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حجتاالسالمصّباغى

حضرت مســتطاب حجت االســالم و المســلمين حاج شــيخ يوســف صّباغى يكى از فضالى معروف حوزه 

علميــه قــم بــود. فقيــد ســعيد در ســال 1345ق )1305ش( در روســتاى قراجــه از توابــع شهرســتان هريس در 

ى آورد. در ســال  نزديكــى تبريز زاده شــد و پس از پشــت ســر نهــادن دوران نوجوانى به تحصيــل علوم دينى رو

1323 رهســپار تبريز شــد و ادبيات را نزد آيت اهلل شــيخ حســين ِايوقى و شرح لمعه را نزد آيت اهلل ميرزا محمود 

دوزدوزانى آموخت. در سال 1330 ش رهسپار قم شد و سطوح عاليه را نزد حضرات آيات: شيخ عبدالكريم 

يــى تبريــزى )ادامــه شــرح لمعــه(، ميرزاعلى مشــكينى )مكاســب(، جعفر ســبحانى )رســائل( و ســطانى 
ّ

مال

گرفت و پــس از آن در دروس آيات عظام: آقاى بروجردى و آقاى شــريعتمدارى حاضر  طباطبايــى )كفايــه( فرا

شــد و بهره هاى فراوان برگرفت. با افتتاح نخســتين دوره دار التبليغ اســالمى در ســال 1342 ش به تحصيل 

در آن مركز علمى و دينى پرداخت و دروس آن را نزد اســتادان بزرگى مانند حضرات آيات: شــبيرى زنجانى، 

گرفت و مبانى  مكارم شــيرازى، شــهيد مطهرى، جعفر ســبحانى، شــيخ محمد كرمى و صدرالدين بالغى فرا

كردســتان  يس و تبليغ دين در شــهرهاى آذربايجان و  علمى اش را اســتوار ســاخت و هم زمان به تأليف و تدر

پرداخت. در ســال 1359ش به امامت جمعه شهرســتان كليبرـ  در آذربايجان شــرقىـ  برگزيده شــد و به اقامه 

جماعت )در دانشسراى تربيت معلم )ظهر( و مسجد ولى عصر )شب ها( و تأسيس و تجديد بناى مساجد 

كليبر و مســجد ولى عصر و مسجد امام زاده شــاه قاسم(، راه سازی، مدرسه سازی،  )خصوصًا مســجد جامع 

خانه بهداشت و اعزام مبلغ پرداخت و خدمات بسياری به مردم مؤمن شهر و روستاهاى اطراف نمود و براى 

ى پس از 16 ســال امامت جمعه در 1376ش به قم بازگشت و  نيازمندان شــهر، پدرى دلســوز و مهربان بود. و

به تأليف و تحقيق پرداخت.

برخى از آثارش عبارتند از:

1. بررسى رجال صحيحين )4 ج(

گوهر: شرح دعاهاى روزانه ماه رمضان  2. سيرى در معادن 

3. تكامل و خداشناسى )به زبان آذرى و روسى)كريل( هم ترجمه شده است(

4. ماجراى قتل عثمان 

5. شرح حال محمد بن اسماعيل بخارى 

6. النواصب من رجال الشيخين 

آن مرحــوم در 92 ســالگى در روز پنجشــنبه 21 تيرمــاه 1397ش )28 شــوال المكــرم 1439 ق( بــدرود زندگــى 

گفت و پيكرش پس از تشييع در روز يک شنبه 24 تير و نماز حضرت آيت اهلل سبحانى بر آن در قبرستان بقيع 

ک سپرده شد. )قم( به خا

آیتاهللاسماعیلپور

حضــرت مســتطاب آيــت اهلل آقــاى حــاج شــيخ محمدعلى اســماعيل پور قمشــه اى يكــى از علماى مشــهور 

حــوزه علميــه قــم به شــمار بود.  معظم لــه در اول فرورديــن 1319ش )11 صفر الخير 1359ق( در شــهرضا زاده 
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ى آورد. ادبيات را از اســتاد حاج شــيخ نصراهلل  گيرى علوم دينى رو شــد و پــس از تحصيــل علــوم جديد به فرا

زارعــان و ســطوح و حكمــت را از حضــرات آيــات: شــيخ محمدهادی فرزانه، شــيخ مهدى الهى قمشــه اى و 

ى و قســمتى از طــب قديم را هم از دكتر سيدمحمدحســين مدّرســى آموخت. در 20  ميــرزا محمدرضــا مهدو

ســالگى )1339ش( رهســپار قــم شــد و پــس از تكميــل ســطوح عاليه بــه دروس آيــات عظام: امــام خمينى، 

گلپايگانــى، محقــق دامــاد، عالمــه طباطبايــى و ميرزاهاشــم آملى حاضر شــد و به اســتاد اخيرش پيوســت و 

ى را نگاشــت و شــب و روز در محضر او بود و از  بســيار بدو دل بســت و آنى از او جدا نشــد. تقريرات دروس و

يافــت اجــازات و تقريظات متعدد نائل آمد و ركن اصلى جلســه اســتفتا و دروس آن مرجع فقيد بود.  او بــه در

يس ســطوح عاليه و خارج فقه و اصــول و تأليف و تبليغ دين )در قم و شــهرضا( و  او بــه جــز تحصيــل، بــه تدر

امامت جماعت )ظهر و شــب در مســجد انصارالحســين( پرداخت و دو دوره قرآن مجيد را تفسير نمود. پس 

گروهى از مؤمنين از  از وفات مراجع تقليد، رســاله فتوايى معظم له به نام »هداية المتقين« به چاپ رســيد و 

ايشــان تقليــد نمودنــد. معظم له فقيهى متواضــع و خوش مجلس و خليق و مجلس آرا بود. نخســتين بار پس 

كــرد و من همــه را در مقاله  از وفــات آيــت اهلل آملــى خدمتــش رســيدم و خاطــرات خويش را از اســتادش بيان 

»زندگى آيت اهلل آملى« آوردم. توليت و مديريت و نظارت بر مجموعه »مدينة العلم« شهرضا و مدرسه علميه 

صاحب الزمان)عــج( شــهرضا و توســعه و تجديــد بنــا و امامت مســجد انصار الحســين قم و تأســيس منازل 

كارهاى ديگر ايشان بود. مسكونى براى طالب از 

آثار معظم له عبارتند از:

1. البراهين الواضحات )دراسات في القضاء(

2. الدالئل الظاهرات )استفتاءات و استدالالت(

3. الباقيات الصالحات - )كتاب الوقوف و الصدقات (

4. الحجج البالغات )دراسات في الربا و بيع الصرف و السلم(

5. النعم السابغات )دراسات في المضاربة(

6. هداية المتقين )رساله فتوايى(

7. مناسک حج 

8. ملحقات مناسک حج 

9. دقائق االصول 

10. التعليقات على العروة الوثقى

11. المعالم المأثورة )تقريرات درس طهارت آيت اهلل ميرزا هاشم آملى(، 5 ج

12. مجمع االفكار و مطرح االنظار )تقريرات درس اصول آيت اهلل آملى(، 6 ج

13. التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة و تكملة المنهاج

گفت  آن مرحوم در 78 ســالگى در صبح روز پنجشــنبه 21 مرداد 1397 )28 شــوال 1439ق( بدرود حيات 

و پيكــرش پــس از تشــييع )در روز جمعــه( و نماز حضرت آيت اهلل ســبحانى در يكــى از حجرات صحن حرم 

ک سپرده شد. حضرت معصومه)س( به خا
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آیتاهللعلمالهدىبروجردى

حضرت آيت اهلل آقاى حاج سيدعلى علم الهدى بروجردى يكى از علماى مشهور مشهد مقّدس بود. معظم 

لــه در اّول فرورديــن 1305 ش )8 رمضــان المبــارک 1344ق( در مشــهد مقــدس در بيت علــم و فقاهت زاده 

گردان آيات عظام:  شــد. پدرش آيت اهلل حاج ســيدمحمدرضا موسوى بروجردى )1314 - محرم 1405( از شا

حاج آقا حسين قمى، ميرزا محمد آقازاده، ميرزاى نائينى، آقاضياء عراقى و سيدابوالحسن اصفهانى و يكى 

از مراجع و علماى مشــهد بود. آن مرحوم در 1311ش )1351ق( همراه پدر بزرگوارش راهى نجف اشــرف شــد 

و ســطوح را از آيات: شــيخ ذبيح اهلل قوچانى، شــيخ محمدرضا بخارايى و پدر بزرگوارش و سطوح عاليه را هم 

از حضرات آيات: حاج ميرزا حســن يزدى، ســي احمد اشــكورى و شــيخ مجتبى لنكرانى آموخت. ســپس 

بــه دروس آيــات عظــام: آقاى حكيــم، آقاى خويى، آقاى شــاهرودى و ميرزا حســن يزدى حاضر شــد و مبانى 

