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سخن آغازین

»مفاخر و مشاهير« برگ زرینی در تاریخ درخشان دانشگاه تهران و نشان دهنده نقش و مشاركت 
باالی این دانشگاه در تحوالت علمی، فرهنگی، سياسی و اجتماعی كشور از ابتدای تأسيس در 

سال 1313 )1934 ميالدی( تاكنون می باشد.
انتخاب مفاخر و مشاهير دانشگاه تهران در دو مقطع تاریخی مهم صورت گرفته است: اولين بار 
سال 1383 و در زمان ریاست جناب آقای دكتر فرجی دانا به مناسبت بزرگداشت هفتادمين 
سالگرد تاسيس دانشگاه تهران؛ و دومين بار نيز در سال 1393 و در زمان ریاست جناب آقای 
دكتر محمود نيلی احمدآبادی)دوره فعلی( به مناسبت ویژه برنامه گراميداشت هشتادمين سال 

تاسيس دانشگاه تهران.
 در هر دو دوره، فرایند انتخاب مفاخر و مشاهير دانشگاه )فهرست فعلی( بر اساس مکانيسم های 
از  با معرفی از سوی واحدهای زیرمجموعه دانشگاه، اعم  طوالنی و چندمرحله ای بوده كه 
دانشکده ها و دانشکدگان و پردیس ها و مراكز تحقيقاتی، آغاز و در نهایت در ستاد مركزی 

دانشگاه مورد تأیيد و تصویب قرار می گرفته است.
در انتخاب مشاهير و مفاخر، عالوه بر شأن و معيارهای علمی و پژوهشی دانشگاهی، اشتهار 
عمومی، تاثيرگذاری فراگير، دامنه اثرگذاری در سطوح ملی، منطقه ای و بين المللی، اخالق 
علمی، و … از جمله مهمترین شاخص های انتخاب برای قرار گرفتن در این ليست بوده است.

آنچه در این اثر گردآوری شده است، ليست مفاخر و مشاهير منتخب دانشگاه تهران براساس 
فهرست الفبایی از ابتدا تا كنون، به همراه شرح كوتاهی از زندگی نامه، مهمترین آثار، تاليفات 
و دستاوردها و تا حدودی نيز شرح خدمات و حوزه اثرگذاری آنها است كه باعث ماندگاری 
یاد و نام آنها در تاریخ معاصر شده است. بدیهی است كه با توجه به محدودیت های فنی و در 
برخی موارد نيز كميابی منابع، در بيان شرح حال و معرفی آثار و دستاوردهای مفاخر و مشاهير 

دانشگاه، اصل بر موجز گویی و رعایت اختصار بوده است. 
این اثر اگرچه قطعا دربردارنده تمامی مفاخر و مشاهير دانشگاه  تهران نيست، اما جلوه ویژه ای 
از نقش و تاثيرگذاری اجتماعی، علمی، فرهنگی و سياسی دانشگاه تهران به خصوص در برهه ها 

و بزنگاه های تاریخی كشورمان در دوران معاصر را به نمایش می گذارد.
در پایــان برخود الزم می دانم هم از دست اندركاران اجرایی انتخاب مفاخر و مشاهير دانشگاه 
تهران در آیين های هفتادمين و هشتادمين سال تاسيس دانشگاه تهران و هم از همت و تالش 
تمامی دســت اندركاران تهيه این مجموعه به خصوص همکاران خوب و تالشگر حرفه ای در 

اداره كل روابط عمومی كه برای تهيه این اثر اهتمام ویژه داشته اند، قدردانی نمایم.

عباس قنبری باغستان
اداره کل روابط عمومی دانشگاه تهران
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دکتر مهدی آرذ
صصی: زپشکی رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۲۸۰، مشهد
وافت: ۹ خرداد ۱۳۷۳

دكتر مهدی آذر دارای دكتری پزشکی از دانشگاه ليون پاریس و عضو هيأت علمی دانشکده پزشکی 
دانشگاه تهران، استاد كرسی پزشکی بالينی، دولتمرد ایرانی، وزیر فرهنگ در زمان نخست وزیری دكتر 

مصدق است.
این استاد بنام پزشکی، دوره تکميلی بيماری های گوارشی را در بخش پروفسور ویالره طی نمود و 
پایان نامه خود را تحت عنوان »ناراحتی های ناشی  از اشکال جریان و جذب و دفع هوا و بخارات دیگر 
معده و امعاء« تهيه كرده و سرانجام در سال 1313 موفق به گذراندن پایان نامه خویش شد و دانشنامه 
دكترای پزشکی خود را از دانشگاه پاریس گرفته و به دریافت مدال برنز نيز مفتخر  گردید. دكتر آذر در 

پاریس زیر نظر استاد معروف« Ravaut«، روش درمان كردن بيماری های پوست را آموختند.
مهدی آذر عالوه بر مقام واالیی كه در پزشکی داشت، در ادب فارسی و عربی هم دست داشت. مردی 
ادیب، نکته پرداز و خوش بيان بود. در جوانی در مشهد شاگردی ادیب نيشابوری را كرده بود و در محضر 
استاد فروزانفر، از ادبای بزرگ ایران به درس نشسته بود. وی می گوید عربی را برای این خوانده است كه 

از كتب طبی مثل قانون ابن سينا استفاده كند.
وی پایه گذار رشته طب داخلی در ایران به شمار می آید كه در كنار تدریس، تفحص و تحقيق در پزشکی، 
آثار ماندگاری را نيز از خود به جای گذاشته است. از آن جمله می توان به آثاری چون »بيماری های 
سریشم زدایی«، »طب بالينی«، »بيماری های عفونی« و مقاله ای راجع به ماالریا اشاره كرد. همچنين او در 
سال های آخر عمر خود بعضی از خاطرات خود را تقریر و تحریر كرد، از جمله آنچه درباره مرحوم ادیب 

نيشابوری نوشت و در مجله آینده چاپ شد، و تقریرات او در سلسله »تاریخ شفاهی ایران«.
مهدی آذر از سياستمداران بنام در زمان نخست وزیری دكتر مصدق است. در سال 1331 به مقام وزارت 
فرهنگ منصوب شد و عالوه بر آن »ریاست بهداری وزارت پيشه و هنر«، »ریاست بخش پزشکی 
بيمارستان وزیری«، »ریاست بيمارستان رازی«، »ریاست كميسيون روابط خارجی جبهه ملی«، »مدیر 

روزنامه جبهه ملی«، در كارنامه شغلی ایشان قرار دارد.
از یادگارهای ارزشمند این استاد فقيد می توان به اهداء كتابخانه اش كه مجموعه ای از كتاب های پزشکی 
و ادبی و اجتماعی و نقد ادبی و چند نسخه خطی بود به كتابخانه مركزی دانشگاه تهران و كتابخانه اهدایی 

مجتبی مينوی و … اشاره كرد.

دکتر مهدی آرذ
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آرذاتش آرذنوش
صصی: ادبیات رعب رشته تخ
سال و محل تولد: ۱۳۱۶، قم

وافت: مهر ۱۴۰۰

دكتر آذرتاش آذرنوش دارای دكترای ادبيات عرب از دانشگاه فرانسه، استاد دانشکده الهيات دانشگاه تهران، 
مشاور عالی در بخش ادبيان عرب، عضو شورای عالی علمی، عضو هيأت های مشاوران عالی دانشنامه 

فرهنگ مردم ایران و تاریخ جامعه ایران، مؤلف و ویراستار، در مركز دایره المعارف بزرگ اسالمی است.
در ایران و در عرف خاص چون سخن از آموزش زبان عربی به ميان می آید، ناخودآگاه نام استاد آذرنوش 
تداعی می شود. این استاد ممتاز رشته های ادبيات عرب و پژوهش های قرآنی دانشگاه، به عنوان نخستين 

ایرانی موفق به اخذ درجه دكترا در رشته ادبيات عرب شد.
نگاهی به فهرست آثار استاد دكتر آذرنوش نشان می دهد كه او از زمان های آغازین تحقيق و پژوهش در 
روزگار جوانی، هدف واحد را در برابر خود قرار داد، شناسایی و شناساندن فرهنگ و تمدن ایران در جامعۀ 
عربی پيش از اسالم و قرون اوليۀ پس از ظهور اسالم بود. استاد به دنبال بيان تأثير ایرانيان بر غنای زبان 
عربی بود. همچنين ایشان قصد داشت نشان دهد كه چگونه ایرانيان، با هوشمندی تمام توانستند این زبان 
را از آن خود كنند. به جرأت می توان گفت كه دكتر آذرنوش همۀ همت خود را صرف كاوش در آن دورۀ 

مهم تاریخی كرد تا پيوستگی عناصر هویت ایرانی را نشان دهد.
از مهمترین آثار ایشان می توان به كتاب »چالش ميان فارسی و عربی« اشاره كرد. یکی از مسائل مهم در 
تاریخ عمومی ایران پس از اسالم و در تاریخ ادبی ایران، این است كه زبان فارسی چطور به وجود آمده و 
توانست در مقابل زبان عربی بایستد و مقاومت كند. دكتر آذرنوش در این كتاب نتيجه می گيرد كه مردم 
عامی ایران بودند كه زبان فارسی را حفظ كردند نه حکومت ها. همچنين كتاب »راه های نفوذ فارسی در 
زبان تازی« از آثار ماندگار این استاد فرهيخته است. بخش اصلی كتاب عبارت است از بررسی آخرین 
دولت هایی كه پيش از اسالم، در اطراف عربستان وجود داشته اند و نویسنده كوشيده همۀ آثار ایران و تمدن 
ایرانی را كه در تاریخ این دولت به چشم می خورد بازنماید. در این كتاب به موضوع فتح یمن به دست 
ایرانيان، حاكمان ایرانی یمن، و نيز اسالم آوردن ایشان پرداخته و سعی كرده اشتباهات تاریخ نویسان را 

در مورد نام و تعداد حکام ایرانی یمن تصحيح كند.
از سایر آثار دكتر آذرتاش آذرنوش می توان به »ترجمه فتوح البلدان بالذری«، »تاریخ زبان و فرهنگ عربی«، 
»تاریخ ترجمه از عربی به فارسی«، »ترجمۀ مقدمه بر الشعر و الشعرای ابن قتيبه« و »تاریخ چوگان« اشاره كرد.

از این استاد بنام ادبيات عرب بيش از 170 مقاله ارزشمند منتشر شده كه هر یك سند افتخار زرینی در 
تاریخ ادبيات و به ویژه تاریخ ادبيات ایران آنجا كه با ادبيات عرب گره می خورد، به شمار می رود. دكتر 
آذرنوش در این مدت بيش از 550 مقاله نيز ویرایش كرده اند و نثر فاخری كه ایشان به كار برده به قدری 

آموزنده بوده كه نقش بسيار خوب و تأثيرگذاری در موفقيت دایرۀ المعارف بزرگ اسالمی داشته است.
از جوایز متعدد و افتخارات این استاد تمام دانشگاه می توان به موفقيت سه اثر از آثارش به دریافت عنوان 
كتاب سال جمهوری اسالمی ایران اشاره كرد. این سه كتاب عبارت اند از: ترجمه »موسيقی الکبير« اثر فارابی 
)1375(، »ترجمه اطلس تاریخ اسالم«، اثر حسين مؤنس )1376( و »فرهنگ معاصر عربی فارسی« )1379(.

انتخاب به عنوان چهره ماندگار ادبيات عرب در اولين همایش چهره های ماندگار در سال 1380 از افتخارات 
دیگر این بزرگوار به شمار می آید.

آرذاتش آرذنوش
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محمد آشوری
صصی: علوم جنایی رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۳۲۱، قزوین

دكتر محمد آشوری دارای دكترای علوم جنایی از دانشکده حقوق پاریس و عضو هيأت علمی گروه 
حقوق كيفری و بزه شناسی دانشکده حقوق و علوم سياسی دانشگاه تهران، استاد آیين دادرسی كيفری، 
رئيس موسسۀ تحقيقات علوم جزایی و جرم شناسی، عضو انجمن بين المللی حقوق دانان فرانسه زبان، 

عضو كميته پژوهشی یونسکو در ایران است.
مشاركت فعال در راه اندازی دوره كارشناسی ارشد مجتمع آموزش عالی قم )پردیس فارابی( و دوره 
دكتری علوم جزایی و جرم شناسی دانشگاه تهران از فعاليت های مهم آموزشی این استاد برجسته به 

شمار می آید.
شالوده ی اندیشه های این استاد گرانمایه در تأثير عوامل مختلف بر ارتکاب جرم شکل گرفته است و 
برای شناخت و ترسيم بهتر این حوزه، ایشان نظام های حقوقی جهان را در ادوار مختلف تاریخی تحت 
بررسی و موشکافی قرار داده اند. همواره تاكيد دكتر آشوری بر رابطه ميان آموزش های حقوقی و رفتار 
مبتنی بر اصول حقوقی بوده است. از نکات برجسته در كارهای پژوهشی وی؛ پژوهش صرف تحقيق 

نيست بلکه در راستای گره گشایی از امور است.
این استاد فرهيخته و از چهره های تأثيرگذار عرصه حقوقی كشور، در زمينه های »بزه كاری اطفال، 
آلمان، آمریکا، ژاپن.  فرانسه،  آیين دادرسی كيفری  سياست جنایی، زندان. جایگزین های زندان، 
جرم شناسی پدیده كودكان كار، اصالح كودكان، جرم شناسی، تاریخ حقوق كيفری، تاریخ فقه، فقه و 
اصول« به فعاليت پژوهشی پرداخته و تاكنون ده ها اثر از ایشان در قالب كتاب تأليف و ترجمه شده. 

برخی از آثار دكتر محمد آشوری بدین شرح است:
دادرسی كيفری،  آیين  نظام ها و تحوالت  دادرسی 1،  آیين  دادرسی كيفری« )2 جلد(، در  »آیين 
دعاوی ناشی از جرم، دعوای عمومی و دعوای خصوصی مورد بررسی قرار گرفته و اما آیين كيفری 
2، تحقيقات مقدماتی، اصول حاكم بر تحقيقات مقدماتی و جایگاه قاضی تحقيق )دیدگاه مقایسه ای(، 
افزایش تدریجی اختيارات مقام تعقيب در حقوق ایران، صالحيت برون مرزی در قانون مجازات 
اسالمی، و بسياری مبحث مهم حقوقی دیگر را نيز در بر دارد. همچنين در كتاب »حقوق بشر و مفاهيم 
مساوات، انصاف و عدالت« گروهی از نویسندگان حوزه حقوق، زیر نظر دكتر محمد آشوری، به كار 
تأليف و پژوهش پرداختند و مجموعه ای را بوجود آوردند كه از منابع مهم علم حقوق در ایران است.

»جایگزین های زندان یا مجازات های بينابين«، »حقوق كيفری اروپایی«، »دفاع اجتماعی«، »اصول 
احتياطی«،  توقيف  پيرامون  »بحثی  معاصر«،  حقوق  بزرگ  »نظام های  سوریه«،  جزایی  محاكمات 
»عدالت كيفری« از دیگر آثار دكتر مهدی آشوری است. وی بيش از 20 مقاله تأليف شده و تعدادی 
مقاله ترجمه شده در نشریات داخلی و دو مقاله تأليفی برای نشریات علمی خارج از كشور را در 
مقطع كارشناسی ارشد و 10  در  پژوهش  از 300  بيش  دارد. همچنين  علمی خود  بار  پر  كارنامه 
پژوهش در مقطع دكتری به راهنمایی و مشاوره ایشان انجام شده  است كه طرح های »مهاجرت و جرم 

در حوزه قضائی كرج و جایگزین های زندان« به عنوان طرح های برگزیده دانشگاهی شناخته شدند.

محمد آشوری
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هلل آل بوهی اسدا
صصی: علوم ریاضی رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۲۸۷ دیلمان، گیالن
وافت: ۲۵ شهریور ۱۳۸۱        

دكتر اسداهلل آل بویه دارای دكتری علوم ریاضی از دانشگاه سوربن پاریس و عضو هيأت علمی 
دانشکده علوم دانشگاه تهران، ریاضی دان، سياستمدار، روزنامه نگار و ادیب ایرانی است.

استاد آل بویه با آگاهی از ظرافت و قداست خاص دانش ریاضيات به ویژه هندسه، كه از مبانی 
یقينی برخوردار می باشد، عمر شریف خود را در فراگيری و تدریس آن سپری كرد. آل بویه در 
یادگيری علم هندسه به استادان بزرگ ایرانی، هم چون مرحوم ميرزا غالمحسين رهنما اكتفا نکرد و 
برهه ای از عمر خود را به كسب علم و معرفت از محضر استادان فرانسوی پرداخت كه تمامی آن 
استادان، جد و جهد او را در طلب علم و دانش می ستودند و گواهی نامه هایی كه به دست آورده، 
صادق بر این حقيقت است. درباره عملکرد بی نظير این استاد ریاضی، باید به این مساله اشاره كرد 
كه ایشان از بنيانگذاران ترجمه اصطالحات ریاضی به فارسی در فرهنگستان ایران است. به جای 

نصف الزاویه واژه نيمساز و به جای قائم الزاویه، مثلث راست گوشه را پيشنهاد كرد.
مناسبات مختلف  فناوری و  با صنعت،  پيوند علم  ارتباط و  تبيين بحث  با  استاد فرهيخته،  این 
اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، به جامعه ی علمی و دانشگاهی خدمت مضاعفی كرده است. زبان 
خاص و دور از پيرایه ی به كار رفته در تاليفات استاد آل بویه، در دوره ی اوج مدرنيزم در دهه ی 

60 و 70 ميالدی از نگاه امروزی، ادبيات و نحوه ی نگارش »پسامدرنيستی« را تداعی می كند.
این استاد برجسته در حوزه علوم ریاضی، ده ها كتاب درسی در رشته ریاضيات به ویژه هندسه 
برای دانشجویان و دانش آموزان دبيرستان تأليف كردند و مقاله های علمی و فلسفی بی شماری در 
نشریات آن روزگار به چاپ رساندند. آل بویه عالوه بر دانش ریاضی از قریحه و ذوق شاعری نيز 
بهره كافی داشته است. تخلص او در شعر عمدتًا »بویه« است و بيشتر اشعار او تعليمی و اخالقی 
است. غزل های او سرشار از مضامين عاشقانه و عارفانه است و مجموعه »ترانه های بویه«، »مجموعه 
شعر دیوان بویه«، از تأليفات ایشان در عرصۀ شعر و ادب است و »ترانه های بازپسين« آخرین 
دفتر شعر استاد است كه بعد از مرگش چاپ شد. همچنين آثار نظم و نثر او در مجله ی »سخن« و 

روزنامه ی »سازمان« به چاپ رسيده است.
دكتر اسداهلل آل بویه، عالوه بر تدریس در دانشگاه، به دليل استعداد مدیریتی كه داشت مشاغل 
اداری متعددی از قبيل ریاست كل كارگزینی وزارت دارایی، مدیریت كل دبيرخانه دانشگاه تهران، 
معاونت وزارت فرهنگ، عضویت در شورای عالی فرهنگ، عضویت در شورای عالی دانشگاه و 
شورای عالی معادن را به عهده داشته است. استاد آل بویه پس از دوران بازنشستگی، چندی به 
فعاليت های اجتماعی پرداخت و روزنامه ی »سازمان« را دایر كرد و به دنبال آن، حزب »آهنگ ما« 

را بنياد نهاد، كه پس از كودتای 28 مرداد 1332 به تعطيلی گرایيد.

هلل آل بوهی اسدا
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ژاهل آموزگار
صصی: فرهنگ و زبان اهی باستانی رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۳۱۸، خوی

دكتر ژاله آموزگار استاد بنام رشته فرهنگ و زبان های باستانی در دانشگاه تهران است كه كهنه كاران 
این رشته به ایشان، لقب »بزرگ بانوی مطالعات ایران ِ باستان« را داده اند.

دكتر آموزگار، اسطوره شناس، مترجم، نویسنده، پژوهشگر بنياد فرهنگ ایران، عضو فرهنگستان زبان 
و ادب فارسی و عضو شورای عالی علمی مركز دایره المعارف بزرگ اسالمی است و عضویت هيأت 
مشورتی انجمن ایران شناسی فرانسه در ایران و عضویت گروه انتخاب كتاب را در كارنامه پربار خود 

دارد.
ژاله آموزگار دكترای زبان های باستانی خود را از دانشگاه سوربن فرانسه دریافت كرد و با رتبه علمی 
استادی، عضو هيأت علمی دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه تهران است. این بانوی پرتالش 

عرصه فرهنگ و زبان های باستانی، در سال 1385 با باالترین درجه استادی، بازنشسته شده است.
درباره عملکرد بی نظير این استاد فرهنگ و زبان باستانی، باید به این مساله به صورت جدی اشاره 
كرد كه ایران  پژوهان و محققان این حوزه، آموزگار را پيشاهنگ در مطالعات ایران باستان، به ویژه 
بازشناسایی متون پهلوی و اساطير ایرانی و ادبيات زردشتی می دانند و معتقدند كه آثار تأليفی و 
تحقيقی او ابزار كاری برای تدریس و یادگيری هرچه بهتر متون باستانی است كه مطالب آن با 

ساده ترین و رساترین زبان، بيان شده است.
با پژوهشی در كارنامه علمی فعاليت های دكتر آموزگار می توان به این موارد اشاره كرد: تأليف، 
ترجمه و نگارش مقاله در باب اساطير، زبان ها و ادیان ایران باستان، متون پهلوی و ادبيات فارسی 
زرتشتی از جمله مهمترین زمينه های كاری دكتر آموزگار است و همکاری با بنياد فرهنگ ایران را 

می توان نقطه عطف زندگی ایشان محسوب كرد.
آثار و نوشته های دكتر آموزگار كه برخی با همکاری دكتر تفضلی نوشته شده است، كمك فراوانی به 
شناخت هرچه بيشتر متون باستانی ایران كرده است. كتاب هایی چون زبان پهلوی، ادبيات و دستور 
آن و شناخت اساطير ایران از آن دست كتاب هاست كه به صورت روشمند و با زبانی ساده و قابل 
فهم نوشته شده و به عنوان مرجع و منبع موثق و مورد استناد بسياری از محققان و پژوهشگران در این 

عرصه و به عنوان كتاب درسی در دانشگاه های داخلی و خارجی تدریس می شود.
یکی از زمينه های مطالعاتی بسيار شاخص دكتر آموزگار كار بر روی كتاب »پنجم دینکرد« است كه 
دامنه مطالعاتش را به حوزه اساطير و زبان های باستانی منحصر كرد. البته به علت اینکه منابع فارسی 
درباره مطالعات ایرانی به طور روشمند در دسترس نبود پس از مدتی، »پنجم دینکرد« توسط پروفسور 

فيليپ ژینيو در انتشارات دانشگاه پاریس به چاپ رسيد.
ژاله آموزگار در ترجمه نيز ید طوالیی دارد. كتاب »نمونه های نخستين انسان، نخستين شهریار در 
تاریخ افسانه ای ایران« ترجمه مشترک ژاله آموزگار و احمد تفضلی در سال 1368 برنده كتاب سال 
شد و در همان سال لوح تقدیر از دانشگاه تهران دریافت كرد. از دیگر تاليفات این استاد ارزشمند 
می توان به »ایران باستان«، »ماریان موله«، »شناخت اساطير ایران«، »اسطوره زندگی زردشت«، 

ژاهل آموزگار
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»اداویراف نامه )ارداویرازنامه(«، »زبان پهلوی، ادبيات و دستور آن«، »تاریخ اساطيری ایران«، »زبان، 
فرهنگ«، »اسطوره نظارت و كوشش در چاپ كتاب تاریخ ادبيات پيش از اسالم«، »تجدیدنظر و 
تجدیدچاپ كتاب مينوی خرد« و »نظارت در ترجمه كتاب كتيبه های هخامنشی« نوشته پير لوكوک 

نيز اشاره كرد.
از سایر آثار تأليفی و ترجمه ای دكتر آموزگار مواردی مانند تاریخ اساطيری ایران در مجموعه »ایران«، 
دایره المعارف بزرگ اسالمی نيز به چشم می خورد. خانم دكتر آموزگار بيش از 13 كتاب، 57 مقاله 
علمی، پژوهشی و ترویجی به زبان فارسی، 7 مقاله به زبان انگليسی، 29 سخنرانی در دانشگاه ها و 
مجامع علمی و بين المللی و عضویت در هيأت تحریریه 8 نشریه داخلی را نيز در فعاليت های پژوهشی 

خود دارد.
این استاد فرهيخته دانشگاه تهران دارای جوایز و نشان هایی ازجمله نامزدی دریافت جایزه »یك عمر 
تالِش ممتاز« از سوی انجمن بين المللی مطالعات ایرانی در خرداد 1389، جایزه نشاِن عالی دولت 
فرانسه یا )لژیون دونور( توسط سفير فرانسه در سفارت این كشور در تيرماه 1395و همچنين جایزه 
سرو ایرانی به پاس یك عمر تالش علمی و فرهنگی و خدمت به بازشناسی آثار و نوشته های بازمانده 

از ایراِن كهن از سوی انجمن ایران شناسی دانشگاه تهران در دی 1395 است.
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مرتضی آیت اهلل زاده شیرازی
صصی: زبان و ادبیات رعب رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۳۰۷، نجف
وافت: ۱۴ شهریور ۱۳۷۹

دكتر مرتضی آیت اهلل زاده شيرازی دارای دكترای رشته زبان و ادبيات عرب و علم القرآن از دانشگاه 
قاهره مصر و عضو هيأت علمی دانشکده الهيات و معارف اسالمی دانشگاه تهران، پژوهشگر، عضو 
شورای انتشارات دانشگاه تهران، عضو هيأت مؤلفان لغت نامه دهخدا، عضو كميسيون ارزشيابی 

مدارک خارجی وزارت فرهنگ و آموزش عالی است.
    دكتر آیت اهلل زاده شيرازی، قرآن پژوه معاصر و استاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده الهيات 
دانشگاه تهران، به عنوان نخستين دانشجوی اعزامی از دانشگاه تهران، به منظور ادامه تحصيل در مدارج 
عاليه، بورسيه دانشگاه قاهره شد و از محضر استادان نامدار دانشگاه قاهره )دكتر طه حسين، دكتر یحيی 

الخّشاب، دكتری شوقی ضيف دكتر یحيی قلماوی( بهره برد.
وی در طول حيات علمی اش، به مدت 21 سال سردبير نشریه علمی و پژوهشی دانشکده ادبيات بود و 
به تأليف و ترجمه بيش از 25 اثر و نگارش حدود بيست مقاله در مجالت معتبر داخلی و خارجی توفيق 
یافت. برخی از آثار استاد شيرازی بدین قرارند: ترجمه كتاب »االدب المقاِرن با نام ادبيات تطبيقی«، 
بررسی و پژوهش این تأثير و تأثرها و دادوستدهای فکری و ادبی ميان مّلت ها و تالش در جهت یافتن 
عالئق و پيوندهای تاریخی ميان آثار ادبی جهان، موضوع ادبيات تطبيقی را تشکيل می دهد. بنابراین 
محور پژوهش در ادبيات تطبيقی تبيين جریان های ادبی جهان و رابطه ملی و ميهنی با آن ها و استمرار 
این رابطه از طریق اثرگذاری و اثرپذیری است. همچنين نثر شيوای مترجم و توضيحات و تعليقات 

عالمانه وی كه خود می تواند اثری مستقل بشمار آید؛ در خور تحسين است.
كتاب مقدمه و تصحيح تفسير »تفسير سواطع االلهام« از دیگر آثار ارزشمند این استاد فرهيخته است. 
تالش برای فهم مقاصد قرآن و شکافتن جوانب گوناگون آن، عرصه های مختلف این كتاب را در 
برمی گيرد: تفسير آیات، شناخت علوم قرآن، ادبيات قرآن و آنچه به سبك بيانی قرآن مربوط می گردد 

و جز آن.
از سایر آثار تأليفی و ترجمه ای دكتر شيرازی مواردی مانند ترجمه ی و تحشيه كتاب »نظام حکومت 
و مدیریت اسالم در غرب«، ترجمه كتاب »جامعه ی سياسی اسالمی، مبانی فقهی و تاریخی«، تصحيح 
بخشی از تفسيری كهن به پارسی، فرهنگ اصطالحات روز و فرهنگ چند زبانه مجمُع الُلّغات به چشم 

می خورد.
دریافت »االجازۀالعالميه« از »معهد الدراسات االسالمّيۀ«، تدریس زبان و ادبيات فارسی در دانشگاه 

قاهره و دانشگاه االزهر از افتخارات این استاد تمام دانشگاه تهران است.

مرتضی آیت اهلل زاده شیرازی
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حسن ارباهیم زاده معبود
دكتر حسن ابراهيم زاده معبود دارای دكتری زیست شناسی دانشگاه پاریس و عضو هيأت 
علمی دانشکده علوم دانشگاه تهران، پدر علم فيزیولوژی گياهی، رئيس انجمن زیست شناسی 
ایران، عضو پيوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی ایران، عضو شورای واژه گزینی و 

كارگروه های واژه گزینی زیست شناسی در فرهنگستان زبان و ادب فارسی است.
كارنامه  در  كه  است  زیست شناسی  رشته  بنام  پژوهشگر  و  استاد  معبود  ابراهيم زاده  دكتر 
افتخارات خود، ایجاد و راه اندازی آزمایشگاه فيزیولوژی گياهی، دایر كردن دوره دكتری 
پایه،  علوم  و  زیست شناسی  برنامه ریزی  كارگروه های  در  مسئوليت  گياهی،  فيزیولوژی 

ریاست دانشکده علوم دانشگاه تهران و قائم مقام ریاست دانشگاه تهران را ثبت كرد.
بنيان گذاری و تأسيس انجمن زیست شناسی ایران به كمك تعدادی از اساتيد دانشگاه های 
ایران در شاخه های مختلف زیست شناسی یکی از برگ های درخشان كارنامه دكتر ابراهيم زاده 
است كه منجر به همکاری های وسيع ميان دانشکده ها و گروه های زیست شناسی دانشگاه های 
متنوع صورت  فعاليت های  مدیریت  برای  را  هماهنگ  و  منسجم  بستری  و  كشور  سراسر 
انتشار مجالت علمی  با برگزاری كنگره های ملی و بين المللی در ایران،  گرفته در ارتباط 
- پژوهشی در زمينه تحقيقات زیست شناسی، راه اندازی و برگزاری المپيادها و جشنواره ها 

فراهم ساخت.
»فيزیولوژی  مجموعه چند جلدی  از  می توان  معبود  ابراهيم زاده  دكتر  تأليفات  مهم ترین  از 
گياهی« نام برد. این كتاب تحليل گر تمایز گياهان و اشکال مختلف آن است كه دقت در 
آنها ما را با توانایی های بالفعل و امکان آشکار كردن توانایی های بالقوه و منشأ این توانایی ها 
در گياهان آشنا می سازد. در كتاب مزبور بررسی مکانيسم مولکولی تمایز نشان می دهد كه 
پروتئين ها و آنزیم ها در وقوع تمایز نقش اساسی دارند و تغييرات مرفولژیکی در گروه های 
مختلف گياهی از ظهور تغييرات بيوشيميائی در آن ها ناشی می شود. كتاب دیگری كه از 
دكتر ابراهيم زاده معبود به یادگار مانده »بيوشيمی« است. كتاب بيوشيمی شامل بحث های 

تخصصی پيرامون شيمی آلی و كاربردهای علم شيمی در زیست شناسی گياهی می باشد.
»زیست شناسی عمومی«، »بيوشيمی مولکولی«، »زیست شناسی سال های دوم، سوم، چهارم 
فقيد  استاد  این  ارزشمند  آثار  از  نيز  دیگر  تاليفات  بسياری  و  تجربی«  علوم  در  متوسطه 

دانشگاه تهران است.
دكتر ابراهيم زاده معبود تأليف و ترجمه 23 جلد كتاب؛ چاپ بيش از 132 مقاله علمی در 
مجالت معتبر خارجی، 121 مقاله علمی در مجالت داخلی و 14 مقاله ترویجی، راهنمایی 
بيش از 70 پایان نامه دوره كارشناسی ارشد و 30 رساله دوره دكتری را نيز در فعاليت های 

پژوهشی خود ثبت كرده است.
از جوایز و افتخارات این استاد ممتاز دانشگاه تهران كه به سادگی نمی توان تمامی آن ها را 

حسن ارباهیم زاده معبود
صصی: زیست شناسی گیاهی رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۳۱۴، لنگرود
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در این مقال گنجاند، می توان به چند مورد  اشاره كرد: - سه جلد از كتاب های تأليفی ایشان 
به عنوان كتاب سال جمهوری اسالمی ایران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی انتخاب 
شده است )مهمترین تأليف دكتر ابراهيم زاده كتاب »فيزیولوژی گياهی« است این كتاب در 
رشتۀ زیست شناسی انتخاب و معرفی گردید.(، پژوهشگر برگزیده وزارت علوم، تحقيقات 
تا 91،  از سال 73  ایران  استاد كرسی زیست شناسی یونسکو در  فناوری در سال 85،  و 
استاد ممتاز دانشگاه تهران، برنده جایزه عالمه طباطبایی در سال 92، پژوهشگر پيشکسوت 
انتشارات  گنجينه  هشتادمين  از  یکی  عنوان  به  ایشان  كتاب های  انتخاب  تهران،  دانشگاه 

دانشگاه تهران در مراسم هشتادمين سال تأسيس دانشگاه تهران.
انتخاب به عنوان چهره ماندگار عرصه زیست شناسی در نخستين همایش چهره های ماندگار 

در سال 1380 از افتخارات دیگر این بزرگوار به شمار می آید.
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غالمحسین ارباهیمی دینانی
صصی: فلسفه و حکمت اسالمی رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۳۱۳، دینان اصفهان

دكتر غالمحسين ابراهيمی دینانی دكتری فلسفه و حکمت اسالمی و عضو هيأت علمی دانشکده 
ادبيات دانشگاه تهران، عضو مؤسس و هيأت امنا و مدیر بخش فلسفه اسالمی مؤسسه پژوهشی 
حکمت و فلسفه ایران، عضو شورای عالی علمی مركز دایرۀالمعارف بزرگ اسالمی، عضو هيأت 

داوران نشریه فلسفه متعالی است.
عمده شهرت این اندیشمند و فيلسوف معاصر، به خاطر احياگری فلسفه اشراق و بازخوانی حکمت 

ایران باستان است. همچنين او را به عنوان »فيلسوف گفتگو« می شناسند.
این استاد بنام فلسفه، ميزان سنجش و درک هر چيزی را عقل می داند، او را می توان فيلسوفی »عقل گرا« 
دانست كه به اشراق معتقد است و در عين حال فيلسوفی است متاله و اهل حکمت متعاليه و آشنا به 
تمامی جوانب عرفان. با نگاهی به آثار دكتر دینانی می توان دریافت بيشتر دغدغه خاطر استاد، روی 
مسائل هستی شناسی و معرفت شناسی فلسفه است و با استناد به اقوال حکمای اسالمی تا آنجا كه 

توانسته، نشان داده است كه هستی شناسی و معرفت شناسی در نظر حکمای اسالمی چيست.
دكتر دینانی، در كنار تدریس، تفحص و تحقيق در حوزه فلسفه، آثار ماندگاری را نيز از خود به جای 
گذاشته است، از آن جمله می توان به آثاری چون كتاب »وحدت هستی و هستِی واحد«، این كتاب 
متن پایان نامه دكتر دینانی است كه در سال 1347 در مقطع فوق ليسانس تهيه شده و در آبان 1397 
رونمایی شد. ویژگی مهمی در این كتاب هست و آن گفتگوی نویسنده با متن و فيلسوف است. استاد 

دینانی متن را آنگونه طراحی می كند كه گویا آن فيلسوف زنده است و با او بحث می كند.
كتاب دیگری گه از ایشان به یادگار مانده »كتاب دفتر عقل و آیت عشق« )3 جلد( است. محتوی 
و پيام این كتاب این است كه بين دو عنصر اساسی وجود انسان یعنی عقل و ادراک از یك سو و 
عشق و عاطفه از سوی دیگر چه ارتباطات و مناسباتی است. نگارنده در این كتاب، عشق را فرآیند 
درک ژرف عقلی و خواست براثر شناخت عميق می داند و معتقد است تعارضی بين این دو نيست 

و هيچ كدام آن یکی را نفی نمی كند، بلکه عشق حقيقی را از مسير عقل ميسر می داند.
»قواعد كلی فلسفی در فلسفه اسالمی« )سه جلد(، »ماجرای فکر فلسفی در جهان اسالم« )سه جلد(، 
»وجود رابط و مستقل در فلسفه اسالمی«: هركس می خواهد فلسفه اسالمی را بفهمد باید این كتاب 
را بخواند. »شعاع اندیشه و شهود در فلسفه سهروردی«، »اسماء و صفات حق«، »نيایش فيلسوف«، 
»فيلسوفان یهودی و یك مسئله بزرگ«، »فلسفه و ساحت سخن«، »معمای زمان و حدوث جهان«، 

»باور به یك اندیشه« از دیگر آثار دكتر غالمحسين ابراهيمی دینانی است.
دینانی در سمينارها و همایش های متعدد داخلی و خارجی شركت داشته و مقاالت و آثار فراوانی 
در حوزه فلسفه و دین پژوهی به رشته تحریر درآورده. وی سه بار جایزه كتاب سال جمهوری 
اسالمی ایران )دفتر عقل و آیت عشق، درخشش ابن رشد در حکمت مشاء، فلسفه و ساحت سخن( 

را دریافت نموده است.
انتخاب به عنوان چهره ماندگار عرصه فلسفه در نخستين همایش چهره های ماندگار در سال 1380 

از افتخارات دیگر این بزرگوار به شمار می آید.

غالمحسین ارباهیمی دینانی
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سید محمد احصایی
صصی: گراکیف رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۳۱۸، قزوین

دكتر سيدمحمد احصایی عضو هيأت علمی پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران، گرافيست، خطاط، 
كارشناس هنر و ادیتور كتاب های نثر در سازمان كتاب های درسی ایران، عضو شورای عالی هنرهای 
تجسمی كشور، عضو هيأت مؤسس انجمن هنرمندان نقاشی ایران، عضو پيوستۀ فرهنگستان هنر، 

عضو شورای ارزشيابی هنرمندان نقاشی- گرافيك در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است.
استاد محمد احصائی از پایه گذاران نقاشی خط در دوره معاصر ایران، به عنوان یك هنرمند صاحب 
سبك در عرصه های داخلی و بين المللی، برای اولين بار گرافيسم خط را در دانشکده هنرهای زیبا 
آموزش داد. همچنين او بنيان گذاری و تدوین برنامه های خطاطی رشتۀ گرافيك را به نام خود ثبت 

كرد و اولين كسی بود كه از حروف به عنوان وسيله ای برای بيان استفاده كرد.
رویکرد احصایی، حركت از خوشنویسی به سوی نقاشی است. او كه خوشنویسی توانا است، خود 
را از نقاشان سقاخانه به »سنت« و سپس »خط« و از همه مهم تر »خوشنویسی« نزدیك تر می دانست. 
تركيب های درهم پيچيده محمد احصایی، نوعی گسترش زیبایی شناسی سياه مشق برای تبدیل آن 

به یك نقاشی مدرنيستی است.
آثار نقاشی خط احصایی به دو دسته مهم تقسيم می شوند: مجموعه گره ها و مجموعه الفبای ازلی.

مجموعه الفبای ازلی
عبارات »اهلل« و »ال اله اال اهلل« در یکی از مهم  ترین دوره های كاری محمد احصایی، یعنی دوره الفبای 
ازلی بارها تکرار شده است. این مجموعه كه به عبارتی ذكر تصویری پروردگار )اهلل( است، به غير از 
موفقيت های تجاری قابل توجهی كه در بازار هنر جهانی به دست آورده، نشان دهنده سویه ای متفاوت 
از نقاشی خط ایرانی و معاصریتی درخور تأمل است كه مستقيمًا در سنت ایرانی اسالمی ریشه دارد. 
مهمترین جلوه مراقبه گونه این مجموعه آثار ضربه قلم های سریع و كنشی است كه از یك سو یادآور 
شيوه نقاشی اكسپرسيونيسم انتزاعی و كارهای كاليگرافی گونه مارک تابی، ویلم دكونينگ و دیگر 

همتایان آنهاست و از سوی دیگر سنت سياه مشق در خوشنویسی ایرانی را تداعی می كند.
مجموعه گره ها

در  او  مکاشفه شکلی  ایران،  نقاشی خط  پویش  در  احصایی  محمد  دستاورد  مهم ترین  بدون شك 
حروف الفبای فارسی است كه در بسياری از كارهایش، به نوعی شالوده فکنی در كلمه منتهی شده 
است. وی به زیبایی بافتار كلمه را می شکافد و حروف متشکله آن را آزاد می سازد تا از این رهگذر 
زیبایی شناسی خط فارسی را به اصول نقاشی مدرنيستی پيوند دهد. نتيجه این نگاه نقاشانه به متن، 
تابلوهایی است بسيار تماشایی با كيفيت گرافيکی خيره كننده كه كلمات یا نشانه های متنی در آن ها 
كمابيش عاری از معنا بوده و تنها با هویت شکلی خود بر پهنه یك تركيب انتزاعی ظاهر می شوند.

در یك تعریف كلی، آثار احصایی، تركيب شکل گرایانه و گرافيکی از كلمات و حروفی است كه به 
زیبایی در هم تنيده و بافتی آكنده از گره هایی بی شمار را پدید می آورند. او این كار را بسيار استادانه 
و در شاخص ترین آثارش با تركيب هایی كميته گرا مركب از نوشتارهایی به رنگ های اصلی، غالبًا 

سید محمد احصایی
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روی زمينه سياه، انجام داده و به اعتبار آن، شهرتی جهانی كسب كرده است. سنت سياه مشق، یك 
مصداق الهام بخش از چنين جلوه ای مرتبط با این متون است كه به خاطر ناخوانا شدن متن در اثر 
كنش خودجوش و حسی نویسنده، به یك تجربه صوفيانه و عارفانه ایرانی نسبت داده می شود. این 
سنت، یك سلوک شاعرانه است كه با نگارش دست نوشته هایی شهودی، بدون معنایی روشن، به 

صورت كنش خط خطی كردن تجلی می یابد.
از آثار ماندگار این استاد هنرمند، می توان به تأليف بخش خط و خوشنویسی كتاب های درسی 
ایران و آموزش خوشنویسی »راهنمای معلمان«، تحریر قرآن كریم به قلم ریحان، تحریر دیوان 
حافظ به قلم نستعليق، خط نقاشی برجسته دیوارهای تاالر دانشکده الهيات و معارف اسالمی دانشگاه 
تهران، نگارش پنج قطعه كتيبه به خط محقق برای مسجد الغدیر در تهران، نگارش و سفالگری 
نقش برجسته كتيبه ایران، ورودی موزه ملی ایران، سفارش اجرای كار سفال نقش برجسته برای 
سفارتخانه ایران در كشورهای امارات متحده عربی در ابوظبی، طراحی لوگوی های بنياد نهج البالغه، 
فرهنگسرای نياوران، فرهنگستان هنر و سازمان كتاب های درسی و همچنين لوگوی بسياری از 

روزنامه های اخير اشاره كرد.
در مورد جوایز و نشان هایی كه دكتر محمد احصایی به آن مفتخر شده اند نيز می توان به انتخاب 
به عنوان چهره ماندگار عرصه هنرهای تجسمی در سال 1383، برنده جایزه ملی دولت فرانسه در 
جشنواره جهانی كانی سورمر، هنرمند برگزیده خادم قرآن كریم، دریافت نشان درجه یك فرهنگ و 

هنر از رئيس جمهور در خرداد 84، كسب عنوان اولين نقاشی برگزیده سال اشاره كرد.
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حسن احمدی
صصی: آبخیزداری رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۳۲۲، دامغان

دكتر حسن احمدی دارای دكترای رشته آبخيزداری از دانشگاه بردو فرانسه و عضو هيأت علمی 
دانشکده منابع طبيعی دانشگاه تهران، عضو هيأت تحریریه مجله منابع طبيعی ایران، عضو هيأت 
مميزه مركزی وزارت علوم تحقيقات و فناوری، عضو شورای پژوهشی دانشگاه تهران، عضو پيوسته 
فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی ایران و نماینده قاره آسيا و نماینده جمهوری اسالمی ایران در 

كميته علم و تکنولوژی بيابان زدائی سازمان ملل متحد است.
استاد حسن احمدی، ایجاد و تأسيس دوره های كارشناسی ارشد مرتع داری، آبخيزداری، بيابان زدایی 
و مدیریت مناطق بيابانی - ایجاد دوره های دكتری علوم مرتع، علوم و مهندسی آبخيزداری و بيابانی 
- تأسيس ایستگاه تحقيقاتی طالقان را در كارنامه پر بار علمی خود دارد. همچنين در شهریور ماه 
1392، پایگاه استنادی علوم جهان اسالم، 20 دانشمند پر تأليف ایران در حوزه علوم كشاورزی را 

معرفی كرد و دكتر احمدی در رتبه هفتم این فهرست قرار گرفت.
دكتر احمدی عالوه بر تربيت نيروهای علمی و متخصص در عرصه دانشگاهی، تحقيقات و تأليفات 
گوناگونی در زمينه منابع طبيعی داشته است. از جمله می توان به تأليف كتاب »ژئومورفولوژی 
كاربردی« و »فرسایش آبی« اشاره كرد. نویسنده در جلد اول فرسایش آبی آن را به تصویر كشيده 
و در جلد دوم، بيابان و فرسایش بادی را توضيح داده اند. این دو كتاب به عنوان پایه در دانشکده ها 
تدریس می شوند. )این دو جلد كتاب برنده كتاب سال، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران 
است(، »كنترل برف و بهمن« این كتاب حاصل كوششی چند ساله است كه به منظور تأليف یك 
كتاب دانشگاهی پایه، در زمينه تخصصی برف و بهمن صورت گرفته است. این اثر، بر اساس سر 
فصل های تعيين شده توسط شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری و مباحث 
علمی و جدید، با تأكيد بر مبانی كاربردی تأليف شده است. »سازندهای دوره كواترنر«، »فرهنگ 
مرتع و آبخيزداری« و »ژئومورفولوژی مناطق خشك و نيمه خشك« از دیگر تأليفات این بزرگوار 

است.
این استاد بنام در رشته منابع طبيعی، بيش از 40 طرح پژوهشی در حوزه های آبخيزداری، مدیریت 
آب و خاک و غيره و همچنين بيش از 500 مقاله به زبان فارسی و انگليسی را نيز در فعاليت های 

پژوهشی خود دارد.
از جوایز متعدد و افتخارات این استاد فرهيخته كشور می توان به دریافت نشان علمی آكادمی علوم 
فرانسه اشاره كرد. وی در سال 1382 به عنوان استاد نمونه دانشگاه تهران انتخاب شد. همچنين 

استاد نمونه سازمان جنگل ها و مراتع كشور از دیگر افتخارات ایشان به شمار می آید.

حسن احمدی
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دكتر عبداهلل خان احمدیه استاد تاریخ طبيعی پزشکی، انگل شناسی در مدرسه طب، پزشك، احياگر 
طب سنتی بالينی ایران، عضو مجمع پزشکی طرفدار طب قدیم در شهر كراچی است.

دكتر احمدیه با تالش فراوان سعی در درمان بيماران با كمك روش های طب سنتی و در صورت 
لزوم طب امروزی می كردند. این پزشك نامدار به مکاتب مختلف طبی با دیدگاه تکميلی و تلفيقی 
می نگریستند و هدف پزشك را مداوای بيماران و دردمندان با روش های كارا به همراه عوارض 
كمتر و هزینه های معقول تر می دانستند. بنابراین روش های جدید پزشکی و روش های طب سنتی 
ایران هر دو برای ایشان اهميت و جایگاه خاص خود را دارا بودند. دكتر احمدیه بر طب سنتی 
ایران و نقش آن در حفظ سالمتی و درمان بيماری ها در زمانی كه هرگونه توجه به استقالل فکری 
و فرهنگی و خودكفایی ملی را ارتجاع می دانستند، بيش از پيش معلوم می گردد و نگرش تيزبينانه 
مرحوم استاد را تبيين می نماید. نکته مهم دیگر اینکه استاد به هيچ یك از مکاتب فوق الذكر به 
صورت مطلق نمی نگریستند، بلکه برای اجزا مختلف هریك از مکاتب ارزش و جایگاه خاص خود 
را قائل بودند. ایشان بر تشخيص پزشکی علم جدید و درمان شناسی و علم تدابير طب قدیم تأكيد 

خاص داشتند.
در آثار منتشر شده از استاد كوشش بدان شده است تا حتی المقدور شرح حال بيمارانی كه صرفًا 
با روش گياهی و طبيعی تحت درمان قرار گرفته اند آورده شود. باید گفت كه روش درمانی استاد 
منطبق با شرایط خاص هر بيمار بود. حاصل تجارب و تحقيقات احمدیه به چاپ كتابی به نام »راز 
درمان« منجر شد. در این كتاب به طور اختصار بيماری های مختلفی كه اكثراً جزو معضالت طب 
جدید محسوب می گردند، با دیدگاه خاص ایشان شرح گردیده است و معموالً علت، عالئم و به 
طور مفصل تر، درمان مورد بررسی قرار گرفته است. توضيح در مورد علت انتخاب یك دارو و 
اضافه یا حذف كردن داروی دیگر، همه و همه از نکات بسيار آموزنده در تاریخ طب سنتی ایران 
است و این امور موجب شده است كه بتوان از مرحوم استاد عبداهلل خان احمدیه به عنوان احياگر 
طب سنتی بالينی ایران در عصر معاصر نام برد. از دكتر احمدیه كتاب ارزنده دیگری به نام »درمان 
روماتيسم، نقرس و سياتيك« به چاپ رسيد. این كتاب شامل پنج بخش است. نخست آشنایی با 
اصول پزشکی دیرین، بخش دوم درمان بيماری های روماتيسم، نقرس و سياتيك به روش ابن سينا،. 
بخش سوم پژوهش علمی، تطبيق و اثبات عملی روش درمانی ابن سينا، بخش چهارم برداشت هایی 
از نسخ پزشکان گذشته در زمينه این بيماری ها و بخش پنجم توانمندی باالی علمی و خضوع استاد 
را در علم آموزی نشان می دهد، نمونه هایی از مشاهدات بالينی و روش های درمانی استاد دكتر 

عبداهلل احمدیه است.
و  شوروی  اتحاد  و  آمریکا  متحده  ایاالت  فرهنگی  و  پزشکی  مجامع  از  تقدیرنامه هایی  دریافت 
پاكستان به دليل تحقيقات با ارزش در رشته طب باستانی از افتخارات این استاد به نام در رشته 

طب به شمار می آید.

هلل خان احمدهی عبدا

هلل خان احمدهی عبدا
صصی: طب رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۲۶۵، آمل
وافت: ۴ مرداد ۱۳۳۸
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علی اسالمی
صصی: دامپزشکی رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۳۱۵، تهران

تهران،  دانشگاه  دامپزشکی  دانشکده  استاد  و  انگل شناسی  تخصصی  دكترای  اسالمی  علی  دكتر 
عضو كميسيون ثبت داروهای سازمان دامپزشکی كشور، عضو كميته تخصصی دامپزشکی، عضو 
شورای آموزش دامپزشکی و عضو شورای مدیریت دانشکده دامپزشکی عضو هيأت مدیره انجمن 

انگل شناسی ایران است.
امور  شيالت  و  دامی  علوم  كميسيون  ریاست  به  خود  علمی  تالش  دوره  در  اسالمی  علی  دكتر 
پژوهش های كاربردی دانشگاه تهران، مدیریت قطب ایمونوپاتولوژی دانشگاه تهران، ریاست شاخه 

پا توبيولوژی گروه علوم دامپزشکی و عضویت شورای مدیریت دانشکده دامپزشکی تهران رسيد.
كرمی  آلودگی های  بيولوژی  كنترل  اسالمی،  دكتر  شاخص  بسيار  مطالعاتی  زمينه های  از 
نشخواركنندگان، كار بر روی تعيين انگل های حيوانات مختلف ایران، كنترل بيولوژیکی نماتودهای 

دستگاه گوارش و تعيين سویه های اكينوكوكوس گرانولوزوس در كشور است.
از جمله دستاوردهای شاخص دكتر علی اسالمی می توان به تشخيص یك گونه جدید شپش پرنده 
آفریقای جنوبی به نام » Myrsidea eslami« برای اولين بار در دنيا در مجله Zootax، و تشخيص 
گونه جدید »Dactylogyrus« در دنيا به نام D.eslamiِ یکی از مونوژن های آبشش ماهيان و منتشر 

شده در »Acta Parasitologica،2000« اشاره كرد.
با عنوان »كرم شناسی و  تأليف كتاب های  به  تاليفاتی مهم این استاد توانمند می توان  در سوابق 
بيماری های كرمی« در سه جلد، »روش های آزمایشگاهی تشخيص بيماری های كرمی«، و در ترجمه 
كتاب »بيماری های كرمی نشخواركنندگان« و ترجمه »مقاومت ضد ميکروبی و اهميت آن در 

بهداشت عمومی« تأكيد كرد.
این استاد به نام در رشته دامپزشکی، دارای بيش از 50 مقاله به زبان فرانسه و انگليسی در مجالت 
علمی خارجی و بيش از 65 مقاله در مجالت علمی داخلی و بالغ بر 60 عنوان سخنرانی مجامع 
علمی داخلی و خارجی در كارنامه پربار خود دارد و مدیریت بيش از 20 پروژه تحقيقاتی، راهنمای 
بيش از 30 پایان نامه دكترای عمومی و 10 پایان نامه تخصصی انگل شناسی را نيز در فعاليت های 

پژوهشی خود به ثبت رسانده است.
از جوایز و افتخارات این استاد ممتاز دانشگاه تهران كه به سادگی نمی توان تمامی آن ها را در این 
مقال گنجاند، باید به انتخاب چهره ماندگار عرصه دامپزشکی در همایش چهره های ماندگار سال 
1385، استاد نمونه دانشگاه های ایران، پژوهشگر نمونه دانشگاه تهران، استاد نمونه دانشگاه تهران 
اشاره كرد. همچنين ایشان برنده جایزه كتاب های منتخب سال دانشگاه تهران، برنده جایزه جشنواره 
خوارزمی و برنده جایزه طرح برگزیده دانشگاه تهران بود. اعطای لوح تقدیر، به پاس زحمات بی 
شائبه پزشك نمونه توسط ریاست سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران و اعطای نشان 
افتخارات این استاد فرهيخته  پژوهش درجه دو دانشگاه توسط ریاست دانشگاه تهران از دیگر 

می باشد.

علی اسالمی
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و  فرانسه  سوربن  دانشگاه  از  بين الملل  حقوق  دكتری  دارای  ندوشن  اسالمی  محمدعلی  دكتر 
استاد دانشکده حقوق علوم سياسی، استاد كرسی ادبيات دانشگاه تهران و مؤسس فرهنگ سرای 

فردوسی است.
محمدعلی اسالمی ندوشن، بی شك شخصيتی چندبعدی دارند، ایشان حقوق دانی بزرگ، قاضی، 
شاعر، پژوهشگر، استاد دانشگاه، منتقد ادبی، مترجم و روشنفکر هستند. فردی كه به معنای واقعی 

روشنفکری بزرگ در این سرزمين بوده اند.
فعاليت های عمده این فرهيخته پرتالش عرصه ادبيات، در زمينه نقد ادبی و ادبيات تطبيقی و نيز 
اجتماع و فرهنگ است و هدف اصلی اش فراهم نمودن زمينه ای برای شکل گيری و ایجاد یك 
فرهنگ جهانی است كه از سره های فرهنگی فرهنگ های زبده جهانی اقتباس شده باشد. محمدعلی 
اسالمی ندوشن را می توان یك سفرنامه نویس قهار، قصه گویی مسلط، محققی كامل و مترجمی 
جامع دانست كه در هر كدام از وادی های نقد و داستان و ترجمه و تحقيق و سفرنامه ید طوالیی 

دارد و در هر كدام از این وادی ها بسيط است و صاحب نظر.
تاكنون  كه  است  برجسته ای  نویسندگان  و  اندیشمند  شاعران  شمار  در  ندوشن  اسالمی  دكتر 
ده ها جلد كتاب در زمينه های مختلف ادبی از او به چاپ رسيده است. درباره كتاب های دكتر 
محمدعلی اسالمی ندوشن گفته اند كه كتاب های او دریچه ای را می مانند كه خواننده را به جنگلی 
از موضوعات و عناوین متنوع و مطلوب می كشاند و روش ندوشن در نقد و تحليل این است كه 
سعی می كند كه آن شاخ و برگ هایی كه در آثار هست و اجازه نمی دهد ما خطوط كلی را ببينيم، 
به كنار بزند و ما را با خطوط كلی اثر آشنا می كند. نگاه وی، نگاهی فرهنگی و تاریخی عام است 
كه از جهان بينی خاص خود او تبعيت می كند. در واقع كتاب های وی سرشار از مفاهيم متعالی 
و زیبایی های زبانی است. در نوشته های این نویسنده شهير، مضامين و موضوعات فراوانی دیده 
می شود؛ از جمله: ایران، شاهنامه، فردوسی، مولوی، حافظ، انسان، عشق، آزادی، فرهنگ، تمدن، 
سنت، مدرنيته، شرق، غرب و... . وی این موضوعات را با شاخصه هایی چون: تيزبينی، بی طرفی، 
تواضع، دقت، صداقت، ایجاز، تطبيق و مقایسه، وسعت اندیشه، سالمت زبان، اطالعات فراوان، 

شيوایی بيان و زیورهای ادبی می آراید و از تلفيق آن ها نثری ماندگار می آفریند.
در سوابق تأليفاتی مهم این استاد توانمند ادبيات، كه بالغ بر 50 كتاب و صدها مقاله در باب 

فرهنگ و تاریخ ایران و ادبيات فارسی است. می توان به موارد زیر تأكيد كرد:
در شعر نو دو مجموعه »گناه« و »چشمه«، در زمينه ی داستان نویسی، رمان »افسانه و افسون« 
و در داستان كوتاه »پنجره های بسته« در قالب نمایش نامه نيز »ابرزمانه وابرزلف« را به رشته ی 

تحریر در آورده است.
در حسب حال نویسی چهار جلد كتاب شيرین و جذاب »روزها« در سفرنامه نویسی كتاب های 

»صفير سيمرغ«، »آزادی مجسمه«، »در كشور شوراها«، »كارنامه چين« را نوشته است.

محمدعلی اسالمی ندوشن

محمدعلی اسالمی ندوشن
صصی: حقوق نیب الملل  رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۳۰۴، ندوشن زید
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توجه به تاریخ و گذشته ایران كه توجه نویسندگان برجسته معاصر را به خود جلب كرده، از جمله 
فعاليت های تاریخی اوست. كتاب »ایران و یونان در بستر باستان« حاصل این تتبع تاریخی است.

تأليفات بی نظير او در زمينه شاهنامه، سند ملی ایرانيان را به خوبی به ما شناساند و مورد تمجيد 
بسياری از پژوهشگران قرار گرفت. مثل: زندگی و مرگ پهلوانان در شاهنامه.

از سایر آثار این استاد ارجمند می توان به »نامه به فرزند«، »از رودكی تا بهار« )دو جلد(، »ایران و 
تنهایی اش«، »باران نه رگبار«، »تأّمل در حافظ «، »تحقيق در منظومه ی ویس و رامين گرگانی«، 
»ذكر مناقب حقوق بشر در جهان سوم«، ترجمه و مؤخره  »پيروزی آینده  دموكراسی«، ترجمه 
»جهاد در اروپا«، ترجمه »آنتونيوس و كلئوپاترا«، ترجمه »مالل پاریس و برگزیده ای از گل های 

بدی« و..... اشاره كرد.
اسالمی ندوشن افزون بر این تأليفات، فصلنامه ای نيز با عنوان »هستی« منتشر ساخت كه در دو 

دوره، از سال 1372 تا 1374 و همچنين از سال 1379 تا 1384 فعاليت داشت.
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علی اشرف صادقی
صصی: زبان شناسی رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۳۲۰، قم

دكتر علی اشرف صادقی دارای دكتری زبان شناسی از سوربن فرانسه و استاد دانشکده ادبيات و علوم انسانی 
دانشگاه تهران، زبان شناس ایرانی، عضو شورای علمی دایرۀالمعارف بزرگ اسالمی و عضو فرهنگستان 

زبان و ادب فارسی است.
در سوابق درخشان این چهره علمی می توان به مواردی همچون بنيان گذار و سردبير مجله زبان شناسی، مدیریت 

گروه فرهنگ نویسی، مدیریت گروه دستور زبان فارسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی اشاره كرد.
دكتر اشرف صادقی جز نخستين كسانی است كه علم زبان شناسی نوین را در خدمت مطالعه زبان فارسی 
درآورده است. وی شيفته زبان فارسی است، او می تواند با ذهنی باز و نگاهی عالمانه و عاری از تعصب 

تغييرات زبانی فارسی را مشاهده و مطالعه كند و اگر الزم باشد، از وقوع ناگزیر آن ها نيز دفاع كند.
از ویژگی های منحصر به فرد این استاد به نام زبان شناسی این است كه او در چند زمينه اساسی در پژوهش های 
مربوط به زبان فارسی متخصص تمام عيار است: متن شناسی، فرهنگ نویسی، گویش شناسی، دستور، 
واج شناسی و آواشناسی تحّوالت تاریخی زبان فارسی، ریشه شناسی، زبان عربی، و به این مجموعه می توان 

آشنایی او به زبان فارسی ميانه، زبان های اروپایی به ویژه انگليسی، فرانسه، آلمانی و روسی را نيز افزود.
علی اشرف صادقی تا كنون صدها مقاله، گفتار یا یادداشت چاپ كرده است و هر یك از آن ها حاوی نکته ای 
بدیع است كه پيش از او كسی به آن صورت به آن نپرداخته است. در پشت هریك از این مقاالت عالمی نشسته 
است كه می كوشد برای سواالت زبانی خود و دغدغه های علمی اش پاسخی بيابد. دكتر صادقی تأليف 5 كتاب و 

بيش از 130 مقالۀ علمی به زبان های فارسی، انگليسی و فرانسوی را در فعاليت های پژوهشی خود دارد.
از آثار بسيار ماندگار و مشهور دكتر اشرف صادقی می توان به موارد زیر اشاره كرد:

تدوین بخشی از حرف »گ« لغت نامه دهخدا، ترجمه و ویرایش دو فصل از كتاب »زبان شناسی نوین«، نتایج 
انقالب چامسکی، ترجمه كتاب »زبان های ایرانی«، این اثر از جمله كوشش های ارجمندی است كه برای 
طبقه بندی زبان ها و گویش های ایرانی صورت پذیرفته است. كتاب حاضر در پنج فصل سامان یافته است. 
در ابتدا اطالعاتی درباره خانواده زبان های ایرانی ارائه می دهد و سپس به زبان های ایرانی باستان، ایرانی ميانه و 
ایرانی نو می پردازد و در خاتمه، كلياتی راجع به طبقه بندی تاریخی و گویش شناختی این زبان ها بيان می كند. 
اضافه كردن سال های قمری در كنار سال های ميالدی، برخی توضيحات و ذكر بعضی منابع مهم و اساسی از 
دیگر اقدامات ایشان است. این كتاب در دوره هجدهم انتخاب كتاب سال جمهوری اسالمی ایران از طرف 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به عنوان كتاب سال معرفی و برگزیده شد.
ترجمه »زبان های ایرانی از ارانسکی«، تصحيح ترجمه االبانه، »شرح السامی فی االسامی«، تصحيح »خالصۀ 
االشعار و زبدۀ االفکار«، »تصيح ترجمه االبانه«، تصيح »فرهنگ فارسی مدرسه سپهساالر«، تصحيح و تحشيه 
»لغت فرس اسدی«، »تکوین زبان فارسی«، »دستور زبان فارسی برای رشته فرهنگ و ادب آموزش و 
پرورش« در سه جلد، »فارسی قمی«، »مسائل تاریخی زبان فارسی« »نگاهی به گویشنامه های ایرانی« از 

دیگر تأليفات این استاد بزرگوار می باشد.
انتخاب به عنوان چهره ماندگار عرصه زبان و ادبيات فارسی در نخستين همایش چهره های ماندگار در سال 

1380 از افتخارات این استاد تمام دانشگاه تهران است.

علی اشرف صادقی
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امیر اعلم
صصی: زپشکی رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۲۵۵، تهران
وافت: اردتشهبی ۱۳۴۰

استاد تشریح )كالبدشناسی( در  فرانسه و  لئون  دانشگاه  از  اعلم دارای دكتری پزشکی  امير  دكتر 
دارالفنون و سپس دانشگاه تهران، وزیر فرهنگ، وزیر بهداری، عضو پيوسته فرهنگستان ایران، عضو 

شورای عالی فرهنگ است.
این استاد بنام، اولين استاد كرسی كالبدشناسی در سازمان نوین دانشکده پزشکی و از بنيان گذاران 
سازمان های بهداشتی نوین در ایران بود. وی برای اولين بار در ایران به تدریس رشته طب كودكان در 
دانشکده پزشکی پرداخت. امير اعلم همچنين به عنوان نماینده مجلس شورای ملی در تصویب قانون 
آبله كوبی رایگان و قانون طبابت نقش داشت و به درخواست رسمی او توليد واكسن آبله در انستيتو 

پاستور ایران آغاز شد.
دكتر امير اعلم جزو پيشتازان علم پزشکی دوره معاصر در ایران است. وی »بنيان گذاری بيمارستان 
به پاس  بعدها  نسوان كه  »بنيانگذاری نخستين درمانگاه ویژه زنان« )مریضخانه  احمدیه«،  نظامی 
خدمات بهداشتی- فرهنگی كه ایشان انجام داده بود و طبق نظر شورای دانشگاه، بيمارستان »امير 
اعلم« ناميده شد(، »بنيان گذاری جمعيت خيریه شير و خورشيد سرخ« »ریاست بهداری كل كشور« 
و  پزشکی«  دانشکده  تشریح  تاالر  »ریاست  پزشکی«،  دانشکده ی  »ریاست  الصحه(  )مجلس حفظ 

بازسازی دارالشفای حضرتی خراسان را در كارنامه پر بار كاری خود دارد.
دكتر امير اعلم با همکاری استادان كالبدشناسی دانشکده پزشکی كتاب »كالبدشناسی توصيفی« را 
در نه جلد تأليف و منتشر كرد. كه از اولين كتاب هایی است كه از طرف انتشارات دانشگاه تهران به 
چاپ رسيده است. این كتاب مدت ها مرجع دانشگاهی دانشجویان رشته پزشکی بود. وی همچنين 
در پيشنهاد و تصویب برابر نهادهای مناسب فارسی برای بسياری از واژه های پزشکی نقش داشت. 
تأليف »حفظ الصحه در اسالم« و مقاالت متعدد در مجالت علمی از دیگر فعاليت های پژوهشی این 
طبيب خوش نام است. این استاد فقيد قریب چهل سال استادی دانشکده های پزشکی دانشگاه تهران 

را عهده  دار بود.
دریافت نشان درجه اول علمی از دولت فرانسه، نشان درجه سوم »تاج پروس« از دولت آلمان و نشان 
درجه سوم شير و خورشيد از افتخارات این استاد بزرگوار در عرصه پزشکی است. وی همچنين به 
پاس زحماتی كه در تأسيس بهداری ارتش متحمل شده بود موفق به دریافت رتبه و حمایل و نشان 

سرداری گشت.

امیر اعلم
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دكتر غالمعلی افروز دارای دكتری رشته روان شناسی و آموزش كودكان استثنایی از دانشگاه ایالتی 
ميشيگان آمریکا و عضو هيأت علمی دانشکده روان شناسی و علوم تربيتی دانشگاه تهران، اولين 
پژوهشگر حوزه روان شناسی در خاورميانه و آسيا، عضو شورای سازمان پژوهش و برنامه ریزی 

آموزشی ایران و عضو شورای عالی جوانان است.
بی شك یکی از برترین چهره های روان شناسی و عرصه تعليم و تربيت ایران، دانشمندی است 
به نام دكتر غالمعلی افروز، اولين استاد ممتاز دانشگاه های كشور، كه سال هاست با بحث های 
به آموزش و پرورش  تربيتی و سالمت خانواده شناخته می شود و خدمات زیادی  روان شناسی 
دانشجویان روان شناسی و كودكان استثنایی در كشور انجام داده است. این استاد به نام، دارای 
كرسی نوآوری موفق در حوزه تعليم و تربيت »تحول در نظام آموزش متوسطه ایران«. به عنوان 
اساسی ترین زمينه نيل به اقتدار علمی و مرجعيت پژوهشی با ترسيم رسالت های ویژه دانشگاه های 

مختلف كشور به مثابه منابع اصلی توليد علم است.
دكتر غالمعلی افروز جز پيشتازان علم روان شناسی كودكان استثنایی در ایران است. وی »ریاست 
كانون  »تأسيس  كشور«،  استثنایی  پرورش  و  آموزش  سازمان  »بنيان گذاری  تهران«،  دانشگاه 
دانش آموختگان و دانش پژوهان كودكان استثنایی كشور«، »ریاست سازمان نظام روان شناسی 
و مشاوره جمهوری اسالمی ایران« و »ریاست فدراسيون آسيایی شورای جهانی روان درمانی« را 

در كارنامه افتخارات خود دارد.
این »چهره ماندگار« عرصه روان شناسی ایران، مسؤوليت های مختلفی دیگری از جمله »ریاست 
سازمان ملی استعدادهای درخشان«، »قائم مقامی وزیر آموزش و پرورش در سازمان مركزی 
اوليا و مربيان«، »ریاست دانشکده روان شناسی و علوم تربيتی«، »ریاست اندیشکده خانواده در 
مركز الگوی اسالمی ایرانی پيشرفت«، »ریاست كرسی نظریه پردازی علوم رفتاری شورای انقالب 
فرهنگی«، »كاردار سفارت جمهوری اسالمی ایران در لندن« و »سردبيری فصلنامه علمی پژوهشی 

خانواده و پژوهش« را نيز عهده دار بوده اند.
غالمعلی افروز، در كنار تدریس، تفحص و تحقيق، صاحب تأليفات گوناگونی در زمينه روان شناسی 
و تعليم و تربيت است. و آثار ماندگاری را از خود به جای گذاشته است كه از آن جمله می توان 
به آثاری چون »روان شناسی تربيتی كاربردی«، اشاره كرد. بحث اساسی این كتاب كه یکی از 
مهم ترین نيازهای نظام تعليم و تربيت می باشد پيرامون روان شناسی تربيتی كودكان است. موضوع 
مهمی كه به اعتقاد مؤلف كتاب، اصول، قوانين و یافته های روان شناسی و شاخه های آن را در 
قلمرو تعليم و تربيت مورد استفاده قرار می دهد و روش های مختلف یادگيری و قوانين آن، فرآیند 
تفکر و اندیشيدن، یادآوری و به یاد سپردن، حافظه و فراموشی و.... مورد توجه و مطالعه قرار 

می گيرد.
نگاهی  با  معلوليت ها«:  از  پيشگيری  به »اصول و روش های  افروز می توان  آثار دكتر  از سایر 

غالمعلی افروز

غالمعلی افروز
صصی: روان شناسی کودکان  رشته تخ

اانثتسیی
سال و محل تولد: ۱۳۲۹، تهران
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به علل اصلی آسيب های ذهنی، حسی و حركتی در كودكان مناطق شهری و روستایی ایران، 
»شناخت كودكان استثنایی«، »روان شناسی ازدواج و شکوه همسری«، »علوم تربيتی ماهيت و 
گام«،  آهسته  بخشی كودكان  توان  و  »روان بخشی  ازدواج«،  روان شناختی  »مبانی  آن«،  قلمرو 
»خانواده در سيمای نماز«، »بلوغ فرصت است یا تهدید«، »روان شناسی كم رویی و روش های 
درمان«، »فرهنگ واژگان- آموزش روان شناسی توان بخشی كودكان استثتایی«، »انقالب اسالمی 

ایران« اشاره كرد.
غالمعلی افروز، در ترجمه نيز دستی بر آتش داشته و مترجم كتاب هایی چون »كودک استثنایی در 
مدرسه ی عادی«، »اصول و روش های درمان شناختی- رفتاری وسواس«، »پيوندهای دوستی در 
كودكی و نوجوانی«، »روش های درمانی و روان شناختی- رفتاری نوجوانان«، »خود درمانگری در 

لکنت زبان« است.
حوزه  در  پژوهشی  و  علمی  مقاله  از 400  بيش  و  كتاب  جلد  ایرانی، 55  پرتالش  استاد  این 
روان شناسی و تعليم و تربيت و چندین جلد از كتاب های ایشان نيز به زبان های انگليسی، عربی 
و اردو در كشورهای مختلف انتشار یافته است. را نيز در فعاليت های پژوهشی خود دارد. وی در 
ده ها كنفرانس بين المللی با سخنرانی و ارائه مقاله حضور فعال داشته و در چندین انجمن علمی در 

سطوح ملی و بين المللی عضویت دارد.
از جوایز متعدد و افتخارات این استاد فرهيخته كشور می توان به معرفی به عنوان استاد نمونه 
دانشگاه های كشور، انتخاب به عنوان چهره ماندگار عرصه روان شناسی در سال 1385، برنده جایزه 
جشنواره بين المللی خوارزمی)به لحاظ تالش در تهيه هوش آزمای تهران استنفرد بينه )T.B.S( )به 
اتفاق آقای دكتر هومن( ، برنده جایزه ملی عالمه طباطبایی، اشاره كرد. دكتر افروز هم چنين در 
سال 2007 ميالدی به خاطر فعاليت های گسترده پژوهشی در قلمرو كودكان استثنایی )سندرم 

داون( جایزه ویژه سازمان بهداشت جهانی )WHO( را دریافت نمود.
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اریج افشار
ایرج افشار دانش آموخته دانشکده حقوق دانشگاه تهران و استاد دانشکده ادبيات و علوم انسانی 
دانشگاه تهران، عضو انجمن ایران شناسی، عضو شورای عالی مركز دایرۀالمعارف بزرگ اسالمی، 
عضو شورای مؤسسه تحقيق در ادبيات و زبان های ایران، عضو هيأت تقویم نسخ خطی كتابخانه های 

مجلس شورای ملی است.
خطی،  نسخ  بزرگ  مصحح  مرجع نگار،  ایران،  نام  صاحب  ایران شناسان  از  افشار  ایرج  استاد 
نسخه پژوه، پژوهشگر فرهنگ و تاریخ ایران و ادبيات فارسی است كه اكثر نوشته ها و آثار او 
جزو نخستين و مهم ترین منابع دست اول ایران شناسی در داخل و خارج از ایران به شمار می رود. 
شاید در وهلۀ نخست این طور به نظر برسد كه ایرج افشار در زمينه های پراكنده ای كار كرده است. 
بررسی دقيق تر آنچه به قلم و به اهتمام او انتشار یافته است، نشان می دهد رشتۀ پيوسته ای كه این 
همه مهره را به هم پيوند می دهد، چيزی جز اطالع رسانی فرهنگی در زمينۀ مطالعات ایرانی نيست. 
تأكيد افشار بر تدوین و انتشار منابع ردیف سوم و دوم اطالعاتی، مانند و انواع كتاب شناسی ها و 

فهرست ها، گاه گشودن و گاه هموار كردن راه پژوهشگران مطالعات ایرانی است.
این استاد فرهيخته از پراثرترین پژوهشگران معاصر ایران است و گسترۀ پهناوری از فعاليت ها، 
از جمله »بنيان گذاری و نشر مجله كتابداری«، راه اندازی »فهرست نویسی پيش از انتشار« برای 
انتشارات دانشگاه تهران، »ریاست اداره انتشارات دانشگاه تهران«، همکاری در تأسيس »كلوب 
كتاب« كه بعد »انجمن كتاب« نام گرفت، تأسيس شعبه »ایران شناسی« در كتابخانه ملی، تأسيس 
مجله »فرهنگ ایران زمين«، تأسيس »نشریه نسخه های خطی«، تأسيس مجله »كتابداری« )نشریه 
كتابخانه مركزی دانشگاه تهران(، اداره 4 كتابخانه معتبر و یك مركز پژوهشی، مدیریت 5 مركز 
انتشارات و یك نشر خصوصی، سردبيری چند نشریه فرهنگی و همکاری با آن ها، از عرصه های 

تکاپوی فرهنگی پژوهشی اوست.
در سوابق تأليفاتی مهم این استاد توانمند رشته ایران شناسی می توان به موارد زیر تأكيد كرد:

دفتر كتاب های ایران، این دفتر، سرآغاز تدوین و انتشار كتاب شناسی ملی بود، اثری كه باید 
بازنمای رسمی كتاب های انتشار یافته در كشور باشد و تا آن زمان هيچ نهاد دولتی به نشر آن اقدام 

نکرده بود.
متون فارسی: یکی از مهم ترین بخش های فعاليت استاد افشار، تصحيح و انتشار شماری از متون 
كهن فارسی است كه در ميان آن ها آثار بسيار مهمی به چشم می خورد. كه از ميان آن ها می توان 
زمينه  در  بيرونی  ابوریحان  اثر  فارسی(  )ترجمه  فی الطب«  »الصيدنه  كرد:  اشاره  زیر  متون  به 
داروشناسی كهن. »مجمل الحکمه« كه ترجمه گونه ای از رسائل اخوان الصفا به فارسی و درواقع یك 

متن چنددانشی است.
یکی از بزرگ ترین یادگارهای استاد افشار، مجموعه بسيار مهم »فهرست مقاالت فارسی« می باشد. 
این مجموعه درواقع كليد شناسایی موضوعاتی است كه به زبان فارسی درباره آن ها مقاالتی نوشته 

اریج افشار
صصی: اریان شناسی و کتاب شناسی رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۳۰۴، تهران
وافت: ۱۸ اسفند ۱۳۸۹
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شده و ارزش چندان است كه اگر استاد افشار در طول زندگی علمی خود فقط همين اثر را پدید 
می آوردند برای ماندگاری نام ایشان بسنده بود.

همچنين یکی از فهارس ایشان با عنوان »فهرست دستنویس های فارسی در كتابخانه ملی اتریش 
و آرشيو دولتی اتریش در وین« كه توسط نشر فهرستگان منتشر شد، به عنوان كتاب سال 1382 

خورشيدی برگزیده شد.
ابوسعيد  سخنان  و  »حاالت  كتاب های  به  می توان  ایرانی  نامدار  تاریخ پژوه  این  آثار  سایر  از 
مفيدی«  »جامع  شهر«،  آن  به  راجع  معلومات  سایر  و  سمرقند  مزارات  در  »سمریه:  ابوالخير«، 
)جلد اّول(، »اسکندرنامه«، »تاریخ مختصر اصفهان« »دیوان كهنۀ حافظ«، »تاریخ ایران در دوره 
قاجار« »مجمل الحکمه«، »كارنامۀ نصرًه الدوله ماكویی«، »االكيال و االوزان«، »فردنامۀ پاریس«، 
»المختارات من الرسائل«، »مطبعه و نقاشی و كاغذسازی از مطلع العلوم و مجمع الفنون«، »گلگشت 
در وطن«، »اخبار مغوالن در انبانه مالقطب«، »ایران شناس مجله نگار: زندگی و كارنامۀ مطبوعاتی 

ایرج افشار« و..... اشاره كرد.
سراسر عمر استاد ایرج افشار با كتاب، كتاب شناسی و شوق او برای ایران شناسی و حفظ نسخ 
او در حفظ ميراث و پيشرفت علم كتابداری در  خطی گره خورده است. بدون تردید زحمات 
ایران غيرقابل كتمان است. تأليف، تصحيح و نگارش حدود 300 اثر در زمينه ایران پژوهشی، 
فرهنگی،  اطالع رسانی  رجال شناسی،  قاجارشناسی،  فهرست نگاری،  كتاب شناسی،  نسخه شناسی، 
متون كهن فارسی، انتشار بيش از 2000 مقاله، در همين زمينه ها به زبان فارسی و …، تدوین 77 
مقاله به زبان های غيرفارسی، 162 مقدمه نگاری بر آثار دیگران، حدود 66 هزار عنوان نامه نویسی، 
همکاری با 117 ناشر، نظارت بر 21 مجموعه انتشارات، عضویت در 32 شورا و انجمن ایرانی 
و جهانی، فهرست نگاری مجموعه كتاب های چاپی فارسی دانشگاه هاروارد آمریکا، تدوین و نشر 
منابع مرجع، تدوین كتاب شناسی نوین ایران، تنها بخشی از خدمات ارزنده و كم مانند او در عرصه 

خدمت به فرهنگ و تاریخ و ادب این مرزوبوم به شمار می رود.
از یادگارهای ارزشمند این استاد فقيد می توان به اهدا كتابخانه شخصی اش كه مجموعه غنی و 
تخصصی به ویژه در حوزه كتاب شناسی و ایران شناسی و بالغ بر 30000 فقره خطی و چاپی است، 

اشاره كرد.
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جالل افشار
دانشکده كشاورزی  استاد  و  روسيه  شانيافسکی  علوم طبيعی  دانشکده  فارغ التحصيل  جالل افشار، 

دانشگاه تهران، پژوهشگر، گياه پزشك و حشره شناس است.
در شرایط آن زمان كه مبارزه با آفات گياهان و جانوران مضر جزو افسانه و خرافات بود، جالل 
به جمع آوری  تنهایی شروع  به  ناپذیر خود  ابتکار خاص و فعاليت های خستگی  با ذوق و  افشار 
ایران كرد. استاد جالل افشار از  و شناسایی حشرات و جانوران زیان آور محصوالت كشاورزی 
بزرگترین استادان حشره شناس در ایران و خاورميانه به شمار می رود. وی جز هشت تن از افرادی 
می باشد كه در راه پایه گذاری با پيشرفت و گسترش علوم كشاورزی ایران خدمات شایان و قابل 

توجهی انجام داده است.
این استاد فرهيخته، بنيان گذار علوم جانورشناسی، رشته های مختلف حشره شناسی از سيستماتيك 
گرفته تا حشره شناسی كشاورزی، پزشکی و دفع آفات در ایران است. همچنين او اولين و تنها مورد 
بسيار موفق مبارزه بيولوژیك در ایران را انجام داد. )وی برای نخستين بار در شمال ایران، مبارزه 

بيولوژیکی عليه شپشك استراليایی مركبات را بنيان نهاد(.
بود  به تحقيقات در زمينه حشره شناسی اختصاص داده  جالل افشار كه بخش اعظم عمر خود را 
پایه گذار اولين »موزه جانورشناسی« ایران در سال 1307 هجری شمسی در دانشکده كشاورزی 
دانشگاه تهران است. این موزه در برگيرنده مجموعه بزرگی از انواع گونه های جانوری شامل آبزیان و 
پرندگان و گونه های زیان آور و یا مفيد كشاورزی را شامل می شود. فرایندهای مختلف و روش های 

مبارزه با انواع حشرات مضر نيز در این موزه به نمایش درآمده است.
فواید )وزارت  در وزارت  افات«  دفع  »بنگاه  تأسيس  در دوره تالش علمی خود،  بنام  استاد  این 
كشاورزی فعلی(، »ریاست آزمایشگاه حشره شناسی« دانشکده كشاورزی و »مدیریت آزمایشگاه 

حشره شناسی« وزارت كشاورزی را در كارنامه پر بار علمی خود دارد.
استاد افشار آثار و مقاالت علمی ارزشمندی را از خود به یادگار گذاشته است. كه 17 عنوان از 
این آثار به چاپ رسيده و متأسفانه بسياری از مطالب این استاد فقيد چاپ نشده باقی مانده است. 
از جمله آثار چاپ شده ایشان می توان به »آفات مهم پنبه در ایران«، »آفات مهم ميوه در ایران«، 
»حشره شناسی پزشکی و كشاورزی در ایران«، »شمه ای از تاریخ حشره شناسی«، »آفات مهم پسته، 

انجير، بادام و گردو در ایران« اشاره كرد.
انتخاب به عنوان استاد ممتازی دانشگاه تهران در سال 1351، به پاس نيم قرن خدمات علمی و فنی، 

از افتخارات این استاد فقيد محسوب می شود.

جالل افشار
صصی: جانورشناسی، حشره شناسی  رشته تخ

و آافت گیاهی
سال و محل تولد: ۱۲۷۳، ارومیه

وافت: ۱۴ اسفند ۱۳۵۳
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عباس اقبال آشتیانی
صصی: زبان و ادبیات افرسی رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۲۷۵، آشتیان
وافت: ۱۳۳۴

دكتر عباس اقبال آشتيانی، فارغ التحصيل دانشگاه سوربن در رشته ادبيات و استاد دانشکده ادبيات و 
علوم انسانی دانشگاه تهران، نویسنده، روزنامه و مجله نگار، مترجم و مصحح است.

