هزاسن تکزین ٍ الگَساسی اس هقام استاد دکتز هحوذ هعیي ()1315/00/11
تٌیاد ًخثگاى استاى گیالى دس ساستای سیاست ّای فشٌّگی تٌیاد هلی ًخثگاى ٍ تا ّواٌّگی دفتش الگَساصی ٍ تکشین ًخثگاى هؼاًٍت
فشٌّگی تٌیاد هلی ًخثگاى تا هطاسکت ستاد تضسگذاضت دکتش هحوذ هؼیي ،الذام تِ تشگضاسی هشاسن تکشین آى استاد فمیذ دس سٍص
پٌدطٌثِ  18ضْشیَس  1395دس هحل هضاس آى هشحَم دس ضْشستاى آستاًِ اضشفیِ ًوَد.
هشاسن دس ساػت  17سٍص پٌدطٌثِ دس هحل هضاس هشحَم دکتش هؼیي دس هشکض ضْش آستاًِ اضشفیِ تشگضاس ضذ .هشاسن دس فضای تاص پیشاهَى
هضاس آى هشحَم ٍ دس ساػات سٍ تِ پایاى سٍص کِ َّا تسیاس هغثَع تَد ،تشگضاس ضذ .هذػَیي ٍ ضشکت کٌٌذگاى دس هشاسن تالغ تش 500
ًفش تَدًذ .هیْواًاى ٍیژُ هشاسن آلای دکتش هْذی هحمك سئیس اًدوي هلی هفاخش فشٌّگی ایشاى ،آلای دکتش ًدفی استاًذاس هحتشم
گیالى ،آلای دکتش سضی سئیس هحتشم داًطگاُ گیالى ،آلای دکتش فاضلی هذیش کل هحتشم فشٌّگ ٍ اسضاد اسالهی استاى گیالى ،خاًن
دکتش ًظشی هذیش کل هحتشم دفتش هطاٍسُ ٍ استثاط تا اختواػات ًخثگاى تٌیاد هلی ًخثگاى ،دکتش هیشتالشی سئیس اًدوي تشٍیح صتاى
فاسسی ،فشهاًذاساى ضْشستاى ّای آستاًِ اضشفیِ ٍ لٌگشٍد ٍ ضْشداساى ضْشّای آستاًِ اضشفیِ ٍ کیاضْش ٍ تؼذاد کثیشی اص ضشکت
کٌٌذگاى دس دٍهیي کٌگشُ تیي الوللی تشٍیح صتاى فاسسی اص خولِ ضشکت کٌٌذگاى خاسخی اص کطَسّای سٍسیِ ،تشکیٌِّ ،ذ ،تٌگالدش
ٍ خوَْسی آرستایداى تَدًذ.
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دس اتتذای هشاسن سشٍد همذس خوَْسی اسالهی پخص ٍ پس اص آى آیاتی اص کالما ...هدیذ تَسظ لاسی هوتاص ضْشستاى تالٍت گشدیذ.
هدشی تشًاهِ آلای دکتش اسواػیل آرس تَد کِ پس اص ضشح اخوالی هحتَای هشاسن ،اص فشهاًذاس هحتشم ضْشستاى آستاًِ اضشفیِ دػَت
کشد تا تا ایشاد سخٌشاًی هشاسن سا آغاص کٌٌذ.
آلای هٌْذس سحین حیذسی فشهاًذاس هحتشم ضْشستاى آستاًِ اضشفیِ ،ضوي خَضاهذگَیی تِ استاداى ٍ هیْواًاى ضشکت کٌٌذُ دس هشاسن
اظْاس داضت تشای ها هایِ افتخاس است کِ هیضتاى هیْواًاى ضشکت کٌٌذُ اص استاىّای دیگش ٍ خاسج اص کطَس دس ضْشستاى آستاًِ اضشفیِ
ٍ دس هشاسن استاد هؼیي ّستین .ایطاى دس ایي ساتغِ ضوي تطشیح هَلؼیت خغشافیایی ضْشستاى آستاًِ اضشفیِ ایي ضْشستاى سا ضْش
ػثادتً ،یایص ،صیاست ٍ صتاى ادتیات فاسسی ًاهیذ .آلای حیذسی دس سخٌاى خَد اص اػضای ستاد تکشین ٍ تدلیل استاد هؼیي خصَصاً
تٌیاد ًخثگاى استاى گیالى تمذیش ًوَدًذ.