گردانش شــهيد نواب  يس ســطوح عاليــه پرداخت كه يكى از شــا كــرد و هم زمــان بــه تدر علمــى اش را اســتوار 

كه بارها بازداشــت و مورد  يم بعث عراق بود  صفوى بوده اســت. آن مرحوم يكى از مخالفين و معارضين با رژ

ايذاء و اهانت واقع شــد و در اين راســتا فرزندش حجت االسالم سيدصالح علم الهدى بروجردى و دامادش 

حجت االســالم ســيدمحمدعلى حائــری و شــش تــن از بســتگانش به شــهادت رســيدند و او را هــم از نجف 

گزيد و به  ى در 19 رمضــان المبارک 1406ق رهســپار ايران شــد و در مشــهد مقّدس اقامــت  كردنــد. و اخــراج 

كه »توضيح المسائل«  يس خارج فقه و اصول و اقامه جماعت در مسجد »ائمه بقيع« و تأليف پرداخت  تدر

كتاب هاى فقهى: صالة،  از آن جمله اســت. آن مرحوم در مدت 30 ســال اقامت خويش در مشــهد مقدس 

گردان فراوان پــرورش داد و وجودش مايه دلگرمى  يس نمود و شــا صــوم، حــج، خمس، زكات و طهارت را تدر
محّصالن و فاضالن و مؤمنان مشهد بود.

 آن مرحــوم در 92ســالگى در روز جمعــه 29 شــوال المكــرم 1439ق )22 تيرماه 1397ش( چشــم از جهان فرو 

بست و پيكرش در روز دوشنبه پس از تشييع باشكوه و نماز آيت اهلل سيدجعفر سّيدان در صحن آزادى حرم 

ک سپرده شد. مطهر حضرت امام رضا)عليه السالم( به خا

آيت اهلل العظمى سيستانى در پيام تسليت خويش فرمودند:

بسماهللالرحمنالرحيم

اناهللوانااليهراجعون

جناب مستطاب مالذ االنام حجةاالسالم آقاى حاج سيدجعفر علم الهدى دامت بركاته 

خبر ارتحال والد معظم حجةاالســالم و المســلمين آقاى حاج ســيدعلى علم الهدى طاب ثراه موجب تأثر و 

تأســف گرديد. به اين وســيله فقدان آن مرحوم را به جنابعالى و ديگر بســتگان محترم تسليت عرض نموده و 

از خداوند متعال براى آن فقيد سعيد علّو درجات و براى عموم بازماندگان صبر جميل و اجر جزيل مسألت 

دارم.

  و ال حول و ال قوة اال باهلل العلّى العظيم.

  2 ذق 1439

على الحسينى السيستانى   
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گیوى حجتاالسالمحمیدزاده

كبر حميد زاده گيوى يكى از خطباى مشهور تهران به  مرحوم حجت االســالم و المســلمين آقاى حاج شــيخ ا

شــمار مى رفــت.  فقيد ســعيد در روز جمعــه 29 بهمــن 1327ش )19 ربيع الثانــى 1368ق( در گيوى از توابع 

خلخال زاده شــد. پس از تحصيالت ابتدايى در زادگاهش به تهران آمد و هم زمان با تحصيالت متوســطه به 

گيرى علوم دينى پرداخت. نخست ادبيات عرب را آموخت و در سال 1344ش به قم آمد و در »دارالتبليغ  فرا

گون نزد حضرات آيات: مكارم شــيرازى، ســبحانى، شــبيرى زنجانى و صدر  گونا اســالمى« به تحصيل علوم 

بالغى و در حوزه هم به تحصيل ســطوح عاليه نزد حضرات آيات: ســتوده، اعتمادى و ســلطانى طباطبايى 

كازرون اعزام  ک قم، براى سربازى به  پرداخت. در 15 خرداد 1350 دستگير و پس از دو ماه بازداشت در ساوا

و از آنجا به تايباد تبعيد شد. پس از اتمام دوره سربازى به حوزه مشهد رفت و مدتى از اساتيد آنجا بهره مند 

كه پس از 26 ماه  شــد تا آنكه پس از يک ســخنرانى در دماوند بازداشــت و به پنج ســال حبس محكوم شــد 

آزاد شــد. در ارديبهشــت 1357 به دليل ســخنرانى در مجلس چهلم شــهداى تبريز دستگير و به نقده تبعيد 

گرديــد. در شــهريور 1357 بــه اروميــه انتقــال داده و از آنجــا بــه انــارک نائين تبعيد شــد كه تا پيــروزى انقالب 

اســالمى بــه طــول انجاميــد. با پيــروزى انقالب اســالمى به تهران آمــد و در مراســم ورود امام خمينــى به ايران 

ســخنران اصلى مراســم استقبال از امام در بهشت زهرا بود. در اولين دوره انتخابات مجلس شوراى اسالمى 

ى  به نمايندگى مردم بوئين زهرا در مجلس برگزيده شد و پس از اتمام آن به خطابه و منبر و تأليف و تحقيق رو

آورد و نامش به عنوان يكى از خطباى مشهور تهران زبانزد بود.

آثارش عبارتند از:

يا: شرحى بر نهج البالغه )12 ج( 1. قطره اى از در

2 . تدبير و سياست در نهج البالغه 

كارگزاران حكومت: شرح نامه 45 نهج البالغه )نامه حضرت به عثمان بن حنيف( 3. على)ع( و 

4. حكايت دل با نسيم سحرى: شرح نامه 31 نهج البالغه )وصيت اميرالمؤمنين)ع( به امام حسن)ع((

5. بر بالين اميرالمؤمنين )ع( با وصيت هايش: شرح وصاياى حضرت در بستر شهادت 

6. علم و حكمت در اسالم 

گفتار: راه تربيت  7. سى 

آن مرحــوم در حــدود 70ســالگى در روز سه شــنبه 8 خــرداد 1397 )ســحرگاه 13 رمضــان 1439ق( چشــم از 

جهان فرو بست و به مواليان طاهرينش پيوست. پيكرش صبح روز چهارشنبه 9 خرداد از حسينيه جماران 

تشــييع و پس از نماز حجت االســالم و المسلمين حاج سيدحسن خمينى در صحن مصطفى خمينى حرم 

ک سپرده شد. امام خمينى به خا
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آیتاهللدوزدوزانى

حضرت مســتطاب آيت اهلل حاج شــيخ محسن دوزدوزانى، يكى از اســاتيد مشهور حوزه علميه قم بود. فقيد 

سعيد در 25 رمضان المبارک 1347ق )17 اسفند 1307ش( در تبريز در بيت علم و فقاهت زاده شد. پدرش 

گردان آيات عظام: ميــرزا صادق آقا تبريزى و  آيــت اهلل حــاج ميرزا محمود دوزدوزانى )1312 - 1368ق( از شــا

سيدابوالحســن اصفهانــى و شــيخ احمد كاشــف الغطــاء و جّدش آيــت اهلل ميرزامحمدحســن دوزدوزانى )م 

ى آورد و ســطوح را از حضرات  ى پــس از تحصيــالت نخســتين بــه تحصيل علــوم دينــى رو 1348ق( بــود. و

آيات: ميرزا ابوالفضل علمايى )قوانين(، ميرزاجواد ســلطان القراء و ســيدهادى خسروشــاهى )شــرح لمعه(، 

ميرزامحمود دوزدوزانى و ميرزا رضى زنوزى )رسائل( آموخت و در سال 1328 رهسپار قم شد و ادامه سطوح 

را از آيات: ميرزاعلى مشــكينى )رســائل(، سيدحسين قاضى و سيدشهاب الدين مرعشى )مكاسب(، شيخ 

گرفت و پس از آن در  كافى الملكى و ميرزامحمد مجاهدى )كفايه( و شــهيد مفتح )شــرح منظومه( فرا احمد 

كرد و مبانى علمى اش را اســتوار  درس آيات عظام: امام خمينى، شــريعتمدارى و ميرزاهاشــم آملى شــركت 

يس سطوح عاليه پرداخت و نامش به عنوان يكى از مدرسان نامدار حوزه  ساخت. او از آغاز تحصيل به تدر

علميــه قــم مشــهور بود و صدها نفر از فضــالى حوزه در محضر درس او پرورش يافتند. او بســيارى از عبارات 

گردانش بســيار خودمانى و صميمى  كتاب را از حفظ مى خواند و با بيان شــيرين خود توضيح مى داد. با شــا

يد. از ويژگى هايــش قناعت در زندگــى و متانت در اخالق و  بــود و بــر رعايــت نظــم و وقت درس اصــرار مى ورز

ى عضو »جامعه مدرســين حوزه علميه قم« و ســال ها ممتحن عالى حوزه بود و در ســال 1384  تواضع بود. و

به عنوان استاد نمونه از خدماتش تجليل به عمل آمد.