عباس اقبال آشتيانی را بنيان گذار مقاله نویسی به معنی فنی آن در ایران دانسته اند. وی همچنين در 
شمار نخستين پژوهشگرانی است كه شيوه ساده نویسی و تصحيح متون در ایران بعد از مشروطيت 
را دایر كردند. شيوه اقبال در تاریخ نویسی شيوه ای التقاطی است، بدین معنی كه امانت تاریخ نویسان 
قدیم ایرانی و اسالمی را با روش انتقادی مورخان غربی توأم ساخته است. بخصوص در نوشتن تاریخ 
ایران، هدف اقبال به گفته خودش آگاه ساختن ایرانيان به سابقه درخشان كشور اجدادی خود و وضع 

جغرافيایی سرزمين ایران است.
این چهره شاخص ادبی، بنيان گذاری »مجله یادگار«، تأسيس انجمن »نشر آثار ایران«، عضویت پيوسته 
فرهنگستان ایران و نمایندگی فرهنگی ایران در كشورهای تركيه و ایتاليا را نيز در كارنامه افتخارات 

خود دارد.
تحقيقات تاریخی مرحوم اقبال از جمله بهترین آثار فارسی در زمينه بحث های تاریخی است. دقت 
نظر و وسعت اطالع و قضاوت های كه نتيجه ممارست طوالنی در كار تاریخ است از این تحقيقات او 
آشکار است. ایشان در تمام دوران زندگی بی وقفه كاركرد و از تحقيق باز نماند. آثار به جا مانده از وی 

نشان دهنده عمق اطالعات و عشق به دانش اندوزی است.
از این ادیب پركار و پژوهشگر خستگی ناپذیر، افزون بر 100 مقاله در موضوعات تاریخی ، جغرافيایی ، 
ادبی ، كالمی ، اخالقی ، اجتماعی و سياسی ، تصحيح و ویرایش بيش از 25 عنوان از مهم ترین آثار 
نویسندگان بزرگ ایران و تأليف نزدیك به 20 عنوان كتاب به یادگار مانده است. در اینجا به بحثی 
كلی در باب آثار این استاد فقيد، می پردازیم. ماندگارترین اثر اقبال، پنج دوره مجله یادگار است و این 
نخستين مجله جدی تحقيقی در زمينه ادب و تاریخ و فرهنگ ایران است. یکی از مهم ترین كارهای 
این استاد بنام، در رشته تاریخ كتابی است كه در تاریخ مغول تأليف كرد. در زمينه تاریخ ایران به 
حوادث ایام سالجقه نيز عالقه داشت و كتابی در خصوص وزرا سالجقه نوشته بود كه پس از مرگش 
به طبع رسيد. اما دو متن فارسی »عتبه الکتبه« و »سمط العلی« را كه در تاریخ پادشاهی سالجقه كرمان 
است، در این باره به چاپ رسانيد. قسمت دیگری از تاریخ ایران كه مورد عالقه و تحقيق او بود دوران 
پادشاهی صفویه و قاجاریه است. درباره صفویه متن »مجمع التواریخ« را چاپ كرد. سلسله مقاالتی كه 
درباره حوادث ایام مزبور و شرح حال رجال این دوره انتشار داد نيز گواهی بر این مدعاست. همچنين 
كتاب »سه سال در دربار ایران« تأليف دكتر فوریه، )طبيب مخصوص ناصرالدین شاه(، را به فارسی 
ترجمه كرد. ترجمه دو كتاب »یادداشت های ژنرال تره زل« و »مأموریت ژنرال گاردان در ایران« نيز 

در همين زمينه است. سرگذشت »امير كبير« نيز از آثار خوب او در حوادث این دوران است.
رشته دیگر از تاریخ كه مورد تحقيق اقبال بود تاریخ های محلی است. در این رشته چند متن قدیمی را به 
چاپ رسانيد: یکی »تاریخ طبرستان ابن اسفندیار«، دیگر »المضاف الی بدیع االزمان فی وقایع كرمان« 

عباس اقبال آشتیانی
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و سومی ترجمه فارسی »محاسن اصفهان« است.
وی با ادب فارسی نيز به خوبی آشنا بود. در این باره چند متن ادبی را به حليه طبع آراست و از جمله 
آنها این چند كتاب است: »حدائق السحر رشيد و طواط«، »فضایل االنام«، »انيس العشاق رامی«، »لغت 

فرس اسدی«، »دیوان اميرمعزی«، »سياست نامه نظام الملك«، »سير العباد« از اوحدی.
در مباحث كالمی و علم ادیان نيز آثاری به جای گذاشت كه تصحيح دوكتاب »بيان االدیان« و »تبصره 
العوام« به فارسی و تأليف كتاب »خاندان نوبختی« از آن جمله است. در رجال و علم انساب و طبقات 
سالطين نيز آثاری از او به جای مانده است. ترجمه كتاب »طبقات سالطين اسالم تأليف لين پول 
استانلی كه از زبان انگليسی به پارسی درآورده و تصحيح كتابهای »تتمه اليتيمه« و »معالم العلمای ابن 
شهرآشوب« و »طبقات الشعرای ابن معتز« و كتاب فارسی »تجارب السلف« نمونه های برجسته از 
كارهای او در این رشته است. جز این آثار، مرحوم اقبال یك دوره سه جلدی تاریخ ایران و یك دوره 
سه جلدی تاریخ عمومی و یك دوره سه جلدی جغرافيای عالم و یك جلد كتاب جغرافيای اقتصادی 
برای تدریس در مدارس و یك جلد كتاب كليات تاریخ تمدن و یك جلد كتاب كليات علم جغرافيا 

تأليف كرده است كه بعضی از آنها چندین بار به چاپ رسيده است.
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محمدمهدی محی الدین 
الهی قمشه ای

صصی: فلسفه، حکمت و رعافن رشته تخ
سال و محل تولد: ۱۲۷۸، قمشه اصفهان

وافت: ۲۴ اردتشهبی ۱۳۵۲

عالمه محمدمهدی محی الدین الهی قمشه ای، استاد دانشکده ادبيات و علوم انسانی و دانشکده الهيات و 
معارف اسالمی )معقول و منقول(، فيلسوف، عارف و شاعر وارسته، مفسر قرآن كریم است كه او را 

آغازگر عصر ترجمه روان و آزاد قرآن به فارسی می نامند.
استاد الهی قمشه ای، یکی از فعاالن عرصه دانش است كه ضمن تدریس در منطق حکمت و ادبيات 
در دانشکده معقول و منقول، به عنوان یکی از برجسته ترین استادان دانشگاه تهران شناخته شده و با 

نوشتن كتاب »توحيد هوشمندان« به اخذ درجه دكترا از دانشکده مزبور نائل گردید.
این حکيم گرانقدر از آنجا كه در شعر به »الهی« تخّلص می كرد ملقب به »الهی قمشه ای« گشت و از 
آن رو كه در راستای احيا و نشر حقایق دین و معارف الهی كوشا بود، به »محی الدین« )زنده كننده 

معارف دینی( ملقب گردید.
آثار حکيم الهی قمشه ای، این شاعر فاضل و فقيه وارسته، با توجه به ابعاد علمی گوناگون او، ُپرشمار 
است. شاید بيش از همه، ترجمان وحی الهی حکيم الهی، جاذبه شناخت بيشتر او را فراهم می آورد. 
وی قلمی شيوا داشت و با همين شيوایی بود كه قرآن مجيد را به فارسی ترجمه كرد. ترجمه شيوای 
این خردورز پرهيزكار، نوِر جاویدش را چنان از آیات قرآن گرفته كه به عقيده بسياری، پيشروترین 
ترجمه رقم خورده است. درباره ترجمه قرآن ایشان باید گفت بدون آنکه در اصل معنا دخل و تصرف 
كند، ترجمه ای رسا، همه فهم، پرمغز و چشم گير از قرآن نگاشت. برد وسيع این ترجمه، دور دست ها 
را با حکيم الهی قمشه ای آشنا كرده است. ترجمه تفسيرگونه مرحوم الهی كه بعدها اصالحات فراوانی 

از سوی او بر آن صورت گرفت.
این عالم فقيد، طی عمر گرانقدر خود خدمات شایانی به فرهنگ و ادب نمود و در زمينه علوم عقلی و 
ادبيات تأليفات بی بدیلی از خود به یادگار گذاشت كه می توان به تأليف »دیوان حکيم الهی« اشاره كرد. 
دیوان »الهی« مجموعه گرانباری است كه پاره ای از دّرهای شاهوارش در شرح خطبه اميرالمؤمنين )ع( 
در نشانه های پارسایان به نام نغمه الهی می باشد. قسمت دیگرش در ذكر حاسه پرشور كربال با عنوان 
نغمه حسينی است و بخشی از آن شامل قصایدی متين حاوی پندهای نغز حکيمان و روشن ضميران 

است و ختامش با غزل هایی وزین و عالی مضامين، قطعات و رباعياتی دلپذیر صورت گرفته است
»حکمت الهی« )2 جلد(، »در شرح فصوص الحکم فارابی«، »مشاهدات العارفين فی احوال السالکين 
ابوالفتوح رازی«، »ترجمه صحيفه  الی اهلّل«، »رساله ای در فلسفه كلی«، »تصحيح و تحشيه تفسير 
سجادیه«، »ترجمه مفاتيح الجنان« از دیگر آثار ارزنده اوست كه همگی حاكی از سعی بليغ ایشان در 
احيای معارف الهی می باشد. همچنين از ایشان كتاب دیگری كه تاكنون به طبع نرسيده باقی مانده 
است. این كتاب را با خط خود نوشته و به امضا و مهر خویش ممهور كرده است. نام كتاب: »مشاهدات 

العارفين فی احول السالکين الی اهلل« می باشد.
در محفل علمی این حکيم الهی، دانشوران فاضلی پرورش یافتند كه حضرات آیات سيد ابوالحسن 
رفيعی قزوینی، عبداهلل جوادی آملی، حسن حسن زاده آملی، كاظم مدیر شانه چی و سيد محمد باقر 

حجتی و...از آن جمله اند.

محمدمهدی محی الدین الهی قمشه ای
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قیصر امین پور

قیصر امین پور
صصی: زبان و ادبیات افرسی رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۳۳۸، شوشتر
وافت: ۸ آبان ۱۳۸۶

دكتر قيصر امين پور دارای دكترای زبان و ادبيات فارسی از دانشگاه تهران، عضو هيئت علمی 
دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه تهران، نویسنده، شاعر نام آور معاصر، پژوهشگر ادبيات 

و مترجم ایرانی است.
استاد امين پور یکی از شعرای پيشتاز انقالب است، وی با خلق اشعاری كم نظير، جایگاه خاصی را 
در ادب پایداری به خود اختصاص داده است. وی از جمله شاعرانی بود كه در شکل گيری و استمرار 
فعاليت های واحد شعر حوزه هنری تا سال 1366 تأثيرگذار بود. این استاد فرهيخته در سال 1382 

به عنوان عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی انتخاب شد.
سادگی و روانی زبان، مضمون یابی، نکته پردازی، زبان امروزی و مردمی بودن از جمله مهم ترین 
مختصات شعر قيصر امين پور هستند كه او را از سایر شاعران بعد از انقالب متمایز كرده است. او 
سعی كرده است با استفاده از لغات معمول و اصطالحات رایج، به بيان احساسات و اندیشه خود 

بپردازد و از ميان این كلمات ساده نگاهی تازه به اتفاقات دنيای پيرامونش بيندازد.
از ویژگی های دیگر شعر قيصر، آراسته بودن به صنعت بدیعی تکرار است كه بررسی مبانی این 
صنعت در سروده های او ما را با جهان ذهنی و رویکرد فکری وی آشنا می سازد. از مبانی تکرار در 
سروده های استاد احساسات درونی به ویژه حسن نوستالژیکی است. تکرار برآمده از این احساس 
در پایان عبارات شعری امين پور، نمود برجسته تری دارد. واژگان یا عبارت های تکراری برآمده 
از حس نوستالژیکی در اشعار قيصر نوعی حالت تعليق و انتظار را برای مخاطب به همراه دارد كه 
مخاطب از آن حال تعليق، لذتی می برد و آن حالت موجب جلوه نمایی و ماندگار شدن شعر در 
ذهن مخاطب می شود. از دیگر مبانی تکرار در اشعار امين پور، تاثيرپذیری از عناصر تکرارآفرین و 
مکرر در طبيعت است. شعرهای وی از جنبه بالغی ارزش فراوانی دارد و بر ظرفيت ها و توانمندی 
زبان فارسی افزوده است. سه عنصر مهم بالغی و سبکی در شعر امين پور عبارتند از: ایهام، متناقض 
نمایی و ایجاز. ایهام در شعر او انواع گوناگونی دارد بسياری از ایهام های او جدید است. متناقض 
نمایی نيز از نظر بسامد و انواع در شعر وی تحليل شده است. ایجاز در شعر امين پور عواملی دارد 
از جمله: ایهام، نمادپردازی، شعرهای طرح وار و روایی كوتاه، بهره گيری از قالب های رباعی و 
دوبيتی و كم كردن ابيات غزل. امين پور توانسته است ویژگی های سبکی و بالغی شعر كالسيك 
و شعر نيمایی را هم در شعر نوی خود تلفيق كند و هم در شعرهایش در قالب های كالسيك. یکی 
از عواملی كه در نهایت، باعث برجستگی سبکی اوست، نوآوری در عناصر بالغی مذكور و درک 
انتظار مخاطبان امروز از شعر است. ایشان در قالب های رباعی، دوبيتی، غزل، مثنوی، شعر نو و 

قصيده شعر سروده است
از آثارگران بهای این استاد ماندگار ادبيات، می توان به »تنفس صبح« )نخستين كتاب منتشر شده 
مرحوم قيصر امين پور به شمار می رود كه به اذعان بسياری از اهل فرهنگ و ادب، حضور شاعری 
تازه نفس بود كه غزل، دوبيتی و رباعی می گفت اما حرفش از جنس زمان بود(، مجموعه او »در 
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كوچه آفتاب« )دفتری از رباعی و دوبيتی( و »تنفس صبح« )تعدادی از غزل ها و شعرهای سپيد او 
را در بر می گرفت( اشاره كرد.

امين پور هم از حيث جوهره ی شعری و هم به لحاظ دانش شعری در جایگاهی ممتاز و متفاوت 
ایستاده است »آینه های ناگهان« بازتابی از آغاز تحول كيفی و كمی در قلم امين پور است. »آینه های 
ناگهان« شامل دو دفتر مستقل و درمجموع دارای هفتاد قطعه شعر با مضامين و قالب های مختلف 

است.
گل ها همه آفتابگردان اند، طوفان در پرانتز، منظومه ظهر روز دهم، مثل چشمه مثل رود، بی بال 

پریدن، به قول پرستو، دستور زبان عشق از دیگر آثار این شاعر نامی معاصر است.
از جوایز و افتخارات این استاد دانشگاه می توان به دریافت جایزه ویژه نيما یوشيج موسوم به مرغ 
آمين بلورین از مؤسسه گسترش هنر، برگزیده شدن به عنوان یکی از شاعران برتر دفاع مقدس در 

دهه های 60 و 70 از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی اشاره كرد.
انتخاب به عنوان چهره ماندگار زبان و ادبيات فارسی در اولين همایش چهره های ماندگار در سال 

1387 از افتخارات دیگر این بزرگوار به شمار می آید.
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مهندس مهدی بازرگان دارای مهندسی مکانيك از دانشگاه فرانسه، عضو هيئت علمی دانشکده فنی 
دانشگاه تهران، پژوهشگر قرآن، سياستمدار، نخست وزیر دولت موقت است.

بازرگان در ميان نخستين گروه محصالن ممتاز اعزامی دولت بود كه در مدرسه حرفه و فن شهر 
به عنوان  ایران  به  از بازگشت  پاریس در رشته ترمودیناميك و نساجی تحصيل كرد. وی پس 

نخستين دانشيار دانشگاه تهران و مدتی بعد با سمت استادی به تدریس در دانشکده فنی پرداخت.
ریاست دانشکده فنی دانشگاه تهران، عضو هيأت مدیره كانون مهندسان ایران، مدیر مسئول مجله 
»صنعت« اصالح نظام های اداری و آموزشی دانشکده فنی و تجهيز و تکميل آزمایشگاه های آن، 
التحصيالن دانشکده فنی و ایجاد تحولی گسترده و سودمند در دانشگاه از  انجمن فارغ  تأسيس 

فعاليت های مهم آموزشی این استاد برجسته به شمار می آید.
ریاست هيئت مدیره موقت شركت ملی نفت، عضویت جبهه ملی ایران، مؤسس حزب نهضت 
)اتحادیه  اما  شركت  مدیر  و  مؤسس  اسالمی،  شورای  مجلس  دوره  اولين  نماینده  ایران،  آزادی 
مهندسی ایران( اولين شركت مهندسی مشاور ایران، از دیگر مناصب و فعاليت های مهم ایشان در 

طول عمر بابركتشان است.
اولين  و  ایران  در  مدرن  اسالم گرایی  اصلی جریان  معمار  بنام،  از سياستمداران  بازرگان،  مهدی 

نخست وزیر دولت موقت در ابتدای انقالب اسالمی است.
شالوده ی اندیشه های این استاد گرانمایه تالش برای ایجاد سازگاری ميان علم و دین شکل گرفته 
است فعاليت های دینی بازرگان، هميشه بر فعاليت های سياسی او مقدم بوده. وی از آغاز تدریس 
در دانشگاه با دانشجویان محشور و با آنان در تأسيس انجمن اسالمی دانشجویان و سپس در انجمن 
اسالمی معلمين و بعد ها در تشکيل انجمن های اسالمی مهندسين و پزشکان مشاركت داشت. در 
برابر تبليغات ضددینی، احزابی همچون حزب توده و جریان های تجددزده و دین ستيز نقشی مؤثر 

داشت و پشتوانه علمی و معنوی جوانان دین مدار به شمار می آمد.
از نگاه مهدی بازرگان خصوصيات اندیشه دینی عبارتند از: خالی بودن از تعصب و تظاهر و تملق 
و برخورداری از استقالل و آزادگی، وارستگی و استغنای از روحانيت، به معنی عدم تقيد به تبعيت 
از روحانيت و عدم احتياج به رهبری غير خدا و رسول، بازنگری به خود و بازگشت به خویشتن 

خویش، بازگشت به قرآن، دین دنيائی.
این استاد برجسته در حوزه علوم دینی كتابی را با عنوان »نماز« بين سال های 1315 تا 1320 
به رشته تحریر در آورد كه نسخه ای از چاپ پنجم آن )اسفند 1322( در دسترس است. مذهب 
در اروپا، مطهرات در اسالم، كار در اسالم، راه طی شده، اختيار، پراگماتيسم در اسالم، از دیگر 
آثار دینی او در دهه 1320 و »از خداپرستی تا خودپرستی« و »آموزش قرآن« در 3 جلد در دهه 
1330 می باشد. از مرحوم بازرگان بيش از 100 اثر مذهبی و 16 اثر قرآنی به جای مانده است. 
آثار  از دیگر  یا عشق و پرستش،  انسان  ترمودیناميك  ترمودیناميك صنعتی، پدیده های جوی، 

مهدی بازرگان

مهدی بازرگان
کانیک صصی: مهندسی م رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۲۸۶، تهران
وافت: ۳۰ دی ۱۳۷۳
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مهندس مهدی بازرگان است
بازرگان، غير از كتاب ها و مقاالت فنی و تخصصی، حدود صد اثر كوچك و بزرگ در مقوالت 
سياسی، اجتماعی و اسالمی از خود به جا گذاشته كه معروف ترین و مهمترین آن ها بدین قرار است: 
بعثت و ایدئولوژی، ذره بی انتها؛ درس دینداری؛ مدافعات در دادگاه غيرصالح تجدیدنظر نظامی؛ 
علمی بودن ماركسيسم؛ آفات توحيد؛ سير تحول قرآن. در دوره پس از كناره گيری از نخست 
وزیری نيز تأليفاتی از این دولتمرد بزرگ ایرانی به جای مانده كه در آن كوشيد تا انتقادات خود 
را از انقالب با نگرش های دینی پيشين خود همراه سازد. كتاب های ارزیابی ارزش ها، گمراهان 
و انقالب ایران در دو حركت، محصول این دوره از فعاليت اوست. مجموعه اعالميه ها و پيام ها و 
مصاحبه ها و سخنرانی های رادیویی و تلویزیونی او نيز در یك سال اول انقالب با عنوان مسائل و 

مشکالت نخستين سال انقالب از زبان رئيس دولت موقت به چاپ رسيده است. 
آخرین اثر او آخرت و خدا، هدف بعثت انبياست كه حاصل تکميل و تدوین سخنرانی او در بهمن 
ماه 1371 در انجمن اسالمی مهندسان است. بنياد فرهنگی مهدی بازرگان، متولی امور مربوط به 

آثار و افکار او بعد از فوتشان است. از مهندس بازرگان 105 عنوان كتاب منتشر شده است.
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محمد ارباهیم باستانی پارزیی
صصی: اترخی رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۳۰۴، پارزی کرمان
وافت: ۵ فروردین ۱۳۹۳

دكتر محمدابراهيم باستانی پاریزی دارای دكترای تاریخ از دانشگاه تهران، عضو هيئت علمی 
دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه تهران، تاریخ نگاری پرآوازه، ادیبی توانمند، پژوهشگر، 

شاعر و موسيقی پژوه است.
باستانی پاریزی با مدیریت مجله داخلی دانشکده ادبيات كار خود را در دانشگاه تهران )سال 
1338( آغاز كرد. وی دوره دكترای تاریخ را هم در دانشگاه تهران با ارائه پایان نامه ای درباره 
»ابن اثير« گذراند و تا سال 1387 كه استاد تمام وقت آن دانشگاه بود به فعاليت های علمی – 

پژوهشی خود در آن دانشگاه ادامه داد.
انسان  بود. هویت و  تاریخ  پاریزی  باستانی  بسيار شاخص دكتر  از زمينه های مطالعاتی  یکی 
در  است.  او  اندیشه  ركن  مهم ترین  پاریزی  باستانی  محمدابراهيم  تاریخ نگاری  در  ایرانی 
كتاب های پرشمار و مقاالت فراوانی كه نوشته، پی گيری خط سير اندیشه وی را به این معنی 

رهنمون می سازد كه باستانی پاریزی دغدغه ایران داشت. انسان ایرانی و فرهنگ ایرانی.
تاریخ برای پاریزی امری گذشته و پایان یافته نيست. او راوی »تاریخ زنده« است؛ یعنی هم 
تاریخ گذشته را به حال می آورد و بدان حضور و عينيت می بخشد و هم حال را چونان تاریخ 
مثابه  به  او  برای  اكنون  لحظه  در  واقعه ای  و  هر رویداد  به گونه ای كه  ثبت و ضبط می كند. 
باستانی  كرمانی،  مرادی  گفته هوشنگ  به  بنا  كه  آنجا  تا  است  ثبت  قابل  و  تاریخی  واقعيتی 
پاریزی تاریخ بسيار تلخ، غمبار و سرشار از تنش ایران را شيرین كرد و از دبيرستان و دانشگاه 
به خانه ها برد و مردم تاریخ را خواندند كه لذت ببرند به جای این كه امتحان بدهند و برخالف 
عمده كتاب های تاریخی كه نثری سرد و سنگين دارند. بيش تر نوشته های تاریخی ارزشمند این 
تاریخ مرد ایرانی، سرشار از داستان ها، ضرب المثل ها، حکایات و اشعاری است كه خواندن متن 
تاریخ را برای خواننده آسان تر و لذت بخش تر می كند و بدین گونه است كه نوشته های وی 

دارای ارزش ادبی – تاریخی هستند.
اجباری  تحصيل  ترک  سال های  در  را  خود  نوشته های  اولين  تاریخ،  عرصه  نام  به  استاد  این 
)1318 و 1319( در قالب روزنامه ای به نام باستان و مجله ای به نام ندای پاریز نوشت، كه 

خود در پاریز منتشر می كرد.
وی  آورد.  در  تحریر  رشته  به  زیادی  كتاب های  خود  بابركت  عمر  طول  در  پاریزی  باستانی 
محمدحسن  شيخ  طنزگونه  نامه های  شرح  كه  دزدان«  »پيغمبر  نام  به  را  خود  كتاب  نخستين 
كتاب  عنوان  شصت  بر  بالغ  وی  از  رساند.  چاپ  دركرمان   1324 سال  در  است  زیدآبادی 
)تأليف و یا ترجمه( به جای مانده است. برخی از این آثار شامل مجموعه برگزیده ای از مقاالت 
وی هستند كه به صورت كتاب جمع آوری و برخی از ابتدا به عنوان كتاب نوشته شده است. از 
ميان نوشته های ارزشمند ایشان، هفت كتاب با عنوان »سبعه ثمانيه« از دیگر آثارشان متمایز و 
مشهورتر است. و همگی در نام خود عدد هفت را دارند، خاتون هفت قلعه، آسيای هفت سنگ، 

محمد ارباهیم باستانی پارزیی

37



نای هفت بند، اژدهای هفت سر، كوچه هفت پيچ، زیر این هفت آسمان و سنگ هفت قلم. بعداً 
كتاب هشتمی با عنوان هشت الهفت به این مجموعه هفت تایی اضافه شد. هم چنين از ایشان 

كتاب هایی در زمينه های مختلف از جمله كرمان شناسی به چاپ رسيده است.
و  داشت  توانا  دستی  هم  شاعری  و  شعر  و  ادبيات  زمينه  در  تاریخ  بر  عالوه  پاریزی  باستانی 

منتخبی از شعرهای خود را در سال 1327 در كتابی به نام »یادبود من« به چاپ رساند.
از دیگر آثار این استاد ارزشمند می توان به فرماندهان كرمان، نای هفت بند، آسيای هفت سنگ، 
خاتون  واد،  هفت  وادی  كرمان،  جغرافيای  یادبود،  و  یاد  هفت قلم،  سنگ  هفت سر،  اژدهای 
آخرش  شاهنامه  پاریس،  تا  پاریز  از  ليث،  یعقوب  آزادی،  تالش  گنجعلی خان،  هفت قلعه، 
سياست،  منصور،  شاه  پيچ،  هفت  كوچه  آسمان،  هفت  این  زیر  كویر،  حماسه  است،  خوش 
اقتصادعصرصفوی و فرمانروای عالم اشاره كرد.. وی در بيش از 50 سمينار داخلی و خارجی 
چنين در سه دوره كنگره شرق شناسان )مطالعات آسيای مركزی و شمال آفریقا( در تورنتو، 

پاریس و مونترال حضور داشتند.
اعطای نشان دولتی درجه یکم دانش از رئيس جمهوری )1384( از افتخارات این استاد تمام 

دانشگاه تهران به شمار می آید.
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ابولقاسم بختیار
فعاليت ها و افتخارات: دكتر ابوالقاسم بختيار دارای دكتری پزشکی از دانشگاه سيراكيوز ایالت نيویورک، 

پزشك شهير بختياری، بنيان گذار و عضو هيئت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران است.
ابوالقاسم بختيار به عنوان یکی از نخستين دانش آموختگان ایرانی در پزشکی در آمریکا بود كه در سن 

55 سالگی موفق به كسب مدرک پزشکی از آمریکا شد.
دكتر بختيار از پزشکان پيشگام و فعال در حوزه فعاليت های علمی و پزشکی است كه پس از بازگشت به 
ایران، خدمات ارزنده ای در جهت توسعه بهداشت، سالمت و علم پزشکی كشور انجام داد. تسلط ابوالقاسم 
بختيار در دانش پزشکی و زبان های خارجه منجر شد نگاه بلندی به تربيت انسان ها داشته باشد و تالش 

زیادی در زمينه حفظ و اشاعه نام و فرهنگ ایران داشته باشد.
تأسيس دانشکده پزشکی دانشگاه تهران، راه اندازی بيمارستان شركت نفت و در منطقه بختياری و اقدامات 
او در زمينه توسعه بهداشت مناطق بختياری، بنای بيمارستانی خصوصی در تهران، مساعدت و نقش او در 
راه اندازی و تجهيز سالن تشریح و ساخت فضاهای آموزشی دیگر از خدمات ارزنده و ماندگار این استاد 
به نام عرصه پزشکی است كه به پاس این خدمات ارزنده، سالن تشریح دانشکده پزشکی دانشگاه تهران 
به نام ایشان نامگذاری شده است. از مسئوليت های دیگر ایشان می توان به ریاست دپارتمان آناتومی 

دانشکده پزشکی، معلم تشریح اعم از كالبدشناسی یا كالبدشکافی اشاره نمود.
بنيانگذاری مركز آموزش های پزشکی در ایران و نهضت سالمت، بهداشت و امور پزشکی، تدریس 
دروس زنان و زایمان )نسوان و قابلگی( و روش انجام جراحی های كوچك )صغير( به دانشجویان 
پزشکی تهران، جراح ارشد شركت نفت ایران و انگليس از دیگر فعاليت های مهم علمی - آموزشی ایشان 

به شمار می آید.
ابوالقاسم بختيار جز اولين افرادی است كه طریقه پاستوریزه كردن شير را به مردم آموخت. اعتقاد دكتر 

بختيار به پزشکی كهن ایران به خصوص زكریای رازی، در زندگی حرفه ای او نقش بسيار داشت.
دكتر ابوالقاسم بختيار نمونه انسانی بی نظير، دارای عقاید و برنامه های جدید، مقاوم، سختکوش و پزشکی 
پركار بوده است ایشان تا حدود نود سالگی، همچنان به طبابت و خدمت به بيماران اشتغال داشتند، از 
این رو روایت و داستان زندگی او جالب و در نوع خود كم نظير است. ویژگی بارز او شوق آموختن و 

دانستن بوده است كه او را از بروجن به نيویورک كشاند.

ابولقاسم بختیار
صصی: زپشکی رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۲۵۱، ربوجن
 وافت: ۱۵ شهریور ۱۳۳۵
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لحمید  بدعی الزمانی  عبدا
کردستانی

صصی: زبان و ادبیات رعبی رشته تخ
سال و محل تولد: ۱۲۸۳، سنندج

وافت: ۵ آبان ۱۳۵۶

دكتر عبدالحميد بدیع الزمانی كردستانی عضو هيأت علمی دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه 
ادبيات عرب،  الهيات(، متخصص  )دانشکده  منقول  و  معقول  دانشکده  ادبيات عربی  استاد  تهران، 

محقق، روزنامه نگار و شاعر ایرانی است.
بدیع الزمانی فارغ از شهرت طلبی، مردی به تمام معنا دانشمند بود. تسلط او بر غرایب و دقایق ادب و 
لغت عرب، در كنار حافظه قدرتمند او، مایه تحّير و اعجاب اقران و اغيار بود. وی لقب »خادم القرآن« 
برای خود برگزیده بود كه به حق شایستگی این لقب را نيز داشته است. این بزرگ را به سبب هوش 
زیاد، »بدیع الکتاب و بدیع الزمان« یا بدیع می خواندند، همچنين تخلص وی در اشعار فارسی مهی و 

در اشعار عربی بدیع بوده است.
دكتر عبدالحميد بدیع الزمانی مدیریت روزنامه كردستان كه به زبان كردی و لهجه گورانی در تهران 
منتشر می شد، تدریس در دبيرستان های دارالفنون، اميركبير، ادیب و گوهرشاد و مدارس حوزه سنندج 

و كرمانشاه، مترجمی در روزنامه اطالعات را نيز در كارنامه پر بار خود دارد.
از دیگر فضيلت های این استاد گرانقدر و گرانمایه جنبه شاعری او بود كه به هر سه زبان عربی و 

فارسی و ُكردی به صورت قطعه و قصيده و مثنوی شعر می سرود.
از مهم ترین ویژگی های سبك شعری این استاد به نام می توان به بيان صادقانه احساسات و شور و شعف 
نسبت به زادگاهش )سنندج(، موسيقی برخاسته از تکرار به جای واژگان، واج آرایی، توجه به اصوات 
حروف، دقت در وزن و انتخاب تفعيله های مناسب، آوردن كلمات آهنگين و گاه هم قافيه، آرایه های 
لفظی، نوآوری در تركيبات دلنشين، وفور افعال در جهت فضای پرتکاپوی شعری، ژرفنگری در 
تداعی معانی و اصوات برخاسته از واژگان، بازی هنرمندانه با ضمایر، تنوع در موضوعات شعری 
با محوریت شور و اشتياق نسبت به دیار خویش )سنندج(، گرایش به استعاره و تشبيه در آفرینش 

فضای خيال پردازی و دقت نظر در طبيعت و بهره گيری از عناصر آن اشاره كرد.
استاد بدیع الزمانی بيش از 40 اثر گران بها به رشته تحریر درآورده اند كه فقط حدود 10 جلد آن به 
چاپ رسيده است. برجسته ترین مکتوبات وی، تعليقاتی است كه هنگام مطالعه كتب ممتاز، بر حاشيه 
صفحات نگاشته است. از دیگر آثار گران بها این استاد فقيد می توان به یادداشت ها و حواشی مفيد بر 
كتب قاموس اللغه مجدالدین فيروز آبادی، خزائن االدب، تصحيحاتی بر مجمل التواریخ و القصص، 
مخزن األدب فی اشعار العجم و العرب، دیوان غزليات فارسی، مثنوی بوسه نامه، كلمات عاليات و 

شرح ضادّیه طرماح بن حکيم الّطائی اشاره كرد.
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به پاس سال ها خدمات علمی و فرهنگی وی، طی برگزاری مراسم 
بزرگداشتی در سال 1382 ایشان را به عنوان یکی از مفاخر ایران زمين معرفی كرد و لوح تقدیری 

به خانواده استاد اهدا نمود.

لحمید  بدعی الزمانی کردستانی عبدا
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مهندس سيد تاج الدین بنی هاشم عضو هيأت علمی گروه فيزیك فضا دانشگاه تهران بودند.
از فعاليت های مهم تاج الدین بنی هاشم می توان به معاونت پژوهشی مؤسسه ژئوفيزیك، استاد مؤسسه 
ژئوفيزیك، مشاركت مؤثر در بازگشایی و نوگشایی دوره كارشناسی ارشد هواشناسی، همکاری در 
تدوین برنامه های بلند مدت مؤسسه ژئوفيزیك، همکاری با مركز نشر دانشگاهی از سال های اوليه 
تأسيس مركز و همکاری بيش از سه دهه با فرهنگستان زبان و ادب فارسی در گروه های علوم جو و 

ژئوفيزیك اشاره كرد.
یکی از ترجمه های برجسته ایشان كتابی است تحت عنوان هواشناسی عمومی كه دانشجویان رشته های 
هواشناسی، ضمن آشنایی با مفاهيم مکانيك، شاره ها، تحليل های هواشناختی، در كتاب حاضر به 
گونه ای گسترده از فرایندهای جوی آشنا می شوند. عناوین این كتاب عبارت اند از: خورشيد، زمين و 
تابش، توازن گرمایی جو، توزیع دما، ترمودیناميك و استاتيك، بخار آب و آثار ترمودیناميکی آن، 
حركت افقی در جو، مشخصه های شارش های جوی، گردش كلی، ساختار قائم و چرخنده و واچرخنده، 
ساختار و پيدایش توده های هوا، كليات تحليل همدید، هواشناسی حاره ای، ميعان، بارش الکتریسيته 
جوی، توفان ها.افزون بر آن، سه ضميمه با عناوین دیده بانی ها و تجهيزات ایستگاهی، دیده بانی های 

هوای زیرین و ابر، یکاها و ثابت ها.
از دیگر آثار ارزشمند این استاد برجسته می توان به تأليف و ترجمه كتب بسياری در زمينه هواشناسی، 

چاپ مقاالت متعدد در مجالت معتبر داخلی و خارجی اشاره نمود.

اتج الدین بنی اهشم

اتج الدین بنی اهشم
صصی: فیزیک خورشیدی رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۳۱۲، اره
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محمدتقی بهار
صصی: زبان و ادبیات افرسی رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۲۶۵، مشهد
وافت: ۱ اردتشهبی ۱۳۳۰

نویسنده،  ادیب،  شاعر،  تهران،  دانشگاه  انسانی  علوم  و  ادبيات  دانشکده  استاد  بهار  محمدتقی 
روزنامه نگار، تاریخ نگار و سياست مداران خوشنام معاصر ایرانی است.

به  »بهار«، می توان  به  به ملك الشعرا و متخلص  ملقب  بهار  ارزشمند محمدتقی  فعاليت های  از 
نمایندگی حوزه های سرخس، بجنورد و تبریز در مجلس های سوم، چهارم و پنجم شورای ملی، 
وزارت فرهنگ بعد از روی كار آمدن كابينه قوام السلطنه در بهمن 1324، انتشار هفته نامه تازه 

بهار از سال 1328 و تدریس در دارالمعلمين عالی اشاره كرد.
برخی را عقيده بر آن است كه بعد از جامی، در انسجام كالم و روانی طبع و جامعيت، شاعری 
هم پایه بهار نداشته ایم. وی در شاعری، اصالت كالم را در مضمون و محتوای آن می دانست نه 
در لفظ و قالب؛ او به ضوابط و موازین اشعار كهن فارسی به تمام و كمال پایبند بود، و اگر هم 
گاه در اوزان و قالب های كهن تصرفات و دستکاری هایی می كرد همواره موسيقی شعر و »افاعيل 
عروضی« را در نظر داشت و از آن عدول نمی كرد. آثار منثور و منظوم بهار انواع شعر سنتی و 
اشعار به زبان محلی، تصنيف و ترانه، مقاله ها و سخنرانی های سياسی و انتقادی، رساله های تحقيقی، 
نمایشنامه، اخوانيات و مکتوبات، تصحيح انتقادی متون، ترجمه های متون پهلوی، سبك شناسی 
به ویژه شاهنامه  بر متون  نثر، دستور زبان، تاریخ احزاب، مقدمه بر كتاب ها و حواشی  نظم و 

فردوسی را دربرمی گيرد. دیوان اشعار از مهم ترین اثر این شاعر توانمند است.
بهار از انواع مختلف شعر، بيشتر به »قصيده سرایی« توجه داشت. قصاید او بيشتر زاده ذهنش 
بوده است و گاهًا قصاید شعرای سلف را مانند رودكی، فرخی سيستانی، جمال الدین عبدالرزاق، 
منوچهری و سنایی در وزن و قافيه تقليد می كرد. او در این شيوه نوآوری هایی را نيز پدید آورده 
است. الفاظ غير از زبان فارسی را توانسته به گونه ای استفاده كند كه باعث به هم ریختگی یا تغيير 

در ساختار كالم خود نشود.
هنر شاعری او را بعد از قصيده، باید در مثنوی های او دید. مثنوی های كوتاه و بلندی كه شمار 
آن ها به بيش از هشتاد می رسد. در بين مثنوی هایش، ميان مثنوی هایی كه در بحر حدیقه سنایی یا 

شاهنامه فردوسی یا سبحه االبرار جامی سروده است بسيار توجه را جلب می كند.
این شاعر برجسته و چهره دست در پاره ای از ابيات، اصطالحات نو پرداخته را در كالم خود جای 
داده كه در غزل، رسمی متعارف و شناخته شده نيست، چنانکه در بيت اول غزلی انتقادی كه آن 
را درباره مجلس شورا سروده دو كلمه »مخالف« و »تصویب« را با مهارت در معنای اصطالحی 

امروزی آن به كار برده است.
به طور كلی هر چند در غزل های او مضامينی نو و لطيف می یابيم، ليکن بيش تر غزلياتش با الهام 
از اوضاع زمان و انتقاد از آن سروده شده و روی هم 93 غزل در محمدتقی بهار، دیوان او آمده 
است كه نسبت به قصایدش چندان زیاد نيست. بهار در دیگر اقسام شعر نيز طبع آزمایی كرده و 
آثار ارزنده ای از خود به جا گذاشته است كه در شمار آن باید از مسّمط ها و ترجيع بندها و تركيب 

محمدتقی بهار
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بندها و چهارپاره ها و قطعات و دوبيتی های او نام برد.
به شمار می آید. وی در تضمين هایش  فقيد  استاد  این  از هنرهای شاعری  تضمين، یکی دیگر 
مصراع های اول را چنان ابداع كرده كه در معنی و شيوه گفتار با روانی و رسایی به ابيات غزل 
می پيوندد و ابيات غزل بی هيچگونه قطع و انحرافی معنای مصاریع پيشين را پی می گيرد و آن 

را به اتمام می رساند.
از شاهکاری های وی در شاعری می توان به مستزادهای شعری او اشاره كرد. در این نوع از شعر 

نيز گاه تصرفاتی كرده و به جای یك تركيب، دو تركيب در پایان هر مصراع آورده است.
برخی از آثار ارزشمند استاد شامل سبك شناسی، تاریخ احزاب سياسی ایران، تصحيح تاریخ 
سيستان و مجمل التواریخ و القصص، منظومه چهارخطابه، تصحيح گلشن صبا، فتحعلی خان صبا، 
احوال فردوسی، تصحيح تاریخ سيستان، تصحيح مجمل التواریخ و القصص و تاریخ تّطور در شعر 
فارسی می شود همچنين مقاالت ادبی و تحقيقی بهار، در زمان حيات یا پس از وفات او در جراید 
و مجالت و نشریات متعدد از جمله نوبهار، مهر، ایران، باختر، ارمغان، تعليم و تربيت،... و سخن 

چاپ و منتشر شد.
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دكتر احمد بهشتی دارای دكترای فلسفه از دانشگاه تهران و عضو هيئت علمی دانشکده الهيات و 
معارف اسالمی دانشگاه تهران، پژوهشگر فلسفه، مدرس حوزه علميه، رئيس سابق دانشگاه قم و 

نماینده دو دوره مجلس شورای اسالمی است.
دكتر بهشتی، در مقطع دكتری رشته فلسفه، وارد دانشکده الهيات دانشگاه تهران شدند و یازده 
سال بعد )سال 1356( با چند سال تأخير رساله دكترایش را كه با راهنمایی مرتضی مطهری 
آماده شده بود، را دفاع كرد. این روحانی شيعه، پس از اینکه تحصيالت دانشگاهی اش را مقطع 
دكترای فلسفه به پایان رساند، تا سال 1357 در كالس های مراجع تقليد شيعی )در دروس خارج 

فقه و اصول( شركت نمود و در پایان نيز به درجه اجتهاد رسيد.
یکی از خصوصيات برجسته این مجتهد فقيد، شيوایی و فصاحت بيان، در كنار عمق و وسعت و 
جامعيت مباحث ایشان است، به گونه ای كه مطالب و نکاتی كه توسط معظم له بيان می شود برای 
هر كسی كه پای صحبت ایشان می نشيند جذاب و قابل درک و استفاده است. از این گذشته، نظم 
و دیسيپلين خاصی كه ایشان در نحوه ارائه مباحث و نيز در تنظيم مدت زمان سخنرانی به اجرا 

می گذارند از دیگر ویژگی هاست.
دكتر احمد بهشتی، در دوره تالش علمی و آموزشی خود به ریاست كميسيون آموزش و پرورش 
و معاون كميسيون فرهنگ و آموزش عالی، مدیرگروه فلسفه دانشکده الهيات دانشگاه تهران، 
عضویت كميسيون تحقيق رسيد. این استاد تمام دانشگاه تهران، به كارهای قلمی بسيار عالقه مند 
می دادند  اهميت  بسيار  مقاالت،  نوشتن  و  طویل  بحر  نوشتن  و  شعر  سرودن  به  حتی  و  بودند 
از  وی  بياورند.  روی  ترجمه  و  تأليف  به  و  بشوند  قلم  ميدان  وارد  كه  شد  موجب  همين ها  و 
نویسندگان اسالمی به شمار می روند. بهشتی در دوره دكتری، جلد اول از دوره هفت جلدی كتاب 
»التکامل فی االسالم« نوشته احمد امين را به صورت مشترک و با تعدادی از دوستان و سپس، 
جلد سوم را به صورت انفرادی ترجمه كرد. در سال 1342، همکاری با مجله »مکتب اسالم« را 
آغاز می كنند. این مجله در آن زمان، تنها مجله دینی و اسالمی در حوزه علميه قم بود و شهرت و 
اعتبار بسياری كسب كرده بود. ایشان بالفاصله به نوشتن مقاالت تربيتی همت می گمارند و در 

مجله مکتب اسالم به چاپ می رسانند.
آیت اهلل بهشتی به دليل عالقه وافر به مباحث قرآنی و تفسير قرآن، سلسله مباحثی در موضوعات 
قرآنی نيز می نگارند و آن ها را در قالب كتاب هایی با عناوینی مانند: »انسان در قرآن«، »مستضعف 
در قرآن«، »حکومت در قرآن«، »عيسی در قرآن«، و »منشور عفاف یا تفسير سوره نور« به چاپ 

می رسانند.
و زن  خانواده  درباره  را  مقاالتی  دهه 1360 سلسله  در  مجلس  نمایندگی  ساله  دوره هشت  در 
نام:  به  قالب كتاب هایی  در  بعدها  مقاالت  داشت. همين  قرآنی  بيشتر هم جنبه  می نویسند. كه 
»خانواده در قرآن« )اثر برگزیده جشنواره كتاب خانواده در سال 1386(، »مسائل و مشکالت 

احمد بهشتی

احمد بهشتی
صصی: تحصیالت حوزوی  رشته تخ

و فلسفه اسالمی
سال و محل تولد: ۱۳۱۴، فسا
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خانوادگی«، »مسائل و مشکالت تربيتی«، و »مسائل و مشکالت زناشویی« به زیور طبع آراسته 
می شود. افزون بر این، كتاب »زنان قهرمان« را باید به فهرست این كتب مربوط به زنان افزود 
كه پيش از انقالب در سه جلد و بعد از انقالب بعد از ویرایش جدید، با عنوان تازه »زنان نامدار« 

در همان سه جلد به زیور طبع آراسته شد.
مربوط می شود كه شامل  فلسفه و كالم  به موضوع  بهشتی  اهلل  آیت  قلمی  آثار  از  دیگر  بخش 
كتاب هایی مانند: »شرح نمط های چهارم، پنجم، ششم، و هفتم كتاب االشارات و التنبيهات شيخ 
الرئيس« در چهار جلد، »تآمالت كالمی و مسائل روز«، »گوهر و صدف دین«، »زالل حکمت« كه 
این سه جلد به همت فرزند ایشان حجت االسالم و المسلمين دكتر سعيد بهشتی ویرایش و تدوین 
گردیده، »فلسفه دین«، »وحيانيت و عقالنيت عرفان از دیدگاه امام خمينی« از جمله آنهاست. در 
زمينه فقه و اصول نيز آثار متعددی دارند كه برخی از قبيل: »النمرقه الوسطی فی شرح خمس 
عروه الوثقی«، »فقه مقدماتی« در سه جلد، »فقه تخصصی« در دو جلد »رساله توضيح المسائل« 
منتشر شده. شرح كامل نامه های نهج البالغه تحت عنوان: »شرح اندیشه سياسی تربيتی علوی در 

نامه های نهج البالغه« در هشت جلد نيز از دیگر آثار قلمی آیت اهلل بهشتی است.
از این استاد به نام فلسفه، صدها مقاله علمی و تحقيقی و بيش از 90 كتاب در حوزه های مختلفی 
هم چون حوزه های تربيت، خانواده، فلسفه و اهل بيت به یادگار مانده است كه برخی از آنها موفق 

به بدست آوردن جوایزی مثل جایزه كتاب سال، شده است.
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احمد بهمنیار
صصی: علوم ادبی رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۲۶۲، کرمان
وافت: ۱۲ آبان ۱۳۳۴

دكتر احمد بهمنيار عضویت هيأت علمی دانشکده معقول و منقول )الهيات و معارف اسالمی 
فعلی(، استاد دانشکده ادبيات دانشگاه تهران، دانش پژوه، معلم و ادیب، روزنامه نگار، شاعر، 

محقق ایرانی و عضو پيوسته فرهنگستان ایران است.
آزاد«  »فکر  روزنامه  انتشار  دهقان«،  »روزنامه  تأسيس  بم،  در  »اسالمّيه«  مدرسه  تأسيس 
)می توان از عنوان آن، پی به مواضع و خط مشی آن برد(، اداره مدرسه ابراهيمّيه را كه بعداً 
با نظام و برنامه جدید وزارت معارف، »علمّيه« و »سعادت« ناميده شد، همکاری در تصحيح 
قوانين و تجدید تشکيالِت عدلّيه، همکاری در تنظيم و تدوین لغت نامه با علی اكبر دهخدا، 
دكتر  علمی  فعاليت های  و  مشاغل  مهم ترین  از  عالی  دارالمعلمين  و  دارالفنون  در  تدریس 

بهمنيار به شمار می آید.
استاد بهمنيار، شعر می سرود ولی به شاعری شهرت نداشت. خصوصّيت اشعار استاد در این 
است كه نمایشگر اوضاع محيط خودش است و اغلب بيان وضع ناهنجار آن ایام. دیوانش، 

مشتمل است بر قصاید شکوائيه كه در استحکام به پایه بزرگان شعرای قدیم می رسد
ْکوی سرود كه متجاوز از صد بيت است و از حيِث  این استاد برجسته قصيده ای غّرا دربَّثالَشّ
مضمون و معنی، حبسّيات مسعود سعد و خاقانی و از لحاظ وزن و قافيه و برخی تعبيرات و 
الفاظ، یکی از قصاید سنایی را به یاد می آورد. دیوان اشعار استاد بهمنيار كه خود از آن نام 
برده بيش از 1500 بيت است. برخی از قصاید و غزل ها و مسمط ها و قطعه ها و مثنوی های 
او درجاهای گوناگونی به چاپ رسيده است. وی به سبك قدما و شاعران هم روزگارش، ماده 
تاریخ هایی، از قبيل تاریخ تأسيس برخی مدارس یا وفات دوستان و امثال هم هم سروده است 
از حيث مضمون به سبك خراسانی و شعر فاخر شعرای متقّدم پارسی گرایش دارد و فخامت 

كالم و صنعت پردازی را در حّد اعتدال مجاز می داند.
بهمنيار، مقاله های اوست كه در روزنامه هایی كه خود منتشر  از آثار گرانمایه استاد  برخی 

می كرد به چاپ می رسيد رساله
»امالی فارسی« بهمنيار كه بيش از نيم قرن از چاپ آن می گذرد، از جهت صّحت و اتقاِن 
این باره  بهترین آثاری است كه تاكنون در  از  مطالب و نظم منطقی و قبول خاص و عام، 
فرهنگستان  مجّله  اول  جلد  در  بعداً  مقاله  این  پرورش:  و  آموزش  مجّله  است.  شده  تأليف 
باطن،  است. هوش  آمده  نيز  لغت نامه دهخدا  مقدمه  در  است كه  و همان  تجدید چاپ شد 
نامه شهربانی، بر حکمت سعدی نتوان خرده گرفتن، مجله تعّليم و تربيت )سعدی نامه(، از 
دیگر مقاالت این استاد ارزشمند است كه در مجاّلت به یادگار مانده است. بجز این ها، او 
برای تدریس در مدارس و  ایران  از متون كهن و درجه اول ادب و فرهنگ  تلخيص هایی 
دانشگاه های كشور فراهم كرده و آثار زیادی از رسایل شيخيه، خاصه تقریرات و رساله های 

حاج محمد كریم خان كرمانی به خط اوست.

احمد بهمنیار
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گردآوری و تأليف كتاب »داستان نامه« )این كتاب یك فرهنگ امثال است و چندین هزار 
الفبایی آورده و  بيش از شش هزار مثال فارسی را كه در افواه مردم رایج است، به ترتيب 
توضيحاتی در معنا یا ریشه یا متشابهات مرتبط با آنها نيز در ذیل هركدام بيان كرده است. 
این كتاب، در نوع خود، در كنار امثال و حکم عالّمه دهخدا، یکی از بهترین آثار در عرصه 
ادب مردمی و عامه است.(، مجمع االمثال، شرح حال صاحب بن عباد، تصحيح كتاب »االبنيه 
عن حقایق االدویه«، تاریخ ادبيات عربی به فارسی، تحفه احمدیه در شرح الفيه ابن مالك، 
هدیه شرق ایران به شرف قيام ملی خراسان از دیگر آثار ارزشمند این استاد به نام عرصه 

ادبيات به شمار می آید.
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شیرین بیانی
صصی: اترخی رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۳۱۷، تهران

دكتر شيرین بيانی دارای دكترای تاریخ از دانشگاه سوربن فرانسه، تاریخ نگار، پژوهشگر، مؤلف 
ایرانی و استاد تمام با رتبه پروفسوری »رتبه همراه استادی« در گروه تاریخ دانشکده ادبيات و 
علوم انسانی دانشگاه تهران است. این استاد موفق ایرانی دارای تخصص اصلی و اوليه تاریخ 

»مغول و مغول شناسی« است.
از فرازهای مهم زندگی علمی استاد بيانی با شخصيت علمی خاصی از ایشان برای پيشبرد مطالعات 
تاریخ ایران در دورۀ مغول و در نگاهی فراتر، فرهنگ و هویت ایرانی مواجه می شویم كه از ایشان 
شخصيتی ممتاز در این عرصه به یادگار گذاشته و در ردیف پيشگامان نگاه فرهنگی، تمدنی به 
تاریخ عصر مغول در ایران است. دكتر بيانی فرهنگ و هویت ایرانی و از جمله مذهب را همچون 
رشته ای در سراسر تاریخ ایران در دورۀ مغول مورد بررسی قرار داده و با تالشی تحسين برانگيز 

توانسته پویایی و پایداری آن را به رغم تمامی مصائب و نامالیمات به تصویر بکشد.
مروری بر كارنامۀ شيرین بيانی در زمينۀ مطالعات تاریخ نشان می دهد كه او در ميان مورخان 
ایرانی معاصر در این زمينه، سهم و جایگاه ویژه ای دارد. بيانی در كتاب »تاریخ آل جالیر« كه 
نخستين كار مفصل دربارۀ یك حکومت محلی در تاریخ نویسی نوین ایرانی بود، با استفاده از 
مجموعه ای از منابع تاریخی، ادبی و سفرنامه ای اعم از خطی و چاپی كوشيد تاریخی جامع از این 

حکومت و تحوالت عصر آن فراهم آورد.
توانمندی های بی نظير این استاد ارجمند تنها بر نيم قرن تمركز بر مطالعات تاریخ ایران در دورۀ 

مغول محدود نمی شود، بلکه از بسياری جهات نيز در این عرصه »فضل تقدم« دارد.
بيانی كمتر از یك دهه پس از تدوین »تاریخ آل جالیر« كار نوآورانۀ دیگری را به كارنامۀ خود 
و تاریخ نگاری نوین ایرانی افزوده است. وی با نگرش كتاب زن در ایراِن عصر مغول، نخستين 
تك  نگاری در زمينۀ تاریخ نگاری زنان در ایران به طور عام و نخستين اثر در این موضوع را در 
عرصۀ مطالعات مغول در جهان عرضه كرد. نکته قابل تامل در كارنامه علمی درخشان دكتر بيانی، 
ترجمه كتاب »اهميت كتاب زن در ایران عصر مغول« به زبان تركی در سال 2015 و حدود 40 
سال بعد از نگارش آن است. زاویه دید دكتر بيانی از همان اوایل ورودش در عرصۀ مغول  پژوهی 
به تاریخ اجتماعی نيز در آثار او هویدا است. او این توجه را در سال 1345 با ترجمۀ كتاب 

»والدیميرتسوف« از زبان فرانسه به فارسی نشان داد.
شاخص بودن تالش دكتر بيانی با گزینش كتاب »دین و دولت در ایران عهد مغول« به عنوان 
كتاب سال كشوری در سال 1375 و كتاب برگزیدۀ دانشگاه تهران كمی پس از چاپ آن آشکار 
شد و این اثر مهم را تبدیل به كتابی مرجع به ویژه برای پژوهشگران و دانشجویان كرد. از سایر 
وجوه تمایز استاد شيرین بيانی كه وی را از مورخان دورۀ معاصر متمایز می كند، این است كه 
وی عالوه بر چهارچوب نگرش فرهنگی، تمدنی به تحوالت تاریخی، به احوال و آثار بزرگان ادب 
فارسی نيز توجه جدی داشته و به سه شخصيت شاخص معاصر با دورۀ مغول كه از قضا از قله های 

شیرین بیانی
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شعر و ادب ایران زمين اند، یعنی موالنا، سعدی و حافظ نيز پرداخته است.
دكتر بيانی بر همين اساس آفریننده سه كتاب حافظ و جام جهان نما، خاک شيراز و بوی عشق و 

دمساز دوصد كيش است كه در چنين فضای تاریخی-فرهنگی پدید آمده اند.
از سایر آثار ارزشمند دكتر بيانی می توان به »پنجره ای به سوی تاریخ« و »تاریخ ایران باستان« 
از ورود آریایی ها تا سقوط هخامنشيان اشاره كرد. شيرین بيانی عالوه بر نگارش چندین كتاب، 
حدود 35 مقاله به رشته تحریر درآورده است. از جوایز و نشان هایی كه دكتر بيانی دریافت كرده، 
می توان به دریافت بيش از ده لوح تقدیر از مراكز علمی، فرهنگی و دانشگاهی اشاره كرد كه 
مهمترین آنها دریافت نشان عالی دولت مغولستان به پاس مطالعاتش در تاریخ امپراتوری مغوالن 
در فروردین سال 1395 در تهران است كه آوازۀ او را تا خاستگاه این امپراتوری نيز كشانيده 
است. همچنين دریافت لوح تقدیر از انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران درسال 1382 و لوح 
تقدیر به مناسبت انتخاب كتاب »دین و دولت در ایران عهد مغول« را در كارنامه موفقيت هایش 
ثبت كرده است. دكتر بيانی موفق به دریافت كتاب نمونه سال جمهوری اسالمی ایران در سال 
1375، لوح تقدیر برای انتخاب كتاب سال دانشگاه تهران در رشته علوم انسانی در سال 1375 

و 12 تقدیرنامه از مؤسسه های فرهنگی و دانشگاهی شده است.
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احمد بیرکش
صصی: ریاضی  رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۲۸۵، تهران
وافت: ۱۴ فروردین ۱۳۸۱

دكتر احمد بيرشك، عضو هيأت علمی دانشکده علوم دانشگاه تهران، نویسنده، مصحح و پژوهشگر، 
تقویم نگار و ریاضی دان نامی است.

احمد بيرشك عالوه بر مقام واالیی كه در ریاضی داشت و به مدت 18 سال مدرس درس مناظر و 
مرایا )پرسپکتيو( در دانشسرای عالی و پلی تکنيك بودند. در مترجمی و نویسندگی هم دست داشت. 
ایشان انسانی خود ساخته و پر تالش بودند كه با تسلط خود بر زبان فرانسه و انگليسی، افزون بر 
تأليفاتی ارزشمند به صورت كتاب و مقاله، متونی را هم به فارسی ترجمه كرد و به چاپ رساندند و 

همزمان  با كار تدریس به نوشتن كتاب های درسی ریاضی  دست زد و هندسه را نوشت.
دیدگاه احمد بيرشك در خصوص تأليف و تدوین كتاب دیدگاهی است ساده و روان است. نثرنویسی 
استاد را باید از نمونه های درجه اول ساده نویسی در زبان فارسی امروز دانست. او این  كار را عامدانه  

و با نوشتن كتاب های خودآموز شروع كرد.
مشاركت فعال در تأسيس و ریاست »گروه فرهنگی هدف«، بنيان گذاری »دانشنامه بزرگ فارسی«، 
تأسيس »مدارس علمی« تأسيس »انجمن ملی مدارس هماهنگ« با عضویت گروه های  فرهنگی  
هدف  خوارزمی، آذر، البرز، ارامنه ، زرتشتيان و…، مسئوليت زندگی نامۀ علمی دانشوران در شركت 
انتشارات علمی و فرهنگی، نيابت انجمن مدارس ایران، مسئوليت دانشنامۀ ایران و اسالم در بنگاه 
ترجمه و نشر كتاب )سابق(، ویراستاری كتاب های دانشگاهی و غيردانشگاهی، از فعاليت های مهم 

علمی - آموزشی این استاد برجسته به شمار می آید.
دكتر بيرشك ریاست اداره استخدام شهرستان ها در كارگزینی وزارت فرهنگ، مدیر سوم در مدیریت 
»جامعه ليسانسيه های دارالمعلمين عالی«، ریاست كارگزینی دانشگاه تهران )بعد با استقالل دانشگاه 

تهران(، معاونت وزارت فرهنگ، را در كارنامه پربار خود دارد.
به مرتبه ای جهانی رساند و محاسبات و  ایرانی را  تالش چندین ساله استاد بيرشك، گاه شماری 
روش شناسی علمی ایشان كتابی بی نظير در تطبيق سه گاه شماری ميالدی، هجری قمری، و هجری 
شمسی پدید آورد. تحقيقات ایشان در شناساندن و تثبيت گاهشماری ایرانی در عرصه جهانی چنان 
بود كه پروفسور »راین گولد«، تقویم شناس برجسته آمریکایی، در معتبرترین كتابی كه در زمينه 
محاسبات تقویمی گاه شماری های مهم جهان منتشر شده است، گاه شماری ایرانی را »بی نهایت دقيق« 
و دقت آن را »حيرت انگيز« عنوان و استاد بيرشك را برجسته ترین متخصص در این زمينه قلمداد 

می كند.
تقویم دكتر بيرشك، برخالف تقویم های پيشين از دوره های 33 ساله )هفت دوره 4 ساله و یك دوره 
5 ساله( تشکيل نشده، بلکه از دوره های 2820 ساله تشکيل شده است. هر دوره به زیردوره های 128 
یا 132 ساله تقسيم می شود، كه هركدام از آن ها نيز به زیرزیردوره های 29، 33، یا 37 ساله تقسيم 
می شوند كه در هركدام سال های مضرب 4 غير از آخرین شان كبيسه می باشد. هر سال 12 ماه دارد 
كه شش تای اول 31، پنج تای بعد 30، و ماه آخر بر حسب كبيسه بودن یا نبودن 29 یا 30 روز دارد.

احمد بیرکش
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با پژوهشی در كارنامه علمی فعاليت های این استاد به نام عرصه ریاضی می توان به این موارد اشاره 
كرد: نگارش مقاله معروف »نقد قانون دانشگاه«، تأليف زندگی نامه علمی دانشوران، اصول مناظر و 
مرایا، علم در زندگی، فلسفه ریاضی، علم قدیم تمدن جدید، هندسه مسطحه، هندسه نااقليدسی و 

همکاری در در تأليف دانشنامه ایرانيکا، فرهنگ كامل انگليسی – فارسی.
این استاد برجسته نخستين كتاب جدی و علمی را كه از انگليسی  ترجمه كرد، »سرگذشت  علم« از 
جرج سارتون بود كه  برنده  جایزه  بهترین ترجمه سال شد. كتاب »زندگی نامه علمی دانشوران« ترجمه 
احمد بيرشك، در دوره پانزدهم كتاب سال جمهوری اسالمی ایران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی به عنوان كتاب سال برگزیده شد. بيرشك بيش از 110 كتاب كه برخی از آنها با همکاری 
دیگران بوده تأليف و ترجمه كرده است. دریافت نشان دولتی درجه یك دانش از دفتر ریاست 
جمهوری در سال 1381، اعطای دكتری افتخاری در ریاضی از دانشگاه شهيد بهشتی ازافتخارات این 

استاد دانشگاه تهران است.
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احمد پارسا
صصی: گیاه شناسی و علوم طبیعی رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۲۸۶، تفرش

پروفسور احمد پارسا دارای دكترای گياه شناسی از دانشگاه فرانسه، استاد گياه شناسی دانشکده علوم و 
دانشسرای عالی دانشگاه تهران و پدر دانش گياه شناسی نوین ایران است.

دكتر احمد پارسا شخصيت شناخته شده ای در زمينه دانش گياه شناسی نوین ایران است و خدمات 
ارزنده ای در این زمينه صورت داده است. وی را می توان سرآمد نخستين ها در گياه شناسی دانست. 
ایران  فلور  بر  به صورت علمی  بود كه  ایرانی  نخستين  و  تهران  دانشگاه  استاد گياه شناسی  نخستين 
)رستنی های ایران( پژوهش كرد، این استاد برجسته بيش از 60 سال از عمر خود را به تحقيق و تفحص 

درباره طبيعت ایران اختصاص داد و موزه علوم طبيعی را تأسيس كرد.
پروفسور پارسا در بررسی های خود در خارج و داخل كشور توانست، ترادف گياه شناختی بسياری 
از گونه های گياهی را نشان دهد و از تکرار آن، جلوگيری كند. چرا كه نمونه های گياهان ایران را 
گياه شناسان و پژوهشگران اروپایی در مدت حدود دو قرن و نيم از نواحی مختلف گرد آورده و بی توجه 
به كارهای دیگران مستقاًل بررسی و نام گذاری كرده بودند و از این رو نام های علمی مترادف بسياری 

در نوشته های گياه شناختی اروپایيان بود كه گمراه كننده بود.
از یادگاری های ارزشمندی كه از این استاد فقيد به جای ماند، می توان به تأسيس »موزه علوم طبيعی« 
در قسمتی از ساختمان بزرگ دبستان حکيم نظامی سابق )واقع در مقابل موزه ایران باستان( اشاره 
كرد. او گياهان گردآوری شده را به منظور تأسيس »هربيه ملی« به آن موزه انتقال داد و به این ترتيب 
»هرباریوم موزه علوم طبيعی ایران« )هرباریوم حاوی همه گياهان مذكور در فلور ایران بود. از جمله، 

نزدیك به 250 گونه جدیدی كه وی از ایران برای فلور دنيا تشخيص داده( را بنيان گذاشت.
این استاد به نام علوم طبيعی، روزانه 10 ساعت از وقت خود را به نوشتن كتاب به زبان فرانسه سپری 
كرد و نوشته های خود را به صورت مستمر، برای چاپ مجموعه كتاب »فلورایران« به تهران و وزارت 
فرهنگ فرستاد. ایشان در فاصله سال های 1321 تا 1329 خورشيدی، نخستين فلور مستقل ایران را 
به نام فلور »دوليران« به زبان فرانسه تأليف كرد كه در پنج جلد و بيش از هفت هزار صفحه از طرف 
وزارت فرهنگ منتشر شد. فلورهای تأليفی استاد از كارهای عالی او در سطوح بين المللی است كه 

زینت بخش تمام دانشگاه های اروپایی و آمریکایی است.
پروفسور پارسا عالوه بر این پژوهش، به بررسی گياهان كشورهای دیگر نيز پرداخت و تحقيق بر روی 
گياهان ایران را تا سال ها ادامه داد. به طوری كه بعدها پنج جلد كتاب به عنوان متمم كتاب »فلور 
ایران« منتشر كرد. همچنين در اواخر عمر گران بهای خویش، بار دیگر در كتاب های خود، تجدید نظر 

كرد و نسخه جدیدی از آن را با كمك زین العابدین ملکی شاگرد خود تهيه كرد.
از دیگر تأليفات او به زبان فارسی می توان 2 جلد كتاب گياهان شمال ایران، كتاب دارونامه، كتاب 
اندام شناسی گياهان، سه جلد كتاب تيره شناسی یا تاگزونومی گياهان آوندی نام برد. همچنين كتاب 
10 جلدی Flord de Liran به زبان فرانسوی، كتاب سه جلدی Flora of Iran به انگليسی، گزارش 
مطالعات و بررسی های جامعه عشایری فارس )در 2 جلد(، نباتات ایران، تاریخ طبيعی، تيره شناسی 
)در 2 جلد(، فلور ایران از نوشته های برجسته این استاد فرهيخته هستند. احمد پارسا مقاالت بسياری 
در مورد فلور ایران در مجالت بين المللی و معتبر مانند نشریه علمی گياه شناسی »كيو« لندن منتشر كرد.

احمد پارسا
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داوود پارسا ژپوه
صصی: منابع طبیعی )فناوری چوب( رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۳۲۰، تهران
 وافت: ۲۵ مرداد ۱۳۹۴

دكتر داوود پارساپژوه دارای دكترای مهندسی تکنولوژی چوب از دانشگاه علوم نانسی فرانسه، استاد 
دانشکده كشاورزی و منابع طبيعی دانشگاه تهران و عضو وابسته گروه علوم كشاورزی فرهنگستان 

علوم است.
استاد پارسا پژوه را می توان مبدع جایگزینی روش روپينگ به جای روش بتل در تأسيسات حفاظت 
چوب دانست. ایشان بيش از 20 سال در فرهنگستان علوم به عنوان عضو وابسته و رئيس شاخه 
چوب شناسی گروه علوم كشاورزی فعاليت داشته است. همچنين در سمت سردبير مجله منابع طبيعی 
ایران به مدت 3 سال انجام وظيفه كردند كه مجله مذكور به عنوان مجله قابل تقدیر از سوی دانشگاه 

تهران شناخته شد.
دانشکده  پژوهشی  معاونت  سال(،  یازده  مدت  )به  تهران  دانشگاه  منابع طبيعی  دانشکده  ریاست 
منابع طبيعی )به مدت 5 سال( معاونت دانشگاه تهران، مدیریت گروه علوم و صنایع چوب و كاغذ)سه 
دوره(، نمایندگی در هيئت های مميزه دانشگاه تهران و وزارت علوم، عضویت در دو انجمن بين المللی 
عالی  آموزش  برنامه ریزی  گروه  در  )IRG(، عضویت  حفاظت چوب  و   )IAWA( آناتومی چوب 
كشاورزی، عضو شورای عالی پژوهش های علمی كشاورزی و منابع طبيعی و سرپرستی كميسيون 
برنامه ریزی آموزشی چوب شناسی و جنگلداری شورای عالی برنامه ریزی از دیگر فعاليت های آموزشی 

این استاد برجسته منابع طبيعی است.
دكتر پارساپژوه، دوره های متعدد تخصصی علوم چوب را در كشور های فرانسه و سوئيس طی نموده 
و دارای سه كتاب تأليفی و 3 كتاب ترجمه در زمينه های علوم چوب بودند كتاب »تکنولوژی چوب« 
ایشان در سال 1367 به عنوان كتاب برگزیده ده ساله اخير و كتاب »حفاظت صنعتی« به عنوان كتاب 

سال جمهوری اسالمی ایران در سال 1375 انتخاب شد.
از دیگر آثار ارزشمند این استاد فقيد می توان به تکنولوژی چوب، اطلس چوب های شمال ایران به دو 
زبان فارسی و فرانسه، صنایع چوب، فرهنگ چهار زبانه گاه شناسی درخت، فرهنگ انگليسی به فارسی 

چوب شناسی و صنایع چوب و نگارش مقاالت متعدد علمی اشاره كرد.
این استاد فرهيخته دانشگاه تهران دارای جوایز و افتخاراتی از جمله برنده طرح پژوهشی برگزیده سال 
1370 دانشگاه تهران، استاد برگزیده دانشگاه تهران در سال 1371 و استاد نمونه دانشگاه های ایران 

در 1372 است.

داوود پارسا ژپوه
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ارباهیم پورداوود
صصی: فرهنگ و زبان اهی باستانی رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۲۶۴، رشت
وافت: ۲۶ آبان ۱۳۴۷

ابراهيم پورداوود استاد دانشکده ی ادبيات و علوم انسانی، نخستين استاد مطالعات ایران باستان و 
زبان های باستانی، رئيس انجمن ایران شناسی و رئيس انجمن فرهنگی ایران و آلمان است.

تمام آن چه می توان در وصف دكتر ابراهيم پورداوود گفت، ریشه در »ميهن پرستی« و »باستان گرایی «  
دارد. او مرد زیستن در حوضچه ي اكنون یا حساب گر آینده نبود، بلکه دل باخته ی ایران باستان بود 
و تا آخرین نفس در مسير شناخت آن گام برداشت. استاد پورداوود نه تنها نسبت به گذشته های 
دور آگاهی یافت بلکه آگاهی بخش ایرانيان و جهانيان نسبت به ایران باستان شد. ارزشمند ترین اثر 
وی ترجمه ی »اوستا« به زبان فارسی است. ایشان دل خوشی از زبان عربی نداشت و در ترجمه ی 
آثارش از آن دوری می جست. بنابراین در ترجمه ی برجسته ترین اثر خود )اوستا( نيز از به كار 
بردن واژگان عربی پرهيز كرده و با استفاده از واژگان كهن فارسی و بهره بردن از قواعد زبان 
نخستين  عنوان  بزرگ،  پورداوود  ابراهيم  یادگار گذاشت.  به  رسا  و  ترجمه  ای خوش آوا  فارسی 
»ایران شناس« و »اوستاشناس« را به خود اختصاص داده است و زمانی كه این عناوین را برآمده از 
شيفتگی به ایران باستان و فرهنگ و تمدن كهن ایرانی بدانيم، متوجه خواهيم شد كه او عالقه اش را 

به ميدان مطالعه و پژوهش آورده و حضور پربار و ارزشمندی در این عرصه داشته است. 
آن استاد برجسته ریاست شعبه ي عربی ـ فارسی گروه اوستا شناسی در هفتمين كنگره شرقی هند 
را برعهده داشت. همچنين به مدت چهار سال رئيس انجمن فرهنگی ایران و آلمان بود و انجمن 
ایران شناسی را بنيان گذاشت. دكتر پورداوود در آكادمی جهانی هنر و دانش و فرهنگستان ایران 

نيز عضویت داشت.
آن ایران شناس ارجمند حتی در اشعارش نيز باستان گرایی و ميهن پرستی را تجلی داده است و 
از  باستان می داند،  ایران  اندیشيدن و زیستن  به شيوه ی  بازگشت  ایرانی را در  ایران و  سعادت 
آثار منظوم وی می توان »پوراندخت نامه« را نام برد. »هرمزدنامه« را با محوریت واژه شناسی پيش 
برده است و در »خرم شاه« كنفرانس هایش در هند را گردآوری كرده است. در اثر »فرهنگ ایران 
باستان« گوشه ای از تمدن ایران باستان، از آغاز تاریخ ایران تا پایان دوره ی ساسانيان را مورد 
مطالعه قرار داده است و در »سوشيانس« از موعود مزدیسنا سخن گفته است. آناهيتا، زین ابزار، 
ابراهيم  ارزنده ی  آثار  از دیگر  یادداشت های گاتا  ما و  ایران شاه، خوزستان  پارسی،  گفت وشنود 

پورداوود بزرگ می باشند.
ابراهيم پورداوود در سال 1346 به عنوان استاد ممتاز دانشگاه تهران معرفی شد. از دیگر افتخارات 
آن استاد بزرگ و تکرارنشدنی دریافت نشان تاگور از دولت هند و عالی ترین نشان علمی آلمان 
از پروفسور هویس )از رؤسای جمهور آن كشور( بود. ایشان دكترای افتخاری شان را از دانشگاه 

دهلی و نشانه ی شواليه سن سيلوستر را نيز از پاپ پل ششم دریافت كردند.

ارباهیم پورداوود
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حسین پیرنیا
صصی: اقتصاد رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۲۹۲، تهران
وافت: ۲۲ آبان ۱۳۷۲

حسين پيرنيا اقتصاددان، استاد دانشگاه تهران، مسئول اداره كل نفت، معاون وزارت دارایی، معاون 
نخست وزیر و بنيان گذار دانشکده اقتصاد و انجمن اقتصاددانان ایران است.

كوشش ها و خدمات ارزنده ی حسين پيرنيا در عرصه ی علم اقتصاد، او را شایسته ی جایگاه پدر 
دانش اقتصاد ایران گردانيد. پيرنيا از اولين كسانی بود كه برای تحصيل در رشته ی اقتصاد، راهی 
فرانسه و سپس انگلستان شد. گویا آموختن از اقتصاددانان بزرگ جهان مانند جان مينارد كينز و 
حضور در كشورهایی كه تمام تصميمات مهم سياسی، اقتصادی و اجتماعی شان وابسته به مطالعات 
علمی و پژوهش ها است، ایشان را شيفته ي مطالعه، پژوهش، تشویق و حمایت از دانشجویان برای 
قرار گرفتن در همين مسير كرده بود اما ایران هيچ گاه به این تالش های علمی اهميت نداد و حتی 
پس از سال ها درگذشت وی، تصميمات اجتماعی و اقتصادی تبدیل به فرایندی علمی نشده اند. دكتر 
حسين پيرنيا فقط پدر دانش اقتصاد نبود، او برای دانشجویان نيز چونان پدری مهربان و دلسوز بود 
و در برخورد نيك با مردم و دریافت پروژه های بااهميت نيز سرآمد اقتصادانان دوران خویش بود. 
اگر امروز روزنه هایی از اميد به پيشرفت دانش اقتصاد در كشورمان وجود دارد، نتيجه ی زحمات 
این استاد بزرگ برای جدایی این رشته از دیگر دانشکده ها و بنيان گذاری دانشکده ای مستقل برای 

اقتصاد است.
پدر دانش اقتصاد ایران، موسسه تحقيقات اقتصادی را در دانشکده ي حقوق و علوم سياسی دانشگاه 
تهران و انجمن اقتصاددانان ایران كه انجمنی غيرسياسی و غيرانتفاعی با هدف بهبود آموزش و 
توسعه اقتصادی است را بنيان نهاد. آن اقتصاددان برجسته عالوه  بر این كه در عرصه ی علم و دانش 
نقش  آفرین بود، در به عهده گرفتن مسئوليت های اجرایی و سياسی حضور پررنگی داشت. در واقع 

او تجربه ی خدمت در اداره نفت، وزارت دارایی و كابينه قوام السلطنه را نيز دارا بود.
آن استاد بزرگ در كتاب »ماليه عمومی« ماليات را این گونه تعریف می كند: برداشت قسمتی از 
دارایی یا درآمد افراد برحسب توانایی پرداخت آنان برای تأمين مخارج دولتی. همچنين در كتاب 
»تفکر علمی و توسعه اقتصادی و اجتماعی« از برخورداری انسان از قدرت تفکر و توانایی شناخت 
خود، جامعه و جهان برای برقراری ارتباط در جهت كسب موفقيت سخن می گوید. ایشان در این 
كتاب طریق فهم علل وقوع پدیده ها و حل مشکالت و مسائل را وابسته به تعقل، تفکر و علم 
می داند. از دیگر آثار آن اقتصاددان برجسته ده سال كوشش در راه حفظ و بسط حقوق ایران در 
نفت، ماليات ها و بودجه، ترجمه اقتصاد در دو جلد، ترجمه ریاضيات تحليلی برای اقتصاد و ترجمه ی 

عقاید بزرگ ترین علمای اقتصاد است.

حسین پیرنیا
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محمدکریم پیرنیا
صصی: معماری رشته تخ

تولد: ۱۲۹۹، زید
وافت: ۹ شهریور ۱۳۷۶

محمدكریم پيرنيا استاد دانشکده ی هنرهای زیبا، پایه گذار مرمت و احيای برخی از آثار تاریخی ایران، 
معاون فنی سازمان حفاظت برخی از آثار باستانی، بنيان گذار بحث تاریخ معماری ایران و معاونت اداره 

كل بناهای تاریخی وزارت فرهنگ و هنر است.
استاد محمدكریم پيرنيا فرزند خلف یزد، دومين شهر تاریخی ایران است. ریشه های عشق او به معماری در 
شهری استحکام یافته است كه معماری ایرانی در آن خودنمایی می كند. ایشان در دوره ای از دانشجویان 
رشته ی معماری دانشکده ی هنرهای زیبا تهران بود كه معماری ایرانی ـ اسالمی به پستو رانده شده بود و به 
پيروی از اصول معماری غرب رو آورده بودند، پناه آوردن اساتيد و دانشجویان به معماری غربی، عامل 
دلزدگی  او از حضور در فضای آكادميك شد. وی بر این باور بود كه باید دانش   را در دل تجربه ها و اصول 
ـ  اسالمی شده و هنوز زنده اند، بجوید. رسيدن به جایگاه پدر معماری سنتی  مردانی كه پير معماری ایرانی 
ایران، معلول تالش های سخت دكتر پيرنيا برای مرور گذشته  و آگاهی از معماری سنتی ایرانی ـ اسالمی 
و چگونگی مرمت و حفظ بناهای ساخته شده با این اصول است. پدر معماری سنتی ایران می گوید: »هنر 
معماری ایران در طول تاریخ پيوسته و به دیگر هنرها همبسته بوده است« و خوب است بدانيم كه ایشان به 
هنرها و دانش های دیگر مانند موسيقی، خوش نویسی، نقاشی، تاریخ ایران و اسالم، زبان های عربی و عبری 
و ادبيات نيز تسلط داشته اند. وی نظریه ای تحت عنوان »چهار اصل مشترک هنرهای ایرانی ـ اسالمی« 
دارد كه ریشه در آگاهی از هنر دارد. اصول چهارگانه ای كه او معرفی كرده و در معماری به آن ها توجه 
بيش تری داشته است؛ مردم واری یا مردم داری، خودبسندگی، دوری از بيهودگی و درون گرایی می باشند.

این استاد نيك نام در معماری، از 6 سبك از معماری كه هر كدام دارای قواعد و اصول خاصی اند سخن 
گفته است: سبك  های پارسی، پارتی، خراسانی، رازی، آذری و اصفهانی. وی همچنين با حضور در نزد 
استادكاران قدیمی معماری ایران، واژگان كهن و قدیمی این عرصه را جمع آوری كرده كه گنجينه ای 

ارزشمندی برای حوزه به شمار می آید.
این استاد نام دار معماری ایران، در وزارت فرهنگ به فعاليت در دفتر فنی مشغول شد. در دوره ی حضور 
در وزارت فرهنگ، در تهران و دیگر شهرها مدارسی ارزان اما مستحکم ساخت؛ این طرح ها بعد از آن، 
از سوی یونسکو به عنوان مدارس ارزان قيمت برای كشورهای جهان سومی به جهان معرفی شد. ایشان 
مدتی معاونت اداره كل بناهای تاریخی وزارت فرهنگ و هنر را عهده دار و سپس معاون فنی سازمان ملی 
حفاظت از آثار باستانی شدند. احيای برخی از آثار تاریخی نظير: مسجد جامع فهرج، سر در حرم حضرت 
عبدالعظيم )ع(، سر در باغ فين، تعمير مسجد جامع ورامين، احيای باغ دولت آباد یزد، ایوان سيد ركن الدین 

در یزد و گنبد مسجد جامع بروجرد نيز از اقدامات مهم و ارزنده ی دكتر محمدكریم پيرنيا است.
از تأليفات ارزشمند محمدكریم پيرنيا كتاب »راه و رباط« است كه در آن سير پيدایش و پيشرفت راه  و 
راه داری ایران را با نگاهی تاریخی ـ فرهنگی به تصویر كشيده است، او در این اثر به چرایی به وجود آمدن 
راه ها و چگونگی ساخت راه ها پرداخته است. شيوه های معماری ایران، گنبد در معماری ایران، آشنایی با 
معماری اسالمی ایران و هندسه در معماری نيز از دیگر آثار او می باشند. وی مقاالت علمی فراوان از جمله 
سبك شناسی معماری ایران، بيماری بلوار، بازار ایران، درگاه و كتبيه آستان حضرت عبدالعظيم و خيز و 
اندام گنبدهای ایران را منتشر كرده است. پدر معماری سنتی ایران، به عضویت افتخاری فرهنگستان علوم 
جمهوری اسالمی ایران درآمد. دریافت دكتری افتخاری معماری از سوی دانشگاه تهران نيز ادای دینی به 

خدمات و زحمات ماندگار استاد دلسوز معماری ایران بود.

محمدکریم پیرنیا
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صادق پیروز زعزیی
صصی: زپشکی  رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۲۸۷، قزوین
وافت: ۱۳۷۲

صادق پيروز عزیزی استاد دانشکده ی پزشکی، پدر طب داخلی ایران، استاد و مسئول كرسی پزشکی 
بالينی بيمارستان امام خمينی، پزشك بيمارستان رازی، رئيس بخش بيماری های همگانی و معاون 

بيمارستان رازی و رئيس بخش بيماری های درونی بيمارستان رازی است. 
دكتر صادق پيروز عزیزی از جمله دانشجویان اعزامی بود كه برای تحصيل راهی فرانسه شد؛ بنابراین 
از دانش آموختگان دانشکده ی پزشکی پاریس است. پایان نامه ی او پيرامون نيروی آفریننده ي بيماری ها 
بود. وی شایسته ترین برای دست یافتن به جایگاه پدر طب داخلی ایران بود چرا كه جامعه ي پزشکی 
ایران بر این باور است كه ایشان طب داخلی را با پایه و اساس درست، استوار گردانده است. به كوشش 
دكتر پيروز عزیزی اولين بخش مجهز دانشگاهی به نام بخش طبی یك بيمارستان هزار تخت خوابی 
)بيمارستان امام خمينی فعلی( بنيان گذاشته شد و فصل جدیدی از آموزش برای دانشجویان، كارورزان 
و دستياران بيماری های داخلی آغاز شد. این پزشك بزرگ با همت عالی و بدون چشم داشت خویش این 
بخش را به وسایل مجهز پزشکی و متخصصين آگاه برای تشخيص و رسيدگی به بيماری های كليه، غدد 
درون ریز، روماتولوژی، ریه، گارش، كبد و خون آراست. این بخش، اولين مکانی بود كه به آندوسکوپی 
دستگاه گوارش، آندوسکوپی ریه و نصب كليه مصنوعی پرداخت. به طور كلی می توان این بخش را از 
شاهکارهای پزشکی دانست چرا كه ميان دانشجویان، كارورزان و اعضای هيئت علمی رقابت تنگاتنگی 

برای حضور در این بخش پدید آمده بود.
ایشان زمانی كه از فرانسه به وطن بازگشتند، در مطب شخصی شان و بيمارستان های وابسته به اداره كل 
بهداری مشغول به كار شدند. همچنين به یاری پروفسور اوبرلين، دانشکده ی پزشکی دانشگاه تهران را 
كه همچنان محلی برای تعليم و تربيت پزشکان توان مند ایرانی است، تأسيس كردند. سپس بخش داخلی 
بيمارستان رازی را به كار انداخت و در جایگاه پزشك بالينی بيماری های داخلی فعاليت داشت. پدر طب 
داخلی ایران در سال های خدمت خود در عرصه ی پزشکی؛ از پزشکان بيمارستان رازی، رئيس بخش 
بيماری های همگانی و معاون بيمارستان رازی، رئيس بخش بيماری های درونی در بيمارستان رازی و 

دانشيار فيزیولوژی دانشکده داروسازی بوده است.
اثر پزشك بزرگ طب داخلی ایران، »سميولوژی« از آثار ارزشمند علم پزشکی است.

صادق پیروز زعزیی
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حسن اتجبخش
صصی: دامپزشکی رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۳۱۶، تهران

حسن تاجبخش استاد دانشکده ی دامپزشکی، مدیرگروه های آموزشی و عضو شوراهای تحقيقاتی و 
هيئت های علمی دانشگاه تهران و عضو پيوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی ایران است.

استاد حسن تاجبخش از دانش آموختگان دانشکده ی  دامپزشکی دانشگاه تهران است. او حتی در دوران 
سربازی، به یادگيری طب نظامی عالقه نشان داد. در همان روزها به فعاليت در آزمایشگاه ميکروب شناسی 
اداره دامپزشکی و دپارتمان ميکروب شناسی دانشکده ی دامپزشکی نيز پرداخت. ایشان برای كسب آگاهی 
و تخصص در ميکروب شناسی، ایمن شناسی، بيماری های گرم سيری و باكتری های هوازی راهی فرانسه 
ّ های  شد. حضور در انستيتو پاستور پاریس به وی فرصت تحقيق و پژوهش پيرامون ایمنی زایی و آنتی ژن 
تيموس را داد كه از پایه های كشف سرم های ضدلنفوسيت و جلوگيری از دفع پيوند اعضا در جهان 
است. دیگر تحقيق ارزشمند حسن تاجبخش به دوره ی حضور در آزمایشگاه ميکروب  شناسی دانشکده 
دامپزشکی انگلستان بازمی گردد، این تحقيق به تهيه واكسن های موثر بر ضد سالمونال دابلين مربوط بود. 
از ویژگی های ارزشمند این استاد واالمقام آگاهی بر تاریخ پزشکی و دامپزشکی ایران، طب سنتی و زبان 

و ادبيات فارسی افزون بر تخصص در دامپزشکی، ميکروب  شناسی و ایمن شناسی است.
وی از تأسيس كنندگان انجمن ژنتيك ایران بوده و برای مدتی در سمت دبير در آن جا فعاليت داشت. 
امنای  هيأت  كشور،  غربی  جنوب  دانشگاه های  امنای  هيأت  در  عضویت  تجربه ی  تاجبخش  دكتر 
پژوهشگاه  های ایران و برخی فرهنگستان های پزشکی جهان را دارا است. همچنين در جایگاه رئيس یا 
دبير در كنگره های علمی فراوانی در ایران نقش آفرینی داشته اند. افزون بر این ها ایشان از اعضای مؤسس 
انجمن ایمونولوژیست های فرانسه و عضو اصلی و مؤسس انجمن ميکروب شناسی و ایمنی شناسی ایران 
است. او مسئوليت شاخه پاتوبيولوژی گروه دام پزشکی فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی ایران را نيز 

بر عهده دارد.
از ارزشمندترین آثار این استاد ارجمند »پزشکی در آثار موالنا« است؛ در این اثر، اشعار این شاعر نامی 
از جنبه های پزشکی مورد تحليل و بررسی قرار گرفته اند. در »باكتری شناسی عمومی« نيز به تاریخچه ي 
ميکروب شناسی، روش های ميکروبيولوژی، جایگاه باكتری ها در بين موجودات و دسته بندی آن ها، ساختمان 
باكتری ها، متابوليسم باكتری ها، فيزیولوژی باكتری ها، تغذیه باكتری ها، رشد و تکثير باكتری ها پرداخته اند. 
ژنتيك باكتری ها، اصول ایمنی شناسی پزشکی، اصول ایمنی شناسی بنيادی، سير تحول علم در اسالم و ایران، 
تاریخ دامپزشکی و پزشکی ایران، تاریخ بيمارستان های ایران از آغاز تا عصر حاضر و بيماری حيوانات 
آزمایشگاهی از دیگر آثار ارزنده ی دكتر تاجبخش می باشند. تأليف حدود 150 مقاله تحقيقي به زبان هاي 

فرانسه، انگليسي و فارسي نيز كارنامه ی ایشان را پربار گردانده است.
 این استاد گرامی در سال 1366، استاد ممتاز دانشگاه تهران و در سال 1380 به عنوان چهره ماندگار 
عرصه علم دامپزشکی معرفی شده اند. استاد بزرگ، حسن تاجبخش، عضو افتخاری انجمن پزشکان و 
دندان پزشکان آلمان است و جایزه ابن سينا را نيز از این انجمن دریافت كرده است. از افتخارات دیگر 
ایشان قرار گرفتن در جایگاه برنده كتاب سال 1373 است. شایان ذكر است كه 10 جلد از آثار وی 

برنده جایزه بهترین كتاب های دانشگاهی شده اند.
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جلیل تجلیل
صصی:  ادبیات افرسی رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۳۱۳، تبرزی

جليل تجليل استاد دانشکده ی ادبيات و علوم انسانی، رئيس كتابخانه ی مركزی و مركز اسناد، مدیر 
گروه زبان فارسی دانشگاه تهران و عضو شورای پژوهشی دانشگاه تهران است.

