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 محضر در فرهنگی مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه در انسانی علوم کتب و متون بررسی شوراي اعضاي و رییس
 .کردند ارایه ایشان به شورا این در گرفته صورت اقدامات و ها فعالیت از گزارشی انقالب معظم رهبر

 اول دوشنبه روز ظهر از پیش که جلسه این در فرهنگی مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه عمومی روابط گزارش به
 شوراي رییس و فرهنگی مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه رییس اللهی آیت حمیدرضا دکتر شد، برگزار اسفند

. رساندند انقالب رهبرمعظم استحضار به را شورا این اخیر هاي فعالیت از گزارشی انسانی، علوم کتب و متون بررسی
 گرفته، فراوانی شتاب اخیر هاي سال در که شورا این ساله 15 هاي فعالیت به اشاره با اجمالی گزارش این در وي

 اساتید از فعال اي شبکه ایجاد ساز زمینه را کشور سراسر از شورا این با مرتبط انسانی علوم حوزه استاد 1500حضور
 فعالیت به اشاره با همچنین وي. است شده کشور انسانی علوم مباحث در زدایی تمرکز باعث که دانست انسانی علوم
 حوزه، این در جهانی نظریه 100 و انسانی علوم دانشگاهی کتاب300 بررسی و نقد خصوص در گرفته انجام هاي

 سال ماه دي در انسانی علوم ملی کنگره دومین برگزاري انسانی، علوم مختلف هاي حوزه در علمی مجله 19 انتشار
 بررسی شوراي و فرهنگی مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه کرد امیدواري اظهار دیگر مهم فعالیت چندین و جاري
 انسانی علوم حوزه در ایشان رهنمودهاي مسیر در کوچک چند هر گامی بتوانند دانشگاهها انسانی علوم کتب و متون

 .بردارند کشور



 و شده انجام اقدامات از تشکر ضمن گزارش این استماع از پس نیز انقالب معظم رهبر اي، خامنه اهللا آیت حضرت
 انسانی علوم در اسالمی بینی جهان بحث نمودند اظهار دیگر، اساسی اقدامات انجام و ها فعالیت این استمرار بر تاکید

 .گیرد قرار توجه مورد بسیار باید
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 تعالی باسمه

. گذاشتند خودشان مبارك هاي تالش و ها فعالیت جریان در را ما امروز که محترم اساتید و عزیز برادران از متشکرم  
 به اي جمله چند. هاست همین هم من قلبی مکنونات و بود درست شد گفته آنچه کردید، بیان را خوب هاي حرف
 .گویم می کار این تایید عنوان

 دوستان انقالب اوایل از را نکته این. است واقعیت یک این. است منزوي و غریب ما کشور در حقیقتاً انسانی علوم
 کارهایی و شدند جمع قم در دوستان از اي مجموعه حتی و کردند مطرح حوزه در چه و دانشگاه در چه دلسوزي

 بهتري وضع ما شاید کرد می پیدا ادامه همت این اگر. نکرد پیدا ادامه و بود مقدماتی کارها آن ولی دادند انجام هم
 .داشتیم انسانی علوم در

 این خودشان مشکور زحمات با گلشنی دکتر آقاي و آمد پیش ها دانشگاه شدن اسالمی مسئلۀ که 74 سال از
. شود بیشتر امیدها این که کنیم تالش بیشتر هرچه باید ما که آمد بوجود هایی امید کردند، اندازي راه را مجموعه

 به معتقد فکري هاي مجموعه شد کشور وارد انسانی علوم وقتی که است این ها دانشگاه در انسانی علوم غربت علت
 علوم مثل جدیدي هاي رشته دیگري، تعداد و کالم و فلسفه از غیر. نداشتند آشنایی کامل شکل به علوم این با اسالم



 کار حوزه این در که هم کسانی. نبود آشنایی اینها با دوران آن در که شدند مطرح غیره و سیاسی علوم اجتماعی،
 .دادند ارائه آنرا و کردند کار مسئله این روي منظم بطور هم ها غربی. نداشتند اعتقادي کردند می

