
 

 
 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 هاي كاربردي در تاريخ، فرهنگ و بيداري اسلاميپژوهشبيانه پاياني  اولين همايش ملي 

 )بزرگداشت سيد جمال الدين اسدآبادي(

 8911اسفند  81

دانست که نقش موثری در ایجاد و رواج جنبش  ترین اندیشمندانییکـی از برجستهرا باید الدین اسـدآبـادی سـیدجمال

عـراق،  تلاش بسیاری در ایران، وحدت جهان اسلام تمدن ساز و ایجادبرای استحکام این اندیشه  و بیداری اسلامی دارد

بیـداری توانمند  یابود سازد و با پرورش عالمانکرد تا استعمار و استبداد را ن افغانـستان، هنـد، عربـستان، ترکیه و مصر

های اخیر در کشورهای عـرب خاورمیانه که بیداری اسلامی خیزش درالدین های سیدجمالرا باور سازد. آثار اندیشه اسلامی

 شهرت یافته نیز به خوبی قابل لمس و درک است.

جنبش بیداری که زیربنای خردمندانه ای بود. اندیشهساز وی اندیشه تمدن الدین اسدآبادی،مهمترین ویژگی سیدجمال

تلاش برای  رو، از این شود.دار سیدجمال معرفی میمیراث، گریبا نام سلفی امروزه در جهان عربمتاسفانه اسلامی است که 

اشاعه فرهنگ  و های اسلامیمتفکران کشور با همکاری دانشمندان و الدینالگوی فکری سیدجمالسازی و پیادهایجاد 

 الدینهای سیدجمالفعالیت ها ونوشته ،نظرانه با استفاده از رهنمودها، مقالاتگری تنگخردورزی دینی در برابر سلفی

 والای سیدجمال الدین اقدامات زیر انجام گیرد:برای توسعه اهداف  رسد. بنابراین لازم استبه نظر میضروری ، اسدآبادی

که در مراکز اسناد  الدینمرتبط با سیدجمالهای و پژوهش مستنداتآوری تمام اسناد مجازی برای جمعاندازی مرکز راه -1

پیشنهاد می شود که  .قفقاز  وجود دارد مسکو و ،پاریس ،لندن ،مصر ،عراق، ترکیه، افغانستان ،هند ،ایرانرسمی کشورهای 

 .آبادی باشددر دانشگاه سیدجمال الدین اسد این مرکز در کشور ایران  و

های اسلامی و متفکران اندیشه ،گسترده در حوزه علوم انسانی به ویژه تاریخ اسلاممجهز و اندازی کتابخانه مجازی راه -2

در  عربی و انگلیسی، های فارسیبه زبان یهایشامل کتاب اسدآبادی الدینبا نام کتابخانه مجازی سیدجمال جهان اسلام

 .اسدآبادیالدین دانشگاه سیدجمال

گداشت زربا نام ب (المللیبیندر سطح ملی یا دوسالانه پژوهشی)سالانه یا -های علمیو کنگره هابرگزاری همایش -3

ساز اندیشه های تمدنمولفه ؛مانندها و مشکلات جهان امروز دغدغه مباحث اساسی،با محوریت اسدآبادی الدین سیدجمال

 ها وبرگزاری کرسیب، بیداری اسلامی و .... و همچنین غر اسلام و ،های دنیای اسلامچالش ،نگری جهان اسلامهآیند، اسلامی

دانشگاه در افغانستان  ، مصر وترکیه ،دانشگاهای عراق با اندیشنمدان جهان اسلامعلمی با حضور  مشترکهای پنل

 الدین اسدآبادی.سیدجمال

شورهای اسلامی به ویژه کشورهای ک آینده ایران و چرا که، قه خاورمیانهطمنهان اسلام در جپژوهی مرکز آیندهاندازی راه -4

 ند.یک سرنوشت به هم نزدیکی دار ،این منطقهو در  خاورمیانه به هم گره خورده است 



 

 
 

 الدینبا محوریت دانشگاه سیدجمالالدین اسدآبادی های مجازی به نام سیدجمالالمللی آموزشمرکز بیناندازی راه -5

های داخلی و خارجی و حتی دانشگاهبا همکاری اساتید بنام توان میدر این مرکز . با نظارت عالیه وزارت علوم و دآبادیاس

 های ناب بیدارگر مشرق زمین تاسیس کرد.و مشترک در زمینه اندیشه رشته های تخصصی المللی،بین

دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی بر آن است تا با نمانام خود و با تاسی از اندیشه های ناب بیدارگر مشرق زمین و  -6

اسلامی جایگاه اصیل و بی بدیل خود را ارتقا دهد و -کلیدواژه بیداری اسلامی در کهن شهر اسدآباد با محوریت علوم انسانی

 م آموزش عالی نقش آفرینی شایسته داشته باشد. بر قله های رفیع پیشرفت و توسعه نظا

های کاربردی در تاریخ، فرهنگ و بیداری اسلامی و همچنین شرکت پژوهشاولین همایش ملی دبیرخانه دائمی همایش 

اداره آن نهایت  از برگزار کنندگان این همایش، به ویژه رئیس محترم دانشگاه، به خاطر حسن اجرا وکنندگان در کنفرانس 

برگزار در بزرگداشت مقام بیدارگر مشرق زمین بین المللی  یهمایشدر آینده نزدیک، د. امید دارد که نقددرانی را دار شکر وت

 گردد.

 سربلند و پيروز باشيد.


