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 گفت تیتسل را صدرا رضایعل درگذشت جمهور سیرئ اول معاون

 
 دانشگاه، استاد صدرا رضایعل درگذشت یامیپ در جمهور سییر اول معاون

 تیتسل را یاسالم یشورا مجلس در دزفول مردم اسبق ندهینما و سندهینو

 .گفت

 عونراج هیال انا و هلل انا» :است ریز شرح به مخبر محمد امیپ متن سنا،یا گزارش به

 دزفول مردم اسبق ندهینما و سندهینو دانشگاه، استاد صدرا رضایعل دکتر درگذشت

 یدانشگاه و یعلم جامعه و دزفول فیشر مردم به را یاسالم یشورا مجلس در

 اتخدم خود اتیح دوران در دانشگاه برجسته استاد نیا .میگو یم تیتسل کشور

 یشورا مجلس چهارم دوره در و کرد ارائه انیدانشجو به سیتدر نهیزم در یانیشا

 خداوند از .داشت یا ارزنده یهاتالش دزفول مردم مطالبات به پاسخ یبرا یاسالم

 خانواده، یبرا و یاله واسعه غفران و رحمت خدوم و ارزشمند استاد نیا یبرا متعال

 .دارم مسألت اجر و صبر کشور انیدانشگاه و انیدانشجو

 «جمهور سییر اول معاون مخبر محمد

 
 تیتسل امیپ در ،یاسالم ارشاد و فرهنگ وزارت از نقل به کنایا گزارش به

 یاستادگرام و دوست یناگهان درگذشت خبر: است آمده یلیاسماع یمحمدمهد

 انفقد تیتسل عرض ضمن .شد نجانبیا قیعم تاسف و تالم موجب صدرا رضایعل

 انیدانشجو و دیاسات ،یعلم جامعه مرحوم، آن خانواده به متخلق و وارسته انسان نیا

 وندخدا درگاه از دزفول فیشر مردم و تهران دانشگاه یاسیس علوم و حقوق دانشکده

 برص معزز بازماندگان یبرا و یاله غفران و واسعه رحمت دیسع دیفق آن یبرا متعال

 یاسیس علوم و حقوق دانشکده استاد صدرا، رضایعل دکتر .خواستارم یبردبار و

 استیس شکدهیاند سییر و یاسالم یشورا مجلس ادوار ندهینما نیا تهران دانشگاه

 رسد کالس در کامل سالمت در چهارشنبه روز تا که شرفتیپ یاسالم یالگو مرکز

 .تگف وداع را یفان دار یقلب ستیا لیدل به بود؛ حاضر تهران دانشگاه جلسات و

 

 
 اب صدرا دکتر مرحوم یهمکار :ییلکزا نیوالمسلم االسالم حجت

 دیگرد یمنته یآثار دیتول به یاسالم فرهنگ و علوم پژوهشگاه
 نارک طیتفر و افراط از دوربه را علم و حلم وریز دو بود توانسته صدرا دکتر مرحوم

 پژوهشگاه «یاسیس شهیاند و علوم پژوهشکده» با شانیا یهمکار. کند جمع هم

 و رمنتش هاآن از یبخش که دیگرد یمنته یآثار دیتول به یاسالم فرهنگ و علوم

 ارضیعل» دکتر دانا یخبر گاهیپا گزارش به .است انتشار دست در زین یبخش

 یانف دار گذشته شب تهران دانشگاه یاسیس علوم و حقوق دانشکده استاد ،«صدرا

 استاد نیالمسلم و االسالم حجت یسو از یامیپ مناسبت نیهم به. گفت وداع را

 دفتر پژوهش معاونت و یاسالم فرهنگ و علوم پژوهشگاه سیرئ ییزا لک نجف

 مِنْکُمْ آمَنُوا نَیالَّذِ اللَّهُ رْفَعْیَ» میالرح الرحمن اهلل بسم :صادرشد یاسالم غاتیتبل

 و هیگرانما متفکر معظم، دانشمند ارتحال (۱۱/مجادله) «دَرَجَاتٍ الْعِلْمَ أُوتُوا نَیوَالَّذِ

