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 چکیده

م( در 1500-1599ق/ 906-1007با تأسیس سلسله شیبانیان )

ترین رکن نظام تعلیم و تربیت اسالمی عنوان محوریبخارا، مدرسه به

از  مثابه رکنی مهم در تربیت علام و نخبگان جامعه کهو همچنین به

النهر برخوردار بود، موردتوجه و حامیت پیشینۀ درخشانی در ماوراء

خوانین اوزبک قرار گرفت. این حامیت رصفاً از جانب شیبانیان انجام 

-1785ق/ 1007-1200های اَشرتخانی )نشد، از سوی حکومت

م(، که متعاقباً در 1785-1920ق/ 1200-1339م( و َمنغیت )1599

یدند با شدت و ضعف دنبال شد. پژوهش این منطقه به قدرت رس

حارض در نظر دارد با استفاده از منابع تاریخی و آرشیوی و با رویکرد 

تحلیلی، به این پرسش پاسخ دهد که کارکرد اجتامعی -توصیفی

ق چه بوده است؟ 14تا  10های مدرسه در بخارا در سده

 سازد که طالب علوم دینی که ازروشن می دستاوردهای پژوهش

دوره تحصیالت تکمیلی به بخارا اطراف و اکناف برای گذراندن 

های مختلف اجتامعی و آمدند، پس از طی دوره تحصیل در بخشمی

جمعه کالن، اماماالسالم، قاضیدر مناصب مهمی چون صدر، شیخ

و غیره منصوب و از این طریق عالوه بر رفع و رجوع امور اجتامعی، در 

هدایت و اثربخشی بر طبقات عامه جامعه تأثیرگذار بودند. 

بود كه مطامع نظام حاکم  ینخبگان در جامعه بخارا به سمت یدهجهت

یافته در منود و حاکم اوزبک با انتصاب عاملان تربیتمین میأ ا تر 

سازی مدارس به مناصب مهم اجتامعی، درصدد تبلیغ و پیاده

 ایدئولوژی نظام حاکم به دست این نخبگان بود.

 بخارا، عاملان دینی، کارکرد اجتامعی، مدرسهواژگان کلیدی: 

 

Abstract 

With the establishment of the Sheibanian dynasty 

(1007-906 AH / 1599-1500 AD) in Bukhara, the 

Madrasa was considered as the most pivotal pillar of 

the Islamic education system and also as an important 

pillar in the training of scholars and elites of the 

society who had a brilliant background in 

Transoxiana. And supported by Uzbek readers. This 

support was not only provided by the Sheibanis, but 

was strongly and weakly pursued by the Ashtarkhani 

(1200-1007 AH / 1785-1599 AD) and Manghit (1339-

1200 AH / 1920-1785 AD) governments, which 

subsequently came to power in the region. . The 

present study intends to use historical and archival 

sources and a descriptive-analytical approach to 

answer the question: What was the social function of 

the Madrasa in Bukhara in the 10th to 14th centuries 

AH? The achievements of the research make it clear 

that the students of religious sciences who came to 

Bukhara from all over and beyond to complete their 

postgraduate studies, after completing their studies in 

various social sectors and in important positions such 

as Sadr, Shaykh al-Islam, Qazi Kalan, Imam Juma. 

Etc. were appointed and in this way, in addition to 

resolving and referring social affairs, they were 

influential in guiding and influencing the general 

classes of the society. The orientation of the elites in 

the Bukhara society was in a direction that satisfied 

the greed of the ruling system, and the Uzbek ruler 

sought to propagate and implement the ideology of 

the ruling system in the hands of these elites by 

appointing educated scholars to important social 

positions. 

Keywords: Bukhara, Religious Scholars, Social 

Function, Madrasa 
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 مقدمه

های تبیینی رایج در حوزه علوم یکی از رهیافت 1گراییکارکرد

م 1930شناسی تاریخی است که از دهه اجتامعی و جامعه

های حوزه م الگوی رایج بسیاری از پژوهش1960تا اوایل دهه 

ترین مفهوم در این رهیافت علوم اجتامعی بود. محوری

است که به معنای نتیجه و اثری است که « کارکرد»تبیینی 

یا سازگاری یک ساختار معین یا اجزای آن را با رشایط انطباق 

(. 679: 1376مناید )گولد و کولب، الزم محیط فراهم می

کوشد تا هر نهاِد مشخِص اجتامعی و کارکردگرایان می

مثابه یک فرهنگی را در قالب پیامدهایی که برای جامعه، به

استوار کل دارد، تبیین کند. تبیین کارکردگرایانه بر این فرض 

ی نهادها، در شکل مطلوبشان، در حفظ ثبات است که همه

جامعه درنتیجۀ بازتولید جامعه از نسلی به نسلی بعد سهیم 

(. در علم 20: 1388 ،ادگار و سجویکهستند )

شناس جامعه 2با رابرت مرتن« کارکرد»شناسی مفهوم معهجا

ترین گام را در جهت تبیین خورده است. او مهمآمریکایی گره

 مرتن، از شیمفهوم کارکرد و تعریف آن برداشته است. پ

 شد، امااطالق می آشكار و مثبت ییکارکردها به فقط کارکرد

 مثبت، کارکردهای به را کارکرد و داد رییرا تغ تلقی نیا او

منود. به نظر او هر نهاد  میتقس و پنهان خنثی، آشكار منفی،

تواند دو نوع کارکرد داشته طورکلی مییا ساختار اجتامعی به

باشد: کارکرد آشکار و کارکرد پنهان. کارکرد آشکار آن 

گیرد کارکردهایی است که با قصد و نیت قبلی انجام می

ردی است که بدون قصد قبلی آنکه کارکرد پنهان کارکحال

(. با توجه به نظریه مرتن، 147: 1380شود )ریرتز، انجام می

ترین کارکرد اجتامعی مدارس در بخارا که ذیل کارکرد مهم

گیرد، تربیت نیروهای کارآمد اجتامعی آشکار مدارس قرار می

                                                           

1. Functionalis. 

2. Robert K. Merton 

توان مرزبندی . نکته مهم در دوره زمانی حارض این استتتتتتتتتتتتتت که منی3

ها خانقاهیافته در مدارس با عاملانی که در دقیقی بین عاملان تربیت

مراحتتل و مراتتتب ستتتتتتتتتتتتتلود عرفتتانی را طی منوده بودنتتد، قتتائتتل شتتتتتتتتتتتتتتد. 

هتتتای زیتتتادی در منتتتابع این دوره راجع بتتته تحصتتتتتتتتتتتتتیتتتل و تتتتدریس گزارش

عاملان و شتتتتتتتتتتتتتیوم نقشتتتتتتتتتتتتتبندی در مدارس بخارا وجود دارد. حتی در 

مواردی، برخی از شتتتتتتتتتیوم نقشتتتتتتتتتبندی به تأستتتتتتتتتیس مدرستتتتتتتتته نیز اقدام 

م یکی از شتتتتتتیوم جویباری 1582ق/  990مثال در عنوانمنودند بهمی

جهت تصدی مناصب و شئون مختلف تأثیرگذار در جامعه 

دیگر، مقصود از عبارته است. بهو رسیدگی به امور بود

کارکرد اجتامعی مدرسه در پژوهش حارض تبیین نقش 

آموختگانی است که در مدارس بخارا تحصیل اجتامعی دانش

آموختگان مدارس اند. بدین معنا که فعاالن و دانشکرده

بخارا، بعد از پایان دوره تحصیالت تکمیلی دینی خود در 

هایی مناصب و موقعیتهای مختلف اجتامعی به بخش

توانستند از آن طریق عالوه بر رفع و یافتند که میدست می

رجوع امور اجتامعی، در هدایت و اثربخشی بر طبقات عامه 

دار جامعه تأثیرگذار باشند. افرادی که در جامعه بخارا عهده

آموختگانی بودند شدند دانشمناصب و شئون اجتامعی می

کردند. حصیالت دینی را سپری میکه در مدارس این خطّه ت

که « مشکالت»طالب علوم دینی پس از گذراندن دوره 

توانستند به باالترین سطح علمی مدارس بخارا بود، می

مناصب مهمی چون قاضی، مفتی، آخوند و غیره برسند، 

توانستند امیدوار باشند که تا مقام چنین افرادی حتی می

؛ عینی، 5: 1387نیا، ئیسالقضات نیز ارتقا یابند )ر قاضی

(. همچنین مناصب بسیار مهم دینی چون 2/17-14: 1985

االسالمی نیز در جامعه بخارا به افرادی تعلق صدر و شیخ

 بودند.می 3گرفت که از طبقه علامی بخارامی

 پیشینه پژوهش

ای که به بررسی کارکرد مالحظهبه لحاظ پیشینه، پژوهش قابل

یافته این را و تأثیر علامی تربیتاجتامعی مدرسه در بخا

مدارس در رفع و رجوع امور اجتامعی پرداخته باشد وجود 

ندارد. از آنجایکه یکی شئون مهم اجتامعی در جامعه بخارا، 

توان در ارتباط با کالن و قاضی بودند، مقاالتی را میقاضی

نظام قضائی بخارا موضوع پژوهش حارض قلمداد کرد ازجمله 

کنتتتتتد )وام ی، ای تتتتتتأستتتتتتتتتتتتتیس میدر محلتتتتته جویبتتتتتار بختتتتتارا متتتتتدرستتتتتتتتتتتتتتتتته

