
 

  
  
  
  
  

 
 
 

  فلسفه در آسياي ميانه آموزشبه  ينگاه
  )با تأكيد بر ازبكستان(

  ∗عباسعلي وفايي

  چكيده
هاي علمي و فرهنگي فراوانـي در آسـياي ميانـه    هاي دور، افكار بلند و شخصيتاز گذشته

شهرهاي بنامي چون بخارا، سمرقند، خوارزم، فرغانه، خيـوه و مـرو در ايـن    . اندظهور كرده
در ايـن  . انـد علمي بـوده  يهامنطقه پناهگاه نيكي براي بالندگي علم و دانش و شخصيت

هاي گونـاگون بـوده  هاي فلسفي جريان غالب در دورهسرزمين، عرفان و تصوف و انديشه
اما بخت با آن چنان بوده است كه همواره دسـتخوش تغييـرات سياسـي و جغرافيـايي     . اند

هاي جديـد و كمرنـگ شـدن برخـي از     ر، باعث ظهور انديشهو تغيي يو اين دگرگون. گردد
 يهـا ييكي از مباحثي كه در اين تحوالت، تغييرات و دگرگـون . تفكرات پيشين شده است
نمود اين نگـاه را در  . هاي فلسفي و نگاه به مكاتب فلسفي استفراواني يافته است انديشه

پس از تسلط شوروي سـابق بـه    نخست: هاي اخير، در دو برهة زماني بيشتر شاهديمسده
اين منطقه و چيرگي آن بر قزاقستان، قرقيزستان، تاجيكسـتان، ازبكسـتان، تركمنسـتان و    

پس از استقالل كشـورهاي مـذكور در اواخـر     ياين منطقه، و ديگر يهابرخي از سرزمين
ريخي كوشد تا از حيث تـا اين مقاله مي. هاقرن بيستم و پديدار آمدن جريانات جديد در آن

به اين مسئله بپردازد، وضعيت امروز آموزش فلسفه را در آن منطقه بررسي كند و بيشتر بر 
ازبكستان تأكيد كند، زيرا ازبكستان به جهت داشتن صبغة علمي و فرهنگي، در ميان ديگر 
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، آموزش فلسفه، مكاتب فلسفي، استقالل، ازبكسـتان،  آسياي مركزي :واژگان كليدي
  .بخارا، سمرقند

***  

  مقدمه

شـماري از ايـن دو شـهر و    آثـار بـي  . ادآور علم و دانش و فرهنگ استينام شهرهاي بخارا و سمرقند 
اند و نقل سرآمدان و دانشـمندان آن را داشـته  شهرهايي چون اورگنج و خوارزم و فرغانه و ترمذ ياد كرده

هـم  . انـد آن شهرها روزگاراني مركز علمي و فرهنگي و خاستگاه بسياري از دانشمندان و عالمان بوده. دان
هاي مبتني بـر رجحـان روشـنايي بـر تـاريكي و      كند و انديشهدر اين سرزمين است كه زرتشت ظهور مي

د را بـه عنـوان   خـو  ياوستادهد و كتاب نيكي بر بدي را در آن منطقه و سپس در مناطق ديگر ترويج مي
. در روزگاران ساماني اين منطقه مهد بسياري از شـاعران و نويسـندگان بـود   . داردمنشور زندگي ابالغ مي

شماري از تذكرهها در آثار بيشدند كه نام و نشان آنبسياري براي ترفيع و ترفيه بدين منطقه رهسپار مي
ه روي داد، زيرا پايتخت و مركـز فرهنگـي نيـز    تكوين زبان فارسي نيز در همين منطق. نويسان آمده است

  : همين ديار بوده است؛ از اين جهت موالنا سرود
  هم بخارايي است هر كانش بود    اين بخارا منبع دانش بود 

  )503، ص 1384مولوي، ( 
اما در همين دوران . ها به فرود گراييدكوشش. از قرن هفتم، جريان فكري، ادبي و فلسفي دگرگون شد

انديشمندان و عارفان فراواني با مكاتـب مختلـف   . انه پديدار گشتنديو صوف يعرفان يهارات و جريانتفكّ
منـدان ايـن سـاحت عرضـه     و بسيار كسان را به پيروي نشاندند و آثار فراواني را بـه عالقـه   كردندظهور 
رفانه بوده است، چنانكـه در  هاي عاترين دوران در رشد و ترقّي انديشهبديلكي از بيياين روزگار . داشتند