 یعهیاض «صدرا رضایعل دکتر» یاسالم یاسیس یفلسفه یعرصه میحک شمندیاند

 ز،یعز رانیا یعلم یجامعه به را عهیضا نیا. کرد عزادار را دلمان که است یجانکاه

 حترمم بستگان و فرزندان همسر، ژهیوبه و انیدانشجو مندان،عالقه همکاران، د،یاسات

 در دیفق استاد آن یعلم یهاتکاپو و هامجاهدت .میگویم تیتسل مرحوم آن

 .است ینشدنفراموش یاسالم یاسیس یشهیاند یعرصه

 
 یاسالم یجمهور مبتالبه مسائل حل یبرا صدرا دکتر که یدیمف یهاگام

 و ودهب توجه قابل برداشتند، شرفتیپ یرانیا-یاسالم یالگو نیتدو الخصوصیعل

 دیاسات محضر از سوکیاز شانیا. شودیم محسوب شانیا الصالحات اتیباق شکیب

 به پشتوانه نیا با و برده بهره «یجعفر یمحمدتق عالمه» چونهم ینامصاحب

 رگیدیازسو و است؛ دهیبخش رونق یرانیا و یاسالم یاسیس یشهیاند یهایکرس

 دیاسات از نکیا هاآن از کدام هر که داد پرورش حوزه نیا در را شاگردان از یریکث

 در شانیا. شوندیم شمرده کشورمان در یاسالم یاسیس مطالعات یبرجسته

 چونهم بوم، و مرز نیا یاسالم یاسیس مطالعات فعال یهاگروه و مراکز یگذارهیپا

 قشن دانشگاه، نیا «یاسیس علوم گروه» ژهیوبه السالمهیعل باقرالعلوم دانشگاه

 .داشتند یابرجسته

 دو ات و امکرده درک در را شانیا محضر یاسیس علوم یکارشناس یدوره از که نجانبیا

 ارممک و لیفضا به آراسته یفرد را یو داشت، تداوم ارتباط نیا شانرحلت از قبل روز

 لح به معطوف یمتفکر ،یاسالم یمبان به مسلط یپردازهینظر ،یاعل حدّ در یاخالق

 و یحوزو نخبگان ییافزاهم و ارتباط جهت در کوشا یریمد نظام، یراهبرد مسائل

 هم نارک طیتفر و افراط از دوربه را علم و حلم وریز دو بود توانسته که افتمی یدانشگاه

 و علوم پژوهشگاه «یاسیس شهیاند و علوم پژوهشکده» با شانیا یهمکار. کند جمع

 زین یبخش و منتشر هاآن از یبخش که دیگرد یمنته یآثار دیتول به یاسالم فرهنگ

 حکمت یعال مجمع «یاسیس فلسفه گروه» در صدرا دکتر. است انتشار دست در

 بودن در نکیا داشتند؛ موثر یحضور شانفیشر عمر انیپا تا سیتاس آغاز از ،یاسالم

 شانیا داراندوست بر .گرفت میخواه بهره سال انیسال حضور نیا برکات از شان،یا

 به روزافزون توجه گرو در «صدرا دکتر» نام و ادی داشتننگهزنده که است واضح

 یاسیس یشهیاند جیترو و گسترش یعرصه در ژهیوبه د،یفق استاد نیا یهادغدغه

 به توجه و یعمل حکمت گسترش قیطر از عمل یعرصه در هاآن کاربست و یاسالم

 یحکمران یارتقا و یتعال الخصوصیعل ،یاثربخش و یوربهره یارتقا و نظام یکارآمد

 در ختهیفره متفکر نیا نقش. است المللنیب نظام و اسالم جهان ران،یا سطح در

 یایاح ،یدانش یشاخه نیا میقو متفکران به توجه ،یاسالم یاسیس مطالعات گسترش

 ،نیصدرالمتأله ،یطوس نیرالدینص خواجه ،یفاراب: چونهم متأله یهافق و حکما آثار

 مکالکی در و ینید یساالرمردم میتحک ه،یعلاهللرحمه ینیخم امام و ینینائ عالمه

 نیا متعال یخدا .شد نخواهد فراموش هاخاطر از «هیمتعال استیس» یهیارا و طرح

 صبر و لیجز اجر و دیفرما خود یواسعه رحمت قیغر را دهیگزرحلت و قراریب روح

 آن چونهم تا دیفرما تیعنا قیتوف زین ما به. گرداند شانماندگانیباق بینص را لیجم

   .میباش موفق نیثقل معارف گسترش در عترت و قرآن لیذ و ظلّ در محبوب استاد

 رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ،ییزالک نجف
 

در  مجلس شورای اسالمی علنی نشست در قالیبافمحمدباقر 

 مجلس چهارم دوره در دزفول مردم نماینده صدرا علیرضا درگذشت پیامی

 .گفت تسلیت را

متاسفانه مطلع شدیم که علیرضا صدرا نماینده  :متن پیام به شرح زیر است

محترم مردم شریف دزفول در دوره چهارم مجلس شورای اسالمی به رحمت ایزدی 

داغدار و معزز ایشان و همچنین مردم شریف  خانواده پیوستند، مصیبت وارده را به

دزفول تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم طلب مغفرت و برای بازماندگان صبر 