وی از عالقه مندان تحصيل به علوم دینی بود و نيروی عشق او را راهی حوزه علميه تبریز كرد. پس از 
آن نيز با شوق فراوان پا به دانشکده ادبيات دانشگاه تبریز گذاشت و یادگيری را آغاز كرد. او اواخر 
دهه ی 40 به دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه تهران آمد. ایشان در كنار آموختن از اساتيد 

دانشگاه تهران، در حوزه های علميه قم و تهران، فلسفه، منطق و صرف و نحو آموخت. 
گسترش  شورای  تهران،  دانشگاه  تخصصی  كميته  و  مميزه  هيأت  اعضای  از  تجليل  جليل  استاد 
دانشگاه های كشور، كميته تخصصی هنر و معماری دانشگاه تهران، مجله دانشکده ادبيات و علوم 

انسانی دانشگاه تهران و شورای گسترش زبان و ادبيات فارسی در خارج از كشور است.
اسرارالبالغه )تأليف(، معانی و بيان، جناس در پهنه ادب فارسی، نقشبند سخن، فنون و صنایع ادبی، 
الغدیر )ترجمه(، معياراالشعار خواجه نصيرالدین طوسی )تصحيح( و كتاب داری نوین در اسالم از 
كتب ارزشمند این استاد ارجمند می باشند. ایشان مقاالت فراوانی در نشریات داخلی و بين المللی 
معتبر منتشر كرده اند و در همایش هایی چون صورت گری شعر صائب تبریزی، صورت گری در شعر 

مولوی، فرهنگ همگانی مثنوی مولوی و عصر تخيل و تصویر در شعر فارسی حضور داشته اند.
از افتخارات استاد بزرگ وار، جليل تجليل، دریافت مدال درجه اول رتبه اولی دانش نامه ليسانس از 
وزارت فرهنگ، لوح تقدیر وزیر فرهنگ و آموزش عالی و لوح تقدیرنامه وزارتی به مناسب عضویت 
در مجله بين المللی زبان و ادبيات فارسی است. آن استاد واالمقام همچنين در سال 1385 به عنوان 

چهره ماندگار و در سال 1386 به عنوان استاد برتر دانشگاه آزاد اسالمی معرفی شدند.

جلیل تجلیل
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سید نصراهلل تقوی
صصی: فقه و اصول )علوم اسالمی( رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۲۴۲، تهران
وافت: ۱۳۲۶

سيد نصراهلل تقوی استاد دانشکده ی الهيات و معارف اسالمی و دانشکده ی حقوق و علوم سياسی، 
عضو انجمن تشکيل دانشگاه تهران در سال 1313، رئيس دانشکده الهيات و معارف اسالمی و عضو 

پيوسته فرهنگستان ایران است. 
حاج سيد نصراهلل تقوی، از نام آوران عرصه های علمی و فرهنگی و از بزرگان نظام قضایی دادگستری 
بود. او علم معقول و منقول را از عالمانی چون ميرزا ابوالحسن جلوه و ميرزا حسن آشتيانی آموخته 
بود و از محضر علمای نجف نيز بهره برده و اجازه ی روایت و اجتهاد گرفته بود. وی در سفری به 
اروپا بر روی قوانين موضوعی اروپا تحقيق و پژوهش كرد. ایشان از جمله اساتيد برجسته ای بودند 
كه در »مدرسه عالی حقوق«، فقه، اصول و حقوق اساسی را تدریس می كردند و در دانشگاه حقوق، 

معقول و منقول آموزش می دادند.
این رادمرد بزرگ از مشروطه خواهان بود. به اعتقاد سيد نصراهلل تقوی، اسالم را خطراتی تهدید 
می كرد كه تنها راه نجات از آن خطرها و حفظ اسالم در تأسيس نظام مشروطه و شکل گيری مجلس 
شورا بود. به این شيوه، هم اسالم حفظ می شد و هم حکومت به قوانين اسالم و مذهب شيعه آراسته 
می شد و از ملل عقب مانده فاصله می گرفت. او در اولين دوره ي مجلس شورای ملی نماینده ی 
برگزیده از سوی طالب تهران شد. سيد نصراهلل تقوی، مدتی نيز رئيس دیوان عالی كشور بود و 
حتی در دوره ی سوم مجلس با وجود آرای بسياری كه به دست آورده بود به علت عضویت در 
دیوان عالی كشور از حضور در مجلس دوری می كرد. ایشان از افراد تاثيرگذار در تدوین بسياری 
از قوانين حقوقی بوده اند. وی حتی با یاری ميرزا محمد عليخان نصره السلطان و ملك المتکلمين 

كتاب خانه ی ملی را تأسيس و كتاب  خانه ی شخصی  ارزشمند خود را وقف آن كرد.
از آثار برجسته ی این استاد ارجمند، می توان هنجار گفتار )در معانی و بيان فارسی(، اوصاف االشراف 
خواجه نصيرالدین طوسی )تصحيح(، پندنامه امير نظام گروسی، تصحيح و ترجمه تازیانه سلوک 
)نامه احمد غزالی به عين القضاه همدانی(، تصحيح رساله الوجود ميرسيد شریف جرجانی و جاودان نامه 

را نام برد.
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محمدحسین تمدن جهرمی
صصی: اقتصاد سیاسی رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۳۰۴، جهرم
وافت: ۲۶ اسفند ۱۳۹۱

بازرگانی  اتاق  داوری  دیوان  ایرانی  عضو  اقتصاد،  دانشکده ی  استاد  جهرمی  تمدن  محمدحسين 
بين المللی، استاد ممتاز دانشگاه تهران و چهره ماندگار عرصه اقتصاد در سال 1385 است.

دكتر محمدحسين تمدن جهرمی در آغاز برای خواندن طب راهی دانشگاه شد اما این وضعيت را 
تاب نياورد و مسير را به سوی رشته ی حقوق هدایت كرد. او ليسانس حقوق را در دانشگاه تهران 
گذراند. پس از آن برای مدتی به لندن رفت كه منجر به اخذ گواهی نامه در رشته ی مدیریت اقتصادی 
و اجتماعی شد، به باور وی در این دوره ي زمانی و با حضور در مدرسه ی اقتصاد و علوم سياسی لندن 
بود كه نسبت به ماهيت این علم و زیربنای قدرت مندش آگاهی یافت و تصميم گرفت در این عرصه 
نقش آفرینی داشته باشد. او سرانجام دكترای اقتصاد خود را از دانشگاه لندن اخذ كرد. به باور این استاد 
بزرگ، توجه هم زمان به تئوری های اقتصادی، ابعاد حقوقی، سياسی، جامعه  شناسی و روان شناسی 
اجتماعی می تواند ما را به تحليل درستی از موقعيت و تدوین سياست موثر رهنمون سازد. تالش های 
استاد تمدن جهرمی در عرصه ی اقتصاد به قدری ارزشمند و تاثيرگذار بوده است كه تمامی اساتيد و 
دانشجویان شيفته ی ایشان گشته و در این كه او استاد و پژوهشگری سخت كوش بوده، خالصانه در 

این راه گام برداشته و آثار ارزشمندی از خویش به جا گذاشته است، اتفاق نظر دارند.
دكتر تمدن جهرمی افزون بر این كه هيئت علمی دانشکده ی اقتصاد دانشگاه تهران بودند، در دانشگاه های 
عالمه طباطبایی، امام صادق، شهيد بهشتی و تربيت مدرس نيز تدریس می كردند. همچنين در چندین 
دوره عضو هيئت مميزه دانشگاه تهران بوده و مدیریت گروه آموزشی اقتصاد سياسی را نيز به عهده 

داشته اند.
این اقتصاددان بزرگ در كتاب »گفتارهایی در زمينه اقتصاد، علوم اجتماعی و شناخت روش علم« به 
نکات مهمی می پردازد، توصيه  ی ایشان به كسانی كه قصد ارائه تعریفی خاص از پدیده های اجتماعی و 
اقتصادی را دارند این است كه از متدولوژی جوهری یا متدولوژی تصفيه ای پيروی كنند. وی همچنين 
از اصطالحی تحت عنوان »اقتران« استفاده كرده كه به معنای بررسی تحوالت اقتصادی كنونی است. 
در ادامه می توان از دیگر آثار ارزشمند این استاد محبوب نام برد: روش تحقيق در اقتصاد، روانشناسی 
اقتصادی، منطق علوم اجتماعی )در دو بخش(، اقتصاد كالن، اقتصاد خرد، نظام های اقتصادی، آمار 
)سال اول سياسی(، سياست وحکومت در كشورهای باختری )سال چهارم سياسی(، جامعه شناسی 
اقتصادی، متدولوژی علم اقتصاد )در دو بخش(، برنامه ریزی اقتصادی، مسائل پيش بينی اقتصادی 
)كارشناسی ارشد(، تجزیه و تحليل اقتصادی )كارشناسی ارشد(، اقتصاد بخش عمومی )در دو بخش(. 
باید بدانيم كه این ها تنها گوشه ای زحمات ایشان در عرصه ی دانش اقتصاد است چرا كه مقاله های 

متعدد محمدحسين تمدن جهرمی از منابع ارزنده ی این عرصه به شمار می آیند.
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غالم عباس توسلی
صصی: جامعه شناسی رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۳۱۴، رتبت حیدرهی
وافت: ۲۵ مهر ۱۳۹۹

جامعه شناسی  مدیرگروه  تهران،  دانشگاه  اجتماعی  علوم  دانشکده ی  استاد  توسلی  غالم عباس 
دانشکده ی علوم اجتماعی، رئيس انجمن فرهنگی مطالعات بين المللی جوامع فارسی زبان، نماینده 

شورای پژوهشی و هيأت مميزه دانشگاه تهران است.
استاد توسلی از دانش آموختگان رشته ي زبان فرانسه در دانش سرای عالی تهران بود كه به واسطه ي آن كه 
شاگرد اول محسوب می شد به فرانسه اعزام گشت. در آن روزها بود كه ریشه های پيوند با جامعه شناسی 
در وجودش شکل گرفت و به مرور محکم و جدانشدنی شد. در واقع هم  زمان به تحصيل زبان و ادبيات 
فرانسه در مقطع دكتری و علوم اجتماعی در مقطع كارشناسی مشغول شد. او رساله ی اصلی اش را با 
موضوع »جامعه سنتی ایران از دید اروپایيان: مقایسه دیدگاه انگليسی ها و فرانسویان« و رساله ی فرعی  را 
با عنوان »صنایع دستی ایران و جنبه های روان شناسی اجتماعی آن« و با 2 رساله دكتری دولتی از فرانسه 
را كسب كرد. همچنين با حمایت مالی مركز تحقيقات علمی فرانسه، رساله اش به چاپ رسيد. وی برای 
مدتی هم زمان در دانش سرای عالی تهران و موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعی دانشگاه تهران تدریس 
و پژوهش می كرد. سپس به طور تمام وقت به تدریس در دانشکده ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران مشغول 
شد. ایشان مسئوليت سرپرستی و تدوین مطالعات اقتصادی، جامعه شناسی و طرح های جامع شهری مانند 
طرح جامع تهران و طرح جامع شيراز را نيز بر عهده گرفته بود. این جامعه  شناس برجسته طرح »سواد توأم 
با حرفه« را با هدایت و حمایت یونسکو و سازمان برنامه سرپرستی كرد. این استاد بزرگ در سمينارها و 
همایش های فراوانی شركت داشتند كه به باور خودشان سهم تاثيرگذاری در توليد محتواهای علمی شان 
داشته است. به عنوان مثال دكتر توسلی در سمينار »علوم اجتماعی در آسيا« در سيمالی هند بود، در آن جا 

مقاله ای از وضعيت آموزش و پژوهش علوم اجتماعی ارائه داد كه در هند چاپ و منتشر شد.
دكتر غالم عباس توسلی تجربه ی ریاست بر دانشکده ی علوم اجتماعی و همين طور دانشگاه اصفهان 
را داشته اند. استاد توسلی بزرگ وار از اعضای هيئت موسس و معاون انجمن آسيایی علوم اجتماعی، 
فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی ایران، انجمن بين المللی جامعه شناسی، انجمن بين المللی جامعه شناسی 

دینی و انجمن بين المللی آموزش پرورش تطبيقی بوده است.
این استاد صاحب نام در كتاب »نظریه های جامعه شناسی« به موضوعاتی چون كاركردگرایی، كنش متقابل 
نمادین، پدیدارشناسی و جامعه شناسی شناختی و مکتب فرانکفورت پرداخته است. در اثر »روشنفکری و 
اندیشه دینی« نيز تحليلی جامع از نگاه دكتر شریعتی ارائه داده است. جامعه شناسی شهری، اسالم دیروز 
و امروز، جامعه شناسی كار و شغل و پایان نظم سرمایه اجتماعی و حفظ آن از دیگر آثار ارزنده ی ایشان 
می باشند. این استاد فقيد در كنفرانس های بين المللی و داخلی متعددی حضور و مشاركت داشته اند و 
همين طور دارای مقاله ها و مصاحبه های اجتماعی، سياسی و فرهنگی بسياری می باشند. همه ی این ها در 

كنار یك دیگر باعث شده كه این استاد فرهيخته را »حافظه زنده جامعه شناسی« بدانند. 
 استاد غالم عباس توسلی در سال 1382 عنوان استاد برگزیده را به خود اختصاص داد. در سال 1381 
پژوهشگر برجسته ی سال شد و در تمام سال هایی كه فعاليت علمی داشت، تقدیرنامه های فراوانی به 
پاس خدمات ارزشمندش دریافت كرد. مانند تقدیرنامه ای كه از فارغ التحصيالن علوم اجتماعی و لوحی 

كه از رئيس دانشگاه تهران برای ارائه مقاله در سمينارها اخذ كرد.

غالم عباس توسلی
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محمدتقی توسلی
صصی: فیزیک رشته تخ

ن سال و محل تولد: ۱۳۲۱، همدا

محمدتقی توسلی استاد دانشکده ی علوم و بانی رشد و توسعه اپتيك در ایران است.
دكتر توسلی از دانش آموختگان فيزیك دانشگاه تهران است. ایشان پس از گذراندن مقطع كارشناسی 
با حمایت  دكتر حسابی به كار در آزمایشگاه اپتيك مشغول شد. راه اندازی و فعاليت در آزمایشگاه 
اپتيك دانشگاه شهيد بهشتی نيز در برنامه ی ایشان بود كه به اجرا درآمد. بعدها آزمایشگاه الکتریسيته 
و مغناطيس پيشرفته ای را جایگزین آن آزمایشگاه كردند. جدا از تالش ها و پشتکار این فيزیك دان 
برجسته، حضور و راهنمایی های دكتر حسابی سهم بزرگی در برداشتن گام های تاثيرگذار در مسير 
علمی دكتر توسلی داشته است. در واقع استاد توسلی از دكتر حسابی، اتکا و باور به خویشتن، پرهيز از 
هراس و تکيه بر اعتماد به نفس برای كار با دستگاه های سخت و پيچيده، صبور و با حوصله بودن و با 
برنامه ریزی دقيق كار كردن را آموخت. طرح توليد شيشه اپتيکی در ایران به یاری اهالی جامعه علمی 
و مهندسان صنعت شيشه، توسط این استاد نامی ارائه شد و در نهایت به توليد شيشه های عينك طبی 
منجر گشت. ایشان شيفته ی پژوهش هایی می باشند كه با امکانات موجود در كشور قابل انجام است 
و ما را نيازمند جامعه ی جهانی نمی كند، دردی از دردهای كشور را درمان و مشکالتی از وطن را حل 
می كند و همچنين قابل ارائه در مجامع بين المللی است. به همت او تکنيك ماره برای اندازه گيری های 

دقيق معرفی شد و دستگاه اندازه گيری و اپتيکی جدید ساخته شد.
این اندیشمند از اعضای انجمن فيزیك ایران است كه همکاری هميشگی با آن ها داشته و دوره های 
آموزشی و سخنرانی های قابل توجهی برگزار می كند. همچنين در موسسه كميته اپتيك انجمن فيزیك 
به  را داشته است. وی در دوره های زمانی مختلف و  عضویت و تجربه ی حضور در هيأت مدیره 

شکل های گوناگون با آموزش و پرورش نيز همکاری داشته است.
واژه نامه  فيزیك و آزمایش های در اپتيك مهندسی از تأليفات استاد توسلی است. این فيزیك دان 
بزرگ 12 اختراع ثبت شده و بيش از 100 مقاله ی انتشاریافته در كنفرانس های ملی و بين المللی دارد. 
از افتخارات دكتر محمدتقی توسلی و جامعه ی علمی ایران، دریافت جایزه و مدال گاليله 2010 

كميسيون بين المللی اپتيك توسط ایشان است.

محمدتقی توسلی
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محمد ثبوتی
صصی: فیزیک رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۳۰۰، زنجان

دانشگاه  را در  فيزیك  فيزیك، دوره ی كارشناسی رشته ی  فراگيری علم  برای  بزرگ  استاد  آن 
به كمال رساندن دانسته های خویش در عرصه ی فيزیك، راهی  تهران سپری كرد. ایشان برای 
فرانسه شد. در واقع او برای گذراندن دوره ی دكتری فيزیك در دانشگاه پاریس حضور یافت و 
با تالش و پشتکاری مثال نزدنی در عرصه ی آكادميك، توفيق یافت در بهترین صورت ممکن از 
رساله ی دكتری خود دفاع كند. گرچه آن استاد برجسته، علم و دانش را فراتر از مرزهای وطن 
جست وجو می كرد؛ پس از اتمام تحصيالت  خود برای خدمت به جامعه ی ایران، راهی وطن شد. در 
طی سال های حضور در فرانسه، تحمل غم غربت و كوشش برای آموختن دور از سرزمين مادری 
و آنان و آن چه احساس تعلق را در استاد ثبوتی برمی انگيخت، تنها با اميد و انگيزه برای آبادانی و 

پيشرفت ميهن، ممکن بود.
دكتر ثبوتی در جایگاه مدیرگروه فيزیك زمين موسسه زئوفيزیك و اولين رئيس بخش زلزله شناسی 

موسسه زئوفيزیك، خدمات ارزنده ای به جامعه ی علمی ارائه كرد.
به قلم پربار آن استاد واالمقام، 2 كتاب پيرامون ميدان ثقل و مغناطيس زمين و 15 مقاله كه در 

مجاالت معتبر بين المللی به چاپ رسيدند، به نگارش درآمده است.

محمد ثبوتی

64



پرویز جبه دار ماراالنی استاد دانشکده ی فنی و عضو شورای انتشارات دانشگاه تهران است.
دكتر جبه دار ماراالنی از آن انسان هایی است كه برای گام برداشتن در مسير آن چه با ریاضيات 
پيوند دارد، آفریده شده است. با وجود جایگاه واالی علمی و افتخارات بزرگی كه او از زمان 
حضور در فضای آكادميك تا به امروز كسب كرده است، شاید جوایز و افتخارات كودكی و 
نوجوانی شان كم اهميت جلوه دهد و به حاشيه رانده شود اما همه ی آن ها نشان از مستعد بودن 
ایشان و هوشمندی در پرورش استعدادها و توانایی های شان دارد. شاید برای شما هم جالب 
باشد كه بدانيد او از دوم دبستان تا پایان دبيرستان، بارها در مسابقات ریاضی مقام اول را 
كسب كرده است. ایشان در سال 1338 وارد دانشکده ی فنی دانشگاه تهران شدند و تحصيل 
در رشته ی الکترومکانيك را آغاز كردند، سپس برای اخذ فوق ليسانس مهندسی برق راهی 
دانشگاه بركلی كاليفرنيا شدند و دكترای مهندسی برق را نيز از آن دانشگاه دریافت كردند. 
بل در آمریکا هم  تحقيقاتی  به تحقيق و پژوهش در آزمایشگاه های  همچنين در آن سال ها 

مشغول بودند. 
به واسطه ی  باری از تجربه  با كوله   این استاد بزرگ پس از دریافت مدرک دكترای شان و 
حضور در آزمایشگاه های بل، زندگی در غربت را رها كرد و زیستن در جغرافيای وطن را 
افرادی  دنيا  و مطرح  توسعه یافته  در كشورهای  ماراالنی،  پرویز جبه دار  باور  به  داد.  ترجيح 
به سان ایشان كه پایه های علم و دانش را محکم می گردانند، فراوان اند و ایران است كه به 
حضور و تالش بی دریغ او و امثالهم نياز دارد. وی پس از بازگشت در دانشکده ی فنی دانشگاه 
تهران به تدریس مشغول شد. در آن روزها، تئوری مدرن شبکه ها را به دانشجویان كارشناسی 
و  مدارها  اوليه  مطالب  به  دانشجویان  كه  یافتند  آگاهی  آموزش،  در طی  می آموختند.  ارشد 
شبکه تسلطی ندارند و نمی توانند به این شيوه به آموزش ادامه دهند. همين مسئله، ایشان را 
وادار كرد تا نظریه اساسی مدارها و شبکه را تدریس كنند. بعدها این اتفاق تبدیل به جریان 
بزرگ تری شد. در واقع این درس آن چنان رونق یافت كه سر از دیگر دانشکده های برق نيز 
استاد  این  اساسی مدارها و شبکه ها شد.  نظریه های  به چاپ دو جلد كتاب  منجر  درآورد و 
ارجمند تجربه ی تدریس درس های گوناگون در رشته  مهندسی برق را دارند كه از علل مهم 

این ماجرا، فقدان اساتيد متخصص و باتجربه ای مانند ایشان است. 
برنامه سازی كامپيوتری، احتماالت، محاسبات عددی، ریاضيات مهندسی، تحقيق در عمليات، 
تنها تعداد كمی از درس هایی می باشند كه توسط دكتر پرویز جبه دار ماراالنی ارائه می شدند. 
دكتر جبه دار ماراالنی بزرگ، روزی 15 تا 16 ساعت فعاليت حرفه ای دارند و با توجه زمان 
بسياری كه ایشان صرف آموزش به دانشجویان و توليد آثار علمی ارزشمند می كنند، تعداد 
جامعه  پيشرفت  و  رشد  باعث  كه  می كنند  تربيت  را  عرصه  این  در  متخصص  توجهی  قابل 
می شوند. او اگرچه از اساتيد سخت گير و جدی به شمار می آید از اساتيد محبوبی است كه در 

رپوزی جبه  دار ماراالنی

رپوزی جبه  دار ماراالنی
صصی:  مهندسی ربق رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۳۲۰، تبرزی
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مسير علم و زیستن، الگوی دانشجویان اش واقع می شود. 
كميته  ایران، سرپرست  اسالمی  جمهوری  علوم  فرهنگستان  اعضای  از  بزرگ وار،  استاد  این 
علمی رشته مهندسی برق، المپياد دانشجویی كشور و عضو هيأت مدیره انجمن مهندسان برق و 
الکترونيك ایران است. همچنين تجربه ی حضور در انستيتو الکترونيك دانشگاه تهران به عنوان 
سرپرست، عضویت در كميته مهندسی برق شورای عالی برنامه ریزی، عضویت در شورای عالی 
كانون فارغ التحصيالن دانشکده فنی دانشگاه تهران و حضور در دانشگاه واترلو كانادا به عنوان 

استاد مدعو را دارا می باشد.
تأليف و ترجمه آثار ارزنده ای از قبيل نظریه اساسی مدارها و شبکه ها، روش های كامپيوتری 
طرح و تحليل مدار، نظریه احتمال و كاربردهای آن، سيستم های كنترل نوین، سيگنال ها و 
سيستم ها، الکترومغناطيس ميدان موج و مقاالت علمی فراوان، كارنامه ی علمی ایشان را پربار 

و درخشان گردانيده است.
تهران، در سال 1381  دانشگاه  فنی  دانشکده ی  دانشجویان  بزرگ  الگوی  و  نامی  استاد  این 
به عنوان یکی از چهره های ماندگار معرفی شد و در سال های 1366 و 1369 برنده ی جایزه 

كتاب سال ایران گشت.
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امکل الدین جناب

امکل الدین جناب
صصی: فیزیک هسته ای و ریاضی رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۲۸۷، اصفهان
وافت: ۱۳۸۵

و  ژئودزی  بين المللی  اتحادیه  معاون  علوم،  دانشکده ی  رئيس  و  استاد  جناب  كمال الدین  دكتر 
ژئوفيزیك در پاریس و عضو كميته ملی پيکار با بی سوادی استان مركزی است. 

حضور اوليه ی استاد جناب در عرصه ی علم فيزیك و ریاضی، كامال اتفاقی و از سر ناچاری بود 
اما به تدریج به چنان موفقيت ها و دستاوردهایی رسيدند كه به این كه سرنوشت مسير زیبایی  را 
برای ایشان و علم فيزیك ایران رقم زده است، ایمان می آوریم. در واقع ایشان عالقه مند به خواندن 
زیست شناسی در دارالمعلمين عالی بودند اما وقتی كه انتظارهای شان برای آمدن استادی از خارج 
كشور به نتيجه نرسيد و متوجه شدند كه دكتر حسابی در حال تدریس فيزیك و شيمی می باشند، 
برای آن كه بيش از این وقت شان را از دست ندهند به فراگيری فيزیك و شيمی روی آوردند. 
خيلی سریع عالقه و پشتکار او برای دكتر حسابی نيز آشکار شد و با حمایت مادی و معنوی دكتر 
حسابی در آزمایشگاه فيزیك دارالمعلمين استخدام شدند. وی دانش نامه فيزیك و ریاضی را از 
دانشگاه نانسی و ليسانس شيمی را از دانشگاه سوربن دریافت كرد. سپس راهی آمریکا شد و در 
پی آموختن از فيزیك دان بزرگ، رابرت اندروز مليکان، بود كه به این منظور باید سه مصاحبه را 
پشت سر می گذاشت. عملکرد قوی او در مصاحبه ی اول، او را از مصاحبه های دیگر بی نياز كرد. 
دكتر جناب، بسيار از مليکان آموخت و با كمك آن فيزیك دان بزرگ در جهان، در زمينه ی فيزیك 
هسته ای تحقيق و پژوهش كرد و در نهایت مدرک دكترا را دریافت كرد. او پس از بازگشت به 
ایران، به تدریس در دانشکده ی علوم دانشگاه تهران مشغول شد. از ویژگی های برجسته ی این 
استاد بزرگ، احترام گذاشتن و گرامی داشتن معلمان و اساتيد است. به باورشان كسانی كه به امر 
آموزش می پردازند، خادمان ملك و ملت اند كه باید به نيکی یادشان كنيم. این فيزیك دان نامی، از 
جمله كسانی بود كه به علت اعتراض به پيمان نفتی پس از كودتای 28 مرداد، به مدت دو سال از 

تدریس محروم گشت. 
كمال الدین جناب از جمله كسانی است كه در تأليف كتاب های فيزیك دبيرستان نقش داشته است. 
از دیگر وظایفی كه به خوبی از سر گذراندند، حضور در دبيرخانه ی دانشگاه تهران در مقام مدیریت 
كل بود. همچنين در طول سال های خدمت شان به ایران و ایرانيان، مدتی در سمت معاونت وزارت 
فرهنگ بودند. استاد دكتر كمال الدین جناب در كميته ملی پيکار با بی سوادی عضو بودند. ایشان به 

عنوان نماینده ی ایران در نخستين كنفرانس بين المللی اتم برای صلح حضور داشتند.
آثار »فيزیك جدید«، »تحقيقات علمی در فيزیك اتمی«، »مکانيك مایعات«، »مکانيك نقاط مادی« 
از جمله تأليفات استاد ارجمند، كمال الدین جناب، است. كتاب »مکانيك فيزیك« از كتاب های 

منتشرشده توسط او است كه نيم ًقرن در دانشکده علوم دانشگاه تهران تدریس می شد. 
از افتخارات این استاد فقيد، دریافت مدال درجه اول علمی از وزارت معارف و معرفی شدن به 

عنوان چهره ماندگار عرصه فيزیك در سال 1383 است. 
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کریم جوانشیر خویی
صصی: علوم گیاهی رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۳۱۴، خوی
وافت: فروردین ۱۳۷۷

علوم  گروه  پيوسته  عضو  طبيعی،  منابع  و  كشاورزی  دانشکده ی  استاد  خویی  جوانشير  كریم 
كشاورزی فرهنگستان علوم و عضو هيأت تحریریه مجله منابع طبيعی ایران و مجله بيابان است.

وی دوره ی كارشناسی را در رشته ی  جنگل داری و در دانشگاه تهران گذراند. مدرک كارشناسی 
ارشد رشته ی جنگل و صنایع چوب را نيز از همين دانشگاه دریافت كرد و برای اخذ دكترای 
رشته گياه شناسی و اكولوژی، راهی فرانسه و دانشگاه مون پليه گشت. دوره ی پسادكتری را در 
زمينه های اكولوژی و اكوفيزیولوژی دانشگاه ایالتی كلرادو سپری كرد و همچنين در دانشگاه 
ایالتی فلوریدا دوره ی مطالعات پيشرفته بيولوژی جنگل را گذراند. به مرور زندگی استاد جوانشير 
كه بنشينيم، احساس می كنيم كه او پدر زمين است. پدر دلسوزی كه غم آب، خاک و گياه، عاشقانه 
و خيرخواهانه به سوی جنگل و بيابان  هدایت اش می كرد. او با دست های پر مهری كه دغدغه ی 
طبيعت را داشت، نبض تك تك رستنی های این مرز و بوم را گرفته بود. ایشان پس از آن كه 
دوره ای كارشناسی ارشد را گذراند، به استخدام سازمان جنگل ها و مراتع درآمد و در طرح های 
جنگل داری در رشت مشاركت داشت. عالقه و توان مندی كریم جوانشير خویی در آموزش و 
به دنبال داشت. همچنين در  پژوهش، درخواست استادان برای حضور او در دانشگاه تهران را 
اواخر دهه ی 30 به عنوان دستيار جنگل كاری در آزمایشگاه جنگل در دانشکده ی كشاورزی كرج 
مشغول به فعاليت شد. رساله ی دكتری این استاد ارجمند در زمينه تاگزونومی بلوط های ایران بود. 
وی برای تکميل این رساله با وجود تمام محدودیت ها و كمبود امکانات، به واسطه ی كوشش و 
پشتکار هميشگی اش و در طی سفرهای متعدد، نمونه های گياهی الزم را جمع آوری كرد. بعدها این 
رساله تبدیل به كتابی با عنوان »جنگل های باختر« شد كه هنوز از منابع مهم و ارزشمند استادان 
و دانشجویان است. از ویژگی های برجسته ی این استاد محبوب، بسنده نکردن به بخش تئوری  
دروس و پا گذاشتن در ميدان عمل است. شایان ذكر است كه ایشان در بازدید از اكوسيستم های 
طبيعی ایران، دانشجویان را خود همراه می كردند. تك تك دانشجویان  با همراهی و همياری این 
استاد شيفته ی طبيعت، در وجب به وجب جنگل ها و بيابان ها مشغول آموختن و تفکر و تأمل بر 
درختان و گياهان بودند. در دهه ی 70، بخش اعظم توجه و تمركز ایشان بر جنوب كشور بود. 
در واقع در آن روزها استاد جوانشير دغدغه ی احيای مناطق كویری و بيابانی ایران و صفحات 
جنوب كشور را داشت. همچنين به اجرای طرح هایی با بهره گيری از استعداد بالقوه مناطق محروم 
جنوب كشور كه رشد اقتصادی این مناطق را به دنبال داشت، می اندیشيد. كالس های درس او از 
به روز ترین و غنی ترین كالس  های آن دانشکده بود. او لحظه ای از مطالعه و آموختن غافل نمی شد 
و این مطالعه ی مدام، هم در آن روزها به نفع فرزندان اش )آب، خاک و گياه( تمام می شد كه در 
مراقبت از آن ها كوتاهی نمی كرد و هم دانشجویان شان را از حجم عميق دانش دكتر جوانشير 
بهره مند می گرداند. او از تخریب طبيعت و زوال پوشش گياهی بومی رنج می برد و همين ها به 
كوشش، چه در عرصه ی آكادميك و چه در ميدان طبيعت وادارش می كرد. یکی از طرح های این 
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استاد نامی كه در زمينه ی احيا و بازسازی اكوسيستم های بيابانی ایران در جهت توسعه ی پایدار 
مناطق خشك كشور بود و بسيار طرح مهم و ضروری برای جغرافيای ایران به شمار می رفت، از 
سوی یونسکو حدود 500 هزار دالر بودجه گرفت )این بودجه، 10 برابر سقف تعيين شده از سوی 
یونسکو در كارگاه آموزشی بود كه دكتر كریم جوانشير خویی، طرح شان را در آن ارائه كردند(. 
اگر چه این طرح مورد پيگيری های مکرر رئيس منطقه ای یونسکو قرار گرفت، در مراحل اداری با 
چالش مواجه گشت و همچنان معلق مانده است. به طور كلی می توان به این واقعيت اقرار كرد كه 
به راستی و به تعبير متخصصان این حوزه، وی قافله ساالر كاروان شيفتگان طبيعت بوده است و از 
سویی شاگردانی باسواد و با شور و شوق چونان خود به یادگار و از سوی دیگر با توليد آثار علمی، 

گنجينه ای ارزشمندی را برای آیندگان باقی گذاشته است تا در مسير سبز ایشان، گام بردارند.
او در هر سه مقطع كارشناسی، كارشناسی ارشد و دكتری تدریس می كرد. از اواخر دهه 60 به 
عضویت فرهنگستان علوم درآمده و مسئوليت شاخه جنگل و محيط زیست گروه كشاورزی را 
برعهده گرفت. این استاد واالمقام در طرح های تاریخ علوم دامپزشکی، كشاورزی و منابع طبيعی 
در عصر معاصر،  بررسی وضعيت علمی رشته های كشاورزی و منابع طبيعی دانشگاه های كشور 
و تهيه و تدوین فرهنگ واژه ها و اصطالحات علمی كشاورزی و منابع طبيعی نقش تاثيرگذاری 
داشتند. همچنين بيش از 25 پایان نامه ی كارشناسی ارشد و 5 رساله ی دكتری با راهنمایی های 
ایشان به بار نشست. استاد جوانشير بزرگ وار تجربه ی عضویت در هيئت علمی فصل نامه محيط 
زیست و انجمن  پژوهش های علمی آمریکا را داشتند. همچنين به عنوان مشاور در مراكز مختلف 
تحقيقاتی كشور مانند سازمان محيط زیست، سازمان پارک ها و فضای سبز شهر تهران و هيئت 
امنای باغ گياه شناسی حضور داشته اند. مدتی نيز مسئوليت معاونت پژوهشی جهاد سازندگی، واحد 

مطالعات آب و خاک جهاد سازندگی تهران به عهده گرفته بودند.
دكتر جوانشير، كتاب »اطلس  گياهان چوبی ایران« را به كمك سازمان محيط زیست به انتشار 
رساندند. كتاب »سوزنی برگان جهان« در دو جلد كه در سال های 1363 و 1366 به عنوان كتاب 
برگزیده ی سال معرفی شدند، از آثار ارزشمند ایشان است. او در كتاب »توت برای ابریشم و 
ابریشم های بدون توت« از توسعه كشتزارهای توت و توليد ابریشم بدون توت سخن گفته است 
كه می تواند در توسعه اقتصادی كشور تاثيرگذار باشد. همچنين بيش از 20 مقاله در مجامع علمی 

و بين المللی منتشر كرده اند و در بيش از 15 طرح تحقيقاتی حضور داشته اند.
از افتخارات این استاد فقيد این است كه كتاب های »اكالپيتوس«، »سوزنی برگان« و »توت برای 
ابریشم و ابریشم های بدون توت« به عنوان كتاب برگزیده سال معرفی شدند. همچنين در سال 
1376، عنوان استاد نمونه را به خود اختصاص دادند. قابل توجه است كه برخی از فعاليت های 
تحقيقاتی استاد جوانشير خویی مانند جمع آوری و شناسایی گياهان استان یزد و ایجاد هرباریوم و 

طرح بررسی اكولوژیك گونه های پده، گز و تاغ در مناطق بيابانی ایران مورد تقدیر قرار گرفت.
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محسن جهانگیری
صصی: فلسفه رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۳۰۸، قزوین
وافت:  اردتشهبی ۱۳۹۸

محسن جهانگيری استاد دانشکده ی ادبيات و علوم انسانی و فيلسوف است. 
وی از دانشجویان متکی به علم و دانش دانشگاه تهران بود كه سال ها بعد از آن كه در جغرافيای 
دانشکده ی ادبيات و علوم انسانی از استادان  بزرگ  اش فلسفه آموخت، به یکی از استادان محبوب 
و به نام آن دانشکده تبدیل شد. به باور آن استاد بزرگ، كسی كه افکار و اعمال اش از جهت علمی 
و اخالقی تاثير مثبتی بر جامعه بگذارد، نخبه به شمار می آید. ایشان در آن روزهای ابتدایی تدریس 
در دانشگاه، تاریخ فلسفه اروپا از بيکن تا هيوم را آموزش می دادند. در این زمينه كتب ترجمه شده ی 
قابل توجهی وجود نداشت و همواره جای خالی آثاری از فيلسوفان آن دوره حس می شد، بنابراین 
تصميم گرفتند كه این خأل را پر كنند. او این مسير را با فرانسيس بيکن آغاز كرد و این تصميم 
بسيار هوشمندانه بود. علت چنين تصميمی این بود كه بيکن در تجدید حيات علمی و فرهنگی اروپا، 
نقش آفرینی داشته است و مؤسس فلسفه ی تجربی نيز بوده است. سپس به سراغ اسپينوزا رفتند كه 
عنوان هركول عقلی انسانی را به خود اختصاص داده است. به تعبير استاد جهانگيری، اسپينوزا انسانی 
وارسته و فيلسوفی صریح بوده است. آن استاد بزرگ، محسن جهانگيری، با دیدگاهی مقایسه ای و 
تطبيقی به بررسی فلسفه اسالمی و غرب مشغول بود. برای نمونه تز دكتری شان، مقایسه وحدت وجود 
در عرفان ابن عربی و وحدت جوهر در فلسفه اسپينوزا بوده است. عقيده ی دكتر جهانگيری این بود كه 
عرفان ابن عربی، عرفان نظری، عرفان حب و عرفان عشق است. همچنين در گفته های  شان به این اشاره 
كرده اند كه انسان از دیدگاه اسپينوزا یك چيز است و نه دو چيز )نفس و جسم(. همچنين اسپينوزا را به 
عنوان انسانی معرفی می كند كه خود را تنها ملزم به پيروی از عقل می دانسته است و جسارت فيلسوف 
بودن، یعنی گفتن آن چه می دانست را داشته است. از ویژگی های برجسته ی آن استاد عالی مرتبه، با 
آگاهی سخن گفتن بود. در واقع اگر در حوزه ای تحقيق نکرده و به قطعيت نرسيده بود از آن سخن 
نمی گفت. همچنين از انسان های آزاده ای بود كه تمام زندگی اش را صرف آموختن و آموزش كرده بود. 

عشق به علم و دانش و تواضع و فروتنی از دیگر خصوصيات دكتر جهانگيری هستند.
آن استاد نامی افزون بر دانشگاه تهران، در دانشگاه شهيد بهشتی نيز فلسفه تدریس می كردند و تجربه ی 
تدریس در دبيرستان های تهران را هم داشته اند. وی پژوهش، تأليف و ترجمه را در كنار تدریس دنبال 

می كرد و برای شان وقت می گذاشت.
محی الدین ابن عربی، ترجمه كتاب اخالق اسپينوزا، احوال و برخی از آثار و آرای فرانسيس بيکن 

فيلسوف تجربی مذهب انگليسی از آثار ماندگار او است. 
از افتخارات زنده یاد استاد جهانگيری، شناخته شدن به عنوان چهره ی ماندگار رشته فلسفه در سال 

1381 است.
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ارباهیم چهرازی
ابراهيم چهرازی استاد دانشکده ی پزشکی، بازرس كل فنی بيمارستان ها، نماینده دانشکده ی پزشکی و 

دانشگاه تهران در كميسيون های مربوط به مبارزه با تریاک و الکل است.
وی از افرادی بود كه برای تحصيل در كشورهای توسعه یافته، در مسابقات دانشجویان اعزامی شركت 
كرد. نتيجه ی حضور در این مسابقات، كسب رتبه ی اول در دو رشته ی تجربی و ریاضی بود كه به 
تحصيل در رشته ی پزشکی در اروپا منجر شد. در آن سال های حضور در خارج از كشور، بخشی از 
تحصيالت شان در تولوز و بخشی را در دانشکده ی پزشکی پاریس سپری كردند. پایان نامه ای كه درباره ی 
»تصویر خود« به رشته ی تحریر درآورد، مورد توجه متخصصان و استادان قرار گرفت و موفق به دریافت 
مدال و دانش نامه از دانشگاه پاریس شد. او برای كسب تخصص بيشتر و افزودن بر تجربه هایش، مدتی 
پس از اتمام تحصيالت  نيز در بيمارستان های پاریس و در بخش مغز و اعصاب مشغول به كار بود. 
آن چه دكتر ابراهيم چهرازی را نزد همه ی ایرانيان تبدیل به فردی شناخته شده كرده است، تأسيس اولين 
بيمارستان خصوصی و انتفاعی اعصاب و روان در تهران بود كه امروز از آن چيزی نمانده و به خاطرات 
آن روزگار پيوست شده است. قابل توجه است كه آن استاد عالی مرتبه، پدیدآورنده و دبير انجمن مبارزه 
با تریاک و ترک الکل بود. در همين مسير به نمایندگی از دانشگاه تهران نيز در كميسيون های پيرامون 
مبارزه با ترک تریاک و الکل حضور می یافت. با حضور دكتر چهرازی، دكتر رضایی، دكتر سميعی و 
جمعی دیگر از استادان و متخصصان صاحب نام در این عرصه، در جهت ارتقا بخشيدن به دانش اعصاب 
و روان و معرفی این رشته برای تشویق پزشکان نسل جوان كه به كسب تخصص در این حوزه نيز 
بيندیشند و روی آورند، تکميل برنامه تدریسی این رشته در دانشکده، تهيه ی وسایل مرتبط برای این 
بخش و مشاركت فعال در مجامع بين المللی، اولين جلسه انجمن اعصاب دانشکده برگزار شد. باید 
بدانيم كه آن استاد گران قدر، افزون بر آن كه در فضای آكادميك و درمان از افراد بسيار برجسته و 
فراموش نشدنی بوده  است؛ دانشجویان، همکاران و اطرافيان شان می توانستند در مقام یك انسان خير و 

حامی به او تکيه كنند و در برابر دشواری های زندگی ایستادگی داشته باشند.
ایشان در سال 1315 در دانشکده ی پزشکی و با مرتبه ی دانشيار تدریس را آغاز كرد و هم زمان با آن 
در بيمارستان رازی، رئيس بخش اعصاب بود. همچنين برای مدتی در بخش اعصاب بيمارستان شماره 2 
ارتش نيز مشغول به كار بود. استاد چهرازی در سال 1318 بيمارستان روزبه را تأسيس كرد و ریاست 
آن را بر عهده گرفت. حضور در وزارت دادگستری به عنوان كارشناس رسمی بيماری های مغز و اعصاب 

نيز در كارنامه ی وی می درخشد. 
كتاب »طبيب در جامعه« با موضوع اخالق حرفه ای پزشکان و رابطه ی ميان پزشك و بيمار، امراض 
اعصاب محيطی و نخاع، بيماری های مغز و پی، بالی تریاک و راه مبارزه با آن، شيزوفرنی، سردرد، علل 

و طرق معالجه آن از جمله آثار ارزشمند آن استاد بزرگ می باشند.

ارباهیم چهرازی
صصی: زپشکی رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۲۸۷، اصفهان
وافت: اسفند ۱۳۸۹
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مهدی حارئی زیدی
صصی: فلسفه و حکمت  رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۳۰۲، قم
وافت: تیر ۱۳۷۸

مهدی حائری یزدی استاد دانشکده ی الهيات و معارف اسالمی و دانشکده ی ادبيات و علوم انسانی، 
پدیدآورنده ی انجمن اسالمی در آمریکا و سفير ایران در واشنگتن است. 

وی فرزند خلف آیت اهلل شيخ عبدالکریم حائری یزدی، مؤسس  حوزه علميه قم، بود. او پس از اتمام 
ادبيات عرب  از سویی  ابتدایی و متوسطه، تحصيالت دینی را در حوزه علميه آغاز كرد.  تحصيالت 
می خواند و از سوی دیگر به خواندن منطق روی آورده بود. ایشان علوم نقلی و عقلی را نزد بزرگانی چون 
امام خمينی،  آیت اهلل احمد خوانساری، ميرزا مهدی آشتيانی، آیت اهلل بروجردی و آیت اهلل كوه كمره ای 
آموختند. در سال های آغازین دهه ی 30، هم در دانشکده ی الهيات دانشگاه تهران دانش بی كران خود را 
به دانشجویان منتقل می كردند و هم در مدرسه ی سپهساالر فلسفه و علوم منقول را تدریس می كردند. 
طباطبایی  حسن  سيد  العظمی  آیت اهلل  نماینده ی  عنوان  به  كردند،  كسب  را  اجتهاد  درجه  كه  زمانی 
بروجردی راهی آمریکا شدند. سفر آن استاد ارجمند به آمریکا به منظور رفع ابهامات مذهبی دانشجویان 
و تبليغ اسالم بود اما به آن بسنده نکردند و خودشان هم به آموختن فلسفه ي غرب مشغول شدند. استاد 
مهدی حائری یزدی، دوره ی  ليسانس  را در دانشگاه  جورج  تاون ، فوق  ليسانس  را در هاروارد و دكتری  
را در دانشگاه  ميشيگان  و تورنتو با درجه  ممتاز سپری كردند. تسلط آن استاد بزرگ بر فلسفه اسالمی 
و فلسفه غرب به طور هم زمان، باعث شده بود كه عنوان »جامع الحکمتين« را به خود اختصاص دهند. از 
دیدگاه های بسيار شناخته ي دكتر حائری یزدی، »وكالت مالکان شخصی مشاع« است. در واقع او بر این 
باور است كه مردان حکومت و سياست مداران، نمایندگان و وكال هستند. واضح تر این كه تمام اهالی یك 

كشور، مالکان طبيعی هستند كه اداره ی جامعه را به حاكمان سپرده اند. 
در اواخر دهه ی 20، در جهت نظارت بر متون درسی دینی و فرهنگ كشور به دولت مصدق معرفی 
شدند. اگر چه به هيچ حزبی از جمله حزب ملی وابستگی نداشتند،  همواره از دكتر مصدق به نيکی یاد 
می كردند. در هفدهمين دوره ی مجلس شورای ملی، كاندید شدند اما با فشارهای سياسی واردشده از 
سوی سوء استفاده گران، این جایگاه را رها كردند. پس از انقالب اسالمی نيز به خواست و صالح دید 
امام خمينی به عنوان سفير ایران در آمریکا معرفی شدند اما تنها برای مدت كوتاهی در این مقام به وطن 
خدمت كردند. آن استاد گران قدر فلسفه ابن سينا و صدرالمتألهين را در دانشکده ی الهيات تهران، فلسفه 
اسالمی را مدرسه ی سپهساالر، فلسفه اسالمی و ادبيات فارسی را در دانشگاه مك گيل و فلسفه و فقه 
اسالمی را در دانشگاه ميشيگان تدریس می كردند. همچنين تجربه ی تدریس ادبيات فارسی در دانشگاه 
تورنتو و تدریس مبادی عناصر الهی در جوامع اسالمی در دانشگاه جورج تاون دارند. دانشگاه های دولتی 
نيویورک، دانشگاه آكسفورد،  دانشگاه مونترال كانادا و مراكزی چون مركز تحقيقات ادیان جهانی، 
موسسه تحقيقات قرون وسطی و انجمن حکمت و فلسفه ایران از دیگر مکان های علمی است كه ایشان 
به تدریس در آن پرداختند. با توجه به حضور پررنگ جامع الحکمتين در مراكز علمی ملی و بين المللی 
می توان گفت كه افراد بسياری با راهنمایی های ایشان در مسير علم آموزی گام برداشته و قسمتی از 

گنجينه ی دانشی وی را در دل دارند. 

مهدی حارئی زیدی
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استاد حائری یزدی در كتاب »فلسفه چيست« فرموده اند :»حقيقت دیانت اسالم به فلسفه فارابی و صدرا 
نيازی نداشته است بلکه این فلسفه ها اصال تعلقی به اسالم ندارد و فلسفه اسالمی موجود مرتبه و مرحله ای 
از بسط فلسفه ای است كه یونانيان اساس آن را گذاشته اند و فلسفه اسالمی نيز مثل تمام فلسفه ها در 
حد ذات خود یونانی است«. در »هرم هستی« به تئوری هرم هستی و انتولوژی توحيدی پرداخته اند كه 
زیربنای تمام مباحث مطرح شده ی ایشان است. »آگاهی و گواهی«، اثری است كه در آن به بررسی 
انتقادی تصور و تصدیق صدرالدین شيرازی نشسته است و تئوری های اساسی خود درباره ی دو مفهوم 
مهم تصور و تصدیق را ارائه كرده است. در »علم كلی« از مقوالت بااهميت فلسفه كالسيك اسالمی 
)اصالت وجود، وجود ذهنی، امکان و حدوث و قدم و...( سخن گفته است. كاوش های عقل نظری، 
كاوش های عقلی عملی، الحجت فی الفقه، حکمت و حکومت، متافيزیك، آفاق فلسفه و رساله ی علم 
حضوری كه با نظارت استادان بزرگ و نامی فلسفه غرب به نگارش درآمده است، از دیگر آثار ارزشمند 

آن استاد فقيد می باشند.
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اسماعیل حاکمی واال
صصی: زبان و ادبیات افرسی رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۳۱۷، آبادان 
وافت: اردتشهبی ۱۳۹۶

اسماعيل حاكمی واال استاد دانشکده ی ادبيات و علوم انسانی، استاد ممتاز دانشگاه تهران، مدیرگروه 
ادبيات فارسی دانشکده ی ادبيات و علوم انسانی و عضو قطب عرفان دانشگاه تهران است.

آغاز حضور استاد حاكمی واال در دانشکده ی ادبيات و علوم انسانی به دهه ی 30 بازمی گردد، ایشان از 
مقطع ليسانس تا دكتری دانشجوی زبان و ادبيات فارسی این دانشکده بودند. باید بدانيم كه او افزون 
بر آموختن زبان و ادبيات فارسی در دانشگاه، ادبيات عرب و معارف اسالمی نيز می خواند. وی از یك 
سو به دانش آموزان كوشا نسبت به آموختن در مدارس و از سوی دیگر به دانشجویان مشتاق به بيشتر 
دانستن در دانشگاه تهران درس می داد. این استاد بزرگ انعکاس دهنده ي ادب، اخالق و مدارا بود. او به 
تدریس بسنده نمی كرد و اگر دانشجویان دچار مشکالت آموزشی می شدند، تمام توان خویش را برای 
حل مسائل و مشکالت آن ها به كار می گرفت. آن استاد ادیب، ميل به تدریس ادبيات معاصر نداشت و 
شيفته ي خواندن و آموزش دادن ادبيات كالسيك بود. شایان ذكر است كه تسلط بر زبان عربی در كنار 
زبان و ادبيات فارسی و با تکيه بر این كه ادبيات كالسيك ایران با زبان عربی آميخته شده است؛ عمق و 
غنای گفته های شان در تدریس ادبيات كالسيك، توصيف نشدنی است. در روزگاری كه آن استاد بزرگ 
تدریس می كردند، فضای سياسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه باعث شده بود كه در كالم نيز محتاط باشند.

دكتر اسماعيل حاكمی واال، معاونت دانشگاه عالمه طباطبایی و ریاست كتاب خانه مركزی دانشگاه را نيز 
بر عهده داشتند. سردبير آگاه و متخصص مجله دانشکده ادبيات بودند و در شورای گسترش زبان فارسی 
عضویت داشته و سرپرست كميته تخصصی زبان و ادبيات فارسی بودند. آن استاد گران قدر در مجامع 
ملی و بين المللی متعددی مشاركت می كردند و به این منظور می توان به سمينار ساليانه استادان زبان 
فارسی در هندوستان، همایش های مولوی در آلمان، جامی در فرانسه، اقبال در پاكستان، فارسی در چين، 

جامی در مسکو و استاد شهریار در باكو اشاره كرد. 
شکوفه، متون تاریخی، تصحيح رساله االنوار و برگزیده اشعار رودكی و منوچهری از جمله آثار گران بهای 
آن استاد فقيد است. »سماع در تصوف« از دیگر آثار ایشان است، در مقدمه ی این كتاب از این سخن 
گفته اند كه تصوف اسالمی، كم از مکتبی كه در آن تعليم و تربيت رخ می دهد، ندارد. آزادگی و آزاداندیشی 
را علت ظهور و رواج تصوف در ایران می دانست و از توجه بسيار صوفيان به ادبيات و موسيقی نيز سخن 
گفته است. »طيران آدميت« نيز كتابی است كه در آن به دیدگاه شاعران بزرگ و نامی نسبت به پرواز 

روح و تشبيه جسم و روح به قفس و مرغ پرداخته شده است. 
وی در سال های آخر دهه ی 60 به  عنوان استاد ممتاز دانشگاه تهران و در سال 1384 به عنوان چهره 

ماندگار ادبيات فارسی معرفی شد.

اسماعیل حاکمی واال
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احمد حامی
صصی: مهندسی راه و ساختمان رشته تخ

سال و محل تولد:  ۱۲۸۶، تهران
وافت: بهمن ۱۳۷۹

احمد حامی استاد دانشکده ی فنی، كاشف معادنی چون سيمان جاجرود و آب گرم و معاون فنی 
وزارت راه و ترابری است.

وی از دانشجویان خوش  اقبال آن روزگار است كه برای تحصيل به خارج از كشور اعزام می شدند. 
او كه برای تحصيل راهی برلين شده بود، حدود یك سال بعد به سرزمين مادری اش برگشت و سپس 
ادامه ی تحصيالت، سوئيس را برگزید. در واقع در دانشگاه زوریخ، رشته ی مهندسی راه و  برای 
ساختمان می خواند و پس از اتمام آن با درجه ممتاز به وطن بازگشت. بهتر است حاال كه به گونه ای 
از رها كردن موقعيت  های بهتر در خارج از كشور و بازگشت به وطن عزیز سخن می گویيم، به 
ميهن دوستی ایشان هم كه نقش بزرگی در كوشش های شان در مسير علم و خدمت به كشور داشت، 
اشاره ای كنيم. یکی از شاگردان این استاد بزرگ، یکی از جمالت شان را كه گواه بر ميهن دوستی شان 
نمی شود«.  مهندس  نشناسد هيچ وقت  را  نقل كرده اند:»مهندسی كه خاک وطنش  به خوبی  است، 
نگویيد  وقت  هيچ  می خواهد،  عاشق  مملکت  می گفتند:»این  هميشه  حامی،  احمد  استاد  همچنين 
نمی شود؛ بگویيد چگونه می شود؟« زمانی كه دكتر حامی به ایران آمدند، تنها دو سال از تأسيس 
دانشکده ی فنی دانشگاه تهران گذشته بود و ایشان از همان روزهای نخستينی كه در كشور حضور 
یافتند به دعوت استاد علی اكبر حکمت، تدریس در آن دانشکده را آغاز كردند. قدمت حضور این 
به  بيان گر اشتياق شان  استاد گران قدر در دانشکده فنی به 46 سال می رسد كه بزرگی این عدد، 

آموزش دادن و ارتقای بخشيدن به جایگاه علمی كشور است. 
آن چه باعث شد احمد حامی، عنوان »پدر راه های ایران« را به خود اختصاص دهد، تسلط شان بر 
تمامی راه ها و مشاركت در ساخت بخش قابل توجهی از راه ها، پل ها، راه  آهن ها، فرودگاه، بنادر و... 
بود. در ستایش بزرگی و عظمت ایشان و فعاليت های شان، مطالب متعددی منتشر شده است كه در 
بخشی از آن ها نيز عنوان »پدر مهندسی ایران« را به خود اختصاص داده اند. از كشفيات این استاد 
ارجمند، می توان به سيمان جاجرود و آب گرم، ماسه سيليسی فيروزكوه، قير معدنی بهبهان و كائولن 
در جاجرود و ميانه اشاره كرد. در مركز تحقيقات ساختمان و مسکن، پروژه های تحقيقاتی متعددی 
با راه نمایی های پدر مهندسی ایران انجام شد كه از ميان آن ها می توان بررسی و مطالعه مالت های 
متداول در ایران، تهيه نوعی مصالح جدید از سنگ تراس و آهك، استفاده از سيليس ميکرونی در 
ساخت بتن با مقاومت باال، آجرهای ماسه آهکی، كاهش سختی آب با استفاده از گرد سنگ تراس، 
آجر، شفته آهکی و آسفالت گوگردی را نام برد. امروزه كشورهای پيشرفته از گچ بی آب بهره  می برند 
اما جالب این جاست كه سال ها پيش از این كشورها، استاد حامی بزرگ وار به شناخت دقيقی از منابع 

این  نوع از گچ در ایران رسيده بودند. 
نخستين سمت اجرایی دكتر احمد حامی ریاست راه استان بود كه با تدریس در دانشکده ی فنی 
تکنيك  پلی  دانشگاه های  در  تهران،  دانشگاه  دانشجویان  بر  عالوه  شد.  هم زمان  تهران  دانشگاه 
)اميركبير(، دانشگاه تبریز و دانشگاه فارابی اصفهان نيز دانشجویان از حضور گران بهای این استاد 

احمد حامی
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عالی مرتبه بهره می بردند. وی شيفته ی تدریس بود اما دانش بی كرانی كه داشت، او را عهده دار 
راه و  راه ها در وزارت  برنامه، مدیریت كل  ارتباطات در سازمان  اداره  وظایفی چون مدیریت 
معاونت فنی وزارت، مشاركت در بسياری از طرح های عمرانی از جمله راه آهن ميانه و شاهرود 
كرد. همچنين با مركز مطالعات سياسی وزارت امور خارجه و سازمان برنامه و بودجه در جهت 
تدوین مقررات و مشخصات فنی، همکاری داشت. شایان ذكر است كه ایشان در مركز تحقيقات 
ساختمان و مسکن، مشاور عالی ساختمان و مصالح ساختمانی بوده اند و در بنيان گذاری سازمان 

برنامه و بودجه سابق نيز نقش تاثيرگذاری داشته اند.
زنده یاد دكتر حامی، كارنامه ی كاری درخشانی دارند. در واقع ایشان با آثار متعددی كه منتشر 
كرده اند، در عرصه ی تخصصی خودشان پركار و پربار بوده اند. استاد احمد حامی در زمينه ی مصالح 
ساختمانی آثاری چون »سيمان«، »مصالح ساختمان« و »نسوز«، در زمينه ی راه سازی كتاب های 
»آسفالت گوگردی«، »راه های ایران در گذشته و آینده«، »روسازی آسفالتی خيابان های تهران« 
»برآورد  هم  مهندسی ساختمان  زمينه  در  و  زمين های خرده سنگی  متراكم كننده  »ماشين های  و 
ساختمان ها« را منتشر كردند. شاید برای شما هم جالب باشد كه بدانيد این استاد بزرگ، افزون بر 
این ها در زمينه ی تاریخ و فرهنگ ایران نيز مطالعه و دستی بر قلم داشته اند. از این قبيل آثارشان، 
می توان كتاب » سفر جنگی اسکندر مقدونی به درون ایران و هندوستان« را نام برد. استاد احمد 
حامی در مقدمه ی این اثر نوشته اند:»من یکي از هزاران هزار ستایش گران فرهنگ ایران زمين 

هستم، ایران زمين و مردمش را دوست دارم«.
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گانی صطفی حبیبی گلپای م

گانی صطفی حبیبی گلپای م
صصی: زپشکی رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۲۸۳، تهران
وافت: فروردین ۱۳۲۷

مصطفی حبيبی گلپایگانی استاد دانشکده ی پزشکی، رئيس آزمایشگاه آسيب شناسی و معاون دانشکده ی 
پزشکی دانشگاه تهران است.

وی از كودكی در مسير علم و دانش، كوشا و ساعی بود. از عالقه مندی های شان در آن سنين، كار كردن با 
ميکروسکوپ بود. شدت و عمق این عشق در آن روزها، به ساخت یك ميکروسکوپ با قدرت  بزرگ نمایی 
150 مرتبه منجر شد. ایشان برای ذره بين )اكولر( از ذره بين های دوربين و برای شيء بين )ابژكتيو( از ذره بينی 
كوچك استفاده كرده بودند. ابتکار و خالقيتی كه در آن زمان برای ساخت ميکروسکوپ به كار برده بودند، 
مورد تحسين آموزگاران شان قرار گرفته و برای افرادی چون ما كه با فاصله ی زمانی بسيار در تالش برای 
شناخت ایشان هستيم، بيانگر فکر روشن و توان مندی  او است. مصطفی حبيبی گلپایگانی از سنين نوجوانی 
به انتقال دانسته های خود به دیگران عالقه داشت و پس از اخذ دیپلم به همين منظور مشغول به كار شد و در 
مدارس تاریخ طبيعی درس می داد. او از یك سو آموزگار بود و تدریس می كرد و از سوی دیگر شاگرد بود 
و طب می آموخت. زمانی كه قانون اعزام سالی صد نفر دانشجو به خارج به تصویب رسيد، از جمله افرادی 
بود كه برای ادامه ی تحصيل در رشته ی پزشکی راهی فرانسه شد. پایان نامه  اش درباره ی »تشخيص تومورهای 
پستان به وسيله ی گذراندن نور از آن ها« بود و مدال علمی دریافت كرد. دكتر مصطفی حبيبی گلپایگانی 
شوق مطالعه ی بافت ها و ضایعات را داشت و در هر فرصتی راهی آزمایشگاه بافت شناسی و آسيب شناسی 
می شد. اشتياق به مطالعه و تحقيق بيش تر در این زمينه، باعث شد كه از وزارت معارف خواستار كار كردن 
در رشته آسيب شناسی و كسب تخصص بيشتر شدند. گام های موثری كه در این مسير برداشتند با دریافت  
گواهينامه هایی از دانشمندان برجسته آسيب شناسی فرانسه، تکميل شد. این استاد بزرگ پس از بازگشت به 
وطن در منزل شان و برای یاری پزشکان در تشخيص بيماری ها، اولين آزمایشگاه تشخيص مرضی را تاسيس 
كرد. همچنين به تدریس نسج شناسی و آسيب شناسی در دانشکده طب پرداختند. پدر آسيب شناسی ایران از 
پدیدآورندگان آموزشگاه های بهداری در شهرستان ها و دانشکده ی پزشکی تبریز بود. این استاد دلسوز حتی 
در روزهای پایانی عمر با عزت شان كه با بيماری دست و پنجه نرم می كردند، در هر یك از این مکان هایی 

كه تأسيس كرده بودند حضور كوتاهی می  یافتند تا كاستی ها را برطرف كنند. 
اولين سمت اجرایی استاد حبيبی گلپایگانی در دو سال ابتدایی خواندن طب رقم خورد، در واقع ایشان 
در سمت منشی دومی اداره طب قانونی فعاليت داشتند. در سال 1317 عضو كميسيون اطالعات طبی 
فرهنگستان شدند، سال 1318 در وزارت دادگستری در موضوع كالبدشناسی و بافت شناسی به عنوان 
كارشناس رسمی حضور داشتند و در سال 1319 هم كرسی تشریح مرضی و تدریس بافت شناسی و 

جنين شناسی در آموزشگاه عالی مامایی به وی واگذار شد. 
بافت شناسی،  رویان شناسی،  به  می توان  فارسی،  زبان  به  بزرگ وار  استاد  این  ارزشمند  آثار  از 
رینوسپوریدیوم در ایران و آسيب شناسی اشاره كرد. ترانس ایلوميناسيون در تشخيص تومورهای پستان، 
مطالعه بافت شناسی سالك و مطالعه ضایعات ریزبينی و بافت شناسی بيماری تيفوس اگزانتماتيك از 
جمله آثار علمی ایشان در نشریات فرانسوی است. این رادمرد بزرگ برای كتاب جنين شناسی مورد 
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سید رضا حجازی
صصی: چوب شناسی رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۳۰۱، تفرش 
وافت: شهریور ۱۳۸۵

سید رضا حجازی
منابع طبيعی،  دانشکده ی  منابع طبيعی، رئيس  دانشکده ی كشاورزی و  استاد  سيد رضا حجازی 
مشاور فنی بنگاه های جنگل ها و آبياری، معاون تحقيقات و تعليماتی دانشکده ی كشاورزی و مدیر 

گروه جنگل است.
شاید عشق به طبيعت در روزگار كودكی كه به بهانه كار پدر ساكن انزلی شده بودند، در وجودش 
جوانه زد. هر چه بيشتر در جنگل های انزلی گام برمی داشت، ریشه های این جوانه بيشتر در وجودش 
رخنه می كردند و محکم تر می شدند. او با نهایت اميد به مدرسه كشاورزی رفت و دیپلم این رشته 
را دریافت كرد. اشتياق به حضور یافتن در طبيعت، در وزارت كشور و برای جایگاه سرجنگلبان 
دیلمان الهيجان جایی برای او باز كرد. این شوق كه با شعر، موسيقی و نقاشی همنشين گشته بود، 
او را ميان جنگلبانان به شهرت رساند. بانی جنگل بانی نوین ایران، استاد ساعی، در یکی از سفرهای 
علمی شان بود كه سيد رضا حجازی را شناختند و باعث شدند كه ایشان به تحصيل در دانشکده 
كشاورزی كرج بيندیشد. سرانجام دوره ی كارشناسی را با كسب مدال درجه یك علمی و با بهترین 
نمرات سپری كرد و یك بار دیگر مورد توجه استاد ساعی قرار گرفت. در واقع به پيشنهاد ایشان، 
كارش را در آزمایشگاه جنگل شناسی و به عنوان متصدی و كارشناس آغاز كرد. پس از آن كه 
دانشکده  ی كشاورزی به دانشگاه تهران پيوست، دكتر حجازی هم راهی بلژیك شد و تحصيل در 
دانشکده ی ژامبلو را شروع كرد. بعدها با اخذ دكتری رشته ی چوب  شناسی، به تدریس در دانشکده ی 
كشاورزی پرداخت. آن زمان كه استاد حجازی به ایران بازگشت و مشغول به تدریس شد؛ استاد 
ساعی كه مسير زندگی ایشان را تغيير داده بودند، چشمان شان را به روی زندگی بسته بودند. دكتر 
سيد رضا حجازی، تصميم گرفته بود تا راه استاد حامی را ادامه دهد و این گونه قدردان حمایت های 
دلسوزانه ی استاد بزرگش باشد. برای مثال، او تالش كرد تا احداث آزمایشگاه چوب و جنگل كه 
با همکاری ایران و آمریکا و با خواسته ی برآمده از تجارب دكتر ساعی آغاز شده بود، به سرانجام 
برسد و فعاليت در آن جا آغاز شود. زمانی كه آزمایشگاه با ماشين آالت آزمایشگاهی و وسایل و 
لوازم مورد نياز تجهيز شد، با بخش هایی چون تشریح چوب، اشباع چوب، شيمی و خواص فيزیکی 

و مکانيکی چوب، شروع به كار كرد. 
آن مرد عاشق طبيعت، از جمله كسانی بود كه در كالس برگزارشده توسط فائو برای نحوه تدریس 
روش جنگل بانی و سياستی كه هر كشور برای بهره بردن و مراقبت از جنگل هایش به كار می گيرد، 

شركت كرد. 
همچنين تالش های او و دیگر همراهان اش به تشکيل انستيتو جنگل و مرتع در ایران و حضور 
اتر، پروفسور ترگوبوو، پروفسور گليزر و... از خارج از  استادان بزرگی چون پروفسور هرمان 
كشور و دكتر رضا حجازی، دكتر محمد طباطبایی، دكتر كریم جوانشير، دكتر عزیز اصلی و... از 
ایران برای تدریس در آن منجر شد كه افراد بزرگ و آگاهی را برای حضور در این عرصه تعليم 
داد. بعدها به خواست شاه و با ميانجی گری دكتر جهان شاه صالح كه در رأس دانشگاه قرار گرفته 
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بودند، با كوشش های وی دانشکده جنگل داری با سه گروه جنگل داری و اقتصاد جنگل، چوب شناسی 
و فرآورده های جنگل و احيای مناطق خشك و كوهستانی تشکيل شد.

استاد حجازی، اولين رئيس دانشکده ی جنگل داری )منابع طبيعی فعلی( بود. او از جمله كسانی بود 
كه در یکی از سال های پرحاشيه ی دانشگاه تهران، به همراه 399 نفر دیگر از استادان بازنشسته شد. 
ایشان در مدرسه عالی ترجمه، زبان فرانسه تدریس می كردند و با دانشگاه هایی چون دانشگاه همدان، 
مازندران و دانشگاه های آزاد نيز همکاری هایی داشتند. آن استاد گران قدر بيش از 50 سخنرانی در 
مجامع ملی و بين المللی داشته  و در قالب فرصت مطالعاتی به كشورهای فرانسه، آمریکا، آلمان و 

انگلستان سفر كرده اند.
تأليف 14 جلد كتاب و بيش از 100 مقاله علمی، پژوهشی به زبان های فرانسه، انگليسی و فارسی در 

مجالت معتبر داخلی و بين المللی، در كارنامه ی علمی ایشان می درخشد. 
از افتخارات زنده یاد دكتر حجازی، دریافت دیپلم از دانشگاه آكسفورد در دهه ی 40 است كه تا پيش 
از آن فقط یك مصری آن را كسب كرده بود. همچنين در اسفند 1384 به عنوان استاد برجسته، ممتاز 

و ماندگار دانشگاه تهران مورد تقدیر قرار گرفت.
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سید محمدباقر حجتی
صصی: علوم قرآنی و حدیث رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۳۱۱، بابل

سيد محمدباقر حجتی استاد دانشکده ی الهيات و معارف اسالمی دانشگاه تهران، مدیرگروه علوم قرآن 
و حدیث، عضو مجامع و انجمن های علمی قرآنی و عضو فرهنگستان دمشق مجمع اللغه العربی    است.

جد او از مراجع تقليد مازندران و پدرش از علمای نامی بابل بوده است. وی از روزگار كودكی همراه با 
پدر در جلساتی كه در مساجد بابل و پيرامون تفسير قرآن برگزار می شد، حضور داشت. هر چه بيشتر 
می گذشت، گویا مهر قرآن بيشتر بر دلش می افتاد. ایشان دوره ی كارشناسی را در رشته ی منقول )علوم 
قرآن و فقه( و دكتری را در رشته ی تخصصی منقول)حکمت اسالمی( در دانشگاه تهران سپری كردند. 
افزون بر آن مدرک دكتری تخصصی علوم قرآن و حدیث را از حوزه دریافت كردند. به طور كلی، استاد 
حجتی در دوره ليسانس و دكتری از استادان نامی دانشکده، همچون مير جالل الدین محدث ارموی، 
مهدی الهی قمشه ای، سيد مهدی حميدی، سيد محمدباقر سبزواری، احمد ناظرزاده كرمانی و دیگر استادان 
بزرگ وار آموخته است. الزم به ذكر است كه این استاد ارجمند سير حکمت و فلسفه اسالمی را نيز نزد 
عالمه مرتضی مطهری فراگرفتند. استاد سيد محمدباقر حجتی، تدریس را در رشته زبان و ادبيات عرب 
و ترجمه و قرائت و تفسير قرآن آغاز كردند و پس از انقالب اسالمی رشته علوم قرآن و حدیث را در 

دانشگاه تهران پایه گذاری كردند.
وی در دوره ی زمانی  مشخصی، ریاست دایره كتاب داری و راهنمایی و كتاب یابی كتابخانه دانشگاه 
الهيات و معارف اسالمی دانشگاه تهران را بر عهده داشته است. وفاداری و مسئوليت پذیری اش باعث 
شد برای مدتی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به هيئت گزینش كتاب ملحق شود. این استاد 
عالی مقام كه از ضرورت تحقيق و پژوهش آگاه است، مدتی در شورای پژوهشی دانشگاه تهران حضور 
داشت. عالوه بر تدریس و فعاليت های اجرایی در دانشگاه تهران، مدتی در دانشگاه تربيت مدرس نيز 
مدیریت گروه قرآن و حدیث را عهده دار شدند. همچنين تجربه ی عضویت در شورای پژوهشی دانشگاه 
امام صادق را دارا هستند. از دیگر مسئوليت های مهم این استاد نامی در جایگاه مشاور سازمان مدارک 

فرهنگی انقالب اسالمی و از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی رقم خورد.
اسالم و تعليم و تربيت، آداب تعليم و تعلم در اسالم )ترجمه( و روان شناسی از دیدگاه غزالی و دانشمندان 
اسالمی )ترجمه( از كتب سيد محمدباقر حجتی هستند. همچنين از مقاالت این استاد نامی می توان به قران 
كریم و سيری در كتابت و نگارش آن، ارزش تفاسير فارسی سده 11 و 12 از لحاظ دینی و ابن عباس 

و مقام وی در تفسير كه برنده جایزه تحقيقاتی دانشگاه تهران شد، اشاره كرد.
از افتخارات ایشان معرفی شدن به عنوان چهره ماندگار عرصه علوم قرآن و حدیث در سال 1381 است.

سید محمدباقر حجتی
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دعادل غالمعلی حدا
صصی: فلسفه رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۳۲۴، تهران

غالمعلی حدادعادل استاد دانشکده ی ادبيات و علوم انسانی، عضو هيات امنای بنياد دایره المعارف 
اسالمی و مدیرعامل بنياد دانشنامه جهان اسالم و رئيس مجلس شورای اسالمی است. 

آغاز حضور دكتر غالمعلی حدادعادل در دانشگاه تهران در مقطع كارشناسی رشته ی فيزیك رخ 
داد. سپس كارشناسی ارشد این رشته را در دانشگاه شيراز گذراندند. برای مدتی هم دانشجوی علوم 
ـ  انقالبی شان  اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بودند كه به علت فعاليت های سياسی  
اخراج شدند. یك بار دیگر تحصيل در دانشگاه تهران را با حضور یافتن در مقطع كارشناسی ارشد 
رشته ی فلسفه از سر گرفتند و تا دكتری ادامه دادند. نقل می شود كه او بهترین شاگرد غيرروحانی شهيد 
مطهری نيز بوده است. استاد حدادعادل در دانشکده ی ادبيات و علوم انسانی، به تدریس فلسفه مشغول 
است. برای مدتی در حوزه علميه قم نيز درسی تحت عنوان »كالم جدید« را تدریس می كرد. افزون 
بر آن سابقه ی تدریس در دانشگاه صنعتی شریف در مركز تعليمات عمومی، دانشگاه شهيد بهشتی و 

دانشگاه شيراز را دارا است. ایشان مدارس فرهنگ كه ویژه ی علوم انسانی است را تأسيس كردند.
دكتر حدادعادل برای مدتی مشاورعالی مقام معظم رهبری بود. همچنين نماینده مردم تهران در مجلس 
وزارت  معاونت  است.  بوده  اسالمی  مجلس شورای  فرهنگی  كميسيون  رئيس  و  اسالمی  شورای 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، معاونت وزارت آموزش و پرورش و عضویت در شورای سرپرستی سازمان 
صداوسيمای جمهوری اسالمی ایران از جمله وظایفی است كه غالمعلی حدادعادل بر عهده داشته 
است. قابل توجه است كه نماینده هيئت اجرایی جذب اعضای هيئت علمی دانشگاه تهران و رئيس 

فرهنگستان زبان و ادبيات فارسی است.
ایشان در »فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی« رابطه ي موجود بين فرهنگ و پوشش را مورد تحقيق 
و بررسی قرار داده اند، همچنين در این اثر ادعای خودشان مبنی بر این كه برهنگی غرب در سلطه ی 
نظام سرمایه داری ریشه دارد را عنوان می كنند. آسيب شناسی تربيت دینی، جدایی ها، دانش نامه جهان 
اسالم، درس هایی از قرآن، سحرخيزان تنها، ترجمه قرآن كریم، مقاالت كانتی و احوال دل گداخته: 

گزیده مکتوبات موالنا از دیگر آثار این استاد صاحب نام هستند.
از افتخارات وی دریافت جایزه كتاب سال جمهوری اسالمی، دكتری افتخاری از دانشگاه اسالمی 
عليگر هند، دكتری افتخاری از دانشگاه دولتی باكو و دریافت جایزه دانشمند برجسته جهان اسالم از 
مؤسسه فرهنگی هنری سازمان كنفرانس اسالمی است. همچنين در سال 1387 به عنوان چهره ماندگار 

فلسفه شناخته شد.

دعادل غالمعلی حدا
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عباس حری
صصی: کتاب داری و اطالع رسانی رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۳۱۵، مشهد
وافت: اردتشهبی ۱۳۹۲

ایران،  علم  ترویج  انجمن  رئيس  تربيتی،  علوم  و  دانشکده ی روان شناسی  استاد  عباس حری 
سرپرست و سرویراستار دایره المعارف كتاب داری و اطالع رسانی و مدیرگروه كتاب داری و 

اطالع رسانی دانشگاه تهران است. 
وی از همان روزگاری كه تحصيل در دانش سرا را به پایان رساند، عالقه اش به آموزگاری را با 
حضور در یکی از روستاهای كاشمر و سپس در شهر كاشمر به عنوان معلم، نشان داد. در آن 
روزها، زبان انگليسی جای خود را بين دوست داران علم باز كرده بود و استاد عباس حری نيز 
به ضرورت تسلط بر زبان انگليسی پی برده و خواندن آن را آغاز كرده بود. او رشته ی زبان و 
ادبيات انگليسی دانشگاه مشهد را برای دوره ی كارشناسی برگزید. سپس دوره ی كارشناسی 
ارشد را در رشته ی كتاب داری و در دانشگاه تهران سپری كرد و به تدریس در آن جا مشغول 
شد. زمانی كه از سوی دانشگاه پيشنهاد فرصت مطالعاتی در آمریکا را دریافت كرد، استقبال 
كرد و دوره ی دكتری را نيز در همان ایام و در دانشگاه كيس ویسترن گذراند. ایشان نوشتن 
را دوست داشتند و از همان روزهای حضور در دانش سرا، نوشتن را شروع كرده بودند. در 
واقع هر دو هفته  یك بار، روزنامه دیواری خودشان را به انتشار می رساندند. هر چه می گذشت، 
نوشتن به بخش جدایی ناپذیر زندگی اش تبدیل می شد و زمانی كه دانشجوی كارشناسی بود 
در روزنامه های محلی از جمله روزنامه ی خراسان می نوشت. او در تمام این سال ها، همواره 
به تدریس در مدارس ادامه داد و به آن عالقه نشان می داد. از دغدغه های آن استاد بزرگ، 
چگونگی  و  دروس  مباحث  و  عناوین  تدریس،  شيوه های  به  بخشيدن  ارتقا  و  كيفيت  بهبود 
كرد  تالش  منظور  این  به  بود.  یادگيری  بهتر  فضایی  ایجاد  جهت  در  دانشجویان  با  ارتباط 
امکان تحصيل در هر سه مقطع كارشناسی، كارشناسی ارشد و دكتری در رشته ی كتاب داری 
و اطالع رسانی فراهم شود. همچنين لزوم توجه به مبانی نظری این رشته را دستور كار خود 
قرار داد. عنوان »پدر كتاب داری نوین« شایسته ی عباس حری است چرا كه او از استادان و 
متخصصان كتاب داری، اطالع رسانی و دانش شناسی برجسته ی ایران محسوب می شود كه در 
روی كار آمدن بسياری از مفاهيم و نظریه های جدید در حوزه اطالع رسانی نقش تأثيرگذاری 
داشته است. پدر كتاب داری نوین ایران به نظریه پردازی در عرصه ی اطالعات و اطالع شناسی 
عالقه ی فراوانی داشته است و درباره نظریه های اطالعات از جمله نظریه ریاضی، نظریه معنا 
به  را  آثاری  و  پرداخته  پژوهش  و  تحقيق  به  كوانتومی  نظریه  و  سيبرنتيکی  نظریه  شناختی، 

جامعه ی علمی عرضه كرده است. 
به طرح علمی  داشته است كه می توان  نقش آفرینی  دكتر حروی، در چندین طرح پژوهشی 
كرد.  اشاره  اطالع رسانی  ملی  نظام  و  ایران شناسی  مطالعات  پایگاه  اسالم،  جهان  دانش نامه 
همچنين دانش نامه های مك گروهيل، دایره المعارف كتاب داری و اطالع رسانی و فرهنگ نامه ی 
كودک و نوجوان با راهنمایی های مفيد ایشان ترجمه یا نوشته شده است. آن استاد برجسته 

عباس حری
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نشریه ي  تحریریه ی  هيئت  و  اطالعات  فن آوری  و  علم  انگليسی  مجله ی  تحریریه ي  هيئت  در 
تربيتی،  علوم  و  روان شناسی  مجله ی  تحریریه ی  هيئت  در  است.  داشته  عضویت  سمت  سخن 
هيئت تحریریه ی مجله ی فصلنامه ی كتاب و هيئت تحریریه ی مجله ی كتاب داری نيز عالوه بر 

عضویت، در دوره های زمانی مشخصی سردبير هم بوده است. 
آیين گزارش نویسي، آیين نگارش علمی، اطالع رسانی: نظام ها و فرایندها، اطالع رسانی: نگرش ها 
و پژوهش ها، كسانی كه جامعه را می سازند و اصطالح نامه ی فرهنگ، ارتباطات و اطالعات از 
آثار زنده یاد استاد عباس حری هستند. ایشان مقاله های متعددی را به رشته ی تحریر درآوردند كه 
می توان از ميان آن ها اكولوژی اطالعات: مروری بر مفاهيم و مصادیق، نظر ابن خلدون در باب 

تأليف و واقع گرایی در ادبيات كودكان را نام برد.
دكتر حری برنده به عنوان استاد برجسته دانشگاه تهران شناخته  شده اند. آیين نگارش علمی كه 
از آثار ایشان است از كتب برگزیده دانشگاهی از سوی دانشگاه تهران است و كتاب مروری بر 

اطالعات و اطالع رسانی به عنوان كتاب سال جمهوری اسالمی ایران معرفی شد. 
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فیروز حرریچی
صصی: زبان و ادبیات رعب رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۳۲۰، تبرزی
وافت: خرداد ۱۳۹۵

فيروز حریرچی رئيس دانشکده ی ادبيات و علوم انسانی، مدیرگروه زبان و ادبيات عربی، رئيس 
انتشارات دانشگاه، رئيس مجتمع آموزش عالی قم و رئيس كتابخانه مركزی و مركز اسناد است.

وی دارای مدرک كارشناسی در رشته ي زبان و ادبيات فارسی از دانشگاه تهران و دكتری زبان 
و ادبيات عرب از همان دانشگاه است. او از محضر بزرگانی چون بدیع الزمان فروزان فر، استاد 
محمدتقی مدرس رضوی، دكتر محمد معين، دكتر ذبيح اهلل صفا، دكتر پرویز خانلری و استاد سيد 
جعفر شهيدی بهره مند شد. ایشان در آموختن از دكتر محمد معين، دانشجویی مشتاق و كوشا بودند 
كه به یادگيری روش تحقيق و تتبع و سجایای اخالقی منجر گشت. همچنين در نگارش فرهنگ 
معين، به آن استاد نامی كمك كردند. تدریس زبان و ادبيات عرب در دانشکده ادبيات و علوم 
انسانی را از 1348 آغاز كردند. استاد حریرچی می گوید :»... ایرانيان، صاحب اندیشه بودند و وقتی 
قرآن كریم را خواندند، دیدند كه در این كتاب آسمانی آرمان های جدیدی هست، از آن استقبال 
آوردند.  پدید  زبان  این  در  شاهکارهایی  و  عربی كوشيدند  زبان  غنای  و  در گسترش  و  كردند 
چندین دهه است كه زبان انگليسی در كشور ما نفوذ دارد و بسياری از نویسندگان ما این زبان را 
فرا گرفته اند، شما یك اثر انگليسی از یك نویسنده ایرانی درباره زبان و ادبيات و فرهنگ لغات 
انگليسی به من نشان بدهيد كه در بين مردم انگلستان یا آمریکا مرجع یا شاهکار باشد؛ نداریم، 
چون در این زبان اندیشه جدید پيدا نکرده ایم«. بنابراین مطالعه ي زبان و ادبيات عرب از بعد از نفوذ 
اعراب به ایران ضروری است چرا كه در شناخت فرهنگ و تمدن گذشته ایران به ما یاری می رساند.

آن استاد عالی مرتبه، در فرهنگستان بين المللی زبان و ادبيات عربی سوریه عضو بودند. برای مدتی 
تقریبا طوالنی ریاست انتشارات دانشگاه تهران را عهده دار شده بودند. ریاست انجمن زبان و ادبيات 

عربی نيز در سوابق كاری ایشان وجود دارد. 
موشح در ادبيات عرب )نخستين اثر(، دراسه و جيزه حول اشعار هاتف العربيه، پارسيان عربی نویس، 
ترجمه دفاع از اسالم )از نویسنده زن ایتاليایی(، ، تأثير زبان فارسی در عربی و حدود چهل مقاله در 
مجالت خارجی و داخلی در سوابق علمی ایشان می درخشد. فرهنگ اصطالحات سياسی )انگليسی، 
عربی و فارسی( كه از تاليفات جمال بركات محسوب می شود و حاوی اصطالحات و واژه هایي 

است كه در مکاتبات و قرادادهاي بين المللي به كار مي رود، از آثار مهم او است.
استاد حریرچی استاد برگزیده دانشگاه تهران در سال 1381 و چهره ماندگار عرصه زبان و ادبيات 

عرب در سال 1383 است.

فیروز حرریچی
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سید محمود حسابی 
ایران، رئيس  محمود حسابی پایه گذار دارالمعلمين عالی تهران، پایه گذار اولين ایستگاه هواشناسی 
دانشکده ی فنی، رئيس دانشکده ی علوم و پایه گذار مركز تحقيقات اتمی و مؤسسه ژئوفيزیك دانشگاه 

تهران است.
وی از دانشگاه آمریکایی بيروت، مدرک كارشناسی ادبيات را دریافت كرد. سپس دوره ی كارشناسی 
رشته ی بيولوژی را سپری كرد و بعد از آن از یك دانشکده ی فرانسوی در بيروت مدرک كارشناسی 
مهندسی راه و ساختمان را اخذ كرد. مدرک دكتری را در رشته ی فيزیك و با رساله  ي »حساسيت 
باعث شد فراگيری  به آموختن داشت كه  او ميل فراوانی  فتوالکترونيك« دریافت كرد.  سلول های 
رشته های پزشکی، ریاضيات، زیست شناسی، ستاره شناسی، مهندسی برق و مهندسی معدن را نيز به او 
نسبت دهند. دكتر حسابی شيفته ی حافظ بود و سرانجام این عالقه مندی، تدوین دیوان حافظ به تصحيح 
ایشان را به دنبال داشت كه در آن اشعار را برای درست خوانی همه ی اقشار اعراب گذاری كرده و شامل 
شرح و تفسير اشعار به قلم آن استاد بزرگ نيز است. آن استاد ارجمند از سعدی، فردوسی، موالنا، قائم 
مقام فراهانی و قاآنی هم بسيار می خواندند و حافظ قرآن نيز بودند. جالب است بدانيد كه آن استاد برجسته 
دستی در موسيقی هم داشتند و پيانو و ویلن می نواختند. اولين های بسياری توسط دكتر محمود حسابی 
برای ایران اتفاق افتاد كه می توان در ادامه به برخی از آن ها اشاره كرد. نقشه برداری فنی و تخصصی در 
كشور )راه بندر لنگه به بوشهر( و اولين راه سازی مدرن در ایران )راه تهران به شمشك( از اقدامات او 
بود. راه اندازی اولين توربين آبی توليد برق )ژنراتور(، راه اندازی اولين رادیو در كشور و اولين دستگاه 
رادیولوژی در ایران نيز با تالش های دكتر حسابی اتفاق افتاد. همچنين وی پایه گذار اولين مدارس 
عشایر، اولين بيمارستان خصوصی در ایران به نام بيمارستان گوهرشاد، اولين ایستگاه هواشناسی، اولين 
رصدخانه نوین و پایه گذار شورای عالی معارف بود. قابل توجه است كه آن استاد نامی در ایجاد انجمن 

زبان فارسی و تدوین اساسنامه طرح تأسيس دانشگاه تهران نيز نقش داشته اند. 
در زمان حکومت سلطنت پهلوی، سناتور انتصابی شهر تهران در دوره های اول، دوم و سوم مجلس سنای 

ایران و وزیر فرهنگ كابينه محمد مصدق بود. 
 قانون، كتابی در تفسير امواج دوبر در 6 رساله، آئين نامه امور مالی و دیدگانی فيزیکی از كتب 
منتشرشده ی دكتر حسابی هستند. مقاالت ذرات پيوسته منتشر شده در مجله آكادمی آمریکا، اثبات نظریه 
بيشتر بودن جرم ذرات شارژ شده به وسيله نور نسبت به الکترون )پيشنهاد تفسير قانون جاذبه عمومی 
نيوتون و قانون ميدان الکتریکی ماكسول( در مجله انجمن آمریکا و مقاالت ذرات بی نهایت گسترده در 

نشریه فيزیك فرانسه از دیگر آثار آن استاد واالمقام هستند. 
دكتر محمود حسابی عناوین »استاد نمونه دانشگاه تهران«، »مرد اول علمی جهان« و »پدر فيزیك ایران« 
را به خود اختصاص دادند. از دیگر افتخارات ایشان دریافت نشان لژیون دونور فرانسه )باالترین نشان 

علمی فرانسه( است.