برخى از آثارش عبارتند از:

1. اجود الشــروح )شــرح معالم االصول: چاپى( با تقريظ آيت اهلل شــريعتمدارى در 1376ق به چاپ رســيده 

است.

2. حاشيه بر رسائل 

3. حاشيه بر مكاسب 

4. حاشيه بر فوائد االصول، تقريرات درس اصول ميرزاى نائينى.

كفاية االصول  5. شرح 

6. تلخيص امالى سيد مرتضى 

7. تقريرات دروس اساتيد

آن مرحوم در 90سالگى در روز پنجشنبه 21 تيرماه 1397ش )28 شوال المكرم 1439ق( بدرود حيات گفت 

و پيكرش صبح روز شــنبه 22 تير تشــييع و پس از نماز آيت اهلل العظمى سبحانى در يكى از بقعه هاى صحن 

ک سپرده شد. كنار درب ساعت به خا حرم مطهر حضرت معصومه)س( 
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كى آیتاهللانصارىارا

كى يكــى از علماى محترم تهران بود.  فقيد ســعيد  مرحــوم آيــت اهلل آقاى حاج شــيخ محمدعلــى انصارى ارا

ک در بيت  در روز 6 تيرمــاه 1307 ش )8 محرم الحــرام 1347ق( در روســتاى خيرآبــاد از توابع »مشــک آباد« ارا

علــم و فضيلــت زاده شــد. پدرش ثقة االســالم آقــا جمال الدين انصارى امــام جماعت روســتا و عالم به علم 

كشــف حجاب دچار ســكته شــد و در 1318ش/ 1358ق درگذشــت و  كه در اعتراض به  احضار ارواح بود 

جّدش مرحوم آيت اهلل حاج شــيخ رحمت اهلل انصارى فرزند مالميرزا آقا يكى از رهبران روحانى مشــروطه خواه 

گريز از دست نيروهاى دولتى قاجار به  كوچك انصارى در حين تعقيب و  كه همراه با برادرش ميرزا ک بود  ارا

ک بود، همچنان به عنوان  كه تاالر شوراى مشروطه خواهان ارا شهادت رسيدند و مفقوداالثر شدند. خانه اش 

ک باقى است. آن مرحوم در اصفهان از هم دوره ای های مرحوم  يک ميراث فرهنگى در روستاى شهسواران ارا

گفت و در امامزاده محمد  آيت اهلل بروجردى بود و در سال 1344ش )1384ق( در 117سالگى بدرود حيات 

ک سپرده شد. بن موسى بن جعفر)عليهم السالم( در روستاى شهسواران به خا

كودكى را در مهد جّد بزرگوارش پشــت ســر نهاد و قرآن را در محضر آن عالم ربانى بياموخت و  آن مرحوم دوران 

سپس به اراک مهاجرت كرد و ادبيات و سطوح را در مدرسه حاج محمدابراهيم و مدرسه سپهدار از اساتيدى 

چون حاج آقا مصطفى محســنى فراگرفت. ســپس به قم مهاجرت كرد و پس از تكميل ســطوح عاليه در سال 

1325ش به تهران آمد و به فراگيرى علوم دينى نزد آيات عظام: حاج ســيداحمد خوانســارى، سيدابوالحســن 

كمره اى و طّى دوره ليسانس در دانشكده معقول و منقول و در خانه اش به تعليم  رفيعى قزوينى و ميرزاخليل 

كاشانى، »كانون توحيد« و با حمايت ايشان، دو  و تفسير قرآن و تربيت قاريان قرآن پرداخت و با حكم آيت اهلل 

دبســتان پســرانه و دخترانه توحيدـ  طبق نظام دينى و اســالمىـ  در شرق تهران تأسيس نمود. سپس با همراهى 

و هميــارى حضــرات آيات: ميرزا خليل كمره اى، محمدتقى فلســفى، حســن ســعيد و ســيداحمد لواســانى، 

غين اسالمى« را بنياد نهاد و هماره در احداث مساجد و هيئت مذهبى و جلسات قرآن در سطح 
ّ
»جامعه مبل

شهر تهران و اطراف اهتمام ورزيد و تمام خانه و دارايى خويش را ـ با موافقت و همراهى همسر مرحومه اش بانو 

اشرف السادات سيدحسينىـ  وقف حضرت سيد الشهداء)عليه السالم( نمود و بيش از پنجاه سال، روزهاى 

جمعه مجلس روضه خوانى در منزل خويش داشت. امام جماعت مساجد مختلف شرق تهران و واعظ نامى 

پايتخت بود و در كنار آن بيش از 45 سال راهنماى كاروان هاى حّجاج بيت اهلل الحرام بود و در مسجدالحرام 

كرســى خطابه  به تعليم مشــاعر و معارف حج به حاجيان مى پرداخت و 12 ســال در مســجدالحرام صاحب 

بــراى شــيعيان بــود. درب خانــه اشـ  در خيابــان ايران مهــرـ  از بــام تا شــام بــه روى مردم بــاز بود و بــه رفع حوائج 

دينــى و اعتقــادى و نيازهــاى مادى آنان مى پرداخت. در جريان 15 خــرداد 1342ش به همراه علما و خطباى 

تهران مانند: آقاى فلسفى، شهيد مطهرى، مرحوم طالقانى، ميرزاعلى محّدث زاده، ميرزامحسن محّدث زاده، 

سيدمصطفى طباطبايى، شيخ عباس على اسالمى و ديگران دستگير و به زندان شهربانى انتقال داده شد و 

كه چاپ و منتشر شده است. خاطرات خود را در زندان نگاشت و اشعار فراوان سرود 

مرحوم امام خمينى در نامه اى از زحمات ايشان در جريان 15 خرداد قدردانى نمود و چنين نوشت:

بسمه تعالى 

كــى ـ دامت  خدمــت جنــاب مســتطاب ثقة االســالم خطيب محتــرم آقاى آقا شــيخ محمدعلــى انصارى ارا

افاضاته.

به عرض مى رساند:
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ى تفقد آن جناب بود، موجب تشــكر گرديد. قباًل نيز مرقومــه اى از جنابعالى به همين  مرقومــه شــريفه كه حاو

كه در جريانات اخير به  يادى  گرديد. از مساعى جميله جنابعالى و خدمات ز مضمون از مدينه طيبه واصل 

شــريعت مقدســه فرموده ايد مورد كمال تقدير )مى باشــد( و اميد است ان شــاء اهلل تعالى مورد توجه حضرت 

بقيــة اهللـ  عجــل اهلل فرجه الشــريفـ  واقع گرديده و مأجور باشــيد. دوام توفيقات آن جنــاب را در اعالى كلمه 

طيبه اسالم از خداى تعالى خواستار و ملتمس دعا هستم. والسالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته 

غّره صفر المظفر 84  

روح اهلل الموسوى الخمينى   

)22 خرداد 1343(  

يم پهلوى مشــاركت فعال داشــت. پس  او جزء جامعه روحانيت مبارز تهران بود و در تمام فعاليت ها عليه رژ

ى ها را تاب نياورد و به كشــور امارات و شهر دوبى مهاجرت كرد  از پيروزى انقالب اســالمى بســيارى از تندرو

يج و گســترش اســالم و تشــيع پرداخت و اين  و با تأســيس مســجد فاطميه و »مكتبة الكيان«، به بســط و ترو

28 ســال ادامــه يافــت تا آنكه با تيره شــدن روابط ايــران و امارات و ابطال جواز اقامتش به تهران بازگشــت و به 

م اخالق، مرّوج تســاهل و تســامح در ديــن و نمونه كامل حلم، بردبارى، 
ّ
ى معل خدمــات خويش ادامه داد. و

گيرى قرآن و  صبــورى، تواضــع، فروتنى و كمربســته براى خدمت به خلق خدا بود. جوانــان و نوجوانان را به فرا

ى از آيات عظام: شيخ محمدكاظم شيرازى  درس خواندن و صله رحم و احترام به بزرگان تشويق مى نمود. و

كه عبارتند از: كتاب هايى را به رشته تحرير درآورد  ينى اجازه اجتهاد داشت و  و سيدابوالحسن رفيعى قزو

كشتند؟ 1. چرا على)عليه السالم( را 

2. اسرار صلح امام حسن)عليه السالم( 

گلچين واقعه عاشورا  .3

4. زندگى پيشوايان بزرگ اسالم 

5. اعمال و ادعيه ماه مبارک رمضان 

6. مناسک حج يا حج و راه و روش آن 

7. خاطرات زندان 

8. ديوان شعر

ســرانجام آن مرحوم در 90ســالگى در صبح يک شــنبه 5 فروردين 1397ش )7 رجب الخير 1439ق( چشــم 

از جهان فرو بســت و پس از تشــييع و نماز حجت االســالم آقاى مســعود به زادگاهش انتقال يافت و در حرم 

ک سپرده شد. ک به خا امامزاده محمد بن موسى بن جعفر)عليهم السالم( در روستاى شهسواران ارا

