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Abstract 
Mir Arab Madrasa was built in 1553 A.d by Seyyed Abdullah Yemeni 

Hadramauti, nicknamed Mir Arab, one of the sheikhs of the Naqshbandiyya 

sect, and Friday prayer leader of Bukhara during the reign of Obaidullah Khan 

Sheibani (r. 1534-1539). Mir Arab granted the finance of Madrasa by trading 

Iranian slaves, captivated in the battle of Ghazdewan. Soon, it became an 

important center for religious higher education along with other Madrasas in 

Bukharaand students of religious sciences from all over the Muslim-populated 

areas of Russia and other neighboring towns entered Bukhara to continue their 

studies. Many Muslims of that territory were breaking into Madrasa of 

Bukhara, passing Postgraduate and returning to their homeland as an imam or 

a Khatib in Madrasa or mosques. Namely, Tatar, Hafizuddin Bernagwi, 

accepted the offer of Khatib in 1850A.d/1267A.d also Ali Mufti  bin Walid, 

was originally from Semey, Kazakhstan and graduate of Bukhara Madrasa, 

appointed as Kokand’s mufti in 1865A.D/1282A.H. Many Tatar and Bashkir 

scholars who studied in Bukhara became known as “Bukharais” after returning 

to their homeland. In addition to the significant credit they presented to their 

community, they also enjoyed a privileged social and saintly status. The 

educated youth of Kazan found promoters in capitalists, to train scholastics in 

the way they had been taught themselves. Till the end of Emir Mohammed 

Alim Khan’s rule, coincident with the Bolshevik revolution in Russia, the Mir 

Arab Madrasas were held on (from 1910-1920 A.D/ 1329-1339A.H). During 

the Soviet Union era, after the fall of Bukhara by the red army, the mentioned 

Madrasa like the other seminaries was closed in years till 1945A.D following 

parley between the head office of Muslim clergies in central Asia and 

                                                           
* E-mail: M244.arabameri@ut.ac.ir (Corresponding Author) 



Journal of Central Eurasia Studies, Faculty of Law and Political Science, Vol. 13, No.2, Autumn & Winter 2020-21   372 

Kazakhstan and the ruling party reopened in 1946 A.D. Traditional national 

architecture is peculiar to this building a square yard surrounded by two floors 

of cells, two big domed halls in the left and right corners. Two-store loggias 

that are adjoining the main façade in the center highlighted with a portal. The 

inner yard is adorned with composed carved mosaic. In the center of the 

madrasa, there is a shrine of Ubaydulla emir of Bukhara, who had ruled the 

city from 1533 to 1540 A.D. At the head of the building, you will see a burial 

place of the spiritual guide of the khan Miri Arab, whose honor the building 

got its name. 

Life in the Mir Arab SCHSA began with the private study of several brief 

tracts: Awwal-i ‘ilm , a short track that covered the essential requirements 

(zururiyat) of Islam in a question-and-answer format; Bidan, an exposition of 

the basic rules of Arabic grammar in Persianand Adab-i muta’allimin, which 

covered the adab of the student. After that, the student read Sharh-i Mulla, a 

commentary on Ibn Hajib’s Kafiya (which the student had already studied) 

by Abdurrahman Jami, the Timurid poet; written in Arabic, this was the first 

book studied with a mudarris. At the same time, the student started studying 

formal logic with an assistant teacher, using the Shamsiya of Najmuddin 

Qazvini (d.1276); when he was ready, he moved on to the Hashiya-yi Qutbi, 

a commentary on Shamsiya; concurrently with the Hashiya, the student was 

introduced to theology (‘Ilm-i kalam ) through the ‘Aqa‘id of Abu Hafs 

Nasafi (d. 1142), which he read with an assistant teacher. Later, the student 

moved to various glosses on this book. These were followed by the Tahzib 

ul-Mantiq wa’l kalam , a tract on logic and dogma by Sa’duddin Taftazani 

(d. 1381); Hikmat ul-‘ayn by Qazvini, a tract on natural science and 

metaphysics; Mulla Jalal, a commentary by Jalaluddin Dawwami (d. 1502) 

on the ‘Aqa‘id ul-adudiyat of Abdurrahman b. Ahmad al-Iji (d. 1356), a tract 

on Muslim beliefs. There was no formal termination of studies in the 

madrasa and many students lingered on for decades. The core texts, 

however, could be mastered in nineteen years. Formal lessons took place 

four days a week. The entire study group assembled; a designated reader 

(qari, elected by the students) read out the passage to be discussed; the 

mudarris then translated the passage (if necessary) and proceeded to explain 

and comment on it; a disputation involving the students concluded the 

lesson. There was no compulsion to take courses at the madrasa of residence; 

indeed, at many madrasas no lectures were held at all. A student was free to 

learn from any professor in the city. The Madrasa year, lasting from 

September to March, was short, allowing students to work productively in 

the summer. Indeed, many students left Bukhara for their villages in October 

to gather the harvest. At the same time, sons of Ulama began madrasa 
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education with a distinct advantage in cultural capital and wealthy students 

could always hire others to tutor them. 

This article intends to answer this question by using historical and 

archival sources and in a descriptive-analytical manner looks for what role 

have Bukhara Madrasas played in the spread of Trans-Islamic culture? 

Therefore, to respond to this question, Mir Arab Madrasa, which is 

considered to be the most important and largest Madrasa in Bukhara, has 

been chosen as a case study. Hence, the prominent position of Bukhara 

Madrasas in the spread of transcendental Islamic culture will be explained.  

The research results show that the Madrasas of Bukhara, of which Mir Arab 

Madrasa is an example, have been the center of protection of the discourse 

of the Islamic tradition of this land. Moreover, these people played an 

important and effective role in propagating and spreading Islamic culture 

among the Turkish and Tatar peoples of the Qabchaq Plain and protecting 

the Islamic identity of these people against the domination of Tsarist Russia 

and the Soviet Union. 

 
Keywords: Bukhara, Educational Regulation, Mir Arab Madrasa, Religious 
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پژوهشی( -)علمی 113-173ص ص، 3111پایيز و زمستان ، 2، شمارة 31، دورة مطالعات اوراسياي مركزي

 
  ورارود اسالمی فرهنگ گسترش در ها مدرسه جایگاه

 ((م3883-3551/ق3217-142) بخارا ميرعرب ۀمدرس :موردي  ۀمطالع)

 احمد بادكوبه هزاوه
 دانشیار تاریخ و تمدن ملل اسالمی، دانشگاه تهران

مصطفی عرب عامري
 

 دانشجوی دکتری تاریخ و تمدن ملل اسالمی، دانشگاه تهران
 (11/80/1933تاریخ تصویب:  -80/11/1930)تاریخ دریافت:  

 
 چکيده
 شبیو   از میرعبرب  بب   ملقّبب  حضرموتی منیی عبداهلل سید م1191/ق309 سال دررا  میرعرب ۀمدرس

/ ق 309-308: حب  ) شبیبانی  خبان  عبیبداهلل  حکمرانبی  ۀدور در بخبارا  ۀجمع امام و  نقشبندی  طریقت
 ببرای  مهم کانونی ب های بخارا  مدرس  دیگر کنار در مدرس  این ک  زمانی نبرد. کرد بنا( م1190-1193
 منباط   سرتاسبر  از دینبی  علبوم هبای    طلبب   و شبد  تببدیل  دینبی  الیعب  تحصبیال   ۀدورکبردن   سپری