سید محمود حسابی 
صصی: فیزیک رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۲۸۱، تهران
وافت: شهریور ۱۳۷۱
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علی محمد حق شناس
صصی: زبان شناسی  رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۳۱۹، جهرم
وافت: اردتشهبی ۱۳۸۹

علی محمد حق  شناس استاد دانشکده ی ادبيات و علوم انسانی و عضو شورای بازنگری در شيوه و 
نگارش خط فارسی است.

وی ليسانس زبان و ادبيات فارسی را از دانش سرای عالی تهران دریافت كرد. سپس برای اخذ دكتری 
در رشته ی زبان شناسی و آواشناسی همگانی راهی انگلستان شد. او نيز مثل بسياری از بزرگان علم و 
دانش ما، پس از اتمام تحصيالت به سوی وطن پرواز كرد تا با تخصص و تجارب بيشتری به جامعه ی 
ایران خدمت كند. تدریس برای ایشان از دانشگاه شهيد بهشتی آغاز و به حضور پررنگ و ماندگار 
در دانشگاه تهران ختم شد. برخی از زبان شناسان ایرانی، مدعی هستند كه زبان فارسی عقيم است و 
امکان واژه سازی علمی به وسيله ی آن وجود ندارد. همچنين خط فارسی را دارای معایب ذاتی می دانند 
كه تنها راه ایستادن در برابر آن، ساختن خط جدید یا سپردن آن به زمان و انتظار برای تغيير تدریجی 
است. پيرامون این مسئله، دكتر حق شناس به نکات مهم و ارزشمندی اشاره كرده اند. آن استاد بزرگ 
بر این باور بود كه برتری دادن به هر زبانی و تحقير و به حاشيه راندن زبان های دیگر، گرفتاری در 
دام نژادپرستی است چرا كه تمامی زبان ها دارای امکانات برابری برای انتقال مفاهيم در ارتباطات 
هستند. همچنين به خوبی از عدم نقش مستقيم خط در ساختار زبان سخن گفته  اند. زبان به آغاز حيات 
انسانی برمی گردد و قدمتی طوالنی دارد و خط در مقایسه ی با آن، پدیده ای نو محسوب می شود. البته 
ایشان نيز به این اشاره كرده اند كه خط فارسی نه تنها مبتنی بر ساختار زبان فارسی نيست، بلکه از 
زبان عربی گرفته شده است و همين اتفاق برای زبان فارسی مشکل ساز شده است. پيشنهاد ایشان برای 
رفع مشکالت این است كه یا به طور كلی این خط را كنار بگذارند و خط جدیدی ساخته شود و یا 
به گونه ای كه نياز های فارسی زبانان برآورده شود و آینه ی تمام نمای زبان فارسی هم باشد، بازسازی 
شود. البته دكتر علی محمد حق شناس خاطرنشان كرده اند كه با بازسازی یا ایجاد خط جدید، بالیی بر سر 
گنجينه های ادبيات فارسی نخواهد آمد و امکان حفظ و نگهداری آن ها وجود دارد. آن استاد گران قدر 
اعتقاد داشت كه زبان مشترک، عامل پيونددهنده ی اقوام گوناگونی است كه در جغرافيای ایران قرار 

دارند و باید قدر آن را بدانيم و تيشه به ریشه  اش نزنيم.
»فرهنگ انگليسی به فارسی هزاره«، اثر بسيار مهمی است كه به مدت 16 سال و با یاری تعدادی 
از دانشجویان برای تأليف آن زمان گذاشته شد. توانایی و تسلط آن ها در معادل سازی فارسی برای 
واژگان و اصطالحات انگليسی، در این اثر خودنمایی می كند. همچنين آثاری چون »تولستوی« و 
»رمان به روایت رمان« را ترجمه كرد. در واقع در اثر دوم تالش داشت عناصر و دیدگاه های رمان را از 
زبان نویسندگان بزرگ جهان برای عالقه مندان ایرانی بازگو كند. آن استاد فقيد، نقدهای قابل توجهی 
را در نشریات معتبر به انتشار رساندند؛ مانند ستایش نثر زویا پيرزاد در اثر »عادت می كنيم« و علمی 
ندانستن نوع نگارش داریوش آشوری در اثر »زبان باز«. آواشناسی، زبان و ادب فارسی در گذرگاه 
سنت و مدرنيته، بازگشت دیالکتيك، تاریخ مختصر زبان شناسی، ترجمه تاریخ زبان شناسی و مکاتب 

زبان شناسی نوین در غرب )ترجمه( نيز از دیگر آثار ارزشمند دكتر حق شناس هستند.
از افتخارات وی، شناخته شدن به عنوان چهره ماندگار عرصه زبان شناسی در سال 1385 است. 

علی محمد حق شناس
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محمدحسین حلیمی

محمدحسین حلیمی
صصی: هنراهی تجسمی رشته تخ

ن سال و محل تولد: ۱۳۱۹، همدا

محمدحسين حليمی استاد دانشکده ی هنرهای زیبای دانشگاه تهران، استاد نقاشی، گرافيك، خط، عکاسی 
و آموزش هنرهای تجسمی است.

حضور وی در دانشگاه تهران با تحصيل در رشته ی نقاشی دانشکده هنرهای زیبا آغاز شد. او نيز مانند 
بسياری دیگر از دانشجویان تصميم داشت برای ادامه ی تحصيالت و كسب تجارب بيشتر رهسپار كشور 
دیگری شود. بنابراین راهی فرانسه شد و در دانشکده ی هنرهای زیبای پاریس به تحصيل پرداخت. در 
مقطع كارشناسی ارشد در دو رشته ی گرافيك )مدرسه عالی هنرهای تزئينی پاریس( و هنرهای تجسمی 
)دانشگاه سوربن فرانسه( ادامه تحصيل داد و دكترای خود را در رشته ی فلسفه هنر و با رساله ای پيرامون 
زیبایی شناسی و علوم هنر از دانشگاه سوربن دریافت كرد. دكتر حليمی همواره قدردان پدربزرگ شان كه 
خوش نویسی را به ایشان آموختند، هستند. رنگ شناسی را نزد استاد نامی، ژان فيليپ النکلو، آموختند و 
ارزش های زیبایی شناسی خط  اسالمی را با حمایت  و هدایت های الکساندرپاپادوپولو به كمال رساندند. 
یکی از تحقيقات استاد حليمی، با عنوان »شعررنگ در معماری اسالمی ایران« پيرامون رنگ شناسی بود و 
دیگر پژوهش بااهميت شان درباره ی ارزش های زیبایی شناسی خط اسالمی بود و با تمركز بر زیبایی شناسی 
خط مسجد جامع اصفهان صورت گرفت. به طور كلی می توان گفت دغدغه ی اساسی  این استاد برجسته، 
زیبایی شناسی است. این هنرمند بزرگ بر این باور است كه ارتباطات تصویری، هم  می توانند سازنده 
باشند و هم تخریب كننده. در واقع ویژگی هایی كه یك ارتباط تصویری دارا است، بر سياست، اقتصاد و 
فرهنگ تاثير شگرفی دارد. چگونگی این تاثيرگذاری است كه سازندگی یا تخریب كنندگی را مشخص 
می كند. كسی كه تصميم می گيرد در عرصه ی ارتباطات تصویری فعاليت كند، باید بداند كه دامنه ی 

وظایف و مسئوليت هایش توسط گفتمان سياسی و فرهنگی حاكم بر جامعه تعيين می شود. 
دكتر محمدحسين حليمی اولين تجربه ی كاری اش بعد از اخذ دیپلم و با تدریس ادبيات صورت گرفت. 
پس از بازگشت به ایران هم در دانشگاه هایی چون دانشگاه فارابی و دانشکده ی هنرهای زیبا به تدریس 

پرداخت. در كنار تدریس نيز به عکاسی، نقاشی و انجام كارهای گرافيکی مشغول است. 
در كتاب اصول و مبانی هنرهای تجسمی، به معرفی عناصر اوليه هنرهای تجسمی و بررسی شان پرداخته 
است. همچنين اصول و قواعدی كه بر آثار هنری حاكم است را در این اثر بيان كرده است. این كتاب 
اولين و جامع ترین اثر علمی و آموزشی برای دانشجویان این حوزه به شمار می آید. طراحی آرم دانشگاه 
بوعلی همدان، آرم دانشگاه علوم پزشکی تهران، آرم مركز هنرهای تجسمی، طراحی و ساخت مدال عالی 

دانشگاه شهيد بهشتی، تنها بخشی از فعاليت های این هنرمند نامی است. 
»اصول و مبانی هنرهای تجسمی« كتاب برگزیده در دوره دوازدهم كتاب سال جمهوری اسالمی ایران از 
طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است. این رادمرد بزرگ در سال 1382 به عنوان چهره ماندگار 

عرصه هنرهای تجسمی معرفی شد.
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عباسعلی خواهج نوری
صصی: آمار و مهندسی کشاورزی رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۲۹۴، تهران
وافت: ۱۳۷۳

عباسعلی خواجه نوری استاد دانشکده ي كشاورزی و منابع طبيعی، رئيس اداره آمار جيره بندی وزارت 
دارایی، رئيس اداره آمار كشاورزی و اجتماعی سازمان برنامه و رئيس اداره آمار عمومی است. 

وی از دانشجویان دانشکده ی كشاورزی بود، آن زمان ها این دانشکده تحت نظارت وزارت كشاورزی 
استاد  آمار  ليسانس  فوق   كرد.  ترک  را  تحصيالت خویش وطن  ادامه ی  برای  او  داشت.  فعاليت 
خواجه نوری از دانشگاه كارولينای شمالی است و دوره ی دكتری را هم در دانشکده ی علوم دانشگاه 
پاریس سپری كرد. زمانی كه تحصيالتش به اتمام رسيد، تدریس در دانشگاه یوگسالوی را آغاز كرد. 
از آن جا كه وطن مان برای آبادانی و آزادی به اهالی علم و دانش نياز دارد، به ایران بازگشت. به دعوت 
مهندس عطایی، به تدریس آمار و تحقيق در دانشکده ی كشاورزی پرداخت. اشتياق آن استاد عالی مقام 
به فضای علمی و تربيت شاگردانی كه بتوانند به جامعه شان خدمت كنند، در دوران بازنشستگی هم 
از دانشکده دورشان نکرد. در واقع ایشان همچنان به تدریس دروسی چون روش تحقيق، روش های 
مقدماتی آمار، آمارگيری نمونه ای، نظریه آمارگيری نمونه ای، آمار پيشرفته، بيومتری، طرح آزمایشات، 
آمار ریاضی و... ادامه داد. مهم است بدانيم كه آن استاد گران قدر، بنيان گذار علم آمار در ایران است و 

برای ارتقای این علم از هيچ تالشی دریغ نکرده است.
استاد عباسعلی خواجه نوری مدتی با مهندس عطایی در موسسه اصالح و ازدیاد بذر، نهال و گل همکاری 
داشت و معاونت آن جا را عهده دار شده بود. ریاست هر یك از اداره های آمار جيره بندی وزارت دارایی، 
اداره آمار كشاورزی و اجتماعی سازمان برنامه و اداره آمار عمومی را نيز در كار سابقه ی كاری شان 
دارند. قابل توجه است كه زنده یاد دكتر خواجه نوری به عنوان مشاور سازمان ها و نهادهای گوناگونی 
نيز فعاليت داشته اند. شركت سهامی بيمه ایران، سازمان بيمه های اجتماعی، وزارت كار و امور اجتماعی 
و اداره آمار عمومی از جمله این سازمان ها و نهادها هستند. همچنين در شورای عالی آمار نيز عضویت 

داشتند.
روش تحقيق، روش های مقدماتی آمار، احتماالت مقدماتی، جبر ماتریس، منطق ریاضی، آمار ریاضی، 

آمارگيری نمونه ای مقدماتی، آمار پيشرفته و بيومتری از آثار دكتر خواجه نوری هستند. 

عباسعلی خواهج نوری
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محمد خوانساری
محمد خوانساری استاد دانشکده ی ادبيات و علوم انسانی، عضو پيوسته فرهنگستان زبان و ادب پارسی 

و چهره ماندگار عرصه علم منطق در سال 1382 است. 
وی هم زمان با خواندن دروس دبيرستان، به فراگيری زبان عرب و علوم دینی، اصول عقاید، اخالق و از 
این قبيل دانش ها عالقه داشت و برای یادگيری آن ها، زمان می گذاشت. او با نهایت اشتياق در محضر 
استاد حاج ميرزا ابوالحسن شعرانی،  بخش هایی از »شرح منظومه حاجی سبزواری« و »شرح اشارات« را 
آموخت. ایشان برای خواندن فلسفه راهی دانشگاه شدند و از شاگردان خوش ذوق استادان بزرگی چون 
ملك الشعرای بهار، عباس اقبال، دكتر محمد معين، دكتر یحيوی و دكتر علی اكبر سياسی بودند. همچنين 
برای آموختن منطق و حکمت طبيعی، نزد فاضل تونی شاگردی می كردند. باالخره روزی كه خودشان در 
جایگاه استاد دانشگاه تهران قرار بگيرند؛ فرارسيد و هم زمان با تدریس هم عشق به ادبيات، به تحصيل 
در این رشته دعوت شان كرد. كمی بعد برای افزودن بر دانسته های شان و به كمال رساندن دانش  شان 
به فرانسه رفتند. در آن روزها با تأكيد بر آموختن منطق ارسطویی، از محضر استادان صاحب نامی چون 
پروفسور پواریه، ژان وال، ژانکلویچ و برنشویگ بهره مند شد. بنابراین دكترای منطق و فلسفه را از 
دانشگاه سوربن فرانسه دریافت كرد. آن استاد بزرگ در دانشگاه »معقول و منقول« درس روان شناسی 
می داد و با آموزش و پرورش نيز همکاری داشت. ایشان به عنوان دبير دانشگاه و متصدی آزمایشگاه 
روان شناسی، جهت تدریس »روان شناسی تربيتی« در دانشگاه تهران حضور یافتند. درس منطق، فلسفه 
عمومی،  صرف و نحو متون فارسی فلسفی و فلسفه اسالمی از دروسی بود كه دكتر خوانساری تدریس 

می كردند. استاد خوانساری در شناساندن درست منطق ارسطویی در ایران، نقش تأثيرگذاری داشت. 
دكتر محمد خوانساری در دهه ی 70 به عضویت پيوسته  فرهنگستان زبان و ادب فارسی درآمد و با آن ها 

همکاری داشت.
»صرف و نحو و اصول تجزیه و تركيب« كه بيش از 40 بار تجدید چاپ شد، از آثار آن استاد عالی مرتبه 
است. در »منطق صوری« نيز ثابت می كند كه در با كمبود منابع در حوزه ی منطق رو به رو هستيم. 
مختارات من االدب الحدیث، فرهنگ اصطالحات منطقی )با واژه نامه  فارسی و فرانسوی( و ترجمه ي 

ایساغوسی، مقوالت و ایقاظ النائمی از دیگر آثار ارزشمند او است كه به یادگار گذاشته است. 
در سال 1388 فرهنگستان زبان و ادب فارسی، جشن نامه را به انتشار رساند كه در قسمتی از آن، زندگی 
آن استاد برجسته به بيان خودشان بازگو و مرور شده بود. سال 1384 نشان انجمن آثار و مفاخر به وی 
داده شد و جایزه بهترین كتاب سال در گروه فلسفه به ترجمه كتاب »ایساغوجی« نيز تعلق گرفت. در 

نهایت در سال 1382 به عنوان چهره ی ماندگار معرفی شدند. 

محمد خوانساری
صصی: منطق و فلسفه، زبان و  رشته تخ

ادبیات افرسی
سال و محل تولد: ۱۳۰۰، اصفهان

وافت: اسفند ۱۳۸۸

89



رپریخ دادستان
صصی: روان شناسی رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۳۱۱، کرمانشاه
وافت: ۲۲ آبان ۱۳۸۹

دكتر پریرخ دادستان دارای دكترای روان شناسی از دانشگاه ژنو سوئيس و عضو هيأت علمی 
دانشکده روان شناسی دانشگاه تهران است.

رشته  بنام  پژوهشگر  و  استاد  ایران«  نوین  روان شناسی  »مادر  عنوان  با  دادستان  دكتر 
روان شناسی است كه در كارنامه افتخارات خود، مدیریت دفتر مطالعات و تحقيقات علوم 
انسانی، مسئوليت در نخستين مركز هدایت حرفه ای و هدایت تحصيلی را ثبت كرد. وی از 

چهره های ماندگار در رشته روان شناسی است.
پریرخ دادستان تأثير بسياری بر زبان روانشناسی نوین ایران داشت و به عنوان یکی از اولين 
تحولی  دیدگاه  از  روانشناسی مرضی  تبيين  دنبال  به  بين المللی،  در سطح  مؤلفان  معدود  و 

بوده است.
دقت و ژرف نگری این استاد رشته روان شناسی، قلمرو كاری وی را به دو بخش تقسيم كرده 
است. بخش اول، روانشناسی تحولی است كه به پيروی از ژان پياژه، رئيس دانشگاه ژنو و 
از مشهورترین روانشناسان جهان، عمده آموزش های وی درباره تحول نگری و روانشناسی 

مرضی و بالينی بود.
وی با ایفای نقش كامل یك شاگرد به تمام معنا برای پروفسور پياژه و برای ارج نهادن به 
مقام استادی وی، تعدادی از كتاب های این پروفسور جهانی را به فارسی ترجمه كرد. عملکرد 
ممتاز دكتر دادستان تا جایی بود كه پروفسور پياژه برای یکی از كتاب های وی به صورت 
نيز از افتخارات دكتر دادستان  شخصی مقدمه ای را به رشته تحریر درآورده كه این مساله 

محسوب می شود.
دكتر دادستان برنده جوایز متعددی در حوزه علمی خود است. همچنين كتاب »گزیده ای از 
بزرگ ترین نظام های روان شناسی« وی برای دانشجویان رشته روانشناسی به عنوان كتاب 

مبنایی تدوین شده است.
یکی از كارهایی كه دكتر پریرخ دادستان در دست اقدام داشت، كتابی بود كه »بزرگ ترین 
نظام های تحولی« )روان پویشی، انسان  نگر / هستی نگر، شناختی، رفتاری، اجتماعی، اجتماعی 

/ شناختی( را تشریح می كرد كه البته نتوانست كارش را به سرانجام برساند.
از مهم ترین تأليفات دكتر پریرخ دادستان می توان از »18 مقاله در روانشناسی« نام برد كه 
این كتاب حاصل بخشی از كاوش ها و تأمالت علمی نگارنده این مقاالت در طول ساليان 
است كه برای بهره برداری دانشجویان و عالقه مندان عرصه روانشناسی بازنگاری و تدوین 

شد.
دانشگاه  برگزیده  )كتاب  بازپروری«،  و  تشخيص  »روش های  زبان«،  اختالل های  »عرضه 
تهران(، »گفت وگوهای آزاد با ژان پياژه«، »ارزشيابی شخصيت كودكان بر اساس آزمون های 
تاليفات  بسياری  و  جنایی«  »روانشناسی  پياژه«،  »دیدگاه  بالينی«،  »روانشناسی  ترسيمی«، 

رپریخ دادستان
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دیگر نيز از آثار ارزشمند این استاد فقيد دانشگاه تهران است.
دكتر دادستان همچنين بيش از 5 مقاله علمی، پژوهشی و ترویجی و مجری بيش از 17 طرح 
پژوهشی در سطح ملی را به رشته تحریر درآورده و راهنمایی بيش 17 پایان نامه دكترا و 101 

پایان نامه كارشناسی ارشد را نيز در فعاليت های پژوهشی خود ثبت كرده است.
از جوایز و افتخارات این استاد ممتاز دانشگاه تهران كه به سادگی نمی توان تمامی آنها را در این 
مقال گنجاند، باید به جایزه سازمان مطالعه و تدوین كتب علوم انسانی به عنوان یکی از بهترین 
ایشان،  نوجوانی«  تا  از كودكی  تحول  مرضی  »روانشناسی  كتاب  همچنين  اشاره كرد.  مؤلفان 
برگزیده دوره دهم كتاب سال جمهوری اسالمی ایران شد. وی پژوهشگر برگزیده جامعه اسالمی 
پژوهشگران در سال 1380، چهره ماندگار عرصه علم روانشناسی در دومين همایش چهره های 
پانزدهمين  انسانی در  بنيادی علوم  تحقيقات  برنده جایزه بخش  بود. وی  ماندگار سال 1381 
جشنواره بين المللی خوارزمی )1383( و نيز منتخب اولين دوره معرفی پژوهشگران قابل تقدیر 
دانشگاه تهران شد و باید به این مساله اشاره كرد كه تقریبًا تمامی طرح های تحقيقاتی وی در 

زمان تالش های علمی ایشان موفق به دریافت جایزه شده اند.
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محمدتقی دانش ژپوه
صصی: کتاب شناسی و نسخه شناسی رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۲۹۰، آمل
وافت: ۲۷ آرذ ۱۳۷۵

و  كتاب شناسان  بزرگ ترین  از  و  اسالمی  معارف  و  الهيات  دانشکده ی  استاد  دانش پژوه  محمدتقی 
نسخه شناسان ایران است.

به جهان هستی گذاشت و در گذر زمان، ریشه های  پا  به علم و مطالعه،  با جوانه ی عشق  دانش پژوه 
از  را  دانش  فراگيری  او  عميق تر گشت.  و  محکم تر  سبز،  مسير؛  این  در  كوشش هایش  با  عشق  این 
نزدیك ترین انسان عالم و آگاه، پدر ش، شروع كرد. بنابراین كودكی اش با آموختن قرآن، دیوان حافظ 
و نصاب الصبيان از پدر و دیگر عالمان زادگاهش سپری شد. از همان روزها، منطق برایش شورانگيز 
و شوق آفرین بود. برخی از كتاب های این عرصه را مانند شرح الرساله الشمسيه قطب الدین رازی، در 
حضور پربار پدر مجتهد خویش و با رهنمون های گهربار ایشان و برخی دیگر مانند لوامع االسرار فی 
شرح مطالع االنوار قطب الدین رازی را در خلوت و بدون استاد خواند. به مدت دو سال برای تحصيالت 
طلبگی در قم می زیست و بعدها راهی تهران شد. برای آموختن معقول و منقول، هم در دبيرستان و هم 
در دانشگاه تهران، تحصيل كرد تا در نهایت در این رشته، مدرک ليسانس دریافت كرد. وی در ایران، 
از آمل تا اصفهان، از یزد تا تبریز، از قزوین تا قم و از مشهد تا همدان به یادداشت نسخه های خطی 
كتابخانه ها  پرداخت كه در نشریه نسخه های خطی كتابخانه مركزی دانشگاه تهران به انتشار رسيد. برای 
آن استاد بزرگ، ایران كافی نبود و برای افزودن بر دانش كتاب شناختی و نسخه شناختی از بغداد تا 
كربال در عراق، از مدینه تا مکه در عربستان سعودی، از سمرقند تا بخارا در آسيای مركزی، از مونيخ تا 
پاریس در اروپا و از شيکاگو تا نيویورک در آمریکا در سفر بود. تمام یادداشت های شان از این سفرها 
به انتشار نشریه كتابخانه مركزی دانشگاه تهران درآمد. ایشان در جایگاه یك كتاب دار، در جهت توسعه 
دانش پژوه،  محمدتقی  توسط  توسعه  مسير  در  برداشتن  قدم  می كردند.  تالش  كتابخانه  سازمان دهی  و 
باعث شد كه كتابخانه  ی دانشکده ی حقوق به عنوان بزرگ ترین كتابخانه ی ایران و كتابخانه ی نمونه 
استاد  آن  كردند.  آغاز  را  فهرست نویسی  سازمان دهی،  منظور  به  همچنين  شد.  شناخته  انسانی  علوم 
او،  توجه ترین كارهای  قابل  از  و  پيروی كرد  ابن یوسف حدائق  از روش  فهرست نویسی  ارجمند در 
تهيه ی یك فهرست مفصل از نسخه های خطی كتابخانه ی مركزی دانشگاه تهران است. توضيح درباره ی 
مولف، تاریخ تأليف، فصل های كتاب، موضوع آن، شرح ها و ترجمه های آن، عبارتی از ابتدا و انتها، 
نوع خط، نام كاتب، تاریخ كتابت، نشانه ها، آرایه ها و تصویرها، طرز تملك های متفاوت، نوع كاغذ و 
جلد، اندازه، شماره ی برگ و تعداد سطرها در فهرست نویسی مورد توجه استاد دانش پژوه بود. مجموعه 
بر  پایبندی  نقدهایی چون عدم  اگرچه  است.  امروز  راه محققان  ارجمند، چراغ  استاد  فهرست های آن 
گروه بندی موضوعی و نبود نظمی منظقی بر فهرست بندی ایشان وارد است اما برخی این ها را ناشی از 
گستردگی و عظمت كار او می دانند و بر این باور هستند كه ضرورت دارد در تجدید چاپ این آثار، 

كم و كاستی ها برطرف شوند. 
آن كتاب شناس برجسته، كار خود را با حضور در دانشکده ی حقوق دانشگاه تهران آغاز كرد. همچنين 
دانشکده  نامی  استادان  از  داشت. وی  فعاليت  تهران  دانشگاه  در  مركزی  كتابخانه  ریاست  در جایگاه 

محمدتقی دانش ژپوه
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را  خاورشناسان  تاریخ  و  اسالمی  فلسفه  تاریخ  منطق،  ایرانيان،  فرهنگ  چون  دروسی  و  بود  الهيات 
تدریس می كرد. از جمله فعاليت های آن استاد فرزانه، می توان به عضویت در كنگره خواجه نصير طوسی 
در دانشگاه  تهران،  عضویت در انجمن ایرانی  فلسفه  و علوم انسانی، شركت در كميسيون كتاب شناسی 

شورای موسسه تحقيق در ادبيات و زبان های ایرانی اشاره كرد.
نخستين مقاله  ی وی با عنوان »از منطق ارسطو تا روش شناسی نوین« در مجله ی جلوه منتشر شد. اهميت 
مقاله های منتشرشده توسط او در عرصه ی منطق، فلسفه و كالم را هانز دیبر با معرفی در »كتاب شناسی 
فلسفه اسالمی« آشکار می كند. آن استاد فقيد در شناساندن عقاید متفکرانی چون ارسطو، افالطون و 
مالصدرا، نقش تأثيرگذاری داشته است. ایشان در موضوعات دیگر مانند طب، داروشناسی، ریاضی و 
موسيقی نيز مقاالتی منتشر كرده اند. نقدنویسی در مجالت فارسی نيز بخشی از كار ایشان بود. تصحيح 
زبده التواریخ، از آثار مهم استاد دانش پژوه است اما باید بدانيم كه تصحيح های شان عاری از خطا نبوده 
است و در مقدمه ی این اثر واژه های نادرستی نيز به چشم می خورد. فهرست برخی از آثار دانشمندان 
ایرانی و اسالمی در غنا و موسيقی نيز دیگر آثاری است كه منبع معتبری برای پژوهشگران عرصه ی 
موسيقی به شمار می آید. تصحيح بخشی از ذخيره خوارزمشاهی، استرآبادنامه، مجمل الحکمه: ترجمه 
در  نيز  االعتقادیه  النکت  ترجمه  و  البهادر  لتحفه  التبادر  نوادر  الصفا،  اخوان  رسائل  از  كهن  گونه ای 

كارنامه ی علمی ایشان می درخشد.
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سیمین دانشور
صصی: زبان و ادبیات افرسی رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۳۰۰، شیراز
وافت: ۱۸ اسفند ۱۳۹۰

سیمین دانشور
ادبی،  منتقد  فارسی  زبان  و  ادبيات  رشته  برجسته  پژوهشگر  و  استاد  دانشور  سيمين  دكتر 
مترجم، نخستين زن داستان نویس، رمان نویس دوره چهارم ادبيات معاصر و نخستين رئيس 
كانون نویسندگان ایران پيش از پيروزی انقالب اسالمی است. سيمين دانشور یکی از اولين 
ایرانی است كه در نگاشتن هویت و ذهينت زنانه سهم بسزایی داشته است.  نویسندگان زن 
دانشور به اصول واقع گرایی در داستان اهميت می داد و روایت های انتزاعی مورد توجه او نبود.
دكتر سيمين دانشور دكترای ادبيات و علوم انسانی و عضو هيأت علمی دانشکده ادبيات و 
علوم انسانی دانشگاه تهران با رتبه علمی استاد تمام است. این استاد برجسته زبان و ادبيات 

فارسی در سال 1358 به افتخار بازنشستگی نائل آمده است.
منتقدان آثار ادبی معتقدند یکی از ویژگی های شاهکارهای ادبی این است كه عالوه بر اینکه 
ارزش ادبی باالیی داشته باشد از حيث ارزش تاریخی بر نسل های آینده نيز اثر بگذارد و آثار 
سيمين این ویژگی را دارند و جزء شاهکارهای ادبی محسوب می شوند. در واقع یکی از نقاط 
اجتماعی  تحول  در  ایرانی  زن  جایگاه  بررسی  بر  وی  تمركز  می توان  را  دانشور  آثار  عطف 

دانست كه وی را در مركز نگاه طرفدارانش قرار داده است.
دانشور نخستين زنی است كه در عرصه داستان نویسِی كوتاه پا نهاد و اولين مجموعه خود با نام 
»آتش خاموش« را در سال 1327 خورشيدی به چاپ رساند. این اثر شامل 16 داستان كوتاه 
است. هفت داستان پایانی این مجموعه با اقتباس از »او. هنری« و یکی از آن ها را با اقتباس از 

یك داستان انگليسی به رشته تحریر درآورده است.
و  پرفروش ترین  »َسووشون«  به  می توان  دانشور  سيمين  مشهور  و  ماندگار  بسيار  آثار  از 
پرخواننده ترین رماِن وی اشاره كرد كه ساختار كاملی دارد و می تواند یك معيار قابل اعتماد 
برای سنجيدن رمان های دیگر از لحاظ استحکاِم ساختار باشد. نام این رمان پيشينه ای تاریخی 
دارد بر اساس روایات ملی و افسانه ای در ایران برای یادكرد قتل سياوش كه از شخصيت های 

شاهنامه است.
دكتر سيمين دانشور تأليف بيش از 13 كتاب و ترجمه 20 كتاب را نيز در فعاليت های پژوهشی 
خود دارد. برخی از سایر تاليف های دكتر دانشور شامل: »شهری چون بهشت« )این مجموعه ده 
داستان كوتاه دارد: شهری چون بهشت، عيد ایرانی ها، سرگذشت كوچه، بی بی شهربانو، زایمان، 
مدل، یك زن با مردها، در بازار وكيل، مردی كه برنگشت، صورت خانه( »به كی سالم كنم؟« 
)این مجموعه حاوِی ده داستان كوتاه است. داستان به كی سالم كنم، سوترا و كيدالخائنين از 
این  داستان های  )در  بپرس«  مهاجر  پرنده های  »از  هستند.(  معاصر  كوتاهِ  داستان  بهترین های 
مجموعه گرایش و فضای سياسی زمانه موج می زند.( »جزیره سرگردانی« )داستان در رابطه 
با وقایع قبل از انقالب اسالمی است(، »ساربان سرگردان« )این رمان كه در وقایع ایران را 
از زمان انقالب تا وارد شدن ایران به جنگ به نمایش می گذارد(، »كوه سرگردان« )این رمان 
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سومين جلد از سه گانه سيمين دانشور است(، »ذن بودیسم«، »غروب جالل« است. وی آثاری 
از برنارد شاو، چخوف و شنيتسلر را نيز به فارسی برگردانده و برخی آثار او نيز به زبان های 

آسيایی و اروپایی ترجمه شده است.
دكتر سيمين دانشور دارای جوایز و افتخارات فراورانی است. آنا وانزن، ایران شناس و مؤلف 
و مترجم ایتاليایی، رمان سووشون را در عرض شش ماه به ایتاليایی برگردانده است. این رمان 
در نمایشگاه كتاب شهر ميالن در ماه مارس رونمایی شده بود. نخستين داستان سيمين دانشور 
»اشك ها« نام دارد و در مجموعه »آتش خاموش« در برنامه »كتاب شب« رادیو تهران در مرداد 
1397 بازخوانی شده است. سيمين دانشور در سال 1382 جایزه »مهرگان ادب« را دریافت 
كرد. مراسم بزرگداشت سيمين دانشور در سال 1392 با عنوان »با سيمين: 1300-1390«، 
مصادف با دومين سالگرد در گذشت او از سوی بنياد ادبيات داستانی در تاالر استاد شهناز خانه 

هنرمندان برگزار شد.
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غالم عباس دواچی
صصی: حشره شناسی و دفع آافت رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۲۸۶، تهران
وافت: ۱۳۵۶

غالم عباس دواچی استاد دانشکده ی كشاورزی و منابع طبيعی، رئيس دانشکده ی كشاورزی، معاون 
وزارت كشاورزی، استاد كرسی دفع آفات و مدیرگروه گياه پزشکی دانشکده ی كشاورزی است. 

او از برجسته ترین حشره شناسان است كه به عنوان یکی از پایه گذاران دانش نوین حشره شناسی 
برای فراگيری  بود كه  از جمله دانشجویان اعزامی  نيز معرفی می شود. وی  ایران  كشاورزی در 
نهایت درجه ی مهندسی كشاورزی را از دانشگاه مون پليه و از  دانش، رهسپار فرانسه شد و در 
انستيتو ناسيونال اگرونوميك پاریس در رشته ی دفع آفات نباتی تخصص گرفت. پس از ارائه 
پایان نامه اش درباره ی آفات پسته  ی ایران، مدرک دكتری را از دانشگاه علوم پاریس اخذ كرد. از 
مهم ترین كارهای ایشان، كوشش در جهت تربيت دانشجویان فوق ليسانس دانشکده ی كشاورزی 
در رشته های دفع آفات، جنگل و مهندسی زراعی بود. استاد غالم عباس دواچی، در دوره ای كه 
مشاور عالی و كارشناس فنی وزارت كشاورزی بود، از طرف كشور شاهنشاهی به سوی كشور 

انگلستان عزیمت نمود تا در جلسات كميته فنی سازمان خواربار و كشاورزی جهانی حضور یابد.
مهندس دواچی تجربه ی عضویت در شورای مركزی دانشگاه های ایران و عضویت در آكادمی علوم 
كارورزی فرانسه را دارا بود. همچنين نایب رئيس سازمان های بين المللی مبارزه بيولوژیك با آفات 

گياهی، رئيس كنگره گياه پزشکی ایران و عضو فرهنگستان ایران بود.
از آثار ایشان می توان به حشرات زیان آور ایران، داروهای حشره كش، ملخ پا و سایر حشرات 
زیان آور فالت، بررسی زیست شناختی حشرات پسته ی وحشی و اهلی و نگارش مقاالت متعدد 

اشاره كرد.

غالم عباس دواچی
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رضا داوری اردکانی
صصی: فلسفه رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۳۱۲، اردکان

رضا داوری اردكانی استاد دانشکده ی ادبيات و علوم انسانی و رئيس فرهنگستان علوم جمهوری 
اسالمی ایران است.

او پس از دریافت دیپلم از دانش سرای مقدماتی اصفهان، در وزارت فرهنگ استخدام شد و دانش آموزان 
شهرهای اردكان، اراک، قم و تهران را از دانش خویش بهره مند ساخت. سپس در مدرسه صدر اصفهان، 
مقدمات علوم دینی اسالمی را فراگرفت. وی دوره ی كارشناسی، كارشناسی ارشد و دكتری را در رشته ی 
فلسفه دانشکده ی ادبيات و علوم انسانی دانشگاه تهران سپری كرد. عنوان رساله دكتری ایشان »حکمت عملی 
افالطون و ارسطو و تأثير آن در فلسفه سياسی فارابی« است. پس از اخذ دكتری، به عنوان هيئت علمی در 
دانشگاه تهران حضور یافت و از سال 1346 تا 1386 دانشجویان فلسفه این دانشگاه را از علم خود بهره مند 
كرد. در طی این مدت، سه بار به منظور فرصت مطالعاتی وطن را به صورت موقت ترک كرد. در واقع، 
یك بار در دانشگاه سوربن فرانسه، چند سال بعد از آن در دانشگاه كمبریج انگلستان و در نهایت در دانشگاه 
جان هاپکينز آمریکا حضور یافت. برخی داوری اردكانی را متفکری جامعه االطراف می دانند، زیرا هم به 

مکاتب فکری گذشته و هم مکاتب فکری امروز آگاهی و تسلط دارد. 
ایشان در جایگاه های ریاست دانشکده ی ادبيات و علوم انسانی، سرپرست كميسيون ملی یونسکوـ 
ایران و نایب رئيس انجمن آكادمی های علوم آسيا خدمت كرده  است. همچنين سردبير مجله فرهنگ 
و مدیرعامل انتشارات علمی و فرهنگی بوده  است. عضویت در هيئت موسس انجمن حکمت و فلسفه 
ایران، شورای عالی انقالب فرهنگی، هيئت امنای بنياد ایران شناسی و شورای عالی علوم، تحقيقات و 

فناوری نيز روایت گر بخشی از فعاليت های ایشان است. 
آن استاد نامی در كتاب »درباره غرب«، از ضرورت شناخت غرب برای روشن شدن تکليف و موضع مان 
می گوید. رویکرد وی در این كتاب بيان گر این است كه عقب افتادگی اجتماعی ما را با غرب مواجه كرده 
است. در واقع با تصور این كه فلسفه ی غرب، مشکالت مان را حل می كند، به غرب و فلسفه اش روی آورده ایم. 
در كتاب »شاعران در زمانه عسرت«، به نقد و تفسير زبان شعر از دور ه ی حافظ تاكنون پرداخته است. چهار 
مقاله ی منتشرشده در این كتاب: زبان و نسبت آن با تمدن و تفکر جدید، زبان شعر، حافظ و نحوه ي تلقی ما 
نسبت به زبان اشارت او و شعر امروز و مبانی نقد آن نام دارند. استاد داوری اردكانی، در كتاب »ناسيوناليسم 
و انقالب« تالش كرده است تا با شناخت از ریشه های شکل گيری ناسيوناليسم در كشورهایی مانند فرانسه 
و آلمان، شکل گيری یا تظاهر به ناسيوناليسم در ایران را مورد تحليل و بررسی قرار دهد. در كتاب »شمه ای 
از تاریخ غرب زدگی ما« به موضوعاتی چون فلسفه اسالمی، استعمار فرهنگی و غرب زدگی می پردازد. از 
دیگر آثار آن استاد بزرگ وار، »انقالب اسالمی و وضع كنونی عالم« است. مقاالتی كه در این كتاب به انتشار 
رسيده روشنفکری و روشنفکران، عقل سياسی، رهبری در مشروطيت و انقالب اسالمی، فلسفه و انقالب، 
انقالب اسالمی و برخی مسائل جهانی، امپریاليسم )استکبار دوره جدید(، انقالب اسالمی، انقالب ایران، انقالب 
اسالمی است، نام دارند. ایشان در كتاب ذكرشده، تاریخی بودن انقالب اسالمی را اتفاقی نبودن این انقالب 
می دانند. دكتر بيژن عبدالکریمی درباره ی اثر »نقد فرهنگ توسعه نيافتگی«، اثر استاد داوری اردكانی ارجمند، 
گفته است: مسئله توسعه نيافتگی نقطه كانونی همه دیگر مسائل مان مثل توسعه سياسی، اجتماعی، اقتصادی 
و حقوقی است. به نظر می رسد جامعه ایرانی با یك دور باطل مواجه است. ما با مسائل سياسی و اجتماعی 

رضا داوری اردکانی
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بسياری مواجه هستيم كه به نحو توأمان هم علت و هم معلول، هم عامل و هم حاصل توسعه نيافتگی است. 
پاره كردن این دور باطل مهم ترین وظيفه كنونی روشنفکران و اندیشمندان ماست. عقالنيت انتزاعی و 
غيرتاریخی و عدم درک موقعيت مان به منزله وضعيت تاریخی و گم شدن در بيراهه های مناقشات سياسی 
و ایدئولوژیك را باید منطق مشترک بسياری از ایرانيان و به منزله بنيادی ترین مانع درک مقوله توسعه 
نيافتگی تلقی كرد. شاید در این ميان بتوان رضا داوری اردكانی را یك استثنا دانست. وی در این مجموعه 
سه جلدی می كوشد جامعه ایران را در فهم معضل تاریخی توسعه نيافتگی یاری دهد. آن استاد فرزانه 
كوشش كرده است در اثر »فلسفه تطبيقی« به ابهاماتی كه درباره ی چيستی فلسفه تطبيقی وجود دارد، پاسخ 
بدهد. در آن از یك سو برخی آرای مشابه اسپينوزا و اشاعره آورده شده و از سوی دیگر فارابی و ابن سينا 
با ارسطو و مالصدرا با الیب نيتس و هوسرل مقایسه شده است. رضا داوری اردكانی در كتاب »اوتوپی 
و عصر تجدد« نوشته است: »دوره ی چهارصد ساله اخير تاریخ غرب، عصر»علم تحصلی« است. در واقع 
مدرنيته عقل جدید بر اساس و مدار زندگی قرار گرفته و در همه امور بشر دخالت می كند. در دنيای جدید، 
وحی و عقل كلی مورد غفلت قرار گرفته و هيچ و پوچ تلقی شده است.« همچنين به باور او، مدرنيته تغيير 
نگاه به عالم است كه فراگير شده است. آن اندیشمند شناخته شده عقيده دارد كه احساس نياز به تکنيك، 
انسان را از تفکر پيرامون ماهيت آن غافل می كند. در كتاب »درباره علم« به این اشاره می كنند كه: »اگر 
ماهيت تکنيك، در نسبت ما با عالم و یا چيزها ظاهر می شود، تکنيك دیگر ماشين و وسيله تکنيك نيست. 
بلکه تلقی تمام موجودات به عنوان خزانه نيرو و ماده ی تصرف است«. ایشان در اثر دیگر خود، »فلسفه در 
بحران«، می نویسند: تا قدرت و سلطنت تکنيك در هم شکسته نشود و قهر عالم كنونی فرونریزد و عالم 
دیگری پدیدار نشود، تکنيك هم به اشيا و وسایل مبدل نمی شود. آن فيلسوف ایرانی، رهایی از مشکالت 
ناشی از مدرنيته و چگونگی مواجهه ی كشورهای غيرمتجدد با مدرنيته را با ورود در نظام عقالنی تکنيك، 
مصرف كننده تکنولوژی و خروج از دایره والیت تکنيك ممکن می داند. »فلسفه در روزگار فروبستگی« نيز 
در قالب دو گفتار به نگارش آمده است. گفتار اول با عنوان »علوم انسانی در چالش«، به دو بخش تقسيم 
شده است. در بخش »درآمدی بر علوم انسانی« با نگاه تاریخی دقيق و ظریف به شکل گيری و تکوین 
علوم انسانی به مثابه ی علم جدید، به چيستی و ماهيت آن پرداخته  است. در بخش دیگر نيز در طی مباحث 
»علوم انسانی جدید در ایران«، »آسيب شناسی علوم انسانی« و »افق های پيش رو«، به دنبال راهکارهایی 
برای توسعه ی علوم انسانی بوده  است. در گفتار دوم هم با عنوان »فلسفه در روزگار فروبستگی«، در تالش 
بوده است تا با بررسی و توصيف موقعيت و وضعيت موجود فلسفه در نظام های دانشگاهی، نسبت ميان 
فلسفه ی اسالمی و فلسفه ی ایرانی با فلسفه به معنی تعقلی و یونانی آن را مورد بحث قرار دهد. این ها تنها 
بخشی از آثار دكتر داوری اردكانی هستند و آثار دیگری چون »فلسفه در دام ایدئولوژی«، »فلسفه، سياست 
و خشونت«، »فلسفه و انسان معاصر«، »دفاع از فلسفه«، »فرهنگ، خرد و آزادی« و بسيار آثار ارزشمند 

دیگر، كارنامه ی علمی ایشان را درخشان و پربار كرده است.
رضا داوری اردكانی در سال 1381 به عنوان چهره ماندگار عرصه فلسفه معرفی شد. ایشان نشان درجه 
یك دانش را از رئيس جمهور )سيد محمد خاتمی( دریافت كردند. در سال 1370 به عنوان استاد ممتاز 
دانشگاه تهران و در سال های 1375 و 1376 به عنوان استاد نمونه كشور شناخته شدند. تجليل از خدمات 
علمی و فرهنگی آن استاد بزرگ و نامی در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در سال 1383 و دریافت جایزه 

ویژه یونسکو، گوشه ای از جوایز و افتخارات ایشان به حساب می آید. 98



علی ردویش زاده
صصی: زمین شناسی رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۳۱۴، بندر ازنلی

علی درویش زاده استاد دانشکده ی علوم دانشگاه تهران، مدیرگروه زمين شناسی مناطق بيابانی و 
كویری ایران و عضو پيوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی ایران است.

او از دانش آموختگان علوم تجربی در دوره دبيرستان است كه برای فراگيری دانش زمين شناسی، 
راهی دانشکده ی علوم دانشگاه تهران شد. بالفاصله بعد از فارغ التحصيلی از دوره ی كارشناسی، به 
پيشنهاد استاد یداهلل سحابی، در دانشگاه تهران استخدام شد و رویای معلمی را تحقق بخشيد. دوره ی 
فوق ليسانس را نيز در همين رشته و دانشگاه گذراند و سپس برای تحصيل در رشته ي پترولوژی، 
رهسپار فرانسه شد و در دانشگاه كلرمون فران حضور یافت. وی پس از فارغ التحصيلی، به رفاه در 
غربت پشت پا زد و برای آباد ساختن وطن، به ایران بازگشت. ایشان به وسيله ی علم پترولوژی، به 
بررسی نحوه تشکيل سنگ ها و شرایط پيدایش آن ها می پردازد. در واقع با علم پترولوژی به سواالت 
و ابهامات پيرامون شرایط تشکيل سنگ، عمق قرارگيری در درون زمين، چگونگی پيدایش، رنگ 
و شکل آن پاسخ می دهد. استاد درویش زاده از كمبود برخی تجهيزات و مشکالتی كه دانشجویان 
دكتری برای آزمایش ها با آن ها مواجهه می شوند، ناراضی و غمگين  است. در واقع آن استاد دلسوز از 
مانع بودن كشورهای خارجی بر سر راه  این آزمایش ها سخن می گوید، برای مثال اگر در آزمایشگاه 
به ایزوتوپ ها نيازمند باشند، كشورهای خارجی تصور می كنند پای مسائل هسته ای در ميان است و 
سد راه محققان می شوند. البته آن استاد بزرگ بر این باور است كه اگر چه جنگ و تحریم، زخم هایی 
بر بدنه ی علم و دانش وارد می كند، ایران در عرصه ی علم زمين شناسی توانسته همگام با كشورهای 
پيشرفته حركت كند. همچنين ایران را دارای انگيزه برای توسعه مناسبات معدنی و زمين شناسی 
ایران، از تواضع و  می داند كه گواه اميدواری بر آینده ی این دانش است. پدر علم زمين شناسی 
مهربانی زمين برای پذیرفتن انسان ها در درون خویش و بهره مندی از دارایی هایش سخن می گوید و 
اعتقاد دارد كه تمام زیست ما به زمين بستگی دارد و برای زیستن در آسایش و رفاه، باید زمين را 

بشناسيم و درست از آن استفاده كنيم. 
بلورشناسی، مبانی زمين شناسی، زمين شناسی ایران، كانی ها و سنگ ها، اصول آتشفشان شناسی، 
و  تجربی  پترولوژی  و  دانشگاهی(  سال  كتاب  بهترین  و  سال  )كتاب  دگرگونی  سنگ شناسی 
كاربردهای آن از آثار آن استاد بزرگ وار هستند. هدف ایشان از نگارش كتاب ناآرامی های زمين، 
آگاهی بخشی به مردم كشور زلزله خيز ایران در جهت اقدامات ضروری به هنگام زلزله و چگونگی 

حفاظت از خودشان بود. 
پدر علم زمين شناسی ایران در سال 1372 به عنوان استاد نمونه دانشگاه های كشور و در سال 1380 

به عنوان چهره ماندگار عرصه ی علم زمين شناسی شناخته شد. 

علی ردویش زاده
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علی اکبر دهخدا
صصی: زبان و ادبیات افرسی  رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۲۵۷، تهران
وافت: ۱۳۳۴

علی اكبر دهخدا رئيس دانشکده ی حقوق و علوم سياسی، رئيس كابينه وزارت معارف و رئيس 
مدرسه علوم سياسی است.

ایام در جهت یادگيری زبان فرانسه،  وی از دانش آموختگان مدرسه علوم سياسی است. در آن 
تالش  اقتصاد  و  تاریخ  بين المل خصوصی،  حقوق  دیپلماسی،  و  بين الملل، جنگ  حقوق  حقوق، 
می كرد. او نيز به سان بسياری از ایرانيان در جدال ميان سنت و تجدد گير افتاده بود كه در نهایت 
روشن شد به سنت های بومی و اسالمی پایبند است و كفه ی سنت در او سنگينی می كند. دهخدا را 
از بنيان گذاران طنز ایران می دانند؛ در واقع ستون طنز چرند و پرند كه قيامی عليه مفسدان سياسی 
و اجتماعی بود، سرآغاز مکتبی نوین در نثر و روزنامه نگاری ایران بود. شاید جالب باشد كه بدانيد 
و سيد  برجسته، صادق هدایت  داستان نویسان  از  تن  دو  توجه  مورد  این ستون  ساده نویسی های 
محمدعلی جمالزاده قرار گرفت و در آثارشان از این ویژگی بهره بردند. در آثار او عشق و دلسوزی 
به مردم عادی آشکار است. ایشان عليه بطالت، تنبلی و بی  شعوری می ایستادند. مضامينی چون 
وطن پرستی، دادخواهی، رسوا كردن ظالمان و مبارزه با ریاكاری در آثارشان رخ نمایی می كردند. 
علی اكبر دهخدا در ادبيات و سرودن توانمند بود. برخی از اشعار آن استاد نامی، كامال تحت تاثير 

شاعران كالسيك متقدم، برخی دارای تجدد ادبی و برخی به زبان عاميانه سروده شده  است.
او برای مدتی در وزارت خارجه كار كرد. در دوره ای از نمایندگان مجلس شورای ملی بود و 

ریاست اداره تفتيش و وزارت عدليه را نيز برعهده داشت.
مهم ترین اثر آن استاد برجسته، لغت نامه است كه نتيجه ی 45 سال تالش او است. این اثر حاوی 
تمام واژگان فارسی، معنای دقيق، اشعار و اطالعاتی پيرامون آن ها است. امثال و حکم نيز شامل 
مثل، حکمت، اصطالح، حتی اخبار و احادیث است. چرند و پرند )مجموعه مقاالت(، حواشی و 
مالحظات بر متن دیوان ناصرخسرو و اصالحات دیوان سيد حسن غزنوی از دیگر آثار درخشان 

دهخدا است كه به یادگار مانده اند.

علی اکبر دهخدا
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محمدعلی راد
صصی: دامپزشکی رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۳۲۲، کرمان

محمدعلی راد استاد دانشکده ی دامپزشکی، معاون آموزشی و تحصيالت تکميلی دانشکده ی دامپزشکی، 
رئيس دانشکده ی دامپزشکی و رئيس گروه دامپزشکی وزارت علوم است.

او در سال 1342 به عنوان دانشجوی دانشکده ی دامپزشکی در دانشگاه تهران حضور یافت؛ مسير 
با  نهایت در سال 1347 درجه ی دكتری خود را  تا در  ادامه داد  اراده  با پشتکار و  علمی خود را 
رساله ای تحت عنوان »تجزیه شيميایی و تکنولوژی پنير بومی پاریز كرمان« دریافت كرد. از سال 
1350، هم به عنوان دانش آموخته و دانشجوی قدیم و هم در جایگاه استاد گروه آموزشی بيماری ها و 
جراحی های دام های كوچك در دانشکده  دامپزشکی دانشگاه تهران، گام های بلندی در جهت پيشرفت 
این  نتيجه ی خوب در  با كسب  به خارج شركت كرد و  امتحانات عازم  برمی داشت. وی در  علم 
امتحانات، برای ادامه ی تحصيالت در دانشگاهی در ایاالت متحده آمریکا، پذیرفته شد. ایشان در سال 
1355 در دانشگاه ایلينوی آمریکا، تحقيق و پژوهش درباره ی بيماری لپتوسپيروز را آغاز كردند. 

سرانجام درجه M.S.C   را در رشته علوم درمانگاهی دامپزشکی از آن دانشگاه اخذ كردند. 
دكتر راد در سال 1358 در گروه پزشکی ستاد انقالب فرهنگی، به برنامه  ریزی های آموزشی مشغول 
بود. همچنين آن استاد فرزانه، در ریاست بر دانشکده ی دامپزشکی و انجام فعاليت های آموزشی و 
پژوهشی در وزارت فرهنگ و آموزشی عالی در جایگاه دبير شورای آموزشی دامپزشکی دارای تجربه 
است. استاد راد در دوره ای سرپرست موسسه ی چاپ و انتشارات دانشگاه تهران بود، مدتی نيز بر 
بيمارستان دام های كوچك ریاست می كرد و در حال حاضر سرپرست تحصيالت تکميلي دانشکده ی 

دامپزشکي دانشگاه تهران است. 
او در مسير مطالعه لپتوسپيروز در دام های كوچك در ایران، مطالعه اثر ایمونوساپرسيوهای ذاتی چون 
گاو و انسان )LSF( در شرایط آزمایشگاهی روی لمفوسيت های موش نژاد، علوم دامپزشکی )علوم 
درمانگاهی دام های كوچك(، بيماری های پرندگان زینتی و بيماری های چشم در دامپزشکی، كوشش 
می كرد. »كتاب های بيماری های مشترک انسان و دام ها«، از آثار آن استاد ارجمند، به بيماری هایی 
كه در حالت طبيعی ميان انسان و دام ها مشترک اند و از یکی به دیگری منتقل می شوند، می پردازد. در 
»رادیولوژی در دامپزشکی«، ماهيت پرتوهای ایکس، ماشين های پرتو ایکس، متعلقات رادیوگرافی 
عکاسی پرتونگاری و تصویر در پرتوهای ایکس را مورد مطالعه قرار داده اند. از دیگری آثار ایشان، 
می توان به بيماری های دستگاه ادراری ـ تناسلی در دام های كوچك و نگارش مقاالت متعدد به زبان 

فارسی و انگليسی اشاره كرد.

محمدعلی راد
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حسینعلی راشد
صصی: فقه و فلسفه اسالمی رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۲۸۴، رتبت حیدرهی 
وافت: ۱۳۵۹

حسينعلی راشد استاد دانشکده ی الهيات و معارف اسالمی، رئيس گروه فلسفه و حکمت اسالمی و 
نماینده دوره هفدهم مجلس شورای ملی است.

او گام برداشتن در دریای بی كران دانش را از سنين كودكی آغاز كرد. در روزگار حضور در 
مکتب، كتاب های عين الحياۀ، حليۀ المتقين ، حق اليقين و حياۀ القلوب عالمه مجلسی را با جان و دل 
فراگرفت و در ميان هم نسالن اش خوش درخشيد. اشتياق به علوم حوزوی، ایشان را به مدرسه 
علميه اسحاق خانی كشاند و در آن جا به آموختن صرف، نحو، معانی، بيان و منطق مشغول شد. وی 
اشعار فارسی و عربی، الفيه و تهذیب المنطق را به خوبی به حافظه سپرد تا در زمان و مکان مناسب 
به یاری حافظه اش از آن ها بهره ببرد. مطالعات ایشان مربوط به علوم حوزوی نبود و در زمينه های 
اجتماعی، تاریخی و ادبی نيز مطالعه می كرد. حسينعلی راشد برای تکميل تحصيالت خویش به 
سوی نجف اشرف روان شد. خارج اصول را از آیۀاهلل نائينی و خارج فقه را از آقا سيد ابوالحسن 
اصفهانی آموخت اما ناچار شد كه پس از مدتی به ایران بازگردد. او با تجربه ی تدریسی كه برای 
شاگردان اش خوشایند بود، منبر رفتن را از شيراز آغاز كرد و سپس در شهرهای دیگر چون اصفهان 
و تهران هم منبر می رفت. هدف او ترویج قرآن و معارف اهل بيت بود كه با بيان خوش و قدرت 
بيان اعجاب انگيزی كه داشت از پس آن برآمد. آن استاد واالمقام در خطابه های شان پس از تحليل، 
بررسی و تفسير آیه ها، از احادیث، داستان ها و سروده های متناسب با موضوع استفاده می كرد. زمانی 
كه از ایشان برای حضور در رادیو تهران دعوت شد؛ از آن جا كه بر این باور بود سخنرانی دینی در 
رادیو ضرورت دارد، به ترویج ارزش های قرآنی در جهت اصالح جامعه در رادیو نيز روی آورد. 
آن رادمرد بزرگ، رسالت خود را در تعليم و تربيت می دید، بنابراین در دانشکده معقول و منقول 
و مدرسه سپهساالر تدریس می كرد و خارج از فضای رسمی تحصيلی نيز دانسته های خود را به 

دوست داران فلسفه و فقه منتقل می كرد.
آن استاد فرزانه در كتاب »دو فيلسوف شرق و غرب«، به شرح دو نظریه ی فلسفی »حركت در 
جوهر« مالصدرا و نظریه ی »نسبيت عامه« انيشتين پرداخته است كه ما را از فلسفه قدیم و جدید 
آگاه می گرداند. كتاب »سخنرانی های راشد«، دربردارنده ی سخنرانی های او در سال  های 1320 تا 
1357 در رادیو پيرامون مسائل اعتقادی، اخالقی و اجتماعی است. »شناخت احوال درونی جامعه«، 
»تأثير تربيت روحی در انسان«، »از خصوصيات انسان كامل«، »در بيان عقل ذاتی و عقل كسبی« 
و »دليل وجود پيامبران«، برخی از این موضوعات هستند. در اثر »فضيلت های فراموش شده« نيز 
شرح حالی از حاج آخوند مالعباس تربتی، پدر خودشان كه از عارفان و عالمان فرزانه ارائه شده 

است.

حسینعلی راشد
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غالم رضا رشید یاسمی
صصی: اترخی رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۲۷۵، کرمانشاه
وافت: ۱۳۳۰

غالم رضا رشيد یاسمی استاد دانشکده ی ادبيات و علوم انسانی، نویسنده، عضو فرهنگستان ایران، 
عضو انجمن ادبی ایران، مورخ، مترجم و شاعر معاصر ایرانی است.

اولين مسير دور و درازی كه برای كسب علم طی كرد، مسير كرمانشاه به تهران و برای تحصيل 
در دبيرستان سن لویی بود. نظام وفا، از معلمان او بود كه سهم به سزایی در بالفعل كردن توان مندی 
ایشان در سرودن داشت. تا پيش از آن هم غالم رضا رشيد یاسمی، شاعر بالقوه ای بود كه گاه ترس، 
شرم و نبود حامی، او را از سرودن بازمی داشت. آن شاعر توان مند در انتخاب محتوای اشعارش 
همگام با مسائل روز، مشکالت و تحوالت اجتماعی و فرهنگی پيش می رفت اما فرم آثارش از 
و جان شان  مانده  جا  در گذشته ها  اشعارش  تن  می توان گفت  پيروی می كرد.  شاعران كالسيك 
در حال می زیست. فارغ التحصيل كه شد، كار خود را با وزارت فرهنگ آغاز كرد و سپس سر از 
وزارت دارایی درآورد. ایشان جرگه دانشوری را تأسيس كردند و سپس حمایت ها و هدایت های 
ملك الشعرای بهار، آن را به انجمن دانشکده بدل كرد. رشيد یاسمی، افزون بر زبان مادری اش بر 
زبان  های عربی، انگليسی، فرانسوی و پهلوی نيز تسلط داشت. آن استاد بزرگ، از زمان جان گرفتن 
دانشگاه تهران تا زمان جان دادن خویش در دانشکده ادبيات دانشگاه تهران، تاریخ اسالم تدریس 
می كرد. آن استاد جویای دانش، یك بار دیگر در جست وجوی علم و همراه با تعدادی از استادان 
ایرانی چون ابراهيم پورداوود راهی هند شد و بعد از آن نيز به همين منظور، برای مدتی در فرانسه 
حضور یافت. استاد رشيد یاسمی مقاالت ادبی، تاریخی، فلسفی و انتقادی اش را مجالت نوبهار، 
ارمغان، آینده، تعليم و تربيت، یغما، مهر و دیگر نشریات به چاپ می رساند. از مجموعه مقاالت قابل 
توجهی كه او را در مركز توجه اهالی ادبيات قرار داد، مقاالت انتقادی به آثار نویسندگان و شاعران 
معاصر بود كه در روزنامه شفق سرخ منتشر می شدند. آگاهی و شناخت زبان پهلوی، ایشان را در 
ترجمه ی رساله های »اندرز اوشنر داناک«، »ارداویراف نامه« و »اندرز آذر مهر اسپندان« رهنمون 
ساخت. آن استاد فرهيخته، تاریخ مختصر ایران را برای تدریس در مدارس به نگارش درآورد. قانون 
اخالق، سالمان و ابسال جامی )تصحيح(، تاریخ ملل و نحل، ایران در زمان ساسانيان )ترجمه( و 

دیوان مسعود سعد سلمان )تصحيح( از دیگر آثار ارزشمند آن استاد فقيد هستند.

غالم رضا رشید یاسمی
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فضل اهلل رضا
صصی: ربق و مخاربات رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۲۹۳، رشت
وافت: ۱۳۹۸

فضل اهلل رضا استاد دانشکده ی مهندسی مؤسسه فناوری ماساچوست و دانشکده ی مهندسی سيراكيوز 
و از افراد نقش آفرین در پایه گذاری نظریه اطالعات و مخابرات در دنيا است.

او دوره ی ليسانس را در رشته مهندسی برق دانشگاه تهران گذراند. سپس برای ادامه ی تحصيالت 
ليسانس را در دانشگاه كلمبيا سپری كرد و مدرک  و مطالعات، راهی آمریکا شد. دوران فوق 
دكتری خود را از مؤسسه تکنولوژی نيویورک در رشته مهندسی برق اخذ كرد. فضل اهلل رضا را پدر 
اطالعات ایران می نامند چرا كه پيرامون ارسال حداكثر اطالعات در كانال های مخابراتی نویزدار، 
نظریه اطالعات و فرایندهای تصادفی، سيستم های خطی آناليز عمومی، نظریه سيستم ها و مدارها، 
n دهانه ای  انرژی در شبکه های  تلفات  انتقال و  پویا، فضاهای خطی،  نظریه كنترل سيستم های 
پژوهش های قابل توجهی داشته است. شيفتگی دكتر رضا به فرهنگ و تمدن ایرانی، او را در جهت 
حفظ و نگهداری فرهنگ ملی ایران به تکاپو می انداخت. سفير ادبيات و فرهنگ ایران، فضل اهلل 
رضا، تالش داشت تا جوانان را نسبت به ميراث فرهنگی و علمی مان آگاه سازد تا آنان نيز به ایرانی 

بودن شان افتخار كرده و در جهت پاسداری از این ميراث تالش كنند.
وی به مدت 5 سال عضو گروه مهندسی برق دانشکده ی مهندسی دانشگاه كاتوليك آمریکا بود. سپس 
در دانشگاه ام آی تی در بوستون آمریکا به عضویت گروه مهندسی برق درآمد. همچنين حدود 13 
سال در گروه مهندسی دانشگاه سيراكيوز در ایالت نيویورک عضویت داشت. پس از بازگشت به 
ایران، برای مدتی ریاست دانشگاه تهران و دانشگاه صنعت شریف را برعهده گرفت. از اتفاقات مهم 
دوره ی ریاست آن استاد بزرگ، دعوت از صد و پنجاه استاد و دانشمند برای تدریس در دانشگاه  در 
رشته های گوناگون بود كه حضورشان در مدرن شدن برنامه های آموزشی و پژوهشی این دانشگاه ها 
سهم به سزایی داشت. قابل ذكر است كه استاد فضل اهلل رضا دوره ای سفير ایران در یونسکو و زمانی 
سفير ایران در كانادا بود. دانشگاه های مركزی سویيس، كپنهاگ دانمارک و دانشگاه كلرادو در 
بولدر آمریکا و پاریس، از او به عنوان استاد مهمان دعوت می كردند و بيش از 40 سال دانشجویان 
دانشگاه های كنکوردیا در مونترئال در كبك كانادا و دانشگاه مك گيل مونترئال را از دانش خود 
بهره مند ساختند. ایشان در جایگاه های رئيس افتخاری كنفرانس مهندسی برق ایران، استاد افتخاری 
دانشگاه تربيت مدرس، رئيس انجمن علمی ایرانيان در امریکای شمالی و رئيس گسترش زبان و 

ادب فارسی نيز فعاليت های ارزنده ای داشتند. 
آن استاد ميهن دوست، در پيش گفتار كتاب »پژوهشی در اندیشه های فردوسی« نوشته است: »در 
روزگار ما، فن آوری نيرومند و فرهنگ الکترونيکی پرشتاب باختر، مرزهای جغرافيایی كشورها را 
به سرعت در هم می شکند و سنت های فرهنگی كهن را به آسانی دگرگون می كند. از این رو توده  
مردم جهان به نگرش های بازرگانی و اجتماعی بازار مصرف بيشتر گرایش پيدا می كنند. ناگزیر 
هویت ملی مردم ایران و فرهنگ واالی پارسی زبانان پراكنده در جهان از این آالیش و آميزش 
ناخوانده ایمن نخواهد ماند«. در این اثر اندیشه ها و داستان های شاهنامه به همراه گزیده ای از ابيات 

فضل اهلل رضا

104



آن آورده شده است. نگارنده در این كتاب كوشش كرده تا بر ارزش های هنری و فکری شاهنامه 
تأكيد داشته باشد. كتاب »برگ بی برگی«، شامل پانزده مقاله ی فرهنگی و پنج سخنرانی در پنج دفتر 
تنظيم و تدوین شده است. نویسنده  از دوران تحصيل، اوضاع اجتماعی، فرهنگی و علمی ایران در 
دوره ی جوانی خویش، سفر به آمریکا و تدریس در دانشگاه های آن كشور در دفتر اول سخن گفته 
است. دفتر دوم و سوم به مقاله هایی ادبی ـ فرهنگی و همچنين علم و عرفان اختصاص یافته است. 
سخنرانی های دانشگاهی در ایران و آمریکا در دفتر چهارم و مطالبی درباره ي حافظ در دفتر پنجم 
گردآوری شده است. آن استاد فرهيخته در اثر دیگر خود، »مشتاقی و مهجوری«، با قلمی شيوا و 
روان پيرامون موضوعاتی چون تفکر دینی، فلسفه ی اسالمی، وضعيت تفکر در ایران معاصر، بحران 
اخالق و معنویت، روشن فکری دینی و اصالحات اجتماعی، هرمنوتيك قرآن و تعارض های عقل 
جدید و وحی و حاكميت دینی سخن گفته  است. »نقدها را بود آیا كه عياری گيرند«، تدوین شده 
در چهار دفتر، اثر ارزشمند دیگری است كه آن استاد بزرگ در دفتر اولش به مقایسه گونه ای ميان 
شاعران بزرگ ایران می پردازد و در دفتر دوم، یك رده بندی شناور برای بررسی شعر سنتی فارسی 
كه از داوری های متعصبانه و جزم اندیشانه پرهيز می كند، پيشنهاد كرده است. كتاب »شاهنامه و 
هویت ملی« آن رادمرد بزرگ، در پنج دفتر تدوین و تنظيم گشته است. در بخشی از این كتاب 
نوشته شده است: »در تاریخ فرهنگ ایران هيچ كتابی را به زبان فارسی نمی شناسيم كه به اندازه 
شاهنامه در هویت ملی ما تأثيرگذار بوده باشد. شاعران و سخنوران هزار سال گذشته ما تقریبا به 
اتفاق در برابر شاهنامه سر تعظيم فرود آورده اند، شاهنامه فردوسی از نظر هنر كالمی زبان فارسی 
روان بی تکلف، همتا ندارد«. همچنين در اثر »نگاهی به شعر سنتی معاصر« برای شناساندن شعر 
سنتی چند تن از شاعران معاصر مانند ملك الّشعرای بهار، رعدی آذرخشی و سيمين بهبهانی كوشش 
كرده است. هر چند در نهایت نيز از شاعران دیگر چون ادیب الممالك فراهانی، ایرج ميرزا، پروین 
اعتصامی، شفيعی كدكنی و... اشعاری آورده است. در كارنامه ی علمی آن استاد فقيد، نام آثاری 
چون راز آفرینش، تحليل شبکه های برق، تئوری اطالعات، فضاهای خطی و حدیث آرزومندی نيز 
می درخشد.  شایان ذكر است كه آن استاد نامی، بيش از 200 مقاله در مجله های كانادا، آمریکا ، 

اروپا و ایران منتشر كرده اند.
از افتخارات استاد فضل اهلل رضا شناخته شدن به عنوان چهره ماندگار عرصه برق و مخابرات در سال 

1381 است.
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صادق رضازاده شفق
صصی: فلسفه رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۲۷۱، تبرزی 
وافت: ۱۳۵۰

صادق رضازاده شفق استاد دانشکده ی ادبيات و علوم انسانی، مدرس دارالمعلمين عالی و از مؤسسان و 
اعضای فرهنگستان زبان و ادبيات فارسی ایران است.

او آموختن را نزد معلمان خصوصی آغاز كرد. سپس راهی یك مدرسه آمریکایی )مدرسه مموریال( شد. 
حضورش در آن جا، با به توپ بسته شدن مجلس به دستور محمدعلی شاه هم زمان گشت. وی و تنی 
چند از هم دوره ای هایش به حمایت و رهبری معلم آمریکایی شان، در گروهی تحت عنوان فوج نجات 
به مشروطه خواهان ملحق شدند كه مع االسف هارولد باسکرویل )معلم آمریکایی( را در طی فعاليت ها و 
مبارزه های شان از دست دادند. ایشان در روزنامه شفق )مدیریت این روزنامه بر عهده ی پدرشان بود( با 
كالمی سراسر آزادی خواهی و وطن دوستی، مطالب اجتماعی  و انتقادی خود را منتشر می كرد. آن استاد 
واالمقام به علت حضور سربازان روسی در تبریز، به ناچار از ایران گریخت و به تركيه پناه آورد. در 
استانبول، در دبستانی تحت عنوان ایرانيان مشغول به آموزش زبان فارسی و تاریخ شد و هم زمان در 
مدرسه عالی شبانه روزی آمریکایی به منظور آموختن كوشش كرد. بعد از گذراندن دوره ی ليسانس هم 
در همان جا )رابرت كالج(، شروع به تدریس كرد. در جهت كسب دانش در عرصه ی فلسفه، به سوی 
برلين روان شد و موفق به دریافت دكتری در رشته ی فلسفه شد. استاد رضا زاده شفق پس از بازگشت 
برای تدریس تاریخ و كليات فلسفه در دارالمعلمين عالی استخدام گشت. در دانشگاه تهران نيز به 
تدریس تاریخ، كليات فلسفه و تدریس تاریخ ادبيات ایران از آغاز تا اسالم مشغول بود. آن آزادی خواه 
برجسته آزادی را اجرای قانون، امنيت افراد در برابر تعدی دیگران و حق طلبی می دانست و دموكراسی را 

حکومت ملی یا حکومتی كه در آن ملت هم واضع قانون است و هم تابع قانون، معنا می كرد.
دكتر صادق رضازاده شفق از سال 1322 به مدت پنج دوره در مجلس شورای ملی حضور یافت. همچنين 
در هيئت اعزامی ایران به سانفرانسيسکو برای تهيه و تصویب منشور سازمان ملل متحد، نقش تاثيرگذاری 
داشت. شایان ذكر است كه آن استاد بزرگ سابقه ی تدریس در دانشگاه های كلمبيا و ميشيگان آمریکا 

و مك گيل كانادا را دارا است.
از آثار ارزشمند استاد رضازاده شفق ارجمند، می توان »ایران از نظر خاورشناسان« را نام برد. در این كتاب 
تالش شده است تا عقاید جمعی دانشمندان غرب نسبت به ایران بيان شود. اثر عنوان شده به بخش های 
تاریخ و تمدن ایران، دین و آیين در ایران باستان، تاریخ هنر در ایران، روان شناسی و جامعه شناسی 
ایرانيان و اقتصاد و سياست در ایران تقسيم می شود. یك روز از زندگانی داریوش، نادرشاه از نظر 
خاورشناسان، فرهنگ شاهنامه و نگارش مقاالت متعدد در مجالت و روزنامه ها در كارنامه ی ایشان 

می درخشد.
از افتخارات آن استاد بزرگ شناخته شدن به عنوان استاد ممتاز دانشگاه تهران است.

صادق رضازاده شفق
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حسین رضاعی
صصی: روان زپشکی رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۲۸۳، تهران
وافت: ۱۳۷۲

حسين رضاعی استاد دانشکده ی پزشکی، پزشك و معاون فنی تيمارستان، استاد و رئيس بخش 
بيماری های روانی بيمارستان امام خمينی است.

وی از جمله دانشجویان اعزامی به اروپا بود كه در دانشکده ی پزشکی تولوز به ادامه ی تحصيالت 
خود در علم طب مشغول شد. رساله دكتری او پيرامون ضعف نيروهای حياتی و افکار هذیانی و 
تحت نظر دكتر دید، نمره ی ممتاز را به دست آورد. وی در بيمارستان های براكویل كه توسط همان 
استاد مورد نظارت قرار می گرفت، در جایگاه كارورز افتخاری مشغول به كار شد. ایشان به مدت دو 
سال در كالس های روان شناسی و روان شناسی مرضی شركت كردند و مدتی در كنار استادان بزرگی 
چون پروفسور كلود و دكتر گيرو در بخش بيماری های اعصاب بيمارستان سنت آن كار كردند. آن 
روان پزشك سرشناس، پس از بازگشت به وطن در تيمارستان تهران به عنوان پزشك و معاون فنی 
فعاليت داشت. همچنين با یاری دكتر ميرسپاسی در جهت بهبود وضع بيماران روانی، برای وسعت 
بخشيدن به تيمارستان تهران كوشش كرد. تا اواخر دهه ی 20، رشته ای تحت عنوان روان پزشکی در 
دانشگاه های ایران ارائه نمی شد. در 1329 بخش بيماری های روانی شکل گرفت و كرسی این بخش 
به استاد حسين رضاعی داده شد. با توجه به این كه در دانشکده پزشکی، دستيار روان پزشکی پذیرش 
نمی شد؛ آن استاد ارجمند، تنها به صورت نظری بيماری های روانی را به دانشجویان آموزش می داد 
تا این كه پس از مدتی فوق شدند پا به ميدان عمل نيز بگذارند. دكتر رضاعی، آسایشگاه روانی دكتر 
رضاعی را تأسيس كرد. آن استاد جویای دانش، برای مطالعات علمی رهسپار سوئيس، فرانسه و 

بيروت شد.
حسين رضاعی در پاریس به عضویت انجمن طبی و روانی درآمد. در كنگره بيماری های عصبی و 
روانی فرانسه، موضوعی تحت عنوان »نوسان نيروی حياتی« توسط آن استاد بزرگ مطرح شد. او در 

دومين كنگره بين المللی جرم شناسی نيز حضور یافت. 
از آثار آن استاد فقيد می توان روان شناسی مرضی، سرشت های جنون و رساله ای در خصوص گزنوپاتی 

را نام برد.

حسین رضاعی
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زعزی رفیعی
صصی: دامپزشکی رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۲۸۹، تبرزی
وافت: ۱۳۶۵

عزیز رفيعی استاد دانشکده ی دامپزشکی، رئيس مؤسسه رازی و رئيس دانشکده ی دامپزشکی دانشگاه 
تهران است.

او در سنين نوجوانی در مطب دكتر علی توفيق، در زمينه های نسخه پيچی، رادیوگرافی و رسيدگی به دیگر 
امور می آموخت و كار می كرد. وی از جمله دانشجویان اعزام شده بود كه از دانشگاه تولوز فارغ التحصيل 
شد. مدتی نيز در مدرسه آلفور پاریس به كسب علم پرداخت. حضور در انستيتو پاستور پاریس و سپس 
در انستيتوهاي پاستور مراكش و الجزیره، به دانش و تجارب ایشان در عرصه ی دامپزشکی افزود. استاد 
رفيعی پس از بازگشت به سرزمين مادری، در موسسه رازی شروع به كار كرد. تنها دامپزشك حاضر 
در آن جا دكتر دلپی بود و عزیز رفيعی به عنوان رئيس آزمایشگاه، رئيس بخش و معاون فعاليت داشت 
و بعد از رفتن دكتر دلپی، ریاست آن موسسه را بر عهده گرفت. با تالش و پشتکاری كه از عشق به 
وطن، علم و پيشرفت سرچشمه می  گرفت، به احداث بناهاي متعدد آزمایشگاهي و تحقيقاتي، اصطبل 
حيوانات، بناهاي اداري و مسکوني به موازات انواع خدمات بنيادي ـ رفاهي، حفر چاه، لوله كشي آب 
شرب،  راه اندازي مولد برق شبانه روزي، حمام بهداشتي، تأسيس مدرسه، تعاوني مصرف كاركنان، ارتباط 
بي سيم با تهران، احداث زمين هاي ورزشي، باشگاه و مهمان سرا براي كارمندان روی آورد. به واسطه ی 
حضور سازنده و تاثيرگذار دكتر رفيعی بزرگ وار، موسسه رازی مجهز به آزمایشگاه های متعدد شد كه 
بيش از 40 گونه واكسن و سرم توليد كرده و به بزرگ ترین توليدكننده در منطقه تبدیل شد. دكتر دلپي با 
دیدن آن موسسه پس از گذر سال های طوالنی گفت: »این موسسه را به صورت نوزادي تحویل جانشين 
خود دادم. ليکن امروز یك موجود كامل و قوي مي بينيم«؛ این جمله به تنهایی بيانگر شکوه و عظمت استاد 
رفيعی است. آن استاد واالمقام در جهت تعليم و تربيت دامپزشکان و پزشکان نسل جدید كوشش می كرد 
و به این منظور كتاب خانه ی موسسه را به به روز ترین مجالت و كتب علمی جهانی تجهيز كرده و شرایط 
آموزش و پژوهش در مراكز علمی مطرح در جهان را با اعزام اجباری كاركنان آن موسسه فراهم آورد.

آن استاد برجسته دانشکده دامپزشکی نماینده دائمی دولت ایران در سازمان بين المللی بيماری های واگير 
و عضو ایرانی فرهنگستان دامپزشکی فرانسه بود. همچنين تجربه ی عضویت در هيئت مدیره سازمان 

بين المللی بيماری های واگير و 3 سال ریاست بر آن را دارا بود.
به  بيماري زا  انتقال عوامل  ایران،  بازگرد در  پيرامون تب  نتایج پژوهش هاي شادروان عزیز رفيعی 
وسيله كنه ها، كشف نوع مخصوص بورليا، مطالعات مربوط به آبله گوسفندان، مشمشه، تب برفکي، 
تریپونوزومياز، تب كيو و لپتوسپيروز طی مقاالت متعددی در نشریات معتبر ملی و بين المللی به چاپ 
رسيد. انگل شناسی )تك یاخته ها(، انگل شناسی كرم های پهن، انگل شناسی كرم های گرد و انگل شناسی 

كرم های بندپائيان از آثار ارزشمند آن استاد فقيد است.
نام عزیز رفيعی به علت كشف یکي از عوامل تب بازگرد به نام »اسپيرو كتاپرسيکا« در فهرست كاشفين 
در بسياري از كتاب هاي مرجع و فرهنگستان الروس می درخشد. همچنين وی توفيق یافت نشان هاي 
درجه یك پژوهش، دانش، مدال لژیون دونور و نشان كوماندور را از دولت فرانسه دریافت كند. در سال 

1352 نيز به عنوان استاد ممتاز دانشگاه تهران معرفی شد.

زعزی رفیعی
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علی رواقی
صصی: زبان و ادبیات افرسی رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۳۲۰، مشهد

علی رواقی استاد دانشکده ی ادبيات و علوم انسانی و دانشگاه پل والری مون پليه، قرآن پژوه و عضو 
پيوسته فرهنگستان زبان و ادب و فارسی است.

او دوره ی كارشناسی را در دانشکده ی ادبيات دانشگاه مشهد گذراند. سپس برای تحصيل در مقاطع 
كارشناسی ارشد و دكتری در دانشگاه تهران حضور یافت. وی در دانشکده ی ادبيات دانشگاه تهران 
به تدریس متون زبان فارسی چون شاهنامه، تاریخ بيهقی و آثار ناصرخسرو پرداخت. ایشان در یك 
فرصت مطالعاتی و به قصد افزودن بر دامنه ی دانش خویش، راهی فرانسه شدند و تحقيق و پژوهش 

پيرامون فرهنگ نویسی را آغاز كردند. 
دكتر رواقی دانشجویان دانشگاه پل والری مون پليه را نيز از دانش خود بهره مند ساخت. آن استاد 
بزرگ وار مؤسسه ای فرهنگی به نام محمد رواقی )برادر شهيد علی رواقی( تأسيس كرد كه در جهت 

نشر آثار مختلف فعاليت می كند. 
تصحيح ترجمه مقامات حریری، تصحيح تفسير قرآن پاک )با مقدمه مجتبی مينوی(، تصحيح جلد 
اول تفسير بصائر یمينی، تصحيح فرهنگ تکملۀاالصناف، زبان فارسی در ماوراءالنهر، سبك شناسی یا 
گونه شناسی ترجمه های قرآن و فرهنگواره واژگان قرآنی فارسی برخی از آثار آن استاد واالمقام هستند. 
استاد رواقی ارجمند با مجتبی مينوی و مهدی محقق در تصحيح دیوان ناصرخسرو نيز همکاری كرد. 
»زبان فارسی افغانستان )دری(« از آثار ارزشمند ایشان به شمار می رود. این كتاب ما را نسبت به 
این مسئله آگاه می سازد كه زبان فارسی كاربردی در حوزه های مختلف جغرافيایی افغانستان، بسياری 
از واژه های كهن فارسی را حفظ كرده است كه ما آن واژه ها را در گونه ی فارسی فرارودی مشاهده 

نمی كنيم.
شایان ذكر است كه در سال 1381 آن استاد فرهيخته به عنوان چهره ماندگار عرصه زبان و ادبيات 

فارسی معرفی شد.

علی رواقی
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محمود روح االمینی
صصی: علوم اجتماعی و مردم شناسی رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۳۰۷، کوهبنان کرمان
وافت: ۱۳۸۹

محمود روح االمينی استاد دانشکده ی علوم اجتماعی و مردم شناس برجسته ی ایرانی است.
او دوره ی كارشناسی را در دانشکده ی ادبيات و علوم انسانی دانشگاه تهران و در رشته ی زبان و ادبيات 
فارسی سپری كرد. دوران كارشناسی ارشد را در رشته ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران گذراند. وی از 
استادان بزرگی چون ژرژ گوروویچ، كلود لوی استروس، آندره لورا گوران در دانشگاه سوربن فرانسه 
آموخت و مدرک دكتری مردم شناسی خود را با ارائه ی رساله ای تحت عنوان »تمدن سنتي گوسفند در 
ميان عشایر فارس«  از این دانشگاه دریافت كرد. در نهایت از زمان بازگشت به ایران تا بازنشستگی اش 

در دانشگاه تهران به تدریس مردم شناسی پرداخت.
 ایشان از آموزگاران دبيرستان پهلوی، شریعت زاده و دارالفنون بوده است. آن زمان كه در جهت فراگيری 
علم در فرانسه حضور داشت، برای مدتی در موزه مردم شناسی فرانسه كار می كرد. آن استاد بزرگ در 
راه اندازی و تنظيم موزه مردم شناسی در كاخ گلستان، راه اندازی موزه حمام گنجعليخان كرمان و تالش 

برای نگهداری باغ نگارستان تاثيرگذار بوده است. 
»گرد شهر با چراغ« كتابی است كه آن مردم شناس بزرگ در 10  فصل به عناوین انسان و زندگی انسان، 
فرهنگ، قلمرو و انسان شناسی، نظریه ها و دبستان ها در مردم شناسی، انسان شناسی جسمانی زیستی، 
اقتصادی،  مردم شناسی  دینی،  اعتقادات  مردم شناسی  ازدواج،  و  خویشاوندی  و  خانواده  مردم شناسی 
مردم شناسی حقوقی و فولکلور منتشر كرد. آن استاد فرزانه در بخش اول كتاب »زمينه فرهنگ شناسی« 
به تعاریف، عناصر و حوزه های فرهنگی پرداخته است. در بخش دوم از تمدن، جامعه، نژاد، شخصيت و 
هنر سخن گفته است. بخش سوم به تعریف و تشریح مکاتب انسان شناسی مثل دبستان ساختار، تکامل، 
اشاعه و... اختصاص یافته و بخش چهارم به مباحثی پيرامون فرهنگ پذیری و اشاعه فرهنگ ها تعلق دارد. 
»نمودهای فرهنگی و اجتماعی در ادبيات فارسی« نيز شامل  مقاله های پژوهشی متعددی چون پژوهشی 
مردم  شناختی در منظومه درخت آسوریك، درآمد و هزینه سيستان در دوره خلفای عباسی »به روایت 
تاریخ سيستان«، رفتارهای و كردارهای اجتماعی در ارداویرافنامه، زبان فارسی و فرهنگ ایرانی در 
هندوستان »به روایت ابن بطوطه«، بازتاب قشربندی اجتماعی ازدواج های شاهنامه فردوسی، زن ساالری 
در ازدواج  های شاهنامه، سيرتحولی یك مضمون از دو شاعر در دو زمان، در خانه رعيت از زبان شاهنامه، 
ارزش اجتماعی و فرهنگی نامه  های خصوصی، پيشه وری بازار كرمان »به روایت وقف نامه گنجعليخان«، 
تحليل یك وقف نامه »وقفی بر خمسه مسترقه ـ یاپنجه« و تحليل یك قباله سنتی است. در »آیين ها و 
جشن های كهن در ایران امروز« به پژوهش پيرامون آیين هایی چون جشن نوروز، جشن مهرگان، شب 
یلدا، جشن سده و جشن تيرگان پرداخته است. به شاخ نباتت قسم، در گستره فرهنگ، فرهنگ و زبان 

گفتگو از دیگر آثار ارزنده ی استاد روح االمينی هستند.

محمود روح االمینی
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غالم حسین رهنما
صصی: ریاضیات و علم هیأت رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۲۵۹، شیراز
وافت: ۱۳۲۵

غالم حسين رهنما استاد دانشکده ی فنی، رئيس دانشکده ی فنی و عضو دائمی مجمع نجومی آكادمی 
علوم فرانسه است.

او افزون بر تدریس در دانشگاه و تعليم دادن به دانشجویان جویای دانش، بيش از 40 سال در مدارس 
دارالفنون، علوم سياسی، مدرسه عالی نظام و دارالمتعلمين عالی علوم ریاضی و هيأت تدریس می كرد 
و دانش آموزان مشتاق به یادگيری را از علم خود بهره مند می ساخت. وی با رساله ای تحت عنوان 
»نسبت محيط دایره به قطر آن یعنی عدد پی« درجه دكتری در علوم را اخذ كرد. ایشان به ادب فارسی 
و فرهنگ سنتی عالقه مند بودند. به زبان عربی و چندین زبان اروپایی تسلط داشتند و در ریاضيات، 

نجوم، زمين شناسی، متالوژی علمی و عملی نيز آگاه و عالم بود. 
استاد رهنما آزمایش علمی آونگ را كه فوكو در پی اثبات حركت وضعی زمين در زیر گنبد پانتئون 
اجرا كرد، در زیر گنبد مسجد سپهساالر جدید به تکرار درآورد. دكتر رهنما از اعضای پيوسته ی 

فرهنگستان نيز بود.
 از آثار ارزنده ی آن استاد فقيد می توان به هندسه ی مجسمات، هندسه ی فضایی چشم نمای هندسی و 

هندسه  مسطحه اشاره كرد. 
استاد غالم حسين رهنما توفيق یافت نشان نقره علمی درجه سوم را دریافت كند.