(. یا مدرستتتتتتته خواجه دولت، مدرستتتتتتته میرعرب و مدرستتتتتتته 457:1377

های دیگری مدارسی است که توسط خواجه محمد امین نیز از منونه

اند. همچنین مواردی نیز از حضتتتتتتتتتتتتتور شتتتتتتتتتتتتتیوم نقشتتتتتتتتتتتتتبندی بنا شتتتتتتتتتتتتتده

الن مدارس در خانقاهمدرّستان  شتود مانند برخی ها دیده میو محصتّ

از طالب تاتاری و باشتتتتتتتقیری که عالوه بر تحصتتتتتتتیل در مدارس، مدتی 

ها حضتتتتتتتتتتتور پیدا کرده و مرید برخی شتتتتتتتتتتتیوم نقشتتتتتتتتتتتبندی نیز در خانقاه

 (.AllenFrank,2012: 107؛ 50: 1387نیا، شدند )رئیسمی

https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D9%BE%DB%8C%D8%AA%D8%B1+%D8%B3%D8%AC+%D9%88%DB%8C%DA%A9&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D9%BE%DB%8C%D8%AA%D8%B1+%D8%B3%D8%AC+%D9%88%DB%8C%DA%A9&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88+%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1&select-author=author-exact
https://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top?search-alias=books&author=%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88+%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1&select-author=author-exact
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-1285حکومت منغیت تا تسلط روسیه )از تشکیل 

نوشته حسن زندیه و مسعود م( 1753-1868ق/ 1166

متیجی که در این پژوهش به سازوکار تشکیالت قضایی 

ها در بخارا تا ابتدای تسلط روسیه پرداخته حکومت منغیت

بررسی روند قضایی و شده است و یا مقاله دیگری با نام 

اثر  هانه تهاجم روسدادرسی در منطقه فرارود در آستا

 یاصل یهاعبدالله متولی که هدف عمده نگارنده فهم مؤلفه

 ه  منطق یینظام قضا یها و سازوكارهاهیرو یر یگدر شكل

ها بوده است. پژوهشی دیگر در ش از تستلط روسیفرارود پ

 گذر از رشع به عرف روسی در نظام قضایی فراروداین زمینه، 

از سیده فهیمه ابراهیمی است که مؤلف در این اثر به بررسی 

نظام قضایی سنتی حاکم در فرارود و چگونگی مواجهه آن با 

سازی پرداخته است، اما امتیاز پژوهش سیاست روسی

عنوان کانونی حارض تبیین کارکرد اجتامعی مدارس در بخارا به

اصب کرده برای تصدی منمهم در پرورش نیروهای تحصیل

اجتامعی و تأثیرگذاری بر طبقات عامه است که پیش از این 

 در پژوهش دیگر به این موضوع پرداخته نشده است.

 1گذری بر مدارس بخارا

م( 1500-1599ق/ 906-1007با تأسیس سلسله شیبانیان )

-1007و پس از آن با روی کار آمدن خوانین اشرتخانی )حک: 

-1339در بخارا )م( و امرای منغیت 1785-1598ق/1199

م(، مدارس متعددی در این شهر بنا 1785-1920ق/ 1200

واسطۀ توجه به مدرسه و (. به25-23: 1390گردید )فطرت،

نهاد علم از سوی حّکام اوزبک، دیری نپائید که این شهر به 

های عالی دینی مبدل گشت. اگرچه کانون مهم آموزش

ها با افول نغیتعلمی بخارا در اواخر دورۀ م ه  جایگاه برجست

ی مذکور، بخارا و جدی مواجه شد، اما تا پیش از دوره

ی دینی به مدارس این منطقه کانون مهم صدور اندیشه

های تاتار و اقصی نقاط ترکستان و دشت قبچاق و رسزمین

رو، مدارس این منطقه آمدند. از اینبلغارنشین به شامر می

                                                           

ین متتتدارس در گستتتتتتتتتتتتترتش . در مورد متتتدارس بختتتارا و جتتتایگتتتاه مهم ا1

فرهنگ استتتتتتتتتتتالمی ورارود همچنین آگاهی از متون درستتتتتتتتتتتی، مراحل و 

عامری، آداب و مقررات آموزشِی مدارس مذکور رجوع شود به: )عرب

1399.) 

ز مناطق مذکور مرکز جذب دانشجویان علوم دینی شد که ا

 (.Khalidi, 2015: 1-30وارد بخارا شدند )

مدرسه وجود داشت که میزان موقوفات  200در بخارا حدود 

: 1390بود )فطرت، 2تنگه 3776000مدارس مذکور حدود 

(. در بین مدارس این شهر، مدرسه کوکلتاش با 18-21

واسطه دارا ترین و مدرسه میرعرب بهحجره، بزرگ153داشنت 

آمد ترین مدرسه بشامر میاستادان بزرگ و ممتاز، مهم بودن

(. فقه حنفی جایگاه واالیی در 269-4/271: 1985)عینی، 

مدارس این منطقه داشت و منابع آموزشی مدارس نیز بیشرت 

 ,Frankمبتنی بر این مذهب فقهی طراحی شده بود )

(. رصف و نحِو زبان عربی، منطق، عقاید 123 :2012

کالم(، حکمت )حکمت طبیعی و الهی( و فقه  اسالمی )علم

 ,Остроумовъ؛ 12-4/13: 1985اسالمی )عینی، 

( از علوم مهمی بود که در این مدارس تدریس 12 :1907

ی درسی شد. برخی از علوم مثل علم حساب در برنامهمی

مدارس نبود و طاّلب علوم دینی در صورت متایل به یادگیری 

ی شخصاً جهت یادگیری اقدام باید با مراجعه به استاد

زمان تحصیل در این ( مدت2/13: 1985منود )عینی، می

سال بود، اگرچه برخی از طاّلب ازجمله  19مدارس غالباً 

زمان کمرتی را به تحصیل در طاّلب تاتاری و باشقیری مدت

شدند. سال تحصیل نیز از ابتدای این مدارس مشغول می

مارس( 20و در اول ماه حمل ) سپتام ( رشوع 23ماه میزان )

های درس به غیر از رسید. کالسدر شش ماه به امتام می

ها، در سایر روزهای هفته دایر بود ها و جمعهپنجشنبه

(. طاّلب علوم دینی که به مدارس 17-2/18: 1985)عینی، 

های مالی از سوی شدند عالوه بر حامیتبخارا وارد می

ردن در بیرون از مدرسه، از جانب های خود و یا کار کخانواده

گرفتند. حاکم اوزبک نیز موردحامیت مادی و معنوی قرار می

خان و امیر بخارا ساالنه حقوق مشخصی برای طاّلب 

سکه طال متغیر بود  20تا  5/2کرد که از مدارس، معین می

(Khanykov, 1843: 85-88.) 