آیتاهللبهشتى

حضــرت آيــت اهلل آقــای حــاج شــيخ مجتبــى بهشــتى يكــى از علمــای مشــهور اصفهــان بــود. معظــم لــه، در 

جمادی الثانــى 1342ق )بهمــن 1302ش( در نجــف اشــرف، در بيــت علم و فضيلت زاده شــد. پدرش مرحوم 

گردان آيات عظام: آخوند خراسانى،  آيت اهلل حاج شــيخ محمدعلى شــريف اصفهانى )1300ـ  1375ق( از شــا

ســيدمحمدكاظم يزدی، شــيخ الشــريعه اصفهانى و شــيخ محمدجواد بالغى بوده اســت. وی پس از فراگيری 
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ادبيــات نــزد آقايان: پدرش، شــيخ حســين جندقــى و ميرزاعبداهلل تهرانى، ســطوح عاليه را نزد حضــرات آيات: 

تى و ســيداحمد اشــكوری )قوانين(، شــيخ حســين تهرانى )رســائل(، ميرزاحســن يزدی  ســيدمحمدباقر محال

)مكاســب(، ســيدمرتضى فيروزآبادی )كفايه( و شــيخ صدرا بادكوبه ای )شــرح منظومه( آموخت و پس از آن به 

دروس خارج آيات عظام: آقای حكيم، آقای خويى، آقای شــاهرودی و ميرزاهاشــم آملى حاضر شد و بهره های 

فراوان برد. در سال 1370ق رهسپار قم شد و ساليانى چند از دروس آيات عظام: آقای بروجردی، سيدمحمدتقى 

خوانســاری، ســيدمحمد حجت كوه كمری، سيدمحمد محقق داماد و شــيخ محمدعلى اراكى و درس اسفار 

عالمه طباطبايى استفاده نمود و در 1375ق به نجف اشرف بازگشت و به تدريس و شركت در جلسه استفتاء 

آيت اهلل شاهرودی پرداخت تا آنكه در 1393ق به دنبال آزارها و فشارهای رژيم بعث عراق از نجف خارج شد 

و در اصفهان اقامت گزيد و به تدريس خارج فقه و اصول )در مدرســه صدر( و اقامه جماعت در مســجد حاج 

رســولى ها )صبح( و در مســجد باب الرحمه )ظهر و شب( و ارشــاد مؤمنان و دستگيری مستمندان پرداخت. 

گردان بسيار پروريد.  بيش از 40 ســال به خدمت به شــرع مقدس و حوزه علميه اصفهان اشــتغال داشــت و شا

وی از آيت اهلل العظمى شاهرودی اجازه اجتهاد و از عالمه بزرگوار شيخ آقابزرگ تهرانى اجازه روايت حديث و از 

آيات عظام سيدابوالحسن اصفهانى، آقای بروجردی، آقای خويى و آقای شاهرودی هم اجازه حسبيه داشت.

آثار غيرچاپى اش عبارتند از:

1. تقريرات درس اصول آيت اهلل خويى

2. تقريرات درس اصول آيت اهلل شاهرودی

3. تقريرات درس اسفار عالمه طباطبايى

4. تقريرات درس فقه آيت اهلل بهجت )مباحث بيع فضولى(

5. تقريرات درس آيت اهلل العظمى بروجردی

6. تقريرات درس منظومه شيخ صدرا بادكوبه ای

7. رساله هايى در فقه و علوم غريبه

آن مرحــوم در بيــش از 95ســالگى در روز پنج شــنبه 18 ذی الحجــه 1439ق )8 شــهريور 1397ش( چشــم از 

جهــان فــرو بســت و پيكــرش صبح روز شــنبه 20 ذی الحجه پس از تشــييع شايســته و نماز حضــرت آيت اهلل 

ک سپرده شد و در سوگ  كنار مرقد مرحوم آيت اهلل ميرجهانى به خا مظاهری بر آن در مقبره عالمه مجلسى در 

فقدانش مراجع معظم تقليد پيام های متعدد صادر نمودند.

آيت اهلل العظمى سيستانى در پيام خويش فرمودند:

بسماهللالرحمنالرحيم

اناهللوانااليهراجعون

حضرات آيات و حجج اسالم آقايان علمای اعالم اصفهان دامت بركاتهم

الّسالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته 

م 
ّ
خبر ارتحال عالم جليل القدر جناب آيت اهلل آقای حاج شيخ مجتبى بهشتى)رضوان اهلل عليه( موجب تأل

گرديد. و تأّسف فراوان 

اين جانــب ضايعــه فقــدان آن بزرگــوار را به آقايان علما و طــالب حوزه علميه اصفهان و به بســتگان محترم آن 

ت آالِء« برای آن فقيد سعيد 
ّ
مرحوم و به عموم مردم شريف استان تسليت عرض نموده و از درگاه احديت »جل

علّو درجات و برای بازماندگان صبر جميل و اجر جزيل مسألت دارم و الحول و القوه اال باهلل العلى العظيم.

  19ذی الحجة 1439 هـ

على الحسينى سيستانى  
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و آيت اهلل العظمى صافى هم در پيام خويش فرمودند:

حيِم حَمِنالّرَ ِبسِماهلِلالّرَ

يِهَراِجُعوَن.
َ
اِإل

َ
اهللوِإّن

َ
ِإّن

رحلــت عالــم ربانــى حضرت آيه اهلل آقای حاج شــيخ مجتبى بهشــتى)رضوان اهلل تعالى عليــه( موجب تأثر و 

تأّسف گرديد. آن عالم عظيم الشأن عمر بابركت خود را در خدمت به اسالم و مكتب نورانى اهل البيت)عليهم 

السالم( و خادمى موالی خود حضرت بقية اهلل األعظم ارواح العالمين له الفداء سپری نمود.

رحلــت ايــن روحانى وارســته را بــه حضرات آيات و علمــای اعالم و حــوزه علميه و اهالى شــريف اصفهان و 

بيت مكرم ايشان تسليت عرض مى كنم و رحمت واسعه الهى را برای آن عالم جليل القدر از خداوند متعال 

مسألت دارم.

  19ذی الحجه الحرام 1439

لطف اهلل صافى  

آیتاهللملکیان

مرحوم آيت اهلل آقای حاج شيخ عبدالرحيم ملكيان قمشه ای يكى از علمای محترم شهرضا بود. معظم له در 

كه از اخيار بازار و مشــهور به قدس و  ســال 1342ق )1302ش( در شــهرضا در خانه ميرزا عبدالكريم ملكيان ـ 

ورع و تقوا و زهد و عدالت بودـ  به دنيا آمد و پس از طى دوران كودكى به تحصيل علوم دينى روی آورد و ادبيات 

را در شهرضا فراگرفت. سپس به اصفهان آمد و سطوح را از حضرات آقايان: شيخ عباسعلى اديب، ميرزاعلى 

آقا شيرازی و سيدصدرالدين كوپايى فراگرفت و پس از آن به حوزه علميه قم آمد و سطوح عالى را از حضرات 

آيات: شيخ محمد فكور يزدی، شيخ محمد مجاهدی تبريزی و سيدمحمدباقر سلطانى طباطبايى آموخت 

و پس از آن به دروس خارج آيات عظام: آقای بروجردی، شيخ عباسعلى شاهرودی و عالمه طباطبايى حاضر 

شد و بهره های فراوان برد. سپس در سال 1341 شمسى به زادگاهش بازگشت و به تحصيل حكمت و فلسفه 

نزد حكيم يگانه عالمه شيخ محمدهادی فرزانه و تدريس ادبيات و سطوح عالى )در مدرسه اقدميه( و اقامه 

جماعــت )صبــح و شــب در مســجد محلــه آقــا و ظهــر در مســجد خواجه خضــر( و خطابــه و منبر )كــه گاه در 

شــبانه روز بيــش از ده منبــر مى رفت( و ســرودن شــعر )كــه تخلصش ناصح بــود( پرداخت و بيــش از نيم قرن به 

كه مرحوم حكيم الهى قمشه ای به شهرضا مى آمد.  خدمت به مردم و دين مبين اشتغال داشت. او در ايامى 

مجالس او را مغتنم دانسته و از محضر عرفانى و فلسفى او هم بهره مى برد. عالمى خليق و متواضع و مردمى و 

قانع و عفيف بود و درب خانه اش به روی مردم باز بود و از بام تا شام چه در خانه و چه در مسجد و مدرسه در 

خدمت مردم و طالب بود. ديوان اشعارش در سال 1376 شمسى در تهران به چاپ رسيده است. وی از بنى 

كه به ايران و اصفهان مهاجرت  اعمام مرحوم حكيم الهى قمشه ای بود و اجدادشان از سادات بحرين بودند 

كــرده بودنــد، ولــى از روی احتياط از گذاشــتن عمامه ســياه خــودداری مى كردند. آن مرحوم در 95ســالگى در 