غالم حسین رهنما
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عباسعلی زالی
صصی: اصالح نبااتت رشته تخ

گان سال و محل تولد: ۱۳۱۶، گلپای

عباسعلی زالی استاد دانشکده ی كشاورزی و منابع طبيعی، رئيس انجمن دانش آموختگان دانشکده های 
كشاورزی و منابع طبيعی دانشگاه تهران و رئيس پردیس كشاورزی و منابع طبيعی است.

دوران تحصيل او تحت تاثير فقر، فراز و نشيب های بسياری داشت. تا پيش از ورود به دانش سرای 
مقدماتی   و دریافت كمك هزینه ای كه به نفرات اولی چون او تعلق می گرفت، بارها قصد ترک تحصيل 
را داشت. وی هم زمان با تحصيل در دانشسرای مقدماتی، در مدرسه ای از روستاهای اصفهان تدریس 
می كرد. ایشان سرانجام وارد دانشکده كشاورزی دانشگاه     تهران شد و با كمك هزینه ای كه به نفرات برتر 

كنکور می رسيد، مشتاقانه به فراگيری دانش مشغول شد.
برای  تهران،  دانشگاه  دانشکده  كشاورزی  از  اگرونومی  از دریافت مدرک رشته ی        استاد زالی، پس 
تحصيل در رشته ی اصالح نباتات به سوی ایالت كاليفرنيا در   امریکا روان گشت. همچنين توفيق یافت 
درجه دكتری خود را از دانشگاه كاليفرنيا و در رشته ی فيزیك اخذ كند. در نهایت پس از بازگشت 
به وطن با رویای خدمت و آبادانی، از دهه 50 تا پيروزی انقالب اسالمی در دانشکده ی كشاورزی به 
تدریس مشغول بود. آن استاد بزرگ دروسی چون آمار و احتماالت، ژنتيك كمی، اصالح نباتات، طرح 
آزمایش های كشاورزی، ژنتيك جمعيت و برنامه ریزی و سياست گذاری بخش كشاورزی را ارائه می داد.

اطمينان دانشجویان به همراهی و همدلی دكتر زالی با آن  ها و اعتماد مردم به او به واسطه ی حضور فعال 
در دانشکده و جلساتی كه در شهر حضور می یافت، او را در جایگاه های گوناگونی چون رئيس شورای 
اسالمی شهر كرج، قائم مقام وزیر جهاد كشاورزی، وزیر جهاد كشاورزی، نماینده ی مردم كرج در 
مجلس شورای اسالمی، ریيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی، معاون سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی كشوری و ریيس مركز آمار ایران، آماده ی خدمت به مردم ایران كرد. آن استاد ارجمند 
در انجمن ژنتيك ایران، انجمن زراعت و اصالح نباتات، هيئت مميزه دانشگاه تهران و كميته منتخب 

دانشکده ی كشاورزی دانشگاه تهران عضویت داشت. 
آن استاد واالمقام، بيش از هفتاد مقاله به زبان هاي فارسی و انگليسی در مجاالت معتبر داخلی و خارجی 

به انتشار رساند و در مجامع علمی مختلف ملی و بين المللی به سخنرانی پرداخت.
از افتخارات آن استاد روان شاد، كسب جایزه وزارت آموزش عالی در رابطه با تحقيقات در دانه هاي 

روغنی براي گذراندن فرصت مطالعاتی و كسب لوح تقدیر چهارمين جشنواره روز مهندسی است.

عباسعلی زالی
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علی زرگری
صصی: داروسازی رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۲۹۸، رشت

علی زرگری استاد دانشکده ی داروسازی، كاشف چندین نمونه گياه جدید و عضو پيوسته فرهنگستان 
علوم پزشکی جمهوری اسالمی ایران است.

او در دهه 20 وارد دانشکده ی علوم دانشگاه تهران شد و دوره ی كارشناسی را در رشته ي زیست شناسی 
سپری كرد. از همان ایام، به عنوان دبير آزمایشگاه گياه شناسی دانشکده ی پزشکی دانشگاه تهران، فعاليت 
خود را آغاز كرد. همچنين در موزه علوم طبيعی، افزون بر كار كردن، به پژوهش پيرامون گياه شناسی 
مشغول بود. وی با رساله ای تحت عنوان »بررسی و جمع آوری هر یك از گياهان رنونکوالسه ایران 
اعم از داروئی و غيرداروئی« توفيق یافت دكترای داروسازی را از دانشگاه تهران دریافت كند. ایشان 
برای اخذ دكتری بيولوژی گياهی در زمينه ی گياهان كویری ایران، راهی فرانسه شد و در دانشگاه مون 
پليه حضور یافت. سرانجام با ارائه ی رساله ای با عنوان »رساله ای در بررسی گياهان كویری ایران، به 
ویژه از حيث كالبدشناسی مقایسه ای« از آن جا فارغ التحصيل گشت. همچنين گذراندن دوره اكولوژی 
گياهی در مركز تحقيقاتی Bondy  پاریس به تجارت او افزود. آن استاد ارجمند، گزارشی پيرامون 
»نباتات كویر، مسئله و تغيير ساختمانی آن ها« در اجالس بين المللی تحقيقات علمی مناطق خشك 
ایران ارائه كرد كه از سوی یونسکو مورد تحسين و تقدیر قرار گرفت. همچنين از سوی یونسکو 
برای تحقيق و پژوهش پيرامون گياهان مناطق خشك و بایر مدیترانه، فراگيری بوم شناسی گياهی 
و تصویرسنجی برای بررسی دقيق تر زندگی گياهان و آموزش خاک شناسی به فرانسه دعوت شد. 
آن استاد گران قدر، افزون بر بررسی و گردآوری گياهان دارویی منطقه ی البرز و شمال؛ شناسایی، 
نام گذاری و كاراندوم شناسی گياهان دارویی ایران و جهان را آموزش می داد. استاد زرگری در شمال 
ایران، شقایق كبير را یافت كه مورد مطالعه ی دقيق داروسازان ایرانی و خارجی قرار گرفت. شایان 
ذكر است كه در موزه های گياه شناسی پاریس، لندن و ژنو نيز سه  گونه نو از جنس پرند از تيره هفت 

بندان را كشف كرد.
دكتر زرگری هرباریوم، محلی كه گياهان را برای بررسی علمی گردآوری می كند، اداره می كرد. او 
عالوه بر مدیریت گروه داروسازی دانشکده ی كشاورزی، برای مدتی ریاست آن جا را نيز بر عهده 
داشت. با وجود بازنشستگی از دانشگاه تهران، مدتی نيز در دانشکده ی داروسازی دانشگاه فردوسی 

حضور فعالی داشتند.
كتاب »گياهان دارویی« اولين منبع علمی ایران در زمينه شناخت فيتوشيميایی و فارماكولوژیك 
گياهان دارویی، اثر آن استاد عالی رتبه است. كتاب ذكرشده به مسائلی چون گياه شناسی، تركيبات 
شيميایی و خواص درمانی بسياری از گونه های گياهان دارویی ایران پرداخته است كه مورد استفاده ی 
متخصصين علوم كشاورزی، گياه شناسی، داروسازی، پزشکی و فيتوشيم قرار می گيرد. دكتر علی 
زرگری، روش شناسایی گياهان و نگارش مقاالت فراوان در زمينه داروسازی و گياهان دارویی را نيز 

در كارنامه علمی خود دارد. 
وی در سال 1380 به عنوان چهره ماندگار عرصه علم داروسازی معرفی شد.

علی زرگری
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عباس زریاب خویی
صصی: اترخی و فلسفه رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۲۹۷، خوی
وافت: ۱۳۷۳

بين المللی  انجمن  عضو  انسانی،  علوم  و  ادبيات  دانشکده ی  استاد  خویی  زریاب  عباس 
شرق شناسی، عضو مجمع بين المللی كتيبه های ایرانی و عضو انجمن فلسفه است. 

او  شد.  قم  راهی  تحصيل،  برای  كه  بود  حوزوی  علوم  دوست داران  از  خویی  زریاب  عباس 
از محضر استادان بزرگی چون شيخ صادق فراحی، آقا سيدمحمد یزدی، آقا شيخ محمد علی 
آقاسيد  صدر،  صدرالدین  آقاسيد  امام خمينی)ره(،  خسروشاهی،  احمد  آقاسيد  بود،  كرمانی 
معقول  دانشکده ی  در  برد. سپس  بهره  آقاسيدمحمدحجت كوه كمری  و  محمدتقی خوانساری 
و منقول دانشگاه تهران به تحصيل در دوره ی كارشناسی پرداخت. وی در آن ایام به عنوان 
مدیر كتاب خانه ی مجلس سنا انتخاب شد. حمایت های سيدحسن تقی زاده باعث شد كه بورس 
اوقاف هومبولت آلمان غربی را دریافت كند و در ماینتس، فرانکفورت و مونيخ  مطالعاتی 
كند.  كوشش  تطبيقی  فرهنگ  و  فلسفه  اسالمی،  معارف  و  علوم  تاریخ،  آموختن  جهت  در 
عنوان رساله دكتری ایشان »گزارش درباره جانشينان تيمور، برگرفته از تاریخ كبير جعفری 
تأليف ابن محمد الحسينی« بود. زریاب خویی، برای آموزش زبان و ادبيات فارسی از سوی 
والتر هنينگ، استاد دانشگاه بركلی كاليفرنيا، دعوت شد و مدتی در آن شهر نيز اقامت گزید. 
فرزندان  تربيت  و  تعليم  انگيزه ی  با  و  نداشت  را  تاب حضور در غربت  دكتر زریاب خویی 
ایران، به وطن بازگشت. بعد از آن در گروه تاریخ دانشکده ی ادبيات و علوم انسانی دانشگاه 
تهران مشغول به تدریس شد. آن استاد محبوب در بنياد دایره المعارف بزرگ اسالمی نيز نقش  
زبان  بر  افزون  بود.  دانش  و  علم  بی انتهای  دریای  زریاب خویی،  استاد  داشت.  تاثيرگذاری 
مادری، به زبان های تركی آذربایجانی، عربی، فرانسوی، انگليسی و آلمانی آگاهی داشت. از 
ادبيات فارسی، ادبيات عرب، فلسفه، زبان شناسی و معارف اسالمی شناخت داشته و در این 

زمينه ها حرف های بسياری برای گفتن داشت.
آن استاد فرزانه، در هيئت  امنای بنياد فرهنگ ایران، فرهنگستان تاریخ و بنياد شاهنامه فردوسی 

نيز عضویت و حضور فعال داشت.
كتاب »تاریخ بنيادی« از آثاری است كه استاد عباس زریاب خویی ترجمه كرد. در این كتاب 
به آرای فيلسوف و مورخ ایتاليایی، جامباتيستا ویکو، رجوع شده است كه همانند ابن خلدون از 
جایگاه واالی علوم انسانی و توجه بر تاریخ ملل مختلف و بررسی گذشته و حال انسان ها از نگاه 
تاریخ ملت ها در هر دوره و جغرافيایی خاص، سخن می گفت. از دیگر ترجمه های درخشان آن 
استاد عالی مرتبه، كتاب »تاریخ فسلفه« است كه در جهت ارائه طرح روشنی از تحول اندیشه، 
مفهوم های بنيادین تفکر فلسفی و جنبش های تاریخ ساز فلسفی كوشش كرده است. این كتاب 
اسپينوزا،  باروخ  بيکن،  فرانسيس  ارسطو،  چون  متفکرانی  آرای  بررسی  به  فصل  چندین  در 
فرانسوا ولتر، ایمانوئل كانت، آرتور شوپنهاور و... می پردازد. آن استاد بزرگ كتاب »ذات 
فلسفه« كه از مسائل اساسی زندگی بشر در گفتارهایی چون نسبيت اخالق، روابط جنسی و 
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اخالق، تحول زناشویی، آینده آمریکا، هزینه های مدینه فاضله، عرفان، جادوگری و وظيفه 
دین سخن می گوید، ترجمه كرد. ترجمه ي اثر »دریای جان« كه به بررسی آرا و احواالت 
شيخ فریدالدین نيشابوری می پردازد و منبع ارزشمندی در مبانی عرفان اسالمی و ایرانی به 
شمار می رود، در كارنامه ی ایشان می درخشد. كتاب »شط شيرین پر شکوت«، به قلم استاد 
بيهقی،  تاریخ نگاری  ایران،  تاریخ نگاری در  فرهيخته، عباس زریاب خویی، شامل مقاالت 
سوگندنامه جهان پهلوان، قادسيه، خوارزم قدیم )یك مملکت افسانه ای(، امام حسين )ع(، 
برهان، قضا و قدر، معتزله، نگاهی تازه به مقدمه ی شاهنامه، پيام شاهنامه و سه نکته درباره ی 
رشيدالدین فضل اهلل می شود. »تاریخ ایرانيان و عرب ها در زمان ساسانيان«، »روضه الصفا« و 
»سيره رسول اهلل )ص(« كه بدون اثر دادن تفسير، تحليل و گرایش های شخصی نوشته است، 

از دیگر آثار ارزنده ی روان شاد عباس زریاب خویی است.
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لحسین زرین کوب عبدا
صصی: زبان و ادبیات افرسی رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۳۰۱، ربوجرد
وافت: ۱۳۷۸

ادبيات  و  زبان  گروه  مدیر  انسانی،  علوم  و  ادبيات  دانشکده ی  استاد  زرین كوب  عبدالحسين 
فارسی دانشگاه تهران، عضو شورای مشاوران كتاب خانه ملی، عضو شورای عالی علمی مراكز 

دایره المعارف بزرگ اسالمی و مدیر بخش ادبيات آن است.
او در دهه 20 در دانشکده حقوق ثبت نام كرد اما نتوانست بماند و بخواند و به خواسته ی پدر 
مجبور به ترک تهران شد. 4 سال بعد از آن، تحصيل در رشته ي ادبيات فارسی دانشگاه تهران را 
آغاز كرد و سپس دوره دكتری را در همان رشته و دانشگاه سپری كرد. عنوان رساله دكتری وی 
»نقد الشعر، تاریخ و اصول آن« بود. ایشان به زادگاه خود بازگشت و در دبيرستان  های خرم آباد 
و بروجرد درس  هایی چون تاریخ، جغرافيا و ادبيات فارسی تا عربی، فلسفه و زبان خارجی را با 
اشتياق تدریس می كرد. یك بار دیگر راهی پایتخت شد و دانشجویان جویای علم را از دانش خود 
در تاریخ اسالم، تاریخ ادیان، تاریخ كالم و مجادالت فرق، تاریخ تصوف اسالمی و تاریخ علوم 
بهره مند ساخت. دانشگاه های آكسفورد، سوربن، هند و پاكستان، كاليفرنيا و پرینستون از آن استاد 
بزرگ به  عنوان استاد مهمان دعوت كرده و در خارج از مرزهای ایران نيز دانشجویان بسياری را 
تربيت كرد كه بی شك در ذهن تك تك آن ها ماندگار شده  است. آن استاد نامی، مدتی در فرانسه 

اقامت داشت كه به تحقيقات و پژوهش های دقيق و ارزشمند پيرامون آثار مولوی منجر شد.
زرین كوب برای مدتی مسئوليت مدیریت گروه ادبيات فارسی دانشگاه تهران را قبول كرد و 
برنامه جدیدی كه در آن دوران برای گروه ادبيات فارسی تنظيم كرد، آن ها را به شيوه ی گروه های 
ادبيات دانشگاه های بزرگ و مطرح جهان نزدیك كرد. آن استاد گران ًقدر با سازمان نقشه برداری 
كشور برای تدوین اطلس تاریخ ایران و مركز دایره المعارف بزرگ اسالمی همکاری داشته است. 
شایان ذكر است كه آن استاد واالمقام در مجامعی چون پنجمين كنگره اسالمی در بغداد، بيست 
و ششمين كنگره بين المللی شرق شناسان در دهلی نو، كنگره بين المللی علوم تاریخی در وین، 
كنگره تاریخ ادیان در ژنو و مجلس بزرگداشت حافظ شيرازی در دوشنبه تاجيکستان حضور 

یافته  است.
از  سخن  كه  جایی  »در  نوشت:  سکوت«،  قرن  »دو  جدید  چاپ  مقدمه  در  فرهيخته  استاد  آن 
حقيقت جویی است چه ضرورت دارد كه من بيهوده از آنچه سابق به خطا پنداشته ام دفاع كنم 
و عناد ناروا ورزم؟ از این رو، درین فرصتی كه برای تجدید نظر پيش آمد، قلم برداشتم و در 
كتاب خویش بر هرچه مشکوک و تاریك و نادرست بود، خط بطالن كشيدم. بسياری از این 
موارد مشکوک و تاریك جاهایی بود كه من در آن روزگار گذشته، نمی دانم از خامی یا تعصب، 
نتوانسته بودم به عيب و گناه و شکست ایران به درست اعتراف كنم. در آن روزگاران، چنان روح 
من از شور و حماسه لبریز بود كه هرچه پاک و حق و مينوی بود از آن ایران می دانستم و هرچه 
را از آن ایران باستانی می گویم نبود، زشت و پست و نادرست می شمردم«. این كتاب از آن چه بر 
ایران و مردمانش گذشته سخن می گوید. از فروپاشی ساسانيان با چيرگی آیينی الهی تا روی كار 
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آمدن طاهریان مورد بررسی قرار داده است. استاد زرین كوب در باب چرایی این نام برای كتاب 
می گویند: »چرا نام كتاب را دو قرن سکوت گذاشتم و نه دو قرن آشوب و غوغا؟ چون در طی 
این دو قرن زبان ایرانی خاموشی گزیده بود و سخن خویش جز بر زبان شمشير نمی گفت«. كتاب 
»تاریخ ایران پس از اسالم« به قلم عبدالحسين زرین كوب، شامل بخش هایی چون فرجام روزگار 
ساسانيان، اسالم در مهد، عرب در ایران، موالی و نهضت ها، دنيای هزار و یك شب و رستاخيز ایران 
می  شود. در »با كاروان حله« اثر ارزشمند دیگر آن استاد محبوب، مقاالتی وجود دارد كه هر كدام 
به یك تن از شاعران نامی ایران چون رودكی، فردوسی، فرخی، منوچهری، ناصر خسرو، مسعود 
سعد، خيام، سنایی، انوری، خاقانی، نظامی، عطار، مولوی، سعدی، امير خسرو دهلوی، ابن یمين، 
حافظ، جامی و صائب، تعلق دارد. دوست داران ادبيات كالسيك به واسطه ی مطالعه ی این مقاالت 
می توانند شناخت خود از آن شاعران و اشعارشان را به كمال برسانند. آن استاد فرزانه در »ارزش 
ميراث صوفيه«، پيرامون قلمرو عرفان، زهد و محبت، شيخ و خانقاه و حکمت صوفيه پژوهش كرده  
و عملکرد صوفيان را مورد ارزیابی قرار می دهد. » ازكوچه رندان« از آثار ارزنده ی زرین كوب است 
كه در آن حافظ و اشعارش را مورد تحليل و نقد قرار می دهد. »كارنامه اسالم« اثر دیگری است 
كه در كارنامه ی ایشان می درخشد. نگارنده در مقدمه ی این كتاب نوشته است: »طرز بيانی كه من 
درین كتاب به كار برده ام شاید در نظر اول در نزد برخی از خوانندگان تا اندازه ای حماسه آميز جلوه 
كند. اما این پندار درست نيست. نویسنده فقط خواسته است با همان چشمی به فرهنگ گذشته اسالم 
بنگرد كه خود مسلمين گذشته بدان می نگریسته اند. شيوه بيانی عاری از هيجان و خالی از همدردی 
كه محققان اروپایی درین مسائل دارند به آنها هرگز امکان آن را نخواهد داد تا در ارزیابی آنچه 
مسلمانان به فرهنگ دنيا داده اند، به درستی داوری كنند. كدام مورخ می تواند بدون همدلی واقعی، 
با آنچه موضوع تحقيق اوست ارتباط و تفاهم درست بيابد؟ بدون شك دنيای اسالم در تمدن و 
فرهنگ امروزی جهان ـ كه شاید بيش از آنکه غربی باشد بورژوایی است ـ آن اندازه سهم و تاثير 
واقعی داشته است كه بر شمردن آن نيازی به حماسه سرایی نداشته باشد«. »بامداد اسالم« نيز عنوان 
كتابی است كه دكتر زرین كوب در آن از آغاز اسالم تا پایان دولت اموی را با زبان گيرا و قلم 

شيوای شان روایت می كنند. 
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حسین زمردیان
صصی: ژئوزدی رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۳۱۵، شیراز
وافت: ۱۳۹۹

حسين زمردیان استاد مؤسسه ژئوفيزیك، پایه گذار بخش گرانی سنجی مؤسسه ژئوفيزیك، رئيس و 
معاون مؤسسه ژئوفيزیك، رئيس و بنيان گذار دانشکده ی علوم و فنون فضایی، بنيان گذار و رئيس مركز 

ملی اقيانوس شناسی و رئيس انجمن ژئوفيزیك ایران است.
او دوره ی كارشناسی را در رشته ی ژئوفيزیك دانشگاه تهران سپری كرد و سپس به عنوان دستيار 
را عهده دار شد. دوره ی  دانشگاه، تدریس گرافی سنجی  تأسيس ژئوفيزیك  تازه  آموزشگاه مؤسسه 
كارشناسی ارشد در رشته »ژئودزی« را گذراند و از دانشگاه فنی مونيخ در همين رشته درجه دكتری 
خود را اخذ كرد. ایشان برای مدتی در جایگاه دستيار پژوهشی در مؤسسه تحقيقات »ژئودزی« آلمان 
فعاليت داشت. وی از سال های آغازین تأسيس مؤسسه ژئوفيزیك دانشگاه تهران، در عرصه ی آموزش 

و تحقيقات ژئوفيزیك كوشش داشته است.
دكتر زمردیان نخستين رئيس مركز ملی اقيانوس شناسی بود كه در دوره ی انجام وظيفه در مركز ملی 
اقيانوس شناسی، در جهت كسب مجوز ایجاد مركز ملی داده های اقيانوسی و دریایی به عنوان یکی از 
مراكز برنامه بين المللی تبادل داده ها و اطالعات اقيانوسی تالش كرد. آن استاد بزرگ، در آن دوره به 
عنوان نماینده ایران در كميسيون بين دولتی اقيانوس شناسی یونسکو در پاریس حضور می یافت. استاد 
حسين زمردیان از پایه گذاران دانشگاه هرمزگان نيز بوده است. حسين زمردیان با گروه واژه گزینی 
فرهنگستان زبان و ادب فارسی همکاری داشت، ریاست گروه واژه گزینی تخصصی ژئوفيزیك را بر 

عهده داشت و از اعضای گروه مهندسی نقشه برداری و شورای هماهنگی علوم این فرهنگستان بود.
»ژئوفيزیك كاربردی«، یکی از كامل ترین كتاب های انتشار یافته در این عرصه است كه دانشجویان 
می توانند به عنوان كتاب درسی یا كمك درسی از آن بهره ببرند. كاوش ژئوفيزیك، مبانی نجوم، اطلس 
ابرهای دریایی و واژه نامه علوم زمين از دیگر آثار آن استاد عالی رتبه هستند. همچنين بيش از 50  مقاله 

در كنفرانس ها و نشریات معتبر داخلی و خارجی ارائه كرده است.
آن استاد فرزانه در سال 1355 جایزه بهترین مقاله كاربردی دانشگاه تهران و در سال  1368 جایزه 
بهترین ترجمه را برای كتاب ژئوفيزیك كاربردی دریافت كرده است. دكتر زمردیان از سوی كميته ملی 

اقيانوس شناسی كميسيون ملی یونسکو به عنوان یکی از مفاخر علوم دریایی كشور معرفی شد.
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سید حسن سادات انصری
سيد حسن سادات ناصری استاد دانشکده ی ادبيات و علوم انسانی است.

عشق به زبان و ادبيات فارسی از كودكی در او رخنه كرده و شيفته ی شاهنامه ی فردوسی بود. وی 
دوره ی ليسانس تاریخ را در دانش سرای عالی سپری كرد و برای گذراندن دوره ی فوق ليسانس ادبيات 
فارسی پا به دانشکده  ادبيات و علوم انسانی در دانشگاه تهران گذاشت. سپس برای ادامه ی تحصيل در 
دوره ي دكتری زبان و ادبيات فارسی اقدام كرد و با رساله ی تحت عنوان »ارتباط افکار حافظ و موالنا«، 
آن دوران را هم به خوبی به پایان برد. استاد سادات ناصری از یك سو در مقام استاد در مدارس قم، 
دانشگاه های تهران، تربيت مدرس، شهيد بهشتی و عالمه طباطبایی تدریس می كرد و از سوی دیگر در 
مقام یك نویسنده و شاعر، واژگان جاری در قلب و ذهنش را به رشته ی تحریر درمی آورد. ایشان با 

نشریاتی چون وحيد، یغما، ارمغان و آموزش و پرورش نيز همکاری داشتند.
بدیع و قافيه )تأليف(، اشعار علی اصغر حکمت )طبع(، دیوان مأل محّمد رفيع واعظ قزوینی )تصحيح 
و طبع(، دیوان لطفعلی بيگ آذر بيگدلی )تصحيح و طبع(، سرآمدان فرهنگ و تاریخ ایران در دوره 
اسالمی )تأليف( و كتاب هزار سال تفسير فارسی )تأليف( از آثار ارزشمند آن استاد بزرگ به شمار 

می روند.

سید حسن سادات انصری
صصی: زبان و ادبیات افرسی رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۳۰۴، تهران
وافت: ۱۳۶۸
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کریم ساعی
صصی: مهندسی جنگل رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۲۸۹، مشهد
وافت: ۱۳۳۱

كریم ساعی استاد دانشکده ی كشاورزی و منابع طبيعی، بنيان گذار اولين تشکيالت منسجم جنگلبانی 
 ایران و اولين استاد علم جنگل شناسی در دانشگاه تهران است.

او از جویندگان علم بود كه در جست وجوی دانش، با تحمل غم غربت برای تحصيل راهی فرانسه شد. 
در ابتدای امر در انستيتو ناسيونال آگرونوميك پاریس، به علم آموزی مشغول شد؛ پس از آن برای 
حضور در دانشگاه بركلی رهسپار آمریکا شد و در نهایت موفق به اخذ درجه فوق ليسانس )M. S.C( در 
رشته ی جنگل شد. وی جنگل های ایران را با سامان بخشيدن به اداره جنگل بانی و جنگل داری از تاراج 
شدن نجات داد. پارک ساعی و درختان تناور بزرگ ترین خيابان خاورميانه )وليعصر( توسط آن استاد 
بزرگ وار طراحی شده اند. كریم ساعی توفيق یافت تا برای اولين بار مساحت تمامی جنگل های ایران 
را تخمين بزند. استاد كریم ساعی كسی بود كه اهميت توسعه فضای سبز شهری در تهران را یادآور شد 
و در جهت كشت گونه های عرعر، سرو، كاج، چنار در تهران و اطراف آن كوشش كرد چرا كه این 

درختان به منزله ریه های یك شهر صنعتی می دانست.
آن استاد برجسته، نشریه ای اختصاصی برای كاركنان بنگاه جنگل ها با عنوان خبرنامه ی بنگاه جنگل ها به 
انتشار رساند كه در عرصه منابع طبيعی اولين نشریه ایرانی محسوب می شد. كتاب »جنگل شناسی« او در 
دو جلد كه در فاصله زمانی دو سال منتشر شدند، اساس اطالعات علمی جنگلبانان كشور را فراهم آورد.

مجله  سوی  از  علمی  نوادر  یکی  عنوان  به  شدن  معرفی  ساعی  كریم  استاد  شادروان  افتخارات  از 
ـ تخصصی »Revul du bios« فرانسه است. علمی  

کریم ساعی
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منوچهر ستوده

انجمن  عضو  و  آمریکا  جغرافيای  ملی  جامعه  عضو  انسانی،  علوم  و  ادبيات  دانشکده ی  استاد 
ایران شناسی به ریاست ابراهيم پورداوود است.

ادبيات خود را از دانش سرای عالی دریافت كرد. مدتی در یك شركت راه آهن و  ليسانس  او 
دوره ای كوتاه در مغازه ی لوازم التحریر مشغول به كار شد اما ادامه دادن این كارها برایش دشوار 
و آزاردهنده بود چرا كه برای كار دیگری پا به جهان هستی گذاشته بود. پس از آن در جایگاه 
معلم از وزارت فرهنگ سر درآورد. سپس هم زمان با تدریس، در دانشگاه تهران به تحصيل در 
مقطع دكتری اهتمام ورزید و رساله دكتری خود را با عنوان »قالع اسماعيليه در رشته  كوه های 
البرز« ارائه داد. بعدها به عنوان استاد جغرافيای تاریخی اسالمی وارد دانشکده ی الهيات و معارف 
پرداخت. وی در گفتار و عمل،  مازندران  تدریس سلسله های محلی  به  نيز  اسالمی شد. مدتی 
تنيدگی تاریخ و جغرافيا در یکدیگر را به تصویر كشيد. به باور ایشان، پيش از اسالم نسبت به 
تاریخ و جغرافيا آگاهی وجود داشته است ولی پس از اسالم است كه این علوم نظم و ترتيب 
یافته اند و خاطر نشان می كند بزرگان علم جغرافيا از دوران اسالمی به بعد به آن چه در قدیم بوده 
است، تکيه می كنند. آن استاد نامی، در مثلث ادبيات، تاریخ و جغرافيا در حركت و كوشش بود 
و هرگاه هم به سراغ آثار كالسيك زبان و ادبيات فارسی می  رفت، با اتکا بر مکان مندی و عنصر 
جغرافيا به بررسی و مطالعه می پرداخت. آن استاد واالمقام، به منظور تحقيق و پژوهش مدام از 
این سو به آن سو می رفت و در گوشه به گوشه ی این سرزمين با عشق به جغرافيای تاریخی نفس 

كشيده بود. 
شروع  آستارا  از  را  اول  جلد  دارد.  نام  استرآباد«  تا  آستارا  »از  ستوده،  استاد  اثر  برجسته ترین 
رودخانه سفيدرود شروع كرده  كناره ی  از  را  دوم  جلد  برسد.  رودخانه سفيدرود  به  تا  می كنند 
و تا كنار رودخانه سرخابی ادامه می دهد. جلد سوم از رودخانه سرخابی تا رودخانه چالوس به 
درازا كشيده می شود. جلد چهارم با رودخانه چالوس شروع و با جرگلباد به پایان می رسيد. جلد 
پنجم به خاک گرگان تعلق دارد. جلد ششم و هفتم )اسناد و مدارک تاریخی راجع به شمال( 
پيرامون اسناد و مداركی است كه ایشان در گرگان و در خانواده های سادات درازگيسو و سادات 
مفيدی یافته بودند. جلدهای هشتم تا دهم نيز به اسناد خاندان های مختلف است از جمله خاندان 
اميرلطيفی در گرگان، اختصاص یافته است. منوچهر ستوده از كتاب »فرهنگ گيلکی« می گوید: 
»پایه این كتاب در خود الهيجان گذاشته شد. زمانی كه وارد الهيجان شدم دیدم وقتی دو نفر 
با هم حرف می زنند من هيچ نمی فهمم. این برای من مسئله شده بود. آرام آرام شروع كردم به 
جمع آوری واژه ها تا اینکه دیدم یك فرهنگی با هفت هشت هزار لغت جمع آوری شد«. »عجایب 
شناساندن  منظور  به  طوسی  احمد  بن  محمود  بن  محمد  را  الموجودات«  غرایب  و  المخلوقات 
عجایب و غرایب به دیگران بی آن كه به سفر نياز داشته باشند، به رشته تحریر در آورده است كه 

منوچهر ستوده
صصی: زبان و ادبیات افرسی رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۲۹۲، تهران
وافت: ۱۳۹۵
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استاد منوچهر ستوده آن را در فصل های »عجایب اجرام سماوی، فرشتگان، قطبين، سيارات و 
كرات، آفتاب، ماه، خواص كواكب، بروج دوازده گانه«، »عجایب پدیده هایی كه ميان آسمان 
و زمين به وقوع می پيوندند و عجایب آتش«، »عجایب زمين«، »عجایب كشورها و اقليم ها، 
مساجد و كليساها«، »عجایب درختان، ميوه ها و علف ها«، »عجایب صورت ها، اشکال منقوره 
و منقوشه، طلسم ها، مجسمه ها، قبور پيامبران و پادشاهان، گنجينه شاهان«، »عجایب شرف 
انسان و آفرینش وی«، »عجایب موجودات ماوراء الطبيعی«، »عجایب پرندگان« و »عجایب 
جانوران« تصحيح و تدوین كرده است. كتاب »مهمان نامه بخارا« نيز كتاب اثر فضل اهلل بن 
روزبهان خنجي و ترجمه منوچهر ستوده است. این كتاب درباره ی بخارا و هرات نوشته شده 
و وقایع تاریخی دوران محمدخان شيبانی و بعضی از مباحث فقهی، كالمی و همچنين زندگی 
اجتماعی مردم ماوراءالنهر و تركستان را دربرمی گيرد. از دیگر آثار ارزنده ی آن استاد فرزانه 
دیلمستان،  و  تاریخ گيالن  اصفهان،  بهدینان،جغرافيای  فرهنگ  فرهنگ كرمانی،  به  می توان 
فرهنگ نائينی، تاریخ بدخشان، تاریخ بنادر و جزایر خليج فارس و جغرافيای تاریخی شميران 

اشاره كرد.
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سید ضیاء  الدین سجادی
صصی: زبان و ادبیات افرسی رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۲۹۹، مشهد
وافت: ۱۳۷۵

سيد ضياء الدین سجادی استاد دانش سرای عالی و دانشکده ی ادبيات و علوم انسانی، عضو انجمن ایرانی 
فلسفه و علوم انسانی، عضو انجمن استادان زبان و ادبيات فارسی و كنگره تحقيقات ایرانی است.

او برای ادامه ی فراگيری دانش در رشته ی زبان و ادبيات فارسی در تهران حضور یافت و از محضر 
بزرگانی چون ملك الشعرای بهار، بدیع الزمان فروزانفر، جالل الدین همایی، احمد بهمنيار و... آموخت. 
رساله ی دكتری وی پيرامون خاقانی و اشعارش بود. در نهایت ایشان در دانش سرای عالی، دانشگاه 
تهران، تربيت معلم، دانشگاه شهيد بهشتی و دانشگاه فردوسی مشهد به تدریس مشغول شد. استاد 
سجادی در 65 مجمع علمی و ادبی سخنرانی كرده است كه اكثر آن ها به صورت مکتوب منتشر شده اند. 
می توان كنگره  های تحقيقات ایرانی، كنگره بزرگداشت فردوسی، حافظ، بيهقی، ناصرخسرو، كنگره 
ایران شناسان، كنگره جهانی سعدی و حافظ و نشست  های بحث درباره زبان و ادبيات فارسی را نام برد.

تصحيح كتاب »دیوان خاقانی شروانی« و كتاب »فرهنگ لغات و تعبيرات با شرح اعالم و مشکالت« 
بر دیوان خاقانی شروانی از آثار ایشان هستند. همچنين در كتاب »مقدمه ای بر مبانی عرفان و تصّوف«، 
از مبادی و اصول عرفان و تصوف به همراه شرح كوتاهی از زندگی، اندیشه، احوال و اقوال صوفيان و 
عارفان بزرگ از آغاز تا قرن نهم سخن گفته است. موضوع اصلی كتاب »قصه حی بن یقظان و سالمان 
و ابسال«  به گفته ی استاد ضياءالدین سجادی تحقيق و بحث دربارۀ قصۀ سالمان و ابسال است؛ قصه ای 
رمزی و تمثيلی، فلسفی و عرفانی كه ریشه ی یونانی دارد. آن استاد گران قدر در كتاب »منتخب اشعار 
اعتماد« درباره ي سيد احمد اعتماداالسالم می گوید: »من او را از روی آثارش شناختم و دانستم كه 
مردی بوده  است، طالب علم، اهل فضل، صاحب ذوق، متدین و با همه دیانت و تقوی مردی روشن دل 
و تجددخواه بوده، به همه آداب و مراسم دین داری عمل می  كرده و راه و رسم تجدد و زندگانی نوین آن 
 روز را نيز طرف دار بوده  است. در انواع شعر طبع آزمایی نموده و در غزل و قصيده و مثنوی و رباعی 
وارد شده و نمودارهایی به  دست داده است«. شایان ذكر است كه آن استاد شادروان بيش از 170 مقاله 
در موضوعات ادبی، علمی، تاریخی، مذهبی، در مجالت و نشریات معتبر و دانشنامه  ها منتشر كرده اند. 

از افتخارات آن استاد ادیب معرفی شدن به عنوان یکی از مفاخر فرهنگی ایران در سال 1381 است.

سید ضیاء  الدین سجادی
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هلل سحابی یدا
تحصیالت: زمین شناسی

سال و محل تولد: ۱۲۸۴، تهران
وافت: ۱۳۸۱

یداهلل سحابی استاد دانشکده ی علوم دانشگاه تهران، عضو شورای عالی فرهنگی، كميسيون تعليمات 
دینی وزارت فرهنگ، هيئت مؤسس نهضت آزادی ایران، كابينه دولت موقت و رئيس سنی دوره 

اول مجلس شورای اسالمی است.
نخستين  از  و  شد  وارد  آموزشی  مركز  آن  به  شد،  راه اندازی  عالی  دارالمعلمين  كه  زمانی  او 
فارغ التحصيالن ليسانس در رشته ی علوم طبيعی از آن مركز شد. پس از آن، وی به عنوان آموزگار 
علوم طبيعی در دارالفنون، علميه، شرف و ایرانشهر تدریس می كرد. ایشان از دانشجویان اعزامی به 
فرانسه بود كه در دانشگاه ليل به فراگيری دانش در حوزه های گياه شناسی، حيوان شناسی و آب های 
زیرزمينی پرداخت. رساله ی دكتر سحابی پيرامون »هاگ های زغال سنگ های فرانسه و ویژگی ها و 
انتشار چينه شناسی آن ها« بود. پس از بازگشت به وطن، تدریس در دانشکده ی علوم دانشگاه تهران 
را آغاز كرد. سحابی به دليل مبارزه ی سياسی عليه رژیم پهلوی زندانی شد. پس از آزادی از حضور 
در دانشگاه محروم گشت و مدرسه ای كه با شعار »تحکيم دین از راه ترویج علم« بنيان گذاشته 
بود، بسته شد. به باور استاد سحابی، دانشجویان ایران از مطالعه ی كتاب های علمی و استفاده از 
كتاب خانه فاصله گرفته اند. آن ها چيزهایی را تحت عنوان درس می آموزند و از همان ها هم امتحان 
می دهند. پس از فارغ التحصيل شدن نيز توانایی رفع اشکاالت و ابهامات علمی خود را از طریق 

كتاب ها ندارند.
آن استاد ارجمند پيرامون زمين شناسی ایران در مجله های مناطق خشك و كویری دانش سرای 
عالی مقاله هایی را به چاپ رساند. همچنين درباره ی اثر طوفان نوح از نظر زمين شناسی كه عالمه 
طباطبایی در تفسير سوره ی هود به آن اشاره كرده است، یادداشتی منتشر كرده است. زمين شناسی 
عمومی، سنگ شناسی )با همکاری سيروس زرعيان(، خلقت انسان و خلقت انسان در قرآن از دیگر 

آثار ارزشمند ایشان به شمار می رود.

هلل سحابی یدا

124



زرهه سرمد
صصی: تعلیم و رتبیت رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۳۱۳، تهران

دكتر زهره سرمد دارای دكترای تعليم و تربيت با گرایش روانشناسی تربيتی و آمار از دانشگاه استنفورد 
آمریکا و عضو هيأت علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربيتی دانشگاه تهران، با رتبه علمی استادی 
است. این استاد و پژوهشگر برجسته رشته تعليم و تربيت، مدرس آمار، سنجش و اندازه گيری، روش 

تحقيق، روانشناسی تربيتی و نظریات یادگيری است.
بيشترین فعاليت های این استاد ارجمند، در حوزه تحقيق و تدریس در متدولوژی آمار و اندازه گيری 
تربيتی بوده كه به گفته خود ایشان از اهميت باالیی برخوردار است و كمتر كسی توان و دانش تدریس 

آن را دارد.
وی اعتقاد دارد كه بيشترین تأكيد روانشناسی تربيتی بر روی تحقيقات تربيتی است، بنابراین یك 
محقق باید بر علم متدولوژی اشراف زیادی داشته باشد و به همين علت هم بازنویسی و تنظيم برنامه 
كارشناسی ارشد روانشناسی تربيتی از تالش های منحصر به فردی است كه از جانب ستاد انقالب 

فرهنگی به او محول شده بود.
دكتر سرمد دارای تاليفات بسياری است كه از مهمترین آنها می توان به كتاب های »روش های تحقيق 
در علوم رفتاری« با همکاری دكتر عباس بازرگان و دكتر الهه حجازی اشاره كرد. این كتاب بر پایه 
یك مفروضه اصلی برای كسب دانش و مهارت های الزم روش تحقيق در علوم رفتاری استوار است 
كه بر مبنای آن دانشجو باید عالوه بر آشنا شدن با روش علمی، بر دانش و مهارت های مرتبط به مراحل 
تدوین یك طرح تحقيق، نحوه اجرا و چگونگی تحليل داده های حاصل از آن نيز تسلط پيدا كند. »آمار 

استنباطی« نيز از آثار تأليفی دكتر سرمد است.
این استاد علوم تربيتی دانشگاه تهران، در ترجمه نيز دستی بر آتش داشته و مترجم كتاب هایی چون 
»فصول روایی و اعتبار كتاب«، »روانشناسی تربيتی 2«، »اصول آماری در طرح آزمایش ها« با همکاری 
دكتر مهتاش اسفندیاری است. همچنين تأليف مقاله هایی با عنوان های »اثر یادگيری در ترک اعتياد به 
موادمخدر«، »طرز فکر نسبت به زن و ميزان دخالت والدین در انتخاب همسر بر حسب ميزان تحصيل 
پدر و مادر، جنس و نوع مدرسه«، »مدل های تحقيق درباره كارایی معلم و تدریس« از آثار این استاد 

پر تالش در رشته علوم تربيتی است.
وی بالغ بر 13 مقاله علمی و پژوهشی به زبان فارسی و 2 مقاله به زبان انگليسی نيز در كارنامه علمی 

خود دارد.
دكتر زهره سرمد دارای جوایز و افتخارات زیادی است كه از جمله آنها می توان به تقدیرنامه دانشگاه 
الزهرا به وی به دليل ترجمه كتاب حجيم 900 صفحه ای به فارسی اشاره كرد كه به همراه دكتر مهتاش 

اسفندیاری برگردان آن را بر عهده داشته است.

زرهه سرمد
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حمید سمندریان
صصی: ائترت   رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۳۱۰، تهران
وافت: ۱۳۹۱

آزاد  هنرستان  پایه گذار  ایران،  تئاتر  استاد شاخص  زیبا،  هنرهای  دانشکده ی  استاد  حميد سمندریان 
هنرهای دراماتيك و از بنيان گذاران دانشکده ی تئاتر دانشگاه تهران است.

او فعاليت در عرصه ی تئاتر را هم زمان با تحصيل در دوره متوسطه، آغاز كرد. پس از اتمام دبيرستان، راهی 
آلمان شد و در دانشگاه صنعتی برلين، دوره ی مهندسی شوفاژ سانترال را سپری كرد و سپس به كنسرواتور 
عالی موسيقی و هنرهای نمایشی هامبورگ پيوست. وی از شاگردان خلف ادوارد ماركس بود كه با شور 
و شوق فراوانی به آموختن اصول و مبانی كارگردانی و بازیگری پرداخت. پس از مدتی، اداره هنرهای 
نمایشی دراماتيك اداره كل هنرهای زیبای ایران، ایشان را به وطن و فعاليت در این حوزه دعوت كرد. 
در همان ایام، تله تئاتر »جراحی پالستيك« به قلم پير فراری را برای نمایش در تلویزیون كارگردانی كرد. 
همچنين نمایشنامه ی »دوزخ« نوشته ژان پل سارتر را بر روی صحنه برد. حميد سمندریان با همکاری دكتر 
مهدی نامدار در جهت بنيان گذاری دانشکده ی تئاتر دانشگاه تهران كوشش كرد. كالس های آزاد بازیگری 
و كارگردانی كه توسط استاد سمندریان برگزار شد، هنرمندانی چون سعيد پور صميمی، سوسن تسليمی، 
امين تارخ، امير جعفری، خسرو سينا،  شهاب حسينی و... را راهی سينمای ایران كرد. سمندریان در روزگار 
پيش از انقالب اسالمی نيز گروه هنری پاسارگاد كه بزرگانی چون پرویز پورحسينی، سعيد پورصميمی، 
پری صابری، اسماعيل محرابی، جمشيد مشایخی، مهدی فخيم زاده و... در آن حضور داشتند را راه اندازی 
كرده بود. پس از انقالب اسالمی ایران و انقالب فرهنگی، آن استاد نامی به تمایل به گرایش كمونيسم 
محکوم شد كه از ترجمه ی »دایره گچی قفقازی« ناشی می شد و به منع حضور او در فضای آكادميك منجر 
شد. بازگشت  او به دانشکده ی هنرهای زیبا و رفع آن اتهام با وساطت و حمایت بهروز غریب پور صورت 
گرفت. به دعوت رئيس دانشکده ی هنر و معماری دانشگاه تهران، آن استاد عالی مرتبه گروه نمایش این 
دانشکده را بنيان گذاشت. آن هنرمند گفته است: »تئاتر تنها تصویر زندگی نيست، بلکه می تواند زندگی را 
زندگی تر كند، فشرده و گویاتر به نمایش بگذارد. به تدریج دریافتم می توانی آنچه از آرزوها كه در واقعيت 
انجام نيافته را در خيال خلق كنی، از صافی وجود خود عبور دهی، به باور بنشانی و بر صحنه به نمایش 
بگذاری. آن گاه كه دانستم بر روی چهار تکه الوار با ساده ترین ابزار و انسانی ایستاده در لکه ي نور می توانی 
دنيایی بسازی لبریز از مفاهيم پررمز و راز، آن گاه كه دانستم تئاتر به معنای درست كلمه می تواند قدرتی 
باشد به حيرت انگيزی كائنات و بی پایان مثل كائنات. پس واقعًا تئاتری شدم و این صحنه خانه ی من شد«.

دوزخ )ژان پل سارتر(، اشباح )هنریك ایبسن(، مرده های بی كفن و دفن )ژان پل سارتر(، باغ وحش 
شيشه ای     )تنسی ویليامز(، طبيب اجباری )مولير(، لئوكادیا )ژان آنوی(، هركول و طویله ي اوجياس 
)فردریش دورنمات( و مالقات بانوی سالخورده )فردریش دورنمات(، تعدادی از تئاترهایی هستند كه 

حميد سمندریان بر روی صحنه برد.
در رادیو صدای ایران نيز تعدادی نمایش نامه به ترجمه و كارگردانی آن هنرمند شناخته شده ارائه شده كه از ميان 

آن ها می توان غروب روزهای آخر پایيز، پنچری، همزاد و اقدامات وگا  فردریش دورنمات را نام برد.
ازدواج آقای می سی سی پی، لئوكادیا، آندورا، فيزیکدان ها، خشم شدید فليپ هوتس و بازی استریندبرگ، 

تعدادی از نمایش نامه های درخشان ترجمه شده توسط شادروان حميد سمندریان هستند.

حمید سمندریان
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کریم سنجابی
صصی: حقوق عمومی رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۲۸۳، کرمانشاه
وافت: ۱۳۷۴

كریم سنجابی استاد دانشکده ی حقوق و علوم سياسی، رئيس دانشکده ی حقوق، وزیر آموزش دولت 
مصدق و اولين وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران است.

او از دانش آموختگان مدرسه علوم سياسی  و از دانشجویان اعزام شده به فرانسه برای علم آموزی است. 
عنوان رساله ی دكترای او »اقتصاد روستایی و نظام زمينداری در ایران« بود. وی پس از بازگشت به 

وطن در دانشکده ی حقوق دانشگاه تهران، كرسی »حقوق اداری« را از آن خود كرد.
ایشان از پایه گذاران جمعيت »نهضت انقالبی ملی« بود. همچنين به دعوت دكتر محمد مصدق  و در 
اعتراض به برگزار نشدن انتخابات آزاد در برابر كاخ مرمر و تشکيل جبهه ملی ایران به بنيان گذاران 
جبهه ملی ایران پيوست. استاد سنجابی در دوران دولت مصدق، در وزارت فرهنگ شروع به فعاليت 
كرد. در همان ایام در جهت تکميل آرامگاه ابن سينا و برگزاری جشن هزاره ابن سينا نيز كوشش كرد. 
دكتر كریم سنجابی از نمایندگان دوره هفدهم مجلس شورای ملی و عضو شورای مركزی و هيئت 
اجرایی جبهه ملی است. آن سياست مدار برجسته، پس از پيروزی انقالب اسالمی و تشکيل دولت 

موقت، جایگاه اولين وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی را به خود اختصاص می دهد.
از آثار آن استاد و سياست مدار بزرگ، می توان ترجمه »تاریخ عقاید اقتصادی« نوشته شال ریست، 

»ایل سنجاب« و »اميدها و نااميدی ها« را نام برد.
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محمود سیاسی
ن زپشکی صصی: دندا رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۲۸۲، تهران
وافت: ۱۳۴۰

بهداری  دندان پزشکی  قسمت  رئيس  پزشکی،  دانشکده ی  دندان  بيماری های  استاد  سياسی  محمود 
آموزشگاه ها، رئيس سندیکای دندان  پزشکان و نماینده دانشکده ی پزشکی در شورای دانشگاه است.

وی از دانش آموختگان مدرسه طب تهران بود كه در گروه دانشجویان اعزامی به كشور فرانسه قرار گرفت. 
از دانشکده ی دندان پزشکی واقع در شهر نانسی، دیپلم جراحی در دندان پزشکی دریافت كرد. بعد از آن به 
منظور ادامه ی تحصيالت، رهسپار سوئيس شد؛ با اشتياق فراوان در دانشکده ی پزشکی شهر ژنو به تحصيل 
پرداخت و توفيق یافت دكتری خود را با دفاع از پایان  نامه ای پيرامون سل لثه دریافت كند. او در دوران 
حضور در فرانسه، برای كسب تجارب و تخصص بيشتر در كلينيك های دندان سازی و بيماری های دهان و 
دندان مشغول به كار شد، مدتی نيز در بيمارستان كوشن پاریس در بخش جراحی دهان و دندان كار كرد؛ 
در نهایت از كلينيك ها، بيمارستان و بنگاه بهداشت و باكتریولوژی دانشکده ی پزشکی ژنو، گواهی نامه های 

معتبری دریافت نمود كه او را در زمره ی افراد آگاه و متخصص این عرصه قرار می داد. 
ایشان برای خدمت به جامعه ی ایران، به وطن بازگشتند و تدریس در دانشکده ی دندان پزشکی را آغاز 
كردند. آن دندان پزشك برجسته از سوی دندان پزشکان به عضویت شورای عالی بهداشت درآمده و سپس 
به عنوان رئيس سندیکای دندان پزشکان معرفی شد. آن استاد بزرگ عضو انجمن علمی فرهنگستان، 

نماینده دانشکده ی پزشکی در شورای دانشگاه و رئيس فنی دندان پزشکی نيز بود.
دكتر محمود سياسی به نگارش مقاالت دانشگاهی بسنده نمی كرد و در جهت انتشار مقاالت دندان پزشکی 
به زبان عامه ی مردم و درک عمومی نزدیك باشد، تالش می كرد. هدف آن طبيب و  به گونه ای كه 
جراح دندان ساز از نگارش این قبيل مقاالت، ارتقای بهداشت و سالمت دهان و دندان، آگاهی بخشی و 
فرهنگ سازی در این عرصه بود. از آثار ارزنده ی استاد سياسی می توان كتاب »بهداشت دهان و دندان« 
را نام برد. این كتاب دارای سه بخش »كليات در باب دهان و دندان«، »بهداشت دهان و دندان افراد« 
و »وسایل مختلفه برای اجرای بهداشت دهان و دندان« است. در قسمت اول به موضوعاتی چون محيط 
دهان و ميکروب های آن، وضع دندان ها، پيوره و روش جلوگيری از حدوث آن، پوسيدگی دندان و 
جلوگيری از حدوث آن؛ در قسمت دوم به مسائلی مانند جلوگيری از بوی دهان، بهداشت دهان هنگام 
سالمتی و بيماری، ضایعات مخاط دهان، تاثير ضایعات دهان و دندان بر حالت عمومی و بالعکس، 
اثر اغذیه و مشروبات در دندان ها و رابطه بهداشت دهان و دندان با بزاق و در نهایت در بخش سوم به 
موضوعاتی پيرامون مسواک دندان و ضدعفونی نگاه داشتن آن، دواهای دندان شویی، طرز تهيه و تركيب 
دواهای دندان شوئی، آب و اكسير دندان شوئی، گرد دندان شوئی و خمير و صابون دندان شویی پرداخته 
است. در مقدمه ی این اثر نوشته شده است: »متاسفانه در كشور ما تاكنون توده مردم برای بهداشت عمومی 
و مخصوصا بهداشت دهان و دندان اهميتی قائل نبوده و حتی طبقه فهميده و تحصيل كرده هم به موضوع 
اخير توجه چندانی مبذول نمی دارند چنان كه امروزه ضایعات دندانی بين عموم مردم شيوع كاملی دارد و 
حال آن كه بهداشت دهان و دندان بسالمتی همگانی كمك مؤثری كرده و در حقيقت دندان سالم و پاكيزه 
آیينه صحت نما و كليد سالمتی بدن است. در این كتاب سعی وافی شده كه قواعد و دستورات الزمه برای 

بهداشت دهان و دندان تا آنجا كه دانشجویان را ضروری و همگان را مورد استفاده است ذكر شود.«.

از افتخارات روان شاد دكتر محمود سياسی، دریافت نشان علمی درجه سوم از وزارت فرهنگ است.

محمود سیاسی
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افطمه سّیاح
صصی: ادبیات اروپایی رشته تخ
سال و محل تولد: ۱۲۸۱، مسکو

وافت: ۱۳ اسفند ۱۳۲۶

دكتر فاطمه سياح دارای دكتری ادبيات اروپایی از دانشکده ادبيات دانشگاه مسکو و استاد سنجش 
ادبيات و ادبيات روسی دانشگاه تهران، عضو هيأت مدیره »كانون بانوان ایران« و عضو هيأت مدیره 
»انجمن روابط فرهنگی ایران و شوروی« بوده است. او در مدت كوتاه عمر پر تالش خود افتخارات 

زیادی در دانشگاه تهران آفرید.
فاطمه سياح نخستين استاد ایرانی است كه با آگاهی از نظریات نقد ادبی جدید جهان، نسل جوان 
ایران را با مبانی و معيارهای نقد علمی آشنا كرد. سبك و سياق او در نقد ادبی، مبتنی بر رئاليسم و 
ماركسيسم و تحت تأثير نقادان بنام روس از جمله بلينسکی و چرنيشفسکی بود. گفتارهای او در نقد و 
سنجش ادبيات دارای آنچنان ارزش و اعتباری است كه می تواند فصل مهمی از تاریخ نقد ادبی ایران 

را به خود اختصاص دهد.
وی از پيشگامان ایجاد تردید در رای و نظر شرق شناسان اروپایی درباره ادبيات ایران است و نخستين 
بار در این مسير گام نهاد كه در ارزیابی اسناد و مدارک وی می توان به تحليل های انتقادی دكتر فاطمه 

سياح دست یافت.
پرویز ناتل خانلری، زهرا كياخانلری و سيمين دانشور از جمله بزرگانی هستند كه در محضر استادی 
چون فاطمه سياح پرورانده شدند. وی در نخستين بودن ید طوالنی دارد و نخستين شماره مجله »حزب 

زنان ایران« را در دی 1324 منتشر كرد.
البته ذكر این نکته در كارنامه علمی دكتر سياح الزم است كه وی بيشتر عمر خود، یعنی حدود 32 
سال اول زندگی را در بيرون از مرزهای ایران گذرانده و در آن مدت حتی زبان فارسی را به خوبی 
نمی دانسته، به همين علت نيز از مجموع 36 مقاله ای كه از ایشان یافت شده، تنها هفت مقاله آن به 

نحوی به ایران مربوط بوده است.
آثار به جا مانده از دكتر فاطمه سياح شامل مقاالتی است كه در سال های 1312 تا 1326 در نشریه های 
گوناگون منتشر شده كه شامل مقاالتی درباره زنان و مقامشان در جامعه و ادبيات )زن در مغرب زمين 
50 سال پيش و امروز، زن و هنر، مقام زن در ادبيات مسأله نبوغ در نزد زن ها(، مقاالتی درباره ادبيات 
و نقد ادبی )ادبيات معاصر ایران  - موضوع رمانتيسم و رئاليسم از حيث سبك نگارش در ادبيات 
اروپایی - مقام سنت در تاریخ و ادبيات( مقاالتی درباره زندگی و آثار نویسندگان روس )آنتوان 
چخوف، شرق در آثار پوشکين ، داستایوسکی( مقاالتی در باب فردوسی شناسی: )در زمينه شناخت 
فردوسی و شعرش دكتر سياح سه مقاله نوشت. این مقاالت عبارتند از تحقيق مختصر در احوال و 
زندگی فردوسی، انتقاد دانشمندان اروپایی در باب فردوسی، نظریاتی چند در باب شاهنامه و زندگانی 

فردوسی( و همچنين مقاالت تربيتی است.
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محسن سیاح
ن زپشکی صصی: دندا رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۲۷۸، تهران

محسن سياح استاد كرسی بيماری های دهان در دانشکده ی پزشکی و نماینده دانشکده ی پزشکی در 
شورای دانشگاه تهران است.

او تحصيالت عالی را در دانشکده ی دندان پزشکی پاریس و فرانکفورت سپری كرد و با دفاع از 
پایان نامه ای پيرامون كانون های عفونی دور ریشه، توفيق یافت درجه دكتری را دریافت كند. وی به 
ایران بازگشت تا با تخصص و تجاربی كه در غرب به دست آورده، به مردم سرزمينش یاری برساند. 
ایشان آن قدر تازه و ناب بودند كه از سوی یکی از دانشجویان خود عنوان »مرد اولين ها« را دریافت 
كردند چرا كه اولين دكتر دندان پزشك ایرانی، اولين مدرس دندان پزشکی در مدرسه ی طب، اولين 
رئيس ایرانی مدرسه دندان سازی، اولين رئيس اولين دانشکده دندان پزشکی ایران كه دو دوره ی 12 
ساله  بر آن جا ریاست كرد، بودند. دكتر سياح در مدرسه طب، امراض دهان و دندان تدریس می كرد.  
آن دندان پزشك نامی، افزون بر تدریس در مدرسه طب و دانشکده ی دندان پزشکی، ریاست بر دانشکده 
و نمایندگی از سوی آن در شورای دانشگاه تهران؛ بازرسی اداری بيمارستان های دندان پزشکی، ریاست 
سندیکای دندان پزشکان و ریاست فنی دندان پزشکی را بر عهده داشت. شایان ذكر است كه بدانيم آن 

استاد محبوب، دندان پزشك دربار ایران و اعيان و اشراف بود.
از آثار ارزنده ی دكتر محسن سياح، می توان تشریح دندان، بيماری های دندان و بيماری های دهان را 

نام برد.
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سید فخر الدین شادمان
صصی: حقوق، علوم اقتصادی سیاسی رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۲۸۳، تهران
وافت: ۱۳۴۶

سيد فخر الدین شادمان استاد دانشکده ی الهيات و معارف اسالمی، وزیر اقتصاد ملی و وزیر كشاورزی و 
رئيس شورای عالی سازمان برنامه است.

او به علوم قدیمه چون زبان و ادبيات عرب و فقه و اصول تسلط داشت. دكتری حقوق را از دانشگاه 
پاریس  و دكتری علوم سياسی را از دانشگاه لندن دریافت كرد. وی در مدارس فارسی، فرانسه، انگليسی 
و تاریخ درس می داد. در روزنامه ی اطالعات و اقدام می نوشت و سردبير هفته نامه ادبی طوفان نيز بود. 
همچنين تجربه ی تدریس در دانشگاه های اروپا و ایران را دارا است. سيد فخر الدین شادمان، فرهنگ 

اسالمی و تمدن اسالمی ایران را پاس می داشت و نسبت به توانایی های ایرانيان خوش بين بود. 
دكتر شادمان برای مدتی نيز كفيل نماینده ی دولت ایران در شركت نفت ایران و انگليس  و نایب توليت 
آستان قدس رضوی بود. همچنين ریاست شركت بيمه ایران و بازرسی از بانك كشاورزی را نيز عهده دار 

بوده است.
شادمان در كتاب »تسخير تمدن فرهنگی« پيرامون مدرنيسم، تجدد، سنت و رابطه آن ها با هم، ویژگی های 
تجدد غربی، روش های مواجهه و رویکرد های گوناگون به تمدن غربی، غرب گرایی و غرب ستيزی سخن 
می گوید. نگارنده باور دارد كه »پيش از آن كه ایران یك باره به دست تمدن فرنگی اسير و گرفتار و 
بيچاره و بی اختيار شود، خود باید آن را به اختيار و تدریج و به عقل و تدبير مسخر كند و زبان فارسی كه 
عزیزترین ميراث ملی ایران و بزرگترین جلوه گاه فکر و ذوق ایران است از بد بدخواهان در امان بماند«. 
آن سياست مدار عالم در قسمتی از این اثر نوشته است:  »بيایيد تا در آستانه عظمت معنوی ایران و زبان 
ایران اعتراف كنيم كه ما نيز خود گناهکاریم چرا كه از تمدن ایرانی و از فارسی غافليم و از تمدن فرنگی 
به دیدن سایه ای در ظاهر قانعيم«. »تاریخ قرون جدید« از آثار ترجمه شده ی دكتر فخر الدین شادمان است 
كه در 7 فصل به موضوعاتی چون اكتشافات بحری و تأسيسات استعماری، رنسانس، هنرمندان، ابنيه و 
عمارات، اروپای غربی در پایان قرن پانزدهم، نزاع خاندان فرانسه و اتریش، اصالح مذهب، جنگ های 
مذهبی و جنگ سی ساله پرداخته است. »تاریکی و روشنایی« نيز اثری است كه در آن یادداشت هایی 
كه در مطبوعات منتشر شده بودند، گرد هم آمده است. نگارنده تالش كرده است از رمان های تعليمی 
و رمانتيك بهره ببرد و با تلفيق شعر، وصف و حکایت گری های متعلق به فرهنگ ایران و نثر شيوای 
مرسل فارسی، اثری ارزشمند پدید آورده است. در راه هند و كتاب بی نام نيز از دیگر آثاری است كه در 

كارنامه ی ایشان می درخشد.
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گان سید علی شای
صصی: حقوق رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۲۸۱، شیراز
وافت: ۱۳۶۰

سيد علی شایگان استاد دانشکده ی حقوق و علوم سياسی، یکی از رهبران جبهه ملی ایران، استاد برجسته 
حقوق بين الملل، معاون دانشکده ی حقوق و یکی از بنيان گذاران الیحه های دیوان قضائی بين الملل 

است.
او پيش از ورود به مدرسه عالی حقوق، فقه و اصول و حکمت آموخت. از مدرسه عالی حقوق و علوم 
سياسی كه فارغ التحصيل شد، به منظور به كمال رساندن دانسته های خود راهی فرانسه شد و هم در 
دانشکده ی حقوق ليون و هم در دانشکده ی حقوق دانشگاه پاریس به فراگيری علم و دانش مشغول 
گشت. پایان نامه ی وی پيرامون »تاریخ حقوق عمومی اسالم« بود و با دفاع از آن توانست در رشته 
حقوق عمومی و اقتصاد، به درجه دكتری دست یابد. پس از بازگشت به وطن، تدریس در دانشکده ی 
حقوق دانشگاه تهران را آغاز كرد. آن سياست مدار شناخته شده از جمله استادانی بود كه دانشجویان را 

به مشاركت در امور سياسی دعوت می كرد.
آن استاد برجسته، مدتی ریاست دانشکده ی حقوق را بر عهده داشت. دوره ای به جایگاه معاون وزارت 
فرهنگ رسيد و دوره ای از مستشاران حقوقی وزارت دارایی بود. ایرانيان ایشان را به عنوان یکی از 

رهبران جبهه ملی و از بنيان گذاران نهضت مقاومت می شناسند. 
اثر ارزنده ی آن سياست مدار آگاه »حقوق مدنی« نام دارد.
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عباس شریفی تهرانی
صصی: بیماری شناسی گیاهی رشته تخ
سال و محل تولد: ۱۳۱۶، تهران

عباس شریفی تهرانی استاد دانشکده ی كشاورزی و منابع طبيعی، سرپرست دانشکده ی كشاورزی 
دانشگاه تهران و معاون پژوهشی برنامه ریزی دانشگاه تهران است.

او دوره ی كارشناسي ارشد مهندسي كشاورزي را در دانشکده ی كشاورزي دانشگاه تهران سپری كرده، 
دارای دیپلم تحصيالت عالي كشاورزي )D.E.A( است و مدرک دكتري خود را در رشته ی گياه پزشکي 
دانشگاه فرانسه دریافت كرده است. ایشان همواره به پژوهش و تحقيق پيرامون موضوعاتي مانند 
روش هاي مبارزه با عوامل بيماري زاي قارچي گياهان شامل مبارزه شيميایي و مبارزه بيولوژیکي عالقه مند 
بوده است. آن استاد ارجمند از استادان برجسته ی دانشگاه تهران است كه در مقطع كارشناسی دروسی 
چون اصول مبارزه با آفات و بيماري ها، بيماري هاي فيزیولوژیك و سم شناسي، در مقطع كارشناسي 
ارشد دروسی همچون فيزیولوژي پاراتيسم دربيماري ها، فيزیولوژي پارازیتي سم دربيماري هاي و 
مدیریت مبارزه با بيماري گياهي و در مقطع دكتري دروسی مانند شيمي و توكسيکولوژي قارچ ها، 

فيزیولوژي قارچ ها و مدیریت عوامل بيماري زاي گياهي را تدریس می كرد. 
آن استاد گران قدر در كتاب »فرهنگ نوین كشاورزی و منابع طبيعی« بيش از 5800 واژه و اصطالح 
علمی انگليسی كه در رشته بيماری شناسی گياهی رواج دارند را گرد هم آورده است. این اثر در دو 
بخش انگليسی ـ فارسی و فارسی ـ انگليسی تنظيم شده است. اثر بيمار شناسی گياهی و مقاالت علمی 

متعدد نيز در كارنامه ی علمی ایشان می درخشد. 
از افتخارات استاد شریفی شناخته شدن به عنوان استاد نمونه كشور در سال 1375، پژوهشگر برجسته 
دانشگاه تهران و دریافت نشان درجه یك پژوهشی در سال 1380 است. آن استاد واالمقام همچنين در 

سال 1382 چهره ماندگار عرصه كشاورزی و در سال 1383 برگزیده جشنواره خوارزمی شد.
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محمدرضا شفیعی کدکنی
صصی: زبان و ادبیات افرسی رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۳۱۸، کدکن، رتبت حیدرهی

و  انسانی، شاعر، پژوهش گر  ادبيات و علوم  دانشکده  ممتاز  استاد  محمدرضا شفيعی كدكنی 
نویسنده است.

او در دوران كودكی به جای حضور در مدرسه، از محضر پدر خود، محمدتقی ادیب نيشابوری 
)برای فراگيری زبان و ادبيات عرب( و شيخ هاشم قزوینی )برای آموختن فقه، كالم و اصول( 
بهره  برد. بعد از آن راهی دانشگاه فردوسی مشهد شد و دوره ی كارشناسی  را در رشته ی زبان و 
ادبيات فارسی گذراند، سپس رهسپار تهران شد و درجه دكتری خود را در همان رشته دریافت 
كرد. وی در دوره ی كوتاهی در بنياد فرهنگ ایران و كتاب خانه مجلس سنا حضور یافت و 
به كار مشغول شد. استاد شفيعی كدكنی، تدریس در دانشکده ی ادبيات دانشگاه تهران را با 
آكسفورد  دانشگاه های  دعوت  با  همچنين  كرد.  آغاز  ادبی  نقد  و  سبك شناسی  چون  دروسی 
انگلستان، پرینستون آمریکا و ژاپن از آن استاد برجسته، دانشجویان خارج از مرزهای ایران 
كم رنگی  حضور  واالمقام  استاد  آن  گشتند.  بهره مند  كدكنی  شفيعی  محمدرضا  دانش  از  نيز 
نامی  است. آن شاعر  قلم  و  با كتاب  و شيفته ی گذران زمان  دارد  ادبی  و محافل  در مجامع 
دلبسته ی سنت های ادبی ایران و اسالم است و آن ها را در اشعار خود برجسته می گرداند. در 
اشعار ایشان، می توان رد طبيعت خراسان را دنبال كرد و همچنين با استعاره ها و كنایه ها به 
بطن جامعه ی دهه ی چهل و پنجاه رفت. آن چهره ی برجسته ی زبان و ادبيات فارسی ایران، گاه 
واژگان را به قد و قامت شعر كالسيك ایرانی درمی آورد و گاه هم سو با زمان و با صورت نو 
می سرود. شفيعی كدكنی شاعر لحظه ها است كه وقایع متأثركننده  را شایسته ی جان دادن به 
كلمات می داند و بداهه می سراید. آن استاد عالی مرتبه از »نقش تاریخی و خالقيت فردی« در 
هنرمند سخن گفته است. در واقع یك اثر هنری ارزنده را تركيبی از »خالقيت فردی« هنرمند و 
»نقش تاریخی« می داند، او بر این باور است كه نقش تاریخی است كه یك اثر را در ذهن ها و 
قلب ها ماندگار می كند. آن زبان شناس ارجمند، معتقد است كه هر قومی در درون زبان خویش 
زیست می كند و از پنجره ی كلمات و ساختارهای صوتی و نحوی آن به جهان می نگرد و جهان 

 اندیشه ی خود را می سازد.
»مختارنامه« مجموعه ای بی مانند از رباعيات شيخ فریدالدین عطار نيشابوری است كه توسط 
محمدرضا شفيعی كدكنی تصحيح شده است. در ابتدای این اثر، مقدمه ای پيرامون اثر مختارنامه 
و جایگاه و مقام، زندگی نامه و آثار عطار ارائه شده است. از ویژگی های برجسته اثر مختارنامه، 
اصالت رباعی های گزینش شده است كه مصحح، مخاطبان را از آن آگاه گردانده است. در كتاب 
»حاالت و مقامات م.اميد«، آن استاد بزرگ كوشش كرده است تا زندگی مهدی اخوان ثالث )م. 
اميد( را از زندگی شخصی تا اجتماعی ـ سياسی اش چونان فيلم بر پرده ی نمایش آورد. آن چه 
این اثر را بی نظير می گرداند این است كه نگارنده  )محمدرضا شفيعی كدكنی(، یار غار اخوان 
ثالث بوده است. اثر دیگر آن شاعر خوش قلم، »طفلی به نام شادی« نام دارد كه شامل پنج دفتر 
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با عنواین زیر همين آسمان و روی همين خاک، هنگامه شکفتن و گفتن، از هميشه تا  شعر 
جاودان، شيپور اطلسی ها و در شب سردی كه سرودی نداشت، می شود. در مقدمه ی این به طعنه 
نوشته شده است: »در تمام مدت شاعری من كه عمری شصت و چند ساله دارد- من همچنان 
آدم عقب مانده ای باقی مانده ام كه نه وزن را رها كرده ام و نه قافيه را و نه معنی را، نه عشق 
را و نه تأّمالت وجودی را و نه ایران را. برای اثبات عقب ماندگی یك شاعر سندی استوارتر 
از این می توان یافت؟ آن هم در مملکتی كه عقل اكثریت مردم آن به چشم شان است«. در 
اثر »شعر معاصر عرب«، آن استاد سرشناس تالش كرده است تا با نگاهی تحليلی به بررسی 
شعر عرب و مقایسه ی آن با شعر فارسی بپردازد. ایشان به این منظور بر اشعار شعرای بزرگی 
همچون آدونيس، محمود درویش، نزار قبانی،نازک المالئکه، خليل الحاوی، صالح عبدالصبور، 
بدر شاكرالسياب، عبدالوهاب البياتی و الفيتوری تمركز كرده  است كه به سرزمين های عراق، 
سوریه، سودان، فلسطين، لبنان و مصر تعلق دارند. »در اقليم روشنایی« اثری است كه در آن به 
تفسير چند غزل از حکيم سنایی غزنوی پرداخته است و مخاطب به هنگام خوانش آن افزون بر 
لذت بردن از اشعار حکيم سنایی، به درک كامل و جامعی از نگاه و نگرش آن شاعر می رسد. 

آن استاد عالی  ًقدر در كتاب »تازیانه های سلوک« نيز به نقد و تفسير سی و شش قصيده و بيست 
و شش قطعه از سنایی پرداخته است. در اثر شناخته شده ی »ادوار شعر فارسی« از دوره های قبل 
از مشروطيت، عصر رضاشاهی، از شهریور 1320 تا كودتای 28 مرداد 1332، از كودتای 28 
مرداد تا 1340، از 1340 تا 1349و از 1349 تا 1357 )سقوط حکومت( سخن گفته است و 
اشعار فارسی را از نظر مسائل اصلی حاكم بر شعر مثل تفکر، ساختمان، شناخت و...، تکنيك، 
عوامل تغيير و تحول، ابعاد اجتماعی، فرهنگی، سياسی و تاریخی با قلم شيوای خود بررسی و 
تحليل كرده است. كتاب »هزاره دوم آهوی كوهی« از آن استاد محبوب شامل پن ج دف ت ر ش ع ر با 
عناوین م رث ي ه ه ای س رو ك اش م ر، خ ط ز دل ت ن گ ی، غ زل ب رای گ ل آف ت اب گ ردان، در س ت ای ش ك ب وت ره ا 
و س ت اره دن ب ال ه دار می شود. در كتاب »با چراغ و آینه«، آن استاد فرزانه در جستجوی ریشه های 
تحول شعر معاصر ایران است. در این اثر از تحوالت نهادهای اجتماعی، اقتصادی و اصالحات 
نقد  دینی،  تجدد  ميهن پرستی،  آزادی،  مفاهيمی چون  بررسی  به  می گوید؛  ميرزا سخن  عباس 
خرافات و مسئله ی زن می پردازد؛ نخستين شعرهای انتقادی، سياسی، مذهبی و انواع ادبی در 
عصر مشروطه و چهره های نقد ادبی آن دوره را معرفی می كند و از شعر درباری نيز سخنانی به 
ميان می آورد. »كتاب رستاخيز كلمات« از دكتر شفيعی كدكنی شامل مجموعه ی مفاهيم ارائه 
شده در كالس های درس شان و مقاله هایی پيرامون صورت گرایی می شود. در واقع در این اثر از 
شکل گيری نظریات ادبی فرماليست های روس و تاثير آن بر ادبيات قرن بيست و بيست یکم 
از منظر تاریخی، سخن گفته شده است. »صور خيال در شعر فارسی« اثر مهمی است كه در دو 
بخش تدوین شده است. بخش اول آن به كليات مرتبط با صور خيال و اركان و عناصر آن، آرا 
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و نظریات پژوهشگران بالغت اسالمی، سير تاریخی عقاید آنان و نوآوری ها و بدایع در این زمينه 
تعلق دارد و بخش دوم مطالب شرح داده شده در قسمت اول را در اشعار شاعران بزرگ فارسی 
جست وجو می كند. »موسيقی شعر« اثر شهرت یافته  ای به قلم روان استاد شفيعی كدكنی بزرگ 
است كه پيرامون موسيقی و وزن و قافيه های شعری به نگارش درآمده است. نگارنده در آغاز فصل 
اول گفته است:  »ممکن است فردا، یا همين امروز عصر، عقيده ی دیگری داشته باشم ولی در این 
لحظه با اطمينان خاطر می توانم بگویم: شعر حادثه ای است كه در زبان روی می دهد و در حقيقت، 
گوینده ی شعر با شعر خود، عملی در زبان انجام می دهد كه خواننده، ميان زبان شعری او و زبان 
روزمره و عادی یا به قول ساخت گرایان چك: زبان اتوماتيکی تمایزی احساس می كند. این تمایز 
می تواند علل بسياری داشته باشد، عللی شناخته شده و عللی غيرقابل شناخت. اتفاقا شعر حقيقی، 
شعر ادبی، همان شعری است كه علت تمایز آن از زبان مبتذل و معمول، در تمام ساحات، قابل 
تعليل و تحليل نيست«. در اثر درخشان »شاعر آینه ها«، آن استاد نام آور چندین مقاله پيرامون 
سبك هندی، به ویژه سبك بيدل به همراه گزیده ای از غزليات و رباعيات به رشته ی تحریر درآورده 
است كه مخاطب را به شناخت دقيقی از بيدل دهلوی نزدیك می گرداند. از دیگر آثار ارزنده ی آن 
استاد بزرگ وار می توان »در كوچه باغ های نشابور«، »آیينه ای برای صداها«، »درویش ستيهنده«، 

»در هرگز و هميشه انسان« و »قلندریه در تاریخ« را نام برد.
استاد محمدرضا شفيعی كدكنی در مهر 1398 در هفتمين دوره ی جشنواره ی بين المللی هنر برای 
صلح، نشان عالی هنر برای صلح را دریافت كرد. همچنين شعر »سفر به خير« از كتاب »در كوچه 

باغ های نيشابور« به قلم آن شاعر نامی معاصر بر دیوار شهر »ليدن« در هلند نقش بسته است.
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محمدقلی شمس
محمدقلی شمس استاد كرسی بيماری های چشم پزشکی دانشکده ی پزشکی، بنيان گذار چشم پزشکی 
نوین در ایران، عضو انجمن چشم پزشکی لئون، رئيس بسياری از كنگره های جهانی چشم پزشکی و 

عضو مجمع چشم پزشکی فرانسه است.
عشق به پزشکی در او را می توان از روزهای كودكی اش به تماشا نشست كه به حضور در نزد پدر به 
هنگام مالقات با بيماران، ميل داشت. وی فراگيری علم ارزشم مند پزشکي را از مدرسه دارالفنون آغاز 
كرد و سپس با حمایت های مادی و معنوی پدرش راهی فرانسه و تحصيل در رشته ی پزشکی دانشگاه 

نظامی ليون شد.
آن چشم پزشك برجسته، هر دو دوره ی اگرگاسيون )aggregation( را با موفقيت پشت سر گذاشت. 
ایشان تجربه ی  حضور در بيمارستان وال دوگراس پاریس را دارا است كه هم كار و تجربه اندوزی بود 
و هم یادگيری و آموختن. در حوالی سال 1311 به طرف اعتمادالدوله قره گزلو )وزیرمعارف وقت( به 
آغوش گرم وطن بازگشت و از یك سو در دارالفنون به تدریس پرداخت و از سوی دیگر به معالجعه ی 
بيماران مشغول شد. دكتر شمس در طی  بازدید از جنوب ایران و مناطقي كه بيماري تراخم شيوع 
داشت و كوری گسترش یافته بود، تصميم گرفت در خاک وطن بماند چرا كه ایران و ایرانيان به حضور 
پزشك آگاه و دلسوزی چون او نياز داشتند. آن استاد عالی مرتبه، چگونگی درمان این بيماری به وسيله 
الکتروكواگوليشن در مقاله ای جامع بيان كرد. همچنين به خواست پروفسور شمس برای مبارزه و مقابله 
با این بيماری، پزشکانی از انجمن چشم پزشکی جهان به یاری او شتافتند و با نابودی بيماری تراخم، 

خوش درخشيدند. 
با كوشش های آن چشم پزشك واالمقام، در دارالفنون بخش چشم پزشکی ایجاد و شروع به فعاليت كرد 
و بخش چشم پزشکی ارتش نيز راه اندازی شد. با حضور پربار ایشان، بخش چشم پزشکی بيمارستان 
فارابی رشد و پيشرفت قابل توجهی داشت و دانشجویان بسياری در همين بيمارستان از دكتر محمدقلی 
شمس آموختند و چه در عرصه ی درمان و چه در عرصه ی دانش، در جهت ارتقای جایگاه چشم پزشکی 
ایران اهتمام ورزیدند. در دهه ی 30 با زحمات پروفسور شمس و همکاران هم راه و هم مسير با او، 
انجمن چشم پزشکي ایران تاسيس گشت. بعدها مجله انجمن چشم پزشکي ایران به سرپرستی آن استاد 
فرزانه، براي اولين بار در ایران شکل گرفت. پروفسور شمس ارجمند، اولين عمل پيوند قرنيه ایران 
را در بيمارستان فارابي به نام خود ثبت كرد. از دیگر فعاليت های گهربارشان پيوند صلبيه، پيوند توأم 

صلبيه و قرنيه و درمان فشار شریان شبکيه با روش افتالمودینامومتري  است.
برجسته و پدر  استاد  ایران، عنوان  محمدقلی شمس در دوازدهمين كنگره سراسری چشم پزشکی 

چشم پزشکی ایران را به خود اختصاص داد.

محمدقلی شمس
صصی: چشم زپشکی رشته تخ

سال و محل تولد: 1283، تهران
وافت: 1375
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محمود شهابی
صصی: حقوق رشته تخ

سال و محل تولد: 1282، رتبت حیدرهی
وافت: 1365

محمود شهابی استاد دانشکده ی الهيات و معارف اسالمی و دانشکده ی حقوق و علوم سياسی، معاون و 
نماینده دانشکده ی الهيات و معارف اسالمی در شورای دانشگاه و مدیر گروه فقه و اصول دانشکده ی 

الهيات و معارف اسالمی است.
او به منظور فراگيری مقدمات علوم دینی در محضر ادیب نيشابوری حضور یافت و دیگر علوم ادبی 
و فقهی را نزد آیت اهلل خراسانی، حاج آقا حسين قمی و حاج آقا بزرگ آموخت. وی پس از به اتمام 
رساندن درس های مهمی چون فلسفه عالی، دوره اجتهاد، فقه و اصول و ادبيات عالی، توفيق یافت 
از چند تن استادان بزرگ و نامی اجازه اجتهاد دریافت كند. ایشان در اصفهان نيز از محضر شيخ 
محمد گنابادی كه دانشی بی كران در فلسفه و علوم ادب و منقول داشت و از حاج سيد محمد صادق 
خاتون آبادی كه در منقول سرآمد دوران خویش بود، بهره برد. از آغاز تاسيس دانشکده ی الهيات 
دانشگاه تهران، جامعه ی علمی از آن استاد بزرگ دعوت كرد تا دانشجویان را ازعلم شان بهره مند كنند. 
سپس در دانشکده ی حقوق دانشگاه تهران نيز خواستار حضور استاد محمود شهابی شدند و كرسی قواعد 
فقه و اصول  كه حقوق مدنی ایران بر آن تکيه دارد را با اطمينان خاطر از این كه بهترین دانشجویان را 
تربيت می كنند به ایشان دادند. به باور شاگردان آن استاد عالی مرتبه، استاد شهابی هم در علوم عقلی 
و هم در علوم نقلی آگاه بودند و فقيه. آن استاد فرزانه عقيده اش بر این بود كه فقه همواره باید تحول 
داشته باشد چرا كه تمركز آن بر اعمال انسانی است. بنابراین فقيه باید هم گام با تغييرات و تحوالت 

مداوم اعمال انسانی، تغييرات و تحوالتی داشته باشد. 
جناب دكتر محمود شهابی، تجربه ی حضور در شورای دانشگاه را در چندین دوره دارا بود و همچنين 
برای مدتی در شورای عالی فرهنگ نيز عضویت داشت. بارها از سوی حکومت وقت، مناصب دولتی 
گوناگون به او پيشنهاد شد كه به خاطر عشق به حضور فعال در عرصه ی علمی نپذیرفت. آن استاد 

واالمقام همچنين در دو كنفرانس دول اسالمی نيز حضور داشت. 
محمود شهابی در كتاب »زنده عشق« پيرامون عرفان، عشق روحانی و عرفان اسالمی سخن گفته 
است. از آثار ارزنده ی ایشان می توان »رهبر خرد« را نام برد كه در آموزش علم منطق اسالمی نقش 
تاثيرگذاری دارد. بخشی از كتاب شامل مطالبی می شود كه هركس قصد آگاهی بر اصول و قواعد 
منطق را به طور اختصار دارد، باید آن ها را مورد مطالعه قرار بدهد. بخشی از آن مناسب اشخاصی است 
كه نمی خواهند به حداقل ها اكتفا كنند و بخشی مختص ارائه ی نظریات مخصوص نگارنده است كه 

برای اهالی این عرصه مفيد است. 
رساله »بود و نمود« به قلم محمود شهابي مبتنی بر مباحثی پيرامون وجود و ماهيت مانند مفهوم وجود، 
اصالت وجود، مغایرت مفهوم وجود و ماهيت و اشتراک وجود پرداخته است. او كوشش كرده است به 
چگونگي مفهوم وجود از حيث تصور، تغایر مفهوم ماهيت و وجود و چگونگي اشتراک وجود كه مسئله 
چهارم مشتمل بر سه بحث نفي اشتراک لفظي وجود، اثبات اشتراک معنوي وجود و كيفيت وقوع 
تشکيك در وجود بپردازد. از دیگر آثار آن استاد فقيد می توان به ادوار فقه، االسالم و الشيعه االماميه، 

تقدیرات اصول، قواعد فقه، لباب االشارات و مبدأ و معاد )از ابن سينا( اشاره كرد.

محمود شهابی
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سید جعفر شهیدی

سید جعفر شهیدی
صصی: زبان و ادبیات افرسی رشته تخ

سال و محل تولد: 1297، ربوجرد
وافت: 1386

سيد جعفر شهيدی استاد دانشکده ی ادبيات و علوم انسانی، رئيس مؤسسه لغت نامه دهخدا و مركز 
بين المللی آموزش زبان فارسی و از پژوهشگران برجسته زبان و ادبيات فارسی، فقه و تاریخ اسالم است.

او از محضر استادان برجسته ای چون علی اكبر دهخدا و بدیع الزمان فروزانفر بهره برده و دكترای خود را 
در رشته ادبيات فارسی و تاریخ دریافت كرد. وی همچنين در حوزه علميه قم و حوزه علميه نجف نزد 
بزرگانی چون سيد حسين طباطبائی بروجردی و سيد ابوالقاسم خویی به فراگيری علوم دینی مشغول 
گشت و به درجه اجتهاد رسيد. ایشان قصد ترجمه ی متون عربی را برای گذران زندگی داشت كه به 

پيشنهاد دكتر 
سنجابی )وزیر فرهنگ وقت( فرصت تدریس یافت. آن استاد بزرگ به واسطه ی استاد محمد معين، با 
علی اكبر دهخدا آشنا شد و معاونت تشکيل سازمان لغت نامه دهخدا را عهده دار شد. از حدود سال 1345 

به بعد دانشجویانش برای فراگيری دانش به لغت نامه می رفتند. 
معاونت موسسه لغت نامه دهخدا، ریاست موسسه لغت نامه دهخدا، ریاست مركز بين المللی آموزش زبان 
فارسی و همکاری با دكتر محمد معين در تهيه فرهنگ فارسی معين بخشی از فعاليت های مهم او است. 
آن استاد واالمقام همچنين در سخنرانی كنفرانس شيعه در دانشگاه تمپل، سخنرانی دانشگاه بغداد و 

دانشگاه موصل و كنفرانس اسالمی قاهره حضور فعال داشت.
كتاب »جنایات تاریخ« كه تاریخی، انقالبی و حاوی نقد برخی آثار نویسندگان ایران و مصر بود كه 
توسط ساواک توقيف شد و بعدها با حذف مطالب انتقادی اش راهی بازار شد، از آثار برجسته ی آن استاد 
برجسته است. »شرح لغت نامه و مشکالت دیوان انوری«، »تاریخ تحليلی اسالم، تاریخ تحليلی اسالم 
تا پایان امویان«، »زندگانی حضرت فاطمه )س(«، »آشنایی با زندگانی امام صادق )ع(« و »ستایش و 

سوگواری امام هشتم در شعر فارسی« از دیگر آثار آن استاد فقيد می باشند.
از افتخارات استاد شهيدی دریافت استادی افتخاری از دانشگاه پکن، دریافت نشان درجه یك علمی از 
ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران در تاریخ 1374 و معرفی به عنوان استاد ممتاز از دانشگاه تهران 
است. همچنين كتاب های دره نادره در سال 1341، زندگانی فاطمه زهرا در سال 1362، نهج البالغه 
در سال 1369 و شرح مثنوی )جشنواره خوارزمی( در سال 1380 به عنوان كتاب سال انتخاب شدند. 
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حاج سید محمد شیخ االسالم کردستانی
صصی: فقه شافعی و حنفی رشته تخ

سال و محل تولد: 1315، سنندج
وافت: 1388

حاج سيد محمد شيخ االسالم كردستانی استاد دانشکده ی الهيات ومعارف اسالمی و استاد كرسی فقه 
شافعی و حنفی در دانشکده الهيات است.