 از بسبیاری . شبدند   بخبارا  وارد تحصبیل  ۀادامب  ببرای  جبوار  هم روستاهای دیگر و روسی  نشین مسلمان
 عنبوان  بب   خبود  مبوطن  بب   بازگشت از بعد کردند می تحصیل بخارا در ک  باشقیری و تاتاریهای   طلب 
 از آوردنبد،  مبی  ارمغان ب  خود ۀجامع برای ک  توجهی قابل اعتبار بر عالوه و شدند می شناخت  ییبخارا

 منباب   از اسبتااده  ببا  خبواهیم  مبی  نوشتار ایندر . بودند مند هبهر نیز ممتازی مذهبی و اجتماعی جایگاه
 چب   بخبارا  هبای  مدرس  ک  دهیم پاسخ پرسش این ب  تحلیلی، -توصیای شیوۀ ب  و آرشیوی و تاریخی
  ۀمدرسب  پرسبش،  ایبن  ب  پاسخبرای  رو این از اند؟ داشت  ورارود اسالمی فرهنگ گسترش در یجایگاه
 ۀمطالعب  قالبب  دررا  آیبد  مبی  شبمار  بب   بخارا های مدرس  ترین بزرگ و ترین مهم شمار در ک  میرعرب
 را ورارود اسبالمی  فرهنبگ  گسبترش  در بخبارا  هبای  مدرس  ۀبرجست جایگاه تا کنیم می بررسی موردی

 شباخ   ۀنمونب  میرعبرب  ۀمدرس ک  های بخارا مدرس  ،کند می روشن نوشتار دستاوردهای .کنیم بیینت
 و تبلیب   در آن ببر  عبالوه  انبد،  ببوده  سبرزمین  ایبن  اسالمی سنت گاتمان از حااظت کانون است ها آن

 ایبن  اسبالمی  هویبت  از پاسبداری  و قپچاق دشت تاتار و ترک مردم میان در اسالمی فرهنگ گسترش
 .داشتند مؤثری و مهم نقش ،شوروی و تزاری ۀروسی تسلط برابر در ردمم

 
 واژگان اصلی

 .ورارود ،آموزشی مقررا  میرعرب، ۀمدرس اسالمی، فرهنگ دینی، علوم دینی، تبلیغا  بخارا،
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 مقدمه
 تأسبی   و( م1118-1188/ق311-381: حب  ) اوزبب   خبان  شبیبانی  محمد آمدن کار روی با

 نظبام  رکن ترین محوری عنوان ب  مدرس  ،(م1133-1188/ق1889-381: ح ) شیبانیان ۀسلسل
 از کب   جامعب   نخبگبان  و علمبا  تربیت در مهم رکنی ۀمثاب ب  همچنین و اسالمی تربیت و تعلیم
. گرفبت  قبرار  زب ا های خان حمایت و توج  مورد بود، برخوردار ورارود در درخشانی پیشینۀ

: حب  ) اَشبترخانی  هبای  خبان  سبوی  از نشد، انجام نیانشیبا سوی از فقط حمایتی سیاست این
 در پیباپی  کب  ( م1398-1901/ ق1993-1988: ح ) مَنغیت و( م1901-1130/ق1889-1133
 توجب   ۀواسط ب  و رهگذر این از. افتی ادام  ضعف و شد  با نیز رسیدند قدر  ب  منطق  این
 طولی نکشبید  و شد بنا حکومت کزمر بخارا، در مهمی بسیار های مدرس  علم، نهاد و مدرس  ب 
 در بخبارا  علمبی  ۀبرجست جایگاه. شد تبدیل دینی عالی های آموزش مهم کانون ب  شهر این ک 

 هبای  مدرسب   و بخبارا  دوره،این  از پیش تا اما شد، رو روب  جدی افول با ها منغیت ۀدور اواخر
 تاتار های سرزمین و قبچاق دشت و ترکستان همۀ ب  دینی ۀاندیش صدور مهم کانون منطق ، این
 علبوم  دانشبجویان  جذب مرکز منطق  این های مدرس  رو این از آمدند؛ می شمار ب  بلغارنشین و

 ،ورارود در اسبالمی  فرهنبگ  گسبترش  در های بخارا مدرس  ممتاز نقش ب  توج  با. شدند دینی
 .یابد  می ضرور  ها مدرس  این دقی  بررسی

 انبد،  داشبت   ورارود مطالعبا   بب   ایرانبی  پژوهشگران ک  اندکی  توج دلیل ب  پیشین ،از نظر 
 گسبترش  دررا  میرعبرب  مدرسبۀ  ویژه ب  های بخارا مدرس  جایگاه ک   درخور توجهی پژوهش
 جنببش  کتباب  ،مبرتبط  اثر تنها. ندارد وجود فارسی زبان ب  بررسی کند ورارود اسالمی فرهنگ
 درببارۀ  مختصبری  و پراکنده اطالعا  اگرچ  ک  ستا نیا رئی  رحیم اثر تاتارستان در  یجدید
 معرفبی  ، جدیدیب  جنببش   ۀدرببار  اثبر  این در او بحث اصلی محور دهد، می های بخارا مدرس 

 نیبز  فارسبی  غیبر  هبای  پبژوهش  میبان  در. اسبت  جنببش  ایبن  بر حاکم اصول بیان و پیشگامان
 ادیبب  پبژوهش  نوشبتار،  ینا ب  بوطمر های پژوهش از. شود نمی افتی رویکرد این با پژوهشی

: مسبلمانان  فرهنگبی  اصبالحا   سیاسبت » عنبوان  ببا  تببار  پاکستانی آمریکاییِ پژوهشگر ،خالد
 نبوزدهم  قبرن  در مرکزی آسیای ۀجامع و دانش مورد در او .است 1«مرکزی آسیای در  جدیدی
. است منطق  این های مدرس  و ها مکتب مورد در اطالعاتی ۀبردارند در ک  دهد می ارائ  مباحثی
 .  است آن گیری شکل خاستگاه و منشأ ، جدیدی جنبش نیز کتاب این اصلی موضوع
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 177 ... ورارود میاسال فرهنگ گسترش در ها مدرسه جایگاه

 در مبورد  فارسبی  زببان  در مسبتقل  پژوهشبی  را آن یمتبوان  مبی  کب   حاضر نوشتار امتیاز اما
 یمتبوان  مبی    مدرساین  بررسی با ک  است این ،بدانیم میرعرب ۀمدرس ویژه ب  های بخارا مدرس 

 رسبمی  فرهنبگ  مختلبف  ابعباد  و تبیبین  ورارود در را هبا  مدرسب   جایگاه ،یتر وسی ۀ حوز در
. کنبیم  روشبن  را آن محتبوای  ورا بیبان   تبزاری  ۀروسی تسلط از پیش را منطق  این در اسالمی
 جهبان  تربیت و تعلیم نظام تاریخ از بهتری فهم ب  تواند می همچنین دست این از هایی پژوهش
 . بینجامد اسالم
 
   رسهمد تاریخ
 از میرعبرب  بب   ملقبب  حضبرموتی  منیی عبداهلل سید ق309 سال دررا  بخارا میرعرب ۀمدرس
 شبهر  ۀجمعب  امام وی. ساخت شیبانی خان عبیداهلل حکمرانی ۀدور در ،نقشبندی طریقت شیو 
 ببر  نیبز  زیبادی  معنوی هایثیرأت ک  آمد می شمار ب  شیبانی حاکم دربار پرناوذ افراد از و بخارا