 .و اجر از خداوند متعال خواستاریم

 
 قالیباف ، ریس مجلس شورای اسالمی پیام تسلیت دکتر

 
سید احمد آوایی ، نماینده دزفول در مجلس شورای پیام تسلیت 

 اسالمی
 مجلس چهارم دوره ندهینما صدرا رضایعل دکتر مرحوم میالرح الرحمن اهلل بسم

 کند رحمت نیقر را روحشان خداوند بزرگوار انسان نیا ،دزفول از یاسالم یشورا

 علوم یکتراد نکهیا بابود،  فرد به منحصر مویبگ میتونیم که داشت یاتیخصوص کی

 یتیوال عاًواقانسانی بود  ،معتقد بود یانسان ،نبود کار یاسیس وقت چیه بود یاسیس

،  ادعا یب و آرام ،دلسوز ،پرکار ،متواضع یانسان .نشد یجناح چیه وقت چیهاسیر 

 مخلصی و  مردم، متواضع اریبسداشت،  ی فعالکار وجدان داشت کتابانس با 

 یمن ییها قول وقت چیه وقت چیهبود،  صادق اریبس مردم با ارتباط در شانیابود. 

 وقت چیهد، باش یا شرایط موجود جامعه ناش ییاجرا توانحیطه و  از خارج که داد

 برخورد حاضر نبود مردم یرا یآور جمع خاطر به وقت چیه ،ندادقول ها  نیا از

 یادیز تالیفات بود دزفول سندگانینو انجمن عضو شانیا .دادن انجام صادقانه ریغ

 که ییسفرها شتریب و معنا تمام به بود یمل ندهینما کی یندگینما دوران در داشت

 ود،نب احتیس و گشت برای  کرد یم سفر خارجه امور ریوز یتیوال دکتر جناب با

 جنبه ، کند استفاده خود کشور مصالح یبرا تجارب آن از کهبود،  تجربه کسب یبرا

 فرد به منحصر ندگانینما جز دوران آن در موارد نیا و داشت یآموز تجربه و یعلم

 نیع در شجاع، فعال اریبس ،جوان اریبس انقالب انیجر کوران در بزرگوار نیا .بود

 اتیخصوص جزو یجانیه حرکات هرگونه از زیپره و آرام ،تواضعم ،آرامش با حال

 اشهد خانواده از که خود فعال یفرهنگ یروین کی مقدس دفاع دوران در. بود شانیا

 وقت فخر فروشی، چیه اما شده دیشه مقدس دفاع دوران در شانیا برادر ،دنباش یم

ا خصوص یخوب خاطرات شانیا از مردم کرد ینم طلب بابت نیا از یامکان و ییادعا

 دیپرس یم من از یکس و بود اتیح دیق در شانیا اگر .داشتند تواضع و آرامشاز 

 شنامخو زنده  که گفتند یم مخبرعباس  عالمهباز همین را درباره ایشان می گفتم. 

 دکتر .شد ریبخ عاقبتو   دیسع ، خوشبخت صدرا دکتر اما میندار بدنام مرده و

 نیا از میریبگ درس ما که میدواریام .رفت ینام خوشبا  و شد ریخ به عاقبت صدرا

 این انسان خانواده به تیتسل عرض ضمن .میده ادامه را شانیا راه شهیهم افراد

 تیشخص مدل نیا از همواره که دزفول شهرستان زیعز مردم تیتسل ضمن،  بزرگوار

 .است کرده انقالب و نظامکشور،  میتقد و است داده پرورش ها

 
 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ 

 رَاجِعُونَ إِنَّا للّه وإِنّا إِلَیهِ

خبر درگذشت جناب آقای دکتر علیرضا صدرا نماینده دوره چهارم مردم شریف 

شهرستان دزفول در مجلس شورای اسالمی موجب تأثر و تألم گردید. دکتر صدرا، 

انسانی متدین، انقالبی، فهیم و سیاست مداری آگاه به مسائل روز بود که هم در 

ی و هم پس از آن به عنوان استاد دانشگاه، دوران نمایندگی در مجلس شورای اسالم

همیشه با هوشیاری در راه پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و 

 داشت.پیشرفت و توسعه دزفول عزیز قدم برمی

اینجانب درگذشت ایشان را به خانواده محترمشان و مردم متدین شهرستان دزفول 

رای روح این عزیز سفر کرده، همنشینی با تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال ب