م بود که بعد از سقوط 1920های تنگه، پول رایج بخارا تا . سکه2

ه تنگ 5روبل معادل 1امارت بخارا روبل روسی جایگزین آن شد. هر 

 بود.
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 تصدی مناصب و شئون اجتامعی

مدارس بخارا از جایگاه بسیار ممتازی  هامنگونه که اشاره شد 

در بین طاّلب علوم دینی برخوردار بودند. افراد پس از انجام 

های اجتامعی دار مسئولیتتحصیالت تکمیلی دینی عهده

هم و با تأسی به الگوی مرتن، شدند. با توجه به این ممی

ترین کارکرد اجتامعی مدرسه در بخارا پرورش نیروهای مهم

رو ه برای تصدی مناصب اجتامعی است؛ از اینتحصلیکرد

منظور تبیین این کارکرد مهم در این بخش به مناصب و به

ای پرداخته خواهد شد که در جامعه بخارا به شئون اجتامعی

 شده است.آموختگان مدارس تفویض میدانش

 صتدر

منصب صدر باوجود برخورداری از ماهیت دینی، در ساختار 

نقش مهم و مؤثری داشت و جزو دیوانی اوزبکان 

شد که در جامعه ای محسوب میرتبهمنصبان عالیصاحب

بخارا بسیار تأثیرگذار بود. در بخارا فردی که به مقام صدر 

بود رسید باید از تبار عالی، یعنی از تبار سادات میمی

(. Sarfraz khan, 2003: 21؛ 120: 1385گل، )صفت

علامی زمان و فردی امانتدار،  همچنین مقام مذکور به اَعلم

گرفت. در رأس این منصب، پرهیزگار و دیندار تعلق می

آخوند قرار داشت که تحصیالت تکمیلی دینی خود را در 

؛ 5: 1387مدارس بخارا به امتام رسانده بود )رئیس نیا، 

(. در Olufsen,1911:370-394 ؛14-2/17: 1985عینی، 

علی ی به نام مال محمدمنشور واگذاری حکم صدارت به فرد

های علمی و اخالقی او اشاره توسط خان اوزبک به ویژگی

متشیت جلیله املراتب صدارت را به »]...[ شده است: 

جناب معالی آیات، کامالت اکتساب، افضل پناه، فضایل 

اعاظم الفضالء  ه  اکابر العلامء العظام، عمد ه  دستگاه، قدو 

علی که جامل حالش به محمد الکرام، نظام املله و الدین مال

حیله انوار فنون فضایل نفسانی و زیور اصناف کامالت 

داری و امارات امانت و دین انسانی منّور مّزین است و آیات

دیانت و پرهیزگاری از وجانت شیوه ستوده روشن و م هن 

عنوان صدر به (.288: 1385گل، )صفت« تفویض منودیم

ه بخارا، مسئولیت گسرتش باالترین منصب دینی در جامع

اسالم و اجرای رشیعت در بین آحاد مردم را بر عهده داشت. 

وی ملزم بود از باورهای اسالمی در اجتامع حامیت کرده، 

قوانین دینی معت  را به دست آورد و با متام توان برای حفظ 

ها و قوانین دینی متناسب، در حوزه نفوذ خودش فرمان

صدر، منصب تحت اختیارش را رتی اقدام کند. به عبا

داد )صبوری، بایست با قوانین رشیعت انطباق کامل میمی

1392 :132.) 

در جامعه بخارا صدر در رأس متام مناصب دینی قرار داشت 

و قاضی، محتسب، نقیب، امام، واعظ، خطیب و شیوم 

تحت امر وی بودند و مسئولیت کارهای مختلفی چون عزل 

-Olufsen,1911:370او بود )و نصب مناصب مذکور با 

(. در امور دینی و مسائل حقوقی متامی افراد ملزم 394

بودند مطابق با تصمیامت صدر عمل کنند. در منشور 

صدارت یکی از علامی بخارا در دوره اوزبکان بر این موضوع 

صدرالصدور مشارالیه را متصدی »]...[ تأکید شده است: 

ر او اصالً در مهامت وقوف و شعو مهم مذکور داشته و بی

رسکار صدارت رشوع ننامیند و رسانجام مهامت اوقاف 

 ماملک محروسه را به متام مفّوض بر رأی خیر انجام او

شناسند و پروانجات رسکار مذکور را به مهر صدارت مآب 

الیه معت  بدانند و احکام مطاعه را در باب مناصب مشار

توقیع او رسانند. رشعیه و امور موقوفات صدور باید به 

سادات کبار و مشایخ بزرگوار و علامی اعالم و قضات 

مقام و اصحاب مناصب رشعیه باید که جهت رسانجام عالی

وقوف و حضور او به مهام خود رجوع به مشارالیه منایند و بی

مجلس هامیون آمد و شد ننامیند و خود را به منصب و عزل 

-288: 1385 گل،)صفت« او منصوب و معزول دانند.

286.) 

یکی دیگر از وظایف اصلی صدر در جامعه بخارا، حفظ و 

های دینی بود، آنان حامی مؤسسات دینی و حامیت از بنیاد

ها و املنفعه مانند مساجد، مدارس، خانقاهامور عام

(. همچنین در ارتباط 286،289ها بودند )هامن: آرامگاه

اره مناسب کشت مستقیم با مردم جامعه، وی بازرسی بر اد

و زرع آنان را نیز بر عهده داشت تا محصوالت زراعی، مطابق 

مقررات صادرشده به دست خان مورد استفاده قرار گیرد 

(. صدر همچنین 134: 1392؛ صبوری،288)هامن: 

متصدی اوقاف نیز بود. اداره متامی موقوفات، محافظت، 

ن عزل و نصب متولی، کنرتل دخل و خرج، تشخیص خرج کرد

املنفعه و وظایف مهم های وقف در امور عاماموال و درآمد
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های دیگری چون فراهم ساخنت رشایط برای افزایش درآمد

: 1385گل، مردم همه در حوزه اختیارات صدر بود )صفت

(. از این حیث منصب صدارت که در رأس آن علام و 288

کردگان مدارس قرار داشتند در رسیدگی به امور تحصیل

 منود.عی اثرگذاری مهم و مؤثری ایفا میاجتام

 االسالمشیخ

در ساختار مناصب دینی بخارا بعد از صدارت منصب مهم 

گرفت. به االسالم بود که در رأس روحانیون قرار میدیگر شیخ

ها االسالم در دوره منغیتگفته خانیکوف محقق روس، شیخ

 ,Khanykovشد )از میان خواجگان جویباری انتخاب می

(. در انتخاب چنین کسی عالوه بر توجه به 48,49 ,1843

مقام علمی، مراتب پرهیزگاری، امانت، هوش و رشد فکری، 

خنجی، شد )روزبهانشهامت و دلسوزی نیز در نظر گرفته می

بایست به امور عرف آشنایی االسالم می(. شیخ94: 1362

 داشت و در استنباط و رسیدگی به امور اجتامعی خ همی

عنوان واسط و رابط میان خان دار این منصب بهعهده بود.می

کرد. وی در بخارا نظام تعلیم و تربیت و روحانیون عمل می

مدارس را نیز زیر نظر داشت. امتحان از علام و تعیین 

بندی هر یک با توجه به توان علمی و صالحیت و رتبه

استعداد ذهنی و قدرت اجتهاد و روش تعلیم و تدریس 

االسالم بود. نظارت بر کار طاّلب علوم ایشان بر عهده شیخ

بایست پایه تحصیلی هر طلبه دینی نیز وظیفه او بود وی می

گل، کرد )صفترا متناسب با توان ذهنی او مشخص می

1385 :95.) 

شد و نقش االسالم نیز از بین علامی برجسته برگزیده میشیخ

ترین منود. از مهمایفا میمهمی در نظام تعلیم و تربیت بخارا 

ی شیبانیان به منصب هایی که در دورهشخصیت

الدین هاشمی صدیقی بود که االسالمی رسید، جاللشیخ

االسالمی در خاندان ایشان نهادینه شده بود منصب شیخ

الله روزبهان خنجی که (. فضل276: 1337)نثاری بخاری، 

ا را بر عهده مدتی ِسَمت وزارت محمدخان شیبانی در بخار 

االسالم داشت در کتاب سلود امللود راجع به وظایف شیخ

االسالم از اعلم علامی ماملک پادشاه شیخ»آورد: چنین می

االسالم از مدرسان و استادان بخواهد که در است ]...[ شیخ

اهتامم به حال دانشجویان درس را تکرار کنند و امتحان ایشان 

ترقی سعی کنند. وسایلی برای  زود به زود کند تا ایشان در

تحان امتیاز و موقعیتی به دست ها که در امتشویق آن

آورند فراهم سازد و اگر بعد از امتحان قصوری یا وقوفی می

یابد از سبب آن قصور سؤال کند و در کشف آن مبالغت 

مناید اگر تقصیر از معید یا مدرس باشد مؤاخذه شدید 

باشد او را به لطف ارشاد کند  مناید و اگر تقصیر از دانشجو

افتادگی و اگر اصالح نشود حقوق او را قطع کند و اگر عقب

جو باشد یا ذهن او با درسی که از کمی استعداد دانش

خواند مناسبت نداشته باشد باید رسته او را عوض کند می

]...[ اگر کسی را داند که بر تعلیم و تعلم علوم فالسفه 

کند و از وظایف مدارس اسالم و مشغول است او را منع 

منافع مصالح مسلمین البته او را محروم سازد... مراقب 

اوقات تعطیل و خلوت دانشجویان باشد تا اگر یکی فسقی 

)روزبهان خنجی، « یا منکری رس زد او را به محتسب سپارد

1362 :96-100.) 

