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  در کنار موزیممیرزا اولوغ بیک در برابر پیکرۀ کنفرانس گروهی از اشتراک کنندگان 

 در شهر سمرقند وا

 
 

 

 پروفیسور    

 عبدالحکیم شرعی جوزجانی   

 

گزارش از کنفرانس علمی بین المللی 

 سمرقند
 

 

ر قرون وسطی و میراث تاریخی دانشمندان و متفکرین شرق د"تحت عنوانمی 51ـ 51وزهای ربه    

در شهر از طرف دولت اوزبیکستان علمی بزرگ کنفرانس " تمدن نقش و اهمیت آن در انکشاف

 بین المللی برگزار شد.به مقیاس سمرقند پایتخت امیر تیمور 



کشورجهان برای سخنرانی در کنفرانس اشتراک کرده بودند. درجملۀ آنان معاون   50مند ازدانش 511

اسان معروف و متخصصان شناخته شدۀ علوم طبیعی و اجتماعی حضور یونسکو و برخی شرقشن

 داشتم.انب نیز در جملۀ دعوت شدگان قراراین ج .داشتنند

باکمال احترام و ترجمانان  بین المللی تاشکند از طرف میزبانان مدعووین کنفرانس درمیدان هوایی

 می توسط قطار سریع السیر 51تاریخ  بهمهمانان  بودند.هوتل تاشکند ب را مهمان شگردیده، استقبال 

کیلومتر در ساعت( به شهر سمرقند انتقال داده شده در هوتلهای  011)به سرعت  "افراسیاب"  مودرن

 دند.گردیجابه جا  "افراسیاب"و  "یگستان"ر

ص و به شمول کرنا و سرنا و رقزال سمرقند بادسته های موزیک از مهمانان در واگگرم استقبال 

 ، برای مهمانان خیلی جالب و دیدنی بود.مطابق عنعنه های ملیپایکوبی 

که برای پذیرایی تهیه دیده شده بود، از بناهای تاریخی  یدر پایان روز مهمانان توسط اتوبوسهای جدید

)مدرسۀ میرزا اولوغ بیک،  ، مجموعۀ ریگستانلوغ بیکوسمرقند چون موزیم و رصدخانۀ میرزا ا

 یس طالکاری(، گور امیرمدرسۀ شیردار و مسجد نف

ریکی ، در تاو برخی مواضع دیگر بازدید به عمل آورده ، موزیم افراسیاب)آرامگاه امیر تیمور(

لودسپیکرهای  و ی رنگیننور را که تاریخ اوزبیکستان را توسط نورافگنها شامگاه برنامۀ جالب نمایش

ری آهنگهای موسیقی سنفونیک به ریگستان به یا صحن آبده های تاریخی مقتدر در قوی و گویندگان

تماشاکردند و سپس در  با کمال عالقمندی و شور و هیجان کرد،خیلی بدیع و زنده تمثیل می اسلوبی

یافتها ترتیب یافته بود اشتراک ضبزگ دعوت مجلل شامی که از طرف حاکم سمرقند در تاالر 

 افزود. دند. آرکستر بزرگ با آالت موسیقی ملی به خورسندی مهمانانورزی

 ازل شده بود، یتشک رئیس جمهور اوزبیکستان که به تشبث اسالم کریموفسمرقند  همایش بین المللیدر

 ایاالت متحدۀ امریکا، انگلستان، ایتالیا، چین، جاپان، کوریای جنوبی جرمنی، کشور جهان چون 11

دانشمند و  511به  دیک نز و افغانستان هند، اندونیزیا، عربستان سعودی، کویت، روسیه و آزربایجان

سازمانهای پرنفوذ بین المللی، پروفیسوران مؤسسات عالی تعلیمی، متخصصان مراکز علمی و  رهبران

   انستیتوتها اشتراک کرده بودند.  

بابیانیۀ اسالم در شهر سمرقند  می در تاالر بزرگ و پرشکوه کنفرانسها51به روز  کنفرانس   

 افتتاح گردید.اوزبیکستان  پریزیدنتکریموف 

نقش دانشمندان  سی، اجتماعی، علمی و فرهنگی بود،سیا تاریخی، این بیانیه که  حاوی مسائل مهم

 اوزبیکستان را درعرصۀ انکشاف دانش و فرهنگ طی قرون و اعصار بازگو میکرد.