 برادر شهیدش را خواهانم.        وَالسَّالمُ عَلَیْکُم ورَحْمَهُ اهللِ وَبَرَکاتُهُ

 سید محمد علی قاضی دزفولی        امام جمعه دزفول 

 
 هندینما درگذشت یپ در شهرستان ژهیو فرماندار تیتسل امیپ

 دزفول اسبق
 صدرا رضایعل دکتر درگذشت یپ در ژه،یو یفرماندار یعموم روابط گزارش به

 یشورا مجلس دوره نیچهارم در دزفول شهرستان فیشر مردم اسبق ندهینما

 دراص رضایعل دکتر درگذشت خبر .کرد صادر ریز شرح به یتیتسل امیپ یاسالم

 یشورا مجلس دوره نیچهارم در دزفول شهرستان فیشر مردم اسبق ندهینما

 .دیگرد تاثر و تالم موجب یاسالم

 رد یشرفتیپ و توسعه یبرا یندگینما دوران در یو وقفهیب یهاتالش و خدمات

 مجلس در یندگینما بر عالوه شانیا.رفت نخواهد خاطر از شهرستان مردم شان

 در مدارتیوال و یانقالب یانیدانشجو تیترب با زین دانشگاه حوزه در ،یاسالم یشورا

 تیتسل ضمن نجانبیا .برداشت گام انقالب و نظام یهاآرمان و اهداف تحقق یراستا

 علو مرحوم آن روح یبرا ،یداریپا و مقاومت ارید مردم و صدرا محترم خانواده به

 .خواستارم متعال خداوند از را درجات

 دزفول شهرستان ژهیو فرماندار و استاندار معاون فرهمندپور، یعل

 

 راصد رضایعل دکتر درگذشت یپ در دزفول شهردار تیتسل امیپ

 
 است؛ لیذ شرح به مذکور امیپ متن دزفول، یشهردار یرسان اطالع گاهیپا گزارش به

 رزندف رضاصدرا،یعل دکتر که میشد باخبر تاسف تیبانها راجعون هیال انا و هلل انا

 یشورا مجلس چهارم دوره در شهرستان نیا فیشر مردم ندهینما و دزفول ستهیشا

 .شتافت یابد ارید به و گفت لبیک را حق دعوت ،یاسالم

 و بازماندگان و صدرا محترم خانواده به را وارده بتیمص و عهیضا نیا اینجانب

 دخداون درگاه از و نموده عرض تیتعز و تیتسل ارزشمند تیشخص نیا دوستداران

 رصب ، ایشان مکرم بازماندگان یبرا و آرامش و آمرزش بزرگوار آن روح یبرا سبحان

  دزفول شهردار زاده یسیع حسن محمد دیس  .نمایم یم مسئلت یسالمت و

------------- 

  اصدرارضیدکترعل بمناسبت خسروپناه نیوالمسلم االسالم حجت تیتسل امیپ

 
 یمحقق تهران دانشگاه تمام استاد صدرا رضایعل دکتر: دزفول موقت جمعه امام  

 گاهیاپ گزارش به .بود مردمدار ینیمتد و متواضع یمتخلق ،یاجتماع یفعال ،یانقالب

 هرانت دانشگاه تمام استاد صدرا رضایعل دکتر گذشت در یپ در ”مجددز“ یرسان اطالع

 صادر یتیتسل امیپ خسروپناه نیعبدالحس خیش نیوالمسلم االسالم حجت یسو از

 راجعون هیال انا و هلل انا    میالرح الرحمن اهلل بسم :است آمده امیپ نیا نیا متن در. شد