االسالمی در بخارا آنگونه که از احکام واگذاری منصب شیخ

آید حکم انتصاب این ِسَمت نیز توسط خان و امیر انجام برمی

گرفت همچنین فحوای این احکام نشان از مقام علمی، می

رشیعتمداری، امانتداری و دیگر فضایل برجسته در شخص 

ای از این احکام، خان اوزبک متصدی این مهم دارد. در منونه

و را االسالمی را تفویض داده و وظایف اگونه نشان شیخاین

چون صورت اراده ما نسبت به »]...[ ترشیح کرده است: 

والد بزرگوار معارف دثار، عالیجناب فضایل مآب، معانی 

نصاب، صاحب السعادت، منبع اعز و اکرامات 

الدین فالن دام برکاته که املخصوص، عواطف ذواملنن، نظام

به صفت ان له شیخا کبیرا موصوف و بر زبان بیان به طهارت 

و به رشافت حسب معروف است ارشف من  نسبت

الشمس و ابین من االمس است حکم فرمودیم که هر والیتی 

که بعد از این ما را میرس گردد منصب نامی و رتبه گرامی 

جناب مشارکت غیر تعلق به آن عالیاالسالم آنجا بیشیخ

داشته باشد ]...[ در باب تحقیق حال قضات و مفتیان و 

و مؤذنان و متصدیان مهامت رشیعه  محتسبان و امامان

کامل اهتامم تقدیم فرماید و جمعی را که مستحق آن امور 

« داند منسوب دانسته کسانی را که الیق نداند عزل منایند

(. در منونه حکمی دیگر، خان 197-198: 1385گل، )صفت

اوزبک بر قضات، فضال، علامی دینی و غیره امر منوده است 

االسالم رجوع منوده و امور مهم باید به شیخکه در متامی امور 
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اختیار وزرای صاحب»را ابتدا به تأیید و تصویب او برسانند: 

الحکم و ارکان دین و دولت و اعیان ملک و ملت آنکه حسب

ای نامرعی عمل مناید و َدر تعظیم و تکریم ایشان دقیقه

نگذارند و قضات ماملک مادام که به مهر مشارالیه نرسد. 

عت  ندانند و راه و رسم این امر رشیف را مخصوص ایشان م

 (.271)هامن: « شمردند

ای بود اندازهاالسالم در نزد خان یا امیر بهاحرتام و ارزش شیخ

شد. در منونه های فراوانی برای او ارسال میکه هدایا و تحفه

االسالم بخارا فرستاده است مکتوبی که خان اوزبک برای شیخ

میزان ارادت خان به فرد متصدی این منصب روشن وضوح به

معروض خمیر هدایت تخمیر مرشد زمان و مقتدای »است: 

عهد و افضل مشایخ ایام، اکمل هداه انام، مفتاح کنوز 

معارف ربانی، کشاف رموز عواصف سجاد، قدوه املحققین، 

گردانند. در این االسالم واملسلمین میزبده العارفین شیخ

رسم هدیه از دست حامل نتظام ]...[ چیزی بهایام فرم ا

عرضه بر خدمت اکسیر خاصیت ارسال منوده شد. امید 

است که در محل اجابت دعا این مخلص کثیر االخالص را از 

 (.430)هامن: « خاطر عاطر فیض مآثر محو نفرماید

 القضات(قاضی-کالن )اَقضی القضاتقاضی

اوجود برخورداری از آن ب دستگاه قضا و مناصِب زیرمجموعه

کارکرد سیاسی مهم و اثرگذار در جامعه بخارا، در حوزه 

کردند اجتامعی نیز بیشرتین ارتباط را با مردم جامعه برقرار می

و در رفع و رجوع امور اجتامعی و حل و فصل دعواِی قضایِی 

داشتند. از نظر ساختار بین مردم گام مهم و مؤثری را برمی

در رأس کل ساختار قضایی حکومت کالن اداری، قاضی

؛ Carrere D'Encausse, 1996: 204بخارا قرار داشت )

 یلیدل هر به كه یمنابع اكرث باً ی(. تقر428: 1337وام ی، 

فرارود  جامعه در را قضاوت و عدالت خصوص در یمباحث

 كالن یقاض نام به یرسم مقام و گاهیجا به اندهكرد مطرح

 گاهیجا خصوص (. در97: 1397)متولی، اند داشته اشاره

 یتیموقع در را او بعضاً  قدرت مراتبسلسله لحاظ از یو 

 بر دادند. ظاهراً یم قرار یگیب قوش ای اَعظم ریاز وز ترنییپا

 در یو  مكان نشسنت كه بود تیموقع و مقام نیهم اساس

 راست سمت در یگیب قوش و بود ریام چپ سمت دربار،

( در برخی دیگر از منابع مکان 98)هامن:  نشستیم ریام

االسالم را در نشسنت قاضی کالن را در سمت راست و شیخ

 :Khanykov, 1884اند )سمت چپ امیر عنوان کرده

توان قاضی کالن را بعد از حاکم اوزبک، می حال(. بااین190

 یحت ر دانست کهیگمیترین فرد تصمشاخص و ترینپرقدرت

، یبخار یبود )شكور  او نظرات از تیتبع هب مجبور زین ریوز

1978 :33.) 

شود که از احکام واگذاری مناصب اجتامعی مشخص می

كالن توسط حاکم اوزبک به ریاست منصب قضا یقاض

(. این Sarfraz khan, 2003: 21شده است )منصوب می

کرده مدارس انجام علامی تحصیل بین از دیبا انتخاب

 دارعهده كه فردی (. ,2003Ibid :373گرفت )می

 ن تسلطید بر رشیعت دیبا شدمی كالنیقاض تیمسئول

داشت و دوره تحصیالت تکمیلی دینی را در یم یكامل

نیا، کرد )رئیسمدارس بخارا تا باالترین مرتبه آن طی می

(. همچنین فردی که 14-2/17: 1985؛ عینی، 5: 1387

 و تقوا لت،عدا به دیشد بامتصدی این مسئولیت مهم می

بود. تأکید بر دینداری و متصف می زین یاخالق صفات ریسا

کالن در منشور تفویض منصب یرشیعتمداری قاض

چون »کالنی از جانب امیر بخارا نیز تأکید شده است: قاضی

آدم وابسته به رشیعت غرا و نظام طوایف امم و توفیر بنی

احقرالعباد بیضاست از این جهت مربوط بر سنت سنیه 

خواهد که منصب رشعیه را در عهده صاحب دیانتی می

گذاشته شود که قدم از ورطه دینداری و امانت بیرون ننهاده 

العاملین را منظور داشته رضای حرضت رب

 (.503: 1385گل، صفت«)باشد

القابی که در احکام این دوره برای فرد متصدی ِسَمت 

ین مهم است که کالن استفاده شده است گواه اقاضی

 گروه نیب شخصی باید به این منصب منصوب شود که در

از جایگاه علمی و پایگاه اجتامعی بسیار ممتازی  ینید یعلام

سیادت و رشافت پناه، اصالت و نجابت » برخوردار باشد:

دستگاه، افاده آگاه، مجمع الفضایل و الکامالت، جامع 

، استاد الفروع و االصول، حاوی املعقول و املنقول

القدر املفرسین و املحدثین فالنی را به منصب جلیل

 «القضاتی والیت بخارای رشیف نصب منودیمقاضی

 .)هامن(

گرفت عزل قاضی کالن نیز توسط خان و امیر انجام می

 یعلام خواهیزیاده با مقابله یبرا مظفر ریام عنوان منونهبه
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 بودند، دهیكش چالش به را یقدرت و  یحدود تا كه بخارا

 علام را به نام از دیگر یكی بخارا كالنقاضی عزل ضمن

)متولی، كرد  منصوب ِسَمت نیا به یختالن نیصدرالد

گاهی نیز قاضی کالن به دست خان یا امیر به (. 97: 1397

در زمان امارت امیر معصوم رسید؛ منونه این مورد قتل می

ات امیر القضموجب آن اقضیشاه مراد به وقوع پیوست که به

 کالن بخارا به دلیل اختالف با امیرِ الدین حسینی، قاضینظام

بخارا در صحن مدرسه میرعرب کشته شد )صفت گل، 

شود همه چون متوجه میو یا امیر دانیال بی (55-56: 1385

کالن است فساد موجود در جامعه از جانب وزیر و قاضی

دانش، )رساند درصدد چاره برآمده هر دو را به قتل می

1960 :15.) 