1

تصَیش  -2هشاسن تکشین ٍ الگَساصی اص همام استاد دکتش هحوذ هؼیي ()95/06/18
سخٌشاى تؼذی هشاسن آلای دکتش فاضلی هذیش کل اداسُ فشٌّگ ٍ اسضاد اسالهی تَدًذ .ایطاى دس اتتذا اص تٌیاد هلی ًخثگاى ٍ آلای دکتش
اصفْاًی تاتت کوک تِ تشگضاسی هشاسن تاضکَُ تضسگذاضت دکتش هؼیي تطکش کشدًذ .ایطاى دکتش هؼیي سا ستاسُای دسخطاى دس ػشصِ
صتاى ٍ ادب فاسسی هؼشفی ًوَدًذ ٍ اظْاس داضتٌذ استاى گیالى ّویطِ هْذ پشٍسش تضسگاى ٍ اًذیطوٌذاًی تَدُ کِ دس ایي خغِ سشسثض
سضذ ًوَدًذ ٍ خاٍداًِ ضذًذ .دکتش فاضلی ضوي لشائت پیام آلای دکتش خٌتی ٍصیش هحتشم فشٌّگ ٍ اسضاد اسالهی ،گضاسضی اص
ٍضؼیت گزضتِ ٍ فؼلی فشٌّگ ػوَهی دس استاى گیالى اسائِ ٍ اص تشگضاس کٌٌذگاى ایي هشاسن تمذیش ًوَدًذ.
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سخٌشاى تؼذی سشکاس خاًن دکتش ًظشی هذیش کل هحتشم دفتش هطاٍسُ ٍ استثاط تا اختواػات ًخثگاى تٌیاد هلی ًخثگاى تَدًذ .ایطاى ضوي
اظْاس خَضَلتی اص حضَس دس ایي خوغ فاخش ػلوی ٍ فشٌّگی ،اظْاس داضتٌذ کِ دفتش تکشین ٍ تدلیل اص ًخثگاى تٌیاد هلی ًخثگاى دس
ساستای سیاستّای فشٌّگی خَد تِ تکشین ٍ تدلیل اص سشآهذاىً ،خثگاى ٍ ،داًطوٌذاى تاثیشگزاس دس خاهؼِ هیپشداصد تا آًْا سا الگَ ٍ
سشهطك ًخثگاى ٍ هستؼذاى خَاى لشاس دّذ.
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ایطاى استاد هؼیي سا اص سشآهذاى سضتِ صتاى ٍ ادتیات فاسسی ایشاى داًستٌذ ٍ اظْاس داضتٌذ کِ استاد هؼیي آثاس ٍ خذهات صیادی سا
دسػشصِ ػلن ٍ فشٌّگ ایشاى اص خَد تدا گزاضتٌذ ٍ ها ٍظیفِ داسین اص تالشّا ٍ صحوات ایطاى تمذیش ًوایین .خاًن دکتش ًظشی دس
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لسوت دیگشی اص صحثتّایطاى اظْاس داضتٌذ کِ تٌیاد هلی ًخثگاى آهادگی سا داسد تا ایي هشاسن سا دس سالّای آیٌذُ دس سغح هلی
یشگضاس ًوایذ تا ػاللوٌذاى تتَاًٌذ اص استاى ّای دیگش ٍ حتی خاسج اص کطَس ًیض دس هشاسن تضسگذاضت ٍ تکشین ایي استاد ضشکت کٌٌذ.
ایطاى هتي اسجًاهِ صادسُ اص سَی آلای دکتش ستاسی هؼاٍى هحتشم ػلوی ٍ فٌاٍسی سئیس خوَْس ٍ سئیس هحتشم تٌیاد هلی ًخثگاى سا
لشائت ًوَدًذ.