 یاسیس علوم ساحت در مند دغدغه شمندیاند و مخلص برادر زیانگ تاثر گذشت در

 شانیا. دش افسوس و تاسف هیما تهران دانشگاه تمام استاد صدرا رضایعل دکتر ،یاسالم

 زمندهر آن. بود مردمدار ینیمتد و متواضع یمتخلق ،یاجتماع یفعال ،یانقالب یمحقق

 حکمت نهیزم در یمتقن قاتیتحق امروز، دانش عرصه پژوهنده و روزید نبرد جبهه

 حکمت خاص طور به و استیس با یاسالم حکمت نسبت ژهیو به و اسالم یاسیس

 و آورد در نگارش رشته به نهیزم نیا در یآثار و کرد یم دنبال یخوب به را ییصدرا

 وشاک یمشارکت یاسالم یاسیس حکمت المعارف رهیدا فیتال در .گذاشت ادگاری به

 محافل با یهمت پر یهمکار بود، اش هیسج تقوا و یوارستگ وستهیپ که او. داشت

 تحت را خود یدکترا رساله بود تیروحان محب که ییآنجا از و کرد فایا یدانشگاه

 یفکر منظومه یاسیس شهیاند همواره و نگاشت یجعفر عالمه مرحوم یعلم اشراف

 یعلم جامعه به تیتعز عرض ضمن نجانبیا .نمود یم سیتدر را یرهبر معظم مقام

 سامان نیا مجلس چهارم دوره ندهینما مرحوم آن که مقاوم دزفول وریغ مردم و کشور

 فرزندان و محترم همسر ژهیو به زیعز آن بازماندگان یبرا صبر و تسال طلب بود،

 و رضوان و روح و رحمت مغفور مرحوم آن یبرا خداوند درگاه از و دارم او یگرام

 .خواستارم مینع جنات افتیض در را السالم همیعل تیب اهل با ینیهمنش

 خسروپناه نیعبدالحس برکاته و اهلل رحمه و کمیعل السالم و

 ۱۰۴۱ آبان ۶  قم هیعلم حوزه طلبه

 
 نیا استاد کی درگذشت یدرپ تهران دانشگاه تیتسل امیپ

 دانشگاه
 یاسیس علوم و حقوق دانشکده استاد ،«صدرا رضایعل» دکتر درگذشت یپ در

 هیال انا و اناهلل   .کرد صادر یتیتسل امیپ دانشگاه نیا سهیرئ اتیه تهران، دانشگاه

 دکتر یآقا جناب مدار،اخالق و یجیبس استاد درگذشت تأسف، تینها با  راجعون

 یاسیس علوم و حقوق دانشکده یاسیس علوم گروه گرانقدر استاد صدرا رضایعل

 یکرس صاحب و یاسیس علوم حوزه برجسته استاد نیا .شد تألم و تأثر موجب

 هاابکت دیتول و انیدانشجو آموزش بر عالوه اسالم، در یاسیس یهاشهیاند سیتدر

 شناخته خود یتخصص حوزه در پردازهینظر یاچهره عنوان به فاخر، یعلم مقاالت و

 و نهادها شوراها، تهران، دانشگاه یاسیس علوم و حقوق دانشکده بر عالوه  .شدیم

 ،شرفتیپ یرانیا یاسالم یالگو مرکز ،یانسان علوم تحول یشورا رینظ یمراکز

 تیحما أتیه کشور، دیاسات جیبس سازمان مقدس، دفاع معارف و علوم پژوهشگاه

 قاتیتحق مرکز ،یاسالم معارف و مطالعات پژوهشکده ،یپردازهینظر یهایکرس از

 هیروح از هادانشگاه مسلمان دیاسات یجهان هیاتحاد و یاسالم یشورا مجلس یاسالم

 دکتر .بردند هابهره تهران دانشگاه استاد نیا قیعم شهیاند و خالق فکر پرداز،هینظر

 در مؤسس یهاچهره از بود، ملت خانه در مردم ندهینما یادوره که صدرا رضایعل

 یاسیس امور دفتر یاندازراه نکهیا چه شد؛یم محسوب دانشگاه و استیس عالم

 چند سیتأس نهیزم در فعال مشارکت و ۱۶۳۱ سال در کشور وزارت در هااستان

 و یدانشگاه جهاد یاسیس علوم گروه مدرس، تیترب دانشگاه از اعم یعلم نهاد

 تیشخص نیا ماندگار خدمات جمله از السالمهیعل باقرالعلوم یعال آموزش مؤسسه

 هدانشگا بزرگ خانواده و سهیرئأتیه طرف از لهینوسیبد .شودیم محسوب یعلم

 وارسوگ خانواده به را یگرام ختهیفره نیا درگذشت ق،یعم تأسف ابراز ضمن تهران

 عهواس غفران و رحمت گفته، تیتسل شانیا همکاران و استادان ان،یدانشجو شان،یا

 مسئلت منان خداوند از بازماندگان یبرا ییبایشک و اجر و مرحوم آن یبرا را یاله

 مرکز استیس شکدهیاند سییر و یاسالم یشورا مجلس ادوار ندهینما نیا  .دینمایم

 السک در کامل سالمت در درگذشت از قبل روز کی تا که شرفتیپ یاسالم یالگو

 دار یقلب ستیا لیدل به شب چهارشنبه بود؛ حاضر تهران دانشگاه جلسات و درس

 به تهران از آبان ۵ پنجشنبه روز ختهیفره استاد نیا کریپ .گفت وداع را یفان

 .افتی انتقال دزفول شهر در زادگاهش

 