ها و نحوه تربیت کالن نظارت بر مکتبازجمله وظایف قاضی

(. عالوه بر این 503: 1385گل، کودکان بود )صفت

ای که در مدارس تحصیالت تکمیلی ه  کالن به واسطیقاض

دینی به دست آورده بود، در مدارس بخارا به تدریس علوم 

 در ن حضورکال نیز اشتغال داشت. از دیگر وظایف قاضی

 یو  نظر تحت فیتحل مراسم یاجرا و ریام نشینیتخت ه  برنام

 و جاتقباله نوشنت و نكاح و عقد مانند یگر ید بود. امور

 عهده بر عمالً زین و عزا یعروس امور و هیرشع بیمكات

 ,Sarfraz khan؛ 99: 1397 )متولی، بود كالنیقاض

اجتامع که کارکرد اجتامعی این منصب را در ( 21 :2003

 سازد.بیش از پیش منایان می

 و فصل همچنین حل یامنطقه و یمحل یهایقاض نصب

 حوزه در داد نیزمی رم بخارا در جامعه كه یبزرگ یدعاو 

 به یدگیرس و یدعاو  رفع كنار در .كالن بودیقاض عملكرد

 زین ینیمناسك د و اصول حیصح یاجرا بر نظارت ات،یشكا

 از یبخش یمفت عنوان تحت یبود. عوامل او عهده بر

 كردند.یم دنبال ینید و یآموزش امور بر را او یهانظارت

 ینید اصول ریتفس در یمذهب شأن مناسبت به النکقاضی

 نیهم لیدل به دیبود. شا رجوع عموم مردم بخارا نیز محل

باوجود نظر  تاشكند به هاروس حمله زمان در كه بود گاهیجا

 كردندیم شنهادیپ را مدارا و میتسل كه یحكومت عنارص

                                                           

1. M. G. Cherniaev. 

الدین ختالنی، عبدالشکور صدر آیت، مال بدرالدین بن . مال صدر2

الدین بن مال مال صدرالدین ختالنی، مال بقا خواجه، مال برهان

 پشت را هاروس یتا مدت مردم اتحاد با توانست كالنیقاض

از  پس(. 100: 1397)متولی،  كند متوقف شهر یوارهاید

فرماندار کل  1ژنرال چرنیاف تاشكند به دست ترصف شهر

ویژه ترکستان، وی بر آن شد تا در پایان جنگ از اهالی به

کند. او در مالقاتی که با مقامات مذهبی شهر دلجوئی 

ها قول مساعد داد تا اداره مقامات تاشکند داشت به آن

ها کالن بسپارد و روسشهر را به بزرگان دینی ازجمله قاضی

گونه دخالتی در زندگی مذهبی اهالی شهر نداشته هیچ

 ,Crews؛  ,2004Edward Allworth :137)2باشند 

2009: 242-245.) 

 یدولت درآمد فاقد ییقضا دستگاه اركان ریسا و كالنیقاض

 زین یگر ید مشاغل در كنار قضاوت معموالً هابودند. آن

 ییقضا مستمر تیفعال از هاآن درآمد عمده اما داشتند،

 و هیهد عنوان تحت یگر ید ها درآمدیشد. قاضیحاصل م

 لیتحو ریام خزانه به را آن از یبخش كه داشتند زین شكشیپ

 هاآن خود سهم هاشكشیپ نیا ه  عمد بخش اما دادند،یم

 یبرا یار یبس كه بود گزاف مبالغ نیهم لیدل به دیبود. شا

 از داشتند. یهای جدرقابت باهم یقاض مقام به دنیرس

 یقاض مقام خصوص در كه یمهم مسائل از یكی گرید طرف

 بود. در آن زیانگ فساد عرصه داشت وجود او یدرآمدها و

 عامه انیم كه در یعیرف گاهیباوجود جا كالنیقاض انیم نیا

 متهم زین هاقاضی ریسا و بود اتهام معرض در مردم داشت

شدند می خود تیموقع از ا سوءاستفادهی رشوه افتیدر به

 .(101: 1397متولی، )

در منشور تفویض حکم قاضی کالنی که از جانب امیر 

گونه منغیت بخارا صادر شده است وظایف قاضی کالن این

کالن[ در آن رفیع منزلت ]قاضی»رشح داده شده است: 

باب قطع خصومات و کتاب سلود و سجالت و عقود انکحه 

مع الولی و بالولی و ضبط مال ایتام و مجانین و حفظ لقطه 

به وکیل آن و نصب اوصیا و عزلهم بعد الخیانه و و رسانیدن 

ها بعد از ظهور نصب امامان و خطبا و متولیان و عزل آن

نامرشوع سعی جمیل به ظهور آورند و مرتوکه مسلامنان بین 

ورثه علی فضایل الله تقسیم منایند و اقسام تعزیر را در بین 

بدرالدین ختالنی و محمد رشیف صدر ضیا بن امال عبدالشکور 

داشتند ها منصبقاضی کالنی را بر عهده صدر آیت در دوره منغیت

(Edward Allworth, 2004: 137). 
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ناس من حیث االرشاف نیک رعایت سازند. اقامت حدود و 

قصاص را پرسیده به قطع رسانند و شفقت و مهربانی را بر 

کننده منوده از تدبیر این جامعت احوال قرضداران ارساف

دانسته باشد مهر غافل نباشند و نیز احوال مردمان را می

هرکس را موافق حالش کنند. احادیثی که در باب قضا از 

سلف صالح منقول است از عقوبات عذاب اخروی و از 

و عتاب پروردگاری را در پیش نظر دارند. واجب تعالی  عذاب

: 1385گل، )صفت« محض کرمش توفیق کرامت کنادبه

507-503.) 

 قتاضی

کالن، در ساختار قضایی بخارا قاضی پس از منصب قاضی

ترین مسئولیت او حل دعاوی قضایی و قرار داشت که مهم

کام رفع و رجوع امور اجتامعی در جامعه بخارا بود. اح

واگذاری حاکی از آن است که خوِد امیر حتی در تعیین 

ها را های جزء برای مناطق روستایی نیز مداخله و آنقاضی

افرادی (. 86: 1981)عینی،  کردصورت مستقیم تعیین میبه

علامی دینی  ه  رسیدند نیز باید از طبقکه به این ِسَمت می

 ,Beckerند )کرده باشبودند که در مدارس بخارا تحصیلمی

2004: 9, Sarfraz khan, 2003: 21 منشور واگذاری .)

-الدین خواجه در دوره اوزبکان منصب قضا به موالنا کامل

گواه این موضوع   -احیاناً مربوط به دوره شیبانی یا اشرتخانی

است که حکم انتصاب قاضی مستقیامً از جانب خان اوزبک 

اه علمی و پایگاه داری، تقوا، جایگشده و دینصادر می

چون حاکم »گذار بوده است: اجتامعی در این انتصاب اثر

محکمه قضا و قدر و کاتب راسخ البیان انا کل شی خلقناه 

بقدر، ارکان دار القضاء عدالت ما را که آفتاب درخشان ان 

الله یامر بالعدل و االحسان است از اوج منیری و ذروه ماه و 

به شکرانه این موهبات با کامل و مشرتی درگذرانیده، ما نیز 

شکرگذاری این عطیات ابدی االتصال پیوسته دعاوی همت 

داریم که تا بلند و دوای نیت ارجمند معطوف و مرصوف می

القدر قضا به هر یک از امور رشیعت غرّا خصوصاً امر جلیل

عهده علامی رشیعت شعار و فضالی تقوا آثار منوده شود 

عقل را کرامت و هم علم را کامل، هم  تا به مساعی حیله، هم

ملک را طراوت و هم رشع را رواج حاصل آید. بنابراین چون 

جناب فضایل مآب افادت آیات دیانت انتساب موالنا 

الدین خواجه به زیور علم و صالح و زینت عمل و فالح کامل

آراسته و قابلیت امر مذکور دارد و قبل از این امر قضا فالن 

تور والد او به طریق رشکت تعلق داشته حکم والیت به دس

قرار عالی رشف نفاذ یافت که مشارالیه به هامن دستور به

نصف در آن والیت قاضی نافذ الحکم بوده و در باب فصل 

دعاوی و خصومات و کتابت مسکود و سجالت و ما یتعلق 

به هذه االمور، نصب و عزل و ایشان بعد ظهور نامرشوعات 

: 1385گل، )صفت «یّه اهتامم تام منایدو کل امور رشع

222.) 