او در محضر علمای بزرگ كردستان به فراگيری فقه و علوم اسالمی پرداخت. سپس از سوی مال باقر 
مدرس مجاز و به عنوان مفتی فقه شافعی و دبير شورای افتا انتخاب و معرفی شد. دانشجویان بسياری 
در دانشگاه های مذاهب اسالمی، دانشکده ی الهيات دانشگاه تهران و دانشگاه های آزاد اسالمی از علم 
وی بهره بردند. ایشان همچنين در دو دوره از سوی مردم كردستان در مجلس خبرگان رهبری به عنوان 
نماینده حضور یافت. شایان ذكر است كه در شورای عالی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی نيز 
حضور فعالی داشت. شيخ االسالم كردستانی اگر در جایی از منطقه بين مذاهب، فرقه ها و اقوام مختلف 

اختالفی پيش می آمد، كوشش می كرد تا باعث ایجاد وحدت و انسجام دوباره بين مردم شود.
 كتاب »راهنمای مذهب شافعی« پبرامون قوانين احکام شرعيه و مسائل فروع فقيه بخش عبادات و 
معامالت با بيان آرا سائر مجتهدین و نظرات فقهای اسالمی به زبان فارسی و عربی است. ترجمه كتاب 
»الرساله« امام شافعی در علم اصول فقه، ترجمه و شرح قصيده برده، رساله هایی درباره نماز، حج و روزه 

و كتابی در علوم بالغت از آثار حاج سيد محمد شيخ االسالم كردستانی هستند.
آن استاد فقيد در سال 1355 به عنوان استاد ممتاز دانشگاه تهران معرفی شد.

حاج سید محمد شیخ االسالم کردستانی
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سید اسعد شیخ االسالمی

سید اسعد شیخ االسالمی
صصی: فقه ومبانی حقوق اسالمی رشته تخ

سال و محل تولد: 1309، سنندج
وافت: 1398

سيد اسعد شيخ االسالمی استاد دانشکده ی الهيات و معارف اسالمی، مؤسس رشته فقه شافعی، سرپرست 
دانشکده ی الهيات، مدیر گروه آموزشی فقه شافعی و مشاور رئيس جمهور در امور اهل سنت است.

او برای فراگيری علم راهی تهران شد و دوره ی كارشناسی را در دانشکده ی ادبيات و علوم انسانی و در 
رشته ی زبان و ادبيات فارسی سپری كرد. هم گاه با تحصيل در دانشگاه، در محضر پدر خود حاج سيد 
محمد شيخ االسالم كردستانی به منظور آموختن علوم و معارف رایج در آن زمان كوشش كرد و در نهایت 
از عالم فاضل مرحوم مال محمود مفتی كردستان و پدرشان گواهی افتاء و تدریس دریافت نمود. سپس 

توفيق یافت درجه دكتری را در رشته منقول سابق )فقه و مبانی حقوق اسالمی فعلی( اخذ كند.
وی در دبيرستان های دارالفنون و اميركبير تهران تدریس می كرد. همچنين در دانشکده ی الهيات و 
معارف اسالمی، به دانشجویان فقه شافعی می آموخت. او سرپرستی امور آموزشی، پژوهشی و دانشجویی 
دانشکده ی الهيات و معارف اسالمی دانشگاه تهران را عهده دار شد. در دوره هایی نيز معاون و سرپرست 
دانشکده ي الهيات و معارف اسالمی بود. ایشان در هيأت امنای دانشگاه های غرب كشور و گروه مشورتی 
اهل سنت كشور عضویت داشتند. مسافرت به ایاالت متحده آمریکا و حضور یافتن در دانشکده ی حقوق 
و الهيات هاروارد به منظور فرصت مطالعاتی، شركت در كنگره جهانی ادیان و سمينار ادیان الهی در 
دانشگاه النکاستر انگلستان، بررسی قرآن های خطی موزه بریتانيا و شركت در سميناری در خصوص ارث 

در قوانين امریکا و تطبيق آن با احکام ارث در اسالم، بخشی از فعاليت های آن استاد نامی است.
استاد  سنت«،  اهل  چهارگانه  مذاهب  در  آن  پایان  و  ازدواج  اول:  جلد  »احوال شخصيه_  كتاب  در 
شيخ االسالمی آرای فقهای مذاهب اهل سنت درباره ازدواج و جدایی را بدون اظهارنظر شخصی و همراه 
با دالیل نقلی و عقلی هر حکم گردآوری كرده است. نيمی از كتاب پيرامون مسائلی مربوط به ازدواج و 
آثار و مقدمات آن و انشای عقد و اركان و شروط آن و نيمی دیگر به پایان ازدواج )جدایی( و بيان انواع 
جدایی و عده و مسائل ناشی از خاتمه زناشویی بين زن و شوهر است، پرداخته است. همچنين اثر »احوال 
شخصيه در مذاهب چهارگانه اهل سنت )ارث، وصيت و وصایت(« به قلم استاد شيخ االسالمی بزرگ، 
دربرگيرنده مفاهيم حقوقی و از منابع اصلی دانشجویان رشته حقوق در مقطع كارشناسی است. آن استاد 
ارجمند در اثر »تحقيقی در مسائل كالمی از نظر متکلمان اشعری و معتزلی« به عقاید اشاعره و آراء علماء 
فرقه معتزله پرداخته است. در واقع، نگارنده مباحثی پيرامون تعریف، موضوع، غایت و وجه تسميه علم 
كالم، مقدمه ای درباره علم كالم، ظهور و مبداء اشتغال به علم كالم، پيشرفت علم كالم و تاثير و یاران 
او در اشاعره و صفات خداوند را مورد مطالعه و بررسی قرار داده است. سيد اسعد شيخ اسالمی در كتاب 
»سيری اجمالی در اندیشه های كالمی معتزله و اشاعره« تالش كرده است تا با زبانی ساده، سير اجمالی علم 

كالم را از ظهور نخستين فرقه های آن تا دوران اشاعره ی متاخر بيان كند.
دریافت نشان نقره ای دانشگاه تهران به پروفسور سيد اسعد شيخ االسالمی از جمله افتخارات ایشان به 

شمار می رود.
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علی شیخ االسالمی
صصی: زبان و ادبیات افرسی رشته تخ

سال و محل تولد: 1315، استهبان افرس
وافت: 1400

علی شيخ االسالمی استاد دانشکده ی ادبيات و علوم انسانی، رئيس دانشگاه عالمه طباطبایی، رئيس 
دانشکده ی ادبيات و علوم انسانی و رئيس دانشگاه خوارزمی است.

او درس های حوزوی را در محضر پدر بزرگوار خویش، مرحوم آقا ميرزا ابوالقاسم معروف به »عالمه«، 
فراگرفت. دوره ی كارشناسی را در دانشگاه شيراز و رشته زبان و ادبيات فارسی سپری كرد و اگرچه 
طبق مقررات دانشگاهی باید برای ادامه ی تحصيالت به خارج اعزام می شد، با ترجيح استادان دانشگاه 

تهران در ایران ماند و در نهایت وی به اخذ درجه دكترای زبان و ادبيات فارسی توفيق یافت.
دكتر شيخ االسالمی در دانشگاه تهران تدریس می كرد، متصدی دانشگاه های عالمه و تربيت معلم بود و 
مدت ها مدیریت گروه و ریاست دانشکده ی زبان و ادبيات فارسی دانشگاه تهران را عهده دار بود. حضور 

فعال در سخنرانی ها و همایش  های معتبر ملی و بين المللی از فعاليت های مهم ایشان بود.
»زندگی نامه خدیجه كبری و فاطمه زهرا سالم اهلل عليها«، »برگزیده متون ادب فارسی دانشگاه«، »راه 
و رسم منزل ها« و »خيال، مثال و جمال در عرفان اسالمی« از جمله كتاب هایی است كه آن استاد 
بزرگ وار به نگارش درآورده است. مقاالتی چون انسان كامل در فصوص و مثنوی، تلقی مولوی 
از مسائل فلسفی، ویژگی های نظام آموزشی اسالم و تاریخ در تنزیل نيز در كارنامه ی علمی ایشان 

می درخشد.
دكتر شيخ االسالمی به عنوان استاد ممتاز دانشگاه در كرسی تدریس عرفان اسالمی و ادبيات فارسی 

شناخته شده است و در سال 1382 به عنوان چهره ماندگار عرصه زبان و ادبيات فارسی معرفی شد.

علی شیخ االسالمی
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احمد شیمی
احمد شيمی استاد دانشکده ی دامپزشکی، فعال كننده ی آزمایشگاه باكتری شناسی و ویروس شناسی و 

ایجادكننده ی بخش بيماری های طيور دانشگاه تهران است.
او برای فراگيری دانش در دانشکده ی دامپزشکی دانشگاه تهران، راهی پایتخت شد. وی پس از اخذ 
مدرک دكتری در سال 1321، تدریس در دانشگاه تهران را آغاز كرد. همچنين در دانشگاه آزاد اسالمی 
نيز تدریس می كرد. بورس دانشگاه كرنل در شهر ایتاكا در ایالت نيویورک، نتيجه ی موفقيت های او 
در عرصه ی آكادميك ایران بود. ایشان پس از آن، زمينه ی رواج روش های جدید و متداول در مراكز 
پژوهشی و تحقيقاتی كشورهای توسعه یافته را در ایران فراهم كرد. با كوشش های استاد شيمی، بسياری 
از بيماری ها مانند تب مالت مهار شدند. افزون بر آن، عامل برخی بيماری ها در پرندگان كشف و زمينه 
توسعه اقدامات درمانگاهی ویژه دام و طيور فراهم گشت. آن استاد واالمقام می گفت: »شاید افرادی كه 
دامپزشك نيستند ندانند كه دامپزشکی تا چه حد وسيع است. باید توجه داشته باشيم كه پزشکی انسانی 
هم مدیون دامپزشکی است. اگر امروز با اطمينان كامل قلب و كليه انسان ها را عمل می كنيم، برای آن 
است كه قبال این عمل ها بر روی چندین حيوان آزمایش شده اند. علم بيولوژی با نبات و حيوان پيشرفت 

می كند«.
از فعاليت های دكتر شيمی، ارائه ی مشاوره و راهنمایی علمی در مقاطعی از پروژه بزرگ ملی تاليف 
»فرهنگ جامع دامپزشکی مصباح« و مقاالت پژوهشی متعدد در مجالت و كنگره های معتبر ملی و 

بين المللی بود.
كتاب های ارزنده ای در عرصه علم دامپزشکی از آن استاد گران قدر به یادگار مانده است كه از ميان آن ها 
می توان كتاب های ویروس شناسی دامپزشکی، ميکروب شناسی و زینهارشناسی عمومی، بيماری های 

واگير دام، اصول ایمنی شناسی، ویروس شناسی دامپزشکی و باكتری شناسی دامپزشکی را نام برد.
روان شاد استاد احمد شيمی در سال 1385 به عنوان چهره ماندگار عرصه دامپزشکی معرفی شد. همچنين 
برای تاليف كتاب »ویروس شناسی دامپزشکی«، جایزه كتاب سال جمهوری اسالمی در سال 1376 را به 

خود اختصاص داد. 

احمد شیمی
صصی: دامپزشکی رشته تخ

سال و محل تولد: 1294، ربوجرد
وافت: 1393
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علی اکبر صبوری
صصی: شیمی فیزیک رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۳۳۹، کاشمر

علی اكبر صبوری رئيس مركز تحقيقات بيوشيمی و بيوفيزیك، عضو پيوسته هيأت مميزه دانشگاه 
تهران، عضو هيئت مميزه مركزی وزارت علوم و مدیر مسئول نشریه بين المللی انجمن شيمی ایران 

است.
حضور او در جامعه ی علمی با پذیرفته شدن به عنوان دانشجوی مقطع كارشناسی در رشته شيمی محض 
دانشگاه فردوسی مشهد آغاز شد. ورود ایشان به دانشگاه با جریانات سياسی بعد از انقالب و تعطيلی 
دانشگاه ها هم زمان شد. پس از بازگشایی دانشگاه ها، یك بار دیگر به منظور ادامه تحصيل راهی دانشگاه 
شد. دوره كارشناسی ارشد را نيز در گرایش شيمی فيزیك و در دانشکده ی علوم پایه فعلی دانشگاه 
مازندران گذراند. به مدت چند سال به تدریس در دانشگاه های تربيت معلم زاهدان و دانشگاه سيستان 
و بلوچستان پرداخت و سپس بورس خارج را به بورس داخل تبدیل نمود. بنابراین دوره دكترای شيمی 
را در دانشگاه تربيت مدرس سپری كرد و با به انتشار رساندن بيش از ده مقاله بين المللی و دو كتاب 
فارغ التحصيل شد. دكتر صبوری در مركز تحقيقات بيوشيمی و بيوفيزیك دانشگاه تهران استخدام شد 

و تدریس در دانشگاه تهران را نيز آغاز نمود.
علی اكبر صبوری عضو وابسته علمی مركز بين المللی فيزیك نظری و ریاضيات )ICTP( در تریست 
ایتاليا است. آن استاد بزرگ وار همچنين عضو هيئت تحریریه و داوری چندین مجله بين المللی، 
عضو انجمن بيوفيزیك آمریکا، عضو انجمن آناليز حرارتی اروپا و عضو چندین انجمن علمی داخلی 
می باشند. عضویت در شورای انتشارات دانشگاه تهران، كميسيون ارزیابی و ارتقاء نشریات علمی 
پژوهشی دانشگاه تهران، شورای اجرایی و نماینده ایران در فدراسيون بيوشيميستها و زیست شناسان 

مولکولی آسيا و اقيانوسيه )نيز بخشی از فعاليت های آن استاد عالی قدر به شمار می رود. 
تأليف و ترجمه بيست و سه جلد كتاب، انتشار بيش از پانصد مقاله كامل علمی به زبان انگليسی در 
مجالت علمی بين المللی، هشتاد و پنج مقاله به زبان فارسی در نشریات داخلی و ارائه بيش از پانصد 

مقاله علمی در كنفرانس های ملی و بين المللی در كارنامه ی علمی آن استاد نامی می درخشد.
استاد صبوری در سال 1381 به عنوان عضو هيئت علمی نمونه دانشگاه، در سال های 1379 و 1382 
به عنوان محقق نمونه دانشگاه تهران و در سال 1383 به عنوان مجری طرح برگزیده دانشگاه تهران 
انتخاب شد. آن محقق برجسته در سال 1384 نشان درجه اول پژوهش دانشگاه تهران را دریافت نموده 

و در سال 2008 به عنوان دانشمند برگزیده جهان اسالمی معرفی شد.

علی اکبر صبوری
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 ذبیح اهلل صفا
ذبيح ااهلل صفا استاد و رئيس دانشکده ی ادبيات و علوم انسانی، رئيس تعليمات عالی در وزارت فرهنگ، 
رئيس اداره كل انتشارات و روابط دانشگاهی در دانشگاه تهران و دبير كميسيون ملی یونسکو در ایران 

است.
او تحصيالت عالی را در رشته ی فلسفه و ادبيات فارسی در دانش سرای عالی سپری كرد. پس از دریافت 
مدرک كارشناسی نيز به تدریس در دبيرستان های تهران مشغول شد. وی با ارائه ی تحقيق و كتاب ارزنده 
»حماسه سرایی در ایران« به عنوان رساله دكتری، توفيق یافت درجه دكتری رشته ادبيات فارسی را اخذ 
نماید و بعد از آن تدریس تاریخ ادبيات در دانشکده ی ادبيات دانشگاه تهران را آغاز كند. استاد صفا 
در مجالتی چون مهر، جلوه، سخن، یغما، تعليم و تربيت، وحيد و گوهر مقاالت متعددی پيرامون مسائل 
ادبی، تاریخی و فلسفی به نگارش درآورده است. همچنين از زمان شکل گيری مجله دانشکده ی ادبيات 
تهران تا سال 1347 سردبيری و مدیریت آن جا را عهده دار شده بود. آن استاد گران قدر در شورای عالی 
فرهنگ و هنر، هيأت مؤسس و هيأت امنای بنياد فرهنگ ایران و هيأت امنای كتاب خانه پهلوی عضویت 
داشت. شایان ذكر است كه در عرصه ی آموزش، نه تنها دانشجویان ایرانی بلکه دانشجویان دانشگاه  های 

برجسته ی اروپا و آمریکا نيز قطره ای از دریای دانش ایشان را در وجود خود جای دادند. 
»حماسه سرایی در ایران« از منابع معتبر و با ارزش در شاهنامه شناسی و اسطوره پژوهی است كه نگارنده ی 
آن با قلم شيوا و روان خود به بررسی تاریخ حماسه در ایران، تحقيق در كيفيت تکوین و تدوین روایات 
ملی و نظم آن ها، بحث در بنياد داستان های ملی و معرفی منظومه های حماسی و انواع آن پرداخته است. 
كتاب »تاریخ ادبيات در ایران« برجسته ترین اثر دكتر ذبيح اهلل صفا است كه مخاطب را با اوضاع و احوال 
دوره های مختلف در عرصه های سياسی، اجتماعی، علمی و دینی نيز آشنا می گرداند. آن استاد فرزانه در 
جلد اول به تاریخ ادبيات در ایران، از اول زمان اسالمی تا دوره سلجوقی؛ در جلد دوم به ميانه قرن پنجم 
تا اوایل قرن هفتم؛ در جلد سوم و در دو بخش به اوایل قرن هفتم تا پایان قرن هشتم؛ در جلد چهارم به 
پایان قرن هشتم تا اوایل قرن دهم و در جلد پنجم به قرن دهم تا ميان قرن دوازدهم پرداخته است. آن 
استاد فرهيخته در ابتدای كتاب »تاریخ علوم عقلی در تمدن اسالم« نوشته است:»در تاریخ علوم عقلی 
هيچگاه بحث در حقيقت و چگونگی یك یا چند علم مراد نيست، بلکه سير آن علوم و تکاملی كه نزد 
هر یك از علماء فن یافته، مورد نظر و مطالعه است. پس خواننده گرامی نباید در این كتاب منتظر آن 
باشد كه فی المثل عين مباحث علم فلسفه و طب و ریاضی را بيابد، بلکه اگر هم به ذكر عقاید حکيمی و 
طبيبی و ریاضی دانی مبادرت شود مراد بيان موارد تکاملی است كه او در آن علوم بوجود آورده است، و 
اگر عقاید حکيمی به اختصار آورده شود، مقصود اشاره به موارد اصلی و اساسی و مباحث اوست و كاری 
به اثبات سخنان او و دفاع از آن نمی توان داشت«. دانش های یونانی در شاهنشاهی ساسانی، گنج سخن، 
بختيارنامه، تاریخ تحول نظم و نثر پارسی، احوال و برخی از آثار ابوریحان بيرونی و منظومه یادگار زریر 

از دیگر آثار ارزنده ی روان شاد استاد ذبيح اهلل صفا می باشند.

 ذبیح اهلل صفا
صصی: زبان و ادبیات افرسی رشته تخ

سال و محل تولد: 1290، سمنان
وافت: 1378
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 سید حسین صفایی
صصی: حقوق خصوصی رشته تخ

سال و محل تولد: 1312، قزوین

سيد حسين صفایی استاد دانشکده ی حقوق و علوم سياسی، رئيس دانشکده ی حقوق و علوم سياسی و 
عضو وابسته فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی ایران است.

او هم زمان با كوشش برای دریافت دیپلم، به فراگيری دانش در حوزه علميه قزوین پرداخت. سپس 
دانشجوی مقطع كارشناسی دانشکده ی الهيات دانشگاه تهران شد و بعد از آن با اشتياق فراوان در 
دانشگاه تهران به تحصيل در رشته ی حقوق نيز مشغول شد. وی پس از دریافت كارشناسی در رشته ی 
حقوق، برای ادامه تحصيل راهی فرانسه شد. ایشان دیپلم حقوق تطبيقی را از دانشکده ی بين المللی 
آموزش حقوق تطبيقی استراسبورگ و دكتری حقوق خصوصی را از دانشکده ی حقوق پاریس دریافت 
نمود. آن استاد جویای علم، از آكادمی حقوق بين الملل الهه مدرک دیپلم و از دانشگاه كمبریج انگلستان 
نيز گواهی تخصصی دوره حقوق انگليس را اخذ كرد. آن استاد عالی مرتبه پس از بازگشت به ایران با 
تدریس در دانشکده ی حقوق و علوم سياسی، دانشجویان را از دانش خود بهره مند ساخت. به باور استاد 
صفایی، » قوانين باید منطبق با »نيازهای جامعه« باشند و متخلفان هم مجازات شوند وگرنه تبعيت از 
قانون آنچنان كه باید و شاید رواج پيدا نمی كند. همه مسئوالن و مردم باید تالش كنند تا قانون در 

مملکت ما تثبيت و تقویت شود«.
دكتر سيد حسين صفایی به مدت یك دهه ریاست موسسه حقوقی تطبيقی دانشگاه تهران را بر عهده 
داشت. آن حقوق دان برجسته به عنوان وكيل پایه یك دادگستری، سرپرست بخش تحقيقات دفتر 
خدمات حقوقی بين المللی و همکاری در پرونده های مطروحه در دعاوی ایران و ایاالت متحده آمریکا 
نيز حضور فعال داشت. همکاری به عنوان مشاور حقوقی با بسياری از سازمان ها و موسسات دولتی 
اعم از وزارت دفاع، وزارت نفت، سازمان صنایع دفاع و دانشگاه علوم پزشکی تهران در سوابق اجرایی 

آن استاد واالمقام می درخشد.
 كتاب »حقوق مدنی« به قلم آن حقوق دان نامی دارای دو بخش اشخاص )وجود و مميزات اشخاص، اهليت 
و حجر و قرابت( و اموال )انواع اموال و حقوق مختلف نسبت به اموال( است. در كتاب »حقوق خانواده« 
به مسائلی پيرامون ازدواج )خواستگاری و نامزدی، شرایط ازدواج، موانع ازدواج و آثار ازدواج(، انحالل 
ازدواج )فسخ ازدواج و طالق( و قرابت )قرابت و نسب( پرداخته است. »مباحثی از حقوق بين المللی 
خصوصی« به قلم استاد صفایی در چهار بخش: كليات حقوق بين الملل، تعارض قوانين، تعارض دادگاه ها 
و مقاله ای راجع به وضع بيگانگان نگاشته شده است. از دیگر آثار او می توان » مفاهيم و ضوابط جدید 
در حقوق مدنی« را نام برد. »مسئوليت سازندگان و فروشندگان كاالهای معيوب«، »تعهد حسن انجام 
قرارداد«، »اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق ایران و فرانسه« و »اشتباه در شخص طرف قرارداد در 

حقوق ایران و فرانسه« عنوان تعدادی از مقاله های آن استاد فرزانه می باشند.
استاد صفایی در سال 1380 به عنوان استاد نمونه دانشگاه تهران و در سال 1386 به عنوان پژوهشگر 
پيشکسوت نمونه دانشکده علوم و سياسی دانشگاه تهران معرفی شد. وی توفيق یافت نشان دانش 
جمهوری اسالمی ایران را دریافت كند و برای كتاب حقوق خانواده و كتاب حقوق مدنی جایزه كتاب 
سال را دریافت نماید. از دیگر افتخارات آن استاد بزرگ كسب جایزه لویی ميو از دانشگاه حقوق 

فرانسه برای ارائه رساله دكتری است.

 سید حسین صفایی
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آلنوش طریان
دكتر آلنوش طریان دارای دكترای فيزیك از دانشگاه سوربن فرانسه و عضو هيأت علمی دانشکده ادبيات 
و علوم انسانی دانشگاه تهران و بانوی اختر فيزیك و مادر علم ستاره شناسی مدرن، مؤسس نخستين 
رصدخانه فيزیك خورشيدی در ایران، عضو كميته ژئوفيزیك دانشگاه تهران و نخستين زن فيزیك دان 

كشور است.
این استاد بنام، نخستين فيزیکدان زنی بود كه در یکی از دانشگاه های ایران به این مقام علمی دست یافت 
و بدین ترتيب او اولين فيزیکدان زن در ایران است كه به مقام استادی نائل شد و اولين كسی بود كه 
به تدریس اختر فيزیك در دانشگاه تهران پرداخت. دكتر طریان همچنين برای نخستين بار درس های 
فيزیك خورشيدی و اختر فيزیك را در دانشگاه تهران تدریس كرد. وی در زمينه نجوم و در زمانی كه 
این علم در ایران تضعيف شده بود، یك رصدخانه پيشرفته، اما كوچك در كشور ایجاد كرد و توانست 

ایران را در زمينه نجوم در دنيا تأثيرگذار كند.
آلنوش طریان در دوره تالش علمی خود به ریاست گروه تحقيقات خورشيدی مؤسسه ژئوفيزیك دانشگاه 
تهران رسيد و نقش مهمی در تأسيس و ادامه كار رصدخانه فيزیك خورشيدی ایفا كرد. وی همچنين 
تحقيقات علمی درباره انرژی خورشيد داشت و معتقد بود ایران با 241 روز خورشيدی كامل می تواند 

استفاده های زیادی از منابع خورشيدی و دستاوردهای آن داشته باشد.
فيزیك  ایران است. وی »پایه گذاری نخستين رصدخانه  پيشتازان علم در  آلنوش طریان جز  دكتر 
اختر  و  فيزیك خورشيدی  »ارائه دروس  تلسکوپ خورشيدی«،  نخستين  »پایه گذاری  خورشيدی«، 
فيزیك برای نخستين بار در كشور« و »رئيس گروه تحقيقات فيزیك خورشيدی« مؤسسه ژئوفيزیك 

دانشگاه تهران را در كارنامه پر بار علمی خود دارد.
از یادگارهای ارزشمند این استاد فقيد می توان به »وقف منزل خویش به دانشجویان« برای گسترش 
دانش و بهره گيری دانشجویان ارمنی در این حوزه اشاره كرد. وی با تربيت صدها خدمات بی نظير علمی 

در حوزه فيزیك به كشور ارائه داده است.
وی به عنوان مادر نجوم ایران نيز، توانست دانشجویان فراوانی را از نزدیك با مباحث مربوط به فيزیك 
آشنا و تجربه كار با تلسکوپ و دیگر ابزار رصدخانه ای را برای آنها امکان پذیر كند. دكتر طریان بارها در 
كنفرانس ها و مجامع علمی خارج از كشور شركت و نام ایران را در این مجامع پرآوازه كرده و فيزیك 
ایران را به آن كشورها شناساند. از جوایز و افتخارات این استاد شهير رشته فيزیك می توان به دریافت 
لوح تقدیر از رئيس جمهور وقت در تاریخ 26 تير 1385، نشان »مسروپ ماشتوتس« از طرف رهبر 
مذهبی ارمنيان جهان، حوزۀ سيليسيه و لوح پاسداشتی از طرف انجمن نجوم آماتوری آسمان وارنا از آن 
جمله است. همچنين سازمان ها و نهادهایی كه به پاس زحمات خانم دكتر آلنوش طریان از ایشان قدردانی 
كرده اند عبارتند از انجمن نجوم آماتوری ایران، انجمن نجوم آسمان وارنا، انجمن نجوم ثاقب گيالن، 

انجمن فرهنگی بيستون و مركز علوم ستاره شناسی ایران.

آلنوش طریان
صصی: فیزیک رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۲۹۹، تهران
وافت: ۱۵ اسفند سال ۱۳۸۹
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اهدی عالم زاده
صصی: فرهنگ و تمدن اسالمی رشته تخ

سال و محل تولد: 1316، اراک

هادی عالم زاده استاد دانشکده ی الهيات و معارف اسالمی، رئيس پژوهشکده تاریخ علم، ویراستار محور 
اّول دایره   المعارف بزرگ اسالمی و عضو پيوسته بنياد ایران شناسی است. 

او دوره ی كارشناسی را در رشته ی فرهنگ و تمدن اسالمی و همچنين رشته ی زبان و ادبيات ادبيات 
فارسی دانشگاه تهران گذراند. مقطع كارشناسی ارشد را در رشته ی فلسفه و علوم تربيتی و در دانش سرای 
عالی تهران سپری كرد. در نهایت دكترای خود را در رشته ی فرهنگ و تمدن اسالمی از دانشگاه تهران اخذ 
نمود. وی در دوران دانشجویی اش به عنوان دبير، رئيس دبستان و دبيرستان و كارمند وزارت آموزش 
و پرورش به كار و كسب تجربه مشغول شد. پس از اخذ دكتری، تدریس فرهنگ و تمدن اسالمی را 

در دانشگاه فردوسی مشهد آغاز نمود. با بازگشت به پایتخت نيز در دانشگاه تهران به تدریس پرداخت.
استاد عالم زاده برای مدتی سردبير مجله ی علمی پژوهشی مقاالت و بررسی ها در دانشگاه تهران بود. ایشان 
تجربه ی مدیریت بر گروه پژوهشی الهيات و معارف اسالمی در سازمان سمت، مدیریت گروه تاریخ و 
ریاست دانشکده ی ادبيات و الهيأت دانشگاه الزهرا را دارا است. دكتر عالم زاده ریاست پژوهشکده تاریخ 

علم و سردبيری مجله تاریخ علم را نيز عهده دار بوده است.
در پایان مقدمه كتاب »تاریخ نگاری در اسالم« به قلم آن تاریخ نگار برجسته ی معاصر، موضوعات اصلی 
كتاب تحقيق در تعاریف، انگيزه ها، فواید، اهداف، منشا تاریخ نگاري، روش ها، مکاتب، شيوه هاي تدوین 
و تنظيم تاریخ و انواع تاریخ نگاري اسالمي دانسته شده است. در فصل اول كلياتي پيرامون تاریخ و 
تاریخ نگاري اسالمي عنوان شده است. در ادامه منابع اوليه تاریخي، معاجم لغوي و سپس كتاب هاي متاخرین 
از شرق شناسان غيرمسلمان و محققان مسلمان را مورد بررسي قرار داده و منشا، معاني لغوي و اصطالحي 
واژه و مفهوم »تاریخ« را شرح داده است. در بخشی از همين فصل نيز به تاریخ نگاري اسالمي پرداخته شده 
است. همچنين جایگاه تاریخ در طبقه بندي علوم نزد مسلمانان را مورد بحث قرار داده است. در فصل دوم از 
منشا تاریخ نگاري اسالمي سخن گفته شده است. در فصل سوم تحت عنوان روش هاي تاریخ نگاري: روش 
روایي، تركيبي و تحليلي و تحت عنوان مکاتب تاریخ نگاري: مکاتب مدینه، عراق، ایران، شام و اندلس مورد 
تحليل و بررسی دقيقی قرار گرفته است. در فصل چهارم به شيوه هاي تدوین و تنظيم در تاریخ نگاري اسالمي 
پرداخته شده است. فصل پنجم به گستره تاریخ نگاري در سرزمين هاي اسالمي اختصاص یافته است و در 
نهایت در فصل ششم با بيان انواع تاریخ نگاري اسالمي، از هر گونه نمونه هایي از مهم ترین كتب تاریخي 
را معرفی كرده است. در »اصناف در عصر عباسی«، آن استاد فرزانه عوامل و مقدمات پيدایش اصناف را 
با توجه به زمينه های اقتصادی كشاورزی، بازرگانی و صنعتی در جامعه عربی اسالمی قرون وسطی مورد 
بحث قرار داده است و از جایگاه كار اصناف در جامعه ی اسالمی از ابعاد گوناگون سخن گفته است. همچنين 
اصطالحات مختلف اصناف در این عصر همچون حرف، كار، نقابت و... را تعریف كرده است. در بخشی 
نيز پيرامون وظایف اصناف همچون تنظيم كار، نظارت بر مرغوبيت كاالها، توجه به منافع و مصالح اعضای 
صنف مسائلی را مطرح كرده است. از بخش های جالب و خواندنی این اثر شرح مراتب درجات و رتبه های 
موجود در صنف مانند شيخ، استاد، خليفه، صنعتگر، مبتدی و نقيب و معرفی آداب و سنت های اهل اصناف 
است. »سهم آذربایجان در معماری ایران اسالمی«، »تحقيق در نژاد انساب وطبقات عرب«، »ریشه و نژاد 

دروزیان« و »نخستين موقوفه در اسالم«، عنوان بخشی از مقاله های آن استاد فرهيخته است. 

اهدی عالم زاده
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یحیی عدل
یحيی عدل استاد كرسی جراحی عمومی دانشکده ی پزشکی تهران، رئيس درمانگاه و دستيار پروفسور 

گرگوار فرانسه و رئيس بخش جراحی بيمارستان ابن سينا است.
در خانواده ی او، تحصيل در اروپا مرسوم بود و یحيی نيز از این قاعده مستثنی نبود، بنابراین برای 
تحصيالت مدرن راهی اروپا شد. وی در پاریس به تحصيالت دوره متوسطه در رشته های فلسفه و 
ریاضی پرداخت و سپس سر از دانشکده ی پزشکی پاریس درآورد. پس از گذراندن تحصيالت اوليه، 
رشته جراحی توجه اش را جلب كرد و چند سالی در رشته ی جراحی عمومی و اورولوژی مطالعه و 
تحقيق كرد. پایان نامه ی درخشان ایشان پيرامون درمان آدنوپاتی سلی موفق به دریافت مدال نقره 
از دانشکده  ی پزشکی پاریس شد. استاد یحيی عدل پس از بازگشت به ایران، تدریس در دانشکده ی 
پزشکی دانشگاه تهران را آغاز كرد. آن استاد بزرگ، در انجام جراحی های مهم و حساس، سرآمد 
دوران خویش بود و عنوان »جراح معجزه گر« و »اولين جراح ایران« را به خود اختصاص داده بود. 
جامعه ی علمی و پزشکی، آمدن علم نوین جراحی به ایران را مدیون كوشش های دكتر عدل می دانند و 
از مکتبی تحت عنوان مکتب جراحی عدل سخن می گویند. همچنين به واسطه  ی اعتماد به شاگردان اش 
برای سپردن تيغ جراحی به آن ها، دوره مدرن دستياری در ایران توسط ایشان آغاز شده و جراحان 
برجسته ای در محضر آن جراح نامی آموزش و پرورش یافتند. او هميشه می گفت: »من نمی دانم این 
مرض من است یا حسن من كه هرچه می دانم و بتوانم به شاگردانم باید یاد بدهم، شما هم همين طور 
باشيد«. این جمله بيان گر این است كه آن جراح معجزه گر به راستی هر آن چه از دانش در گنجينه ی 
وجود خود داشته را با تواضع و گشاده دستی به شاگردان جویای علم خود می داده و آن ها را از دانش 
بی كران خود بهره مند می  كرده است. آن پزشك واالمقام با استخدام متخصصين بی هوشی از خارج، با 
موفقيت  و سربلندی عمل های ناممکن را ممکن كرد و بی هوشی به روش های جدید را رواج داد. از 
ویژگی های خاص آن جراح افتخارآفرین، حضور در جلسه مشاوره هاي پزشکي است. ایشان در هر 
ساعت از شبانه روز كه ضرورت داشت در بالين بيمار و در جایگاه مشاور حضور پيدا می كرد و حتی 

اگر جراح اول مرتکب اشکال شده بود، مسئوليت آن را می پذیرفت. 
»انفاركتوس روده  فرانتر«، »سميولوژی جراحی«، »هيداتيوز، بيماری هيداتی« از كتاب های دكتر یحيی 
عدل است. آن جراح سرشناس دارای مقاله هایی پيرامون فيبروم جدار رحم، فيستول كيسه صفرا و 

انفاركتوس معاء دقاق است.

یحیی عدل
صصی: زپشکی رشته تخ

سال و محل تولد: 1287، تهران
وافت: 1381
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سید محمدکاظم عصار
صصی: فلسفه اسالمی رشته تخ

سال و محل تولد: 1259، تهران
وافت: 1353

سيد محمد كاظم عصار استاد و رئيس دانشکده ی الهيات و معارف اسالمی، استاد دارالمعلمين سابق و 
استاد دانشگاه تربيت معلم است.

او فلسفه اسالمی و عرفان نظری را در حوزه تهران فراگرفت. ایشان فلسفه مشاء را نزد ميرزا حسن 
كرمانشاهی؛ حکمت اشراق و اسفار اربعه، شواهدالربوبيه، مبدأ و معاد و تفسير كبير مالصدرا را نزد 
القواعد  الغيب قونوی و تمهيد  ابن عربی، مفتاح  الحکم  نيریزی شيرازی و فصوص  ميرشهاب  الدین 
صائن  الدین تركه را در محضر آقا ميرزا هاشم اشکوری الهيجی آموخت. وی از سنين جوانی پا به عرصه ی 
تدریس گذاشت. علوم عقلي و ریاضي را در مدرسه دارالفنون تدریس می كرد. همچنين در نخستين 
دبيرستان آذربایجان نيز دروسی چون علوم طبيعي، ریاضيات، حساب، هندسه، هيئت، زبان فرانسه و... 
را آموزش می داد. وی تدریس علوم دینی در عراق و حوزه حکمی تهران را نيز در سوابق كاری خود به 
ثبت رسانده است. پس از مرگ ثقۀ االسالم تبریزی، استاد عصار به قصد تحصيل طب جدید راهی فرانسه 
شد و در دانشکده ی پزشکی پاریس حضور یافت اما با عدم سازگاری این علم با روحيات اش، نسبت به 
ادامه ی تحصيل در آن عرصه تردید كرد. آن فيلسوف شناخته شده در مؤسسه وعظ و خطابه و دانشکده ي 
علوم معقول و منقول به تدریس منطق و فلسفه اشتغال داشت. آن استاد ارجمند همچنين در فرهنگستان 
ایران عضویت داشت. سيد محمدكاظم عصار قانون مدنی ایران را كه توسط سيد محمد فاطمی تهيه شده 
بود، مورد بازبينی قرار داد و آن چه در نهایت در مجلس شورای ملی به تصویب رسيد، متن بازبينی شده و 

مدون شده توسط ایشان بود.
كتاب »حاشيه بر مباحث الفاظ كفایه االصول« به قلم استاد عصار است كه در ردیف بهترین تعليقات بر 
كفایه قرار دارد. »حاشيه بر مباحث اصول عقليه رسائل«، » حاشيه بر مکاسب محرمه شيخ انصاری« و 

»رساله وحدت وجود و بداء« از دیگر آثار ارزنده ی آن استاد فقيد است.
شناخته شدن به عنوان استاد ممتاز دانشگاه تهران و مورد تجليل قرار گرفتن در انجمن آثار و مفاخر 

فرهنگی از افتخارات آن استاد ارجمند است.

سید محمدکاظم عصار
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منصور عطایی
منصور عطایی استاد و رئيس دانشکده ی كشاورزی و منابع طبيعی و كفيل وزارت كشاورزی در 

كابينه دكتر مصدق است.
او از جمله دانشجویانی بود كه برای فراگيری علم و دانش به فرانسه اعزام شد. در مدرسه كشاورزی 
گرینيون تحصيل كرد و سپس به منظور كسب تخصص در رشته ی زراعت و اصالح نباتات در انستيتو 
ناسيونال آگرونوميك پاریس حضور یافت و در نهایت برای گذراندن یك دوره كارآموزی نيز راهی 
الجزیره شد. او بعد از بازگشت به ایران، به تدریس درس های زراعت مشغول شده و سرپرستی 
بنگاه اصالح نباتات وزارت كشاورزی را نيز عهده دار شد. استاد عطایی در گردآوری توده های بومی 
گندم مناطق مختلف ایران و اصالح آن ها نقش تاثيرگذاری داشته است. با تالش های او در تحقيقات 
آزمایشگاهی و صحرایی طوالنی مدت، دو رقم گندم مناسب با آب و هوای ایران و با كيفيت مطلوب 
برای كشور به نام گندم عطایی و گندم شاه پسند به دست آمد. ایشان عناوین »مرد صحرا« و »استاد 
خستگی ناپذیر« را به خود اختصاص داده بودند. در واقع مهندس عطایی برای رشد و توسعه ی علم 
زراعت و اصالح نبابات در ایران، با ذوق و شوق از یك سو در بيابان ها و صحرا و از سوی دیگر در 

دانشگاه و آزمایشگاه حضور می یافت.
 زراعت عمومی، زراعت خصوصی و كتاب ارزش نانوایی گندم، آثار ارزنده ی آن استاد واالمقام 

می باشند كه هنوز برای دانشجویان و دوست داران این عرصه از منابع مهم به شمار می روند.
مهندس منصور عطایی در سال 1347 به عنوان استاد ممتاز دانشگاه تهران به جامعه ی علمی ایران 

معرفی شد.

منصور عطایی
صصی: زراعت و اصالح نبااتت رشته تخ

سال و محل تولد: 1283، تهران
وافت: 1363
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کاهش بهرام ع
صصی: زلزهل شناسی و زمین شناسی رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۳۱۵، مسجد سلیمان

دكتر بهرام عکاشه پدر علم زلزله شناسی ایران، استاد موسسه ژئوفيزیك و رئيس بخش زلزله شناسی 
موسسه ژئوفيزیك تهران است.

ـ هيماليا و محل بهم واكوفته  همان طور كه می دانيم، ایران به دليل قرار گرفتن در كمربند لرزه¬خيز آلپ 
شدن ورقه های اوراسيا-عربستان زلزله خير است، بودن در چنين موقعيت حساسی ما را نيازمند دانش و 
آگاهی در این زمينه می گرداند. اگر به عنوان یك شهروند ایرانی به اخبار و وقایع زلزله اهميت بدهيم، 
حتما با نام بهرام عکاشه رو به رو می شویم. وی در جهت آگاهی بخشی به مردم و مسئولين و برای آماده  
ساختن آن ها در برابر وقوع زلزله های بزرگ تالش بسياری می كند. مهم ترین مسئله ای كه پدر علم 
زلزله شناسی ایران از آن سخن می گوید، فاجعه آفرینی زلزله خير بودن تهران است. او معتقد است پایتخت 
بودن تهران، خسارات و آسيب های ناشی از زمين لرزه را به حداكثر می رساند و تهران نباید پایتخت باشد. 
به باور دكتر عکاشه، اگرچه زلزله از بالیای طبيعی است و دانش بشری تا به امروز توانایی پيش  بينی آن 
را نداشته است، آمادگی نسبت به آن و مقاوم سازی می تواند خسارات را به كم ترین ميزان ممکن برساند.
بهرام عکاشه از دانشجویان بورسيه ی رشته ی زلزله شناسی در آلمان است. او پس از دریافت دكترای خود 
راهی وطن شد. استاد عکاشه مدت ها رئيس بخش زلزله شناسی موسسه ژئوفيزیك دانشگاه تهران بوده و 
در حال حاضر از این سمت بازنشسته شده است. وی تجربه ی ریاست بر گروه ژئوفيزیك دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد تهران شمال را داشته و این روزها هم ریاست دانشکده علوم پایه این دانشگاه را بر عهده 
دارد. ایشان در ساخت و راه اندازي چند پایگاه زلزله نگاري، مطالعات طيف طراحي ساختگاه رآكتور 
تحقيقاتي تهران، تحليل و كنترل مقاومت ساختمان، رآكتور تحقيقاتي سازمان انرژي اتمي ایران در برابر 

نيروهاي زلزله نقش تاثيرگذاری داشته اند.
از آثار تأليفی ایشان می توان به »مبانی ژئوفيزیك )ژئوفيزیك عمومی(: برای دانشجویان رشته های 
ژئوفيزیك ـ زمين شناسی ـ معدن ـ عمران فيزیك« و »زلزله شناسی: چگونه خطرات زمين لرزه را كاهش 
دهيم« اشاره كرد. این استاد ارجمند در كتاب »گفتار پدر علم زلزله شناسی ایران« كه توسط عليرضا 
قم چی تدوین شده است از اهميت آموزش، فرهنگ سازی و آگاهی بخشی در همه ي زمينه های مربوط به 
زلزله سخن گفته است. نگارش 100 مقاله داخلی و 35 مقاله خارجی نيز در كارنامه ی دكتر بهرام عکاشه 

می درخشد.

کاهش بهرام ع
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موسی عمید
موسی عميد استاد دانشکده ی حقوق و علوم سياسی، استاد دانشکده ی الهيات و معارف اسالمی )معقول 

و منقول( و رئيس دانشکده ی حقوق و علوم سياسی است.
او در تهران از محضر آیت اهلل سيد حسن مدرس، آقا ميرزا طاهر تنکابنی و ميررضا ایروانی بهره مند شد. 
در قم نيز نزد مراجع تقليد و استادان حوزه علميه قم حضور یافت و به درجه اجتهاد رسيد. وی از جمله 
دانشجویان جویای علمی بود كه برای فراگيری دانش به اروپا اعزام می شدند، بنابراین راهی فرانسه 
شد. آن استاد بزرگ از دانشگاه سوربن، ليسانس حقوق و فلسفه دریافت كرد و با دفاع از رساله ای 
پيرامون موضوع طالق در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق ملل دیگر، از همان دانشگاه دكتری حقوق 
خصوصی اخذ نمود. آن استاد فرزانه، هم گام با حضور فعال در دانشگاه سوربن به عنوان یك دانشجوی 
شيفته ی علم، با دفاع از رساله اش پيرامون معرفت النفس از نظر شيخ  الرئيس بوعلی سينا توفيق یافت 
از دانشگاه ژنو نيز دكتری فلسفه بگيرد. ایشان همچنين دیپلم علوم جزایی را از موسسه جزایی پاریس 
دریافت كرد. آن استاد بزرگ در دانشکده ی حقوق و علوم سياسی دانشگاه تهران، حقوق مدنی و در 

دانشکده ی معقول و منقول، تاریخ فلسفه در اسالم تدریس می كرد.
دكتر عميد برای مدتی ریاست دانشکده ی حقوق و علوم سياسی را به عهده داشت. در آن ایام به وكالت 
دادگستری و انجام امور حقوقی بانك ملی نيز مشغول بود. آن حقوق دان برجسته در چندین دوره به 

نمایندگی از مردم تهران در مجلس شورای ملی حضور داشت.
ارث در حقوق مدنی ایران، تاریخ فلسفه در اسالم و دوره حقوق مدنی از آثار آن روان شاد دكتر موسی 

عميد است.

موسی عمید
صصی: حقوق خصوصی رشته تخ

سال و محل تولد: 1286، تبرزی
وافت: 1343
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آیت اهلل عباسعلی عمید زنجانی
صصی: فقه و حقوق اسالمی رشته تخ
سال و محل تولد: 1316، زنجان

وافت: 1390

آیت اهلل عباسعلی عميد زنجانی استاد دانشکده ی حقوق و علوم سياسی، عضو گروه آموزشی حقوق 
خصوصی و اسالمی و عضو وابسته گروه آموزشی حقوق عمومی است.

او از دانش آموختگان رشته ی فقه و اصول اسالم است. وی از شاگردان خلف، امام خمينی )ره( و عالمه 
طباطبایی بود. آن استاد برجسته ی فقه در دانشگاه های تهران، شهيد بهشتی، امام صادق و امام حسين)ع( 

و همچنين در مدارس علميه نيز به تدریس مشغول بود.
ایشان تجربه ی عضویت در شورای فرهنگ عمومی كشور، شورای مشورتی یونسکو، شورای نویسندگان 
دانشکده ی حقوق و علوم سياسی دانشگاه تهران، شورای زنان وابسته به شورای عالی انقالب فرهنگی 
و شورای برنامه ریزی گروه الهيات وابسته به ستاد انقالب فرهنگی را دارا بودند و حضور فعال در 
شورای مطالعه و تدوین كتب دانشگاهی، هيئت امنای دانشگاه بين المللی امام خمينی و هيئت منصفه ی 
مطبوعات از دیگر فعاليت های آیت اهلل عميد زنجانی بود. آن استاد نامی برای مدتی ریاست دانشگاه 
تهران را عهده دار شد و مدتی نيز سرپرستی موسسه مطالعات و تحقيقات علوم اسالمی را برعهده داشت. 
بازنگری در قانون اساسی در سوابق اجرایی او می درخشد.  نمایندگی در مجلس شورای اسالمی و 

راه اندازی »پژوهشکده مطالعات و تحقيقات علوم اسالمی« نيز از جمله اقدامات عميد بود.
فقه سياسی، حقوق اساسی ایران )مشتمل بر دوران باستان، دوره اسالمی، مشروطه و جمهوری اسالمی 

ایران( و انقالب اسالمی و ریشه های آن از آثار ارزنده آن آیت اهلل عميد زنجانی است.
 آن استاد شناخته شده در سال 1385 به عنوان چهره ماندگار عرصه فقه و حقوق اسالمی معرفی شد.

آیت اهلل عباسعلی عمید زنجانی
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اقسم غنی
قاسم غنی استاد كرسی تاریخ و علم االخالق دانشکده ی پزشکی، عضو فرهنگستان زبان و ادبيات 
فارسی ایران، نماینده ایران در كميسيون های حقوق بشر و سازمان بهداشت جهانی و نماینده مجلس 

شورای ملی است.
او برای آموختن طب راهی بيروت شده بود و در حوالی 1915 در دانشگاهی آمریکایی ثبت نام كرد. 
وی هم زمان با آن كه دوره ی كارشناسی دانـشکده ی پزشـکی را به پایان رسـانيد؛ زبان  فرانسه، زبان  
انگليسی و عربی را فراگرفت. ایشان پس از بازگشت به ایران و زادگاه خویش با اپيدمی آنفلوآنزا 
مواجه شد و در جهت مداوای بيماران كوشيد. در آن ایام، دارو به اندازه  كافی در دسترس همگان نـبود 
و بيشتر ماده  اوليه داروها تجویز می شد. این داروها، در ذهن مردم آن روزگار به دوغ شباهت داشتند 
و همين  ماجرا قاسم غنی را به »حکيم دوغی« معروف  كرده بود. آن پزشك دلسوز، سپس برای ادامه ی 
تحصيالت خود راهی فرانسه شد. دكتر غنی در دانشکده ی پزشکی به تدریس دروس بيماری های 

عصبی، تاریخ طب، علم اخالق پزشکی و روانشناسی مشغول بود.
غنی در چندین دوره به نمایندگی از مردم مشهد در مجلس شورای ملی حضور داشت. آن پزشك نامی 
برای مدتی به وزارت بهداری و مدتی نيز وزارت فرهنگ اشتغال داشت. آن چهره ی برجسته در پزشکی 
و سياست، در سفارت ایران در مصر و همچنين در سفارت ایران در تركيه فعاليت های ارزنده ی داشت. 
مهم ترین اثر فرهنگی آن استاد واالمقام، گزارش  دیده هایش از تحوالت سياسی، اجتماعی و فرهنگی 
ایران از انقالب مشروطيت تا نهضت ملی كردن صنعت نفت است. البته شایان ذكر است كه در 
یادداشت های این پزشك سياست مدار افراط و تفریط دیده می شود و برای رسيدن به اصل حقيقت آن 

ایام، باید به مطالعه دیگر منابع و مقایسه با آن ها پرداخت.
از آثار ارزشمند روان شاد قاسم غنی می توان تاریخ و علم االخالق پزشکی، علم النفس، رساله ابوعلی سينا، 

طائيس و عصيان فرشتگان از آناتول فرانس را نام برد.

اقسم غنی
صصی: زپشکی رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۲۷۲، سبزوار
وافت: 1331
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محمدحسین افضل تونی
صصی: علوم اسالمی  رشته تخ

سال و محل تولد: 1257، تون )فردوس(
وافت: 1339

محمدحسين فاضل تونی استاد منطق و اصول دانشکده ی الهيات و معارف اسالمی )معقول و منقول( 
است.

او با شور و اشتياق وصف نشدنی از محضر بزرگ ترین عالمان و استادان مشهد و اصفهان بهره برد و درس 
علم و زندگی آموخت. وی در مدارسی چون علوم سياسی و دارالفنون تهران به تدریس عربی و وعظ و 
خطابه پرداخت و دانش آموزان را از دانش بی كران خود بهره مند ساخت. دانشجویان دانشکده ی معقول و 
منقول و دانشکده ی ادبيات دانشگاه تهران، دروسی چون فلسفه، زبان و ادبيات عرب را از ایشان آموختند.

»جزوه صرف« كتابی مبسوط و مشتمل بر تجزیه و تركيب بعضی از آیات قرآن است كه نگارنده نکاتی 
دقيق از تفسير و معانی و بيان و كالم و حکمت و عرفان را در آن جا گرد هم آورده است. »تعليقه بر شرح 
فصوص الحکم« رساله دكتری استاد محمدحسين فاضل تونی است. ترجمه متون سماع طبيعی، منتخب 
قرآن، نهج البالغه، منتخب كليله و دمنه عربی و وفيات االعيان از دیگر آثار ارزنده ی آن استاد بزرگ 
است. »جزوه منطق« شامل تقریرات آن استاد نامی در رشته فلسفه دانشگاه ادبيات تهران است. حکمت 

قدیم و الهيات نيز به قلم رسا و شيوای آن استاد فرزانه نگاشته است.

محمدحسین افضل تونی

156



157

بدعی الزمان فروزان فر
بدیع الزمان فروزان فر استاد دانشکده ی ادبيات و الهيات و معارف اسالمی، رئيس مؤسسه وعظ و 

خطابه، رئيس دانشکده ی الهيات و معارف اسالمی و عضو انجمن فرهنگی ایران و هند است.
او در محضر ادیب نيشابوری ادبيات، علوم ادبی و منطق را فراگرفت. فقه و اصول را هم نيز نزد 
بزرگانی چون شيخ مرتضی آشتيانی و شيخ مهدی خالصی گذراند. شرح اشارات، شفا و كليات قانون 
ابن سينا را از ميرزا طاهر تنکابنی و فقه و اصول و قواعد عالمه را از شيخ حسين نجم آبادی آموخت. 
وی با ارائه  ی »تحقيق در زندگانی موالنا جالل  الدین بلخی« درجه دكتری را اخذ نمود. ایشان برای 
مدت كوتاهی به تدریس در دارالفنون و دارالمعلمين عالی پرداخت و بعدها به دانشکده ی معقول و 
منقول دانشگاه تهران روی آورد. آن استاد واالمقام، به استاد استادان معروف است چرا كه استادان 
برجسته و بزرگی را تربيت كرد و از ميان آن ها می توان به عبدالحسين زرین كوب، ذبيح اهلل صفا، 
مهدی حميدی شيرازی، غالمحسين یوسفی، محمدرضا شفيعی كدكنی، ضياالدین سجادی، منوچهر 
ستوده، محمد دبيرسياقی و... اشاره كرد. حسين خطيبی، از شاگردان استاد فروزان فر، در وصف قدرت 
حافظه ی آن استاد بزرگ گفته است كه ایشان بر این باور بوده اند كه یك استاد راستين در عرصه ی 
ادبيات، باید به اندازه ای نظم و نثر به خاطر داشته باشد كه از روخوانی در محافل علمی و ادبی بی نياز 
باشد. احمد مهدوی دامغانی نيز در وصف حضور ذهن و شيرین زبانی های آن استاد محبوب خاطره ای 
نقل كرده است كه با تکيه بر آن، گویا روزی شخصی از استاد می پرسد: مگر شما به جن اعتقاد دارید؟ 
استاد فروزان فر می فرمایند: مگر با زیارت جناب عالی جای انکاری باقی می ماند؟ و اضافه می كنند: 
به مصرع سعدی عمل فرمایيد كه: »آیينه ای طلب كن تا روی خود ببينی« و بالمعاینه جن را مشاهده 
فرمایيد. سيمين دانشور نيز بر این عقيده استوار است كه چيزی در ادبيات فارسی بعد از اسالم نيست 

كه بدیع الزمان فروزان فر نداند.
ایشان در فرهنگستان زبان و ادبيات فارسی، شورای معارف و مجلس سنا عضویت داشتند.

»سخن و سخنوران« اثر برجسته ی آن استاد فرهيخته، الگویی برای تحقيق در تاریخ ادبيات ایران و 
نقد شعر فارسی است. این كتاب، اگرچه تذكره  نویسی در ادبيات فارسی را مد نظر دارد، راه گشای 
تحقيقات نوین در تاریخ ادبيات ایران است. در كتاب »احادیث و قصص مثنوی«، آن چهره نامی تالش 
كرده است تا احادیث و تمثيالت عربی مورد استفاده مولوی در كتاب مثنوی معنوی را ترجمه كند تا 
برای فارسی زبانان و افراد غير متخصص بيشتر مورد استفاده قرار گيرد. »طریق عشق: شرح غزلياتی 
چند از حافظ«، »تاریخ ادبيات ایران: بعد از اسالم تا پایان تيموریان«، »فرهنگ تازی به پارسی« و 
تصحيح »كليات شمس یا دیوان كبير«، »كليات شمس« و »فيه ما فيه از گفتار موالنا جالل الدین محمد 

مشهور به مولوی« از دیگر آثار ارزنده ی آن استاد گران قدر می باشند.

بدعی الزمان فروزان فر
صصی: زبان و ادبیات افرسی رشته تخ

سال و محل تولد: 1276، خراسان
وافت: 1349
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علی اکبر فرهنگی 
صصی: مدرییت و ارتباطات رشته تخ

سال و محل تولد: 1321، طالقان

علی اكبر فرهنگی استاد دانشکده ی مدیریت و استاد دانشگاه اوهایو است. 
وی از دوران كودكی شيفته ی خواندن و دانستن بود و با اشتياق فراوان در جهت فراگيری علوم 
گوناگون چون ادبيات، علوم دینی، زبان، مدیریت، جامعه شناسی، اقتصاد و ارتباطات تالش كرد. 
ليسانس  بازرگانی تهران است. مقطع فوق  بازرگانی مدرسه عالی  ليسانس مدیریت  ایشان دارای 
را در رشته ی جامعه شناسی دانشگاه تهران گذراند و همچنين دوره عالی مدیریت دانشگاه تهران را 
سپری كرد. استاد فرهنگی دكتری مدیریت را از مدرسه ی علوم رفتاری كاربردی و رهبری آموزشی، 
دكتری ارتباطات را از دانشکده ی ارتباطات دانشگاه اوهایو آمریکا و فوق دكتری ارتباطات سازمانی 
در آمریکا اخذ نمود. آن رادمرد آثار »ارتباطات انسانی« و »ارتباطات غيركالمی« را برای اولين بار در 

ایران به زبان فارسی پدید آورد.
از  است. همچنين  داشته  بازرگانی حضور  عالی  مدرسه ی  در  مدعو  استاد  عنوان  به  فرهنگی  دكتر 
تهران است. تدریس  دانشگاه  دانشکده ی مدیریت  به نام مدرسه ی عالی مدیریت گيالن و  استادان 
بزرگ  استاد  آن  می درخشد.  او  علمی  سوابق  در  اوهایو  دانشگاه  در  نيز  انسانی  ارتباطات  دروس 
دانسته هایش را به سازمان هایی چون مركز آموزش مدیریت دولتی، سازمان مدیریت صنعتی، مركز 
آموزش های دیپلماتيك وزارت امور خارجه، مركز آموزش وزارت نيرو، دانشکده ی علوم استراتژیك 

و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی منتقل كرده است.
كتاب »ارتباطات انسانی« سعی دارد كه فراگرد ارتباطی را بين انسان ها مورد بررسی قرار دهد و 
قوانين حاكم بر آن را دریابد. در نهایت این توانایی در خواننده ایجاد می شود كه مهارت ارتباطی 
بهتری یافته و در ارتباط با دیگران موفق تر عمل كند. »تکنولوژی و تکامل فرهنگی«، »ارتباطات 
غير كالمی: هنر استفاده از حركات و آواها«، »تنش در محيط كار: شناخت استرس های شغلی و 
با آنها« و »نظریه های ارتباطات سازمانی« از آثار ارزشمند استاد علی اكبر  شيوه های عملی مقابله 

فرهنگی می باشند.
دریافت جایزه چهره ماندگار جمهوری اسالمی ایران در رشته مدیریت در سال 1384 از افتخارات 

ایشان است.

علی اکبر فرهنگی 
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علی فالتی
علی فالتی استاد دانشکده ی پزشکی، رئيس اداره پزشکی قانونی وزارت دادگستری، رئيس كل اداره 

بهداری و صاحب كرسی بافت شناسی و رویان شناسی دانشکده ی پزشکی است.
او به زبان و ادبيات فارسی، زبان های فرانسه، انگليسی و عربی عالقه و تسلط داشت. وی در مدرسه ای 
آمریکایی تحصيل كرد و در مدرسه ی دارالفنون تهران مقدمات پزشکی را فراگرفت. ایشان تحصيالت 
خود را در دانشگاه ژنو به اتمام رساند. پایان نامه ی دكتر فالتی پيرامون »بيماری های دل و ماالریا« به 
نگارش درآمده بود. پس از بازگشت به وطن برای خدمت به جامعه ی ایران، با عشق و اميد در مطب 
شخصی خود مشغول به درمان بيماران شد. آن پزشك نامی، از استادان برجسته ی دانشکده   ی پزشکی 
تهران بود. آن پزشك رادمرد، به مدت دو سال در جایگاه اكسترن در محضر پروفسور گورفاین )استاد 
چشم پزشکی( و نزد پروفسور پونيا )استاد بيماری های گوش و حلق و بينی( حضور یافت. سپس در 
بيمارستان بيماری های روانی نزد پروفسور وبر به عنوان معاون دوم و بعد از آن نزد پروفسور پونيا به 

سمت معاون اول در حال كسب تجربه و تخصص بود. 
علی فالتی پزشك قانونی دادگستری تبریز بود و سپس ریاست اداره ی پزشکی قانونی تهران عهده دار 

شد. برای مدتی نيز معاونت وزارت بهداری را برعهده داشت. 
آن چهره كليدی در عرصه پزشکی در كتاب »از فروید به حافظ«، به موضوعاتی چون از خرافات به 
حقایق، مغناطيس حيوانی، مرابطه با ارواح، هيپنوتيسم، فروید و روانشناسی او، مشکل اودیپ وارونه، 
عشق عرفا و روان شکافی خواجه حافظ شيرازی پرداخته است. آثاری چون خوابيدن و خواب دیدن، 

بيماری شناسی همگانی و بافت شناسی نيز در كارنامه ی علمی روان شاد علی فالتی می درخشد.

علی فالتی
صصی: زپشکی رشته تخ

سال و محل تولد: 1268، تبرزی
وافت: 1339
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منصور فالمکی
صصی: معماری رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۳۱۳، مشهد

منصور فالمکی استاد دانشکده ی هنرهای زیبا، مدیر گروه آموزشی معماری، عضو شورای دانشکده ی 
هنر های زیبا و عضو هيأت مميزه دانشگاه تهران است.

او مدرک دكتری معماری را از دانشکده ی معماری ونيز، مدرک فنی شهرسازی را نيز از دانشگاه ميالن 
و مدرک مرمت بناها و شهرهای تاریخی را از دانشگاه رم دریافت نمود. دكتر فالمکی  در دانشگاه  
فارابی اصفهان ، دانشگاه  الزهرا، انستيتوی فنی تکنيوم  نفيس ، دانشکده های معماری آزاد اسالمی تهران  
و دانشکده  ی هنر دانشگاه  كرمان  تدریس می كرد. آن رادمرد بزرگ به علت قلم منحصر به فرد خود در 
عرصه ی معماری شهرت یافته است. البته شایان ذكر است كه متون او برای دانشجویان سال اول سخت 
و دشوار است. مشاركت در طرح  ها و اجرای مجموعه مهمان سرا و ناهارخوری در پارک ملي مشهد، 
دانشگاه  رسول  اكرم  دامغان، مجموعه ساختمان های استان داری كرمان، شهرک جوپارستان و مرمت موزه 
مقدم از جمله اقدامات ایشان است. وی همچنين در سمپوزیوم های اول  و دوم  و سوم  معماری ایران ، در 
كنگره  بين  المللی بازسازی مناطق  جنگ  زده ی  ایران  و در كنگره  جهانی نشانه گرهای خانه  سازی در اروپا 
نيز مشاركت فعال داشت. آن استاد بزرگ در طرح  مرمت  قره  كليسا و طرح  مرمت  شهری _بافت  قدیمی 

شيراز در نقش مدیر مسئول فعاليت داشت.
آن معمار برجسته در كميسيون طرح های معماری و شهرسازی شورای تخصصی شهر تهران عضویت 
داشت. منصور فالمکی مشاور عالي معماري بانك مركزي جمهوري اسالمي ایران در امور پژوهشي و 
طراحي مجموعه ي ساختماني بزرگ بانك، مشاور عالي مرمت معماري در كميسيون نظارت بر طرح و 

اجراي مرمت مجلس شوراي ملي )سابق( ایران و مسجد و مدرسه عالي سپه ساالر نيز بود.
كتاب »شکل گيری معماری در تجارب ایران و غرب«، با قلم خاص آن معمار نامی دارای بخش های 
مختلفی با عناوین معماری در ایران امروز، فرهنگ فضای ساخته شده، در تعریف معماری، درباره ی 
فرهنگ، معماری از ذهنيات تا عينيات، اندیشيدن منطقی و اندیشه ی منطق، اندیشه های عرفانی ایرانيان 
و جهان معماری، سير معماری ایرانی، سير معماری غربی و نگاهی به معماری معاصر در غرب و ایران 
است. كتاب »سيری در تجارب مرمت شهری »از ونيز تا شيراز«« نيز دارای چهار فصل: سيری در 
مرمت شهری، تحول شالوده شهرهای ایران و مسئله مرمت شهری، مسئله مرمت شهری و ویژگی های 
كالبدی شهرهای سمنان – كاشان – اصفهان – شيراز – كرمان – یزد و طرح تفضيلی شيراز قدیم است. 
كتاب »زیستگاه اشتراكی آرمانی« نيز به  گونه ای تدوین شده است كه از طریق طرح به هم پيوسته ای 
از پيشنهادهای عام، راه حلی برای مسائل شهری عصر حاضر ارائه دهد. همچنين به موضوعاتی  كه 
در رشته هایی چون جامعه شناسی، اقتصاد،  معماری و امور رفاه اجتماعی ریشه دارد و همه وابسته به 
برنامه ریزی شهری است، پرداخته است. »ریشه ها و گرایش های نظری معماری«، »باززنده سازی بناها و 

شهرهای تاریخی« و »تکنولوژی مرمت معماری« از دیگر آثار ارزنده ی آن استاد فرزانه می باشند.
 شناخته شدن به عنوان استاد نمونه، پژوهشگر نمونه، استاد پژوهشگر و مولف برحسته از افتخارات آن 
استاد فرهيخته است. دكتر منصور فالمکی همچنين در سال 1389 به عنوان چهره ماندگار عرصه معماری 

به جامعه علمی معرفی شد.

منصور فالمکی
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نصراهلل فلسفی
نصراهلل فلسفی استاد دانشکده ی ادبيات و علوم انسانی، مدیر و سرپرست مجالت اداری پست و 

تلگراف، تعليم و تربيت، مجله دانش سرای عالی، مجله ادبی مهر و روزنامه هفتگی اميد بود.
فلسفی دبستان و دبيرستان را در اقدسيه، دارالفنون و مدرسه ی فرانسوی آليانس گذراند. بعدها در 
وزارت پست و تلگراف و سپس وزارت خانه های فواید عامه و عدليه مشغول به كار شد. او رایزن 
فرهنگی ایران در ایتاليا و اسپانيا و استاد مدعو دانشگاه استراسبورگ فرانسه بود. وی اهميت تاریخ، 
مطالعه و تدریس آن را دارای پنج فایده ی آگاهی بخشی از گذشتگان، تقویت حس وطن پرستی، 
ابتکار،  و  ابداع  قوه  به  دادن  و حافظه و وسعت  تقویت هوش  اخالق آموزی،  تاریخ،  درس آموزی 
می دانست. ایشان همچنين از معدود افرادی است كه با نوآوری در حوزه ادبيات و تاریخ در تحول 

تاریخ نویسی و روزنامه نگاری معاصر ایران نقش تاثيرگذاری داشته است.
كتاب »زندگانی شاه عباس اول « به منظور شناساندن شخص شاه عباس و خصوصيات روحی و 
جسمی و اخالقی او، تعریف سياست داخلی و خارجی و نظامی اش، چگونگی رفتارش با مردم ایران و 
بيگانگانی كه به این كشور آمده اند، بيان عقاید مردم ایران و جهان گردان و فرستادگان بيگانه توسط 
دكتر فلسفی به نگارش درآمده است.  همچنين در دیباچه این كتاب نوشته است: »اگر از زندگانی 
مردان بزرگ تاریخ، تنها به بيان صفات نيکو و خدمات ایشان قناعت كنيم و اشتباهات سياسی، یا 
انحرافات اخالقی و روحی آنان را به عمد ناگفته گذاریم، حقيقت را تحقير كرده و تشخيص خواننده را 
به دروغ و فریب، از راه صواب منحرف ساخته ایم«. تاریخ اروپا در قرن نوزدهم و بيستم، تاریخ روابط 
اروپا و ایران در دوران صفوی، تاریخ ایران پيش از اسالم، تاریخ ایران بعد از اسالم و جنگ چالدران 

از دیگر آثار ارزنده ی آن استاد فرزانه می باشند.
از افتخارات این پژوهشگر نامی می توان به دریافت یك قطعه نشان درجه یك كمانداتوره از دولت 

ایتاليا اشاره كرد.

نصراهلل فلسفی
صصی: اترخی رشته تخ

سال و محل تولد: 1280، تهران
وافت: 1360
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جواد فیض 
صصی: ربق و کاویپمرت رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۳۳۱، قم

جواد فيض استاد دانشکده ی برق و كامپيوتر پردیس دانشکده های فنی، قائم مقام دفتر ارتباط با صنعت 
دانشگاه تبریز، رئيس دانشکده ی فنی دانشگاه تبریز و معاون تحصيالت تکميلی دانشکده ی مهندسی برق 

و كامپيوتر است. 
عضویت در فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی ایران، عضویت در انجمن مهندسی برق و الکترونيکی 
آمریکا و عضویت در آكادمی هنرها و علوم اروپا مدیترانه، بخشی از فعاليت های ارزنده ی علمی ایشان 

به شمار می رود.
دكتر فيض تجزیه و تحليل ماشين های القایی تکفاز، ترجمه هشت كتاب تخصصی مهندسی برق و انتشار 

210 مقاله علمی پژوهشی در نشریات داخلی و بين المللی را كارنامه ی علمی خود دارد.
آن استاد بزرگ به عنوان استاد نمونه كشوری از دانشگاه تهران و استاد برجسته بنياد ملی نخبگان شناخته 
شده است. وی همچنين نشان درجه یك پژوهش دانشگاه تهران و نشان نقره انيشتين از سازمان علمی 
فرهنگی سازمان ملل متحد را به خود اختصاص داده است. استاد فيض عالی مرتبه، پژوهشگر برجسته 
صنعت برق ایران و انجمن مهندسی برق و الکترونيك ایران است. مهندس فيض، برنده طرح پژوهشی 
نمونه دانشگاه نهران و كتاب برتر بخش بين الملل دانشگاه تهران است. از دیگر افتخارات آن استاد 

واالمقام كسب رتبه اول پژوهش های بنيادی جشنواره بين المللی خوارزمی می باشد. 

جواد فیض 
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علیرضا فیض
عليرضا فيض استاد دانشکده ی الهيات و معارف اسالمی، مدیرگروه فقه و مبانی حقوق اسالمی و عضو 

هيأت برنامه ریزی و تنظيم برنامه های دروس دانشکده ی الهيات است.
او از سنين كودكی هم زمان با تحصيل در مدرسه، به فراگيری علوم دینی مشغول بود تا در نهایت با 
اجازه حاج سيد محمد داماد، آیت اهلل العظمی فيض و آیت اهلل العظمی سيد محمد تقی خوانساری، به 
درجه اجتهاد رسيد. وی همچنين از محضر حاج سيد مهدی مازندرانی، عالمه طباطبایی، آیت اهلل العظمی 
بروجردی و امام خمينی )ره( بهره برده بود. ایشان دوره ی ليسانس را در رشته ی فلسفه و حکمت 
اسالمی دانشکده ی الهيات دانشگاه تهران گذراند و دوره دكتری در رشته ی فلسفه را نيز در همان 

دانشکده و با دفاع از رساله ی »انتقاد بر منطق ارسطو« به پایان رساند.
عليرضا فيض استاد فقه و اصول در دانشکده ی الهيات دانشگاه تهران و مدیر گروه فقه و مبانی حقوق 
اسالمی این دانشکده بود. عضویت در فرهنگستان علوم كشور، موسسه علمی سمت و مجمع التقریر 
بين المذاهب در سوابث علمی و اجرایی استاد فيض می درخشد. از دیگر فعاليت های آن استاد بزرگ 
،سرپرستی امتحانات طالب اهل سنت و حضور در كميته ارتقای اساتيد دانشگاه تهران به نمایندگی از 

دانشکده الهيات بود.
از آثار ارزنده ی آن استاد واالمقام می توان مبادی فقه و اصول، حقوق جزای عمومی اسالم، تطبيق در 
حقوق جزای عمومی اسالم، حقوق جزای اختصاصی )خصوصی( اسالم، مقارنه و تطبيق در حقوق جزای 

عمومی اسالم و نگارش مقاالت متعدد علمی را نام برد.
آن استاد فقيد در سال های 1360 و 1370 به عنوان استاد نمونه كشوری و در سال 1382 به عنوان 

چهره ماندگار عرصه فقه و حقوق اسالم معرفی شد.

علیرضا فیض
صصی: فقه و حقوق اسالم رشته تخ

سال و محل تولد: 1304، قم
وافت: 1397
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باقر قدریی اصل
صصی: اقتصاد رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۳۰۶، رشت

باقر قدیری اصل استاد دانشکده ی اقتصاد است.
استاد قدیری اصل بزرگ وار برای گذراندن دوره ی دكتری، سختی های زیستن در غربت را متحمل شد 
و از دانشگاه پاریس در رشته ی اقتصاد، مدرک دكتری خود را دریافت نمود. وی بودن در آن سرزمين 
را تاب نياورد و بعد از دفاع از رساله ی دكتری خود به وطن بازگشت. ایشان در طی دوره ای ریاست 
دانشکده ی اقتصاد را عهده دار شد و خدمات ارزنده ی به دانشجویان و استادان ارائه كرد. شایان ذكر است 

كه آن استاد فرهيخته در هيئت مؤسس انجمن اقتصاددانان ایران عضویت دارد.
كتاب های كليات علم اقتصاد، سير اندیشه اقتصادی، اقتصاد خرد، نظریه های پولی، پول و بانك و 
تحوالت اقتصادی ایران از آثار ارزنده ی آن استاد واالمقام است. دكتر قدیری اصل مقاالت متعددی به 
زبان های فارسی، انگليسی و فرانسوی به رشته تحریر درآورد كه از منابع ارزشمند این عرصه به شمار 

می آیند.
آن استاد واالمقام در سال 1353  نشان درجه دو فرهنگ وزارت آموزش و پرورش را دریافت نمود. 
همچنين به پاس خدمات ارزنده اش، از انجمن حافظان فرهنگ و هنر ایران لوح تقدیر اخذ كرد. دكتر 

قدیری اصل در سال 1372 به عنوان استاد ممتاز دانشگاه تهران معرفی شد.

باقر قدریی اصل
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بدرالزمان قریب

بدرالزمان قریب
صصی: زبان شناسی رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۳۰۸، تهران
وافت: ۷ مرداد ۱۳۹۹

دكتر بدرالزمان قریب دارای دكترای زبان شناسی از دانشگاه پنسيلوانيا آمریکا و عضو هيأت علمی 
زبان شناسی،  برجسته رشته  پژوهشگر  و  استاد  و  تهران  دانشگاه  انسانی  علوم  و  ادبيات  دانشکده 

ادیب، شاعر و سغدی پژوه است.
این استاد ممتاز دانشگاه بانی و مؤسس نخستين كرسی آموزش زبان سغدی در دانشگاه تهران، 
عضو  اروپا،  ایران شناسان  انجمن  افتخاری  عضو  ادب فارسی،  و  زبان  فرهنگستان  پيوسته  عضو 

انجمن بين المللی دست نوشته ها و كتيبه های ایرانی لندن بوده است.
دكتر بدرالزمان قریب با رتبه علمی استاد تمام، در زمان حيات پربار خود، به عنوان استاد مدعو با 

دانشگاه هاروارد و یوتای آمریکا نيز همکاری می كرد.
خدمات علمی دكتر قریب در حوزه مطالعات زبان های كهن ایرانی به ویژه سغدی، در تصحيح و 
قرائت متون كهن و آثار ادبی، فرهنگی و تاریخی ایران  زمين بسيار كارا و ثمربخش بوده و ِگره 
از كار پژوهشگران و محققان این فن در واژه گزینی و واژه یابی گشوده است. به همين علت هم 
بدرالزمان قریب را پژوهشگری نمونه و تالشگر در حوزه زبان های باستانی و ميانه ایران به ویژه 

زبان سغدی می دانند.
وی زندگی خود را صرف فراگيری زبانی كرد كه به گفته محققان، هزار سال زبان جاده ابریشم 
بود. زبان سغدی یکی از شاخه های زبان های ایرانی ميانه به شمار می رود و از زبان های ایرانی شاخه 
شمال شرقی و زبان ناحيه حاصل خيز سغد، واقع در ميان آمودریا و سيردریا با مركزیت سمرقند 

و در قزوین بوده است.
استادان كهن، دارای اشعار ثبت شده ای در  با سبك  از قریحه شاعری  بهره مندی  با  دكتر قریب 
گزینه ها و جنگ های شعر بوده و در انواع شعر از قصيده، غزل، مثنوی، دوبيتی و رباعی طبع آزمایی 

كرده است.
وی آثار و تأليفاتی دارد كه »فرهنگ زبان سغدی« با واژگان، لغات و تركيبات، شاخص ترین آنها 
به شمار می رود و باید گفت كه واژگان متعدد سغدی از متون بودایی، مانوی و مسيحی استخراج 
و در این فرهنگ بسياری از متون كهن ایرانی با بهره گيری از فرهنگ زبان سغدی، تصحيح و 
انگليسی و سه بخش تشکيل شده كه این  خوانده شده است. این فرهنگ از دو مقوله فارسی و 
سه بخش عبارتند از: بخش اصلی، واژه یاب فارسی، واژه یاب انگليسی كه موجب شده این اثر به 
عنوان یکی از كتاب های مرجع در زمينه تحقيق درباره زبان های كهن ایرانی در داخل و خارج از 

ایران به كار گرفته شود.
اثر ارزشمندی دیگر دكتر قریب »وسنتره جاتکه« و در واقع داستان تولد بودا به روایت سغدی 
است كه آن را به فارسی برگردانده است. این كتاب نيز شامل دو بخش است. در بخش نخست، 
منابعی درباره سرزمين سغد و نکات ارزشمندی در خصوص قوم آن شرح داده شده و در فصل دوم 

چکيده داستان و كيفيت دست نوشته آن و نيز متن اصلی روایت از تولد بودا آمده است.
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آنها »زبان های  مهمترین  از  دارد كه یکی  ترجمه  آثاری در حوزه  قریب همچنين  بدرالزمان  دكتر 
خاموش« است كه با همکاری دكتر یداهلل ثمره ترجمه و در دوره پنجم كتاب سال جمهوری اسالمی 
ایران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به عنوان كتاب سال برگزیده شد. كتاب »زبان های 
باستانی  را در حل معمای خطوط  دانشمندان  پيگير  خاموش«، سرگذشت كوشش ها و تالش های 
بازگو می كند و ما را با دقت نظر و روش های علمی و نظام یافتۀ آنان در رمزگشایی این خطوط و 

نيز تحليل علمی زبان های باستانی آشنا می سازد.
و  فارسی  زبان  به  پژوهشی  علمی،  مقاله  از 40  بيش  دارای  زبان شناسی  رشته  در  بنام  استاد  این 
مقاالت  نمونه  از  تازه یافته خشایارشاه«  »كتيبه  در چين«  و  پهلوی  كتيبه  انگليسی شامل )»كشف 
نيز در  بين المللی را  به شمار می رود.( و 10 عنوان سخنرانی در دانشگاه ها و مجامع علمی و  وی 

فعاليت های پژوهشی خود دارد.
از جوایز متعدد و افتخارات این بانوی علمی كشور می توان به دو كتاب فرهنگ زبان سغدی در 
سال 1374 و كتاب زبان های خاموش در سال 1365 اشاره كرد كه به عنوان كتاب سال برگزیده 
شدند. وی در سال 1377 از طرف انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و در سال 1381 از طرف سازمان 
صدا و سيما به عنوان چهره ماندگار این مرز و بوم برگزیده شد. همچنين به پاس خدمات ارزنده 
علمی دكتر قریب ، در دی ماه 1387، هفدهمين قاليچه ابریشمی جایزه ادبی، تاریخی بنياد موقوفات 

محمود افشار به وی اهدا شد.
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حسین قرچانلو
صصی: اترخی و تمدن ملل اسالمی رشته تخ

سال و محل تولد: 1319، تهران
وافت: 1397

حسين قرچانلو استاد دانشکده ی الهيات و معارف اسالمی و طراح مسائل تاریخی در كانون پرورش 
فکری كودكان و نوجوانان است.

او دوران كارشناسی، كارشناسی ارشد و دكتری را در رشته ی الهيات و معارف اسالمی دانشگاه تهران 
سپری كرد. عنوان پایان نامه ی كارشناسی ارشد استاد قراچنلو »ورود اسالم به هند در آغاز فتوحات 
اسالمی« و عنوان رساله دكتری آن استاد ارجمند »تطبيق لغات جغرافيایی فتوح البلدان بالذری با 
جغرافيای ارتش« است. وی پس از به پایان رسيدن تحصيالت اش به تدریس در دانشکده ی الهيات 
و معارف اسالمی دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد اسالمی مشغول شد و دانشجویان را از دانش خود 

بهره مند ساخت.
دكتر قر چانلو در تهيه و تنظيم قسمت هایی از دایرۀالمعارف شيعه و دایرۀالمعارف اسالم، نقش آفرین 

بوده است.
حرمين شریفين »تاریخ مکه و مدینه«، ترجمه المسالك و الممالك، ترجمه نُبَِذ من كتاب الخراج 
و صنعه الکتابه، ترجمه نُبَِذ من كتاب الخراج و صنعه الکتابه، تاریخ اسالم )دو جلد(، جغرافيای 
تاریخی كشورهای اسالمی )در دو جلد( كه جلد اول آن به عنوان كتاب سال دانشگاه تهران شناخته 
شد و ترجمه االعالق  النفسيه كه برنده كتاب سال جمهوری اسالمی در سال 1365 از آثار آن استاد 

واالمقام می باشند.

حسین قرچانلو
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محمد قریب
صصی: زپشکی رشته تخ

سال و محل تولد: 1288، تهران
وافت: 1353

محمد قریب استاد دانشکده ی پزشکی، رئيس بخش بيماری های كودكان در دانشکده ی پزشکی، 
پایه گذار و رئيس انجمن پزشکان كودكان ایران است.

او برای فراگيری دانش پزشکی راهی فرانسه شد. كار كردن در بيمارستان های پاریس، بسيار به 
گنجينه ی تجارب وی افزود. ایشان به عنوان نخستين ایرانی در آزمون انترنای پذیرفته شد. رساله 
دكتری دكتر قریب پيرامون »وقفه های تنفسی شيرخواران« بود. محمد قریب به وطن بازگشت چرا 
كه بر این باور بود كه باید دانش خود را در ایران عرضه و به جامعه ی ایران خدمت كند. محمد قریب 
پایه گذار مركز انتقال خون است. همچنين بيان كاربرد و چگونگی استفاده از آنتی بيوتيك از دیگر 
خدمات آن پزشك نامی است. محمد قریب را »پدر طب اطفال ایران« ناميده اند زیرا طب اطفال را 
پایه گذاری كرد و شاگردان بسياری در این حوزه تربيت كرد. آن پزشك دلسوز بر این باور بود كه 
طب با 2 مشکل  اساسی روبرو است. یکی مشکالت رایج و دیگری مشکالت نادر است؛ در واقع ما 
نيازمند آن هستيم كه مسائل رایج عمومی و ساده را كامال بسط دهيم، دیگران را راهـنمایی كنيم و 
در این  زمينه  آموزش دهيم. همچنين در شناساندن تـشنج به اطباء اصرار داشت كه مسائل را از جنبه 

علمی به جنبه اجتماعی آن بکشانند.
استاد محمد قریب در كنگره های مختلف بين المللی در كشورهایی چون فرانسه، آمریکا، كانادا، ژاپن، 
تركيه و اتریش حضور داشت. آن استاد واالمقام عضو هيئت مدیره انجمن بين المللی بيماری های 

كودكان نيز بود.
بيماری های اطفال نوشته ی دكتر قریب  به زبان فارسی  درباره  اولين كتاب  »بيماری های اطفال« 
بزرگ وار است. ایشان همچنين دارای مقاالت متعددی در زمينه طب كودكان در مجله های ملی و 

بين المللی می باشند. 
دریافت جایزه البراتوار تشریح دانشکده ی پزشکی، نشان دانش از دانشگاه تهران، نشان درجه ی اول 
فرهنگ از وزارت آموزش و پرورش و نشان عالی لژون دونور از دولت فرانسه از افتخارات روان شاد 

استاد محمد قریب می باشد.

محمد قریب
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احمد قهرمان
صصی: علوم گیاهی رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۳۰۷، بابل
وافت: ۱۳۸۷

احمد قهرمان استاد دانشکده ی علوم و پژوهش گر عرصه گياه شناسی است.
او در دوران دانش آموزی اش مسئوليت كتابخانه ملی شهر را بر عهده گرفته بود و از طریق درآمدی كه 
به دست می آورد، تحصيل می كرد. وی به صورت خصوصی تدریس می كرد، گاهی نقاشی می كشيد 
و گاهی عکس های سياه و سفيد را به عکس های رنگی تبدیل می كرد. وی در رشته ی طبيعی تحصيل 
می كرد و هم زمان دبير دبيرستان های تهران نيز بود. برای دوره ی كارشناسی ارشد راهی فرانسه شد و در 
مركز گياه شناسی »مونت پليه« می آموخت. از اقدامات مهم آن استاد بزرگ ایجاد »هرباریوم« و محيط 
آزمایشگاهی پژوهش در دانشکده ی علوم است كه دانشجویان را به تحقيق و پژوهش تشویق می كرد. 
آن گياه شناس برجسته در عکاسی نيز ماهر است و دانش گرافيك و نقاشی را نيز به كارهایش آورده 

بود تا آثار منحصر به فردی در عرصه گياه شناسی پدید آورد.
كتاب »فلور رنگی ایران« شامل عکس هایی است كه در طی سال هایی طوالنی توسط استاد قهرمان در 
رویشگاه های طبيعی این گياهان عکس برداری شده است. هر شماره اش مربوط به 250 گونه گياهی است 
و از هر گونه چندین عکس وجود دارد. منظور از فلور خود گياه با تمام مشخصات و جزئياتش است. در 
واقع زمانی كه كسی شکل گياه را می بيند تمام شرح را هم اگر نخواند، به گياه آشنایی پيدا می كند. دكتر 
قهرمان پيرامون انگيزه شکل گيری طرح فلور می گوید: »در زمان تدریس در دانشگاه، متوجه شدم كه 
دانشجویان مشکالتی در فهم موضوع دارند. توصيفاتی كه در مورد یك گياه داده می شود، تا دیده نشود، 
در ذهن جای نمی گيرد و ما در آن زمان به عکس گياهان دسترسی نداشتيم. همان موقع، اسالیدهای رنگی 
از گياهان تهيه كردم. كاری كه در آن موقع نادر بود. حدود 36هزار اسالید تهيه كردم، ولی این هم كارساز 
نبود چون وقت زیادی برای پيدا كردن گياه می گرفت و اگر كسی هم می خواست از آنها كپی برداری كند، 
گران تمام می شد. بعد تصميم گرفتم كه شکل هر گياه را نقاشی كنم چون در نقاشی هم دستی دارم، ولی از 
این كار هم منصرف شدم، چون اروپایيان از مدت ها قبل این كار را شروع كرده بودند و از ما خيلی جلوتر 
بودند. برای همين تصميم گرفتم یك فلور با عکس تهيه كنم. با كمك چند تن از دوستان عکس هایی تهيه 
كردیم كه در هر یك، جزیيات هر گياه از قبيل صفات جنس و صفات گونه نشان داده شده بود. و برای 
هر یك كدهایی مربوط به خانواده، گونه و جنس به طور جداگانه در نظر گرفتيم تا دسترسی به آن ها آسان 
باشد. این كدها راهنمای ما هستند هر وقت به طبيعت می رویم، كار نداریم كه مال كدام گونه است. در 
آن زمان چون كامپيوتر نبود، كد بندی كار خيلی مشکلی بود؛ ولی ارزش داشت. ما از 8 هزارگونه گياهی 
ایران، حدود 3 هزار گونه را به صورت فلور داریم و این كار بسيار عظيمی بود و در دنيا ما را به واسطه 
همين فلور می شناسند«. بافت و تشریح گياهان آوندی، گياه شناسی عمومی و گياه شناسی پایه ای از دیگر 

آثار ارزنده ی آن گياه شناس هنرمند است.
جایزه ملی كتاب سال در جشنواره كتاب سال جمهوری اسالمی ایران در سال  1374 به او اختصاص 
یافت. از سوی سازمان یونسکو نيز در جشنواره خوارزمی مدال بين المللی طالی انيشتين را دریافت 
نمود. آن استاد فقيد جایزه ملی محيط زیست و نشان درجه یك پژوهش را نيز دریافت كردند. چهره 

ماندگار عرصه گياه شناسی در سال 1382 به استاد احمد قهرمان تعلق یافت.

