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تسن اهلل الزحوي الزحین
تا ًام ٍ یاد خذاًٍذ هتعال ٍ تِ اهیذ کسة رضایت اٍ ،سال جذیذ تحػیلی را آغاس هی کٌین .پیص اس ّز سخٌی ،تِ داًطجَیاى
عشیشی کِ تا ّوّت تلٌذ ٍ کار ارسضوٌذ ،تزای ًخستیي تار تِ هحیط همذس داًطگاُ لذم ًْادُ اًذ ،خَش آهذ هی گَین ٍ اس دیذار
هجذد داًطجَیاى سال ّای لثل ًیش خزسٌذم ٍ تزای ّوِی عشیشاى آرسٍی تَفیك رٍسافشٍى در سال جذیذ دارم.
داًطگاُ هکاًی است کِ ًِ تٌْا آیٌذُ افزاد ،تلکِ آیٌذُی یک هلّت را رلن هی سًذ سیزا اهزٍسُ التذار ٍ تِ تثع آى استمالل ،اس آى
کطَری است کِ در تَلیذ ٍ تِ کارگیزی علَم لذرتوٌذ تاضذ ٍ داًطگاُ ّای ّز کطَر ،تستز علوی آى کطَر ّستٌذ .رّثز هعظن
اًمالب اسالهی تارّا تأکیذ کزدُ اًذ کِ داًطگاُ ّا تایذ تِ علن اّویت تذٌّذ ٍ اّویت دادى ،فمط یک اهز للثی ًیست؛ عول ،کار
ٍ کَضص السم دارد.
اگز ّوّت کٌین ایي آرهاى چٌذاى دٍر ًخَاّذ تَد کِ رٍسی در اکٌاف عالن ،اگز پژٍّطگزی یا داًطوٌذی تخَاّذ تِ یک ًظزیِ
علوی یا فلسفی دست پیذا کٌذً ،اچار تاضذ ستاى فارسی را یاد تگیزد ٍ ایي اهز ،در تاریخ تی ساتمِ ًیست .فزٌّگ ٍ توذى اسالهی
ایزاًی در ادٍار هختلف ،تزای هلل دًیا یک ضاخع تزجستِ تِ حساب هی آهذُ است .در دٍرُ اسالهی ًیش هلّتی کِ تَاًست داًص
ٍ فلسفِ ٍ رٍش ّای سًذگی را اس اسالم تگیزد ٍ تِ دًیا ارائِ تذّذ ،عوذتاً ایزاًیاى تَدًذ .در دٍراًی کِ ارٍپا در تاریکی علوی تِ
سز هی تزد ،داًطوٌذاى ایزاًی در ّوِ علَم هی درخطیذًذ ٍ تا لزى ّا تحمیمات علوی ٍ تألیفات داًطوٌذاى هسلواى ایزاًی ،تٌْا هٌثع
تذریس در داًطگاُ ّای غزب تِ ضوار هی رفت .اگزچِ در دٍ لزى گذضتِ ،کطَر تز اثز سلطِی استکثار ٍ سَء استفادُی
سهاهذاراى ٍاتستِ اس ًاآگاّی هزدم ،اس هسیز پیطزفت تاس داضتِ ضذُ تَد ،اهّا اًمالب اسالهی آگاّی ،خَدتاٍری ٍ جزئت را تِ ایزاى
تاسگزداًذ.
کطَر ها در طی سِ دِّی گذضتِ ،فػلی ًَیي اس فعالیّت حمیمی ٍ جَضص علوی را آغاس کزدُ ٍ پیطزفت علوی ٍ هادی را در
پزتَ فضیلت ٍ هعٌَیت تِ دست آٍردُ است .اکٌَى در دِّی چْارم اًمالب اسالهی کِ هی تایذ «پیطزفت ٍ عذالت» را تِ
هَاسات ّن هَرد تَجِ لزار داد،اداهِی ایي رًٍذ پزتار درخطاى تز عْذُی جَاًاى ایي سزسهیي ،تِ خػَظ ضوا داًطجَیاى
است تا تا ًیزٍی تَکّل،تکیِ تز استعذادّا ٍ ّوّت ٍ تالش ،در تِ ثوز رساًذى آرهاى ّای تٌیاًگذار کثیز اًمالب اسالهی ٍ رّثز
فزساًِ اًمالب ًمص تاریخی خَد را ایفا کٌیذ ٍ کطَر را تِ جایگاُ ٍاالی حمیمی اش تزساًیذ.
