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سـیدجمالالدین اسـدآبـادی را باید یکـی از برجستهترین اندیشمندانی دانست که نقش موثری در ایجاد و رواج جنبش
بیداری اسلامی دارد و برای استحکام این اندیشه تمدن ساز و ایجاد وحدت جهان اسلام تلاش بسیاری در ایران ،عـراق،
افغانـستان ،هنـد ،عربـستان ،ترکیه و مصر کرد تا استعمار و استبداد را نابود سازد و با پرورش عالمانی توانمند بیـداری
اسلامی را باور سازد .آثار اندیشههای سیدجمالالدین در خیزشهای اخیر در کشورهای عـرب خاورمیانه که بیداری اسلامی
شهرت یافته نیز به خوبی قابل لمس و درک است.
مهمترین ویژگی سیدجمالالدین اسدآبادی ،اندیشه تمدنساز وی بود .اندیشهای خردمندانه که زیربنای جنبش بیداری
اسلامی است که متاسفانه امروزه در جهان عرب با نام سلفیگری ،میراثدار سیدجمال معرفی میشود .از این رو ،تلاش برای
ایجاد و پیادهسازی الگوی فکری سیدجمالالدین با همکاری دانشمندان و متفکران کشورهای اسلامی و اشاعه فرهنگ
خردورزی دینی در برابر سلفیگری تنگنظرانه با استفاده از رهنمودها ،مقالات ،نوشتهها و فعالیتهای سیدجمالالدین
اسدآبادی ،ضروری به نظر میرسد .بنابراین لازم است برای توسعه اهداف والای سیدجمال الدین اقدامات زیر انجام گیرد:
 -1راهاندازی مرکز اسناد مجازی برای جمعآوری تمام مستندات و پژوهشهای مرتبط با سیدجمالالدین که در مراکز اسناد
رسمی کشورهای ایران ،هند ،افغانستان ،ترکیه ،عراق ،مصر ،لندن ،پاریس ،مسکو و قفقاز وجود دارد .پیشنهاد می شود که
این مرکز در کشور ایران و در دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی باشد.
 -2راهاندازی کتابخانه مجازی مجهز و گسترده در حوزه علوم انسانی به ویژه تاریخ اسلام ،اندیشههای اسلامی و متفکران
جهان اسلام با نام کتابخانه مجازی سیدجمالالدین اسدآبادی شامل کتابهایی به زبانهای فارسی ،عربی و انگلیسی در
دانشگاه سیدجمالالدین اسدآبادی.
 -3برگزاری همایشها و کنگرههای علمی-پژوهشی(سالانه یا دوسالانه در سطح ملی یا بینالمللی) با نام بزرگداشت
سیدجمالالدین اسدآبادی با محوریت مباحث اساسی ،دغدغهها و مشکلات جهان امروز مانند؛ مولفههای تمدنساز اندیشه
اسلامی ،آیندهنگری جهان اسلام ،چالشهای دنیای اسلام ،اسلام و غرب ،بیداری اسلامی و  ....و همچنین برگزاری کرسیها و
پنلهای مشترک علمی با حضور اندیشنمدان جهان اسلام با دانشگاهای عراق ،ترکیه ،مصر و افغانستان در دانشگاه
سیدجمالالدین اسدآبادی.
 -4راهاندازی مرکز آیندهپژوهی جهان اسلام در منطقه خاورمیانه چرا که ،آینده ایران و کشورهای اسلامی به ویژه کشورهای
خاورمیانه به هم گره خورده است و در این منطقه ،یک سرنوشت به هم نزدیکی دارند.

 -5راهاندازی مرکز بینالمللی آموزشهای مجازی به نام سیدجمالالدین اسدآبادی با محوریت دانشگاه سیدجمالالدین
اسدآبادی و با نظارت عالیه وزارت علوم .در این مرکز میتوان با همکاری اساتید بنام داخلی و خارجی و حتی دانشگاههای
بینالمللی ،رشته های تخصصی و مشترک در زمینه اندیشههای ناب بیدارگر مشرق زمین تاسیس کرد.
 -6دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی بر آن است تا با نمانام خود و با تاسی از اندیشه های ناب بیدارگر مشرق زمین و
کلیدواژه بیداری اسلامی در کهن شهر اسدآباد با محوریت علوم انسانی-اسلامی جایگاه اصیل و بی بدیل خود را ارتقا دهد و
بر قله های رفیع پیشرفت و توسعه نظام آموزش عالی نقش آفرینی شایسته داشته باشد.
دبیرخانه دائمی همایش اولین همایش ملی پژوهشهای کاربردی در تاریخ ،فرهنگ و بیداری اسلامی و همچنین شرکت
کنندگان در کنفرانس از برگزار کنندگان این همایش ،به ویژه رئیس محترم دانشگاه ،به خاطر حسن اجرا و اداره آن نهایت
تشکر و قددرانی را دارند .امید دارد که در آینده نزدیک ،همایشی بین المللی در بزرگداشت مقام بیدارگر مشرق زمین برگزار
گردد.
سربلند و پيروز باشيد.