 حتی بلکه کردن اسالمی نه. نکردند علوم این کردن بومی براي تالشی آسانپذیري و گیري سهل آن روي هم اینها
 باور در هم و مردم عمومی فرهنگ در هم تا کنیم کار باید خیلی ما. نشد همساز هم ما ملی فرهنگ با علوم این

 .کنیم روشن را انسانی علوم اهمیت مسئوالن

 حاکمی شرایط چنین با است بدیهی ما جوانان و دانشجویان. را مسئله این اهمیت بفهمند باید مردم هم ما، جوانان هم
 این در امتیازاتی و کنیم تبیین را انسانی علوم اهمیت باید. باشند دیگر هاي رشته و دیگر مسایل دنبال انسانی علوم بر

 .شود جذاب انسانی علوم ما جوانان براي تا شود مطرح رشته

. آوردم مثال پایه علوم در بیشتر ولی بود نیز انسانی علوم من مراد اگرچه البته کردم صحبت رابطه این در هم قبالً من
 که غیره و مهندسی مثل علومی ولی گرفت قرار دوم درجه در هست علمی تحول مبناي که پایه علوم ما کشور در

 .کرد پیدا اول درجه اهمیت شوند می خرج و هستند توجیبی پول مثل

 .کند می مشخص را جامعه مسیر. زاست فکر و دهنده جهت جامعه براي انسانی علوم

 این کردن خرج سمت به را ها کشور که کردند کار مسئله این روي المللی بین هاي سیاست در فعالی هاي دست یقیناً
 .شوند دور قضیه اصل از تا کنند هدایت توجیبی پول

 خوبی تحوالت شاهد آنوقت آمد بوجود باور و معرفت این وقتی. بفهمند را انسانی علوم اهمیت مسئولین باید
 .بود خواهیم

 که کرد تشکر باید گلشنی دکتر از. است خوب واقعاً شد انجام که کاري کردم، مطالعه را مجموعه این کار غالباً من
 .زدند کمر به همت دامن اول از

 .بداند خود عقبۀ و پشتوانه را اینجا و کند اعتنا آن نظرات و مجموعه این به باید سمت موسسه. کنید دنبال را کار این



 این روبناهاي. کرد تولید باید کرد درست را انسانی علوم شود نمی تنها زنی حاشیه با بشود تري عمیق کارهاي باید
 در حالیکه در است روبناها این به معطوف نقد این کنیم نقد هم اگر ما. است سکوالر گفتید همانطوریکه علوم

 .شود می توجه اصول و مبانی به جدید تالیف

 .کند برقرار مجموعه این با نزدیکی رابطۀ باید سمت بنابراین

 انقالب شورایعالی در باید که مباحثی از یکی. دهید قرار خودتان کارهاي جریان در را فرهنگی انقالب شورایعالی
 جریان در دارند حضور شورا این در که قوه سه رؤساي است الزم. است مسئله همین گیرد قرار توجه مورد فرهنگی

 .کنند کار رابطه این در هم با  هماهنگی در و باشند

 کارهایی مسئله این روي قم در. هستند نیز قم از که بینم می شما جمع در الحمداهللا است، قم با ارتباط دیگر مسئله
 .باشند مفید توانند می مسئله این روي که هستند مؤسسات دیگر و مصباح آقاي موسسه مثل خوبی موسسات شود می

 .باشیم داشته انسانی علوم حوزة در بخشی امید انداز چشم یک آینده در تا شود تعریف درستی همکاري شرایط یک

 این با و شود تعریف جدیدي مقطع یک کنگره این با انشاءاهللا. شود برگزار است قرار هم اي کنگره که گردید اعالم
 .بازار به بیاید جمع این محصول جدید مقطع

 به شود تبدیل و بیاید بازار به علمی مباحث آن نتایج از تا بگیرد انجام کالنی حرکت باید دارم اعتقاد کار این به من
 .باشد دانشجویان و اساتید رجوع محل که مرجعی هاي کتاب یا درسی هاي کتاب

 .باشد مرکز این براي خوبی پشتوانۀ تواند می کارها این که گیرد می انجام دارد خوبی کارهاي خوشبختانه

 .کند تایید را شما خداوند امیدوارم کنم می تشکر مجدداً من
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