اًتظار داًطگاُ تیي الوللی اهام خویٌی (رُ) اس داًطجَیاى خَد کِ تِ عشت ٍ استمالل کطَر هتعْذ ّستٌذ ،ایي است کِ دٍ عٌػز
اغلی را هَرد تَجِ لزار دٌّذ :یکی عٌػز علن ٍ تحمیك ٍ کارایی علوی ٍ یکی ّن تذیّي ،داضتي رٍحیِ کار ٍ تالش ٍ سالن
ساسی هعٌَی ٍ رٍحی .در داًطگاُ ،ایي دٍ عٌػز تایستی تذٍى تفکیک اس یکذیگز تعمیة ضًَذ سیزا فمط در غَرتی کِ علن تا
اخالق ٍ ایواى ّوزاُ تاضذ هی تَاًذ تِ دٍر اس اًحزاف ٍ گوزاّی توذى ساس گزدد .تایذ تِ خاطز داضت کِ اًمالب اسالهی ،اکٌَى
الگَی تسیاری اس کطَرّای اسالهی ٍ غیزاسالهی در جْاى ،تزای رّایی اس استعوار ٍ رسیذى تِ استمالل تِ ضوار هی رٍد ٍ ضوا

عشیشاى داًطجَ ،طالیِ داراى ایي فزٌّگ ٍ توذى ساسًذُ در جْاى تِ ضوار هی آییذ.اهیذ است اس فزغت تِ دست آهذُ جْت
تحػیل در ایي داًطگاُ تزای علن آهَسی ٍ خَدساسی ًْایت تْزُ را تثزیذ ٍ داًطگاُ را تِ داضتي داًص آهَختگاًی هتخػّع،
هتذیّي ٍ فزّیختِ هفتخز ساسیذ.
در آغاس سال تحػیلی جذیذ ،تزای اعضای هحتزم ّیأت علوی ًیش کِ فزهاًذّاى عزغِ جٌگ ًزم تِ ضوار هی آیٌذ ،سالی سزضار
اس هَفمیت ّای علوی ،پژٍّطی ٍ فزٌّگی را آرسٍهٌذم ٍ اهیذٍارم در ایفای ٍظیفِی ستزگ ٍ خطیز خَد جْت آهَسش علوی
ٍ ّذایت هعٌَی داًطجَیاى داًطگاُ ،استَار ٍ هَفك تاضٌذ ٍ پزتَاى تز اس گذضتِ تِ هٌظَر پیطزفت علنّ ،وّت خَد را تِ کار
گیزًذ ٍ تا ضجاعت علوی در ّوِ سهیٌِ ّا تِ تَلیذ ًظزیِ ّای علوی ،ثثت اختزاعات ٍ ًطز فزٌّگ الذام ًوایٌذ.
اس هذیزاى ٍ کارکٌاى داًطگاُ ًیش کِ ّوَارُ دلسَساًِ ٍ خستگی ًاپذیز تِ فعالیت هطغَل ّستٌذ ،اًتظار دارم تا اّتوام ٍ تزًاهِ
ریشی ،در داًطگاُ هطاتك تا فزٌّگ اسالهی ایزاًی ،هحیطی تزای اعتالی علوی ٍ هعٌَی فزاّن آٍرًذ ٍ در ارتمای خذهات تِ
جاهعِ داًطگاّی ٍ ّوَار کزدى هسیز پیطزفت جَاًاى ٍ آیٌذُ ساساى کطَر چَى ّویطِ کَضا تاضٌذ.
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