«ارج ًاهِ»

خاًَادُ گزاهی سًذُ یاد دکتز هحوذ هعیي
بی تزدیذ اًذیطوٌذاى ،فزساًگاى ٍ رّبزاى فکزی ّز هلت ،عظینتزیي سزهایِ ٍ گزاًوایِتزیي گٌجیٌِ آى هلت بِ
ضوار هیرًٍذ؛ ایطاى با بذل بذر داًایی ٍ خزد هَجب رضذ ٍ آگاّی جاهعِ ضذُ ٍ هاداهی کِ ًام ًیک آًْا آٍاسُ
ضْز ٍ بزسى است ،هزدهاى اس فزّ ٍ فزٍغ ایطاى بْزُهٌذ هیضًَذ .آًاى چَى چزاغی پزسَ راُ را بزای دیگزاى
ًطاًِ هی رًٍذ .اس ایي رٍ تکزین اس هقام علوی ٍ فزٌّگی ایطاى تکزین اس هقام ٍاالی علن ٍداًص ٍ خزد است .بٌیاد
هلی ًخبگاى بِ هٌظَر آضٌا ضذى ًسل جَاى بِ ٍیژُ استعذادّای بزتز با فعالیتّای علوی ،ادبی ٍ فزٌّگی سًذُ
یاد دکتز هحوذ هعیي بِ بزگشاری هزاسن بشرگذاضت هقام علوی ایطاى اّتوام ٍرسیذُ است .هزحَم دکٌز هعیي
کِ اس خاًَادُای رٍحاًی بزآهذُ بَد با جْذ ٍ تالش بِ یکی اس ستارگاى سپْز علن ٍ داًایی کطَر هبذل ضذ ٍ یاد
ٍ ًام خَد را با فزٌّگ جاٍداًِ اش پیًَذی ابذی سد .بِ پاسذاضت سحوات عاضقاًِ ٍ هخلصاًِ ایي استاد فقیذ
لَح "ارج ًاهِ" حاضز را تقذین حضَر ًوَدُ ٍ اس خذاًٍذ هتعال بزای آى استاد سفز کزدُ علَّ درجات ٍ بزای
خاًَادُ ٍ ضاگزداى ایطاى تَفیقات رٍس افشٍى را خَاستارم.
سَرًا ستاری
هعاٍى علوی ٍ فٌاٍری رئیس جوَْر
ٍ رئیس بٌیاد هلی ًخبگاى
سخٌشاى تؼذی هشاسن آلای دکتش اصفْاًی سئیس تٌیاد ًخثگاى استاى گیالى تَدًذ .ایطاى ضوي خَضاهذگَیی تِ هیْواًاى ٍ ضشکت
کٌٌذگاى دس هشاسن ،سسالت تٌیاد ًخثگاى سا دس هشاسن ّای تکشین ،صًذُ ًگِ داضتي یاد ٍ ًام ًخثگاى ٍ هفاخش ػلوی ٍ فشٌّگی کطَس ٍ
ّوچٌیي آضٌا ًوَدى ًسل ّای هتأخش ٍ خَاًاى هستؼذ تا ایي هفاخش اػالم کشد .ایطاى ضوي تطکش اص اػضای ستاد تشگضاسی ایي هشاسن تا
ضکَُ اظْاس داضتٌذ کِ تٌیاد ًخثگاى استاى گیالى تا ّوکاسی دفتش تکشین ٍ الگَساصی تٌیاد هلی آهادگی داسدتا هشاسن تکشین ٍ تدلیل
اص استاد هؼیي سا دس سال آتی دس سغح هلی تشگضاس ًوایذ تا خوغ تیطتشی اص هستؼذیي خَاى کطَس تا اتؼاد ػلوی ایي داًطوٌذ فشصاًِ آضٌا
ضًَذ .ایطاى تا یادآٍسی حواسِ  17ضْشیَس ٍ گشا هیذاضت ضْذای خوؼِ خًَیي تْشاى ،تِ تشگضاسی خلسِ دفاع اص سسالِ دٍسُ دکتشی
استاد هؼیي دس ّفذّن ضْشیَس  1321تؼٌَاى اٍلیي سسالِ دکتشی صتاى فاسسی ٍ اٍلیي سسالِ دکتشی غیش پضضکی دس ایشاى اضاسُ کشدًذ ٍ
هماسًت آى تا تشگضاسی هشاسن تکشین ایطاى سا هٌاسثتی ضایستِ اػالم کشدًذ.