  راجعون هیواناال اناهلل

 عالم، ز،یبرادرعز گذشت در بتیمص

 یب استاد مردمدار، و صفا با و دلسوز

 بقاس ندهینما و یاسیس علوم هیرایپ

 مجلس در دزفول فیشر مردم

 دکتر یاقا جناب ،یاسالم یشورا

 افتیدر فراوان آه و اندوه با را صدرا

 به را دردناک عهیضا نیا کردم،

 و دوستان و فرزندان ف؛یشر خانواده

 شانیا فراوان شاگردان و نیمعاشر

 .مینما یم عرض تیتسل مانهیصم

 دکترصدرا مان فاضل و فرزانه برادر

 ادیب افتخارات از و ماندگار یها چهره از بود برخاسته یدپروریشه خاندان از که

 تیترب دانشجو هزاران مبارک یعمر طول در که است دزفول نیدارالمومن یماندن

 یخستگ یاندک احساس یب و ،یزدن مثال یا هیروح با او .نمود میتقد جامعه به و

 حق انیب در. بود ممتاز و فعال و پرشور حل، راه ارائه و مردم مشکالت انیب در

 یزمان کینزد در کردمینم باور. بود متواضع حق و منطق برابر در و مداوم و محکم

 رحمت و ک،یشر شما غم در. باشم یفرزانگان و نخبگان نیچن دادن دست از شاهد

. مدار مسألت حق حضرت از محترم لیفام یبرا اجر و صبر و شانیا یبرا یاله واسعه

 غالمرضا   .دهد ماوا طهارت و عصمت تیب اهل نزد و نییاعالعل در  خداوند

  قائم مقام ریاست مرکز تحقیقات استراتژیک – فروزش

------------------------------ 

 اسالمی یِانسان علوم یعال مجمع یگذار استیس یشورا سیرئ

 را یانف دار تهران دانشگاه یاسیس علوم و حقوق دانشکده استاد صدرا، رضایعل دکتر

 تیمشروع» ،«ینید درعلوم یپرداز هیونظر یشیاند آزاد بر یدرآمد».گفت وداع

 استاد نیا یهاکتاب جمله از «یاسیس یمتعال حکمت یشناسمفهوم»،«یاسیس

 درا،ص رضایعل دکتر (بنایا)رانیا کتاب خبرگزاری گزارش به .است یاسیس علوم

 ارادو ندهینما یو .درگذشت تهران دانشگاه یاسیس علوم و حقوق دانشکده استاد

 رفتشیپ یاسالم یالگو مرکز استیس شکدهیاند سییر و یاسالم یشورا مجلس

 ضرحا تهران دانشگاه جلسات و درس کالس در کامل سالمت در گذشته روز تا و بود

 نیا کریپ .گفت وداع را یدارفان یقلب ستیا لیدل به آبان 4چهارشنبه  شب اما بود

 .افتی انتقال دزفول شهر در زادگاهش به تهران از ختهیفره استاد

 نقش ،یاسیس تمشروعی ،ینید علوم در یپرداز هینظر و یشیاند آزاد بر یدرآمد

 یمتعال حکمت یشناس مفهوم ،(س) ینیخم امام یاسیس هینظر در دولت یراهبرد

 در یمدن اسباب ،یمدن یهانییآ فاضله، و یاسالم حکمت در یمدن اسباب ،یاسیس

 هیمتعال حکمت متون یاسیس خوانش و( ره)ینیخم امام یمتعال یاسیس حکمت

 .شودیم شامل را یاسیس علوم استاد نیا یهاکتاب از یبخش

 حکمت منظر از هیمتعال استیس ت،یمهدو گفتمان ،یاسیس فلسفه انداز چشم

 نظام ،یمتعال استیس علم مبادی ران،یا در یاسیس دانش انداز چشم ه،یمتعال

 و یشهود ،یبرهان حکمت در یمدن اسباب ،یمدن آداب ،یاسیس دانش آموزش

 یاسیس یمتعال حکمت در یمدن اسباب ر،ینص خواجه یاسیس حکمت

 یاسیس یالگو ؛یمتعال حکمت یاسیس الگوی ،یاسالم یاسیس حکمت ،ییصدرا

 یاسیس فلسفه نامه اصطالح ،یشناس بیآس یها چالش و تیمهدو گفتمان ،یمتعال

 به را هاندو نیا( بنایا)رانیا کتاب یخبرگزار .ردیگیدربرم را یو آثار از گرید یبخش

 .کندیم عرض تیتسل تهران دانشگاه دانش و علم یاهال و خانواده

  انهم صدرا
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 هلل و انا الیه راجعونانا   بسمه تعالی