صبح يكشــنبه 4 شــهريور 1397 )14 ذيحجه 1439ق( بدرود حيات گفت و پيكرش پس از تشييع باشكوه و 

نماز برادرش حجت االســالم و المســلمين حاج شــيخ عبدالخليل ملكيان در قبرستان عمومى شهرضا كنار 

ک سپرده شد. مرقد مرحوم آيت اهلل شيخ غدير على مميز به خا
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آیتاهللتهرانى

حضرت آيت اهلل آقای حاج شيخ مرتضى تهرانى يكى از علمای مشهور تهران بود. معظم له در سال 1312ش 

)1352ق( در بيــت علــم و فضيلت در تهران زاده شــد. پــدرش آيت اهلل حاج ميرزاعبدالعلــى تهرانى )1318 ـ 

گردان آيت اهلل العظمى حاج شــيخ عبدالكريم حائری و آيت اهلل ميرزاجوادآقا ملكى تبريزی  1387ق( ـ از شــا

و امام جماعت مســجد ميرزاموســى )يا مســجد بزازهای بازار تهران( ـ و جدش حجت االســالم والمســلمين 

كــه همــراه ميرزامصطفــى آشــتيانى توســط مشــروطه خواهان بــه  شــهيد ميرزاغالمحســين تهرانــى )1327ق(ـ  

شــهادت رســيد و نيای وااليش حجت االســالم ميرزاابراهيم )متوفای قبل از 1300( فرزند آيت اهلل ميرزاموســى 

تهرانــى )م 1282ق( ـ بــرادر آيــت اهلل العظمــى ميرزامســيح اســترآبادی تهرانى امــام جماعت و بانى و مؤســس 

مسجد ميرزا موسى ـ بوده است.

گيــری ادبيــات نــزد پــدر بزرگــوارش در 1330ش بــه قــم آمــد و ســطوح عاليه را نــزد آيات:  آن مرحــوم پــس از فرا

مجاهــدی تبريــزی و ســلطانى طباطبايى و دروس فلســفه )اســفار و شــرح منظومــه( را نزد عالمــه طباطبايى 

گلپايگانى و ديگران  بياموخت و پس از آن به دروس خارج آيات عظام: آقای بروجردی، امام خمينى و آقای 

حاضر شد و مبانى علمى اش را استوار ساخت و همچنان برادر كوچک ترش مرحوم آيت اهلل حاج آقا مجتبى 

كتاب هايش  گرفت و امر تهيه و تنظيم و تعليق  تهرانى )1356 ـ 1434ق( مورد توجه فراوان امام خمينى قرار 

گــذار نمــود. بــا مهاجــرت امام بــه نجف اشــرف او هم به نجــف رفت و مدتــى در دروس  را بــه ايــن دو بــرادر وا

كرد. ســپس به تهران باز آمد و در مســجد ميرزاموســى به اقامه جماعت و تفســير قرآن و مباحث  امام شــركت 

يس فقه و تفســير و اخالق در بازار تهران و حســينيه منزل خويش  اعتقادی پرداخت و بيش از نيم قرن به تدر

اشتغال داشت و در ساليان اخير نامش به عنوان يكى از مشهورترين علمای پايتخت مطرح و درسش مجمع 

كــه مورد قبول تمام جناح های سياســى كشــور و  ی يكــى از علمای اخالقــى تهران بود  فضــالی بســيار بــود. و

يان ـ از هر قشر و جناح ـ بود و با بسياری از شعارهای مرسوم موافقت نداشت  مسجدش مجمع جوانان و بازار

و شعار »مرگ بر ضد واليت فقيه« را مبهم و تفرقه افكن مى دانست و حذف آن را شرط الزم برمى شمرد و پس 

گفته مى شد. او مى گفت: از نمازش شعار »درود بر اصل واليت فقيه« و »مرگ بر دولت آمريكا« 

ضــّد واليــت فقيه كســى اســت كه حكم مجتهــد و فقيه جامع الشــرايط را در هيچ يک از ابعاد زندگى انســان 

يم. در فقهای شيعه اصاًل ضد واليت فقيه وجود ندارد. متدّين نافذ نمى داند و ما چنين شخصى ندار

كوتاهى و اشتباه علما است. كه از آن برداشت بد مى شود، از قصور و  سكوت در برابر اين شعار مبهم 

برخى از آثار چاپى اش عبارتند از:

1. خدا شناختنى است )2 ج(

2. مباحث توحيدی

3. توسل در دنيا، بذر شفاعت در آخرت

يارت على بن موسى الرضا)عليه السالم(. 4. معرفت در ز

آن مرحــوم در 85ســالگى در روز شــنبه 30 تيــر 1390 )7 ذی قعــده الحــرام 1439ق( در مشــهد مقدس بدرود 

گفــت و پيكــرش پــس از تشــييع در مشــهد به تهــران انتقــال داده شــد و پس از تشــييع مجــّدد و نماز  حيــات 

فرزنــدش حجت االســالم و المســلمين حــاج شــيخ عبدالعلــى تهرانــى بنــا بــه وصيتش بــه كربال منتقــل و در 
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ک سپرده شد. كربال به خا قبرستان عمومى 

مقام معظم رهبری در سوگ وفاتش فرمود:

بسم اهلل الرحمن الرحيم

كه عالم ربانى و معلم اخالق آية اهلل آقای حاج آقا مرتضى تهرانى)رحمة  اهلل  عليه(  با تأثر و تأسف اطالع يافتم 

گفته و ان  شاء اهلل به مأمن رضای الهى در جوار مرقد حضرت على  بن  موسى الرضا)عليهما  دار فانى را وداع 

الســالم( بار يافته اند. عمر بابركت اين فقيه عالى قدر و ســالک الى اهلل سرشــار از نورانيت و صفا و خدمت به 

ک نهاد و فاضل از سرچشــمه ی فضائل علمى و اخالقى ايشــان  يادی از جوانان پا دين و اخالق بود و جمع ز

گشته و در صراط مستقيم ثبات يافته اند. بهره مند 

گردان و ارادتمندان ايشــان  ايــن مصيبــت را بــه خانــدان گرامــى و فرزنــدان محتــرم و ديگر وابســتگان و به شــا

صميمانه تسليت عرض مى كنم و علو درجات ايشان را از خداوند متعال مسئلت مى نمايم.

سّيدعلى خامنه ای  

  30تيرماه 1397

گلپايگانى هم فرمود: و آيت اهلل العظمى صافى 

ِحيِم ْحَمِن الّرَ ِبْسِم اهلِل الّرَ

يِه َراِجُعوَن.
َ
ا هلل و ِإّنا ِإل

ّ
ِإَن

گرديد. م 
ّ
رحلت عالم ربانى آيت اهلل آقای حاج شيخ مرتضى تهرانى)رضوان اهلل تعالى عليه( موجب تأثر و تأل

يج معارف نورانى اهل البيت)عليهم  كلمة اهلل و ترو كه عمر بابركت خويش را در اعالی  شخصيت ارزنده ای 

گردان والئى و تهذيب نفوس، با آراســته بودن به فضائل و مكارم اخالقى ســپری نمود و  الســالم( و تربيت شــا

يادی از مؤمنان، از مواعظ و نصايح حكيمانه ايشان، همواره بهره مند بودند. جمع ز

گفته، غفران و  فقدان اين عالم عظيم الشــأن را به حوزه های علميه و بيت مكّرم و آقازادگان محترم تســليت 

رضوان الهى را برای آن فقيد سعيد از خداوند متعال مسئلت دارم.

لطف اهلل صافى  

  7ذی القعدة الحرام 1439
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 درنکوداشتشادوران
محمدامینقانعىراد

جای خالی جامعه شناسی منتقد و 
اخالق گرا!

دكتــر محمداميــن قانعــى راد )متولد 1334( يكى از برجســته ترين جامعه شناســان و پژوهشــگران حوزه علوم 

اجتماعــى ايــران، روز 24 خرداد 1397 و پس از گذراندن يک دوره بيماری )ســرطان( در 63 ســالگى به ديار 

باقــى شــتافت.  او در حالــى جامعه دانشــگاهى ايران را ترک كرد كه در بهترين شــرايط بلــوغ علمى خويش به 

كه  كه در حوزه علوم انســانى و علوم اجتماعى ايران به ثمر نشســته بود و چه ســال ها  ســر مى برد؛ درختى بود 

يغ! مى توانست منشأ خير و بركت باشد. در

گرچــه در دهه هــای 1370 و 1380 شمســى نيــز تالش هــای علمــى ايــن اســتاد فقيــد در حــوزه تخصصــى  ا

»جامعه شناســى علــم و معرفــت« بــرای اصحــاب علــوم اجتماعى شــناخته شــده بود، امــا به ويژه از اواســط 

ياســت انجمن جامعه شناســى ايــران و همزمان، حضور بيشــتر او در  دهــه 1380 بــا قرارگرفتــن او در جايــگاه ر

كارشناســى و قابل توجه او برای ســاير انديشــمندان  مطبوعات و رســانه ها باعث شــد تا چهره و ديدگاه های 

حوزه های ديگر و همگان شناخته شده تر شود.