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ایطاى افضٍدًذ :هشحَم دکتش هحوذ هؼیي اص هفاخش فشٌّگی استاى ًخثِ پشٍس گیالى ٍ ضخصیتی خاهغاالعشاف تَد کِ ایي ٍیژگی ایطاى
دس تٌَع آثاس کثیش تصٌیفی ،تالیفی ،تحطیِای ٍ تشخوِای ایطاى هطَْد است .ایطاى ضخصیتی سلینالٌفس ،فشٌّگ دٍست ،هؼشٍف تِ
حة ٍعي ٍ حافظ اسصش ّای ٍاالی ایشاًی کِ سیطِ دس فشٌّگ ًاب اسالم داسد ،تَدً .مل ضذُ است کِ پس اص تشخوِ کتاب "ایشاى دس
آغاص تا اسالم -تالیف پشٍفسَس سٍهي گیشیطوي"دس پاسخ تِ ایي سَال کِ "آیا تشای ضخصیت ًاهذاسی چَى دکتش هؼیي ضایستِ تَد کِ
هثادست تِ تشخوِ ایي کتاب کٌذ؟ دس خَاب اص ایطاى ًمل ضذُ است کِ "تطخیص دادم هغالة کتاب تشای ضٌاسایی َّیت ایشاًی ها،
تشای ایشاًیاى تسیاس هفیذ استً ،تَاًستن اص تشخوِ آى خَدداسی کٌن" .ایي هَضَع حاکی اص ػاللِ ٍافش ایطاى تِ ایشاى ٍ فشٌّگ ایشاًی
است ٍ تش ها است کِ تالی تلَ ایطاى دس ایي عشیك تاضین.
هشگ خسواًی ایي داًطوٌذ فاضل آغاصی تش اداهِ حیات خاٍداًِ ایطاى دس ػمَل ٍ افْام ادب دٍستاى ٍ هشٍخیي صتاى ٍ ادب فاسسی
است ٍ تشگضاسی ایي هشاسن ضوي تکشین اص ضخصیت ػلوی ٍ فشٌّگی ایطاى ،الگَساصی تشای ًسل آیٌذُساص است کِ تٌیاد هلی
ًخثگاى دس ساستای اخشاییساصی هفاد "سٌذ ساّثشدی کطَس دس اهَس ًخثگاى" ،آى سا یکی اص تشًاهِّای هْن خَد تطواس آٍسدُ ٍ تِ
اخشای آى دس سغح کطَس ٍ تشای ًخثگاى ضاخص ػلوی ٍ فشٌّگی کطَس اّتوام ًوَدُ است .سخاء ٍاثك داسم کِ آثاس خیش ضٌاسایی ٍ
ضٌاساًذى ًخثگاى ضایستِ ای چَى هشحَم دکتش هؼیي کِ تا دغذغِ اػتالی ٍعي ٍ فشٌّگ ایشاًی صیستٌذ ٍ تا آى خاى تِ خاىآفشیي
تسلین کشدًذ ،دس الصی ًماط ایي کطَس ًخثِ پشٍس اضاػِ یافتِ ٍ صایص ًخثگاى آیٌذُساص ایشاى اسالهی سا تثاس آٍسد.