در منشور حکومتی دیگری که به دست امیر بخارا برای 

گی میمناق صادر شده است بر اهمیت منصب قضا قاضی

دار تأکید شده است: و لزوم رشیعتمداری فرد عهده

الحمدالله الذی جعل القضاء اهم امور دین و اعظم »

وائف امم تزئین و توفیر مناصب رشع متین. چون نظام ط

آدم وابسته بر رشیعت غرا و مربوط به سنت سنیه بنی

خواهد منصب بیضاست از این جهت نیازمند درگاه اله می

رشیعت را در عهده صاحب دیانتی گذاشته شود به هر کیف 

موافق عرص و زمان سعادت و رشافت پناه افادت و حقیقت 

گی میمناق نصب ضیالقدر قاآگاه فالنی را به منصب جلیل

قاضی از اختیارات و استقالل (. 450هامن: « )منودم

ای برخوردار بود و حتی گاهی نصب مفتیان و مالحظهقابل

محتسبان و اخذ ذکات و تعیین امئه مساجد نیز در حیطه 

عنوان گرفت. نخستین وظیفه کسی که بهاختیارات او قرار می

حکم یعنی سوابق شد تحویل گرفنت دیوان قاضی تعیین می

محارض و  ها و بایگانی دادگسرتی بود که مشتمل برو پرونده

)روزبهان خنجی،  های ایتام و اوقاف بودسجالّت و حجت

1362:123-125.) 

ای از جانب امیر در دوره امارت امیر شاه مراد توجه ویژه

گرفت. از جانب امیر منغیت به منصب قضا صورت می

حقوق تألیف شد و در اختیار قضات  ای راجع بهبخارا رساله

قرار گرفت. بر اساس این رساله، قانونی جاری شد که 

ی به حریم مالکیت اشخاص تجاوز موجب آن اگر کسبه

ترین نظر از مرتبه اجتامعی که داشت به سختکرد رصفمی

(. 2/906)باباجان غفوروف، گردید مجازات محکوم می

روسیه تزاری و  کارکرد اجتامعی منصب قضا با تسلط

گسرتش نوگرایی روسی در فرارود و ازجمله بخارا دستخوش 

یافته در تغییر و تحول شد. بدین نحو که علامی تربیت
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مدارس دینی برای تصّدی منصب قضاوت حذف شدند. 

ها رشط تحصیل در مدارس دینی و آگاهی از رشیعت روس

داری منصب قضا ملغی منودند. اسالمی را برای عهده

سال 25وطلبین این ِسَمت به غیر از لزوم داشنت حداقل دا

سن و عدم سوءسابقه جنایی، به رشایط خاص دیگری نیازمند 

توانستند به مدت سه سال تصّدی این منصب نبودند و می

در این راستا (. 275: 1372)پاشینو، مهم را بر عهده بگیرند 

ها در انتصاب افرادی که دانش دینی کافی اقدام روس

نداشتند، قوانین رشعی را در اجتامع به شّدت تحت تأثیر قرار 

 (.Crews, 2009: 263داده بود )

 مفتتی

در نظام قضایی بخارا در ذیل منصب قاضی، دوازده مفتی 

گردید ها دیوان مفتی اطالق میقرار داشت که به مجموعه آن

(Sarfraz khan, 2003: 21مفتی .)مانند دیگر ها به

شدند و از بین علامی دینی انتخاب می مناصب قضایی

توانستند به این ِسَمت برسند که تحصیالت افرادی می

تکمیلی و عالی دینی خود را در مدارس بخارا سپری کرده 

؛ 14-2/17: 1985؛ عینی، 5: 1387نیا، رئیسباشند )

khanykov, 1843: 192کالن در رأس (. ازآنجاکه قاضی

 ها احتامالًمفتی انتصاباشت ساختار قضایی بخارا قرار د

شد انجام می كالن یقاض توسط میمستق صورتبه

(Becker, 2004: 7.) تیفعال رهیدا رسدیم نظر به هرچند 

 از مانع تفاوت نیا اما بود، زیمتام یقاض با یحدود تا هاآن

نپردازند  مرافعات مردم جامعه و یدعاو  رفع به كه نبود آن

نظر خانیکوف محقق روس، انتخاب (. به 12: 1397متولی، )

ها از جانب امیر بخارا انجام ها در دوره منغیتمفتی

 (.khanykov, 1843:192گرفته است )می

ن قاضی در رسیدگی به دعاوی قضایی یمفتی احتامالً جانش

که در زمان غیبت قاضی و افزایش شامر طوریبود به

ار قاضی به ا در کنیکرد و مراجعین به رفع مرافعات کمک می

(. 274 :1372منود )پاشینو، امور قضایی رسیدگی می

ها که تحصیالت عالی دینی را در مدارس بخارا گذرانده مفتی

عنوان مدرّس در این مدارس نیز به تدریس بودند غالباً به

پرداختند و در جامعه به تبلیغ و ترویج دروس دینی می

: 1387رئیس نیا، ورزیدند )ایدئولوژی نظام حاکم اهتامم می

م فردی به نام 1850مثالً در سال  (.Becker,2004:7 ؛ 5

گری منصب مفتی، مدرّسی محمد عارف قل عالوه بر تصدی

 ,Allen Frankمدرسه میرعرب بخارا را نیز بر عهده داشت )

منصب مفتی، مفتی عسکر قرار  (. در زیرمجموعه89 :2012

یکی از مناصب عنوان های خان بهکه در لشکرکشی داشت

توانست مدرِس جنگی همراه سپاهیان اوزبک بود. او می

 (.Ibid: 88-89ها نیز باشد )مدرس

 اَعلمی

این منصب چنانچه از عنوانش مشخص است به اَعلم 

مانند سایر علامی زمان تعلق داشت. منصب مذکور به

جانب خان یا امیر بخارا تفویض مناصب مهم دیوانی از 

متصدی این ِسَمت عالوه بر جایگاه علمی گردید. فرد می

واسطه تحصیل در مدارس بخارا به دست بسیار ممتاز که به

آمد، نزد حاکم بخارا نیز مقام و منزلتی مهم داشت و می

از  منود.عنوان رابط بین حاکم و علام عمل مینوعی بهبه

ترین افرادی که به این منصب مهم در بخارا رسید آخوند مهم

از بردی مفتی بخارا بود که از جانب امیر منغیت، مال نی

دار این ِسَمت شد. در منشور واگذار این منصب برای عهده

چون معلم انی اعلم من یشاء در علم احکام » وی آمده است:

موهبت  و مهام سلطنت اعلم و دانا گردانید به شکرانه این

عظمی همواره تقویت رشیعت غراء مصطفوی ترویج و 

لت بیضاء احمدی را بر ذات همت واال نهمت تنسیق م

مغتنم دانسته ]...[ چون آثار این فضایل از ناحیه احوال 

رشیعت و فقاهت پناه اصالت و کامالت دستگاه جامع 

حالل مشکالت  الفروع و االصول حاوی معقوالت و منقوالت،

عقلی و نقلی، آخوند مال نیاز بردی مفتی المع و درخشان بود 

ای از مراحم خاقانی را شامل حال و قرین آمال شمهبنا بر آن 

القدر اعلمی دار الفاخره مشارالیه گردانیده به منصب جلیل

بخارای رشیف مرحمت فرموده ]...[ سادات عظام، علامء 

کرام، فقهای ذوی االحرتام، اصول و اعیان اکابر و ارشاف و 

جامهیر و اعراف والیت مذکوره رشیعت پناه مذکور را 

صوب بدین منصب نامی دانسته و اعزاز و اکرام به جای من

 (.472-473: 1385گل، )صفت« آرند

 متدرس

ترین رکن نظام آموزش در مدارس بخارا این منصب مهم

شد. طالب علوم دینی پس از طی دوره محسوب می
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تحصیالت تکمیلی در بخارا چنانچه رشایط الزم را داشتند 