او ســال ها كوشــيده بــود تــا از ديــدگاه »جامعه شناســى علم و معرفــت« وضعيت علــم و توليد علــم به ويژه در 

حوزه علوم انســانى را در ايران بررســى و تحليل كند. در اين مســير عالوه بر انديشه های مطرح در فلسفه علوم 

يخى نيــز بهره برده بــود. حاصل  يكــرد جامعه شناســى تار اجتماعــى و نظريه هــای جامعه شناســى علــم، از رو

كتاب هايى بود چون جامعه شناســى رشــد و افول علم در ايران  پژوهش های او در چنين حوزه هايى انتشــار 

كشور در برنامه سوم توسعه )1382(،  كشور« )1382(، نظام علمى  )1379(،  »ساختار مديريت نظام علمى 

»ناهمزمانــى دانــش: روابــط علم و نظام های اجتماعىـ  اقتصادی در ايــران« )1382(، »تعامالت و ارتباطات 
در اجتماع علمى« )1385(. 

يخى و مطالعه جامعه شــناختى وضعيت توليد علم در  دغدغه اصلى قانعى راد در اين دوره، بازشناســى تار

ايران اســت و البته تالش برای پاســخگويى به اين پرســش اساســى كه موانع رشــد و توســعه علوم انســانى در 

كنشــگران و متغيرهای دخيل در  كه او بررســى نقش و جايگاه همه  يه بود  دوره معاصر چيســت. از همين زاو

فرآينــد توليد علوم انســانى )و اجتماعى( را مورد توجه خــود قرار داده بود؛ موضوعى كه حاصل بخش هايى از 

آن را در كتاب ديگر او، »جامعه شناسى كنشگران علمى در ايران« )1390( يا كتاب »پيمايش علم و جامعه« 

)1396( مى توان ديد.

كه نمونه آن را به طور مشــخص  جامعه شناســى تاريخى از ديگر زمينه های مورد عالقه و بررســى قانعى راد بود 

مى توان در كتاب ديگر اســتاد، »اخالقيات شــعوبى و روحيه علمى )دوره اســالمى(« مشاهده كرد. اين كتاب 

افشین داورپناه
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كه پس از درگذشــت قانعى راد در تابســتان 1397 منتشر 

شــد تــالش مى كند تــا روايتى تاريخى از رشــد و افول علم 

كنــد.1 در اين  تجربــى در ايــران قــرون ســوم تا پنجــم ارائه 

مســير، قانعى راد به بررســى تاثير تفكرات جنبش شعوبيه 

در رشد علمى، در آن مقطع تاريخى مى پردازد. از ديدگاه 

او رابطــه ميان جنبش شــعوبيه و رشــد علمــى تا حدی از 

جنــس همان رابطه ای اســت كه وبر »تجــاذب انتخابى« 

جنبــش  تاريخــى  كنــش  در  و  دوران  آن  در  مى نامــد. 

شــعوبيه، تجــاذب دو فضــای فرهنگــى ملــت و ديــن به 

پيشــرفت نگاه علمى و فرهنگى ياری رساند. ايرانيان به 

عنــوان يــک قوم، عالقه به وجوه خــاص فرهنگ خود را با 

تالش برای بازآفرينى و برســاخت دعاوی عام اســالم در هم آميختند و فرهنگى پويا، زاينده و گشــوده به روی 

دستاوردهای مردمان اقوام ديگر شكل دادند.

يخى« مى كوشــد تا به  يكرد »جامعه شناســى تار كتاب »اخالقيات شــعوبى و روحيه علمى« با رو قانعى راد در 

يخ تمدن و فرهنگ ايــران در دوره  تبييــن و فهــم علــل اجتماعى و داليل معرفتى رشــد علــم در برهــه ای از تار

پاشى حكومت های مستقل ايرانى بپردازد و از خالل  اسالمى و افول آتى آن پس از حمله تركان و در نتيجه فرو

ايــن مطالعه به الگويى دســت يابد كه صد البته مى تواند بــرای ما كه در دهه های اخير، همواره به توليد علم 

در ايران معاصر انديشيده ايم، تجربه آموز و مفيد باشد.

همــه اينهــا در نهايــت تالش هايى بود برای رســيدن به الگوهايى برای رشــد و توســعه علوم انســانى در ايران؛ 

گوشــه هايى از آن را مى تواند در اثر ديگری  كه  كه مســئله و دغدغه اصلى قانعى راد بود؛  دغدغه ای  موضوعى 

كتاب  كرد. اين دو  يابى توســعه علوم انســانى« )1396( مشــاهده  از او با عنوان »الگوی چهار وجهى برای ارز

آخــر، حاصــل پژوهش هــای ممتد و پيگيرانــه قانعى راد در دهه هــای 1380 و 1390 بود كه در نهايت در ســال 

1396 مجال انتشار يافت.

بــا وجــود اين تالش ها محمدامين قانعى راد از اواســط دهه 1380 در مقام يک »جامعه شــناس انتقادی حوزه 

عمومى« و به تعبير ديگر يک »جامعه شــناس مردم مدار« ظاهر شــد. يقينًا شرايط فرهنگى و اجتماعى جامعه 

ايرانــى در ايــن مقطــع زمانى در ايفای چنين نقشــى، ســهمى تعيين كننده داشــت. او جامعه شناســى بود كه 

خود را موظف به بررسى مسائل روز جامعه و پاسخگويى به مسائل و پرسش های ايجاد شده مى دانست. از 

ايــن رو عالوه بر توجه به مســائل حوزه عمومــى به دنبال نهادينه كردن جامعه شناســى در فضای مدنى جامعه 

ايران بود. با اين حال در همه شرايط از »سياست زدگى« اجتناب مى كرد.

»اخالقگرایی«،»تعهد«ودوریاز»برجعاجینشينی«
همان گونه كه پيش تر اشــاره شــد، قانعى راد را بايد يكى از مهم ترين و در عين حال فعال ترين جامعه شناســان 

كــه در ســه دهــه اخيــر، بيشــترين و متمركزتريــن مطالعــات را در حوزه هــای  و پژوهشــگران ايرانــى دانســت 

جامعه شناســى علم و علم ســنجى به ويژه علم سنجى در حوزه علوم انســانى انجام داد! با اين حال آنچه بايد 

بيــش و پيــش از دســتاوردهای علمــى قانعى راد مــورد توجه قــرار داد، »منش علمــى« و »اخالق گرايــى« او بود؛ 

که پیش از این با عنوان جامعه شناســى رشــد و افول علم در ايران )دوره اســالمى( منتشــر  کتاب برگرفته از تز پایان نامه دکتری قانعی راد اســت  1. این 
شده است.
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كيد مى كرد. از ديدگاه قانعى راد رعايت  موضوعى كه يكى از دغدغه های اصلى اين استاد بود و همواره بر آن تا

كادمى های علوم انسانى در ايران و يكى از مهم ترين موانع بر سر راه توسعه و  »اخالق علمى« مهم ترين چالش آ

رشد علوم انسانى در ايران است2 و رعايت »اخالق علمى« موضوعى بود كه قانعى راد را بايد نمونه آن دانست.

گرچه بيشــترين تمركز خود را مصروف مطالعات جامعه شناســى علم و بررســى و تحليل  رابطه علم، توليد  او ا

كــرد، هرگز انســان و پژوهشــگری »تــک ُبعــدی«، »علــم زده« و »برج عاج نشــين« نبود.  علــم و جامعــه در ايــران 

هميشــه همچــون شــهروندی معمولــى در جامعــه تــردد مى كــرد و مى كوشــيد همــواره بــا زندگــى روزمــره مــردم 

كه فهم زندگى جاری و معمولى مردم را از طريق مشــاهده و  ارتباطى از نزديک و تنگاتنگ داشــته باشــد؛ چرا

حضــور در ميدان هــای اجتماعــى، امری الزم و ضروری برای رســيدن به دركى واقعى تــر و دقيق تر از وضعيت 

كــه به جز موضوعاتــى تخصصى چون جامعه شناســى علم و  و شــرايط جامعــه مى دانســت و از هميــن رو بود 

معرفت جامعه شــناختى،  به ســاير پديده ها و مســائل جامعه نيز توجه، دقت و تامل مى كرد. از اين منظر بود 

كــه موضوعاتى چون مســائل سياســى، مشــاركت سياســى در ايران، نهــاد خانواده، مهاجرت نخبــگان، فقر و 

عدالت و نظاير آن برای او موضوعاتى جدی بود و او خود را نه صرفًا يک جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعى، 

بلكه يک كنشــگر اجتماعى و شــهروند جامعه ايرانى و در قبال چنين موضوعاتى مسئول مى دانست. از اين 