 (.Konobloch, 2001: 124-125) داشت زب ا خان عبیداهلل

  در کب   کبرد  مینأتب  ایرانبی  اسبیران  فبروش  محبل  از را مدرسب   این ساخت پول میرعرب
  اسببماعیل شبباه (.Bukhari, 2014: 105) بودنببد آمببده در هببا زببب ا چنببگ ببب  غجببدوان نبببرد

  کمب   ببرای  سبپاهی  فرمانبدهی  بب   را ثبانی  نجبم ( م1190-1009/ق398-039:ح ) صاوی
  بببر زمببان آن در فرسببتاد کبب ( م1198-1009ق/399-000:حبب ) بببابر محمببد ظهیرالببدین ببب 

 از پب   سپاهاین . بود درگیری و جدال در ها اوزب  با و کرد می حکمرانی بدخشان و افغانستان
  عبیبداهلل  زمبان  ایبن  در. رسبید   غجبدوان  ۀقلعب  بب   هبا  پیشبروی  ۀادامب  ببا  قرشبی،  شهر تصرف

  کب   فرسبتاد  ثبانی  نجبم  ببا  مقابلب   ببرای  سبوار  هزار س  همراه ب  را میرعرب امیر اوزب  خان
 شبد  کشبت   ثبانی  نجم و آوردند وارد قزلباش سپاه بر سختی شکست ها اوزب برخورد، این در
(120; Bukhari, 2014: 105; Samarqandi, 2001: 115-Monshi Ghomi, 2003: 119.) پب   میرعرب 
 هدایا همچین و 1بخارا های فروش برده بازار در جنگی اسیران فروش برای بخارا ب  بازگشت از

                                                           

 مینأتب  زمین  همین از ازب  خان درآمد از بخشی ک  بود فروشی برده دوره، این در بخارا بازار معامال  از کیی. 1

 جویانب   تالفبی  غبار   و زیسبتی  امکانبا   نظر از شدید رومیتمح جمل  از مختلای های  تعل گرفتن برده. شد می

 مبذهب  ببر  مقیبد  ایرانیبانِ . کبرد  می پیدا معنا شیع  و سنی بین ایدئولوژی  تقابل در کار این دیگر دلیل اما. داشت

 تکایبر  حکبم  خلابا،  لعن و سب دلیل ب  و ورارود مذهب سنی علمای فتوای بر بنا آمدند می در اسار  ب  ک  تشی 

 :نگباه کنیبد بب    . دشب  می براورد ها آن ۀغارتگران و جنایتکاران  اعمال ۀکنند توجی  حکم همین و شد می صادر ها نآ

109-Makhdum Danesh, 1960: 93. 
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 بعدها بود شده هدی  او ب  خدمتی خوش و قدردانی پاس ب  بخارا خان سوی از ک  نذوراتی و
 (.115Samarqandi :2001 ,) کرد بنا بخارا شهر کالن منار نزدیکی در را میرعرب ۀمدرس
 از کبی ی شب   بدون مدرسۀ میرعرب شد، ساخت  رابخا در ک  متعددی های مدرس  میان در
 معمباری  سبب   از ثرأمتب  معمباری  نظر از ک  مدرس  این بنای. آید  می شمار ب  بناها این بهترین

 هبا دارد   طلبب   سبکونت  برای حجره ردیف دو و شکل مستطیل حیاط  ی است، تیموری ۀدور
(Henry and Ross, 2005: 237.) در کب   ورارود در ق18 قبرن  در بنبا  معماری مهم های یویژگ از 

 بنبا  کل با هماهنگ و زیبا بسیار های قب  و گنبد خورد، می چشم ب  نیز میرعرب ۀمدرس معماری
 و زیببا  هبای  نقبش  ببا  کاشبی  هبای  خشبت  ،مدرسبۀ میرعبرب   بنای های ویژگی دیگر از. است
 دیوارهبا  پبایین  رد شده میناکاری هایِ تخت  ساال همچنین. است آبی رنگ با متناسب های رنگ
 دیگبر  از نیلبی،  زرانبدود  ۀبرجسبت  هبای  نقبش  و دهش مزین زرین و نای  های بندی نقش با ک 

 اسالمی معماری مهم شاهکارهای ۀزمر در را آن ک  آید  یم شمار ب  بنا این معماری های ویژگی
 (.Ghafurov, 1997: 846-848) است داده قرار ورارود

مدرسبۀ   در تحصبیل  زمبان  در تاجیب   فرهنبگ  و ادب حوزۀ ماندگار چهرۀ عینی صدرالدین
 آشبیانۀ  در خواه اشاساسی های حجره بود،[ طبق ]آشیان   دو میرعرب مدرسۀ: نویسد می میرعرب

 هبای  گوشب   و آشبیان   چهبار  هبا  حجره آن های گلدست  داشتند. رواق پیش دوم، خواه و باشد یکم
در  کب   نامیدنبد  می معلق  را ها گوش  این دوم آشیانۀ های حجره. داشتند آشیان  س  ها  حجره درونی
 آشبیانۀ  و دَرِه  یب  کبم ی آشبیانۀ  اساسی های حجره. نداشتند فرقی هیچ معل  از گور هم، حقیقت

. شبدند  مبی  گشباده  کوچ  ک  ب  بود ای دریچ  ها آن دوم دَرِ ک  بودند دَرِه دو[ چهارم]چارم  و دوم
 انبدک   تباق  پبیش  ایبن  پشبت  در. داشت بلند تاقپیش دو جنوب و شمال در درون از مدرس  این

 زور بب   آدم  یب  ها حجره درازای در. اند ساخت  حجره هم را جا همان بنّاکاران ک  بود خالی جایی
 (.Aini, 1981, Vol. 2: 21) داد نمی قد آدم ب  بود و کوتاه ها آن[ عرض]بَر  اما خوابید، می

/  ق1118-1198:حب  ) خان ابوالایض یکی :بود یزن سیاسی قتل دو شاهد مدرسۀ میرعرب
  اببوالایض . رسبید  قتبل بب    مدرسب   این درک   1اشترخانی ۀسلسل خان آخرین ،(م1980-1990

                                                           

 بب   شاه نادردستور  ب  خان، عبدالمؤمن او، سالۀ دوازده پسر کوتاهی مد  برای خان، ابوالایض برکناری از بعد. 1

. ببود  اتبالی   ببی  رحبیم  اختیبار  در بخبارا  امبور  زمبام  و نداشبت  حکومتی امور در ختیاریا اما نشست، پدر جای

 حکومبت  وارث مَنغیبت  امیبران  پب   آن از و رسبید  قتبل  بب   اتالی  بی رحیم دست ب  مدتی از پ  نیز عبدالمؤمن

 (.Marvi, 1990, Vol. 3: 1101) شدند بخارا در اشترخانیان
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 (م1909-1100/ق1118بب 1100: حب  ) افشبار  شاه نادر دست ب  بخارا تصرف از بعد ک  خان
  رحبیم  محمبد  ببا  الفاخبت  دلیبل  بب   ببود  شبده  ابقا بخارا حکومت در ایران شاه سوی از مدتی

  پب   و شبد  زنبدانی  م1909/ق1118 رجبب  در او. دشب  خلب   سلطنت از نادر توسط اتالی  بی
 مدرسبۀ   هبای  حجبره  از کبی ی در کب   حبالی  در م1918/ق1119 سبال  در نبادر،  شبدن  کشت  از