آوري هـم از آنـان پيـروي    ظهور يافتند و شاگردان نـام  يابرجسته يهاسمرقند و بخارا و ترمذ شخصيت
  . كردند كه بعدها خود مقتداي بسياري شدند

برخاسته از اين ديارند كه بعـدها در منـاطق ديگـر    ... مكاتب عرفاني حكميه، نفشبنديه، يسويه، كبرويه
هاي صوفيانه كه جنبة درونـي داشـت، منجـر بـه پيـدايش      ظهور انديشه. مقلدان فراواني يافتند پيروان و

لـذا در  . گرايي و خردورزي را مهمـل گذاشـت  از تصوف، جريان عقل يپيرو. افكاري نو در اين منطقه شد
ـ   خوريم و كمتر از كساني نام برده مـي هاي فلسفي برمياين دوره كمتر به انديشه ارة رابطـه  شـود كـه درب

اند؛ زيرا بروز روحيات تصـوف  اي را بيان كردهانسان با جهان و هستي افكار فلسفي و باورهاي خردگرايانه
دانـد  هاي عرفاني كه مبلغ عشق و محبت است و پاي عقل را در رسيدن به حقيقت سسـت مـي  و انديشه

فكر چنـدان گـزارش   يلسوفان صاحبنه تنها ظهور ف. دهد كه افكار فلسفي رخ نمايدكمتر مجال آن را مي
هاي فيلسوفان يوناني چون ارسطو و سقراط و افالطون نيز كمتـر  نشده است، بلكه مجال ورود به انديشه

زيرا گفتمـان  . گيري و يا انتقادي استهاست به ديد كمفراهم شده است و اگر در منابعي هم ذكري از آن
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و تحقيق كتب تعليمي صوفيانه و عارفانه اسـت كـه در دوره   غالب در اين دوره، شعر و شاعري و يا تأليف
در ادامه به بررسي ادوار فلسـفه در آسـتانة   . هاي خردورزانه داشتندهاي مختلف، تقابلي با فلسفه و انديشه

  . پردازيم كه اهميت زيادي در تاريخ اين سرزمين داردتسلط شوروي بر اين سرزمين و پس از آن مي

  د فلسفه در ازبكستانادوار فراز و فرو

 1941-1924هاي سال. 1

موضـوعات مـورد طـرح    . هاي ماركسيستي استنمايد فلسفه يا انديشهدر اين دوره آنچه بيشتر رخ مي
كـه مـادي   يااستادان فلسـفه . گري تاريخي، تاريخ فلسفهگري و ديالكتيك، مادييماد: عبارت بودند از

. اف، نموسـي . هاشـم، ح . اف، ععلـي . ش: نمودند عبارت بودند ازگري ديالكتيك را تبليغ يا تدريس مي
گـري و  اين استادان تحقيقات فراواني در موضوعات مـادي . افحكيم، ابراهيم مومن. مايين، ن. سعدي، آ

گـري ديالكتيـك، ابـديت مـاده، و ميـراث نظـري لنـين        ايدئاليسم در فلسفه، فلسفه و فيزيك، رشد مادي
ديني علمي يكي از جريانات غالـب  قرن بيستم بي 1930-1840هاي شود كه در دههميمشاهده . داشتند

  . ديني، ايدئولوژي حاكم بوداين دوره بوده است و تبليغ بي
 1945-1941هاي سال. 2

. ويژه ازبكسـتان براي بسياري از مناطق به ياين دوران مصادف بود با جنگ جهاني دوم و دوران سخت
، 1941در . شمندان به ناچار وارد جنگ شدند و برخي ديگر به خلق آثار فلسفي پرداختنـد برخي از اين اندي

، و بـه تحليـل انديشـه   »هستة معقول فلسفة هگل«اف اثر معروف خود را نوشت، با عنوان ابراهيم مومن
ن در همـي . شناسي پرداخـت ييهاي هگل و تبيين مسائل مربوط به روح، فلسفة حقوق، فلسفة دين و زيبا

از شعبات فرهنگستان علوم اتحاد شوروي به  ياگذاري شد كه شعبهايام، فرهنگستان علوم ازبكستان پايه
اف در تبيـين و تحليـل   در اين دوره، نقش مـومن . اف يكي از مؤسسان اصلي آن بودمومن. رفتشمار مي

بـارة فـارابي، ابـن سـينا،     اف تحقيقات شاملي نمـود و آثـاري را در  راين. مسائل فلسفي بسيار پر رنگ بود
هـاي  اگرچه اين مرحله كوتاه بود، ليكن در رشـد و تـرويج انديشـه   . بيروني و خوارزمي چاپ و منتشر كرد