گرفت و  كه در جايگاه رئيس انجمن جامعه شناســى ايران قرار  كه در يک دهه اخير به ويژه از زمانى  منظر بود 

كوشــيد تا حضور  گرفته بود و نيازهای آن،  كه در يک دهه اخير در آن قرار  با توجه به شــرايط حساســى جامعه 

پررنگ تری در مطبوعات داشته باشد. اين گونه بود كه قانعى راد در يک دهه پايانى عمر خود، پايى در جامعه 

 دانشگاهى داشت و پايى در حوزه ژورناليسم. او درباره مهم ترين موضوعات چالش برانگيزی كه برای جامعه 

مهم و داغ تلقى مى شــد تامل مى كرد. آن موضوعات و مســائل را از فيلترهای فهم و تحليل جامعه شناســانه 

خود مى گذارند و آن گاه تالش مى كرد تا بر اســاس بينش جامعه شــناختى  خود، تحليلش از موضوع مورد نظر 

كتابى با  كارشناســان قرار  دهد.  برای مثال در ســال 1396  را از طريق مطبوعات و رســانه ها در اختيار مردم و 

پاشــى خانواده يا ظهور خانواده مدنى؟« از قانعى راد منتشــر شــد. پيش از اين او  عنوان »زوال پدرســاالری؛ فرو

كه به طور مشــخص در حوزه جامعه شناسى علم و معرفت قلم مى زد  را پژوهشــگر و نويســنده ای مى دانستيم 

كتــاب باعث تعجب برخــى از همكاران او شــد. او درباره داليل پرداختن بــه چنين موضوعى  و انتشــار ايــن 

به اينجانب پاســخى روشــن و قانع كننده داد. قانعى راد گفت: مگر من به عنوان يک جامعه شــناس و به ويژه 

يسته در اين جامعه دارد مى توانم نسبت به يكى از موضوعات مهم و چالش برانگيز  جامعه شناسى كه تجربه ز

كه يكى از مهم ترين نهادهای اجتماعى است. جامعه ام بى تفاوت باشم؟ آن هم نهادی چون خانواده 

او برخالف بسياری از همكاران خود بر نقش و مشاركت اجتماعى دانشگاهيان به ويژه اصحاب علوم انسانى و 

كيد داشت و از اين جهت با حضور در رسانه ها و مطبوعات رسالت يک »روشنفكر ميانه« را  علوم اجتماعى تأ

نيز برای خود قائل بود. »روشــنفكر ميانه« كنشــگری اســت كه جای خالى او به شدت در جامعه ايرانى احساس 

مى شــود؛ روشــنفكری كه صرفًا و به طور محض به حوزه نظری تعلق ندارد، بلكه واقعيت های روزمره جامعه را به 

نحــو ملموســى درک مى كنــد، از منظری اســتعاليى به جامعه نمى نگرد، بــا آن ارتباط دارد و ايــن ارتباط را حفظ 

مى كند و اســتمرار مى بخشــد، دغدغه های روزمره مردم را مى بيند و در عين حال افق های روشنفكرانه را مد نظر 

دارد. »روشنفكر ميانه« رابطى است ميان سطح باالی روشنفكری و آرمان های آن و شرايط و واقعيت های جامعه. 

روشنفكری كه همواره اميدوار بود و با رويكرد اميد به بهبود، به طرح مسائل و ارائه پيشنهادت مى پرداخت.

عــالوه بــر مبــارزه با »شــبه علم« و »فســادهای علمى«، قانعــى  راد بر خالف بســياری از همكاران دانشــگاهى اش،  

کتاب )در دست انتشار(. یسنده در موسسه خانه  گفتگو با نو  .2
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و  فرهنــگ  هنــر،  پژوهشــگاه  صنعــت،  فرهنگــى  تحليــل   )1388(

ارتباطات.

)1389( مشــاركت سياســى و اجتماعــى نخبــگان، انتشــارات راه 

دان.

)1390( جامعه شناسى كنشگران علمى در ايران، با همكاری فرهاد 

خسروخاور، تهران: نشر علم.

 )1393( گفتمان های دگرواره در علوم اجتماعى آســيا؛ پاسخ هايى 

پامحوری، پژوهشكده مطالعات فرهنگى و اجتماعى. به ارو
)1396( هابرماس و روشــنفكران ايرانى، با همكاری على پايا، طرح 

نو.

)1396( شــبكه سياســتى علــم و فناوری، پژوهشــكده مطالعــات 

فرهنگى و اجتماعى.

)1396( پيمايــش علــم و جامعه، پژوهشــكده مطالعــات فرهنگى و 

اجتماعى.

علــوم  توســعه  يابــى  ارز بــرای  چهاروجهــى  الگــوی   )1396(

انسانى، پژوهشكده مطالعات فرهنگى و اجتماعى.
مهاجرت؟ پژوهشــكده  يــا  مشــاركت  دانــش:  نخبــگان   )1396(

مطالعات فرهنگى و اجتماعى.

پاشى خانواده يا ظهور خانواده مدنى،  )1396( زوال پدرســاالری: فرو

نقد فرهنگ.

افتخارات
كارشناسى ارشد جامعه شناسى )1368( دانش آموخته ممتاز 

جايزه به عنوان دانش آموخته ممتاز دكتری جامعه شناسى دانشگاه 

تهران )1376(

كتاب )1394( منتقد برتر در جشنواره نقد 

يج علم ايران )1395( يج علم از انجمن ترو برنده جايزه ترو

كرسى يونسكو در آموزش سالمت روان )1395( جايزه 

نشان دهخدا در نهمين جشنواره بين المللى فارابى )1396(

جايــزه جشــنواره بين المللــى فارابــى بــه عنــوان پژوهشــگر برگزيــده 

)1396(

مسئوليتها
كشور )1379( معاون پژوهشى مركز سياست های علمى 

گــروه مطالعــات علــم و جامعــه در مؤسســه عالــى آمــوزش و  مديــر 

پژوهش در مديريت و برنامه ريزی )1383- 1380(

هفتــم  دوره هــای  ايــران در  جامعه شناســى  رئيس انجمــن  دوره  دو 

)1392–1389( و هشتم )1395–1392(

كتاب سال جمهوری اسالمى ايران عضو شواری علمى 

وقــت و زمان خود را اســير دغدغه هايى چون تالش برای ارتقای علمى 

در سيســتم دانشگاهى مرســوم نكرد. در كارنامه علمى او نه تنها حتى 

يک قلم »مقاله ســازی«، »كتاب سازی« يا ساير بى اخالقى های علمى 

گــزارش نشــده اســت، بلكــه او را به ويژه در حــوزه علوم انســانى و به طور 

اخص در عرصه علوم اجتماعى بايد از پيشگامان و پرچمداران مبارزه 

كامى های ايران دانست. او نظام فعلى ارتقا  با فسادهای علمى رايج در آ

در دانشــگاه های كشــور را مقوم ترويج فساد علمى مى دانست. نظامى 

كــه دانشــگاهيان را بــرای ارتقاءهــای فريبنــده به ســمت فعاليت های 

كمــى ســوق مــى داد؛  تشــويق به انتشــار مقــاالت و كتاب های بيشــتر و 

بيشتر كه در بسياری از موارد به پديده های مذموم استثمار دانشجويان، 

كيد او بر ضرورت تقويت  مقاله سازی و كتاب سازی دامن زده  است. تأ

»انجمن های علمى« و اجتماعات علمى )Sientific communities( از 

همين منظر است. اين اجتماعات علمى هستند كه مى توانند نقشى 

اساسى در ترويج »خالق علمى« ايفا كنند. اجتماعات علمى هستند 

كه مى توانند تعيين كننده شان، جايگاه و رتبه علمى واقعى هر كنشگر 

در حــوزه علــم باشــند. بــا اين نگــرش بود كــه »انجمن جامعه شناســى 

ايران« در دو دوره رياست او )1395- 1389( نه تنها تقويت شد، بلكه 

حضوری فعال، پررنگ و پرثمر در بررسى، نقد و تحليل اوضاع و مسائل 

اجتماعى جامعه ايران داشت.

قانعــى راد حضوری فعــال، اميدبخش، الگو وار و پرثمر، نه تنها برای 

كه برای علوم انســانى ايران داشــت. روحش شــاد و  علوم اجتماعى 

گرامى! يادش 

کتابشناسیآثاردکترسيدمحمدامينقانعیراد
كشــور، مركــز تحقيقــات  )1382( ســاختار مديريــت نظــام علمــى 

كشور. سياست علمى 

كشــور در برنامه ســوم توســعه، مركــز تحقيقات  )1382( نظام علمى 

كشور. سياست علمى 

ـ  و نظام هــای اجتماعــى  روابــط علــم  ناهم زمانــى دانــش:   )1382(

كشور. اقتصادی در ايران، تمركز تحقيقات سياست علمى 
)1381( تبارشناسى عقالنيت مدرن؛ قرائتى پست مدرن از انديشه 

دكتــر علــى شــريعتى، ويراســته بيژن عبدالكريمــى، انتشــارات نقــد 
فرهنگ.