 وز شمار خرد هزاران بیش  از شمار دوچشم یک تن کم

واضع، مخلص، دانشور مردمی و روشن اندیش دانشگاهی متارتحال چهره محبوب، 

دکتر علیرضا صدرا خبری تلخ و داغ انگیز و اندوهبار برای همگان به ویژه استاد 

اند. آنانی است که او را زیسته و فضایل انسانی و فضائل واالی او را از نزدیک شناخته

قدرت استدالل ، درک مندی و دردمندی، مطالعات ژرف و گسترده، انصاف و راستی 

تمایز می ساخت.  دکتر صدرا نه تنها در و درستی در طرح مباحث وی را ممتاز و م

حوزه معارف دینی متبحر و پژوهنده بود که در قلمرو مطالعات غرب شناسی، تاریخ، 

حکمت، اقتصاد، جامعه شناسی صاحب نظر و صاحب اثر بودند. خدمات صادقانه، 

عاشقانه و مخلصانه در طی سالها نمایندگی مجلس شورای اسالمی تالش در 

ساندن حکمت جندی شاپور، پویه عالمانه در هویت شناسی ایران و شناختن و شنا

ایرانی، روشمندی در پژوهش و تحقیق، سالمت نفس در مواجهه با آرا و اندیشه ها، 

شخصیتی دوست داشتنی ترازمند و فرازمند ساخته بود که هم در محیط دانشگاهی 

گر و صمیمیت شاخصه دیفروتنی علمی، صفا ای تاثیرگذار بود. ر فضای رسانهو هم د

وجودی و سلوک رفتاری دکتر صدرا بود. دکتر صدرا چراغی فرا روی نسل امروز و 

فرداست و از مفاخر پایتخت مقاومت و ایستادگی دزفول عزیز و قهرمان. روحش 

همنشین محبوبش اباعبداهلل الحسین و یاران پاک و پاکباز او و همه شهیدان باد که 

 دانست. وی راه روشن آنان  میاو همواره خود را رهپ

 نویسنده و پژوهشگر ، استاد دانشگاه،محمدرضا سنگریدکتر 

 
 یاسیس فلسفه میمفاه سیتدر تا سیتاس از

 و حقوق دانشکده استاد و استمداریس پژوهشگر، صدرا رضایعل ۱4۱۱ آبان چهارم

 اتیح دوران در صدرا مرحوم. گفت وداع را یفان دار تهران دانشگاه یاسیس علوم

 داشتند، یمهم و موثر یهاتیفعال ییاجرا و یعلم گوناگون یهاعرصه در شیخو

 فیشر. است یبررس و تامل قابل یاسیس فلسفه عرصه در ژهیو به او یهاشهیاند

 تیشخص مورد در یاسالم فرهنگ و علوم پژوهشگاه یعلم ئتیه عضو ییزالک

 ما بزرگوار دیاسات از صدرا دکتر: دیگویم بنایا به صدرا مرحوم یدانشگاه و یعلم

 شدار یکارشناس و یکارشناس ژهیو به یاسیس علوم لیتحص مختلف یهادوره در

 دفاع هب الزم زین یکارشناس یبرا باقرالعلوم دانشگاه در من لیتحص دوران در. بودند

 هدور و داشتند حضور امر نیا در راهنما استاد عنوان به شانیا که بود نامهانیپا از

 یکارها از بخش کی عتایطب. کردند فایا یمهم نقش من نامه انیپا در هم ارشد

 اد؛د قرار توجه مورد یاسیس علوم حوزه در نهاد سیتاس نهیزم در دیبا را صدرا دکتر

 اندبوده (ع) باقرالعلوم دانشگاه سیتاس در رگذاریتاث افراد جمله از شانیا مثال یبرا

 یعلم جنبه به اشاره با ییزالک. اندداده انجام یمختلف یکارها حوزه نیا در و

 یکارها شانیا من نظر به یعلم مباحث نهیزم در: دیگویم صدرا مرحوم تیشخص

 توجه مورد ما یعلم جامعه در دیبا که آنچنان دیشا که اندداده انجام یمهم اریبس

 نیا از یکی. ردیبگ قرار گو و گفت و بحث مورد نیا از شیب است الزم و نگرفته قرار