یت مهم گردند. به نظر دار این مسئولتوانست عهدهمی

منصبان مهم حکومت ازجمله قاضی کالن، رسد صاحبمی

غیره در کنار مناصب رسمی خود  قاضی، مفتی و

دار ِسَمت مدرّسی نیز در بخارا شوند. توانستند عهدهمی

منونه این مورد در منشور واگذاری منصب تدریس به قاضی 

لهذا [ »]...شود: ها دیده میمیرنارص در دوره منغیت

القضات، سند سیادت مآب، مرتضوی انتساب، اقضی

السادات، اسوه املحققین، قدوه املدققین، دیانت آگاه، 

کالم  رشیعت پناه، قاضی میرنارص را که به تهذیب منطق و

]...[ امتیاز متام یافته است به تدریس مدرسه عالیه نوزرگران 

علوم  (. توجه وافر به491)هامن: ]...[« منصوب منودیم 

ه و اهمیت اشاعه و تدریس آن در جامعه تا حدی بود رشعی

که این مهم در منشورهای واگذاری ِسَمت مدرسی از جانب 

گرفته است و از آن تعبیر به تأکید قرار میخان اوزبک مورد 

شده است. « ارشف العبادات»و « افضل الطاعات»

به مثال امیر منغیت در حکم واگذاری امر تدریس عنوانبه

الحمدالله »گونه آورده است: آخوند دامال قربان مفتی این

الذی جعل التدریس افضل الطاعات و ارشف العبادات. 

بعد از ایامن بالله و برسول او تعالی، به رضوریّات دین بهرتین 

)هامن: ]...[« عبادت، افاده و استفاده علوم رشعیه است 

475-474.) 

کنار تدریس، امور دیگری نیز در برخی موارد به مدرسین در 

ها واگذاری ِسَمت تولیت گردید ازجمله آنتفویض می

منود و آوری میمدارس است که مدرس باید اوقاف را جمع

 (481، 450)هامن:  کردمی موافق رشوط واقفان آن را هزینه

و یا در مواردی واگذاری همزمان منصب تدریس در کنار 

شخص انجام یک  مناصبی مثل امامت و خطابت به

بایست در ایام تدریس که فرد متصدی مینحویگرفت بهمی

پرداخت و در گویی طالب علوم رشعی در مدارس میبه درس

های جمعه به امامت و خطابت گانه و روزاوقات پنج

بود. در مواردی نیز مدرّس در مسجدی در بخارا مشغول می

را  حتسببخارا عالوه بر امر تدریس برخی از وظایف م

. ظاهراً در واگذاری منصب (444)هامن:  شددار میعهده

مدرس از جانب خان اوزبک در مورد برخی از مدرسین 

گرفت بدین منوال که مدرسین صورت می وسواس علمی

کردند ابتدا احکام تدریس آزمایشی در مدارس را دریافت می

دارس و بعد از تأیید احراز رشایط، تدریس علوم دینی را در م

احکام صادره برای  .کردندبه شکل جدی و رسمی رشوع می

دهد که آنان ملزم بودند در مدرّسان در بخارا نشان می

مدارس حضور پیوسته داشته باشند و ترد مسئولیت بدون 

 .(450،481،492)هامن:  عذر رشعی جایز نبوده است

 خطتابت و امتامت

یافته در تربیتدو منصب مهم دیگری که در بخارا به عاملان 

امام  گردید، خطابت و امامت بود.مدارس تفویض می

طورکلی از باالترین القاب علمی بود و بر میزان توانایی دانش به

خطبا نیز امام و حجیّت او در آن دانش داللت داشت. 

عنوان متولیان منصب خطابت از علام و فقهای دینی مورد به

ان غالباً نقش امئه شدند. آناعتامد حکومت برگزیده می

های جمعه و جامعت را در مساجد جامع را بر عهده مناز

قیمی که با مردم جامعه برقرار واسطه ارتباط مستداشتند و به

های رسمی و دینِی حکومت بخارا را در کردند سیاستمی

گونه های این دوره اینرمانکردند. از فمنابر تبلیغ و تبیین می

ِسَمت در اغلب موارد همزمان به یک آید که این دو برمی

عنوان منونه در شده است. این مورد بهشخص واگذار می

منشور واگذاری امامت و خطابت به فردی به نام احمد قاری 

شود که دیده می -احیاناً مربوط به دوره شیبانی یا اشرتخانی-

بنا بر آن »]...[ چنین حکم کرده است: خان اوزبک در آن، این

الی از مکمن عواطف خاقانی رشف اصدار یافت که حکم ع

خطابت مسجد جامع بخارا متعلق به او بوده غیری مدخل 

نکنند تا به لوازم این امور قیام منوده در مراقبت اداء آن ضیاء 

َن یَها الَّذِ یا أَ یخضوع و خشوع برافروزد ]...[ و هرگاه ندای 

الَ  یآَمنُوا إِذَا نُودِ  فَاْسَعْوا إََِل ِذكِْر اللَِّه َو  ه ِ ْوِم الُْجُمعَ یِمْن  ه ِ لِلصَّ

َع با سپهر برین برآید، به وقار تسکین و قرار به مسجد یذَُروا الْبَ 

ای بلیغ موشح به الفاظ خوب و مرشح به جامع درآید و خطبه

مفاد مرغوب به حمد و ثنای یزدانی و مشحون به تقدیس و 

 (.207ن: )هام]...[« تنزیل ربانی ادا مناید 

گاهی نیز منصب امامت و خطابت در کنار مناصب مهمی 

چون احتساب و مدرّسی در مدارس بخارا به یک فرد تفویض 

محمد در دوره گردید مانند حکمی که برای آخوند مال می

فرد متصدی منصب  (.510)هامن: ها صادر شد منغیت

گانه کار دینی و بایست در اوقات پنجامامت و خطابت می
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داد و بدون ها انجام میتبلیغی خود را در مساجد و خانقاه