  رسببید قتببل ببب  فجیعببی شببکل ببب  رحببیم محمببد دسببتور بببا بببود شببده مخاببی میرعببرب
(Sami, 2009: 26, 1962: 90Hakim Khan, 2009: 351; .) معصبوم  امیبر  امبار   زمان در دوم، قتل 

  آن موجبب  بب   کب   داد ر  هبا  منغیبت  امیبر  ،(م1088-1901/ ق1911-1133:حب  ) مبراد  شاه
  علمبای  و ببزرگ  سبادا   از کب   1بخبارا  کبالن  قاضی حسینی، الدین نظام امیر القضا  اقضی
  شبد  کشبت   مدرسبۀ میرعبرب   صبحن  ببایی  در ارابخب  امیرِ با اختالف دلیل ب  بود بخارا نامدار

(Sami, 2009: 26; 1962: 90.) 
 (م1398-1318/ ق1993-1993:حب  ) خان امیرعالم ۀدور پایان تا مدرسۀ میرعرب فعالیت

 در سبر ،  ارتبش  دسبت  ب  بخارا سقوط از پ . بود زمان هم بلشویکی انقالب با افت ک ی ادام 
 در اینکب   تبا  شبد  بست  ها مد  دینی،های  مدرس  دیگر دهمانن مدرس  این شوروی اتحاد ۀدور
 و مرکبزی  آسبیای  مسبلمانان  روحانیبت  ۀادار کب   طبوینی  وگوهبایی  گات از پ  م1301 سال

 حاب   ببا  و شبد  بازگشبایی  م1301 سبال  در مدرسۀ میرعرب  داشت، حاکم نظام با 9قزاقستان
 برای محوری و مهم مرکزی انعنو ب  را خود جایگاه شوروی، ۀدور در خود اسالمی موجودیت

 شبوروی،  اتحباد  فروپاشبی  از پب   (.Ахмадуллин, 2015: 157) کرد حا  دینی علمای تربیت
 هبای   طلب  و افتی کاهش شد  ب  بخارا در سیاسی نظم آشاتگی دلیل ب  مدرسۀ میرعرب اعتبار
 بب   خبود   تحصیال تکمیل برای سپ  و پرداختند می مقدماتی ۀدور در تحصیل ب  مدرس  این

 (.Seyed Moradi, 2017: 157) کردند یم سار غیره و پاکستان عربستان، مصر، کشورهای
 
 

                                                           

  :ببب  کنیببد نگبباه. شببد یمبب محسببوب هببا نشببین خببان محبباکم کببل ئببی ر و قضببا  بببایترینِ کببالن قاضببی .1

Vambery, 1958: 428; Khalid, 1999: 372; Zamani, 1998: 69. 

و قزاقسبتان را هماهنبگ    مرکزیهای مسلمانان آسیای  ، فعالیت جمعیتمرکزیروحانیت مسلمانان آسیای  ۀادار. 9

 ۀدادنبد و دسبتگاه مرکبزی ایبن ادار     حوزه را تشبکیل مبی   اعضای این بیشترکرد. مسلمانان پیرو مذهب حنای،  می

 روحانیت مسلمانان در تاشکند مستقر بود.
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 .م3124/ ق3142 سال در بخارا . مدرسۀ ميرعرب3تصویر 

Source: ARCHNET (n.d.), Available at: 
https://archnet.org/sites/2117/media_contents/28663#, (Accessed on: 15/3/2019). 

 
 آموزشی مراحل و درسی هاي متن

 مبذهب  مبرو   اسبالم،  جهبان  شبرق  در اسبالمی  سبنتی  آمبوزش  کبانون  عنوان ب  های بخارا مدرس 
 آموزشبی  منباب   و داشبتند  هبا  مدرسب   ایبن  در بباییی  جایگباه  حنابی  فق  رو این از بودند؛ ابوحنیا 
 میبان  در (.Frank, 2012: 123) ببود  شبده  طراحبی  فقهبی  مبذهب  ایبن  ببر  مبتنبی  بیشتر نیز ها مدرس 
 بیشبتر  ممتبازی داشبت و   بسیار جایگاه دینی علوم جویندگان نزد مدرسۀ میرعرب های بخارا مدرس 
 .  گزیدند برمی را مدرسۀ میرعرب  دینی، تکمیلی تحصیال  دورۀ گذراندن های علوم برای  طلب 

 نحوِ و صرف: شد می تدری  علوم این های بخارا مدرس  دیگر مانند ب  مدرسۀ میرعرب در
 اسبالمی  فقب   و( الهی و طبیعی حکمت) حکمت ،(کالم علم) اسالمی عقائد منط ، عربی، زبان

(Aini, 1981, Vol. 2: 13; Остроумовъ, 1907: 12.) ۀبرنامب  در حسباب  علم مانند علوم از برخی 
 بب   مراجعب   ببا  بایبد  ادگیریی ب  تمایل صور  در دینی علومهای   طلب  و نبود ها مدرس  درسی
 روس پژوهشبگر  ،خبانیکف  (.Aini, 1981, Vol. 2: 13) کردنبد  مبی  اقبدام  ادگیریی برای استادی
 دیگبر  و مدرسبۀ میرعبرب   درسبی  برنامبۀ  مدرسب ،  درهبا    طلب  وظایف کردن فهرست بر عالوه
 اسبت  کبرده  تقسبیم  حکمبت  علبوم  و عرببی  زببان  شریعت، دست  س  در را های بخارا مدرس 

(Ханыковымъ, 1843: 216.) 
  «بِبدان » ببا  معمبولی  مالیبی  نبزد  را خبود  درس مدرسب ،  بب   ورود از بعد دینی های علوم  طلب  
  کتباب  ایبن  در. نبد دکر مبی  شبروع  ببود  فارسبی  بب   عرببی  دسبتور زببان   اساسبی  ماباهیم  شرح ک 
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  تباجیکی  ای کتابچب   همچنبین . شبد  مبی  بیبان  تباجیکی  زببان  در عربی های مثال با عربی زبان صرف
  آمببده بببود جببواب و سببؤال شببکل ببب  دینببی واجبببا  آن در کبب  خواننببد  مببی را علببم اول نببام ببب 
(Aini, 1981: 14; Khali, 1999: 30; Sarli, 1985: 76.) معبزی  نام با کتابچ  دو عربی صرف در آن از بعد 
 هبا  کتابچب   ایبن  یعرب های عبار  و خواندند می را عوامل نام ب  ای کتابچ  عربی نحو در و زنجانی و
 را نحبو  در حاجبب  اببن  کافیب   سبپ   (.Aini, 1981: 15)گرفتنبد   مبی  فبرا  تاجیکیشبان  ترجمبۀ  با را
 نوببت  آن از پب  . کشبید  طبول مبی   سبال  سب   طور معمبول  ب  ها درس این ادگیریی ک  آموختند می
. ببود  حاجبب  نابب  کافیب   ببر  شبرحی  کب   جبامی  عبدالرحمن موینا اثر مال شرح کتاب ب  رسید می

هبا    طلبب   مبال،  شبرح  کتباب  گذرانبدن  از پ . کشید طول می سال پنج حدود نیز کتاب این فراگیری
 مبد   ب  را بود قزوینی الدین نجم اثر شمسی  کتاب از تاسیری ک  منط  علم در قطبی حاشیۀ کتاب