د او ضمن ارزیابی سیر دانش در عصرهای میانه گفت: یکی از دانشمندان متفکر بزرگ این دور محم 

و تمام  جهان قرارداردتمام ود. تمام عملیات ریاضی که همین اکنون مورد استفادۀ موسی خوارزمی ب



 بزرگ ما آفریده بود. نیای فعالیت های تکنالوژی معاصر، بر اساس قواعدی استوار است که این 

و  عبرین و به زبان های التی 21در قرن  کتاب احمد فرغانی به نام "اساسات استرونومی"ترجمۀ 

متعدد و مکرر آن در کشورهای زیادی چون ایتالیا، آلمان، فرانسه، هالند و ایاالت متحدۀ نشر  سپس

سیاح مشهور  آنست که این اثر از چه اهمیت بزرگی برخوردار بوده است.امریکا، نشاندهندۀ 

اثبات  روی دارد در عمل بهزمین شکل کسال بعد این نظریۀ عالمه را که  088کریستوفر کلومب 

به درستی محاسبۀ من : "، نوشتبه یادگار گذاشت و در سندی که با خط و امضای خود رسانید

قرن شانزده ". در خط نصف النهار زمین یقین کامل حاصل کردمالفرغانی در مورد مقدار یک درجۀ 

  ."ما مسمی شده است بزرگنیای به نام این  ( krater دهانه های آتش فشان های ماه ) ازیکی 

سوابق تاریخی سمرقند و نقش تاریخی آن در مسیر راه قدیمی ابریشم گفت: او ضمن ارزیابی  

دولت پر قدرت و شگوفانی که توسط جد رنسانس شرق در آسیای مرکزی نیز با سمرقند پایتخت 

  پیوند ناگسستنی دارد.، ه بودبزرگ ما امیر تیمور اساسگذاری شد

 

 

 اسالم کریموف هنگام سخنرانی

 

چون محمود کاشغری، ابونصر فارابی، ابو ریحان بیرونی،   دانشمندان بزرگ دیگری افزود او 

و  لدین محمد بابر، ظهیراابوعلی بن سینا، محمود زمخشری، میرزا اولوغ بیک و امیر علیشیر نوایی

ی علمی و دست آوردها ، با اندیشه هابرخاسته اند مرکزی دیگران که از سرزمین اوزبیکستان و آسیای

 خود راه انکشاف دانش و فرهنگ را هموار ساخته اند. 

ملت و دانش و فرهنگ به تمام جامعۀ بشری تعلق دارد. نمیتوان آنرا در انحصار این یا آن او گفت: 

ی معین قرارداد. او ضمن اظهار قدردانی از دانش پژوهانی که در معرفی آثار علمی حدود جغراف

دانشمندان اوزبیکستان سعی و تالش به خرج داده اند، از بابرشناس معروف مصر دوکتور ماجده 



سلیس با مقدمه، تعلیق و تحشیه برای نخستین بار به زبان عربی را  "بابرنامه " که صالح مخلوف

 ترجمه و نشر کرده است، صمیمانه ابراز سپاس نمود.

استقبال گردید و عده ای از فراوان بیانیه از طرف اشتراک کنندگان کنفرانس با شور و عالقمندی 

 نظریات خود را پیرامون اهمیت آن ابراز داشتند.مطبوعاتی  ه هایحباصمطی عالمان 

نس علمی در شهر تاریخی ازاری این کنفراز سازماندهی و برگ هوبرت گیزینسپس معاون یونسکو

ه فرهنگ جهانی تاکید ورزیدبا قدردانی یاد آوری نموده، روی اهمیت آن در معرفی دانش و  سمرقند

 گفت:

موضوعی که مهم و اختصاص آن به به مناسبت سازماندهی این کنفرانس میخواهم نخست ازهمه 

رشد و انکشاف  در زمینۀصداقت قاطع  اطر وان میباشد و نیز به خهمیت فراواجد ابرای یونسکو 

به پریزیدنت در اوزبیکستان،  طالعاتا ویشن ، کمونیکعرصه های تعلیم و تربیه، دانش و فرهنگ

 مراتب امتنان خویش را ابراز بدارم.اسالم کریموف و حکومت اوزبیکستان 

بن سینا، اولوغ بیک و عالمه و متفکرین بزرگی چون الخوارزمی، ابوریحان بیرونی، ا او افزود : 

سهم بزرگی گرفته شهرت این علیشیر نوایی در رشد و انکشاف علم و دانش، فلسفه و فرهنگ جهانی 

در طی چند قرن به مثابۀ ده اند. نتایج تحقیقات و پژوهشهای علمی آنان بلند بر جهان درمنطقه را 

قرار داشته و تا کنون هم ارزش خود منابع مهم علم و فن در داشگاههای پیشاهنگ اروپا مورد استفاده 

 را از دست نداده  است.

 

  کنفرانسجریان گوشه ای از 

 دوام کرد.  1تا ساعت سخنرانی دانشمندان  ،ی چاشتبعد از صرف غذا



برای تربیۀ کدر در رشتۀ  کالج کهیک یک و مۀ اکادلیس از یک کنفرانس نندگانک شتراکسپس ا

ند بازدید به عمل آوردند. شاگردان در ین برنامه های خاص خود کار میک با اتوموبیل سازی

امور تخنیکی و خیاطی، ، معماری، آموزشگاهها عالوه بر تعلیم، انواع مختلف حرفه ها چون نجاری

یوۀ اساسی و عملی فرامیگیرند. برای هر رشته کارگاه ها و ورکشاپهای مجهز دیگر فنون را به ش

و فارغان آنها  فعالیت داردصدها لیسه و کالج ازین نوع در سراسر اوزبیکستان  آموزشی وجود دارد.