)هامن: کرد دلیل و عذر رشعی این مهم را ترد منی

آموختگان در بسیاری از موارد افراد و دانش (.441،474

مدارس بخارا بعد از پایان دوره تحصیالت تکمیلی دینی خود 

بدون اینکه حکم و فرمانی دریافت کنند مناصب امامت و 

کردند این موضوع در بین تاتارها و خطابت را تصاحب می

باشقیرها متداول بود. آنان بعد از پایان دوره تحصیالت 

تکمیلی دینی در بخارا به شهرها و روستاهای خود بازگشته و 

در ِسَمت خطیب و امام معارف دینی را در جامعه تبلیغ و 

 (.Khalidi, 2015: 1-30دادند )ترویج می

 جامعه ه  اثربخشی بر طبقات عامهدایت و 

یکی دیگر از وجوه مهم و اساسی کارکرد اجتامعی مدرسه در 

جامعه بود.  ه  بخارا هدایت و اثربخشی بر افکار طبقات عام

و تحصیل یافتگان مدارس انجام  این مهم توسط نخبگان

حاکم اوزبک به مناصب مهم سیاسی، از جانب  گرفت کهمی

شده بودند. این نخبگان  اجتامعی و فرهنگی منصوب

لی در جامعه بخارا ایفا یبدیمرجع، نقش ب یهاعنوان گروهبه

شه و فكر یهای مردم را بر اساس اندمنودند و افكار تودهمی

کردند. كنش نخبگان در جامعه می یت و ره  یخود هدا

را تحت  یای بر عوام داشت و افكار عموماثرگذاری ویژه

بخارا به  ه  نخبگان در جامع یدهداد. جهتشعاع قرار می

منود و حاکم مین میأ بود كه مطامع نظام حاکم را ت یَسمت

یافته در مدارس به مناصب اوزبک با انتصاب عاملان تربیت

سازی ایدئولوژی نظام مهم اجتامعی درصدد تبلیغ و پیاده

حاکم به دست این نخبگان بود. این مهم در بسیاری از 

مالحظه دست حاکم اوزبک قابل مناصب تفویض شده به

در جامعه عنوان باالترین منصب دینی است. مثالً صدر به

بایست احکام و رشیعت اسالم سنی حنفی را که بخارا، می

داد ایدئولوژی نظام حاکم بر آن استوار بود تبلیغ و گسرتش می

کرد. وی همچنین ملزم بود و بر اجرای رشیعت نیز نظارت می

ها و قوانین دینی متناسب، در برای حفظ فرمانبا متام توان 

 .(132: 1392)صبوری،  حوزه نفوذ خودش اقدام کند

ترین بخش حکومت که محل حل و عنوان مهمدستگاه قضا به

فصل دعاوی قضایی مردم جامعه بود باید بر اساس رشیعت 

کرد و در صدور احکام قضایی، موردقبول نظام حاکم عمل می

م با قوانین رشیعت و ایدئولوژی حاکم بر به انطباق احکا

منود و اگر احیاناً در این مسیر حکومت اوزبک توجه کافی می

و حاکم اوزبک اختالفی نیز شکل میان قاضی کالن 

شد که منونه آن به نابودی میگرفت، قاضی متمرّد محکوممی

الدین حسینی، قاضی کالن القضات امیر نظامقتل قاضی

)دانش،  امارت امیر معصوم شاه مراد بودبخارا در دوره 

1960 :15.) 

چون امام و خطیب هم در جامعه بخارا  دیگری مناصب

تبلیغ و گسرتش ایدئولوژی نظام حاکم را بر عهده  ه  وظیف

واسطه ارتباط مستقیمی که با مردم جامعه برقرار داشتند و به

های رسمی و دینِی حکومت بخارا را در کردند سیاستمی

های منودند. افرادی که به ِسَمتبر تبیین و تبلیغ میمنا

رسیدند مورد اعتامد حاکم اوزبک بودند. همچنین مذکور می

ُمَدرّس در مدارس بخارا منصوب افرادی که به ِسَمت 

فکار توده مردم جامعه اثرگذار شدند نیز باید در امی

خارج بودند. این اثرگذاری محدود به جامعه بخارا نبود و به می

ترین منود. مدرسان مهماز مرزهای بخارا نیز ترسی پیدا می

شدند که رکن نظام تعلیم و تربیت در بخارا محسوب می

تقیامً منشور تدریس را دریافت توسط حاکم اوزبک مس

منودند و در مدارس و مراکز علمی به کار تدریس علوم می

 دینی مصوب در مدارس بخارا که بر اساس فقه ابوحنیفه

ها پس آن (.Frank, 2012: 123پرداختند )توار بود، میاس

از طی دوره تحصیالت تکمیلی در مدارس بخارا که نزدیک به 

انجامید این صالحیت را پیدا یبیست سال به طول م

کردند که در جایگاه مدرّس به امر تدریس مشغول شوند می

ذار و بر طاّلب علوم دینی و حتی توده مردم بخارا نیز اثرگ

 (.Khanykov, 1843:216; Frank,2012: 123باشند )

کردگان تبلیغ ایدئولوژی نظام حاکم توسط نخبگان و تحصیل

مدارس در جامعه بخارا امری طبیعی بود و به هامن میزان که 

بخشی به نظام حاکم اثرگذار بود، منفعت در مرشوعیت

 زیادی نیز برای افراد متصدی این مناصب به همراه داشت.

خدمتی به توانستند با خوشمنصبان مذکور میصاحب

حاکم اوزبک عالوه بر تصاحب و ابقاع در مناصب حکومتی، 

های مادی و معنوی خان یا امیر اوزبک از مواجب و حامیت

حکومت از علام، نوعی مند باشند. حامیت مالی نیز بهره

. کردالتزام و تعهد برای آنان نسبت به نظام حاکم ایجاد می

داشت تا با دستگاه ره ی سیاسی میاین تعهد، علام را وا
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های گیریها و تصمیمهمگام شوند و بر کلیه خط و مشی

دستگاه حکومت مهر تأیید زنند. در حقیقت نظام حاکم 

شد که طبعاً بر طرز گاه مؤثر مادی محسوب مینوعی تکیه

اه گذاشت و گگیری و قضاوت تأثیر میرفتار، کیفیت تصمیم

راجع بر وفق مراد حاکم دست خط شد که مسبب می

نهادند. درنتیجه عامل از دادند و یا مهر قضاوت میمی

اندیشی شد و به سبب مصلحتمی استقالل رأی دور

های ایدئولوژیک با لغزید. این رویه خصوصاً در تقابلمی

کرد. بر مذهب ایران منود بیشرتی پیدا میحکومت شیعه

ای که در مناقشه با م بود که رسبازان جنگیاساس همین حک

آمدند در بازار بخارا به های ایرانی به اسارت درمیحکومت

رسیدند و این اقدام مذموم، بخش مهمی از درآمد فروش می

منود و علام و نخبگان جامعه این خان اوزبک را تأمین می

مردم  ه  اعامل جنایتکارانه و غارتگرانه را در اجتامع و بین تود

النهر در این دوره به کردند. نگاه علامی دینی ماوراءتوجیه می

خان توان در گزارشی که رضاقلیمذهب را میایرانیان شیعه

وضوح هدایت در کتاب سفارت نامه بخارا ارائه داده است به

هذا اهالی ایران را کافر و واجب القتل دانند و مع»...دید: 

شیعه را رسمه کشیده، گیسوان  رافضی و پلید خوانند و زنان

روی و مکشوف العوره به مشرتی منایند. گاه بافته، گشاده

الصباح مستأجر رد کند و باشد که شبی اجاره دهند و علی

شب نپسندیده باشد. خداوند متعال چنان کرده که غالب 

واسطه جواز لواطه در کودکی، در پیری نیز رجال ایشان به

 (.99 :1385 یت،)هدا« مأبون واقع شوند

 گیرینتیجه

هامنگونه که اذعان شد، در نظریه کارکردگرایی، جامعه مانند 

یک ارگان زیستی بزرگ است که اعضا و جوارح مختلف آن 

دهد که در رابطه با کار هرکدام وظیفه و کار معینی انجام می

کند و و وظیفه سایر اعضا و اجزا به انجام کل بدن کمک می

ناپذیر است، خود رضوری و اجتناب ه  ه نوبوظایف هرکدام ب

کند. در جامعه بخارا زیرا به کلّیت نظام و حفظ آن کمک می

شئون و مناصب اجتامعی مختلفی وجود داشت که همین 

بایست در راستای حفظ و وظیفه را بر عهده داشتند و می

شناس شهیر کردند. مرتن جامعهبقای نظام حاکم عمل می

مهم کارکرد را در جامعه مشخص کرده  آمریکایی دو وجه

است. او کارکرد را به کارکرد آشکار و کارکرد پنهان تقسیم 

عنوان منوده است. در جامعه بخارا کارکرد آشکار مدرسه به

رکن مهم تعلیم و تربیت اسالمی در زمینه اجتامعی تربیت 

نیروهای کارآمد اجتامعی جهت تصدی مناصب و شئون 

االسالم، صدر، قاضی کالن، زجمله شیخمختلف در جامعه ا

مدرس و غیره بود. فعاالن و  مفتی، امام، خطیب،

آموختگان مدارس بخارا حدود بیست سال در مدارس دانش

شدند و در این شهر مشغول به گذراندن علوم دینی می

پرداختند. مدارس متعدد این بخارا به تحصیل علوم دینی می

که باالترین سطح علمی « شکالتم»آنان پس از گذراندن دوره 

توانستند به مناصب مهم اجتامعی مدارس بخارا بود، می

دست یابند و از آن طریق عالوه بر رفع و رجوع امور اجتامعی، 

در هدایت و اثربخشی بر طبقات عامه جامعه تأثیرگذار 

ای بر عوام كنش نخبگان در جامعه اثرگذاری ویژهباشند. 

داد. حت شعاع قرار میا تر  یداشت و افكار عموم

بود كه مطامع  ینخبگان در جامعه بخارا به سمت یدهجهت

منود و حاکم اوزبک با انتصاب عاملان مین میأ نظام حاکم را ت

یافته در مدارس به مناصب مهم اجتامعی درصدد تربیت

سازی ایدئولوژی نظام حاکم به دست این تبلیغ و پیاده

اری از مناصب تفویض شده به نخبگان بود. این مهم در بسی

 مالحظه است.دست حاکم اوزبک قابل
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