  .فلسفي بسيار تأثير داشت
  1990-1945هاي سال. 3

هسـتيم و مباحـث    يسـت يلنينـي و ماركس  يدر امور فلسـف  ياين دوره، شاهد رشد يهاسال در آغازين
شناسي و ساير مباحث فلسفي رشد چشمگيري ديالكتيك، تاريخ فلسفه و علم اخالق، زيبايي گري ومادي
هاي ماركس اما افول همه اين پندارها در پايان همين دوره است، يعني دوره اضمحالل انديشه. نمايندمي

هاي سخت آن نگاه طبقاتي و حزبي و تسلط انحصارگرايانه و برخورد. يا افول و كمرنگي آن در اين كشور
در نتيجه، اين تفكرات كه در نهادها و عمق افكار ريشـه دوانـده   . با انتقادهاي منفي تماماً فروكش كردند

بودند، به جهت ناكارآمدي در هدايت امور حاكميتي و زندگي، دچار تزلزل شدند و ايـن تزلـزل نهايتـاً بـه     
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مانست كـه عضـو ناهمسـو را قبـول     يكري ميپ زيرا هويت يا فلسفة ملّي اين منطقه به. فروپاشي گراييد
و ايـن همـان   . ا چنـين نشـد  ام ،ابنديها تالش شد كه اين اعضاي ناهمگون ترميم تنداشت، و اگرچه مد

ديري نپاييـد كـه   . در پيام تاريخي خود به گورباچف آن را متذكر شده بود) ره(وضعيتي بود كه امام راحل 
ويـژه باورهـاي   ، بـه يهاود بر حاكميت مطلق و طرد ديگر انديشههاي ماركس، كه استوار باساس انديشه

  .ديني و همچنين حاكميت طبقاتي فرو ريخت و دگرگون و تباه شد
بپـردازيم الزم اسـت بـه جريانـاتي      1991قبل از آنكه به مرحله نويني از تحول ازبكستان بعد از سـال  
  :اياني نمودند و موجب بيداري خلق شدنداشاره شود كه در ايجاد شرايط جديد و آغاز تحوالت كمك ش

  هاهينهضت جديد

در قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم گروهي با انديشه و هدفي خاص ظهور كردند اينان كسـاني بودنـد   
كه معارف پروري و باور گستري و مواجهة فلسفي با هستي را اساس كار خود نهاده بودند و انديشة ميهن

  . ال داشتندائل اجتماعي و ترويج جامعة ايدهپرستانه در جهت گسترش مس
سـهم بزرگـي در رشـد اجتمـاعي و فرهنـگ ملـي و       . اين نهضت كه از مباني اصـولي برخـوردار بـود   

هاي فلسفي داشت؛ بهبودي، عبدالرئوف، فطرت، عبرت، رضا بلدي و غيره در طـرح ريـزي بـراي     انديشه
ها بر آن بودند كه ضمن اينان در اين كوشش. ردندهاي اسالمي تالش فراواني كآموزش معارف و انديشه

آنان را تشويق دارند كه در جهـت ايجـاد حكومـت دمكراتيـك گـام      : تقويت باور مردمي و رهايي از قيود
ـ يو توفيقي نيز يافتند و در شهر خوقان به اين توفيق نا. بردارند ش از سـه مـاه   يل آمدند ليكن اين بخت ب

مانـد شـاهد   بـي شـك اگـر ايـن اصـطالحات در آن ديـار عقـيم نمـي        . شدندرو نپاييد و با سركوب روبه
فلسـفي نيمـة دوم قـرن نـوزدهم مـيالدي در       يهـا اصطالحات فكري و سياسي و اجتماعي و پـژوهش 

، ص 1999براي اصالحات، نوسازي، اسـتقالل و پيشـرفت    ياجديديه مبارزه(شد كشورهاي اسالمي مي
  ). تاشكند 580

  فانتأسيس انجمن فيلسو

. تأسيس و فعاليت انجمن فيلسوفان ازبكستان عامل مهمي در رشد فلسفه و فيلسوفان ازبكستان گرديد
درسي در  يهاهاي دانشجويي و تأليف كتابنامههاي علمي يا پاياندر اين انجمن مسائل مربوط به رساله

اند از شـاگردان اسـتاداني   تاغلب اعضاي اين انجمن عبار. رديگحوزة فلسفه مورد بررسي و بحث قرار مي
خـال . خ. اف، كالـه فـيض . ف. ف، ايـ خيرالـه . اف، متوين. ت. زاهداف، ج. ي. اف، وابراهيم مومن: چون