 از هبایی  گوشب   و شبدند  می آشنا نسای عقاید کتاب راه از کالم علم با سپ . گرفتند فرامی سال  ی
 سبال  چهبار  حبدود  تاتبازانی  البدین  سعد اثر نسای عقاید شرح کتاب آن، از بعد خواندند. می را آن

 و المنطب   تهبذیب  نبام  بب   تاتبازانی  الدین سعد دیگر کتاب نسای عقاید شرح از بعد. شد می مطالع 
 کتباب  سبپ   دنبد. خوان مبی  سبال  دو مبد   را ب  است عقاید اصول و منط  در ای رسال  ک  الکالم

مطالعب    سبال  دو را در( الهیبا  )طبیعت  ماوراء و طبیعی حکمت در ای رسال  قزوینی العین حکمت
 کتباب  ببر  اسبت  شبرحی  ک  کالم علم در دوانی الدین جالل اثر جالل مال کتاب آخر، در کردند. می

 دینبی  های  علبوم   ب طل  آموزشی مهم مناب  دیگر از اییجی، احمد بن عبدالرحمن اثر العضدی  عقائد
 (.Aini, 1981: 14; Khali, 1999: 30; Sarli, 1985: 76) بود

 

 مدرسۀ ميرعرب در ها درس از کی هر تحصيل زمان مدت و درسی منابع. 3 جدول

Source: Aini, 1981, Vol. 2: 14-17. 
 

 عربی زبان نحو و صرف آموزش .1
 « (کافی » و« عوامل» زنجانی،» ،«معزی)»

 سبال 9

 سبال1 الم شرح. 9
 سبال 1 بیقط ۀحاشی. 9

 سبال 0 نسای عقاید شرح. 0
 سبال 9 الکالم و المنط  تهذیب. 1

 سبال 9 العین حکمت. 1
 سبال 9 جالل الم. 9

 سبال 13 دینی تحصيالت تکميل براي تحصيل هاي سال مجموع
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  بب   البتب   و عالقب   حسبب  ببر  هبا  طلبب   گذشبت،  ها آن از شرحی ک  رسمی مناب  از غیر ب 
 ببرای   .آموختنبد  مبی  دینبی  علبوم  تکمیبل  ببرای  نیبز  دیگبری  مناب  یزم، استعداد داشتن شرط

 تحصبیال   ۀدور گذرانبدن  برای ک  تاتاری ۀبرجست متاکر و عالم مرجانی الدین شهابنمون ، 
   منباب  آموزشبی،  مرسبوم  منباب   گذرانبدن  ببر  عبالوه  ببود  شبده  مدرسۀ میرعرب وارد تکمیلی
 تاسبیر » حبدیث،  علبم  در «المصبابی   مشبکال  » اصبول،  علبم  در «توضبی  » جمل  از دیگری

 «هدایب  » فقب ،  علم در «وقای  شرح» قرآن، تاسیر در بیضاوی عبداهلل الدین ناصر اثر «البیضاوی
کرد  مطالع  را ارث قانون در مهم اثری سجاوندی «السراجی  فرایض» مرغینانی، الدین برهان اثر
 (.Frank, 2012: 123; Ханыковымъ, 1843: 216)گرفت یاد  و

 ایبن  هبای  مدرسب   دیگبر  مانند ب  مدرسۀ میرعرب در دینی علومهای   طلب  تحصیال  ۀدور
 هبای  درس نخسبت  مرحلب ،  ایبن  در«: مقبدماتی »ۀ دور .1: شد می بندی دست  دوره س  ب  منطق 

 انجبام  خصوصبی  صبور   بب   دشباگر  چند حضور با و مدرّس ای ماتی  ی محضر در مقدماتی
 بعبدی ۀ مرحلب  ببرای  نیازی  پیش ولی ،نداشت تحصیل دوم ۀمرحل بر مزیتی مرحل  این. شد می

 شمسبی ،  حواشی همچون مرسوم های درس دوره، این در«: نوبت» درس گذراندن ۀدور. 9بود؛  
 انشبای . شبد  مبی  تبدری   جبالل  مال و العین حکمت حواشی الکالم، و المنط  تهذیب عقاید،
 از بعضبی  فقبط  ها کتاب این از ها مدرس  جایگاه افول با و ها منغیت ۀدور اواخر در اینک  توج 

 این هرک «: مشکال » ۀدور. 9؛ گرفت می قرار درس و بحث مورد مشهور مسائل و ها عبار 
 امیبدوار  توانسبتند  مبی  هبا  آن و آمد می شمار ب  کرده تحصیل ترین سواد با بود گذرانده را دوره
 مقبام  تبا  توانسبتند  یمب  حتبی  افبرادی  چنین .برسند قاضی و آخوند ماتی، های مقام ب  ک  باشند
 (.Raisnia, 2008: 5; Aini, 1981: 14-17) ابندی ارتقا نیز القضا  قاضی

 
 آموزشی مقررات و آداب
( تامبرسبپ  99) میبزان  ماه ابتدای از های بخارا مدرس  دیگر و میرعرب ۀمدرس در یتحصیل سال

 از غیر ب  درس های کالس. رسید می پایان ب  ماه شش در( مارس98) حمل ماه اول در و شروع
 ۀدور در(. Aini, 1981: 17-18) شبد  برگبزار مبی   هاتب  دیگبر   روزهای در ها،   جمع و ها پنجشنب 
 چهارشبنب   روز در ها کالس( م1018-1099/ق1909-1103: ح ) منغیت حیدر امیر حکومت

 از برخی بود، تعطیل ها مدرس  ک  مدتی در (.Ханыковымъ, 1843: 213-214) شد نمی برگزار نیز
 بب   کشباورزی  کارهبای  در ،گشبتند  برمبی  خبود  دِه ب  نداشتند مناسبی مالی وضعیت ک ها   طلب 

 کبار  بب   مشبغول  دیگر افراد های زمین روی بر معاش امرار برای ای کردند می کم  خود پدران
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 و رفتب   دِهبی  بب   نبودنبد  کشباورزی  امبور  ب  مند عالق  ک هایی   طلب   از دیگر برخی. دشدن می
 مناسببی  مبالی  وضبعیت  از کب   یهبای   طلبب   امبا  گرفتنبد،  مبی  برعهده را مسجدی امامت منصب

 ,Burnes)شبد   می بیهوده امور صرف ها آن وقت بیشتر ک  ماندند می مدرس  در بودند برخوردار

1835: 305-307; Aini, 1981: 299-300.) 