احمد قهرمان
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امیرانصر کاتوزیان
صصی: حقوق خصوصی رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۳۰۶، تهران
وافت: ۱۳۹۳

اميرناصر كاتوزیان استاد دانشکده ی حقوق و علوم سياسی، رئيس دانشکده ی حقوق و علوم سياسی و 
یکی از نویسندگان اصلی پيش نویس قانون اساسی جمهوری اسالمی است.

وی در دانشگاه تهران به تحصيل در رشته ی حقوق پرداخت. او با دفاع از رساله ای پيرامون »وصيت«، 
مدرک دكتری خود را اخذ نمود. 

ایشان به كادر قضایی دادگستری پيوسته و در محاكم حقوقی تهران فعاليت قضایی داشته است. 
كاتوزیان در دانشگاه، حقوق خصوصی به ویژه حقوق مدنی را تدریس می كرد. آن استاد عالی قدر برای 
مدتی نيز ریاست دانشکده ی حقوق را برعهده داشت. با تکيه بر خاطرات دانشجویان دكتر كاتوزیان، 
كالس های درس ایشان در سکوت مطلق برگزار می شده است. آن استاد بزرگ با عشق و حوصله از 
گنجينه ی دانش خود به شاگردان جویای علم خود درس می داد. آن استاد واالمقام مطالعات گسترده ای 
داشتند كه باعث تمایزشان از دیگر اساتيد بود. در واقع افزون بر مطالعه دقيق حقوق فرانسه، بر كتب 
فقهی اهل شيعه و نيز اهل تسنن تسلط و آگاهی دقيقی داشتند. در تفکر حقوقی استاد كاتوزیان، عدالت 

جایگاه واالیی داشت.
»از كجا آمده ام آمدنم بهر چه بود؟ زندگی نامه دكتر كاتوزیان« در چندین بخش به دوران كودكی و 
جوانی، دوران قضاوت، دوران دانشگاهی، پيش از انقالب، پس از انقالب، دوران انفصال و عزلت و 
بازگشت به دانشگاه پرداخته است. در كتاب »شيوه تجربی تحقيق در حقوق« پروفسور ناصر كاتوزیان، 
در جهت تمرین عملی برای اجرای قواعد تحقيق، مقاله های 1- تحول مفهوم تقصير در حقوق مسئوليت 
مدنی؛ 2- جایگاه حقوق اسالمی در نظم حقوقی؛ 3- نقد قانون گرایی افراطی؛ 4- سهم عدالت در تفسير 
قانون؛ 5- ستایش قرارداد یا اداره ی قرارداد و 6- تفسير قرارداد را به رشته تحریر درآورده  است. در 
مقدمه ی كتاب »قانون مدنی در نظم حقوق كنونی«، نگارنده بيان كرده است حکمت تدوین مجموعه 
قوانين، گردآوری قواعدی است كه طبع و هدف مشترک دارند و ارتباط آن ها به گونه ی اندام های یك 
پيکر است. این مجموعه ها به طور معمول، موارد اجرای مصادیق چند اصل مهم و بنيادی هستند. هر 
قاعده، سایه بر سر دیگری دارد و روح این تركيب و ارتباط، راهنمایی تفسير هر یك از قواعد جزئی 
است. آن حقوق دان برجسته در كتاب »توجيه و نقد رویه قضایی« به كليات و معرفی رویه قضایی و 
مقدمه ای در این باب پرداخته است و سپس در قالب موارد مستحدثه پرونده هایی را تشریح نموده و در 

خالل آن به توجيه و نقد رویه قضایی پرداخته است.
گامی بسوی عدالت، مقدمه علم حقوق، فلسفه حقوق، نظریه عمومی تعهدات و اثبات و دليل اثبات از 

دیگر آثار ارزنده ی دكتر كاتوزیان می باشند.

امیرانصر کاتوزیان
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علی محمد کاردان
صصی: علوم رتبیتی رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۳۰۶، زید
وافت: ۱۳۸۶

علی محمد كاردان استاد دانشکده ی روان شناسی و علوم تربيتِی، عضو انجمن های علمی جامعه شناسی 
و علوم تربيتی داخل و خارج از كشور و عضو پيوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی ایران است.

او دوره ی ليسانس فلسفه و علوم تربيتی را در دانشگاه تهران گذراند و برای تکميل تحصيالت خویش 
راهی سوئيس شد. زمانی كه به ایران بازگشت، به تدریس در دانشگاه تهران مشغول شد.

ایشان مدیریت دروس موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي، ریاست اداره  ی كل آموزش دانشگاه 
تهران و ریاست نخستين دانشکده ی علوم تربيتي كشور را عهده دار شده بود. مدیریت موسسه روانشناسی 
دانشگاه تهران، عضویت پيوسته فرهنگستان علوم، عضویت در شورای پژوهشی پژوهشگاه علوم 
انسانی و عضویت در هيئت مميزه دانشگاه تهران، در سوابق اجرایی آن استاد واالمقام می درخشد. 
دغدغه ی اصلی دكتر كاردان تغييرات رفتارهای دانشگاهی است و می گوید: »استادانی كه در حال 
حاضر مشغول به كار تدریس هستند، تمام وقت خود را صرف آموزش وپرورش دانشگاهی نمی كنند. 
این افراد غالبًا باید برای تأمين معاش از دانشگاهی به دانشگاه دیگر بروند و یا كارهای گوناگونی كه 
حتی تناسبی با تخصصشان هم ندارد، انجام دهند. بنابراین آن استادی كه خودش را وقف یك رشته 

می كرد و به ميل خود نه بر اساس مقررات، تقریبًا تمام وقت بود، در حال حاضر وجود ندارد«.
از آثار استاد كاردان می توان به روان شناسی دانش آموزش و پرورش، اصول راهنمایی در آموزش 
و پرورش، مراحل تربيت، روان شناسی اجتماعی، روان شناسی جمعی و روان شناسی اجتماعی، تاریخ 

روان شناسی و سيطره فلسفه در آخرالزمان اشاره كرد.
آن استاد ارجمند در سال 1382 به عنوان چهره ماندگار روانشناسی و علوم تربيتی معرفی شد. دریافت 
تقدیرنامه از سوی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در سال 1382 و مورد تجليل قرار گرفتن از سوی 

ریاست جمهوری در سال 1380 از افتخارات آن رادمرد بزرگ است. 

علی محمد کاردان
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نصرت اهلل کاسمی
صصی: زپشکی رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۲۸۷، تهران
وافت: ۱۳۷۴

نصرت اهلل كسامی استاد بيماری های همگانی و تجربی دانشکده ی پزشکی، نماینده مجلس شورای ملی 
و رئيس كتابخانه دانشکده ی پزشکی است.

او از دانشجویان مستعد و توان مند دانشکده ی پزشکی بود. رساله ی دكتری آن استاد بزرگ پيرامون 
قطع عصب سياتيك حوصلی زنان بود و با دفاع از آن توفيق یافت مدرک دكتری خود را اخذ نماید.

وی با اشتياق فراوانی بيماری های عمومی را در دانشکده ی دندان پزشکی تدریس می كرد تا نسل 
جدیدی از پزشکان را آماده ی خدمت به جامعه بکند. در دوره ای از سوی مردم ساری به عنوان نماینده 
در مجلس شورای ملی حضور یافت. همچنين دبير كل بنياد نيکوكاری نوریانی و وزیر مشاور در دولت 
دكتر اقبال بود. اداره امور كتابخانه و انتشارات فنی دانشکده پزشکی تهران نيز از جمله فعاليت های 

ارزنده ی دكتر كسامی بود.
بيماری های غدد مترشحه، چهارصد سال بعد از فردوسی، ترجمه كتاب راه خوشبختی دكتر پوشه در 
اخالق و بهداشت، آنچه باید یك جوان بداند و اندوكرینولوژی از آثار علمی دكتر نصرت اهلل كسامی 

می باشند.

نصرت اهلل کاسمی
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رپوزی کردوانی
صصی: کشاورزی )عمران کوری( رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۳۱۰، گرمسار
وافت: ۱۴۰۰

پرویز كردوانی استاد دانشکده ی جغرافيا، مدیر كل دفتر مطالعات آموزشی دانشگاه، رئيس مركز 
تحقيقات مناطق كویری و بيابانی و از هيأت مدیره بنياد مطالعات آسيایی است.

او برای تحصيل در رشته ی عمران كویر راهی آلمان شد و توفيق یافت مدرک دكتری خود را در آن 
كشور دریافت نماید. وی پس از بازگشت به ميهن، در دانشکده ی كشاورزی اروميه تدریس را آغاز 
نمود. سپس به همين منظور در دانشگاه تهران حضور یافت. استاد كردوانی برای حل برخی از مسائل 
جغرافيایی كشور مانند مسئله گرد و غبار در ایران و تثبيت خاک بيابان ها، پاشيدن ریگ را به جای 
مالچ پيشنهاد كرده است زیرا مالچ بو دارد، زمين را سياه می كند، تمام منطقه را گرم تر می كند، گياهان 
و موجودات زنده را از بين می برد، نمی توان روی آن رفت وآمد كرد، هزینه اش باال است و به تکنولوژی 
پيشرفته نياز دارد. ایشان از مخالفان احيای دریاچه اروميه بود زیرا بر این باور بود كه دریاچه اروميه 
بيمار است و مداوا نمی شود. وجود چاه های بسيار زیاد در پيرامون دریاچه را از علل كم شدن آب 
دریاچه برمی دانست. پرویز كردوانی پيش بينی كرده بود كه تا 50 سال دیگر ایران نه آب سطحی 

خواهد داشت و نه آب زیرزمينی.
عضویت در بنياد مطالعات آسيایی، شبکه آب خاورميانه، هيئت امنای صلح سبز و كميته بيابان زدایی 

انجمن متخصصان محيط زیست ایران از جمله فعاليت های استاد كردوانی است.
جغرافيای خاک، حفاظت خاک، مناطق خشك، اكوسيستم، منابع و مسائل آب در ژئوهيدرولوژی و 

خشکسالی از آثار پدرعلم كویرشناسی ایران می باشند.
ایشان به عنوان چهره ماندگار عرصه عمران كویر در سال 1384 به جامعه علمی معرفی شد. شناخته 
شدن به عنوان استاد نمونه دانشگاه تهران از افتخارات آن استاد عالی مرتبه است. پدر كویرهای ایران، 

برنده جایزه »مهرگان علم« به خاطر تأليف بهترین كتاب سال در زمينه محيط زیست نيز است.

رپوزی کردوانی
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امیر بانو کریمی
صصی: زبان و ادبیات افرسی رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۳۱۰، تهران

دكتر اميربانو كریمی دكترای زبان و ادبيات فارسی و عضو هيأت علمی دانشکده ادبيات و علوم انسانی 
دانشگاه تهران، با تخصص اصلی سبك هندی و صائب شناسی، استاد و پژوهشگر بنام رشته زبان و 
ادبيات فارسی، مصحح، صائب پژوه، نویسنده، محقق و پژوهنده در مركز تحقيقات علوم انسانی است.

وی از صائب شناسان صاحب نام ایران است كه دیوان و كليات صائب را در سال های 1333 و 1345 
تصحيح و به چاپ رسانده است. استاد كریمی كه از محضر استادانی چون معين، خانلری و همایی بهره 
برده، رساله دكترای خویش را تصحيح انتقادی جوامع الحکایات و لوامع الروایات قرار داد كه در سال 

1355 به چاپ رسيده و مورد استقبال جامعه ادبی قرار گرفت.
دكتر اميربانو كریمی از نویسندگانی است كه بيشتر در متون كالسيك چه نظم و چه نثر به پژوهش 
پرداخت و به طور كلی می توان گفت زمينۀ مطالعات، پژوهش ها و تصحيحات وی متون نظم و نثر 

كالسيك بوده است.
این استاد بنام زبان و ادب فارسی، در كنار تدریس، تفحص و تحقيق در متون كهن را به جد دنبال 
كرده و آثار ماندگاری را نيز از خود به جای گذاشته است از آن جمله می توان به آثاری چون »دویست 
و یك غزل صائب« همراه با شرح كامل ابيات اشاره كرد. همان گونه كه از عنوان كتاب برمی آید، 
شارح، 201 غزل را از صائب، انتخاب و با نگاه دقيق و موشکافانه، توضيحاتی دربارۀ شعر صائب ارائه 
داده كه نشان دهنده تخّصص و تعّمق نویسنده در این زمينه است. از امتيازهای این اثر، اشاره به زیبایی 

سخن صائب و ابتکارات شعر او در ضمن كالم است.
از سایر آثار دكتر اميربانو كریمی می توان به »تصحيح دیوان قاضی سعيد قمی«، »گردآوری، تدوین 
و شرح دیوان اميری فيروزكوهی« و دیوان فياض الهيجی اشاره كرد كه با نگاهی منتقدانه، نسخه هایی 
از مرحوم فرخ خراسانی، آیت اهلل العظمی گلپایگانی و آیت اهلل نجفی مرعشی در این اثر جمع آوری 

شده است.
همه قصاید فياض در منقبت ائمه دین عليهم السالم به ترتيب زمانی در كتاب رعایت شده و بقيه اقسام 
شعرها به ترتيب معمول یعنی، حرف اول و آخر مصرع الفبایی مرتب شده مگر غزل شروع آن مطلع. 
همچنين كتاب »مقدمه، تنظيم و تصحيح تاریخ موسيقی حسن مشحون« از آثار فرهيخته این بانوی 
ادب و زبان فارسی است كه در مقدمه آن، نکات مهمی در مورد پيدایش موسيقی ایران، چگونگی 
ادامه حيات آن، سرگذشت نوازندگان و موسيقيدانان ایرانی و شرح اصطالحات موسيقایی و نکات 
جالب و خواندنی بسيار دیگری گردآوری شده است. »تصحيح انتقادی حدیقۀ حکيم سنایی غزنوی«، 
»منتخب حدیقه الحقيقه حکيم سنایی« نيز از آثار فاخر دكتر اميربانو كریمی است. همچنين در آثار این 
دانشمند كشور می توان به برخی از مقاله های وی از جمله »منابع گمشده جوامع الحکایات«، »حالج سکه 

دورویه«، »تجلی زن در شعر فارسی« و »بيماری صبا« اشاره كرد.
انتخاب به عنوان چهره ماندگار زبان و ادبيات فارسی در چهارمين همایش چهره های ماندگار در سال 

1383 از افتخارات این استاد تمام دانشگاه تهران است.

امیر بانو کریمی
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نوراهلل کسایی
صصی: اترخی تمدن و فرهنگ اسالمی رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۳۱۸، شهرضا
وافت: ۱۳۷۹

نوراهلل كسایی استاد دانشکده ی الهيات و معارف اسالمی و مدیر گروه تاریخ و تمدن اسالمی است. 
او در رشته ی زبان و ادبيات عربي در دانشگاه اصفهان به تحصيل پرداخت. وی دوره ی كارشناسي ارشد 
و دكتري را در دانشکده ی الهيات و معارف اسالمي ادامه داد و با دفاع از رساله دكتري خود با عنوان » 
مدارس نظاميه و تاثيرات علمي و اجتماع آن « از رشته ی فرهنگ عربي و علوم قرآني فارغ التحصيل شد. 
ایشان در دانشگاه تهران زبان و ادبيات عرب را با نهایت تسلط و عالقه تدریس می كرد و دانشجویان 
بسياری را از علم خود بهره مند می ساخت. استاد كسایی درس گفتار های شان در زمينه ی تاریخ اسالم، 
تاریخ تمدن و فرهنگ اسالمي و تاریخ آموزش و پرورش در ایران و اسالم را تدریس بود و به خوبی 
شاگردان خود را به مرور گذشته و فهم آن چه دیگر نيست اما بر تمام آن چه كه هست اثر گذاشته است، 

عالقه مند كرده بود. 
ترجمه تاریخ بيمارستان ها دراسالم، ترجمه ذكر اخبار اصفهان، فرهنگ نهادهای آموزشی ایران: از روزگار 
باستان تا تأسيس دولت صفوی ویژگی، مدارس نظاميه و تأثيرات علمی و اجتماعی آن، منتخب النصوص 
التاریخيه و الجغرافيه و نگارش بيش از صد مقاله در حوزه های مختلف فرهنگ و تمدن اسالمی در 

كارنامه ی علمی آن استاد ارجمند می درخشد.

نوراهلل کسایی
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حسین کشی افشار
صصی: مهندسی ژئوفیزیک رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۲۸۹، تهران

حسين كشی افشار استاد مؤسسه ژئوفيزیك، بنيان گذار دانش ژئوفيزیك در كشور و تأسيس كننده 
مؤسسه ژئوفيزیك دانشگاه تهران )نخستين مركز مطالعات ژئوفيزیکی در ایران( است.

او از جمله دانشجویانی است كه برای ادامه ی تحصيالت عازم اروپا شد. وی در دانشگاه كمبریج 
انگلستان به آموختن مشغول شد و در رشته ی ژئوفيزیکی معادن مدرک دكتری دریافت كرد. ایشان 
از استادان به نام دانشکده ی فنی است. مؤسسه ی ژئوفيزیك دانشگاه تهران توسط آن استاد بزرگ بنيان 
گذاشته شد، این مركز تحقيقاتی علمی نتيجه ی تحقيقات خود را با صد و پنجاه مركز تحقيقاتی دیگر 

بين المللی مبادله می كرد و از تاثيرگذار ترین مراكز مطالعاتی و پژوهشی ایران بود.
مهندس كشی افشار مشاور عالی وزارت صنایع و معادن، مدیریت كل معادن كشور و ریاست دانشکده ی 
نفت را عهده دار بوده است. وی در هيئت مدیره خلع ید در زمان ملی شدن صنعت نفت و كميسيون ملی 
یونسکو عضویت داشته است. همچنين آن استاد بزرگ نماینده دانشگاه تهران در سازمان بين المللی 
شورای تحقيقات علوم وابسته به سازمان ملل است. از اقدامات مهم مهندس كشی افشار برگزاری یك 
رشته سخنرانی در تلویزیون و رادیو پيرامون ژئوفيزیك است. آن استاد گران قدر برای تربيت كادر 
ژئوفيزیك ایران، تسهيالتی را فراهم كرده و با هزینه ی شخصی خود برای موسسه ژئوفيزیك تجهيزات 
مورد نياز را خریداری كرده است. آن مهندس برجسته در ایجاد طرح انفجارات و لرزش های زمين با 

سازمان زمين شناسی آمریکا و دانشگاه تهران همکاری داشته است. 

حسین کشی افشار
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ابوالقاسم گرجی
صصی: فلسفه و حکمت اسالمی رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۳۰۰، تهران
وافت: ۱۳۸۹

الهيات و حقوق، مدیرگروه حقوق جزا و جرم شناسی،  استاد برجسته ی دانشکده ی  ابوالقاسم گرجی 
سرپرست بخش حقوق كشورهای اسالمی و عضو هيأت علمی و امنای دایره المعارف بزرگ اسالم است.

او از محضر بزرگانی چون سيد محمد قصير، شيخ محمدحسين بروجردی، آیت اهلل آقا شيخ محمدرضا 
تنکابنی و آیت اهلل آقا ميرزا محمدعلی شاه آبادی، كسب فيض كرد. وی در دانشکده ی معقول و منقول 
)الهيات( حضور یافت و مدرک كارشناسی فقه و مبانی حقوق اسالمی را اخذ نمود. كارشناسی ارشد را در 
رشته ی فلسفه و حکمت اسالمی گذراند و با دفاع از رساله اي پيرامون عمومات عقود و ایقاعات، دكتری 

خود را دریافت كرد. 
آن استاد به قلم رسا و شيوای خود آثاری چون تاریخ پيامبر اسالم )تکمله(، تاریخ فقه و فقها، حقوق 
جزای اختصاصی، آیات االحکام، دیات و جامع الشتات، الصرف و النحو و القرائه و تفسير جوامع الجامع 

)4 جلدی( را   پدید آورده است.
كتاب تحقيقی » تصحيح جوامع الجامع « به عنوان كتاب برگزیدۀ ممتاز ده سالۀ اول انقالب انتخاب شد. 
همچنين به عنوان چهره های ماندگار سال 1381 به جامعه ی علمی معرفی شد و توفيق یافت نشان درجه 

یك علمی از رئيس جمهور را دریافت كند.

ابوالقاسم گرجی
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محمود گالبچی
صصی: مهندسی راه و ساختمان رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۳۳۶، مشهد

محمود گالبچی استاد دانشکده ی معماری پردیس هنرهای زیبا، پایه گذار رشته های تکنولوژی معماری 
و مدیریت پروژه و ساخت در دانشگاه تهران، تأسيس كننده قطب علمی فناوری معماری و عضو هيأت 

امنای انجمن مفاخر معماری ایران است.
دكتری  كرد.  سپری  را  ارشد  كارشناسی  و  كارشناسی  دوره  تهران  دانشگاه  فنی  دانشکده  در  او 
مهندسی راه و ساختمان با تخصص سازه در معماری و فوق دكتری سيستم های ساختمانی خود را 
نيز در دانشگاه ليدز انگلستان گذراند. وی دروس متعددی را در دانشگاه های ایران و انگلستان 
تدریس می كند. ایشان از استادان برجسته و نامی دانشکده ی معماری دانشگاه تهران است. همچنين 
دارای كرسی یونسکو در معماری است و ریاست شورای فناوری های نوین ساختمانی را بر عهده 
دارد. عضویت در كميته فرهنگ و تمدن شورای انقالب فرهنگی، عضویت در سازمان ها و مجامع 
نيز در سوابق اجرایی آن استاد بزرگ  بين المللی متعدد در زمينه معماری و مهندسی ساختمان 
ذكر شده است. آن استاد گران قدر مشاور عالی سازمان های تخصصی ملی و بين المللی در زمينه 
معماری و مهندسی عمران، مشاور عالی آستان قدس رضوی و سردبير مجله بين المللی است. استاد 
گالبچی محاسبه و طراحی ده ها پروژه  بزرگ ساختمانی در كشور را بر عهده داشته و داور بسياری 

از مسابقات معماری در سطح ملی و بين المللی بوده است.
به مکانيك جامدات، سازه در معماری، درک رفتار سازه ها،  بزرگ، می توان  آثار آن مهندس  از 
سيستم های ساختمانی آینده، نگاهی به معماری فردا، استاتيك كاربردی برای دانشجویان معماری و 

مهندسی عمران و سازه های مشبك فضایی را نام برد.
و  راه  مهندسی  و  معماری  در  ایران  اسالمی  جمهوری  ماندگار  چهره  عنوان  به  گالبچی  مهندس 
ساختمان، استاد نمونه دانشگاه تهران، استاد نمونه دانشگاه های كشور، پژوهشگر برجسته دانشگاه 
تهران و پژوهشگر برجسته دانشگاه های كشور نام آور شده است. از 70 جلد كتاب منتشرشده توسط 
آن مهندس نامی، تاكنون 18 كتاب به عنوان كتاب سال جمهوری اسالمی ایران و كتب برگزیده 

دانشگاهی انتخاب شده است.

محمود گالبچی
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حسین گل گالب
صصی: علوم طبیعی )گیاه شناسی( رشته تخ

سال و محل تولد: 1274، تهران
وافت: 1363

حسين گل گالب استاد دانشکده ی علوم و دانشکده ی پزشکی، استاد گياه شناسی علمی و عملی پزشکی، 
رئيس آزمایشگاه بيولوژی گياهی، معاون دانشکده ی پزشکی و عضو پيوسته و سردبير فرهنگستان 

زبان است.
او در رشته ی علوم قضایی و سياسی در دانشگاه عالی حقوق به تحصيل پرداخت. سپس به تحقيق 
درباره علم گياه شناسی روی آورد و چندین سال در دبيرستان نظام و دانشکده ی پزشکی گياه شناسی 
به تدریس پرداخت. در نهایت مدرک دكتری خود را در رشته ی علوم كسب كرده و به تدریس 
فيزیولوژی گياهی در دانش سرای عالی و رشته ی گياه شناسی در دانشکده ی پزشکی مشغول گشت. 
استاد گل گالب بيش از پنجاه قطعه نمایش كالسيك برای هنرستان هنرپيشگی ترجمه كرد. سرودن 
ترانه هایی برای كودكان نيز از جمله فعاليت های او است. عالقه به عکاسی نيز آن استاد را به عکاسی 
از پوشش گياهی نيز وادار كرده بود. همچنين آن استاد فرهيخته اولين نفری بود كه آزمایشگاه های 

گياهی ایران را به ميکروسکوپ مجهز نمود.
آن استاد نامی برای مدتی معاونت دانشکده ی پزشکی را بر عهده داشت. سپس به عنوان مدیر كل دبيرخانه 
دانشگاه و ریاست انجمن بيولوژی ایران انتخاب شد. ریاست هيئت موسسان و هيئت امنای مدرسه عالی 

علوم اراک نيز از جمله مسئوليت هایی است كه آن استاد بزرگ پذیرفته بود.
راهنمای گياهی، گياه شناسی پزشکی، فرهنگ گياهان معمولی و دارویی، نباتات ایران و فرهنگ نامه 

بيولوژی از آثار ارزنده ی آن استاد واالمقام می باشند.

حسین گل گالب
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محمدحسن گنجی
صصی: جغرافیا رشته تخ

سال و محل تولد: 1289، بیرجند
وافت: 1391

و  نوین  جغرافيای  دانش  بنيان گذار  انسانی،  علوم  و  ادبيات  دانشکده ی  استاد  گنجی  محمدحسن 
هواشناسی، رئيس هواشناسی ایران، رئيس هواشناسی منطقه آسيا و عضو كميته اجرایی سازمان 

هواشناسی جهان است.
او در رشته ی تاریخ و جغرافيا دارالمعلمين عالی به تحصيل پرداخت. وی سپس به همراه دانش آموختگان 
دانش سرای عالی برای ادامه  تحصيل عازم فرانسه شد. ایشان دليل گرایش به جغرافيا و به ویژه هواشناسی 
را رویداد خشکسالی و سيلی می داند كه در روزگار كودكی و نوجوانی در زادگاهش اتفاق افتاده و به 
روستایيان آسيب غيرقابل جبرانی وارد كرده است. آن استاد پس از بازگشت به ایران به عنوان دبير در 
دانشکده ی  ادبيات و دانش سرای عالی به تدریس جغرافيا پرداخت. بعد از آن به آمریکا رفت و درجه  
دكتری در جغرافيا را اخذ نمود. خاطره نویسی بخش جدایی ناپذیر زندگی استاد گنجی است و دارای 
حدود 40 تا 50 جلد كتابچه است  كه رویدادهای روزانه  زندگی خود به سان شرح مسافرت های داخلی 
و خارجی و مشاركت هایش در كنگره ها و همایش های علمی بين المللی و برخورد با شخصيت های 
علمی را در آن به نگارش درآورده است. با كوشش های دكتر گنجی، ارزش هواشناسی و سودمندی 
آشکار شد تا جایی كه امروزه سازمان هواشناسی ایران یکی از بزرگ  ترین دستگاه های علمی در سطح 

ملی و بين المللی به شمار می رود.
 مدیریت گروه جغرافيا،  ریاست دانشکده ی ادبيات و علوم انسانی و معاونت   دانشگاه تهران، ریاست 
اداره كل هواشناسی ایران و ریاست هواشناسی   منطقه آسيا نيز از جمله مسئوليت هایی است كه آن 
جغرافی دان برجسته بر عهده داشته است. پدر علم جغرافيای ایران، در كميته رهبری اطلس اقليمی  ایران 
و در كميته  اجرایی سازمان هواشناسی جهان عضویت داشت. همچنين مشاور رئيس سازمان جغرافيایی 

نيروهای مسلح  و مشاور دانشکده علوم زمين    دانشگاه شهيد بهشتی نيز بود.
»اطلس اقليمی ایران« حاوی نقشه مناطق محيط زیست ایران، نقشه كویرها، نقشه تاالب های ایران، 
نقشه شبکه رودخانه ای ایران، نقشه پراكنش بارندگی و نقشه جنگل ها است. جغرافيا در ایران از 
دارالفنون تا انقالب اسالمی، تاریخچه جغرافيا در جهان اسالم ، نامه هایی از قهستان و تاریخ جغرافيای 

اسالمی از آثار آن جغرافی دان نامی است.
در سال 2001  از سوی سازمان جهانی هواشناسی، دكتر محمدحسن گنجی به عنوان دانشمند برتر 
جهان و دانشمند سال هواشناسی معرفی شد. در بيست و نهمين كنگره  اتحادیه بين المللی جغرافيایی در 
كره   جنوبی در سال 2000 نيز به عنوان یکی از 15 جغرافی دان  برجسته جهان معرفی شد و  از سوی 

سازمان هواشناسی جهانی، جایزه علمی سال را دریافت نمود.  

محمدحسن گنجی
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کارولوکس
صصی: مهندسی کنترل رشته تخ

سال و محل تولد: 1328، اصفهان
وافت: 1389

كارولوكس استاد دانشکده ی فنی، رئيس گروه برق و كامپيوتر، مدیر مؤسس قطب علمی كنترل و 
پردازش هوشمند و عضو وابسته مركز بين المللی مهندسی ژنتيك و بيوتکنولوژی است.

او دوره ی كارشناسی ارشد را در رشته ی مهندسی كنترل دانشگاه تهران گذراند. همچنين دوره ی دكتری 
خود را در دانشگاه بركلی در كاليفرنيا و در رشته ی كنترل سيستم ها و با گرایش فرعی اقتصاد مالی سپری 
كرد. كارو به دانشجویان خود تاكيد می كرد كه به جای مطالعه ی جزوات درسی، كتاب های درسی و در 
مرحله بعد بجای مطالعه ی كتب درسی، به مطالعه ی مقاالت علمی بپردازند و بر قدرت تحليل شان و تفکر 
انتقادی تکيه كنند. او از نخستين كسانی بود كه »پژوهش در سيستم های پيش بينی هوشمند در ایران« 
را سرلوحه ی كار خود قرار داد. موضوعاتی چون محاسبه هاي زیستي، هوش محاسبه اي، سيستم هاي 
نامشخص، كنترل هوشمند، شبکه هاي عصبي، سيستم هاي چندعاملي، داده كاوی، مدل سازي مالي و 
مدیریت دانش برای تحقيق و پژوهش مورد توجه او قرار گرفته بودند. به عقيده ی آن استاد محبوب، 

»هدف از كالس، انتقال اطالعات نيست، بلکه انجام تحقيقی مشترک است«.
ایشان در مراكز علمی مختلفی چون دانشگاه گاریونيا، دانشگاه بركلی كاليفرنيا، دانشگاه تورنتو، موسسه 
ریاضيات كاربردی، موسسه علوم چين، موسسه فيزیك ایروان و دانشگاه جورج-آگوست گوتينگن به 
عنوان استاد مدعو حضور داشتند. آن پژوهشگر برجسته، مدتی به عنوان مشاور معاون وزیر فرهنگ و 
آموزش عالي مشغول به كار بود. آن استاد عالی مرتبه به عنوان مشاور عالی با سازمان هایی چون بانك 
ملت، مهندسين مشاور توسعه ي راه آهن جمهوري اسالمي ایران، همکار پژوهشي شركت اونتاریو، وزارت 

نيرو، شركت سهامي بانکداران ایراني و انجمن مهندسين مشاور همکاری داشته است.
كارو به عنوام چهره ماندگار عرصه علم رباتيك شناخته شده و جایزه بين المللی رتبه نخست هفتمين 

جشنواره خوارزمی در پژوهش های بنيادین را دریافت كرده است. 

کارولوکس
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احمد متین دفتری
صصی: حقوق رشته تخ

سال و محل تولد: 1275، تهران
وافت: 1350

احمد متين دفتری استاد دانشکده ی حقوق و علوم سياسی، دومين وزیر دادگستری نوین، قاضی داوری 
بين المللی الهه و داور حقوقی و نماینده دولت در جامعه ملل است.

استاد متين دفتری برای فراگيری دانش حقوق رهسپار اروپا شد و در دانشگاه لوزان شهر برن به 
علم آموزی مشغول شد. رساله دكتری وی پيرامون الغای كاپيتوالسيون در ایران بود و توفيق یافت با 

دفاع از آن، مدرک دكتری خود را اخذ نماید.
ایشان تجربه ی كار در وزارت امور خارجه و وزارت عدليه را دارد. همچنين برای مدتی در دادگاه های 
فرانسه، سوئيس و آلمان به تجربه اندوزی و كسب تخصص مشغول بود. آن استاد بزرگ تجربه ی 
تدریس در مدرسه نظام، مدرسه صنعتی، مدرسه عالی حقوق و علوم سياسی و سرانجام دانشکده حقوق 
دانشگاه تهران را دارا است و از گنجينه ی علم خود به دانش آموزان و دانشجویان جویای علم ارزانی 
داشته است. آن حقوق دان نامی ریاست هيات نمایندگی ایران در یازدهمين كنگره بين المللی جزایی، 
ششمين كنفرانس بين المللی حقوق جزایی و دومين كنفرانس بين المللی حقوق تطبيقی را بر عهده 

داشته است.
محاكمات فوری، آئين دادرسی مدنی و آئين دادرسی كيفری از آثار برجسته و ارزشمند آن استاد فقيد 

هستند.

احمد متین دفتری
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فتح اهلل مجتبایی
صصی: اترخی ادیان رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۳۰۶، تهران

فتح اهلل مجتبایی استاد دانشکده ی الهيات و معارف اسالمی، عضو هيأت علمی بنياد دایره المعارف بزرگ 
اسالمی و عضو پيوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی است.

او از دانشکده ی زبان و ادبيات دانشگاه تهران و دانش سرای عالی، ليسانس گرفت و به تدریس ادبيات 
و زبان های خارجی در دبيرستان های اراک و تهران و دانش سرای عالی مشغول شد. سپس در دانشگاه 
هاروارد حضور یافت و دوره ی فوق ليسانس را در رشته ی تاریخ تطبيقی ادیان و دوره ی دكتری را در 

رشته ی تاریخ ادیان و فلسفه های ایران و هند گذراند.
ایشان از سوی وزارت فرهنگ مأمور تهيه و تدوین كتاب درسی ادبيات برای دبيرستان های ایران شد. 
دكتر مجتبایی با مجله ی سخن و مؤسسه ی فرانکلين همکاری داشت. وی همچنين مدیریت خانه های 
فرهنگی ایران در الهور و رایزنی فرهنگی ایران در هند را بر عهده داشته است. عضویت پيوسته ی 
فرهنگستان زبان و ادب فارسی نيز از جمله فعاليت های آن استاد بزرگ است. به باور آن استاد فرزانه، 
»روشنفکر كسی است كه بتواند در شرایط موجود، خودش و محيط خودش و دنيای خارج و جریان های 
حاكم بر آن را بشناسد. برای روشنفکرانی كه تاریخ و جغرافيای زمان و مکان خود را نمی دانند و 

قدرت های حاكم بر جریان تاریخ را نمی شناسند هيچ رسالتی قائل نيستم«.
شعر جدید فارسی، چيترا و گزیده اشعارتاگور، بوطيقا، هنر شاعری، ترجمه گزیده اشعار رابرت فراست، 
طوطی نامه، تاریخ ادبيات ایران از فردوسی تا سعدی، رأی و برهمن، روضه العقول )مرزبان نامه بزرگ( 

و عصر طالیی یونان و فلسفه و هنر آن از آثار ارزنده ی آن رادمرد بزرگ می باشند.
آن استاد فرهيخته به عنوان چهره ماندگارعرصه تاریخ ادیان شناخته شده است. دریافت نشان درجه یك 
فرهنگ و هنر از رئيس جمهوری نيز از افتخارات او است. همچنين از خدمات علمی و فرهنگی آن استاد 

بزرگ در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی تقدیر و تجليل شده است.

فتح اهلل مجتبایی
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جالل الدین مجتبوی
صصی: فلسفه رشته تخ

سال و محل تولد: 1307، تهران
وافت: 1378

جالل الدین مجتبوی استاد فلسفه دانشکده ی ادبيات و علوم انسانی و رئيس دانشکده ی ادبيات و علوم 
انسانی است.

او دوره ی كارشناسی را در رشته ی  فلسفه  و علوم  تربيتی  در دانشگاه تهران گذراند. آن استاد بزرگ 
توفيق یافت كه مدرک دكتری را نيز از دانشگاه تهران و با دفاع از رساله ای درخشان پيرامون »خدا 
در فلسفه  ارسطو و ابن  سينا« اخذ نماید. او شاگرد خلف استادان بزرگی چون محمدحسين فاضل  
تونی ، عصار، دكتر صدیق و دكتر یحيی مهدوی  بود. دكتر مجتبوی همچنين كنگره های  اقبال  الهوری ، 

بزرگداشت فردوسی  و كنگره  جغرافيا را برای عالقه مندان برگزار كرد.
در ترجمه ی »برگزیده  كليات فلسفه « در هفت فصل به مسائلی پيرامون علم اخالق، فلسفه ی سياسی، 
فلسفه ی اُولی، فلسفه ی دین، نظریه شناسایی، منطق و فلسفه ی معاصر پرداخته است. این كتاب برای 
دانشجویان و كسانی كه قصد آشنایی با افکار و آراء فيلسوفان غربی را دارند، سودمند است. در 
ترجمه ی »اخالق اسالمی«، عالوه بر مباحث عملی و دینی، به مباحث عقلی نيز پرداخته است. بررسی 
رساله فيدون ، فلسفه یا پژوهش حقيقت ، كليات فلسفه و تاریخ فلسفه نيز از دیگر آثار آن استاد 

واالمقام است.
آن استاد برجسته در 1368 به جایگاه استاد ممتازی دست یافت.

جالل الدین مجتبوی
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کریم مجتهدی
صصی: فلسفه رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۳۰۹، تبرزی

كریم مجتهدی استاد فلسفه دانشکده ی ادبيات و علوم انسانی است.
او به منظور فراگيری علم راهی فرانسه شد و با شور و شوق فراوان نسبت به دانش، در دانشگاه 
ورودی  عمومی  امتحان  كه  بود  ایرانی  تنها  وی  پرداخت.  فلسفه  تحصيل  به  پاریس  سوربن 
»پروپتودیك« را پشت سر گذاشت و در سال های بعد به جای چهار سرتيفيکا الزم برای اخذ درجه 
كارشناسی، هفت سرتيفيکا گرفت. دوره كارشناسی ارشد را نيز در همان دانشگاه به پایان رساند. 
پایان نامه ی ایشان پيرامون »بررسی تحليل استعالیی كانت« تحت راهنمایی استاد معروف پاریس 
»ژان وال« بود. آن استاد ارجمند پس از فارغ التحصيلی اش فراق از وطن را تاب نياورد و به ایران 
بازگشت و در دانش سرای عالی به تدریس پرداخت. یك بار دیگر برای اخذ درجه دكتری، مجبور 
به ترک سرزمين مادری شد و به پاریس بازگشت. استاد راهنمای دكتری او پروفسور »گوندیاک« 
بود و رساله اش جنبه ی فلسفه تطبيقی داشت و با فلسفه های شرق مربوط بود. پس از بازگشت به 

ایران، در تهران و در گروه فلسفه دانشگاه تهران مشغول تدریس شد.
»فلسفه نقادی كانت« به قلم آن استاد فرزانه، اثری است كه در ابتدا روش استعالیی و عقل از نظر 
كانت را توضيح می دهد، سپس رابطه ی قوا در نقد عقل محض، نقش تخيل، عقل قانون گذار، 
عقل سليم زیباشناختی، نظریه ی قوا و نظریه ی غایات را شرح می دهد و چنين نتيجه می گيرد: »قوا 
در مرتبه ی اول مطابق روابط بازنمایی به طور كلی )شناسایی،ميل و احساس( تعریف می شوند 
و در مرتبه ی دوم به عنوان منابع بازنمایی )تخيل، فاهمه و عقل( تعریف می گردند. هرگاه كه ما 
هر قوه را در معنای اولش در نظر بگيریم، یك قوه در معنای دوم كلمه احضار می شود تا بر ابژه ها 
قانون گذاری كند و كار ویژه اش را به قوای دیگر تعميم دهد. بنابراین فاهمه در قوه ی شناسایی 
قانون گذاری می كند و عقل در قوه ی ميل. این درست است كه در نقد حکم تخيل به خودی خود 
دیگر عملکردی قانون گذارانه ندارد اما تخيل خود را آزاد می سازد، چنان كه تمام قوا با یك دیگر 
وارد یك هماهنگی آزاد می شوند. بنابراین دو نقد اول رابطه ای را ميان قوا به نمایش می گذارند 
كه توسط یکی از آن ها تعيين شده است؛ نقد آخر از یك هماهنگی عميق تر، آزاد و نامعين قوا به 
عنوان شرط امکان هر رابطه ی معين پرده برمی دارد. اصالت نظریه ی قوا در كانت در این است كه 
صورت برتر قوا هرگز آن ها را از تناهی انسانی شان، بيش از آن كه تقاوت شان را در نوع سركوب 
كند، جدا نمی سازد. فقط تا وقتی كه قوا ـ در معنای اول كلمه ـ خاص و متناهی هستند، می توانند 
یك صورت برتر به خود بگيرند و قوا ـ در معنای دوم كلمه ـ نقشی قانون گذار بيابند«. در كتاب 
»فلسفه در قرون وسطی« نيز نگارنده نگاهی تاریخی و تحليلی به فلسفه در قرون وسطی دارد. 
آن استاد عالی مرتبه در كتاب »فلسفه تاریخ« بر این باور است كه: فلسفه ی تاریخ به معنای عام 
كلمه، یعنی تصوری كه اقوام مختلف در امکنه و ازمنه ی متفاوت از سرنوشت و از گذر حوادثی 
كه بر آنها رخ می داده، داشته اند. به تکيه بر این معنا فلسفه ی تاریخ هم قدمت دارد و هم عموميت. 
و كارنامه دكارت؛  زندگانی  متعددی چون شمار  او« شامل بخش های  فلسفه  و  كتاب »دكارت 

کریم مجتهدی
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نور؛ مالحظاتی  یا رساله  به روایت دكارت؛ رساله جهان  تکوین جهان  فلسفه دكارت؛  كليات 
درباره فلسفه و روش دكارت؛ روش یا روش های دكارتی؛ به چه معنی، فلسفه دكارت مبتنی بر 
»اصالت عقل« است؟؛ تامالت و اعتراضات؛ انفعاالت نفسانی و دكارت در ایران است. كتاب 
»پدیدارشناسی روح هگل« به قلم استاد كریم مجتهدی نمونه ی دقيق و كاملی از آثار فلسفی 
دنيای غرب است و دارای بعد آموزشی قابل توجهی است. نویسنده ی كتاب »دونس اسکوتوس 
و كانت به روایت هایدگر« دو انعکاس را به تشریح واكاوی و تحليل كرده است. مجتهدی بر 
به فهم  با گفته های كانت  به سنت كانت می آید و  باور است كه هایدگر از سنت ارسطو  این 
فلسفه دونس اسکوتوس می پردازد. كتب سيدجمال الدین اسدآبادی و تفکر جدید، فلسفه و تجدد 

و فلسفه و فرهنگ از آثار ارزنده ی آن استاد نامی است.
كریم مجتهدی در سال 1381 به عنوان چهره ماندگار معرفی شد. در سال 1389 در مقام محقق 
پيشکسوت در علوم انسانی، تقدیرنامه یونسکو و مدال طالی جهانی ابن سينا را دریافت كرد. در 

سال 1390 نيز از سوی بنياد ملی نخبگان به عنوان استاد ممتاز معرفی شد.
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امیر بانو کریمی
دكتر نيکچهره محسنی دارای دكترای روانشناسی از دانشگاه سوربن فرانسه و عضو هيأت علمی 
دانشکده روانشناسی و علوم تربيتی دانشگاه تهران، استاد و پژوهشگر برجسته رشته روانشناسی و عضو 
انجمن روانشناسی ایران، مؤسس »آزمایشگاه روانشناسی كودک« در دانشکده علوم تربيتی دانشگاه 

تهران و عضو انجمن روانشناسی ایران است.
دكتر محسنی از شاگردان ژان پياژه، پرفسور مشهور رشته روانشناسی، بوده و رساله دكترای خود را نيز 
با وی گذرانده است. وی در نروژ، مسئوليت تحقيق یك كار ميان فرهنگی را به عهده گرفت و برای 
انجام آن به ایران آمد. سه ماه روی مقایسه رشته شناختی ميان بچه های شهری تهران با بچه های روستایی 
ایرانی و بچه های اروپایی تحقيق كرد و انجام طرح های پژوهشی و تأليف و ترجمه كتاب هایی درباره 
روانشناسی رشد را پی ریزی و از دیدگاه روانشناسی به ارائه مشاوره در خصوص مشکالت و مسائل 

خانوادگی، شخصی پرداخت.
دكتر نيکچهره محسنی معتقد است در زبان فارسی از نظر كتاب هایی كه روی مبحث »خود« متمركز 
باشند كمبود منابع داریم و به همين علت نيز، تأليف كتاب »ادراک خود« در این حوزه را در دستور كار 
خود قرار داد كه این تعریف هویت فردی و اجتماعی و به عبارتی »خود« افراد و تفاوت و شباهت های 
آنها با توجه به نظریات و آرای دانشمندان و صاحب نظران علم روان شناسی و گفتارهای هشتگانه 

روان شناختی را در برمی گيرد.
در واقع دكتر محسنی در كتاب »ادراک خود« در پی آن بوده تا پس از شناخت »ادراک خود« كاربرد 

آن را در زمينه های تربيتی و بهداشت روانی تبيين كند.
دكتر محسنی دارای تاليفات دیگری نيز هست. كتاب »نظریه های رشد« شامل طرح نظریه های مختلف 
رشد در زمينه های شناخت، شناخت اجتماعی و عواطف در چهار بخش؛ كتاب های »روانشناسی 
نوجوانی« با همکاری دكتر حسن احدی، در خصوص شناخت مسائل نوجوانان، جامعه شناسی نوجوانی؛ 
»تغييرات روانی دوران بلوغ«؛ »علل و عوامل بزهکاری نوجوانان و جوانان«؛ »علل روانی اجتماعی 
اختالالت رفتاری در دانش آموزان ایرانی و اختالالت روانی و از خودبيگانگی«؛ »انگيزش در یادگيری 
و آموزش« با همکاری دكتر حسين كارشکی و ترجمه كتاب »پنج گفتار روانشناسی« از ژان پياژه از 

دیگر تاليفات ایشان است.
عمده مقاالت دكتر نيکچهره محسنی شامل موضوعاتی چون رشد و شناخت اجتماعی و شناخت منطقی 
می شود و برخی از مقاالت تحقيقاتی او در مجالت فرانسوی زبان به چاپ رسيده اند. چندین سخنرانی 
نيز در فهرست فعاليت های وی وجود دارد، از جمله سخنرانی تحقيقی ایشان در زمينه )خود( در 
نروژ كه تحقيق در ایران انجام شده بود. همچنين حدود 17 مقاله علمی، پژوهشی به زبان های فارسی 
و فرانسه و ارائه برخی از آنها در سمينارها و كنفرانس هایی در آمریکا، دانمارک و فرانسه از سایر 

دستاوردهای علمی دكتر محسنی به شمار می رود.
دكتر محسنی دارای جوایز و افتخارات متعددی است كه از آن جمله می توان به دریافت تقدیرنامه از 

دانشگاه جورجيا )اتننر( برای تحقيق بر روی كودكان آمریکایی اشاره كرد.

امیر بانو کریمی
صصی: زبان و ادبیات افرسی رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۳۱۰، تهران
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مهدی محقق
صصی: الهیات و زبان و ادبیات  رشته تخ

افرسی
سال و محل تولد: ۱۳۰۸، مشهد

مهدی محقق از استادان دانشگاه های تهران، لندن، كانادا و مالزی، رئيس انجمن استادان زبان و ادبيات 
فارسی، رئيس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی كشور و عضو وابسته فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری 

اسالمی ایران است.
او علوم حوزوی را در حوزه های علميه مشهد و تهران فراگرفت و در نهایت موفق به اخذ درجه اجتهاد 
از آیت اهلّل شيخ محمدحسين كاشف الغطاء و آیت اهلّل سيدمحمدتقی خوانساری شد. وی عمر خود را در 
عرصه نسخه پژوهی و پژوهش گری تاریخ پزشکی اسالمی، تصحيح كتاب های ادبی و فلسفی و فقهی 
گذاشته است. ایشان در رشته ی الهيات و معارف اسالمی و همچنين زبان و ادبيات فارسی از دانشگاه 

تهران، مدرک دكتری اخذ نموده است.
آن استاد بزرگ برای مدتی مدیر گروه زبان و ادبيات فارسی دانشگاه تهران و همچنين به مدت 
یك سال عهده دار ریاست دانشکده ی دماوند بود. تدریس در دانشگاه لندن و دانشگاه مك گيل كانادا 
در كارنامه ی علمی او می درخشد. استاد محقق موسس مطالعات اسالمی دانشگاه مك گيل است. 
عضویت و ریاست انجمن استادان زبان و ادبيات فارسی، عضویت هيات امنای انجمن فلسفه ایران، 
ریاست انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، عضویت هيات امنای بنياد دایره المعارف اسالمی و عضویت در 

فرهنگستان زبان و ادب فارسی از جمله فعاليت های ارزنده ی آن استاد واالمقام می باشند.
در كتاب »شيعه در حدیث دیگران«، نگارنده كوشيده است تا به عرضه ميراث ناشناخته و معرفی نشده 
شيعه، به صورتی عالمانه و خالی از تعصب بپردازد. پانزده قصيده از حکيم ناصر خسرو، فيلسوف ری، 
وجوه قرآن، شرح غررالفواید )منظومه حکمت( و تصحيح چندین اثر از متون كهن پزشکی نيز توسط 

آن استاد فرزانه به نگارش درآمده است.
آن استاد گران قدر در سال های 1349 و 1369 جایزه بهترین كتاب سال را دریافت كرد. در سال 
1372 از دانشگاه بين المللی مالزی، به جایگاه استاد ممتازی دست یافت. در سال 1379 نشان دانش 

جمهوری اسالمی را كسب نمود و در نهایت در سال 1380 به عنوان چهره ماندگار معرفی شد.

مهدی محقق
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محمد محمدی مالریی
محمد محمدی مالیری استاد دانشگاه های تهران و دولتی لبنان و آمریکایی بيروت و رئيس دانشکده ی 

الهيات و معارف اسالمی است.
آغاز حضور او در جامعه ی علمی با ورود به دانشکده ی ادبيات دانشگاه تهران در رشته ی ادبيات  فارسی  
رقم خورد. وی سپس با بورس دولتی راهی دانشگاه آمریکایی بيروت شد تا زبان و ادبيات عربی را 
بياموزد. ایشان  پس از كسب دكتری نيز برای مدتی به تدریس در دانشگاه لبنان مشغول گشت. بعد از 
بازگشت به ميهن، ریاست  دانشکده ی  الهيات و معارف  اسالمی دانشگاه تهران را عهده دار شد. شاید جالب 
باشد بدانيد كه آن استاد نامی پژوهش های ایران شناسی خود را در یك كشور عربی، یعنی لبنان آغاز 
كرد. در دوران حضور خود در بيروت، افزون بر تدریس در دانشگاه، مجله »الدراسات االدبيۀ« را بنيان  
گذاشت كه به دو زبان فارسی و عربی منتشر می شد. آن استاد فرزانه برای اثبات تأثير فرهنگ ایرانی در 
اعتالء تمدن اسالمی دو دليل اساسی می آورد: در ابتدا این كه نهضت علمی و ادبی اسالم از جایی شروع 
شد كه قرن ها پایتخت ایران بود، از بغداد پایتخت عباسيان در كنار تيسفون، نه از مکه و مدینه و خاستگاه 
اسالم، یا دمشق پایتخت بنی اميه و در نهایت این كه پایه گذاران علوم عقلی و نقلی و ادبی در زبان عربی 

به تعبير عرب ها از موالی یعنی مسلمانان غير عرب و بيشتر ایرانيان بودند.
»تاریخ و فرهنگ ایران در دوران انتقال از عصر ساسانی به عصر اسالمی« اثر برجسته استاد محمدی 
مالیری است كه پيرامون تاثير تمدن و فرهنگ ایران پيش از اسالم به ویژه دوره ساسانی در تمدن 
اسالمی، همچنين شرح وضعيت فرهنگی و اجتماعی ایران در قرون نخستين اسالمی نگاشته شده است. 
تمركز این كتاب بر تاریخ فرهنگی و ادبی ایران است و نه تاریخ سياسی. كتاب »فرهنگ ایرانی پيش از 
اسالم و آثار آن در تمدن اسالمی و ادبيات عربی« نيز دارای یازده گفتار است كه از ميان آن ها می توان 
گفتارهای: آثار فرهنگی ایران و سرگذشت آن در حمله ی اعراب، تاثير تشکيالت اداری ساسانيان در 
دولت خلفا، دبيران ایرانی پيش از اسالم و پس از آن، نهضت علمی عصر عباسی و ترجمه ی آثار ایرانی، 
چند كتاب تاریخی كه از پهلوی به عربی ترجمه گردید و قصه ها و افسانه های ایرانی در ادبيات عرب 
را نام برد. در اثر »ادب و اخالق در ایران پيش از اسالم و آثار آن در دوران اسالمی«، آن استاد فرزانه 
كلياتی را درباره  ی انتقال آثار ساسانی به دوران اسالمی و شرح مختصری درباره ی ادب و اخالق در ایران 
ساسانی مطرح كرده است.  االدب الفارسی فی اهم ادواره و اشهر اعالمه و درس اللغه و االدب نيز از دیگر 

آثار به جای مانده از آن استاد فقيد می باشند.

محمد محمدی مالریی
صصی: زبان و ادبیات رعبی رشته تخ

سال و محل تولد: 1290، مالری
وافت: 1381
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فرج اهلل محمودی
صصی: جغرافیای طبیعی رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۳۰۹، سنندج

فرج اهلل محمودی استاد گروه جغرافيای طبيعی )ژئومورفولوژی( دانشگاه تهران، عضو وابسته آكادمی 
علوم ایران و رئيس انجمن جغرافيای ایران است.

حضور او در رشته ی جغرافيا، نه از سر شناخت قبلی و عالقه ی قلبی كه یك اتفاق كامال تصادفی بوده 
است. اما آن چه اهميت دارد این است كه وی در دوران دانشجویی اش به كم و كاستی های مباحث 
تخصصی و استادان این رشته در ایران پی برده و در همين مسير نيز به علم جغرافيا عالقه مند شده است. 
سپس ایشان در دانشگاه سوربن فرانسه به آموختن رشته ی ژئومورفولوژی در مقطع دكتری مشغول 
شد. شایان ذكر است كه استاد محمودی به كالس های دانشگاه بسنده نکرده و به همراه گروه های علمی 
راهی سفرهای علمی متعددی شده كه دستاوردش یادگيری چگونگی مطالعه بر روی زمين بوده است. 
فرج اهلل محمودی با رساله ای پيرامون »مطالعه ژئومورفولوژی دره رودخانه سن« از دانشگاه سوربن 
فرانسه فارغ التحصيل شده، به ميهن بازمی گردد و تدریس در دانشگاه تهران را آغاز می كند. در ایامی 
كه او پدر ژئومورفولوژی ایران به مقام استادی در دانشگاه تهران می رسد، این رشته هنوز در ایران 
جان نگرفته بوده و منبعی مرتبط با آن موجود نبوده است. بنابراین آن استاد بزرگ بيش از 10 سال در 
تمام مناطق ایران حضور یافته و آن ها را مورد مطالعه قرار داده است تا در نهایت نتایج این سفرها را 

به صورت جزوه در اختيار دانشجویان قرار دهد.
 از آثار آن استاد عالی مرتبه می توان شبکه آب های روان دشت لوت، جغرافيای ناحيه ای قروه، بيجار 
و دیوان دره، ژئومورفولوژی ساختمانی، ژئومورفولوژی دیناميك و ژئومورفولوژی اقليمی را نام برد. 
همچنين كتاب های پراكندگی جغرافيای ریگ زارهای ایران، جغرافيای طبيعی ایران، روش تحقيق در 
جغرافيای طبيعی، اطلس كویرهای ایران، گفتاری چند درباره طبيعت دشت لوت و هيدرولوژی قاره ها 

از دیگر آثار ارزنده ی آن استاد است كه منابع مهمی در عرصه ژئومورفولوژی به شمار می روند.

فرج اهلل محمودی
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محمدرضا مخبر زدفولی
محمدرضا مخبر دزفولی استاد دانشکده ی دامپزشکی، عضو پيوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی 

ایران و رئيس كميسيون مشورتی شورای عالی انقالب فرهنگی است.
او دارای دكتری عمومي دامپزشکي و مدرک دكتری تخصصي در طب داخلي دامپزشکي از دانشگاه 
تهران است. ایشان دوره های ادبيات عرب و منطق و فلسفه را با شوق فراوان نزد علمای اسالمی فراگرفته 
و به زبان های عربی و انگليسی تسلط كامل دارد. وی از استادان به نام دانشگاه تهران است كه دانشجویان 
خوبی را در عرصه علم دامپزشکی تربيت كرده است. دكتر دزفولی پيرامون سرقت های علمی نسبت داده 
شده به دانشمندان ایرانی نيز می گوید: »تاریخ علم را غربی ها آن گونه كه خواسته اند نگاشته اند و به همين 
دليل در این نگاه غرب مبدا و منشا همه علوم است. همين نگاه را امروز در تهمت به »سرقت علمی« به 
دانشمندان كشورمان مشاهده می كنيم. هيچ كس منکر برخی تخلفات علمی در كشور نيست، اما غربی ها 
در این تخلفات كارنامه بدتری دارند«. آن استاد نيز بر این باور است كه: »پيشرفت های علمی كشور 
در سال های بعد از انقالب اعجاب آور بوده و این پيشرفت ها امروز هدف و آماج دشمنی هاست. این 
دشمنی ها نشان می دهد كه پيشرفت های ما بسيار بيشتر از توقع دشمنان بوده است و برای كمرنگ كردن 
این پيشرفت ها به بی اخالقی های فراوانی دست زده اند.البته برخی انتقادات وجود دارد كه الزم است، ولی 

منتقدان دلسوز هم باید از پيشرفت های علمی حمایت و پشتيبانی كنند«.
عضویت در شورای پژوهش های علمی كشور، فعاليت به عنوان دبير شورای عالی انقالب فرهنگی، 
ریاست ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی كشور و همچنين عضویت در هيأت امناهای دانشگاه 
تهران، انستيتو پاستور ایران و بنياد نخبگان ایران، از جمله فعاليت هایی اجرایی مهم آن استاد بزرگ است.

آن استاد گران قدر به عنوان چهره ماندگار عرصه دامپزشکی در سال 1389 معرفی شده است.

محمدرضا مخبر زدفولی
صصی: دامپزشکی رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۳۴۰، زدفول
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بابا مخیر 
صصی: دامپزشکی رشته تخ

سال و محل تولد: 1320، اردبیل
وافت: 1391

بابا مخير استاد و رئيس دانشکده ی دامپزشکی، معاون علمی و پژوهشی فرهنگستان علوم و عضو هيأت 
مميزه دانشگاه تهران است.

او پس از اخذ دكتری عمومی از دانشگاه تهران، راهی فرانسه شد و با تالش  و كوشش بسيار به دریافت 
درجه دكتری تخصصی اقيانوس شناسی از دانشگاه پاریس توفيق یافت. وی همچنين دوره های كوتاه 
مدت بيماری های آبزیان را در ایتاليا، فرانسه، مجارستان و تایلند از سر گذراند. ایشان از سال 1347 

تا سال 1387، دانشجویان دانشگاه تهران را از دریای دانش و معرفت خود بهره مند كردند.
دكتر مخير برای مدتی معاونت آموزشی، اداری و مالی دانشکده ی دامپزشکی دانشگاه تهران، ریاست 
همان دانشکده، مدیریت گروه بهداشت و بيماری های آبزیان و ریاست بخش انگل شناسی آبزیان 
دانشکده ی دامپزشکی دانشگاه تهران را بر عهده داشت. آن استاد برجسته، همچنين ریاست شاخه 
شيالت گروه علوم كشاورزی فرهنگستان علوم، عضویت در هيأت مدیره شركت سهامی شيالت 
جنوب ایران، معاونت تحقيقاتی و امور فنی شيالتی شركت شيالت جنوب ایران و سرپرستی شورای 
عالی موقت تحقيقات وزارت كشاورزی را نيز در سوابق اجرایی خود دارد. آن استاد بزرگ تجربه ی 
عضویت و سرپرستی كميته ملی اقيانوس شناسی )یونسکو(، عضویت در شورای پژوهش دانشگاه 

تهران و عضویت در شورای انتشارات دانشگاه تهران را نيز دارا است. 
آثاری كه به قلم شيوای پدر دامپزشکی ایران به یادگار مانده است؛ تغييرات و تحوالتی فراموش نشدنی 
در صنعت شيالت، بيماری های آبزیان، قارچ شناسی، بهداشت دریا، شناخت مسموميت های دریایی و 

راه های درمان آن ها رقم زده است. 
آن استاد برجسته در سال 1972 تقدیرنامه یونسکو را برای دفاع از پایان نامه دكترای تخصصی 
علوم زیستی )اقيانوس شناسی( در دانشگاه پاریس VI با درجه »بسيار افتخارآميز« دریافت نمود. در 
سال 1365 به منظور به نگارش درآوردن كتاب »بيماری های ماهيان پرورشی«، برنده كتاب سال 
جمهوری اسالمی ایران شد. در سال های 1987 و 1988 به عنوان دامپزشك نمونه جهان، برای جامعه 
علمی ایران افتخارآفرین گشت. در سال 1370 به عنوان استاد ممتاز دانشگاه تهران معرفی شد و 
رئيس جمهور وقت تقدیرنامه دریافت نمود. در سال های 1997 و 1998 نيز از سوی مركز بين   المللی 
بيوگرافی كمبریج، در جایگاه مرد بين المللی سال قرار گرفت. آن استاد عالی مرتبه، عناوین دامپزشك 
نمونه از سوی شورای مركزی سازمان نظام دامپزشکی و اقيانوس شناس نمونه از سوی مركز ملی 
اقيانوس شناسی و دبير كل كميسيون ملی یونسکو را نيز به نام خود ثبت كرده بود. آن استاد فقيد به 

عنوان چهره ماندگار عرصه دامپزشکی برای ایرانيان شناخته شده است. 

بابا مخیر 
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سید محمدتقی مدرس رضوی
سيد محمدتقی مدرس رضوی استاد دانشکده ی الهيات و معارف اسالمی، استاد دانشکده ی ادبيات و علوم 

انسانی دانشگاه تهران و مدرس مدرسه عالی سپهساالر است.
وی جانشين خلف نياكان دوست دار دانش خود بود كه همگی نه تنها تمام توان خود را برای علم آموزی 
 گذاشتند؛ كه هيچ كدام به حفظ علم نزد خود بسنده نکرده و در جهت آموختن به انسان های جویای دانش 
و انتشار آثار علمی كوشش كردند. او بـرخالف كودكان هم دوره ی خود، به مدارسی كه به سبك جدید 
اداره می شدند فرستاده شد و افزون بر آن چه همه می خواندند؛ به یادگيری ریاضـيات، نجوم و زبان فرانسه 
پرداخت. ایشان همچنين به آموختن علوم قدیمه نزد اساتيد بزرگ دوران خویش مشغول گشت. وی 
كتاب هایی چون »مغنی« و »مطول« تفتازانی و شرح »منظومه« حاج مالهادی سبزواری را در محضر 
ميرزا عبدالجواد ادیب نيشابوری، »تحریراقليدس«، »مجسطی«،  »شرح لمعه« و »قوانين« را نزد پدر و 

شرح »هدایه« و »شرح اشارات« را نزد آقا بزرگ حکيم خواند.
آیت اهلل قمی، آیت اهلل آقا ميرزا محمد، آقا سيد محمد تنکابنی و آقا ميرزا محمد طاهر تنکابنی نيز از دیگر 

استادانی بودند كه سيد محمدتقی مدرس رضوی در محضر آن ها به فراگيری دانش پرداخت.
آن استاد واالمقام از معلمان به نام مدارسی چون سپهساالر، دارالفنون، علميه، معرفت و شرافت بود. سپس 
به تدریس در دانشکده ی معقول و منقول و دانشکده ی ادبيات پرداخت و همچنين همکاری در لغت نامه 

دهخدا را نيز در به ليست خدمات ارزشمند خود افزود.
»احوال و آثار خواجه نصيرالدین طوسی« به قلم آن استاد ممتاز دانشگاه تهران، نه تنها زندگينامه ی یك 
دانشمند صاحب نام، بلکـه گزارشـی از اوضـاع و احوال فرهنگی ایران در قرن هفتم و زندگينامـه ي 
خواجـه، نتيجه ی تالش در جهت شناساندن اسـتادان، همکـاران، دستياران، شاگردان و فرزندان او، 
معرفی دانشـمندان، خلفـا، امـرا و شـاهان هم عصر با او، شرح اوضـاع و احوال اسماعيليه در ارتباط 
با خواجه، رصدخانه ی مراغه، آثار و مکاتبات خواجه و حکایت های مربـوط به او نيز بود. استاد مدرس 
رضوی در اثر »سال شمار وقایع مشهد در قرن های پنجم تا سيزدهم« نيز با استفاده از منابع تاریخی دارای 
اعتبار و موثق، وقایع مهم تاریخ مشهد را از سده پنجم تا سيزدهم هجری قمری به صورت سال شمار ذكر 

و نکات برجسته ای را در مورد تاریخ این شهر به رشته تحریر درآورده است. 
»آثار علوی در كائنات جو« به قلم مظفر بن اسماعيل اسنفراری توسط آن استاد بزرگ وار تصحيح شد. 
این اثر پيرامون یکی از هشت قسم علوم طبيعی به نگارش درآمده است. آثار علوی، به دانشی گفته 
می شود كه در آن از علل و اسبابی بحث می شود كه از تركيب عناصر و مزج پدید نيامده باشد. اثر 
»اساس االقتباس در منطق« نيز اثر ارزشمندی است كه به فارسی ساده تأليف شده و همان گونه كه آن 
استاد فقيد در مقدمه كتاب وعده داده است، از ایرادات و اعتراضاتی كه فایده ای نداشته و جز سرگردانی 
خواننده نتيجه ای ندارد خالی است و تمام فنون منطق را در خود جای داده است. تصحيح آثار دیگری 
چون رساله سير و سلوک، المعجم فی معایير اشعار العجم و تعليقات حدیقه الحقيقه حکيم سنایی غزنوی 

در كارنامه ی علمی ایشان می درخشد.
آن استاد بزرگ در سال 1355 از سوی دانشگاه تهران به عنوان استاد ممتاز معرفی شد.

سید محمدتقی مدرس رضوی
صصی: علوم ادهیب، فقه، اصول، حکمت رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۲۷۴، مشهد
وافت: ۱۳۶۵
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محمدرضا مروی مهاجر
صصی: جنگل شناسی  رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۳۲۳، مشهد
وافت: ۱۳۹۸

محمدرضا مروی مهاجر استاد دانشکده ی كشاورزی و منابع طبيعی، مشاور عالی وزارت جنگل و 
محيطزیست ایالت زارلند آلمان، مدیر گروه جنگل داری و اقتصاد جنگل دانشکده منابع طبيعی كرج و 

معاون پژوهشی دانشکده منابع طبيعی است.
حضور او در جامعه ی علمی با پذیرفته شدن به عنوان دانشجوی كارشناسی رشته ی جنگل داری 
دانشکده ی كشاورزی دانشگاه تهران آغاز شد و در نهایت به عنوان دانشجوی برتر در مقاطع كارشناسی 
و كارشناسی ارشد از دانشگاه تهران فارغ التحصيل گشت. وی سپس برای ادامه ی تحصيالت راهی 
دانشگاه پلی تکنيك زوریخ شد و توفيق یافت در رشته ی جنگل شناسی مدرک دكتری خود را اخذ 
نماید. ایشان پس از اخذ دكتری به ميهن بازگشتند و به تدریس جنگل شناسی در دانشکده ی منابع 
طبيعی دانشگاه تهران پرداختند. بسياری از استادان و پژوهشگران به نام جنگل شناسی ایران، شاگردان 
جویای علم دكتر مروی مهاجر می باشند. محمدرضا مروی مهاجر به عنوان پيشگام مکتب »جنگل شناسی 
همگام با طبيعت« در ایران شناخته می شود. پروفسور مهاجر بر این باور بود كه برای مدیریت جنگل 
باید طبيعت و فرایندهای اكولوژیك را الگو قرار داد. همچنين مدیریت جنگل ها و منابع طبيعی كشور 
را نيازمند به یك ساختار تشکيالتی قوی و مستقل می دانست و بر استقالل ساختار مدیریت جنگل ها 
و مراتع از مدیریت كشاورزی تأكيد ویژه ای داشت. طرح تنفس جنگل یا همان مدیریت پایدار 
جنگل های شمال، برای احيای آن جنگل ها از طرح های آن جنگل شناس نامی بود. استاد مروی مهاجر 
استراحت جنگل را به معنای رها كردن جنگل ها به حال خود و ادامه تعرض به عرصه و اعيان جنگل 
نمی دانست. همچنين در موقع استراحت جنگل ها، مسئله حفاظت فيزیکی تمام سطوح جنگل های 
شمال حتی جدی تر از قبل را ضروری می دانست زیرا زمانی كه یك اكوسيستم  مانند جنگل در حال 

استراحت است، نباید توسط انسان ها مورد تعرض و برداشت قرار گيرد.
آن استاد برجسته در فرهنگستان علوم عضویت داشته و از مهم ترین پایه گذاران بخش جنگل در 
فرهنگستان بوده  است. استاد محمدرضا مروی مهاجر در جایگاه مشاور عالی سازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخيزداری كشور، مؤسسه ي تحقيقات جنگل ها و مراتع كشور در تدوین برنامه های راهبردی جنگل 
كشور و همچنين سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری تهران نيز خدمات ارزنده  ای ارائه داده  است. 
عضویت در كميسيون منابع طبيعی و محيط زیست پژوهش های كاربردی دانشگاه تهران، شورای 
پژوهشی دانشگاه تهران و كميسيون تخصصی كشاورزی و منابع طبيعی هيأت مميزه دانشگاه تهران نيز 

در سوابق اجرایی آن استاد محبوب می درخشد.
فرهنگ كشاورزی و منابع طبيعی، تنوع زیستی و مدیریت پایدار جنگل های خزری، اكولوژی جنگل 
و بيش 160 مقاله در نشریه های ملی و بين المللی در كارنامه ی علمی روان شاد استاد محمدرضا 
مروی مهاجر می درخشد. كتاب »جنگل شناسی و پرورش جنگل« دارای سه فصل با عناوین تاریخچه 

جنگل شناسی جهان، خصوصيات یك جنگل و پراكنش جنگل ها است.

محمدرضا مروی مهاجر
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سید محمد مشکوه
سيد محمد مشکوه استاد دانشکده ی الهيات و معارف اسالمی، مدیرگروه علوم قرآن و حدیث و عضو 

انجمن تأليف و ترجمه دانشگاه است.
او از جمله كسانی بود كه در مکتب خانه به فراگيری دانش پرداخت و نزد سيد فرنودی و مال آخوند سورگی 
به آموختن مشغول گشت. مدتی به كسب وكار مشغول شد اما در همان ایام نيز از آموختن نگذشت و 
به یادگيری زبان فرانسه پرداخت. ایشان از محضر استادان بزرگی چون آیت اهلل شيخ محمد باقر گازاری 
بيرجندی، شيخ هادی بيرجندی، شيخ محمد حسن دهکی، شيخ محمد حسين سرچاهی، شيخ غالم رضا 
فاضل و ميرزا موسی چهکنتوكی برای تسلط یافتن بر صرف و نحو، منطق، معانی و بيان و مقدمات فقه 
و اصول بهره برد. سيد محمد مشکوه دكتری خود را از دانشگاه تهران و در رشته ی زبان و ادبيات فارسی 
دریافت نمود. آن روحانی افزون بر تدریس در مدرسه سپهساالر، در دانشگاه تدریس می كرد و از استادان 
برجسته ی دانشگاه تهران نيز بود. از كارهای برجسته ی آن استاد ارجمند، اهدای كتاب خانه ی ارزشمند 

شخصی اش به دانشگاه تهران بود.
»تصحيح دره التاج لغره الدباج« از آثار ایشان است كه به موضوعاتی چون  فلسفه اسالمی، علوم اسالمی، 
منطق، علوم طبيعی، مابعدالطبيعه، عرفان و نثر فارسی پرداخته است. تصحيح تلخيص البيان فی مجازات 
القرآن، تصحيح بخش هایی از دانشنامه عالیی ابن سينا، ترجمه نه فصل از متن اشارات ابن سينا، ترجمه 
كلمه التوحيد لرفع التردید و مشکوه االسرار فی حل عقده االسفار، از دیگر آثار ارزنده ی آن استاد گرامی 

است.
آن استاد فقيد توفيق یافت در سال 1316 نشان درجه دوم علمی را دریافت كند و در سال 1389 به پاس 
قدردانی از خدمات علمی و فرهنگی اش، در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی مورد تقدیر و تجليل قرار بگيرد.

سید محمد مشکوه
صصی: الهیات و علوم اسالمی رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۲۸۰، بیرجند
وافت: ۱۳۵۹
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مرتضی مطهری
صصی: فلسفه اسالمی و کالم اسالمی رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۲۹۸، فریمان )مشهد(
 وافت: ۱۱ اردتشهبی ۱۳۵۸

دكتر مرتضی مطهری عضو هيئت علمی دانشکده الهيات و معارف اسالمی دانشگاه تهران، استاد فلسفه و 
كالم اسالمی و تفسير قرآن، عضو هيئت موتلفه اسالمی است.

دكتر مطهری از افراد تأثيرگذار و از رهبران فکری انقالب اسالمی ایران و از نظریه پردازان نظام جمهوری 
اسالمی ایران به شمار می رود. مبارزات فکری مطهری پيش از انقالب اسالمی در مقابله با جریانات فکری 

ماركسيستی در ایران نقش قابل توجهی در رویگردانی جوانان از این تفکرات داشت.
روزآمدسازی و تبيين آموزه های اسالم و تشيع، از ویژگی های فعاليت های فکری مطهری است. مطهری، 
آموزه های اسالمی را كه قباًل در قالب بياناتی پيچيده ارائه می شد، به سبك ویژه خود، به صورت آسان و 
با زبان روز در اختيار مخاطبان قرار می داد. كتاب های او در موضوعات مختلف دینی بارها به زبان های 

مختلف منتشر شده است.
از مهم ترین فعاليت های این استاد فقيد می توان به تأسيس حسينيه ارشاد، ریاست شورای انقالب، عضویت 
در جامعه روحانيت تهران، تدریس در مدرسه سپهساالر )دانشگاه شهيد مطهری فعلی(، مدرسه مروی، 

تدریس در دانشکده الهيات و معارف اسالمی دانشگاه تهران اشاره كرد.
استاد مطهری در تمامی رشته های معارف اسالمی، صاحب نظری ژرف اندیش و محققی دقيق و در پاره ای 
از حوزه ها همچون فلسفه، فقه و اصول فقه در قله اجتهاد قرار گرفت. ایشان آثاری بسياری در موضوعات 
مختلف نگاشته است. استاد مطهری برای تبيين اندیشه ها و آموزه های شيعه تالش فراوانی كرد و در این 
زمينه دیدگاه های خاص خود را نيز مطرح كرد. همچنين ایشان كتاب حماسه حسينی را با نگاهی انتقادی 

به باورهای رایج درباره عاشورا و عزاداری ها و حتی تاریخ عاشورا منتشر كرد.
استاد مطهری، از سال 1325 ش آغاز به تأليف آثاری در زمينه های مختلف فلسفی، اجتماعی، اخالقی، 
فقهی و تاریخی كرد و بيش از 70 اثر از او انتشار یافته است و نزدیك به سی هزار برگ یادداشت و فيش 
تحقيقی نيز از ایشان باقی مانده است. »مجموعه آثار شهيد مطهری«، مجموعه ای 28 جلدی حاوی تمامی 
آثار منتشر شده از وی است كه كتاب های با موضوعات مشابه، در مجلدات پياپی جمع آوری شده است.
یکی از مهم ترین تاليفات این استاد گرانقدر »كتاب علل گرایش به ماّدیگری« است كه در سال 1350 
ش منتشر شده بود و مورد استقبال قرار گرفت، به طوری كه در سال 1357 ش به چاپ هشتم رسيد و 
استاد مقدمه ای تحت عنوان »ماتریاليسم در ایران« بر آن افزود. استاد مطهری در این مقدمه به افشا و نقد 
شيوه های جدید تبليغ ماتریاليسم در ایران می پردازد و این بحث را در دو بخش ارائه می كند: 1. تحریف 

شخصيت ها. 2. تحریف آیات قرآن.
تأليف دیگری كه به عنوان آخرین اثر قلمی استاد مطهری به یادگار ماند، كتاب »مقدمه ای بر جهان بينی 
اسالمی« است. این كتاب در سال های 56 و 57 به رشته تحریر درآمد. مطهری برای جلوگيری از التقاط 
در برخی نشریات به ظاهر اسالمی، و از همه مهم تر برای روشن كردن نظر اسالم، این اثر را نوشت و در 

آن بسياری از اشتباهات فکری روشنفکران را آشکار ساخت.
از دیگر یادگاری های ارزشمند این استاد فقيد می توان به داستان و راستان، اسالم و مقتضيات زمان، 
انسان در قرآن، سيری در نهج البالغه، انسان و سرنوشت، حركت و زمان در فلسفه اسالمی، خدمات 
متقابل اسالم و ایران، ده گفتار، نظام حقوق زن در اسالم، امامت و رهبری، اصول فلسفه، جاذبه و دافعه 

علی عليه السالم، احيای تفکر اسالمی، تکامل اجتماعی انسان و روش رئاليسم اشاره كرد.

مرتضی مطهری
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  محمد معین

  محمد معین
صصی: زبان و ادبیات افرسی رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۲۹۷، رشت
وافت: ۱۳۵۰

انسانی، رئيس سازمان لغت نامه دهخدا و رئيس  ادبيات و علوم  محمد معين استاد دانشکده ی 
كميسيون ادبيات در سمينار جهانی تاریخ فرهنگ ایران است.

او از دانش آموختگان مکتب  خانه  های قدیم بود كه پس از آغاز فعاليت مدرسه ها، تحصيالت خود 
را در آن جا ادامه داد. وی ليسانس  خود را با نوشتن  پایان نامه ای  به  زبان  فرانسه  و پيرامون  لوكنت  
دوليل شاعر فرانسوی  سده نوزدهم  و بنيان  گذار مکتب  ادبی  پارناس ، دریافت نمود. ایشان نخستين 
كسی است كه در رشته ی زبان و ادبيات فارسی از دانشگاه تهران، مدرک دكتری خود را اخذ 
می كند. شایان ذكر است كه محمد معين پس از سپری دوران كارشناسی، ریاست دانش سرای 
شبانه روزی عالی را عهده دار شد. در همان ایام نيز به صورت مکاتبه ای، روان شناسی عملی را 
از آموزشگاه روان شناسی بروكسل بلژیك فراگرفت. بعدها هم زمان با انجام وظيفه در جایگاه 
معاونت  اداره  دانش سراهای  مقدماتی  و تدریس  در دانش سرای  عالی ، در مقطع دكتری تحصيل 
كرد. دكتر معين، افزون بر دانش سرای عالی در دانشکده ی ادبيات نيز شاگردان جویای علم را 
دانش خود بهره مند ساخت. آن استاد بزرگ بر پایه ی اصول زبان شناسی، زبان و ادبيات فارسی 
را تدریس می كرد. در واقع تدریس او مبتنی بر بررسی جوانب متن، ریشه ی واژه ها و كلمات و 
ساختار و ساختمان كالم بود. با توجه به این كه استاد علی اكبر دهخدا در بستر بيماری، تکميل  و 
چاپ  لغت  نامه  را به  محمد معين كه مورد اعتماد و اطمينان  دهخدا قرار گرفته بود، واگذار كرد؛ 
700 صفحه  از این  اثر را محمد معين تأليف كرد  و 9 هزار صفحه  از مطالب  تاليف  شده  توسط  دیگر 
مولفان  توسط او مورد بازبينی  و تصحيح  قرار گرفت. در وصيت نامه ای از نيمایوشيج، پدر شعر 
نو، دكتر معين را وصی خود تعيين كرده بود و اگر چه تا به حال او را از نزدیك مالقات نکرده 
بود؛ بررسی، انتخاب و انتشار اشعارش را به او سپرده بود. این وصيت ، انتشار كتاب »افسانه و 

رباعيات« شامل منظومه افسانه و 261رباعی نيما و كتاب »ماخ اوال« را به دنبال داشت.
آن استاد نامی با فراهم كردن مجموعه 6 جلدی فرهنگ فارسی، خدمتی بس بزرگ و ارزشمند به 
جامعه ی ادبی كرد. برای این كتاب بيش از 300 هزار فيش تهيه شده و دارای یك مقدمه و سه 
بخش است. اطالع از لغات و تلفظ شان، شناخت ریشه كلمات و تركيبات شان، آشنایی با بزرگان 
عالم ادب، هنر، سياست و اجتماع، معرفت در مورد آثار قلمی، فکری و معماری پيشينيان، آگاهی 
از اقوام و نژاد، اماكن جغرافيایی و فرقه های مذهبی، دانستن گزیده ای از اطالعات تاریخی اعم از 
جنگ و صلح و پيمان ها، از فواید به دست آمده از مطالعه این فرهنگ است و بهره گيری از ساختار 
دیگر فرهنگ ها، استفاده از تصاویر، جدول ها و نقشه ها نيز از مزایای این كتاب می باشند. آن 
استاد فرزانه درباره ي فرهنگ لغات اش گفته است: »هيچ فرهنگ كاملی كار یك تن نباید باشد. 
اسناد و انتساب یك فرهنگ مانند الروس، كيه، المنجد و غيره به یك مولف برای پيش قدمی و 
طرح اصلی و كوشش بيش تری است كه موسس آن ها به عمل آورده است. فرهنگ معين مبتنی 
بر 300 هزار فيش است كه نگارنده به یاری گروهی از دوستان و دانشجویان در طی 20 سال 
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فراهم كرده است. طرح، تاليف و تصحيح و هماهنگ كردن و پر كردن خالء از نگارنده است، اما 
سروران و همکاران فاضل من هریك در حد خود بسيار كوشيده اند... در پایان مقدمه فرهنگ نامه 
معين، به نقل از برهان قاطع نيز آورده است: »... این كاری است كه توانسته ایم ولی آن نيست كه 
خواسته ایم...««. كتاب »مزدیسنا و تأثير آن در ادبيات فارسی«، رساله دكتری آن استاد صاحب نام 
است كه به انتشار رساند. آن استاد فرهيخته در دیباچه كتاب درباره ی »مزدیسنا« توضيح داده است: 
»َمزَدَیسن كلمه ای است اوستایی، همان زبانی كه بخشی از كتاب اوستا بِدان بر زبان زرتشت جاری 
شده. این كلمه صفت و مرّكب از دو جزء است: »مزده« به معنی دانا و در عرِف آیين زرتشتی به 
خدای یگانه اطالق می گردد؛ و یسنا به معنی ستایش... . در اوستا »مزدیسنا« بارها آمده است. در 
بسياری از موارد با صفِت »زرتشتی« و به معنِی دیِن آوردۀ زرتشت یك جا استعمال شده، بسا نيز 
با كلمه »راستی پرست« همراه است. پيروان آیين مزدیسنا را َمزدیسنان گویند«. در بخش نخست 
این اثر، پيرامون این كه آریایی ها پيش از ظهور زرتشت چه آیينی داشته اند، توضيح داده شده است. 
در این عالوه بر اشاره به این كه آریایيان ساكن هند و ایران به خدایان متعدد اعتقاد داشته اند، از 
موضوعات دیگری چون آیين ميتره )مهر(، رّب النوع آتش، مسئله باور آریایيان به دوگانگی خير 
و شر، ایندره )رّب النوع رعد( و همچنين انعکاس دین آریایی در شاهنامه فردوسی سخن گفته شده 
است. در بخش دوم كتاب، به زرتشِت پيامبر، بنيانگذاِر آیين َمزَدَیسنا اختصاص یافته است. در 

بخش سوم، به مطالبی پيرامون اوستا و تفسير پهلوی آن )َزند( پرداخته است. 
دریافت نشان درجه سوم علمی در سال 1316، نشان درجه دوم علمی در سال 1321 و نشان درجه 
دوم سپاس در سال 1327 در كارنامه ی علمی آن استاد گران ًقدر می درخشد. روان شاد دكتر معين 
نشان عالی »هنر و ادب«  را از طرف دولت فرانسه، نشان Order des palmes Academiques را 

از ژنرال دوگل رئيس جمهور فرانسه و نشان لژیون دونور را نيز دریافت كردند.
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اریج ملک پور 
صصی: ژئوفیزیک فضایی رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۳۱۹، آمل

ایرج ملك پور استاد مؤسسه ژئوفيزیك و از استادان برجسته ی دانشگاه تهران است.
او از دانشجویان مستعد دوره ی كارشناسی در رشته ی فيزیك دانشگاه تهران بود. آن استاد بزرگ برای 
فراگيری رشته ی فيزیك جو راهی فرانسه شد، در دانشگاه پاریس حضور یافت و دوره ی كارشناسی 
ارشد را گذراند. ایشان توفيق یافت دكتری تخصصی ژئوفيزیك را از دانشگاه پاریس و دكتری دولتی 
علوم اختر فيزیك را نيز از همان دانشگاه دریافت نماید. وی از استادان نامی دانشگاه صنعتی اميركبير، 
دانشگاه تهران و استاد مؤسسه ژئوفيزیك دانشگاه تهران است كه دانشجویان بسياری را شيفته ی دانش 

و سواد خود كرده است.
استخراج تقویم برای بيش از دو دهه تا زمان تأسيس مركز تقویم مؤسسه ژئوفيزیك از كارهای ارزشمند 
آن استاد ارجمند است. ایشان همچنين تقویم رسمی ایران را استخراج كرده و تنظيم تقویم مالدیو، 
سریالنکا، برمه و برونئی را به درخواست این كشورها عهده دار شد. استخراج اوقات شرعی شهرهای ایران 
و جهان، پيش بينی تاریخ و ویژگی محلی خورشيد و ماه گرفتگی در ایران از دیگر فعاليت های آن استاد 

واالمقام است.
چاپ 24 كتاب، 20 مقاله خارجی و 12 مقاله داخلی نيز در كارنامه ی علمی استاد ملك پور بزرگ وار 

می درخشد.

اریج ملک پور 

199



جمشید ممتاز 
صصی: حقوق نیب المللی و حقوق  رشته تخ

عمومی 
سال و محل تولد: ۱۳۲۱، ازمیر رتکیه

جمشيد ممتاز استاد دانشکده ی حقوق و علوم سياسی، مدیر گروه حقوق بشر دانشکده ی حقوق و علوم 
سياسی و رئيس كميسيون حقوق بين المللی است.