ها و مراكز علمـي  استادان مذكور با تربيت شاگردان، زمينة رشد فلسفه و آموزش آن را در دانشگاه. نظراف
فراوان اين جريـان را   يهابه نام سعيد شير محمداف با تالشكي از استادان يفراهم ساختند و امروزه نيز 

  . كندهدايت مي
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  گذاري انجمن دانشپايه

انجـام داد و آن تأسـيس انجمـن     1970تا  1960هاي اف كار بزرگي در خالل سالاستاد ابراهيم مومن
انـي در مسـائل   اف، آثار علمـي فراو با پذيرش مسئوليت و هدايت انجمن دانش از سوي مومن. دانش بود

هـايي در موضـوعات   به اين ترتيب، سلسله سخنراني. مربوط به فلسفه مورد تحقيق و پژوهش قرار گرفت
 يااين انجمن مجلـه . هاي فلسفي را باعث شدها زمينة رشد و بالندگي فلسفه و انديشهفلسفي و چاپ آن

انتشار اين مجله زمينة خوبي . شر ساختاف منترا با مدير مسئولي مومن علوم اجتماعي در ازبكستانبا نام 
هـايي از سـفرهاي علمـي    در اين مجله گزارش. هاي فلسفي فراهم كردرا براي قلمزني و آموزش انديشه

اين مجله خارج از ازبكستان هـم مـورد مطالعـه قـرار     . شدفلسفي عرضه مي يهااستادان و نيز نقد كتاب
  .گرفت مي

  في و دينيبرخورد حكومت شوروي با مفاخر فلس

هاي ماركسيستي، ممنوع بود و با فلسفة ديني و جز انديشهبه دستور حاكمان شوروي، هر نوع تبليغي به
ذكر و ياد دانشمندان اين سرزمين و تحقيق و پژوهش در آثار آنـان  . شدپرداختن به دانشمندان مقابله مي

ذي، يسوي، بهاءالدين نقشبند و غيـره را  لذا كسي جرئت ذكر نام امام البخاري، ترم. رفتجرم به شمار مي
  . هاي اسالمي كمتر شدنداشت و به همين جهت، با گذر زمان، شناخت مردم از انديشه

  آموزش فلسفه در زمان شوروي يهامحدوديت

علمي در عرصة حكمت و فلسفه، كه نتيجة آن آگاهي و بيداري خيل  يهاگيري فعاليتبا رشد و شكل
. داشـت دموكراتيك را افـزون مـي   يهاگرايانه بود و خواهشار بيدارگرايانه و آرمانعظيمي در هدايت افك

در ايـن راسـتا،   . هاي حكمي بكاهـد وابسته به انديشه يهانهاده شد تا از پيشرفت انجمن ييهاتيمحدود
 كميسيون عالي مميزه وابسته به انستيتوي فلسفه و حقوق فرهنگستان علوم اتحاد جمـاهير شـوروي امـر   

ساخت تا از رشد آن بكاهد و مانع از فعاليـت  رو مياعطاي درجات علمي و ارتقاء استادان را با موانعي روبه
  . كنترل گرددغيرقابل

طرح هايي را قابلتنها انديشه. نهادمي ييهاكميسيون مذكور حتي در موضوعات مورد بحث محدوديت
هـاي  تأسـيس رشـته  . و لنيني شكل يافتـه باشـد   هاي ماركسيستيدانست كه بر اساس انديشهو بسط مي

ويژه براي مديران و مسئوالن، زمينة تـرويج افكـار   هاي شبانه مبتني بر همين افكار بهدانشگاهي در دوره
تبليغي محمل مناسبي در تبليـغ   يهاها، صدا و سيما و ديگر ارگانروزنامه. نمودماركسيستي را فراهم مي

هـاي عرفـان و   ته افكار مردمي اين منطقه كه ريشه در باورهاي نياكان و انديشـه ها بودند، الباين انديشه
سـان ديگـر   حداقل اين كه، اين تأثيرگذاري در ازبكستان بـه . نمودتصوف داشت اين افكار را كمرنگ مي

  . شوروي سابق نبود يهايجمهور
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ن گذشته و حاضـر برتـري دارد و   هاي دوراهاي او بر تمامي انديشهماركس معتقد بود كه باور و انديشه
تافت زيرا به محض پذيرش ديگر جريانات فلسفي، بايد ادعاي جامعيت و چيزي فراتر از غيرخود را بر نمي
  . نمودها اذعان ميداد و ديگر آنكه بايد به وجود ديگر انديشهكامليت تفكر خود را از دست مي