 بودنبد،  آموزی علم جویای اگر هم بایتر سن با افراد البت  بود سال 19 ،مدرس  ب  ورود سن
 مبد  (. Olufsen, 1911: 386) بشبوند  هبا  مدرسب   وارد عالی تحصیال  انجام برای توانستند یم

 نببود؛  ثاببت  ای قاعده ولی ،انجامید می طول ب   سال 13 نیز های بخارا مدرس  در تحصیل دوران
 خبود  وطبن  بب   و برسانند پایان ب  را خود تحصیال  کمتری زمان در توانستند میها   طلب  زیرا
 مدرسبۀ   بب   کب   دینبی  علبوم هبای    طلبب   (.Frank, 2012: 107; Raisnia, 2008: 52) گردنبد  بباز 

  کبارکردن  ایب  ودخب  هبای  خبانواده  سبوی  از مالی های حمایت بر عالوه شدند می وارد میرعرب
  امیبر  و خبان . شبدند  مبی  معنبوی  و مادی حمایت نیز حاکم نظام سوی از مدرس ، از بیرون در

  طبال  سبک   1/9 از کب   کبرد  مبی  معبین  ها های  مدرس   طلب  برای مشخصی حقوق ساین  بخارا
  قبرار  هبای بخبارا   مدرسب   تبرین  مهبم  شبمار  در ک  مدرسۀ میرعرب. بود متغیر طال سک  98 تا
 پرداخبت  مبی  تحصبیل  ۀهزینب  کمب   عنبوان  بب   طبال  ۀسبک  1 یسبال  خودهای   طلب  ب  اشت،د
(Ханыковымъ, 1843: 85-87.)  امبرای  حکومبت  ۀدور در ک  دانمارکی پژوهشگر ،آلوفسن اول 

 11 از را های بخبارا  مدرس  درها   طلب  دریافتی میزان ،است داشت  ساری بخارا امار  ب  منغیت
 تبا  عرببی  ونحبو  صبرف  از کب  هایی   طلب  وی، گزارش اساس بر. داند می غیرمت طال سک  98 تا

 را مالجبالل  درس کب   کسبانی  سبال،  در طال سک  9 گرفتند می فرا را الکالم و المنط  تهذیب
 ۀسبک  1کردنبد   تمام می موفقیت با را مالجالل درس ک  یهای  طلب  و سک  9/9 کردند  یم شروع
 در میرعبرب  مدرسۀ موقوفا  کل میزان همچنین(. Olufsen, 1911: 388) کردند می دریافت طال
 ها مدرس ب  پرداختی حقوق مدرس ، ۀکتابخان از اعم جاری های هزین  همۀ شامل ک  سال طول

 ( Fitrat, 2011: 23) ببود  شبده  بینبی  پبیش  1تنگب   هبزار 118 شبد،  مبی  چیزهای دیگر وها   طلب  و
  عبالوه . داشبت  ای برجسبت   و ممتباز  جایگاه نیز نظر این از های بخارا مدرس  دیگر میان در ک 
 هبای  طلبب   بب  « دهی » نام ب  نیز حقوقی همچنین بخارا امیر سوی از ها منغیت دورۀ در ،این بر

  کب   ببود  ای زراعبی  هبای  زمبین  محصبول  از حقبوق  ایبن  منبب   ک  شد می پرداخت دینی علوم

                                                           

. شد آن جایگزین روسی روبل بخارا امار  سقوط از بعد ک  بود 1398 ا سالت بخارا رایج پول تنگ ، های سک  .1

 .بود تنگ  1 معادل روبل1 هر
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 اختصبا   یهبای   طلبب   بب   حقبوق  ایبن . رفبت گ می ها آن صاحبان از منظور همین ب  بخارا امیر
 هدایب   درس آزمبون  در چنانچب   و بودند شده نزدی  خود تحصیل دوران پایان ب  ک  یافت می

 کردنبد  مبی  دریافبت  بخبارا  امیر سوی از بود تنگ  198 حدود ک  را دهی  مبل  شدند می قبول
(Aini, 1981: 442-445; Frank, 2012: 133.) 

 ترین بزرگ 1کوکلتاش، ۀمدرس از بعد نظر این از ک  داشت نیز حجره109 مدرسۀ میرعرب 
 داشبتند  پبولی  اگبر  های بخبارا  مدرس  دیگر مانند مدرسۀ میرعرب درها   طلب . بود بخارا ۀمدرس
 بودنبد  مجبور نداشتند را حجره خرید توان اگر ولی کردند، می اقامت ندخرید می را هایی حجره

 برخبی . کننبد  اجباره  مبدتی  برای را  حجرهآن  وبدهند  حجره بصاح ب  مبلغی رهن، قالب در
 در و کردنبد  مبی  دریافبت  ای حجره ناوذ با هایالم شاگردان ای متمول افراد سوی از نیزها   طلب 
 (.Aini, 1981: 12) شدند ساکن می آنجا

 
  دینی تبليغات

 نببود،  بخارا امار  ب  منحصر نهات کردند، می نمایندگی های بخارا مدرس  ک  ای فرهنگی گاتمان
 خبود  ناوذ زیر نیز را بلغارنشین و تاتار های سرزمین و قبچاق دشت و ترکستان ۀحوز کل بلک 
 وارد دینبی  عبالی  تحصیال  انجام برای مناط این  مسلمانان از زیادی های گروه. بود داده قرار

 خبود  وطبن  بب   تکمیلبی  تحصبیال   ۀدور کبردن  سبپری  از بعبد  و شدند می های بخارا مدرس 
 هببا مدرسبب  و هامسبجد  در مببدرس و جماعبت  امببام جمعب ،  امببام سِبمت  در و ندگشببت میبباز 

 فرهنگ گسترش در معینی سهم های بخارا مدرس  نظر این از 9.دادند انجام می دینی های فعالیت

                                                           

 در کوکلتاش بابا قل شیبانی، خان عبداهلل رضاعی برادر را مدرس  ینا. بود حجره119 با بخارا مدرس  ترین بزرگ. 1

 (.Aini, 1981: 269-271) است ساخت  هجریسال  119

 ایبن  هبا،  منغیبت  امبار   ۀدور در بخارا فکری رکود ادعایبا وجود  ک  سازند می روشن وضوح ب  تاتاری مناب . 9

 نظبر  از بخبارا  امبار   کب   ممتبازی  جایگاه این، بر عالوه. است بوده برخوردار باییی بسیار علمی جایگاه از شهر

 سبکونت  بخبارا  در باشبقیر  و تاتبار هبزار   9 از بیش ق1999/م1098 سال در ک  بود شده موجب داشت بازرگانی

. شبدند  می بخارا امار  وارد صنعتگر و بازرگان پژوهشگر، و عالم دینی، علوم ۀطلب عنوانِ ب  افراد این. باشند داشت 

 در تاتار های خانواده تعداد است کرده دیدن بخارا از ق1999/م1098 سال در ک  برنز الکساندر ،انگلیسی گردشگر

 دیبدن  بخبارا  از ق1993/م1099 سال در ک  میندف دی ژرژ ،روسی افسر. است زده تخمین دهخانواهزار  را بخارا

 انبد  ببوده  دانشبجو  نابر  988 تعبداد  ایبن  از ک  است ردهک برآورد نارهزار 9  را امار  این جمعیت نیز است کرده

(Frank, 2012: 81.) 
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 ۀروسبی  تسلط برابر در مردم این اسالمی هویت حا  و منطق  این بدوی مردم میان در اسالمی
 کبرده  تحصبیل  هبای بخبارا   مدرس  در ک  باشقیرهایی و تاتارها. کردند می ایاا شوروی و تزاری
 ببود  فراهم ها آن برای امکان این ،رو این از زیادی داشتند. احترام و حرمت در میان مردم بودند

 ،گاویبرن الدین حاف . برای نمون ، ابندی دست مناسبی های موقعیت ب  بخارا امار  از بیرون تا
 کبرد  دریافبت  خوقنبد  در را سبی رمد منصبب  پیشبنهاد  م،1018/ ق1919 سال در تاتاری عالم

(Frank, 2012: 81 )بود امروزی قزاقستان در شهری 1سمیی از شاصالت ک  ولید بن ماتی علی ای 
 منصبوب  خوقند ماتی عنوان ب  1011/ق1909 سال در بود کرده تحصیل های بخارا مدرس  در و

 (.Khalidi, 2015: 70) شد
 منطقب  ایبن   داران سبرمای   میبان  از بودنبد  تمام کبرده  را خود تحصیال  ک  غازانی جوانان