او تحصيالت خود را در رشته ی حقوق از دوره ی كارشناسی تا مقطع دكتری در فرانسه سپری 
كرد. ممتاز مدرک ليسانس خود را در رشته ی حقوق سياسی و عمومی، مدرک فوق ليسانس را 
در رشته ی حقوق عمومی و مدرک دكتری حقوق بين الملل و حقوق عمومی را از دانشگاه پاریس 
دریافت نمود. تز دكتری جمشيد ممتاز پيرامون »نظام حقوقی بستر زیر دریاها« بود. آن استاد 
بزرگ درباره ی تز دكتری خود می گوید: »تزم در مورد بهره برداری از منابع دریایی ای است مانند 
منگنز و كبالت كه در بستر دریاها قرار دارد. آن زمان تصور می شد كه می توان به سرعت از این 
منابع بهره برداری كرد و عایدات فروش این منابع را برای ادای قروض كشورهای جهان سومی 
در نظر گرفت«. همچنين مدرک ليسانس را در رشته ی علوم سياسی از مدرسه ی مطالعات سياسی 
دانشگاه پاریس اخذ نمود. او از استادان برجسته ی رشته ي حقوق بين الملل دانشگاه تهران و استاد 
مدعو دانشگاه های سوربن، كن و گرنوبل در فرانسه است. آن استاد واالمقام در دانشگاه های ژنو، 
كلمبيا، فلوریدا و العين امارت هم تجربه  ي تدریس داشته است. استاد ممتاز همچنين برای ارائه ی 
درس عمومی در آكادمی حقوق بين الملل الهه انتخاب شده است و در واقع اولين ایرانی و آسيایی 

است كه به این جایگاه دست یافته است.
وی عضو هيأت نمایندگی جمهوری اسالمی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از نشست 
چهل و چهارم تا پنجاه و نهم و عضو هيات نمایندگی ایران در كميسيون آماده سازی برای سازمان 
منع استفاده از سالح های شيميایی است. ایشان نمایندگی و سرپرستی گروه مشاوران حقوقی ایران در 
پرونده انهدام سکوهای نفتی ایران توسط امریکا را در دیوان بين المللی دادگستری عهده دار بوده است. 
در سال 1397 نيز كه ایران به دليل »توقيف و مصادره اموال بانك مركزی از سوی دولت آمریکا«، 
عليه این كشور در دیوان بين المللی دادگستری شکایت كرد، این حقوق دان نامی به عنوان قاضی ویژه 
جمهوری اسالمی ایران معرفی شد. عضویت در انستيتو حقوق بشر سان رمو، انجمن حقوق بين الملل، 
انجمن فرانسوی حقوق بين الملل و شورای آكادمی حقوق بين الملل الهه از جمله فعاليت های آن استاد 
گران ًقدر است. آن حقوق دان شناخته شده، مشاور حقوقی كميته بين الملل صليب سرخ نيز بوده است. 
دكتر جمشيد ممتاز در جایگاه ناظر اصلی در طرح تقویت همکاری های بين المللی در زمينه حقوق بشر 

نيز نقش آفرین بوده است.
آن استاد عالی مرتبه افزون بر كتب و مقاالت متعدد فارسی، بيش از 50 مقاله به زبان فرانسه و انگليسی 
پيرامون حقوق دریاها، حقوق محيط زیست، حقوق جنگ در نشریات و كتب معتبر بين المللی به چاپ 

رسانده است.
دریافت نشان درجه 2 علمی از رئيس جمهور نيز در كارنامه ی آن استاد برجسته  و حقوق دان بزرگ 

می درخشد.

جمشید ممتاز 
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مرتضی ممیز
صصی: نقاشی و طراحی گراکیف رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۳۱۵، تهران
وافت: ۱۳۸۴

مرتضی مميز استاد دانشکده ی هنرهای زیبا، رئيس هيأت مدیره انجمن صنفی طراحان گرافيك ایران و 
بانی رشته گرافيك در دانشکده ی هنرهای زیبا است.

او دوره ی كارشناسی را در رشته ی نقاشی و در دانشکده ی هنرهای زیبا سپری كرد. در فرانسه نيز دوره ی 
كارشناسی  ارشد خود را در رشته ی طراحی غرفه و ویترین و معماری داخلی گذراند. وی پس از آن كه 
از فرانسه بازگشت، هم زمان با آن كه تدریس در دانکشده ی هنرهای زیبا را آغاز كرد؛ پيشنهاد ایجاد 
رشته ی گرافيك در دانشکده را مطرح كرد و با تالش  و پيگيری های خالصانه اش، رشته ی گرافيك در 
این دانشکده بنيان گذاشته شد. ایشان به همراه تعدادی از همکاران خود، سندیکای گرافيست های ایران 
را تأسيس كردند. همچنين استاد مميز نمایشگاهی پيرامون موضوع 50 سال گرافيك ایران برگزار كرد. 
انجمن صنفی طراحان گرافيك و قيمت هایی كه پایه، اساس و عرف بازار گرافيك می باشند را مرتضی 
مميز بنيان نهاده است.  به واسطه ی حضور پربار آن استاد بزرگ نمایشگاه هایی اختصاصی در تهران و 
آلمان برگزار شد. آن هنرمند برجسته همچنين در بيش از 70 نمایشگاه گروهی در ایران، آلمان، فرانسه، 

آمریکا، بلژیك، فنالند و یوگسالوی حضور یافت.  
آن استاد واالمقام مدیریت گروه گرافيك و عکاسی دانشکده ی هنرهای زیبا دانشگاه تهران و مدیریت و 
طراحی هنری جشنواره بين المللی فيلم تهران را بر عهده داشت. همچنين  برای مدتی ریاست هيت مدیره 
انجمن طراحان گرافيك ایران، دوساالنه های گرافيك ششم، هفتم و هشتم و ریاست كميته ایرانی انجمن 
بين المللی طراحان گرافيك عهده دار شده بود. فعاليت در جایگاه مشاور هنری كتابخانه و مركز اسناد 

دانشگاه تهران نيز از جمله اقدامات بود.
»كتاب هفته«، »كيهان هفته«، »فرهنگ«، »كاوش«، »نگين«، »رودكی«، »فرهنگ و زندگی«، »كلك« 
و »بخارا« از نشریات طراحی شده به مدیریت آن استاد عالی مرتبه است. لوگوهای موزه رضا عباسی، 
سایپا، شهرداری تهران، آرم استاندارد، آتش نشانی و سازمان چای، تنها گوشه ای از آثار ماندگار استاد 
مميز هستند. سه فيلم كوتاه »آن كه عمل كرد و آن كه خيال بافت«، »یك نقطه سبز« و »سياه پرنده برای 
كانون پرورش فکری كودكان و نوجوانان« از فيلم های طراحی شده توسط آن استاد نامی می باشند. 
»دیوارنوشته های انقالب«، عنوان كتابی از پدر گرافيك ایران است كه  مخاطب عالقه مند به رخدادهای 
انقالب را به سوی خود می كشاند. ماهيت تصویر و آن كه این تصاویر از دیوارنوشته های دوران انقالب 

است، كتاب را جذاب می كند.
جایزه بهترین طراحی كتاب كودک سال های 42 تا 45، بهترین پوستر های سينمایی جشنواره فيلم فجر 
تهران )سال های 1365، 1366 و 1369( و بهترین آثار طراحی نشانه های دهه 80 ميالدی به آن هنرمند 
صاحب نام تعلق دارد. آن استاد فقيد برنده مدال طراحی نمایشگاه بين المللی طراحی ژوونيزی فرانسه است 

و در سال 1382 به عنوان چهره ماندگار عرصه هنرهای تجسمی معرفی شده است.

مرتضی ممیز
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محمود منصور
صصی: روان شناسی بالینی رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۳۰۹، اراک
وافت: ۱۴۰۰

محمود منصور استاد دانشکده ی روان شناسی و علوم تربيتی و عضو اتحادیه بين المللی بهداشت روانی 
است.

او دوره ی ليسانس را در رشته ی روان شناسی و مقطع فوق ليسانس را در رشته ی روان شناسی بالينی 
گذراند. سپس راهی سوئيس شد و مدرک دكتری خود را از دانشگاه ژنو در رشته ی روان شناسی 
ژنتيك و بالينی دریافت نمود.  وی رساله اش را پيرامون روان شناسی تحولی و بالينی و در زیر نظر ژان 
پياژه به نگارش درآورد. استاد منصور چندین سال در كلينيك كانون هدایت كودک و مركز مشاوره 
روانی به تشخيص و درمان روانی مشغول بود. هم زمان با آن نيز در دانشگاه تهران تدریس را آغاز كرد. 
او به دانشجویان كارشناسی دروسی چون روان شناسی ژنتيك، بزهکاری كودكان و نوجوانان، هوش، 
روا ن شناسی مرضی، بهداشت روانی، شخصيت و آزمون های تشخيص اختالالت، به دانشجویان دروه ی 
كارشناسی ارشد دروسی مانند روان شناسی بالينی، راهنمایی حرفه ای، روانشناسی مرضی و فرآیندهای 
روانی و به دانشجویان دوره ی دكتری نيز روان شناسی مرضی، روان شناسی بالينی تحولی و شخصيت 

را تدریس آموزش می داد.
جمله  از  عالی  دانش سرای  تحقيقات  مؤسسه  ریاست  و  ملی حمایت كودكان  انجمن  در  فعاليت 
فعاليت های دكتر منصور بوده است. ایشان نماینده دانشکده ی روانشناسی در هيأت مميزه دانشگاه 
تهران و نماینده دانشکده در شورای انتشارات دانشگاه نيز بود. محمود منصور سردبير، صاحب امتياز 
و مدیر مسؤول مجله »علوم روانشناختی« و سردبير »مجله روانشناسی« بود. شركت در كنگره های 
جرم شناسی كاراكاس تحت عنوان دفاع اجتماعی، پيشرفت های آموزشی، پيشگيری جنایی در پاریس، 
مسائل روانی در كپنهاک و بهداشت روانی هلسينکی، تنها بخشی از مجامع علمی جهانی است كه آن 

روان شناس نامی در آن ها حضور داشته است.
»روان شناسی ژنتيك« در 16 فصل به موضوعاتی چون دیدگاه ها و روش ها، پایه های شکل گيری و 
روان شناسی علمی، گستره ی موضوع ها و نظریه ها و مراحل، گسترده ی چرخه ها و نظام ها، نظام گزل، 
نظام والن، نظام روان  تحليل گری، بازتاب شناسی تحولی، نظام پياژه و... پرداخته است. در فصل اول 
كتاب »احساس كهتری«، موضوع علمی مسئله احساس كهتری، علل احساس كهتری، عواقب و 
نتایج احساس كهتری و شرایط كلی درمان احساس كهتری با بيانی ساده مورد بحث قرار گرفته  است 
و در فصل دوم از نظریه ادلر و نظریه پياژه سخن گفته شده است.  بزهکاری كودكان و نوجوانان، 
بيماری های روانی، روان شناسی بالينی و روان شناسی از دیگر آثار ارزنده ی آن استاد فرزانه می باشند.

دكتر محمود منصور در سال 1382 به عنوان چهره ماندگار عرصه روان شناسی معرفی شد.

محمود منصور
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علی اکبر موسوی موحدی
صصی: بیوشیمی، فیزیک رشته تخ

سال و محل تولد: 1331، شیراز

علی اكبر موسوی موحدی استاد مركز تحقيقات بيوشيمی بيوفيزیك، رئيس مركز تحقيقات بيوشيمی 
بيوفيزیك و عضو و رئيس انجمن بيوشيمی فيزیك ایران است.

او دوره ی كارشناسی را در رشته ی شيمی دانشگاه شهيد بهشتی سپری كرد. دوره  ی كارشناسی ارشد 
شيمی با گرایش علوم زیستی را در دانشگاه ميشيگان شرقی آمریکا گذراند و در نهایت توفيق یافت 
دكتری تخصصی از دانشگاه منچستر انگلستان را در رشته ی بيوشيمی فيزیك اخذ نماید. وی تدریس 
در دانشگاه تهران را پس از دریافت مدرک دكتری آغاز كرد و هم اكنون استاد تمام گروه بيوفيزیك 

درمركز تحقيقات بيوشيمی و بيوفيزیك دانشگاه تهران است. 
ایشان پيرامون موضوعاتی چون تاخوردگی پروتئين،كالریمتری)گرماسنجی( پروتئين در مقياس نانو، 
طراحی آنزیم های مصنوعی، اثر اشعه های الکترومغناطيسی بر ساختار و عملکرد پروتيين ها و آنزیم ها و 
سایر ماكرو مولکول ها، ترمودیناميك و سينيتيك و هيدرودیناميك پروتيين ها و آنزیم ها، بيوتکنولوژی 
پپتيد ها و پروتيين ها و آنزیم ها و... تحقيق و پژوهش می كنند. دكتر موسوی موحدی می گوید: » این 
مساله را هميشه گفته ام و اینجا هم تاكيد می كنم كشورهای توليد كننده علم كشورهای مصرف كننده 
علم هستند. ما هر چه كه قدرت توليد علم مان باال برود بيشتر می توانيم دانش را مصرف نمایيم«. همچنين 
به منظور نشان دادن جایگاه واالی علم و دانش می گویند: »دانش نور است. لذا ما باید بسترهای زایش 
دانش را فراهم كنيم. یکی از جایگاه های زایش دانش، دانشگاه های دانش محور است. دانش آنقدر مهم 
است كه گفته شده العلم نور؛ یعنی، علم چراغ راه است. دانش هم امروز مساله صرف دانشگاه نيست. تمام 
سازمان های اجرائی كشور به آن نياز دارند. قدرت كشور، امنيت ملی كشور، قدرت نظامی،  اقتصادی و... 
به دانش نياز دارند. لذا علم و دانش یك پارامتر محکم اجتماعی است. منشا آن نيروی انسانی دانشمند، 

استاد و پژوهشگر و دانشجو است و باید به آنها تعليم داد تا در خدمت جامعه باشند«.
 آن استاد بزرگ در انجمن  بيوفيزیك  آمریکا، انجمن  بيوشيمی  انگلستان ، انجمن  پروتئين  آمریکا، آكادمی  
علوم  نيویورک  و انجمن  بيوشيمی  ایران ، عضویت دارند. همچنين عضو هيأت تحریریه مجله  شيمی  و 

مهندسی  شيمی  ایران  و نشریه  بين المللی انجمن  شيمی  ایران  می باشند.
در كارنامه ی علمی دكتر موسوی موحدی تاليف 13 جلد كتاب، انتشار 335 مقاله در نشریات پژوهشی 
بين المللی و اتمام 22 طرح تحقيقاتی بنيادی و كاربردی در سطح دانشگاهی، ملی و بين المللی می درخشد. 
بيوشيمی فيزیك، شيمی فيزیك ماكرو مولوكل های حياتی و ترمودیناميك شيميایی از جمله آثار آن 

استاد واالمقام می باشند.
آن فيزیك دان برجسته در سال 1369 جایزه بين المللی خوارزمی را دریافت كرد. در سال 1376 به 
عنوان استاد نمونه و تا به امروز 9 بار به عنوان پژوهشگر نمونه دانشگاه تهران برگزیده شده است. 
دریافت نشان درجه یك پژوهش دانشگاه تهران، شناخته شدن به عنوان دانشمند برجسته دانشگاه تهران، 
پژوهشگر ممتاز جشنواره پژوهش و فناوری كشور و استاد ممتاز دانشگاه تهران از جمله افتخارات آن 

استاد نامی است. همچنين در 1382 به عنوان چهره ماندگار به همگان معرفی شد.

علی اکبر موسوی موحدی
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یحیی مهدوی 
صصی: فلسفه رشته تخ

سال و محل تولد: 1287، تهران
وافت: 1379

یحيی مهدوی استاد دانشکده ی ادبيات و علوم انسانی، مدیر گروه فلسفه و عضو شورای دانشگاه است.
دوره ی تحصيالت مقدماتی او با آمدن معلمان خصوصی متعدد به خانه سپری شد. در آن دوران خواندن 
و نوشتن، قرائت قرآن كریم و بعضی از متون فارسی را افزون بر دروس ابتدایی و متوسطه فراگرفت. 
وی از محضر استادان بزرگی چون بدیع الزمان فروزان فر، ميرزا عبدالعظيم خان قریب، گل گالب، 
مسعود كيهان و ميرزا كاظم خان شيمی بهره برد. ایشان دیپلم خود را از دارالفنون دریافت كرد و 
رشته ی ادبيات و فلسفه را دارالمعلمين عالی فراگرفت. در نهایت برای ادامه ی تحصيالت راهی فرانسه 
شد و نزد استادان بزرگی چون آندره الالند، بوگل پی.فاكونت، آبل ری و هنوی والن به فراگيری علم 
و دانش پرداخت. آن استاد بزرگ با دفاع از دو رساله ی شناسایی در نزد فالسفه نخستين اسالم و 
فهرست مصنفات ابن سينا، دكتری خود را اخذ نمود. رشته ی دكتری فلسفه با كوشش ها و پيگيری های 
این استاد فرزانه بنيان گذاشته شد و از جمله دانشجویان این استاد بزرگ در مقطع دكتری می توان 
احمد احمدی، دكتر غالمرضا اعوانی، دكتر نصراهلل پورجوادی، دكتر محسن جهانگيری، دكتر غالمعلی 
حدادعادل و  دكتر جالل الدین مجتبوی را نام برد. دكتر مهدوی بر این باور بوده است كه عقل جمعی، 
دارای اهميت بسياری است و به همين علت تربيت متخصصان، اشاعه تفکر و اهتمام به پژوهش را 

ضروری دانسته و در این مسير كوشش كرده است.
جامعه شناسی یا علم االجتماع، قصص قرآن مجيد، ترجمه فلسفه عمومی یا مابعدالطبيعه، شکاكان یونان 
و ترجمه و تلخيص تاریخ فلسفه قرون وسطی و دوره جدید از آثار ارزنده ی آن استاد فرزانه می باشند.

آن استاد فقيد در سال 1352 به عنوان استاد ممتاز دانشگاه تهران معرفی شدند.

یحیی مهدوی 
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محمدحسن مهدوی اردبیلی
صصی: ریاضی رشته تخ

سال و محل تولد: 1288، تبرزی
وافت: 1358

محمدحسن مهدوی اردبيلی استاد دانشکده ی كشاورزی و منابع طبيعی، رئيس دانشکده  ی كشاورزی و 
منابع طبيعی و پایه گذار تحوالت اساسی در دانشکده ی كشاورزی مانند احداث آزمایشگاه ها و خوابگاه 

دانشجویان است.
او در دارالمعلمين عالی در رشته ی ریاضی تحصيل كرد. پس از اخذ ليسانس به همراه جمعی دیگر از 
دانشجویان برای ادامه ی تحصيالت راهی فرانسه شد. به مدت سه سال در دانشگاه ليل فرانسه به فراگيری 
رشته ی ریاضی مشغول شد و دوره ی دكتری خود را نيز در سوئيس سپری كرد. ایشان پس از بازگشت به 
ميهن، در بانك ملی به عنوان كارشناس آمار و مطالعات اقتصادی مشغول به كار شد. می توان گفت وی 
از سال 1328 در دانشگاه تهران حضور یافت و در دانشکده ی كشاورزی و منابع طبيعی مشغول خدمت 
بود. آن استاد واالمقام خدمات ارزنده ی به جامعه ی علمی ارائه كرده و دانشجویان را از اقدامات مهم خود 
بهره مند ساخته است. افزایش تعداد دانشجویان بورسيه از 35 نفر به 70 نفر، لوله كشی آب دانشکده، 
آسفالت خيابان های دانشکده و احداث خوابگاه برای دانشجویان و خانه مسکونی برای اعضای هيئت 
علمی بخشی از این خدمات و اقدامات قابل توجه می باشند. همچنين آن استاد بزرگ دوره ی تحصيلی 
در دانشکده را از سه سال به چهار سال افزایش داده، نقشه جامعه دانشکده را در سه دوره ی 10 ساله تهيه، 

تنظيم و اجرا كرده و مزرعه ای آموزشی و پژوهشی احداث كرده است.
دكتر مهدوی اردبيلی افزون بر دانشگاه تهران، برای مدتی به دعوت ریاست وقت دانشگاه جندی شاپور 

اهواز با سمت معاون آموزشی در آن دانشگاه نيز فعاليت كردند.
موارد استعمال احتماالت در انتگرال های چندگانه، احتماالت و آمار ریاضی، هيدرولوژی، تجزیه عاملی، 
مکانيك استداللی، معادالت دیفرانسيل و مشتقات جزئی، حل المسائل معادالت دیفرانسيل و مشتقات 
جزئی و حساب دیفرانسيل و انتگرال، آثار ارزنده ی است كه از آن استاد گران قدر به یادگار مانده است.

محمدحسن مهدوی اردبیلی
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یوسف میراریوانی
صصی: زپشکی رشته تخ

سال و محل تولد: 1260، اریوان
وافت: 1347

یوسف ميرایروانی استاد كرسی جراحی بالينی دانشکده ی پزشکی و مسئول تدریس جراحی بالينی در 
بيمارستان وزیری است.

او با راهنمایی های یکي از پزشکان شهر ایروان كه به چگونگي تحصيالت پزشکي در سوئيس آشنایي 
داشت؛ برای تحصيل در رشته ی پزشکی كه از سنين كودكی به آن عالقه مند بود، راهی شهر لوزان شد. 
او با دفاع از پایان نامه ای پيرامون گاستروآنتروستومی، دكتری خود را از دانشکده ی پزشکی آن شهر 
دریافت نمود. تحصيالت اش را كه به اتمام رساند، در پلی كلينيك داخلی دانشکده ی پزشکی لوزان 
مشغول به كار شد و با تالش و زحمات یك ساله توانست مورد اقبال یك تن از استادان پرنفوذ خود 
قرار بگيرد و به اسيستانی بخش جراحی كه عالقه ی وافری به آن داشت، دست یابد. دكتر ميرایروانی 
توفيق یافت به مدت 7 سال قدم به قدم در كنار »سزار رو« كه در جراحی سرآمد روزگار خود بود، به 
عنوان یکي از اسيستان هاي مورد توجه او به تخصص و تجارب كارآمدی دست یابد. ایشان به ایران 
آمد و چند سال پس از آن، نخستين بيمارستان خصوصي تهران به نام بيمارستان نجميه را با بنيان 
گذاشت و نيمي از تخت های این بيمارستان را به درمان مستمندان اختصاص داد. مسئوليت بخش 
جراحی بيمارستان نظامی احمدیه به ایشان واگذار شده بود. آن بيمارستان فاقد لوازم بود اما آن پزشك 
نامی به واسطه ی آن توانست بعدها به بيمارستان شماره دو ارتش و بيمارستان شماره یك ارتش راه 
پيدا كند و به بخش جراحي این بيمارستان ها كه مجهزتر بودند، دست یابد. آن پزشك برجسته، افزون 
بر بيمارستان احمدیه در بيمارستان وزیری نيز مشغول به كار در بخش جراحی بود. دكتر ميرایروانی 
در ایامی كه پزشکی ایران با پيشرفت فاصله ای دور و دراز داشت؛ در طی سال های طوالنی با زحمات 
خود توانست در بيمارستان هایي كه كار می كرد، اتاق عمل به نسبت قابل قبولی را سازمان دهی و 
كادری تربيت كند كه در اجرای اعمال جراحی و بی هوشی با یك دیگر همکاری داشتند. آن رادمرد 
بزرگ از سال های 1318_1317 به عنوان استاد دانشکده ی پزشکی دانشگاه تهران، جراحی بالينی را 
در بيمارستان وزیری تدریس می كردند. زمانی كه بيمارستان پانصد تختی )بيمارستان امام خميني( 
تاسيس شد، ریاست بخش جراحی این بيمارستان را كه شامل 120 تخت و چند اتاق عمل می شد، 
عهده دار شد. آن پزشك محبوب، با گشاده رویی هر ابداعی را نمی پذیرفت و حالتی تدافعی داشت؛ 
بنابراین به سختی حاضر بود از روش ها و اصولی كه تجربه كرده و به نتایج مطلوب رسيده است دست 

بکشد.
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رده میرحیدر
صصی: جغرافیای سیاسی رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۳۱۱، کرمانشاه

در  سياسی  جغرافيای  رشته  برجسته  پژوهشگر  و  استاد  و  ماندگار  چهره  ميرحيدر،  ُدره  دكتر 
و  ایران  جغرافيدانان  انجمن  مؤسس  عضو  علوم،  فرهنگستان  وابسته  عضو  تهران،  دانشگاه 
بنيانگذار جغرافيای سياسی نظام مند در كشور است. وی دارای تخصص اصلی جغرافيای سياسی 

و تخصص فرعی »منطقه خليج فارس و خاورميانه« می باشد.
استاد ميرحيدر دكترای جغرافيای سياسی خودرا از دانشگاه ایندیانای آمریکا دریافت كرده و با 
رتبه علمی استادی؛ عضو هيأت علمی گروه جغرافيای دانشکده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه 

تهران است.
در سوابق درخشان این چهره علمی می توان به مواردی همچون اولين تحصيل كرده ایرانی در رشته 
جغرافيای سياسی، نویسندگی اولين كتاب سيستماتيك جغرافيای سياسی، مؤسس شاخه علمی 
جغرافيای سياسی، اولين رئيس انجمن ژئوپليتيك، اولين سردبيری فصلنامه علمی ژئوپليتيك و 

مؤلف كتاب های عميق و آكادميك در حوزه جغرافيای سياسی در ایران اشاره كرد.
با ورود دكتر ُدره ميرحيدر به دانشگاه تهران و بر اساس پيشنهاد وی، برای اولين بار در ایران 
درس »اصول و مبانی جغرافيای سياسی« در برنامه دروس دوره ليسانس قرار گرفت. ميرحيدر 
جغرافيای  كتاب  اولين   ،1347 سال  در  سياسی«  جغرافيای  مبانی  و  »اصول  كتاب  تأليف  با 
سياسی مدون و نظام یافته را در این رشته ارائه كرد. او برای اولين بار جغرافيای سياسی را به 
شکل سيستماتيك و مدرن )براساس رویکرد كاركردگرایی جغرافی دان مشهور آمریکایی در 
دهه 1960 به نام »ریچارد هارتشون«( به دانشجویان ایرانی تعليم داد و از این نظر ترویج رشته 

جغرافيای سياسی مدیون تالش های این چهره علمی ماندگار است.
در سوابق تأليفاتی مهم این استاد توانمند رشته جغرافيای سياسی می توان به »مبانی جغرافيای 
سياسی«، »جغرافيای سياسی« برای دانش آموزان دبيرستان سال سوم نظام جدید، »مفاهيم بنيادی 

در جغرافيای سياسی« و همچنين كتاب »ایران« تاكيد كرد.
البته، عالوه بر دكتر ميرحيدر دو نویسنده انگليسی نيز در تأليف كتاب »ایران« نقش داشته اند و 
این تأليف در حال حاضر كتاب درسی دانش آموزان دبيرستانی آمریکا، انگليس و كانادا است.

از جمله دستاوردهای شاخص خانم دكتر ميرحيدر می توان به ترجمه كتاب »جغرافيای سياسی 
خاورميانه و شمال آفریقا« اثر آالسدایر درایسدل و جرالد اچ بليك، اشاره كرد كه این كتاب در 
دوره نهم كتاب سال جمهوری اسالمی ایران، از طرف وزرات فرهنگ و ارشاد اسالمی به عنوان 

كتاب سال معرفی و برگزیده شده است.
نفر متخصص فن آن را به رشته  انگليسی است و دو  به زبان  اصل این كتاب در حال حاضر 
تحریر درآورده اند كه تا حدود زیادی خالءهای موجود در این زمينه را جبران كرده و احتياج 
دانش پژوهان را پاسخ گفته است. از ویژگی های ترجمه این كتاب نيز می توان به یادآورد شدن 
اشتباهات مؤلفان در پابرگ ها توسط مترجم اشاره كرد و اینکه كليه نام ها كه در اصل كتاب 

التين شده و در نقشه های موجود عربی است، معادل عربی آنها نوشته شده است.
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در بخش دیگری از آثار خانم دكتر ُدره ميرحيدر می توان به ترجمه »جهان سوم و كشورهای 
پيشرفته« و »درآمدی نو بر جغرافيای سياسی« با همکاری دكتر سيد یحيی صفوی، اثر ریچارد 
مویر اشاره كرد كه این كتاب، كتاب برگزیده دانشگاه های ایران شد و سپس به عنوان كتاب 

تشویقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی انتخاب شد.
از سایر آثار این استاد ارجمند علوم جغرافيای سياسی می توان به »گرایش تازه در جغرافيای 
در  جستار  و  اندیشه  دهه  پنج  »تحوالت  سياسی«،  جغرافيای  در  بنيادین  »مفاهيم  سياسی«، 
جغرافيای سياسی« اشاره كرد كه ویژگی های این كتاب طبقه بندی و دسته بندی مقاالت، توسط 

خود ایشان است.
خانم دكتر دره ميرحيدر دارای بيش از 58 مقاله علمی پژوهشی و ترویجی به زبان فارسی، 
8 مقاله به زبان انگليسی، 42 عنوان سخنرانی در دانشگاه ها و مجامع علمی و بين المللی در 
كارنامه پربار خود دارد و راهنمایی بيش از 21 پایان نامه كارشناسی ارشد و رساله دكتری را 

نيز در فعاليت های پژوهشی خود به ثبت رسانده است.
در مورد جوایز و نشان هایی كه خانم دكتر ميرحيدر به آن مفتخر شده اند نيز می توان به جایزه 
سال  در  دانشگاهی  برگزیده  كتاب  جایزه  1370؛  در  الزهرا  دانشگاه  در  زن  مترجم  بهترین 
به  سال 1384  در  سياسی  جغرافيای  معظم  رشته  ماندگار  چهره  عنوان  به  انتخاب  و   1380

انتخاب جامعه جغرافی دانان ایران اشاره كرد.
دانشگاه  در  اول  رتبه  احراز  برای  فرهنگ  اول  درجه  مدال  دارای  ایرانی  پرتالش  استاد  این 
لوح  و  جایزه  دریافت  ایندیانا،  دانشگاه  از طرف  پژوهشی(  )جایزه  فلوشيپ  دریافت  تهران؛ 
تقدیر برای كتاب برگزیده دانشگاهی 1369، لوح تقدیر و جایزه با عنوان بهترین مترجم زن 
در سال 1369، لوح تقدیر و جایزه برای كتاب سال ج. ا. ا از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی در سال 1370 و 1381، لوح تقدیر و جایزه در همایش تجليل از پيشکسوتان دانشگاه 

تهران در سال 1383 را نيز در سوابق علمی خود به ثبت رسانده است.
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لحسین میرسپاسی عبدا
صصی: روان زپشکی رشته تخ

سال و محل تولد: 1286، تهران
وافت: 1355 

عبدالحسين ميرسپاسی استاد دانشکده ی پزشکی، استاد و رئيس بخش روان پزشکی بيمارستان روزبه، 
رئيس هيأت مدیره جمعيت بهداشت روانی ایران، مؤسس و نایب رئيس جمعيت حمایت از ناشنوایان 

و رئيس بيمارستان روانی رازی بود.
ليون  دانشکده ی پزشکي  از  بود كه  برای فراگيری طب  فرانسه  به  اعزامی  از جمله دانشجویان  او 
فارغ التحصيل شد. وی از همان ابتدا به رشته های اعصاب و روان پزشکی عالقه مند بود و پایان نامه اش 
را پيرامون »صفات هيستری شکل حمالت صرعی« به نگارش درآورد. ایشان برای مدتی در فرانسه در 
حوزه ی روان پزشکی و پزشکی قانونی به تحقيق و پژوهش پرداخت و در بيمارستان روانی شارانتون 
فرانسه، مشاركت موثری در فعاليت ها و تحقيقات بخش و آزمایشگاه داشت. آن پزشك نامی پس از 
بازگشت به ميهن، در بيمارستان شماره یك مشغول به كار شد و سپس در بيمارستان اعصاب حضور 
یافت. دكتر ميرسپاسی را می توان در تعليم روان پزشکی از پيشکسوتان دانست كه در شکل گيری 
نهضت بهداشت روانی در ایران نيز نقش آفرینی داشته است. آن استاد فرزانه بر این باور بود كه تلفيق 
رشته ی اعصاب و روان پزشکي ضروری است. استاد ميرسپاسی در جهت توسعه ی ساختمان بيمارستان 
بيماران روانی، مجهز شدن به وسایل مورد نياز برای رفاه بيماران، حضور پرستاران آگاه و دلسوز، 
پزشك و دارو كوشش بسياری داشت زیرا در آن ایام وضعيت بيمارستان بيماران روانی از همه جهت 
فاجعه بود. با زحمات چند ساله ی دكتر ميرسپاسی بيمارستان اعصاب و روان از شهرداری استقالل 

یافت. از دیگر اقدامات مهم آن استاد ارجمند تشکيل »انجمن روان پزشکی ایران« بود.
 آن پزشك شناخته شده در جایگاه رئيس بخش روان پزشکی بيمارستان روزبه، خدمت كرد. ایشان مدتي 
نيز عهده دار جایگاه مدیر عامل بيمارستان و ریيس پزشکی قانونی شد. همچنين در دوره ای نایب رئيس 

جمعيت حمایت از ناشنوایان، رئيس بيمارستان روانی زاری و از اعضای شورای عالی فرهنگ بود. 
»سل ارثی است یا سرایتی؟«، »بيماری و تندرستی«، »هيستری از دیرگهان تا امروز«، »زبان چگونگی 

و پریشانی آن« و »مراكز دماغی« از جمله آثار ارزنده ی آن استاد فقيد است.
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مجتبی مینوی
صصی: زبان و ادبیات افرسی رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۲۸۲، تهران
وافت: ۱۳۵۵

مجتبی مينوی استاد دانشکده ی ادبيات و علوم انسانی و مسئول علمی بنياد شاهنامه فردوسی است.
آشنایی او با بزرگانی چون محمدعلی فروغی و محمد قزوینی در نوجوانی، آموختن روش نقد 
تحقيقی متون از عالمه قزوینی و همکاری با فروغی در تهيه خالصه شاهنامه را به دنبال داشت. وی 
به منظور جست وجو در كتابخانه های تركيه و بررسی آثار خطی فارسی، عربی و تركی به همراه 
عکس برداری و تهيه ميکروفيلم از تعدادی از آن ها در آن كشور حضور یافت. حضور در آن جا 
به قرار گرفتن ایشان در جایگاه رایزن فرهنگی ایران در تركيه منجر شد.  مجتبی مينوی بر روی 
تك تك كتاب هایی كه می خرید، تاریخ خرید و نام اش را می نوشت. در نهایت با گشاده دستی 
كتاب خانه ی 25  هزار جلد كتابی اش را به ملت ایران ارزانی داشت. در اواخر دهه60، كتاب خانه با 
چند مجموعه ی دیگر چون »انجمن حکمت و فلسفه ایران و مركز مطالعات و تحقيقات فرهنگی« 
ادغام شده و در حال  حاضر وابسته به مركز مطالعات فرهنگی است. كتاب های این كتاب خانه به 
زبان های فارسی، عربی، اردو، انگليسی، فرانسه، ایتاليایی و روسی است. همچنين نسخه های خطی 
و عکسی در زمينه های ایران شناسی، اسالم شناسی، تاریخ، ادبيات و جغرافيا نيز در این كتاب خانه 
می درخشد. به باور آن استاد فرزانه، شاهنامه ی فردوسی از سه لحاظ برای مردم ایران مهم است: 
1ـ اثر هنری    ـ ادبی بزرگی است كه از طبع و قریحه یك تن از شاعران بزرگ ایرانی و با پشتکار 
و فداكاری چندین ساله اش به وجود آمده است. 2ـ شامل تاریخ داستانی و حکایات نياكان ملت 
ایران می شود و حکم نسب نامه این قوم را دارد. 3ـ زبان آن فارسی است و فارسی نيز محکم ترین 
زنجير علقه و ارتباط طوایفی است كه ساكن سرزمين ایران هستند. به عقيده ی آن ادیب برجسته، 
كالسيك یا نو بودن شعر اهميت ندارد و مهم این است كه شعر خوب سروده شود. بر معنا داشتن 
اشعار تأكيد ویژه ای داشت و چينش كلمات كنار یك دیگر بدون معنا را بيهوده می پنداشت. زبان 
و ادبيات فارسی آن چنان جایگاه واالیی در زندگی مينوی داشت كه او را سخت گير كرده و همه 
چيز برای آن استاد بزرگ حول محور زبان و ادبيات فارسی می چرخيد. مطالعه و پژوهش آن استاد 
عالی مرتبه را منزوی نکرده و چه بسا به منظور افزودن بر گنجينه ی دانش و آشنایی با شيوه های نوین 
تحقيق و پژوهش رهسپار كشورهای اروپایی و آسيای غربی از جمله فرانسه و انگليس، آمریکا و 

تركيه می كرد. 
تندنویسي در مجلس شوراي ملي، ریاست بر كتابخانه ی ملي، عضویت در دفتر فرهنگي سفارت 
ایران در لندن و در پاریس و عضویت پيوسته ي فرهنگستان ادب و هنر از جمله فعاليت های آن 
استاد ارجمند است. از خدمات علمی مهم استاد مينوی، تنظيم فهرست براي نسخ خطي فارسي 
كتاب خانه ي معروف چستربيتي )در شهر دوبلن ایرلند( است. ایشان عالوه بر دانشجویان دانشگاه 
تهران، دانشجویان دانشگاه های معروف انگلستان و امریکا را نيز از دانش خود بهره مند ساخته 
است. مجتبی مينوی برای مدتی در جایگاه معاون دفتر سرپرستی محصلين در سفارت ایران در 
فرانسه مشغول به كار بود. سپس برای كار در دفتر سرپرستی محصلين در سفارت ایران در لندن 
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راهی انگلستان شد. حضور طوالنی مدت او در این كشور موجب شد كه با تعدادی از خاورشناسان 
سرشناس چون والدیمير مينورسکی، دنيسن راس، هارولد بيلی و والتر هنينگ مراوده داشته باشد.

در كتاب »نوروزنامه« به تصحيح مجتبی مينوی و همکاری صادق هدایت؛ مطالبی پيرامون اسباب 
پيدایش جشن نوروز، كشف حقيقت آن، این كه كدام یك از شاهان واضع جشن نوروز بوده و آیين 
آن و آداب پادشاهان ساسانی در این باب آورده شده است. در اثر »مازیار« نيز مينوی قسمت تاریخی  
و هدایت قسمت نمایشی  را به نگارش درآورد. آن پژوهش گر واالمقام در ترجمه ی كتاب »وضع 
ملت و دولت دربار در دوره شاهنشاهی ساسانيان« كوشيده است از نظام اجتماع و نظم و ترتيب 

عمومی ایران و آیين و اداب ایرانيان در زمان ساسانيان شرح كاملی بدهد.
استاد مجتبی مينوی در مقدمه ی كتاب »پانزده گفتار درباره چند تن از رجال ادب اروپا« از اوميروس 
تا برناردشاو، گفته است: »در این كتاب مقاالتی جمع و نشر كرده ام كه به قصد معرفی كردن عده ای 
از نویسندگان و شعرای اروپا، به استثنای دوتن همه از انگلستان، انشاء شده بود و در تحریر آن ها 
زبان محاوره ی مردم تربيت یافته را بکار برده بودم. به هرحال آن چه بود بر طبق اخالص عرضه داشتم 
و بی نهایت خوش وقت خواهم شد كه به زودی آن قدر در باب شعر و ادب و تئاتر اروپا به فارسی كتب 
بنویسند كه این اوراق بکلی فراموش شود«. »تاریخ و فرهنگ مجموعه گفتارها و نوشته ها« گفته ها و 
نوشته های مجتبی مينوی در مجامعی چون كنگره بين المللی هزاره فردوسی، سمينار بررسی فرهنگ 
اسالمی، سمينار تمدن غرب از نظر مشرق زمين، سمينار مورخان خاورميانه، كنگره بين المللی هنر و 
معماری ایران و كنگره بين المللی خاورشناسان است. آن استاد فردوسی شناس، در كتاب »فردوسی 
و شعر او« به شرح حال فردوسی، چگونگی شکل گيری شاهنامه و جایگاه و اهميت این اثر ارزنده 
پرداخته است. آن نویسنده ی نامی در این كتاب می نویسد: »مقام شعری و هنری شاهنامه بقدری بلند 
است كه حتی اگر از جامه زبان فارسی نيز عاری شود، یعنی به زبانی از زبان های دیگر عالم چنان كه 
باید و شاید آن را ترجمه كنند، باز كتابی بزرگ و دارای مقام هنری بلند خواهد بود«. كشف دو 
لوح تاریخی همدان، تصحيح دیوان ناصرخسرو، اطالل شهر پارسه، كشف الواح تاریخی بنای تخت 

جمشيد، تحریمه القلم و نامه تنسر از دیگر آثار ارزنده ی روان شاد استاد مجتبی مينوی هستند.
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عباس مصلی ژناد
صصی: اقتصاد سیاسی رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۳۴۱، آبادان

 عباس مصلی نژاد استاد دانشکده های حقوق و علوم سياسی، مدیریت و فنی، عضو هيأت امنای 
مصلی نژاد  فرهنگی  بنياد  مدیرعامل  و  و صنعتی شریف  طباطبایی  عالمه  تهران،  دانشگاه های 

است.
او عشق به حق، عشق به آدم ها، عشق به داشتن ها، عشق به گفتن ها، عشق به خوبی ها، عشق 
به سعادت، عشق به معرفت، و در انتها عشق به موفقيت را مجموعه انگيزه های بودن و زیستن 
خود می داند. دوره ی كارشناسی را در رشته ی اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی گذراند. با اشتياق 
فراوان دوره ی كارشناسی ارشد را در رشته ی علوم سياسی دانشگاه تهران سپری كرد. سپس 
توفيق یافت دكتری همين رشته را از دانشگاه علوم و تحقيقات دریافت نماید. ایشان همچنين 
استاد  آن  است.  تهران  دانشگاه  فرهنگ  سياست گذاری  رشته ی  در  پسادكتری  مدرک  دارای 
ارزشمندی  پژوهش های  سوم،  جهان  كشورهای  در  ویژه  به  سياسی  اقتصاد  پيرامون  واالمقام 

داشته است.
عضویت در شورای عالی علوم، تحقيقات و فناوری، هيأت امنای باشگاه دانش پژوهان جوان، 
تربيتی  علوم  و  روان شناسی  دانشکده  زیست پزشکی  پژوهش های  در  اخالق  سازمان  كميته 
نویسندگان  شورای  در  عضویت  است.  نامی  استاد  آن  فعاليت های  جمله  از  تهران  دانشگاه 
فصلنامه سياست دانشکده حقوق و علوم سياسی دانشگاه تهران و شورای نویسندگان فصل نامه 

بين المللی ژئوپليتيك نيز در سوابق دكتر مصلی نژاد می درخشد.
در كتاب های »جمهوری خواهی در ایران« و »پایان جمهوری خواهی در ایران«، استاد مصلی نژاد 
كوشيده است تا مبانی اندیشه جمهوری خواهی و تغييرات سياسی سال های بين انقالب مشروطه 
و كودتای اسفند 1299 تا انقراض سلسله قاجار را تببين و تشریح كند. همچنين تالش دارد 
عوامل ظهور و افول جنبش جمهوری خواهی را مورد بررسی قرار داده و از واقعيت های مبهم 
تاریخ معاصر ایران سخن گوید.  آن استاد گران قدر در بخشی از كتاب »دولت و توسعه اقتصادی 
فرهنگی،  جنبه های  همه ی  باید  آن  جامع  شکل  در  توسعه  فرایند   « است:  نوشته  ایران«،  در 
اقتصادی، اجتماعی و سياسی را درهم آميزد و ابعاد گوناگون حيات آدمی را دربرگيرد. تجارت 
گسترش  و  حفظ  به  مردم ساالر  سياسی  نظام  و  سياسی  آزادی های  كه  می دهد  نشان  تاریخی 
آزادی های اقتصادی كمك می كند. بنابراین آزادی سياسی پيش نياز آزادی اقتصادی و توسعه 
است. در ارتباط با مقوله ی توسعه اعم از فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سياسی نقش دولت 
بسيار تعيين كننده است به خصوص در كشورهای در حال توسعه كه دولت، مجری و كارگزار 
نوسازی اجتماعی اقتصادی محسوب می شود، این نقش بسيار جدی است. در این كشورها، 
ماهيت اجتماعی دولت نيروها و طبقات اجتماعی تشکيل دهنده ی ساختار دولت تأثير مهمی بر 
توسعه یافتگی یا توسعه نيافتگی این جوامع دارد. بنابراین موضوع دولت توسعه گر از اهميت 
استاد عالی مرتبه در آن  اثری است كه آن  ایران«  برخوردار است«. »فرهنگ سياسی  خاصی 

عباس مصلی ژناد
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تالش می كند تا روحيه عمومی و فرهنگ سياسی ایران را به عنوان زیربنای الگوهای رفتاری 
ساختاری تبيين كند. به این منظور فرهنگ را زیربنای ساختار و كنش سياسی در ایران می داند. 
در كتاب »مبانی علم اقتصاد و سياست«، عباس مصلی نژاد تالش كرده تا فرایند های اقتصادی 
را براساس نشانه های سياسی مورد بررسی قرار داد. ایشان در بخشی از كتاب »نهادگرایی و 
جهانی شدن« نوشته است: »گفتمان های جهانی شدن قلمرو گسترده ای از رهيافت های اقتصادی 
جهانی، سياست جهانی، امنيت جهانی و فرهنگ جهانی را در بر می گيرد. وقتی كه صحبت از 
جهانی شدن به عمل می آید، به مفهوم آن است كه سازوكارهای كنش بازیگران بر اساس قواعد 
و همچنين شکل بندی های معنایی و مفهومی سازماندهی می شود«. از دیگر آثار دكتر مصلی نژاد 
می توان به آسيب شناسی توسعه اقتصادی در ایران، اقتصاد سياسی بين الملل و اقتصاد سياسی 

ایران معاصر نيز اشاره كرد.
وی در سال 1393 به عنوان پژوهشگر نمونه، در سال 1394 به عنوان استاد نمونه و در سال 

1395 به عنوان پژوهشگر برجسته سال معرفی شد.
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رپوزی انتل خانلری
صصی: زبان و ادبیات افرسی رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۲۹۲، تهران
وافت: ۱۳۶۹

پرویز ناتل خانلری استاد دانشکده ی ادبيات و علوم انسانی، معاون وزارت كشور و وزیر فرهنگ است.
روی آوردن او به تحصيل در رشته ی ادبيات و زبان فارسی به پيشنهاد استاد بدیع الزمان فروزانفر رقم 
خورد. وی دوره ی ليسانس را در دانشکده ی ادبيات دانشگاه تهران گذراند. همچنين دوره ی دكتری 
زبان و ادبيات فارسی را در همين دانشگاه سپری كرد، رساله ی ایشان پيرامون »تحول غزل در شعر 
فارسی« بود كه با عنوان »تحقيق انتقادی در عروض و قافيه و چگونگی تحول اوزان غزل فارسی« 
منتشر شد. با كوشش های استاد خانلری بود كه كرسی تاریخ زبان فارسی بنيان گذاشته شد و خودشان 
نيز تا پيش از انقالب، این درس را تدریس می كردند. انتشارات دانشگاه تهران نيز توسط آن استاد 
بزرگ تأسيس شد. »سخن« كه توسط خانلری انتشار یافت، در جهت معرفی ادبيات معاصر ایران و 
جهان تالش می كرد و به عرصه ای برای نخستين های نویسندگان بدل شده بود كه از آن جا شروع كرده 
و رشد می كردند. دكتر خانلری در دانشگاه سوربن به فراگيری آواشناسی پرداخت و به زبان فرانسه نيز 
رساله ای پيرامون آن نوشت. آن استاد عالی مرتبه در پاسخ به پسرش برای عدم ترک وطن نوشت: »من 
از آن دسته گياهان هستم كه به  سادگی ریشه هایم را نمی توان بر كنم و در جای دیگر دوباره بکارم. پدر 
من و پدر بزرگ من نيز در راه ادبيات ایران عمرشان را سرمایه گذاری كردند ما مسئوليت این را بر 
شانه ها یمان داریم كه ميراث فرهنگی ایران را به نسل های آینده منتقل كنيم«. نادر نادرپور در ستایش 
ایشان می گوید: »در تاریخ هفت قرن اخير ادبيات فارسی كسی را نمی توان یافت كه چون پرویز ناتل 

خانلری در زمينه های مختلف گفتن و نوشتن آثاری چنين فراوان و سودمند پدید آورده باشد«.
پرویز ناتل خانلری به عرصه ی ادبيات بسنده نکرده و وزیر فرهنگ كابينه اسداهلل علم بود. از اقدامات 
مهم آن سياست مدار ادیب بنيان گذاری »بنياد فرهنگ ایران« بود كه به انتشار بيش از 300 كتاب 

ارزنده منجر شد.
آن استاد گران ًقدر مدیریت سازمان پيکار با بی سوادی را بر عهده داشت و در جهت مبارزه با بی سوادی 
گام های سودمندی برداشت زیرا توسعه ي فرهنگی، سياسی و اقتصادی را وابسته به جامعه ی باسواد 
می دانست. به واسطه ی طرح »سپاه دانش«، جوانان به جای هدر دادن زمان خود در سربازی، به عنوان 

معلم به روستاها فرستاده می شدند و به فرودستان جامعه خواندن و نوشتن می آموختند. 
كتاب »دستور زبان فارسی« آن ادیب نامی برپایه  زبان شناسی و روح جاری در زبان فارسی تدوین 
شده است. بسياری از اصطالحات رایج امروز مانند نهاد، گزاره، عملکرد، پایه، پيرو و وابسته توسط آن 
رادمرد بزرگ برساخت شده اند. كتاب »تاریخ زبان فارسی«، اثر ارزشمندی است كه در آن می تواند 
سير چگونگی تکامل زبان فارسی، زبان فارسی در خط های غيرعربی، صامت ها و مصوت ها و شيوه ها 
و خصلت های پيوند آن و همه ی شکل های فعل و فعل سازی را دید. شناخته شده ترین شعر آن استاد 
فرزانه »عقاب« است كه در قالب مثنوی سروده شده است. این شعر دارای دو شخصيت اصلی عقاب 
و زاغ است. عقاب، نمادی از انسان های واالمقام و زاغ، نماد موجودی است كه در برابر هرگونه سختی 
ایستادگی می كند تا زنده بماند. روان شناسی و تطبيق آن با اصول پرورش، چند نامه به شاعر جوان، 

وزن شعر فارسی، غزل های حافظ و تصحيح سمك عيار از دیگر آثار ارزنده ی آن استاد فقيد هستند.

رپوزی انتل خانلری
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محمدقلی اندعلیان
محمدقلی نادعليان استاد دانشکده ی دامپزشکی، دستيار بخش درونی گروه آموزشی علوم درمانگاهی 

دانشکده ی دامپزشکی و عضو انجمن ها و مراكز معتبر علمی داخل و خارج از كشور است.
او از دوره ی كارشناسی تا دكتری در دانشکده ی دامپزشکی دانشگاه تهران، مشغول فراگيری علم و دانش 
بود و از دانشجویان بااستعداد و توانمندی به شمار می رفت كه نسبت به آینده اش اميدواری وجود داشت. 
سپس از یك سو به عنوان دستيار بخش درونی گروه آموزشی علوم درمانگاهی دانشکده ی دامپزشکی و 
از سوی دیگر در مقام استاد، مشغول به كار شد. ایشان برای گذراندن یك دوره ی تکميلی راهی فرانسه 

شده و در دانشکده ی دامپزشکی تولوز حضور یافت.
ترجمه كتاب بيماری های گوسفند، بيماری های دستگاه گوارش نشخواركنندگان و اصول معاینه دستگاه 
گوارش و اعصاب در نشخواركنندگان و تك سمی ها از آثار دكتر نادعليان هستند. آن استاد واالمقام 41 
مقاله فارسی و 12 مقاله به زبان های انگليسی و فرانسوی در نشریات معتبر ملی و بين المللی به انتشار 

رسانده اند.
از آن استاد عالی مرتبه به عنوان استاد نمونه دانشگاه تهران و چهره ماندگار عرصه دامپزشکی در سال 

1384 یاد می شود.

محمدقلی اندعلیان
صصی: دامپزشکی  رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۳۱۵، مهدی شهر
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فراهد انظرزاده کرمانی
صصی: هنراهی نمایشی رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۳۲۶، تهران

فرهاد ناظرزاده كرمانی استاد دانشکده ی هنرهای زیبا، از تأسيس كنندگان دانشگاه هنر و از بنيان گذاران 
گروه هنرهای نمایشی است.

او دوره ی ليسانس را در رشته های ادبيات نمایشی و علوم اجتماعی دانشگاه تهران سپری كرد و دوره ی 
دكتری را در رشته  ی هنرهای ارتباطی نمایشی در آمریکا گذراند. ایشان در همان ایام كه در آمریکا 
مشغول تحصيل بود، در دانشگاه های آن كشور تدریس نيز می كرد. شایان ذكر است كه دكتر ناظر زاده 
كرمانی برای مدتی نيز در موسسه مطالعات عالی وابسته به دانشگاه سوربن فرانسه حضور داشته كه 
آشنایی آن استاد گران قدر با تئاتر فرانسه را به دنبال داشته است. همچنين در دانشگاه  ایالتی اكرون ـ 
اوهایو به یادگيری هنرهای تئاتر، در سانتاكالرا به فراگيری تاریخ و در دانشگاه اسکرانتون پنسيلوانيا به 
آموختن اقتصاد و مدیریت بازرگانی مشغول گشت. وی از استادان به نام دانشگاه تهران، دانشگاه تربيت 
مدرس و دانشگاه آزاد است. ادبيات نمایشی معاصر جهان به خصوص در كشورهایی همچون مصر 
و ایرلند و ادبيات نمایشی اروپا در عهد باستان و معاصر از عالقه مندی های آن استاد واالمقام هستند. 
شماری از شاگردان آن هنرمند واالمقام، از هنرمندان به نام ایران هستند كه از ميان آن ها می توان افرادی 

چون اصغر فرهادی، حميد فرخ نژاد، عليرضا نادری، پانته آ بهرام و جالل تهرانی را نام برد.
ادبيات نمایشی در رم، پيدایش ادبيات نمایشی نو در ایرلند، پيش درآمدی بر شناخت هنرهای نمایشی 
در مصر، گزاره گرایی در ادبيات نمایشی، نمادگرایی در ادبيات نمایشی، درآمدی به نمایشنامه شناسی، 
نمایشنامه ی گدابازیگران پل سرنوشت و نمایشنامه ی قفس دریدگان از جمله آثار ارزنده ی آن هنرمند 

عالی مرتبه می باشند.
از استاد ناظرزاده كرمانی به عنوان استاد ممتاز دانشگاه تهران و چهره  ماندگار در عرصه هنرهای نمایشی 
در سال 1381 یاد می شود. آن استاد شناخته، برنده جایزه بهترین پژوهشگر هنر و بهترین نمایشنامه با 

مضمون زنان در سال 1375 نيز است.

فراهد انظرزاده کرمانی
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سید حسین نصر
سيد حسين نصر استاد فلسفه و تاریخ علوم دانشکده ی ادبيات و علوم انسانی، رئيس دانشکده 
و كتاب خانه ی ادبيات و علوم انسانی، رئيس شورای عالی كتابخانه مركزی و مركز اسناد و 

اولين رئيس هيات مدیره مؤسسه فرهنگی منطقه ای است.
او از حوالی 13 ـ12 سالگی به منظور فراگيری دانش به ایاالت متحده آمریکا می رود و پس 
انستيتوی  در  دانشگاهی  تحصيالت  برای  نصر  بازمی گردد.  وطن  به  تحصيالت اش  پایان  از 
تکنولوژی ماساچوست حضور یافت و فيزیك آموخت. دوره ي كارشناسی ارشد را در رشته ی 
ژئوفيزیك و دكتری را در رشته ی تاریخ علم و با گرایش علوم اسالمی سپری گذراند. آن 
استاد نامی افزون بر دانشگاه تهران، در دانشگاه های معروف ایاالت متحده آمریکا مانند جورج 
واشينگتن، هر آن چه می داند را از گنجينه ی دانش خود به شاگردان جویای علم منتقل می كند. 
ایشان برای مدتی ریاست دانشکده ی ادبيات، معاونت دانشگاه تهران و ریاست دفتر مخصوص 
فرح پهلوی را بر عهده داشته است. آن استاد بزرگ دانشگاه صنعتی اصفهان و انجمن شاهنشاهی 
فلسفه را بنيان نهاد. حضور در شورای عالی فرهنگستان شاهنشاهی علوم ایران، هيئت امناهای 
بنياد فرح، فرهنگ سرای نياوران، موزه فرش، مركز تحقيقات تاریخی و بنياد شاهنامه فردوسی 
نيز در سوابق دكتر نصر می درخشد. حضور در دفتر فرح پهلوی، تنها مقام و منصب سياسی 
كه  دالیلی  از  است:»یکی  گفته  آن  درباره ی  كه  است  بزرگ  استاد  آن  از سوی  پذیرفته شده 
باعث شد كه راضی شوم مقام ریاست دفتر مخصوص ملکه را بپذیرم این بود كه تعداد زیادی 
از مراكز فرهنگی و هنری زیر نظر این دفتر بود، از موزه رضا عباسی گرفته تا موزه هنرهای 
معاصر تهران، از حفظ بافت سنتی اصفهان گرفته تا محافظت از فرهنگ سنتی یزد، از مراقبت 
و توسعه كارگاه های كاشيکاری ایرانی گرفته تا رسيدگی به مدرسه خان شيراز و ميدان نقش 
جهان و صدها طرح و برنامه های دیگر كه همگی آنها در راستای حفظ هویت فرهنگی ایران 
بود. در روزهایی كه مملکت رو به متشنج شدن پيش می رفت، من بيش از هرچيز نگران این 
ميراث فرهنگی بودم كه سال ها وقت خود را مصروف آن كرده بودم و از این لحاظ بار سنگينی 

بر روی وجدان خودم احساس می كردم«.
دكتر سيدحسين نصر در كتاب »جوان مسلمان و دنيای متجدد« تاریخچه ای از دستاوردهای 
فکر و فرهنگ و تمدن اسالمی ارائه داده است، بر ضرورت شناخت درست تمدن جدید و دنيای 
متجدد تأكيد كرده و از حفظ اسالم سنتی برای مقابله درست با تمدن جدید سخن گفته است. 
در كتاب »معرفت و امر قدسی« آرا و اندیشه های سيد حسين نصر گردآوری شده است. در 
این كتاب به مباحثی پيرامون معرفت و تقدس زادیی، سنت چيست، كشف دوباره امر قدسی: 
احيای سنت، معرفت قدسی، انسان پرومته ای و انسان پاپ گوپ گونه و عالم: تجلی الهوت 
سخن گفته شده است. آن استاد بزرگ وار در كتاب »اسالم و تنگناهای انسان متجدد«، سعی 
كرده است تا مسائل اصلی فراروی انسان متّجدد را، هم در شرق و هم در غرب، عنوان كند، 

سید حسین نصر
صصی: فلسفه رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۳۱۲، تهران
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سپس از زمينه ها و ابزارهای تحقيق درباره ميراث معنوی و فکری اسالم در دنيای امروز سخن 
بگوید و در نهایت برای استفاده از تعاليم سّنت الهی راهکار بدهد. آن استاد فرزانه در كتاب 
»آرمان ها و واقعيات اسالم« سعی می كند ابعاد گوناگون اسالم را به دنيای غرب و آن دسته از 
مسلمانانی كه تحت تأثير این فرهنگ از سنت اصيل اسالمی دور شده را معرفی كند. از كليات 
همچنين  بگوید.  سخن  است،  اسالمی  سنت  اصيل  جریان های  همه ی  اعتقادی  بنيان  كه  اسالم 
اجتماعی  جایگاه مهم تصوف و عرفان اسالمی و نقش متحدكننده ی آن در حوزه های عقلی و 
را عيان كند. هنر اسالمی و معنویت، مقدمه ای بر اصول جهان شناسی اسالمی، هنر مقدس در 
فرهنگ ایرانی، سنت عقالنی اسالمی در ایران و علم و تمدن در اسالم از دیگر آثار ارزنده ی 

دكتر نصر هستند.
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محمد نصیری
صصی: اقتصاد، حقوق رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۲۸۵، اصفهان
وافت: ۱۳۷۵

محمد نصيری استاد دانشکده ی حقوق و علوم سياسی، رئيس دانشکده ی حقوق و مدیركل بانك ملی 
ایران است.

او دوره ی ليسانس را در دانشکده ی حقوق دانشگاه تهران گذراند. وی از جمله دانشجویان اعزامی به 
فرانسه برای كسب دانش است كه به فراگيری حقوق در دانشکده ی حقوق شهر اكس آن پرووانس 
مشغول شد. سپس در دانشکده ی حقوق پاریس حضور یافت و در دو رشته ي حقوق خصوصی و 

اقتصاد دكتری خود را دریافت نمود.
 پس از بازگشت به وطن در دادگستری مشغول به كار شد. برای مدتی ریاست اداره كل تصفيه امالک 
واگذاری را عهده دار بود و سپس مسئوليت مدیریت وزارت دارایی را پذیرفت. ایشان از اعضای هيئت 
مدیره شركت سهامی بيمه ایران بوده و تأسيس كتاب خانه، تشکيل كالس مخصوص بيمه، اجرای 
بيمه های اجتماعی و اعزام چند تن از روسا به خارج از كشور و تبدیل نمایندگی ها به شعبه، از اقدامات 
دكتر نصيری در بيمه ایران به شمار می رود. آن استاد واالمقام در دانشکده حقوق دانشگاه تهران  »حقوق 
بين المللی خصوصی« را تدریس می كرد. راه اندازی موسسه جرم شناسی و حقوق تطبيقی و گسترش 
فعاليت مركز مطالعات عالی بين المللی دانشگاه تهران از دیگر اقدامات ارزنده ی آن استاد بزرگ است.

حقوق بين الملل خصوصی )كليات( حقوق بين الملل خصوصی )تعارض قوانين(، تاریخچه سی ساله 
بانك ملی ایران و هبه در حقوق ایران از آثار مهم آن استاد فقيد است.

محمد نصیری
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هوشنگ نظامی
صصی: داروسازی رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۲۹۱، تهران
وافت: ۱۳۷۱

هوشنگ نظامی استاد و مسئول كرسی فارماكولوژی و فارماكودینامی دانشکده ی پزشکی، رئيس 
اداره دارویی وزارت بهداری، بازرس دارویی بيمارستان های دانشکده ی پزشکی و رئيس سندیکای 

داروسازان ایران است.
او از دانشجویان كوشای دانشکده ی داروسازي پاریس بود كه با نهایت عالقه به تحصيل پرداخت. 
با فراگيری علم، در داروخانه لزور پاریس و در كارخانه و آزمایشگاه هاي داروسازي و  هم زمان 
ميکروب شناسي و شيميایي كواپراسيون فارماسوتيك فرانسه و در آزمایشگاه شيمي بيولوژي مدرسه 
پلي تکنيك پاریس مشعول به كسب تجربه و تخصص بود. پایان نامه ی وی پيرامون تریاک ایران، 
تحت نظر پروفسور ماسکره تهيه و تصویب شد و دانش نامه داروسازي پاریس را دریافت نمود. ایشان 
از استادان به نام دانشگاه تهران بودند كه از سوی دانشکده به منظور فرصت مطالعاتی راهی فرانسه شد 
و در آن ایام دوره هاي فارماكودینامي- فارماكوتکنيك و آزمایشگاه كنترل داروهاي فرانسه را گذرانده 
و گواهی  نامه ی معتبری دریافت نمود. به مدت 6 ماه با پروفسور هازارد همکاری داشته و مقاالتي 
در مجالت علمي فرانسه منتشر كردند. همچنين پيرامون طرز كنترل داروها با روش هاي جدید نيز 
پژوهش كرده و با همکاري پروفسور دوفانژ مقاله ای پيرامون راه جدید اندازه گيري استانيليد به شکل 

تري برموانيلين در انال فارماسوتيك فرانسه چاپ كرد. 

هوشنگ نظامی
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ارباهیم نعمت الهی
صصی: زپشکی رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۲۸۲، اصفهان
وافت: ۱۳۶۰

ابراهيم نعمت الهی استادی كرسی فيزیولوژی و رئيس آزمایشگاه فيزیولوژی در سازمان نوین دانشکده 
پزشکی، سرپرست دانشکده های پزشکی والیات، عضو كميسيون پزشکی فرهنگستان ایران و عضو 

كميسيون پزشکی شورای عالی فرهنگ است.
او از دانش آموختگان پزشکی مدرسه دارالفنون و دانشکده ی پزشکی دانشگاه تهران بود كه برای ادامه ی 
تحصيالت  راهی فرانسه شد. پایان نامه  ی وی پيرامون »گلوتاتيون در حاالت مختلف سالمت و بيماری« 
بود. پس از آن به مدت دو سال در آزمایشگاه فيزیولوژی دانشکده ی پزشکی پاریس مشغول به كار 
شد. سپس رهسپار ایتاليا شد و چگونگی مبارزه با ماالریا را مورد تحقيق و پژوهش قرار داد. ایشان خود 
را مدیون مردم ایران می دانست چرا كه به هزینه ی آن ها به فرانسه اعزام شده بود، بنابراین برای خدمت 
به جامعه ی ایران در جهت بنيان گذاری دانشگاه های اصفهان، مشهد و شيراز و ایجاد كرسی فيزیولوژی 

در دانشگاه تهران كوشيد.
تاسيس انجمن آندوكرینولوژی ایران از جمله اقدامات ارزشمند آن پزشك برجسته بود زیرا بعدها این 

انجمن به عضویت رسمی انجمن اندكرینولوژی جهانی درآمد.
فيزیولوژی شامل مباحث تغذیه، فيزیولوژی شامل مباحث ترشحات خارجی، فيزیولوژی شامل مباحث 
فيزیولوژی عمومی و خصوصی و نگارش مقاالت بسيار در مجالت مختلف پزشکی و عمومی در 

كارنامه ی علمی آن استاد واالمقام می درخشد.
 آن استاد عالی مرتبه در سال 1355 به عنوان استاد ممتاز دانشگاه تهران معرفی شد.

ارباهیم نعمت الهی
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سعید نفیسی
صصی: زبان و ادبیات افرسی رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۲۷۴، تهران
وافت: ۱۳۴۵

سعيد نفيسی استاد دانشکده ی ادبيات و علوم انسانی و عضو پيوسته فرهنگستان ایران و شورای فرهنگی است.
در پانزده سالگی برای فراگيری علم و دانش راهی اروپا شد. وی در شهر نوشاتل سوئيس و دانشگاه پاریس 
تحصيل كرد. پس از بازگشت به وطن، در دبيرستان های تهران مشغول به تدریس زبان فرانسه شد. سپس 
سر از وزارت فواید عامه درآورد. بعدها در دانشکده های حقوق و ادبيات به تدریس پرداخت. ایشان با 
نشریات متعددی چون پيام نو، ارمغان، دانشکده ادبيات، آینده، مهر، نامه فرهنگستان، مردم شناسی، یادگار، 
شفق، سالنامه  دنيا و تقدم همکاری داشت. می توان آن استاد بزرگ را از بنيان گذاران مکتب نثر دانشگاهی 
دانست زیرا همواره در تالش بوده تا اندیشه خود را در ساده ترین صورت ممکن كه از هرگونه پيچيدگی 
به دور است، بيان كند. شاگردان جویای علم، نه تنها در دانشگاه تهران كه در دانشگاه های قاهره و عليگره 
هندوستان نيز از او می آموختند. همسر آن استاد برجسته پيرامون كتاب دوستی سعيد نفيسی می گوید: 
»نفيسی واقعا عاشق كتاب بود. او مصرف مفيد و بجای پول را فقط در خریدن كتاب می ¬دانست؛ به 
طوری كه ضروری¬ ترین احتياجات شخصی خود را در این راه صرف می¬ كرد. می ¬گویند در مدرسه 
شاگرد زیاد منظمی نبود، ولی هوش و حافظه ¬اش عالی بود. مطالعه را از همان اوایل جوانی دوست داشت. 
عقيده داشت كتاب باید چاپ شود و به دست مردم برسد. كتاب را نباید حبس كرد و جلو پيشرفت فکری 
مردم را گرفت. باید وسيله به دست مردم داد تا هر كس هر قدر مایل است، مطالعه كند و روشن بين و 
روشنفکر شود و این مسئله را یك قدم اساسی برای پيشرفت جامعه و به خصوص جوانان می¬ دانست. 

هرگز با هيچ ناشری در گرفتن حق تاليف سخت نمی -گرفت.« 
ریاست كتابخانه مجلس شورای ملی، نمایندگی دولت ایران در كميته فنی وحدت نام های جغرافيایی 
سازمان ملل متحد، نمایندگی ایران در مراسم هزاره فردوسی در اتحاد جماهير شوروی و عضویت در 

هيئت رئيسه بيست و پنجمين كنگره خاورشناسان در مسکو از جمله فعاليت های آن استاد كوشا است.
آن استاد واالمقام در كتاب »بابك خرم دین« در وصف ابر قهرمان مبارزه با اعراب بيگانه نوشته است. 
در كتاب »تاریخ اجتماعی ایران از انقراض ساسانيان تا انقراض امویان« پيرامون چگونگی پایان كار 
ساسانيان و اوضاع اجتماعی و اداری ایران در زمان آنان و همچنين شرایط اجتماعی ایران تا هنگام 
سقوط امویان سخن گفته است. آن استاد فرزانه در كتاب »سرچشمه تصوف« با قلم بيان و شيوای خود 
مباحثی پيرامون آثار تعليمات بودایی در فرهنگ ایرانی، تصوف ایرانی از دیدگاه فلسفی، نفوذ مانویان در 
تصوف، و تاثير تعليمات یهود و نصارا و یونانيان در تصوف مطرح می كند. »ماه نخسب« نيز اثری است 
كه شامل ده داستان تاریخی می شود و در باب پرستش پهلوانان بزرگ ایران نوشته شده است. احوال و 
اشعار رودكی، تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی تا پایان قرن دهم هجری، برخی از آثار گمشده 

ابوالفضل بيهقی و تصحيح تاریخ بيهقی، گوشه ای از آثار ارزنده ی آن استاد فرهيخته هستند.
كسب نشان درجه اول علمی، نشان سپاس درجه اول، نشان مخصوص واتيکان و نشان علمی افغانستان از 
جمله جوایز دكتر نفيسی است. آن استاد عالی مرتبه جایزه سلطنتی دربار ایران را برای ترجمه ی آرزوهای 
بر باد رفته دریافت نمود. از دیگر افتخارات ایشان كسب نشان لژیون دونور فرانسه و جایزه بهترین كتاب 

سال است.

سعید نفیسی
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رضا نقشینه 
صصی: دامپزشکی رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۳۱۳، مسجد سلیمان
وافت: ۱۳۸۳

رضا نقشينه از استادان به نام دانشکده ی دامپزشکی دانشگاه تهران است.
از او با عنوان »پدر پاتولوژی ایران« یاد می شود. ایشان در دانشکده ی دام پزشکی تهران به فراگيری 
دانش پرداخت و از دانشجویان بااستعدادی بود كه تمام توان خود را برای بهترین بودن در عرصه ی 
آكادميك به كار می گرفت. آن استاد بزرگ سپس به منظور به كمال رساندن علم خود، راهی ایاالت 
متحده آمریکا شد و پس از اخذ تخصص آسيب شناسی دامپزشکی برای خدمت به جامعه ی ایران ایران 

با شوق فراوان به ميهن بازگشت. آن استاد برجسته عضو پيوسته فرهنگستان علوم نيز بود.
آسيب شناسی دامپزشکی )تومورها(، آسيب شناسی اختصاصی و كالبدگشایی نشخواركنندگان از آثار 

ارزنده ی آن استاد واالمقام هستند.
دكتر نقشينه جایزه بهترین پژوهش بنيادین دانشگاه تهران را دریافت كرده و به عنوان چهره ماندگار 

عرصه دامپزشکی شناخته می شود.

رضا نقشینه 
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زعت اهلل نگهبان
صصی: باستان شناسی رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۳۰۴، اهواز
وافت: ۱۳۸۷

عزت اهلل نگهبان استاد و رئيس دانشکده ی ادبيات و علوم انسانی، معاون فنی اداره كل باستان شناسی، 
مشاور فنی وزارت فرهنگ ایران، مشاور عالی سازمان ملی حفاظت برخی از آثار باستانی ایران و 

مؤسس و رئيس مؤسسه باستان شناسی است.
او دوره ي كارشناسی رشته ی باستان شناسی را در دانشکده ی ادبيات دانشگاه تهران گذراند. سپس برای 
مقطع كارشناسی ارشد رهسپار مؤسسه شرق شناسی دانشگاه شيکاگو شد و به فراگيری علم پرداخت. 
وی با راهنمایی رونالد مك كان سير سفال نخودی رنگ در منطقه خوزستان را مورد مطالعه و بررسی 
قرار داد. همچنين دكتری افتخاری خود را از دانشگاه تهران دریافت نمود. ایشان پس از بازگشت به 
ميهن در دانشکده ی ادبيات دانشگاه تهران به تدریس مشغول شد. از اقدامات مهم او ایجاد كارگاهی 
دائمی در دشت قزوین برای دانشجویان باستان شناختی دانشگاه تهران بود. دكتر نگهبان در پنجمين 
كنگره بين المللی باستان شناسی و هنر ایران، به واسطه ی ارائه ی مقاله ای پيشنهاد كرد كه خرید و فروش 
اشيای باستانی به صورت غيرمجاز و از طریق قاچاق ممنوع اعالم شود و كنگره را ملزم به صدور قانونی 
در این زمينه كرد. در دوره  ای كه پدر باستان شناسی ایران در جایگاه معاون فنی اداره كل باستان شناسی 
مشغول به كار بود، در جهت جذب نيرو های متخصص باستان شناس در این اداره كوشيد و با استخدام 
كارشناسان باستان شناس و موزه دار در اداره كل باستان شناسی و موزه ایران باستان، به ارتقاء علمی آن جا 
كمك كرد. بررسی های مشترک باستان شناسی در منطقه زاگرس مركزی با همکاری پروفسور برید 
وود،كاوش در تپه مهران آباد در جنوب غرب تهران با همکاری كایلر یانگ، بررسی های باستان شناسی 
در استان گيالن و كشف محوطه چراغعلی تپه )مارليك( و پيله قلعه و كاوش محوطه هفت تپه خوزستان 
از جمله اقدامات آن رادمرد بزرگ است. نگهبان به منظور معرفی و شناساندن باستان شناسی و تاریخ و 
فرهنگ ایران به جهانيان در بيش از 45 كنگره بين المللی باستان شناسی مشاركت فعال داشت. آن استاد 
عالی مرتبه پيرامون حفاری مارليك می نویسد: »هيئت حفاری مارليك باالخره توانست برای اولين بار 
و به عنوان نمونه یکی از بزرگ ترین گنجينه هایی را كه در دو سه قرن اخير در خاورميانه پيدا شده و از 
نظر اهميت و نفاست با گنجينه های آرامگاه توتانخامون در مصر و قبرستان سالطين اور در بين النهرین 
برابری می كرد، كشف و به طریق علمی حفاری نماید و به موزه ایران باستان انتقال دهد. این اولين باری 
بود كه یك هيئت ایرانی با صرف هزینه بسيار ناچيزی گنجينه كاملی را كشف كرد و نتایجی چنين 
نيکو از كار خود گرفت و با فداكاری و جانبازی در مقابل در مقابل خطرات جانی، نگذاشت آثار ملی 

ایران در معرض دستبرد قرارگرفته از كشور خارج گردد«.

زعت اهلل نگهبان
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منصور نیک خواه بهرامی
کانیک صصی: مهندس م رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۳۱۸، قزوین

منصور نيك خواه بهرامی استاد دانشکده ی فنی و مدیركل دفتر برنامه ریزی و آموزشی دانشگاه است.
او به منظور فراگيری دانش به ایاالت متحده آمریکا رفت و در دانشگاه كلمبيا در شهر نيویورک به 
تحصيل پرداخت. وی مدرک دكتری خود را در رشته ی مکانيك مهندسی اخذ نمود. ایشان همچنين از 
دانشگاه تگزاس، دانشنامه مهندسی ساختمان دریافت كرده است. همان طور كه خودشان هم می گویند، 
عشق به دانشجویان  و وطن بود كه دكتر نيك خواه بهرامی را به ميهن بازگرداند تا با تدریس در دانشکده ی 
فنی دانشگاه تهران، به سرافرازی این سرزمين كمك كنند. آن استاد فرزانه همواره دانشجویان خود را 
به كار واقعی و حقيقی و پرهيز از چيزهای حاشيه ای و مجازی دعوت می كند. گروهی با عنوان گروه 
مطالعات كمی و هوشمند سازی دانشگاه تهران توسط پروفسور نيك خواه بهرامی در حال فعاليت است 
كه به صورت تخصصی بر روی محاسبات عددی پيشرفته و هوش مصنوعی فعاليت می كند. شایان ذكر 

است كه این گروه نخستين گروه ایرانی است كه در حوزه الگوریتم های عددی فعاليت دارد.
تئوری ارتعاشات و كاربرد آن در مهندسی، دیناميك برداری، دستورالعمل های محاسبات عددی، 
مکانيك كالسيك )تحليلی( و روش های كامپيوتری و محاسبات عددی از آثار ارزنده ی آن استاد 

نامی است.
منصور نيك خواه بهرامی به عنوان استاد ممتاز انجمن مهندسی مکانيك ایران و چهره ماندگار عرصه 

مهندسی مکانيك در سال 1385 شناخته می شود.

منصور نیک خواه بهرامی
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منوچهر وصال
صصی: ریاضی رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۲۹۱، تهران
وافت: ۱۳۹۱

منوچهر وصال استاد دانشکده ی علوم، رئيس كتابخانه دانشکده ی علوم، بنيان گذار دانشکده ی مهندسی 
دانشگاه شيراز، دبير اجرایی فرهنگستان علوم، ویراستار و رئيس گروه ریاضی ویراستاران مركز نشر 

دانشگاهی است
وی در دانش سرای عالی، فيزیك می خواند. او از جمله دانشجویان اعزامی به اروپا بود كه تصميم 
گرفت در رشته ی ریاضی تا مقطع دكتری به تحصيالت خود ادامه دهد. ایشان در سال های آخر 
هم زمان با فراگيری دانش، در رصدخانه ژنو و زوریخ به فعاليت پرداخت. پس از بازگشت به وطن، 
در دانشکده ی علوم دانشگاه تهران مشغول به كار شد. دكتر وصال برای مدتی به منظور تدریس در 
دانشگاه شيراز حضور یافت، همچنين در دوره ای ریاست دانشکده ی مهندسی را عهده دار شده و در 
سمت معاونت آموزشی خدمت كرد. از اقدامات ارزشمند آن استاد بزرگ، بنيان گذاری انجمن ریاضی 
ایران با جمعی دیگر از استادان و همکاران  است. استاد وصال می گوید: »برایم قابل تصور نيست كه 
بشر بدون ریاضی بتواند كاری كند. ریاضی پایه علوم است. حتی هنر نيز وامدار ریاضی است، ریاضی 
پایه موسيقی نيز هست. اگر بشر به درک و شناخت ریاضی دست نمی یافت سنگ روی سنگ بنا نمی 
شد«. همچنين در وصف زیبایی  زندگی اش كه وابسته به ریاضی است می گوید: »زندگی من زندگی 
زیبایی بود، چون با ریاضی توأمان شد. این ریاضی را باید جدی گرفت، ریاضی یعنی راه و روش 
زندگی. یعنی تجزیه و تحليل. حاصلی كه از زندگی به دست آوردیم و انتخاب درست ترین گزینه برای 

حركت، برای ادامه دادن، برای زیستن«. 
كتاب ریاضيات عمومی، كتاب آناليز و ترجمه گزیده هایی از نظریه اعداد از آثار پدر آناليز ایران 

هستند.
استاد منوچهر وصال در سال 1383 به عنوان چهره ماندگار رشته ریاضی معرفی شد.

منوچهر وصال
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محسن هشترودی
صصی: ریاضی رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۲۸۶، هشترود
وافت: ۱۳۵۵

محسن هشترودی استاد دانشکده ی علوم، استاد دانش سرای عالی، رئيس دانشکده ی علوم و رئيس 
دانشگاه تبریز است.

او چند سالی در دارالفنون به فراگيری طب پرداخت. برای مدتی در جهت فراگيری دانش و به كمال 
رساندن علم خود راهی اروپا شد. آن استاد بزرگ پس از بازگشت به ميهن نيز در دانش سرای عالی 
به یادگيری ریاضی پرداخت. یك بار دیگر راهی اروپا شده و از دانشکده ی علوم پاریس، مدرک 
ليسانس و از دانشگاه سوربن، دكتری دریافت می كند. رساله ی دكتری وی پيرامون فضاهای تصویری 
عنصر )نقطه و خط یا صفحه( با التصاق های هنجاری بود. ایشان نه تنها به ریاضيات، بلکه به فيزیك، 
ستاره شناسی و ادبيات نيز تسلط داشت. سخنرانی در انجمن فضا، انجمن ایران و آمریکا، خانه ُوكس، 

انجمن ایرانی فلسفه و علوم انسانی و... از فعاليت های استاد هشترودی به شمار می رود. 
كتاب »جهان اندیشه و هنر« تركيبی از مقاالت علمی و هنری آن استاد واالمقام است كه در آن به 
تأثيرات تحوالت علمی بر فلسفه و هنر پرداخته است. نظریه اعداد، سایه ها )مجموعه شعر(، سير اندیشه 

بشر و از مکانيك كالسيك تا مکانيك كوانتيك از آثار ارزنده ی آن استاد نامی هستند.

محسن هشترودی

227



جالل الدین همایی
صصی: فقه و حقوق، ادبیات افرسی رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۲۷۷، اصفهان
وافت: ۱۳۵۹

جالل الدین همایی استاد برجسته دانشگاه تهران و عضو فرهنگستان ایران است.
تدریس را از مدارس آغاز كرده و كم كم به كرسی استادی دست یافت. در دانشکده ی حقوق، فقه و در 
دانشکده ی ادبی و دانش سرای عالی، ادبيات تدریس می كرد. آن استاد فرهيخته در دانشگاه های  بيروت  
و الهور نيز تدریس كرده و در محافل علمی شان حضور یافته است. استاد جالل الدین همایی افزون بر 
اجازه اجتهاد، اجازه »روایت حدیث« نيز دریافت كرده بود. آثاری كه توسط آن استاد فرزانه تصحيح 
شده اند، صرفا تصحيح یك متن كالسيك و كهن نيستند زیرا ایشان با مقدمه های مفصل و تعليقات 
پربار، نه تنها مخاطب را در درک و دریافت صحيح متن یاری می كنند بلکه درباره ی نویسنده متن، 
رویکرد فکری او و شرایط حاكم بر یك دوره از تاریخ ادبيات و فرهنگ ایران، اطالعات معتبری به 
خواننده ی اثر می دهند. آن استاد نامی خطاب به جوانان می گفت: »باالخره باید جوان و پير قدر خودشان 
را بدانند. كاری بکنيد كه این عمر شما جز در راه سعادت و مصلحت خودتان و مّلت و كشورتان نباشد. 
من یك چيزی را دلم نمی خواهد بشنوم كه به جوان ها این تلقين بشود كه ای آقا، ما كه به گذشتگان 
نمی رسيم، ما كه به استادان نمی رسيم. نه من این را نمی پسندم. ملتی رو به ترقی است كه نسل آینده 
آن از گذشته بهتر است. سعی كنيد این طور باشيد. پشت دروازه »نمی شود« و پشت دروازه »یأس« 
ننشينيد. فقط یك كلمه از من بشنوید: آقا، از خودگذشتگی می خواهد و عشق. باید به علم عشق داشته 

باشيد«.
تاریخ ادبيات ایران، تصحيح معيار العقول، مقدمه اخالق ناصری، مختاری نامه، تاریخ اصفهان، رساله 
تصوف در ایران و تصحيح التفهيم لصناعه التنجيم، گوشه ای از آثار ارزنده ی آن استاد فقيد به شمار 

می روند.

جالل الدین همایی
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اهشم هنجن
صصی: زپشکی  رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۲۷۵، تهران

هاشم هنجن استاد كرسی جراحی فك و صورت دانشکده ی پزشکی است.
آن پزشك برجسته توفيق یافت دانشنامه ی دكتری خود را از دانشکده ی پزشکی برلن دریافت نماید. 
ایشان به كالبدشکافی و كالبدشناسی تسلط كامل داشت و با اشتياق فراوانی این دروس را به دانشجویان 

جویای دانش خود تدریس می كرد.
عضویت در سندیکای پزشکان و جراحان آلمان، ریاست بخش جراحی بيمارستان شماره یك شهر و 
ریاست بخش جراحی بيمارستان رازی از جمله مسئوليت های مهمی است كه آن استاد نامی عهده  دار 

شده بود.
درمان های جراحی عواقب بيماری های مدین، گاستركتومی در قرحه و سرطان، بيالرزیوز راست روده 

و اشکال سرطانی آن، از آثار ارزنده ی روان شاد هاشم هنجن به شمار می روند.

اهشم هنجن
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بهمن زیدی صمدی
صصی: فیزیولوژی رشته تخ

سال و محل تولد: ۱۳۱۶، قصر شیرین

كشاورزی  علوم  گروه  رئيس  طبيعی،  منابع  و  كشاورزی  دانشکده ی  استاد  صمدی  یزدی  بهمن 
فرهنگستان علوم و معاون تحقيقاتی و آموزشی وزارت كشاورزی است.

او از دانش آموختگان مقطع ليسانس رشته ی كشاورزی عمومی دانشکده ی كشاورزی دانشگاه تهران 
است. مقطع فوق ليسانس را در رشته ی اگرونومی و مقطع دكتری را در رشته ي ژنتيك و اصالح 
نباتات دانشگاه كاليفرنيا گذراند. دوره ی فوق دكتری را نيز در دانشگاه ایلينویز ایالت متحده آمریکا 
سپری كرد. ایشان در دانشگاه تهران دروسی چون اصالح نباتات، ژنتيك عمومی، طرح آزمایش های 
كشاورزی، موتاسيون و اصالح نباتات، ژنتيك تکميلی، آمار و احتامالت، آمار بيولوژی، طرح آزمایش 
های تکميلی و ژنتيك مولکولی را تدریس می كنند. بررسی 64 رقم یونجه ایرانی و خارجی از لحاظ 
عملکرد و سایر صفات مهم زراعی، طرح تحقيقاتی »بررسی صفات مهم آگرنوميکی یونجه«، طرح 
تحقيقاتی »بررسی مقایسه ای ارقام حاصل از كلون، گرده افشانی آزاد و خود گشنی در یونجه«، طرح 
تحقيقاتی »اصالح عدس« و »بررسی مقاومت گندم به سرما«، گوشه ای از طرح های تحقيقاتی اجراشده 

توسط استاد یزدی صمدی هستند.
نباتات دانشگاه تهران و مدیریت گروه   ریاست دانشگاه تهران، مدیریت گروه زراعت و اصالح 
بيوتکنولوژی كشاورزی دانشگاه تهران در سوابق اجرایی آن استاد بزرگ به چشم می خورد. عضویت 
در انجمن زراعت و اصالح نباتات ایران، انجمن ژنتيك ایران، انجمن بيوتکنولوژی ایران، انجمن 

آگرونومی آمریکا و انجمن علوم زراعی آمریکا از جمله فعاليت های آن استاد برجسته است.
اصالح نباتات زراعی، طرح های آماری در پژوهش های كشاورزی، فرهنگ كشاورزی و منابع طبيعی، 
اصول ژنتيك، ترجمه اصول توليد گياهان زراعی و نگارش مقاالت متعدد فارسی و انگليسی در 

كارنامه ی علمی آن استاد ممتاز دانشگاه تهران می درخشد.
دكتر بهمن یزدی صمدی، استاد ممتاز دانشگاه تهران، محقق برجسته دانشگاه تهران و محقق برگزیده 

كشوری وزارت علوم است كه در سال 1380 به عنوان چهره ی ماندگار شناخته شده است.

بهمن زیدی صمدی
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