  مرحلة نوين فلسفه در ازبكستان

هـاي ماركسيسـتي در ازبكسـتان مسـائل اقتصـادي و      ه حاكميت هفتاد سالة انديشـه نمود كطبيعي مي
سياسي و اجتماعي مردم را در ابعاد گوناگون زيـر نفـوذ خـويش قـرار دهـد و صـبغة دينـي و اسـالمي و         

كمرنـگ   -كه به جهت وجود دانشمندان و عارفان فراوان در آن منطقه بوده اسـت  -هاي معرفتي را نشانه
اي كه مردم به جهت تعلق قوي. در اين كشور دميده شد يا، روح تازه1991با استقالل سال  ليكن. سازد

هـا و فشـارها همـواره بـه گذشـتة تـاريخي خـود        هاي آنان داشتند به رغم محدوديتبه نياكان و انديشه
و  اصـالحات مـادي  : گويـد اف در تأكيد به اصالحات معنـوي جامعـة ازبـك مـي    اسالم كريم. انديشند مي

بي نهايـت دشـوار و در عـين     يااقتصادي و تأمين نيازهاي مادي مردم ممكن است ولي در جهان وظيفه
، 2000اف، كـريم ( حال افتخار آميزتر از اصالحات معنوي و زنده كردن انديشه و رسوم نياكان وجود ندارد

ات فرهنگي و علمي بر لذا دهة پاياني قرن بيستم، دهة دمش دگربارة روح زندگي و تجديد حي). 220ص 
د حيات و توجه به نياكان بر هيچ كس پوشيده نيست، زيرا در مقام مقايسه با ديگـر  ياين تجد. آن ديار بود

مقايسـه بـا   نمودهـاي اسـالمي و فرهنـگ آن قابـل    . دارد ياكشورهاي منطقه، ازبكسـتان جايگـاه ويـژه   
حتـي در  . استقالل يافته نيسـت شورهاي تازهقزاقستان و قرقيزستان و تركمنستان و تاجيكستان و ديگر ك

و  قـرآن كـريم  شـد و عنايـت بـه    فراوانـي بـر آن تحميـل مـي     يهازمان شوروي نيز با آنكه محدوديت
  . هاي خطي جرم بود، ازبكستان پايگاه تربيت طالب بود نسخه

ال سـ  1991بـه هـر حـال سـال     . مدرسه البخاري در تاشكند اين رسالت را به نيكي بـه دوش داشـت  
اف اعالم گرديد، بر منشور حاكميت اين كشور كه از سوي اسالم كريم. ماندگاري در تاريخ اين كشور شد

 يجمهـور رئـيس . مسائل انساني تأكيد بسزايي داشت و فصل زريني را در كتاب تاريخ اين كشـور گشـود  
گ و فلسـفة ملـي   بخـش فرهنـ  هاي ژرف و حيـات ازبكستان تأكيد كرده بود كه بايد به منابع و سرچشمه

  . شرقي كه انگيزة معنوي قوي براي پيشروي سريع در راه پيشرفت و نوسازي دارد توجه شود

  فلسفي پس از استقالل يهاداليل گرايش به پژوهش

نياز به احياي ميراث معنوي بر جاي مانده از سوي نياكان كـه روزگـاراني افتخـار و مايـه مباهـات       -1
 . اندهاي علمي بودهعرصه

 .يهاي فلسفها و نظامپژوهش در فلسفة ملّي و ارتباط با ديگر ملل و فرهنگ -2
 .اساسي روز باشد يهاطرح مسائل نو و جديد كه پاسخگوي نيازهاي فكري و پرسش -3
هـايي مبتنـي   هاي گذشته و بيان معايب و محاسن آن در مقايسه با انديشهمقايسه و تطبيق انديشه -3
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 . اسالميبر ايدئولوژي ديني و 
هاي فلسفي و علمي خواهـد  طرح موضوعاتي كه به بالندگي استقالل ملّي در نتيجة افزايش انديشه -4

 . انجاميد

  استقالل و آموزش فلسفه

جمهور ازبكستان، كه خود عضو فرهنگستان علوم جمهوري ازبكستان است، پس اف، رئيساسالم كريم
هـاي  وي ضـمن انتقـاد از انديشـه   . هاي ماركسيستي نمـود هگيري جدي در برابر انديشاز استقالل موضع