در دانشگاهها نداشته باشند، بالتوقف از طرف فابریکه ها و  ت عالیدر صورتی که قصد ادامۀ تحصیال

 ا استخدام می شوند.کارگاهه

بازدید از امور درسی و عملی این آموزشگاها برای همۀ ما خیلی جالب بود. شاگردان رشتۀ خیاطی 

ار خود طرح کرده و دوخته بودند، به نمایش گذاشتند که از طرف اکالج، مودهای البسه ای راکه به ابتک

 مهمانان با عالقمندی استقبال شد. 

دعوت مجلل شامی اشتراک نمودند که از نام حکومت اوزبیکستان در تاالر در پایان روز مهمانان در 

 بزرگ ضیافتها ترتیب داده شده بود و کنسرت چند آرکستر معروف را استماع کردند.

می  برطبق برنامه بر اساس موضوعات علمی به چهار سکشن  51اشتراک کنندگان کنفرانس به روز

 روی مصحبت من در سکشن چهار رات علمی دوام دادند.تقسیم شده به  خواندن مقاالت و مناظ

 بود." به مثابۀ یکی از اساسگذاران سبک ادبی هندعلیشیر نوایی "موضوع 

در پایان روز اشتراک کنندگان سکشن ها طی گردهمایی در سالون بزرگ کنفرانس که به ریاست 

 ه بود، رستم عظیموف معاون اول نخست وزیر و گردانندۀ کنفرانس دایر گردید

گزارش داده، ارزیابی خود را بیان نمود. تمام جلسات گردانندۀ هرسکشن از جریان کار  گردآمدند.

گزارشها مثبت و جالب بود. به خصوص گزارش دانشمند هندی دوکتور شاهد تسلیم مدیر دپارتمنت 

 زبان اوزبیکی در اونیویرستی دهلی به زبان اوزبیکی، خیلی جلب توجه کرد. 

گردانندگان سکشنها  ایتبادل نظرها و ارائۀ پیشنهادها پیرامون مسائل مورد بحث، گزارشه بعد از 

مورد تایید قرارگرفت وبیان نامۀ اشتراک کنندگان کنفرانس در مورد اهمیت علمی جهانی این همایش 

 بین المللی به اتفاق آرا به تصویب رسید.

علمی بین المللی سمرقند که از طرف دولت  یک صد وپنجاه نفر اشتراک کنندۀ کنفرانسشامگاهان 

دند و بعد یع السیر "افراسیاب" عازم تاشکند گردیاوزبیکستان دعوت شده بودند، توسط قطار سر

دند. من برای انجام یک سلسله تل تاشکند، عازم کشورهای شان شازگذراندن یکی دو شب در هو

 .باقی ماندم خود دو ماه در تاشکندکارهای علمی 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تصویرهایی در ارتباط به کنفرانس



 گرفته شده است( نویسندۀ گزارشبقیۀ عکسها توسط و چهار تصویر دیگر، )غیر از سه تصویر باال 

 

 

 



 

 

 نفرانس و سالون ضیافتنمای درونی و بیرونی تاالرک



 

 پس از ختم جلسه

  

صحنه ای از برنامۀ نور که با هماهنگی آرکستر سنفونیک در پرتو نورافگن ها و لودسپیکرهای قوی 

به یاری صداهای حوادث گوناگون، بامتن اوزبیکی توسط گویندگان چیره دست در میدان تاریخی 

 ریگستان اجراشد. 

 



 

 

 در سمرقندامگاه امیر تیمورنمای داخلی آرقسمتی از 



 

معاون سرمحقق  و طرف راست افغانستان معاون اکادمی علومی ضلفامحترم  سر محققطرف چپ 

 عضو دپارتمنت دری اکادمی.فاضل شریفی  محترم

 

 

 هنگام استقبال از مهمانانکالج عده ای ازشاگردان 



 

 نمایش مود در کالج

 

 دان کالجصحنه ای دیگر از نمایش مود توسط شاگر

         



 

 صحبت با مسئولین کالج

 

 یکی از دو محل اقامت مهمانان هوتل ریگستان 



 

 در مدخل رصدخانۀ میرزا اولوغ بیک

 

 دردعوت حاکم سمرقند کنسرت هنرمنداناز گوشه ای 



 
 کالج اختصاصی اتوموبیل سازی سمرقند

 

 
 بازدید از موزیم افراسیاب در سمرقند


