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 گزارشی از
کنگرۀ بین  المللی علوم انسانِی اسالمی دومین 

 

  _______________________________ 1دکتر امیر سلمانی رحیمی  ________________________________ 
 

بینی دیگر است؛ مبتنی بر فهم دیگری از عالم آفریین  اسرت    ... علوم انسانی غرب، مبتنی بر جهان
 82/7/8822مقام معظم رهبری  ادی است. این نگاه، نگاه غلطی است... .مغالبًا مبتنی بر نگاه 

 
گنگرررن بین ( در 72/8/2937المللرری علرروم انسررانی اسرر می، بهز د  ررنب    د مرر ن 

المللری در ا   سر ما بررر ار  ر . ن دیره  ر  زهرل مرگر  علمرری _  مرای بین ای مرگر  مم
پژ مشی معتبر داخلی،  ا ممامنگی   م یییت مرگ  پژ مشهای علوم انسرانی اسر می 

گررر   ن ررراد پژ مشرررهای اسررر می از جملررر   دررر را در بررررر اری آن مشرررارگت دا رررت  ان  
 آنهاست.

رذ ت    در ممان مکان،  ام  برر اری ن گنگرره آن برودیم. بررر اری سال  خسرت ن 
گنفرانس الگروی اسر می   ایرانری  _ پیشررفت  ر  ممرت مرگر  الگروی اسر می  ایرانری  _ د  

 پیشرفت ن   در مم ن راستا  ایست  بیرسی   توج  است.
ای دیگرر از ادر اماتی ایرن زنر ن، در زرارزوب  مای علمری   ممموعر  این نشسرت
م رم عمل    مهم تیین  برری در عردر  فرمنر    از ادرولیتریین رمنمودمرای ممرام مع رر

گرر  نمرر  آن در ایمرراد   تمویررت تمرر ن نرروین اسرر می  گارمررای علمرری _  فرمنگرری اسررت 
 ناپذیر است.انکار

ری ه مطالعات فرمنگی زائر..  1   ن اد پژ مشهای اس می _ م یر 
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رفتمان رایج  رگت تیین عنوان از م ان مهم گ  در  گنن ران در ایرن ممرای   مایی 
گرد: توان    این سرفصل  ود، می مشام ه می  ما ا اره 

 ب آزادان یشی_ اس م   مکت
 _ مواجه   ا دستگاه فکری غرب

 _ تفکر در مس ر اخ ص
 سازی علوم انسانی _ اس می

 آین ه علوم اس می_ 
 _ عبور از علم ج ی 

 _ نم  علوم انسانی مت ا ل
گاببردی  سازی علوم انسانی اس می _ 

یکردمای رایج علوم انسانی اس می در جهان اس می  _ به
 م انسانی  اس می_ دانشگاه مطلوب علو

گرر  مررر یرره نویرر  خ  ررگترری  ررورآفیین   تعررالی مررا   سرفصررل عنوان  خ   مایی 
 است.

 نرر ی   بم »در ایررن م رران،  ن رراد پژ مشررهای اسرر می  ررا درررار دادن  ررر  پژ مشرری 
گو رر  ه « علرروم گمرره  رر   ازنشررانی    از ناسرری درسررت علرروم  گررار خررود     در دسررتور 

گمرره  رر  گران اسررت در راسررتای  یررای  ناپیرر ای علرروم    پژ مشررگران در دسررت ابی  رر  دب
رام بردارد.  معارف اس می 

گم س ون  بم  ررفتن مسئول ت برر اری  گنگرن نخست ن    برعه ه   ن ی علوم در 
پررایی  در ممرر ن زهررارزوب برروده اسررت. دیگررر مرر ف  ن رراد از دبررول مشررارگت برررای بی

مرا،  رونر  ممکاری ف ایی رادرل از اینا من ی از مم مایی، افز ن بر بهره زن ن نشست
عرض  توان   پشتوانۀ ابز من  خود    داربن ران   نهادن این رماهردمرا در بوترۀ نمر  

  ا  . ایشان می
گبرررر الهررری خراسرررانی ضرررمن  ررررگت در جلسرررات  رمةاالسررر م  المسرررلم ن علی ا

ی گارری ه تخصصی پژ م   ر  عنروان مر یر عامرل  ن راد   نماینر ن آسرتان در   رضرو
رذار  ه     ن اد، در  مای خود   م یییت فعال ت توانست  است  ا ارائ  دی راه مای  ا
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گ فرری دسررتاهردمای ایررن نشسررت آفیینرری  ما، در ررروزه تع ررین  رر ه، نم  ارتمرراس سررطف 
 گن .

 www.gaih.ir   www.olgou.irدر پایان  ا معرفی د  پایگاه ا  ع رسرانی  ر  نشرانی: 
مای د  مرگ    ام   ار است خوانن ران فرم خت  نشیی  مشکوة بی  از پی  از فعال ت

راه  ون .  یاد  ه آ
 

 

http://www.gaih.ir/
http://www.olgou.ir/