هاي در برخي محافل علمي وي را مبدع انديشه. ماركس، آغازگر راهي نو براي انديشمندان ازبكستان شد
افتـه در منطقـة آسـياي    يويژه آنكه در آغاز استقالل رويكرد اغلب كشورهاي اسـتقالل اند؛ بهجديد دانسته

وي اهتمـام خاصـي نمـود تـا از     . گيـري از روسـيه اسـتوار بـوده اسـت     رب و فاصلهمركزي بر روابط با غ
  . فاصله گرفته شود يهاي اقتصادي، اجتماعي و حكومتهاي ماركس در زمينه انديشه

  :نمايد اف كه مناسبتي با مباحث ما دارد شايسته مياشاره بر برخي اصول طرح شده از سوي اسالم كريم
 .دارد ييانسان ارزش عالي و واال .1
 .معنويت عامل تكامل انسان و جامعه و موجب پيشرفت اجتماعي است .2
 .تالش در احياء و رشد ميراث فلسفه ملت ازبك ضروري است .3
 .مهم در تربيت اخالقي است يادين و فلسفه اسالمي وسيله .4

سـوي  هـاي نظـري حركـت بـه     انديشمندان ازبك با تكيه بر اين اصول، فعاليت خود را در تدوين پايه
هاي فلسفي و مكاتب آن بـوده اسـت كـه بـه     نتيجة اين رويكرد گسترش انديشه. پيشرفت تدارك ديدند
  :شودها اشاره ميبرخي از اين تالش

 .هاي كشورهاي جديد فلسفه در اغلب دانشگاهها و رشتهتأسيس دانشكده .1
 تربيت مدرسان و استادان فلسفه  .2
 اههاي فلسفي در دانشگاهچاپ و نشر مجله .3
 . علمي دربارة فلسفه يهاترتيب نشست .4
 .المللي دربارة فلسفهبين يهامساعدت در اعزام استادان و پژوهشگران به همايش .5

 

  پس از استقالل يهانتايج كوشش

سيون عالي معرفتي وابسته به هيئت وزيران و دو شوراي ويژه در امور دفـاع از رسـاله  يتأسيس كم -1
سيون مـذكور در  يعلم فلسفه، وابسته به كم يد علم فلسفه و درجة دكترهاي علمي جهت اخذ درجة نامز

 . 2002سال 
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هاي تاريخ فلسفه، ديالكتيك و نظرية شناخت و فلسفه اجتماعي در موسسة فلسـفه و  تأسيس رشته -2
اف و نيز تأسيس رشتة تاريخ و نظريـة فرهنـگ، فلسـفة ديـن و آزادانديشـي،      حقوق به نام ابراهيم مومن

 .بيكاجتماعي در دانشگاه ميرزا الغ فلسفة
 .ويژه در سمرقند و بخاراتأسيس رشتة فلسفه در چندين دانشگاه ازبكستان به -3
سيون عالي معرفتي هفتاد درجه دكتري و ي؛ كم2005تا  1991هاي تربيت استادان فلسفه بين سال -4
شناسي، اخالق، دين و يخ فلسفه، زيباييهاي ديالكتيك و نظرية شناخت، تارنامزد فلسفه را در رشته 172

 . آزادانديشي، تاريخ و نظرية فرهنگ، فلسفة سياست، فلسفة حقوق، و فلسفة اجتماعي تصويب كرد
هـا  هاي زيادي پس از استقالل جهت تدريس در دانشگاهكتاب. تهيه و تدوين كتب آموزشي فلسفه -5

 : اندها كامالً متفاوت از گذشتهموضوعات اين كتاب برخي از عناوين و همچنين. اندو مدارس تأليف شده
  اف، براي دانشجويان، تأليف ايركين يولپفلسفه. 5-1
  احمد آوا. ، براي دانشجويان، تأليف امباني فلسفه. 5-2
  الدين نظراف ، براي دانشجويان، تأليف قيامهاي تاريخ فلسفه جهانگزيده. 5-3
  . افبراي دانشجويان، تأليف پروفسور رحيم، هاي تاريخ فلسفة غربگزيده. 5-4
  .افعبداهللا. آموزان، تأليف عمراف، مبراي دانش ،شناسيزيبايي .5-5
  براي دانشجويان، تأليف عبداهللا شيراف  ،علم اخالق. 5-6
  . افبراي دانشجويان، عبداهللا ،شناسيدين. 5-7
  اف ، تأليف عبدالحفيظ جاللفلسفه، فرهنگ مختصر. 5-8
  الدين نظراف ، تأليف قيامفرهنگ جامع فلسفي  .5-9

