با تغییر    ، بخشی به اقتدار پاتریمونیال خود ازبکان در تالش برای تثبیت و قدرت
سنتی  گاهتکیه گ   حکومت، های  دلیل  به  به  اما  پرداختند  دیوانی  نظام  سترش 

شان به سلطانیسم  ساختار حاکمیتی  ،خودکامگی که در روند تثبیت اقتدار یافتند
 نزدیک شد. 
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 ، زیر نظر محمد دبیرسیاقی، تهران: خیام.ریالس بی حب(، 1362خواندمیر، غیاث الدین، )

( روزبهان،  بن  اهلل  فضل  تهران:  بخارا   نامهمهمان (،  1384خنجی،  ستوده،  منوچهر  اهتمام  به   ،

 بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

 ، تصحیح محمد علی موحد، تهران: خوارزمی. الملوک سلوک(، 1362ـــــــــــــ ، )

دوشنبه:  ذاکراف، نصراهلل و دیوانقولوف علیقل تصحیح ،نیارالتدی مع(، 2010) احمد، دانش،

 سیریلیک(. ایرگراف، )نسخة

 ( حیدرمیرزا،  تهران:رشیدی  تاریخ(،  1383دوغالت،  غفاری،  عباسقلی  تصحیح  میراث   ، 

 مکتوب.

( شریف،  میرسید  سمرقندی،  محمود راقم  تاریخ(،  1380راقم  دکتر  موقوفات  بنیاد  تهران:   ،

 افشار. 

)پژوهش دانشگاه کمبریج(، ترجمة یعقوب    انیموریت   دورة  رانیا  خیتار(،  1379رویمر، هـ ، )

 آژند، تهران: جامی. 

، مقدمه و ایضاحات ل.م.پیفــانوا، مســکو: هیتیمنغ  نیسالط  خیتار(،  1962سامی، عبدالعظیم، )

 های رس رس، نشریات ادبیات شرق.آکادمی فن

( عبدالرزاق،  بن  الدین  کمال  تصحیح  نیبحر  مجمع  و  نیسعد  مطلع(،  1365سمرقندی،  به   ،

 محمد شفیع، الهور: گیالنی. 
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، به کوشش ایرج افشــار، هیسمر  و  هیقند(،  1367سمرقندی، محمد بن عبدالجلیل و ابوطاهر، )

 تهران: موسسه فرهنگی جهانگردی.

، به کوشش احرار مختاروف، تهران: نافع  خیتار(،  1384سید بلجوانی، محمد علی بن محمد ،)

 مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی.

 ، به تصحیح نادره جاللی، تهران: میراث مکتوب.مسخرالبالد(، 1385عرب قطغان، محمد یار، )

، ترجمة عبدالحسین میکده، تهران: بنگاه ترجمه صحرانوردان  یامپراتور (،  1353گروسه، رنه، )

 و نشر کتاب. 

 ، ترجمة علی بختیاری، تهران: اطالعات. یاسالم جوامع خیتار(، 1381الپیدوس، ایرام، )

، ترجمه صادق گرحکومت   هایخاندان   و  اسالمی  هایدولت   تاریخ(،  1370، استانلی، )پوللین

 سجادی، تهران: نشر تاریخ ایران.  

 جا[، چاپ سنگی.]بی، بمبئی: التواریختاج (، 1322بن محمدنقی، )محمد شریف

( محمد،  سمرقندی،  و  الشعرا  تذکره (،  1377مطربی  تحشیه  جانفدا،  اصغر  تصحیح  و  مقدمه   ،

 تعلیقات رفیعی عال مرودشتی، تهران: نشر میراث مکتوب. 

( یوسف،  میراث  خانیمقیم   تذکرة(،  1380منشی،محمد  تهران:  صرافان،  فرشته  تصحیح   ،

 مکتوب.

 ( نام،  و  بخارا  سفرنامه(،  1373بی  انسانی  علوم  پژوهشگاه  تهران:  زمانی،  حسین  تصحیح   ،

 مطالعات فرهنگی. 

 ، به تصحیح منوچهر ستوده، تهران: آینه میراث.  خسروی ظفرنامه(، 1377بی نام، )

، تصحیح الکساندر بلدروف، تهران: بنیاد فرهنگ  عیالوقا   عی بدا(،  1349واصفی، زین الدین، )

 ران. ای

، ترجمة ســید محمــد تاکنون  روزگار  نیترکهن  از  بخارا  خیتار(،  1380وامبری، آرمینیوس، )

 روحانی، تهران: سروش.

 ، قم: کتابفروشی مرکزی.9، جلد یناصر یالصفا روضه(، 1339هدایت، رضا قلی خان، )

تهــران: دفتــر ، به تصحیح جمشید کیانفر،  خوارزم  نامةسفارت(،  1385ــــــــــــــــ ، )

 پژوهشی میراث مکتوب.
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