 بنبا  پبیش  از هبای  مدرس  در ای کردند می بنا روستایی ای شهر در ای مدرس  و یافتند می ای حامی
 لبیم  هبا را تع   طلبب   بودنبد،  کبرده  تحصبیل  هبای بخبارا   مدرس  در خود ک  الگویی مواف  شده،
 نب   زمبان  گذشبت  با یینوبخارا های مدرس  شمار ترتیب، بدین (.Raisnia, 2008: 127) دادند می
 روسبتاهای  بلکب   9قارگبالی،  و 9تروئیتس  ،گاورنبور ازان،ق چون روستاهایی و شهرها در تنها

 اطالعبا   ۀدامنب  گسبترش  و سبواد سبط    بایرفتن موجب امر این و افتی گسترش نیز بزرگ
 و تاتارهبا  علمبی  جایگاه (.Raisnia, 2008: 127) شد فکری تحول ساز زمین  وها   طلب  و مدرسان
 بخبارا  امبار   خود در حتی ک  رسید حدی ب  های بخارا مدرس  در تحصیل ۀواسط ب  باشقیرها

 اببراهیم  ببن  قبل  بیب   بن محسن برای نمون ، .یافتند  یم دست سیاسی و علمی های مقام ب  نیز
 اهلل فبت   ۀمدرس در ها مد  بود گذرانده بخارا در را خود تحصیل دوران ک  (ق1900 د) شاشی
 شبد  منصبوب  کرمینب   شبهر  در قاضبی  سمت ب  بعدها و کرد یم تدری  بخارا در بیگی قوش

(Marjani, 1897, Vol. 2: 232, 233 ) دانشبجویان  از کب   خوجاشبی  اببراهیم  ببن  البدین  فخبر  ایب 
 جویببار  ۀمدرسب  در سرمبد  عنبوان  ب  و کالن مسجد در رانسخن عنوان ب  بود های بخارا مدرس 
 و تاتباری هبای    طلب  این از برخی(. Marjani, 1897, Vol. 2: 26, 27) بود فعالیت مشغول ها مد 

 قبرار  نیز بخارا امیر مالی حمایت مورد بودند کرده ایجاد ک  ای سیاسی روابط ۀواسط ب  باشقیری
 حیبدر  امیبر  سوی از ک  کند می اشاره تاتاری دانشجوی س  ب  مرجانی الدین شهاب. گرفتند می

 هبایی  هدیب   شیروانی عبدالغاار و عبدالستار های  نام ب  برادر دو. کردند دریافت هدایایی منغیت
 ا گرفتبخار امیر از آقچا 18ارزش ب  ای  هدی  مرجانی الدین شهاب پدر و آقچ  988 ارزش ب 

                                                           
1. Semey 
2. Truitsk 
3. Kargali 
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(Marjani, 1897: 94, 96, 130, 133 .)حقببوق از باشببقیر و تاتببارهببای   طلببب  همچنببین  
. شبدند  مبی  بهرمنبد  نیبز  دکر می مقرر دینی علومهای   طلب   برای سال هر بخارا امیر ک « دهی »

 همچنبین  و ببود  بخبارا  در1008/ ق1938 سبال  در کب   ببواوی  حسن بن علی نور ،نمون  برای
  کردنبد  دریافبت  را حقبوق  ایبن  کب   بودنبد یی هبا   طلبب   از بلغباری  محمبد  نورالدین بن نعمان

(Frank, 2012: 133, 134.) 

 بیشبتر  داشبت  کب   شبهرتی  و بزرگبی  ۀواسبط  ب  مدرسۀ میرعرب های بخارا مدرس  میان در
 البدین  شهاب. گرفت می قرار باشقیرها و تاتارها توج  مورد ک  بود ای مدرس  نخستین عنوان ب 

 تاتاری کردگان تحصیل و عالمان ترین بزرگ از ک  نگاویبر احمد و بارودی جان عالم مرجانی،
مدرسبۀ   وارد ابتبدا  دینبی  تحصبیال   شبروع  ببرای  بخارا، ب  ورود ابتدای در ،هستند بخارا در

  یب  در فقبط  دینبی  علبوم های   طلب  تحصیال  ۀدور (.Frank, 2012: 101-102) شدند میرعرب
 سبایر  بب   دیگبر  اسبتادان  از مندی هبهر برای شدند می مجبور گاهی ها آن شد، نمی سپری  مدرس 
. گرفبت  مبی ها   طلب  از را ای مالحظ  قابل انرژی و زمان کار این ک  بروند نیز های بخارا مدرس 
 مجببور  روز طبول  در میرعرب، ۀمدرس در ای حجره در سکونتبا وجود  مرجانی الدین شهاب

 برسبد  نیبز  یدیگبر  ۀمدرسب  در دیاسبتا  درس کالس ب  تا کند طی را کیلومتر چهار حدود بود
(Frank, 2012: 132-133.) 

 
 برجسته آموختگان دانش
 عنبوان  ب  میرعرب ۀمدرس ها آن رأس در و های بخارا مدرس  کردیم اشاره تر پیش ک  گون  همان
 جایگباه  دینبی  علبوم  جوینبدگان  نبزد  اسالم جهان شرق ۀحوز در اسالمی سنتی آموزش کانون
 ،نببود  بخبارا  امیرنشبین  بب   منحصر ها مدرس  این ناوذ ۀدامن ک شکلی  ب  داشتند؛ ممتازی بسیار
 قرار خود ۀسیطر و ناوذ زیر نیز را باشقیرستان و تاتارستان قبچاق، دشت و 1ترکستان همۀ بلک 
 سببب  بب   کب  بودنبد   ای برجسبت   عالمبان  هبا  مدرسب   ایبن  کردگبان  تحصیل میان در. بودند داده

 در. بودنبد  برخبوردار  اجتمباعی  ممتاز جایگاه از بودند آورده دست ب  ک  دینی عالیۀ تحصیال 
 خبود  دینی تحصیال  ک کنیم  می اشاره ثیرگذارأت و مهم های شخصیت ازنار  س  ب  بخش این

                                                           

 بخبارا بب    دینبی  تحصبیال   برای قزاقستان های استپ از ویژه ب  ک  یمهم افراد از حالی شرح خالدی علی قربان .1

 جمعب   امبام  مدرس، چون هایی سمت در بخارا ب  بازگشت از پ  افراد این. است آورده طور ماصل ب  را رفتند می

 .Khalidi, 2015 :ب  کنید نگاه. شدند یم منصوب و جماعت و
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 آنبان  بب   ادامب   در کب   افرادی. اند کرده سپری های بخارا مدرس  دیگر و مدرسۀ میرعرب  در را
 ۀدور اواخبر  در کب   گرفتنبد  قبرار  بخبارا  نوگرایبان  و اندیشبان نو شمار در ها بعد کنیم می اشاره
 ترکسبتان  های مدرس  آموزشی نظام ب  جدی انتقاد ورارود در تزاری ۀروسی تسلط با و ها منغیت

 .شدند حوزه این در جدی هایتغییر ستارخوا و کردند وارد بخارا جمل  از
 اندیشبمندان  و علمبا  از مرجانی(: م3838-3818/ ق3211-3133) مرجانی الدین شهاب

  در کبب  اسببت مببیالدی نببوزدهم/ قمببری چهبباردهم و سببیزدهم قببرن در تاتارسببتان ۀبرجسببت
 پبدرش  ۀمدرسب  در. آمبد  دنیبا  بب   قبازان  اطبراف  روسبتاهای  از کبی ی در و علم اهل خاندانی