  . ها نيستديگر كه مجال ذكر آن يهاكتاب يو بسيار
 چاپ و انتشار مجله. 5-10

هـا و همچنـين تـأليف كتـاب در     به موازات تأليف و تدوين كتب آموزشي فلسفه در مدارس و دانشـگاه 
هاي مادر و برخي مراكز فرهنگي نشگاهموضوعات فلسفه، نشريات تخصصي و پژوهشي فلسفه از سوي دا

  )492، صسيماي فرهنگي ازبكستان. (از آن جمله است تفكر و فلسفهفراهم آمد، كه مجلة 

  ابن سينا الملليبينتأسيس بنياد 

بخشي در خصـوص پيشـينة تـاريخي خـود بـدون      حاكمان ازبكستان پس از استقالل به منظور هويت
يتي گذشته، بسياري از دانشمندان و عالمان را با عنايـت بـه حـدود    مالحظه ثغور سياسي و مرزهاي حاكم

ريزي فراواني در اين جهت انجـام  گذاري و برنامهاند و سرمايهامروز خود، به خود منتسب كرده ييجغرافيا
او كـه در  . ها كه از فيلسوفان مشهور جهـان اسـالمي اسـت ابـن سيناسـت     يكي از اين شخصيت. اندداده

دولـت  . ه، در سي كيلومتري بخـارا، زاده شـد، جايگـاهي بـس بـزرگ در نـزد ازبكـان دارد       روستاي افشن
هاي حكمـي ايـن دانشـمند، اقـدامات     ازبكستان پس از استقالل از شوروي سابق در جهت ترويج انديشه
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سش را به تأييـد رئـي  يهااين بنياد كه تشكيالتي مستقل و غيردولتي دارد، اهداف و فعاليت. فراواني نمود
  :اند ازرساند و وظايف آن عبارتجمهور مي

دهي و حمايت از كارهاي علمي و تحقيقي دربارة ميراث علمي ابن سينا در ازبكستان و سازمان .1
 .خارج از آن

 . چاپ و نشر كتاب و بروشور دربارة زندگي و فعاليت علمي ابن سينا .2
 . ايجاد كتابخانه و موزة ابن سينا .3
 . بهترين كارهاي علمي دربارة ابن سينا اعطاي جايزة ابن سينا به .4
 . حمايت از جوانان نابغه .5
 . المللي دربارة ابن سينا در بخارابين يهابرگزاري نشست .6
 .جانبه با يونسكوهمكاري همه .7
 ).يداخل( هاي بنياد ابن سينا افتتاح شعبه .8
 افتتاح نمايندگي بنياد در كشورهاي خارجي  .9

 . سيناابن المللي نشر دائمي مجلة بين .10
 )377ص  سيماي فرهنگي ازبكستان،. (اندازي سايت و مطالعه و تبليغ ميراث ابن سيناراه .11

  شعبات بنياد ابن سينا در ازبكستان

بنيـاد در  . چنانكه اشاره شد، يكي از وظايف بنياد ابن سينا تأسيس شعبه در داخل كشور ازبكستان است
  : زير را در داخل داير نمايد يهايهاي پس از تأسيس توانسته است نمايندگسال

اين شهر از مراكـز فرهنگـي اسـت و در شـمال غـرب ازبكسـتان در مجـاورت مـرز          :شعبه انديجان
هـاي واليـي   مردمان اين منطقه انديشه. مردماني متدين و اهل فرهنگ دارد. قرقيزستان قرار گرفته است

است، كه بر اساس باورهاي مردمـي،  ) ع(ي مكاني در اين منطقه منتسب به شاه مردان عل. دارند. ايقوي
در محافل خصوصي نيز ذكـر مصـائب اهـل بيـت     . معنويت خاصي دارد و همواره زيارتگاه آنان بوده است

  . متداول است
تأسيس يافته است و آثار مربوط به وي، كه از داخل و  يادر بخارا، زادگاه ابن سينا، موزه :شعبه بخارا

  .شونددر آنجا نگهداري مياند، آوري شدهخارج جمع
كيلومتري تاشكند، با قزاقستان مـرز مشـترك دارد و از شـهرهاي     90اين شهر، واقع در :شعبه جيزخ

  . رودعلمي و فرهنگي ازبكستان به شمار مي
استان نمنگان بـه  . بنام است كه خاستگاه عارفان بزرگي است يهاكي ديگر از استاني :شعبه نمنگان

