بزگشاری مزاسم چهل و هشتمین سالزوس درگذشت استاد دکتز محمد معین ()3131/40/31
طبق سٌت ّزسالِ ٍ با حضَر بٌ٘اد ًخبگاى استاى گ٘الى ،ستاد بشرگذاضت استاد دکتز هحوذ هع٘ي ،بِ هٌاسبت چْل ٍ ّطتو٘ي سال
درگذضت آى استاد فزساًِ ،هزاسن بشرگذاضتٖ در ضاهگاُ پٌج ضٌبِ  31ت٘ز سال جارٕ ساعت  13در هحل آراهگاُ اٗطاى ٍاقع در
ضْزستاى آستاًِ اضزفِ٘ بزگشار ًوَد.

در اٗي هزاسن آقإ دکتز س٘ذعباس صالحٖ ٍسٗز فزٌّگ ٍ ارضاد اسالهٖ طٖ سخٌاًٖ با ب٘اى اٌٗکِ اٗزاى سابقِ طَالًٖ در فزٌّگًاهِ
ًَٗسٖ داردً ،قص استاد هع٘ي را در فزٌّگ ًاهِ ًَٗسٖ بٖ بذٗل داًست .آقإ دکتز صالحٖ اظْار داضت :استاى گ٘الى دارإ هفاخز ٍ
فزّ٘ختگاى سٗادٕ است کِ استاد هع٘ي ٗکٖ اس آًْاست .اٗطاى در بخص دٗگزٕ اس سخٌاى خَد افشٍدًذ :اٌٗگًَِ هزاسنّا فزصتٖ است
تا ًسل آٌٗذُ بذاًٌذ اهثال استاد هع٘يّا چگًَِ تَاًستٌذ با تالش ٍ کَضص ٍ تحول سختّٖإ بس٘ار بِ اٗي درجِ ٍ جاٗگاُ بزسٌذٍ .سٗز
فزٌّگ ٍ ارضاد اسالهٖ در پاٗاى حواٗت خَد را اس راُ اًذاسٕ بٌ٘اد هع٘ي در استاى گ٘الى اعالم داضتٌذ.
در اٗي هزاسن ّوچٌ٘ي دکتز سارع سزپزست استاًذارٕ گ٘الى ٍ دکتز قزباًٖ ًواٌٗذُ هزدم ضْزستاىّإ آستاًِ اضزفِ٘ ٍ بٌذر ک٘اضْز در
هجلس ضَرإ اسالهٖ سخٌاًٖ اٗزاد ًوَدًذ .در پاٗاى اٗي هزاسن بِ تعذادٕ اس هٌتخب٘ي ضْزستاى لَح تقذٗز ٍ تٌذٗس هزاسن اعطا ضذ.
ّوچٌ٘ي اس سَٕ آقإ دکتز صالحٖ ٍسٗز فزٌّگ ٍ ارضاد اسالهٖ تٌذٗس هزاسن بِ خاًن دکتز هْذخت هع٘ي فزسًذ استاد هع٘ي اّذا
گزدٗذ.
استاد دکتز هحوذ هع٘ي؛ پذٗذآٍرًذٓ اثز بٖبذٗل «فزٌّگ هع٘ي» ،در سال  3121در هحلٔ سرجَب رضت هتَلذ ضذ ٍٕ .کِ در سال
 ، 3131بزًذٓ ًطاى عالٖ ادب ٍ ٌّز فزاًسِ ضذٗ ،کٖ اس بشرگاى کطَر در سهٌِّ٘إ سهٌ٘ٔ تأل٘ف ،تصح٘ح ٍ تزجوِ است .در ب٘ي آثار
اٗي استاد فزساًِ هٖ تَاى فزٌّگ فارسٖ هعزٍف بِ فزٌّگ هع٘ي را فاخزتزٗي اثز اٍ داًست .دٍرٓ کاهل فزٌّگ فارسٖ ،ضاهل لغات
فارسٖ ،لغات ٍ تزک٘بات عزبٖ هتذاٍل در فارسٖ ،لغات ارٍپاٖٗ کِ بِ تذرٗج در فارسٖ ٍارد ضذُ ٍ اعالم اضخاظ ،اعالم جغزاف٘اٖٗ،
در ّفت ّشار ٍ ًْصذ صفحِ ٍ در ضص هجلذ است .اضافِ هًٖواٗذ کِ بٌ٘اد ًخبگاى استاى گ٘الى اس اعضإ ستاد بشرگذاضت استاد
دکتز هحوذ هع٘ي هٖباضذ.