 از کبی ی مبدرس  و نمباز  پبیش  و هبای بخبارا   مدرسب   کردگان تحصیل از خود ک  مالبهاءالدین
هبای    طلبب   از بسبیاری  ماننبد  بب   سالگی 91 سن در. کرد تحصیل بود، قازان طرافا روستاهای

 بب   ورود از بعبد  او (.Frank, 2013: 251) رفبت  بخارا ب  تحصیل ۀادام برای آموزی، علم مشتاق
 اسبتادان  نبزد  دینبی  علبوم  تحصبیل  بب   بخبارا  در و خریبد  میرعرب ۀمدرس در ای حجره بخارا

 الخوجنبدی  صبار  ببن  محمبد  ،(م1008/ق1911) اوقبافی  عبالم  ل صبا  میرزا جمل  از مختلای
 و( م1001/  ق1989) الاشببنجی خواجبب اوزببب   بببن خواجبب  عبببدالمومن ،(م1018/ق1919)

 پرداخبت  میرعبرب  ۀمدرسب  متمول و ثروتمند علمای از ،(م1010/ ق1901) خوجندی بابارفی 
(Marjani, 1897, Vol. 2: 26, 27.) کبرد  سبپری  سبمرقند  در تحصبیل  ۀمادا برای نیز را مدتی او .

 ببا  م1003/ ق1911 سبال  در ورارود در تحقیب   و تبدری   تحصبیل  سبال  11 از پ  مرجانی
 حضبور  در موفقیت کسب از پ  و بازگشت خود وطن ب  بخارا از نو های اندیش  از باری کول 
 آورد دسبت  بب   قبازان  هایمسبجد  از کبی ی در را تدری  و سخنرانی نمازی، پیش ۀاجاز علما،

(Raisnia, 2008: 52.) 

 روسبتاهای  از کبی ی در ببارودی (: م3857-3123/ ق3274-3143) باارودي  جاان  عالم
 ۀدور طبی  ببرای  قبازان  در مقبدماتی  تحصبیل  دوران گذراندن از پ . آمد دنیا ب  قازان نزدی 

 رابخا ب  ورود از بعد برادرش همراه ب  او. رفت بخارا ب  الگیس 10 سن در تکمیلی تحصیال 
 مدرس  این در را خود تحصیل و خرید میرعرب ۀمدرس در ای   هحجر م1091/ ق1939 سال در

 آیبد  مبی  شبمار  بب   تاتارسبتان  بزرگ مشایخ شمار در ک  او (.Frank, 2012: 101-102) کرد آغاز
 قبازان  هایمسبجد  از کیی امامت و بازگشت قازان ب  بخارا در تحصیل سال 9 از پ  سرانجام

 .رفتگ برعهده را
 از کب   سباکتری  روسبتای  در عینبی  (:م3878-3154/ ق3213-3174) عينی الدین صدر

بب  دنیبا    اسبت  بخارا کیلومتری چهار در و زرافشان رود شرقی قسمت در غجدوان بخش تواب 
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پدر، مادر و دیگبر بسبتگانش    ک  شکل بدین کرد. سپری را سختی بسیار کودکی دوران او .آمد
 ببرادرانش  از دوتبن  همچنین بعبدها  .م درگذشتند1003ق/ 1989ی سال در این زمان بر اثر وبا

 وصیت پدرش در سال ۀواسط او ب  (.Shakuri, 1978: 37) رسیدند قتل ب  بخارا امیر دستور ب  نیز
و رفبت   بخبارا  عالی علوم دینی ب  ۀدر سن دوازده سالگی برای تحصیل دور م و1038/ق1980

 مدرسبۀ میرعبرب  تحصبیل وی در بخبارا در    ۀسال در بخارا زندگی کرد. دوران نوزده سال 99
 ۀشخصبی خبود را از زمبان حضبور در مدرسب      ۀهبا، تجربب   شروع شد. وی در کتاب یادداشت

ی های  طلب مدرس  و طبقا  این اداری  سازمان در موردهمچنین اطالعاتی  .میرعرب آورده است
عینی عالوه بر میرعبرب در   (.Aini, 1981: 41) است داده ۀارائ ک  در این مدرس  حضور داشتند

بی ، حاجی زاهد و کوکلتاش نیز تحصیل کرده  از جمل  عالم خان، بدل های بخارا مدرس دیگر 
های پایانی  و در سال رفتسمرقند  ب بعد از حضور طوینی مدتی ک  در بخارا داشت  او است.

م در ایبن شبهر درگذشبت.    1310ق/1990 سبال  در سباکن شبد. سبرانجام   عمر نیز در دوشنب  
تاجیکی قرن چهباردهم قمبری/ بیسبتم مبیالدی      -صدرالدین عینی پیشگام ادبیا  نوین فارسی

ین قبرن  در ا ورارودسهم بزرگی در دگرگونی ادبی، اجتماعی و فرهنگی ش و آثار است ورارود
 داشت  است.

 
  نتيجه

 حاکمبان . افبت ی رونب   بخارا در علم نهاد و مدرس  ب  توج  شیبانی های ازب  کارآمدن روی با
 علمبای  و مدرسب   بب   ای ویژه اهتمام منغیت، امیران و اشترخانی نشین خان آن از بعد و شیبانی
 ایبران  مبذهب  شبیع   هبای  دولبت  ببا  ایبدئولوژی   هبای  تقابل در نظر این از تا داشتند مدرسی

 هبای  مدرس  ک  زمانی نگذشت. بیازایند خود مذهبی و سیاسی مشروعیت بر( قاجار و صاوی)
 ایبن  در کب   شبد  معنوی و مادی حمایتها  از آناوزب   خان طرف از و بنا بخارا در پرشماری

سبۀ  مدر. آیبد  مبی  شمار ب  دوران این های مدرس  ترین بزرگ و بهترین از مدرسۀ میرعرب میان
 از حااظت کانون ،سده چند طول در ک  است ورارود اسالمی نهادهای از جالبی ۀنمون میرعرب
 تعیبین  یهبای   طلبب   را گاتمبان  ایبن  نابوذ  محبدودۀ . بودنبد  سرزمین این اسالمی سنت گاتمان

 ترکسبتان  همۀ ب  را خویش استادان میراث و بودند دیده آموزش ها مدرس  این در ک  کردند می
 در معینبی  سهم ها مدرس  این. دادند می انتقال بلغارنشین و تاتار های سرزمین و چاققب دشت و

 بررسبی . داشبتند  هبا  آن میان در تمدن گسترش و بدوی مردم میان در اسالمی فرهنگ گسترش
 و هبا  درس محتبوای  مبالی،  منباب   تبأمین  و اداره چگبونگی  آموزشی، سازوکار ،کالبدی ساختار

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%A7
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 درکی ب  را ما است ها آن شاخ  های نمون  از کیی مدرسۀ میرعرب  ک  ها مدرس  این استادان
 شبدن  نهادین  در ها آن نقش و ورارود اسالمی تمدن در ها مدرس  این اهمیت و جایگاه از روشن
 تاتبار  و ترک مردم میان در اسالمی فرهنگ گسترش همچنین رساند؛ می ورارود اسالمی فرهنگ
 را شبوروی  و تزاری ۀروسی تسلط برابر در مردم این اسالمی هویت از حااظت و قپچاق دشت

   .کند می تبیین نیز
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