انتشــارات  ايــران،  در  علــم  افــول  و  رشــد  جامعه شناســى   )1379(

مدينه.3.

پژوهشــكده  علمــى:  اجتمــاع  در  ارتباطــات  و  تعامــالت   )1385(

مطالعات فرهنگى و اجتماعى.

کشورتجدید چاپ شد. 3. بعدها در سال  1384 توسط مرکز تحقیقات سیاست علمی 
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 بهیاد
اسماعیلدمیرچى
كتابخانــه مجلــس )87 - 91(، با اين مرد بزرگ آشــنا شــدم و از همان روزهای نخســت  ســال های مديريــت 

كريم و بزرگوار روبرو شــده ام. پيشــنهاد موزه چاپ  يافتم با مردی توانمند، باتجربه، هنرمند و در عين حال،  در

كرد. با  كارش را شــروع  كاشــانى دادند، من هم موافق بودم و بالفاصله  را همراه دوســت عزيزم جناب مطلبى 

كه با اصحاب چاپخانه ها داشت، ده ها دستگاه مختلف، از بزرگ و كوچک، از دوستان  استفاده از روابطى 

كه او اين دســتگاه ها را در آنها تجهيز مى كرد و به موزه  كارگاهى در بيرون شــهر تهيه شــد  گرفت.  چاپچى اش 

كرد و موزه را با تالش طاقت فرســای خود ســرپا نمود. زمان افتتاح فرا رســيد و  مى آورد. هر آنچه الزم بود فراهم 

موزه توســط رئيس مجلس افتتاح شــد. تمام زندگى اش شــده بود موزه. از بازديدكنندگان اســتقبال مى كرد و 

كار دســتگاه ها قرار  مى داد. ســفری به آلمان رفت و با سختى تمام، تجهيزات  با خوشــرويى آنها را در جريان 

ديگــری را بــرای مــوزه تدارک ديد و با زحمت وارد كرد. اميد مى رفت موزه چــاپ كتابخانه مجلس، در جايى 

كه قديمى ترين چاپخانه دولتى را داشته، به يكى از بهترين موزه های تخصصى تبديل شود، اما صد افسوس 

كردند و موزه ملى صعنت چاپ را بر باد  كتابخانه، به بهانه های واهى، از آنجا بيرونش  كه در مديريت جديد 

ی خانه  هوا دادند. وســايل موزه در بخشــى از ســاختمان كتابخانه ملى قديم، خيابان ســى تير، درست روبرو

كه هر روز از خانه بيرون مى آمد،  كتابت و چاپ و او  يختند، آن هم با اســم مجعول و خودســاخته موزه  ی ر و

كه حاصل  گذشــته، تمام تالش خود را برای نجات اين موزه  اشــكش درمى آمد. پس از آن، طى شــش ســال 

كتابخانه مركزی دانشگاه آمدم، خواستم به آنجا  دسترنج خود او بود انجام داد، اما به جايى نرسيد. وقتى به 

كــه آمــد. ماهى چنــد روز به كتابخانه مركزی ســر مى زد، همان اول، دو دســتگاه، يكى دســتگاه چاپ  بيايــد 

)ســاخته ســال 1880 ميــالدی(  و ديگــری دســتگاه گرفتن فيلم )ســاخته 1960( بــرای آنجا آورد. بــه موزه تازه 

تأســيس ما ســر مى زد و در بخش مرمت برای تجهيز آنجا كمک مى كرد، اما افســرده بود و نگران از وضع آينده 

مــوزه؛ از اينكــه هيچ چيزی در شــهرداری و كتابخانه ملى و كتابخانه مجلس، بــرای ايجاد مجدد موزه فراهم 

گرمای تابســتان مى آمد، يكســره توصيه مى كردم در اين  نيســت. روزهای آخر ضعيف تر شــده بود و وقتى در 

گرمــا از خانــه بيــرون نيايــد. از آخرين روز كه مهمانم بود، دو ســه هفته ای مى گــذرد. از او بى خبر بودم تا اينكه 

گويا  گفت: پدر رفت. بر اثر بيماری قلبى.  صبح روز جمعه، 16 شــهريور 97، آقا محســن، فرزندش زنگ زد. 

يارت  كه توفيق ز چند روزی هم در بيمارســتان قلب شــهيد رجايى بســتری بوده اســت و من بى خبر. يک بار 

كــه با پســر و نوه هــای گل اش در آن زندگى مى كرد، بــار ديگر با وجهــى از هنرمندی  خانــه اش افتــاد، خانــه ای 

ی انواع وســايل را به ديواره های اتاقش نگه داشته بود.  ی آشــنا شــدم. نمونه هايى از چاپ های مختلف رو و

كه در تمام اين شــصت هفتاد ســال، در وجودش داشــت.  كارش بود، عاشــق متخصص. عاشــقى  عاشــق 

گــر موزه كه  گويــى هيچ چيزی جز ايــن امر برای او مهــم نبود. البته ا چنــان بــا عشــق از چــاپ حرف مى زد كه 

عشــقش بود و دوســت داشــت به عنــوان حاصل زندگى اش آن را بــر پا كند، به خاطر كوتاهى هــا و نامردمى ها  

پــا نگرفــت، امــا خانه كتاب، برای او بزرگداشــتى گرفــت و جايزه ای به او دادند و ســرش را اندكى گرم كردند. 

كرده بودند. فكر مى كرد  كه داشت و به او تقديم  كوچكى تدارک ديده بود، از تمام افتخاراتى  كتابچه  خودش 

با اين، جايگاهى به او خواهند داد! آخرين بار، هفته قبل، دوســت مشــتركمان جناب غالمرضا ســحاب، به 

گذاشتم. با عكسى  كتابخانه مركزی  كانال تلگرامى  كه در   ی نوشت  مناسبت روز چاپ، شرحى از احوال و

رسول جعفریان
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كنم. مرحوم  ی، از همان عكس اســتفاده  كه امروز مجدد ا برای اعالم خبر درگذشــت و كه تقدير آن بود  زيبا 

دميرچــى، آثــار متعددی داشــت و يكى هنرمندانه تريــن آنها، كتاب »چگونگى تأســيس موزه صنعت چاپ 

ی در اين كتاب 776 صفحه ای،  كتابخانه مجلس درســت شــد. و كه در  ايــران در تهــران«، يعنى همان بود 

كى از زحمات طاقت فرســای او در مدت دو ســال برای برپايى اين موزه است  تمام اســناد و مداركى را كه حا

كه اغلب در بهترين آرشيوها  كه نمى كند. تمام نامه ها و مداركى  كه عشق چه ها  را آورده و نشان داده است 

هم نگهداری نمى شــود، درباره ســير تشــكيل اين موزه، در اين كتاب گردآوری شده است. اين كتاب، بيش 

از هم ســندی اســت بر الاباليگری كســانى كه به عنوان مســئول، زحمات يک مجموعه ای را مثل آب خوردن 

بر باد دادند؛ درســى برای مســئوالن باالتر كه هر بار اين داســتان برايشــان گفته مى شــد، به رغم مســئوليتى كه 

داشــتند، هيچ تكانى برای حفظ آن به خود ندادند و هشــدار برای كســانى كه وقتى زمان های بعد، همان جا 

كردند، اما فكری درباره موزه نكردند و اين پيرمرد را نزد خود  مدير شــدند، دفتر و دســتک خود را در آنجا آباد 

گــر دادنــد، فريادش را نشــنيدند. هنوز هم دير نشــده اســت، هرچند ديگر دميرچى نيســت كه  راه ندادنــد يــا ا

كه جزئيات  كند. دميرچى نيست  كه چاپ  بگويد، آقا، به خدا! اين دستگاه را مثل روز اولش آماده مى كنم 

به راه اندازی دســتگاه های قديمى را بيان كند و مفهوم عشــق به كار را در عمل برايمان ترســيم كند. خدايش 

ی، ســری هم به اين موزه مجعول و خودســاخته زدم.  رحمت كند. روز تشــييع، صبح يكشــنبه بعد از فوت و

گويى فقط هدف اين بوده تا زحمت آن مرد را بر باد دهند  كرده بودند و  اشكم درآمد. چيزی برای خود جعل 

و ديگــران آن را بــه نــام خــود كنند. اين موزه، بايد به اســم دميرچــى بماند و هيچ كس نبايد مدعى آن باشــد. 

ی در مســجد دانشــگاه تهران، با شــكوه هرچه تمام تر برگزار شــد.  عصر دوشــنبه، ســاعت دو، مراســم فاتحه و

كناد و به حق صاحب محرم كه مراســم ختم در شــب اولش برگزار شــد، از سر تقصيرات  خدای او را رحمت 

او و همه ما بگذرد.