سخٌشاى تؼذی هشاسن آلای دکتش هیشتالشی سئیس اًدوي تشٍیح صتاى ٍ ادب فاسسی ایشاى تَد .آلای دکتش هیشتالشی ضوي تمذیش اص
حضَس چْشُ ّای ػلوی ٍ ادتی ضشکت کٌٌذُ دس ایي هشاسن اظْاس داضت تشای هي هایِ هثاّات ٍ افتخاس است کِ دس ایي خوغ ضشکت
داضتِ تاضن .ایطاى ضوي کسة اخاصُ اص استاد هْذی هحمك خْت سخٌشاًی اظْاس داضت :دکتش هؼیي چْشُای فشّیختِ ػلوی ٍ داًطوٌذ
تضسگ لشى حاضش است کِ دس عَل ػوش کَتاُ خَد آثاس ٍ اًذیطِّای خَتی اص خَد تِ خا گزاضتِ است کِ هیتَاًذ ساُگطای تسیاسی
اص هطکالت صتاى ٍ ادب فاسسی دس سالّای آیٌذُ تاضذ .ایطاى ٍخَد دکتش هؼیي سا گٌدیٌِای گشاًثْا تشای ًسل کًٌَی ٍ ًسلّای آیٌذُ
تشضوشد ٍ ّوگاى سا تِ تْشُ تشداسی اص آثاس استاد هؼیي فشاخَاًذ .ایطاى ضخصیت ػلوی ٍ فشٌّگی دکتش هؼیي دس ػوش کَتاُ اها پشثوش
آى استاد فمیذ ،الگَیی ضایستِ تشای خَاًاى آیٌذُساص تَیژُ دس حَصُ صتاى فاسسی اػالم کشد کِ ایي هشاسن هحلی تشای تدلی ایي ّذف
است .ایطاى دس خاتوِ اص دستاًذسکاساى تشگضاسی هشاسن گشاهیذاضت استاد دکتش هؼیي سپاسگضاسی کشدًذ.
سخٌشاى پایاًی هشاسن خاًن دکتش هْذخت هؼیي ،دختش استاد دکتش هؼیي تَدًذ کِ ضوي تمذیش ٍ تطکش اص ّوِ دست اًذسکاساى ایي
هشاسن خصَصاً تٌیاد ًخثگاى استاى گیالى دس تشگضاسی ایي هشاسن اظْاس داضتٌذ :دکتش هؼیي ػِشق خاصی دس پیطثشد فشٌّگ ایي هشص ٍ
تَم داضت ٍ ایطاى اٍلیي ضخصی تَدًذ کِ هَفك تِ دفاع اص اٍلیي سسالِ دکتشی غیش پضضکی دس ایشاى ضًَذ .سسالِ ایطاى دس ضوي اٍلیي
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سسالِ دس سضتِ صت اى ٍ ادتیات فاسسی کطَس دس تَد کِ تِ ساٌّوایی دکتش پَسداٍٍد ٍ داٍسی ػالهِ دّخذا دس  17ضْشیَس  1321صَست
گشفت .ایطاى ضشحی اص تشگضاسی خلسِ دفاع ٍ سَاالت هغشح ضذُ دس خلسِ سا تِ ًمل اص آى هشحَم ًمل کشد.
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دس پایاى ایي هشاسن تاتلَفشش ًفیس تا تصَیش دکتش هؼیي اص عشف تٌیاد ًخثگاى استاى گیالى ٍ ًیض اسج ًاهِ آلای دکتش سَسًا ستاسی
هؼاٍى ػلوی ٍ فٌاٍسی سیاست خوَْسی تا حضَس استاًذاس گیالى ،سئیس داًطگاُ گیالى ،هذیش کل فشٌّگ ٍ اسضاد اسالهی گیالى،
ضْشداس ٍ فشهاًذاس ضْشستاى آستاًِ اضشفیِ ٍ خوؼی اص هماهات هحلی تِ سشکاس خاى هْذخت هؼیي اّذا گشدیذ.
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اضافِ هیًوایذ کِ خالصِ ای اص صًذگیٌاهِ استاد هؼیي ّوشاُ تا ضشحی اص اّذاف تٌیاد ًخثگاى اص تشگضاسی هشاسن تکشین ٍ الگَساصی
ًخثگاى ،تیي کلیِ ضشکت کٌٌذگاى دس هشاسن تَصیغ گشدیذ.

5