  . از بنياد ابن سينا در اين شهر به فعاليت مشغول است ياشعبه. ن استمركزيت شهر نمنگا
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  المللي بنياد ابن سينابين يهايهمكار

علمـي و همچنـين ايجـاد     يهـا المللي در برگزاري نشستبين يهايكي از وظايف اين بنياد، همكاري
ذيل همكـاري   يهاست با نهادخود توانسته ا يهااين بنياد در فعاليت. نمايندگي در كشورهاي ديگر است

  :ا قرارداد همكاري به ثبت رساندينمايد و 
 سازمان ملل متحد .١
 ) هندوستان( فرهنگستان ابن سينا  .٢
 بانك جهاني توسعه  .٣
 المللي صليب سرخ سازمان بين .۴
 مرز پزشكان بدون .۵
 ) در ازبكستان( مركز فرهنگي هندوستان  .۶
 دانشگاه بوعلي سيناي همدان .٧
 مريكاا يدانشگاه الينو .٨
 فرهنگستان علوم روسيه  .٩
 سيون ملّي در امور يونسكويكم .١٠
 دانشگاه پاريس  .١١

  و برخي از مراكز علمي و فرهنگي جهان

  نتيجه

شود در گذشته، از قبل از ميالد تا دورة سامانيان و غزنويان سرزميني كه امروزه آسياي ميانه خوانده مي
هاي گوناگون سياسي و اجتمـاعي و فرهنگـي   ي در حوزهتا به روزگار ما، تحوالت فراوان... و سلجوقيان و 

كي از ايـن پيامـدها كـه شـايد بـه      ي. اين تحوالت در علم و فرهنگ آن منطقه اثرگذار بودند. داشته است
ها نيز شكل گرفته باشد، جريان عرفان و تصوف در آن منطقه است، جرياني كه در مقابل يجهت نابسامان

گاه فلسفي به هستي بوده است و در اين باره صدها كتاب ارزشـمند و منبـع   گرايي و نبا خردورزي و عقل
ها تا سال اشغال اين سرزمين از سـوي شـوروي و شكسـت خانـات بخـارا و      اين جريان. تأليف شده است

فكـري   يهـا با روي كار آمدن شوروي، جريان. سمرقند و خيوه و مرو و طراز و برخي مناطق ادامه داشت
به هم خورد و توجه به گذشته كمرنگ شد و پرداخت به شـيوه نياكـان در امـور مختلـف     در اين سرزمين 

 يابالطبع، اين تفكر كه به هستي و انسـان از دريچـه  . مهمل ماند و افكار ماركس و لنين سريان پيدا كرد
لب اغ. در حوزه فرهنگ و پرداخت به معارف و فلسفه شد ينگريست، موجب بروز تغييرات فراوانخاص مي

ها، آنچه ميراث علمي با ايجاد محدوديت. شدندهاي علمي در حوزة علوم انساني با اين فكر نهاده ميپايه
انـدازي  شد بسيار كمرنگ شد؛ ليكن بسياري اين وضع را برنتافتند و با راهو اعتقادي گذشتگان خوانده مي
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هـا از سـال   تند، تا ايـن كوشـش  جسگري را مييجريانات فرهنگي و سياسي، زمينة ظهور حال و هواي د
كـه مبتنـي بـر راه و رسـم      يابه بعد با استقالل اين مناطق از شوروي محقق شد و نگاه دگربـاره  1991

  : وجود آمد در نتيجهنياكان بود به
 . از افكار ماركس تا آنجا كه ممكن بود فاصله گرفته شد .1
 . ور كندبه طبل هويت كوفته شد تا جامعه دگرباره تاريخ خود را مر .2
 . باورهاي ديني رشد يافتند .3
 .ش به غرب بيشتر شديهاي ماركس، گرابا فاصله گرفتن از افكار و انديشه .4
 . با تأسيس مراكر علمي و فرهنگي در كوتاه زمان باورها و اميدها به زندگي بيشتر شد .5
 . شماري مبتني بر انديشة فيلسوفان اسالمي تدوين شدفكري و فلسفي بي يهاكتاب .6
هايي ويژه در اين ها داير شد و دانشكدههاي مختلف اسالمي و همچنين فلسفه در دانشگاهرشته .7

 . خصوص تأسيس يافت
منشور حكومتي از ماركس به چيزي كه سنخيتي با افكار تاريخي و نياكان داشته باشد تغيير  .8

  .يافت
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