 یاسیس فلسفه مباحث و فضا در شتریب که است صدار دکتر یمطالعات کردیرو موارد،

 شتریب است شده منتشر کنون تا که صدار دکتر از که یآثار و است افتاده اتفاق

 شهیاند مباحث شانیا عام صورت به چند هر دهدیم پوشش را یاسیس فلسفه حوزه

 دانشگاه یعلم ئتیه دهه سه از شیب صدرا دکتر. اندداشته نظر مورد را یاسیس

 یسایس شهیاند به مربوط دروس یاسیس علوم و حقوق دانشکده در و بودند تهران

 ب و الف غرب یاسیس شهیاند به مربوط دروس هم من خود) کردندیم سیتدر را

 یاسیس شهیاند یکرس تهران دانشگاه در شانیا نیا بر عالوه اما( گذراندم شانیا با را

 مختلف دوران در را رانیا و اسالم در یاسیس شهیاند و داشتند، هم را اسالم

 رهنگف و علوم پژوهشگاه یعلم ئتیه عضو. کردندیم سیتدر یلیتکم التیتحص

 یاسیس هشیاند حوزه با مرتبط زین صدرا رضایعل آثار عمده که نیا به اشاره با یاسالم

 ورود صدرا مرحوم آثار به ییمحتوا شکل به میبخواه اگر: دهدیم حیتوض است،

 اریبس اشراف است، توجه قابل شانیا فکر و شهیاند در که یاعمده یژگیو م،یکن

 شهیاند مباحث به اشراف. است مختلف یهادوره یاسیس شهیاند مباحث به ادشانیز

 خصوص به) باستان شرق چه و..( و ونانی از اعم) باستان غرب چه غرب در یاسیس

. یاسالم انقالب از بعد و ریاخ دوران در یحت و رانیا و اسالم جهان نطوریهم و( رانیا

 دیردکیم طرح را یموضوع و دیشدیم گو و گفت وارد شانیا با شما یوقت نیبنابرا

 منابع هب شانیا وافر اشراف متوجه د،ینشستیم بحث به شانیا با یامسئله یبرا ای

 ابعمن به که نیا بر عالوه شانیا شد اشاره که همانطور. دیشدیم یاسیس شهیاند

 هم دیجد دوران از داشتند، یکامل اشراف غرب و اسالم ران،یا در یاسیس شهیاند

 اسالم و رانیا یاسیس یهاشهیاند نیب یاسهیمقا دائم شانیا آثار در و نبودند غافل

 نیا در که یمختلف مکاتب به و شده انجام دارد وجود غرب در که ییهاشهیاند و

 داشتن ییزالک. است شده پرداخته یاسهیمقا نگاه نیا با دارند وجود حوزه

: دیگویم و داندیم صدرا مرحوم شهیاند یهایژگیو گرید از را یابتکار یهاجنبه

 عموضو با شانیا که یکتاب مثال یبرا. است ینوآور یدارا عمدتا صدرا دکتر آثار

 هک نیا و است دولت به یراهبرد ینگاه یدارا اند،نوشته( ره) امام شهیاند در دولت

 کنندیم انیب کتاب نیا در شانیا. کاره چیه نه و مینیبب کاره همه را دولت دیبا نه ما

 نه و بود خواهد کاره همه نه دولت آن ردیبگ شکل یمطلوب دولت بخواهد اگر که

 ولتد درباره مختلف مکاتب نیب ییگوها و گفت شانیا ضمن نیهم در و کاره چیه

 هینظر نیا. کنندیم مطرح را معمار دولت هینظر ،یمباحث انیب با و دهدیم شکل

  . دارد یجا و است تامل قابل اریبس

 
من ه علوم و فرهنگ اسالمی:پژوهشگا علمیهیات عضو شریف لک زایی،

گویم و بعد سراغ حکمت سیاسی متعالی و حکمت عنوان مقدمه میچند مطلب را به

نکته اول درباره استاد علیرضا صدرا و تجربه تاسیس  روم.مدنی سیاسی متعالی می

کنم این تجربه، تجربه بسیار مهمی است. هم تجربه نهاد توسط ایشان است. فکر می

و هم در حوزه علمیه قم تجربه تاسیس  مشارکت در تاسیس دانشگاه تربیت مدرس

موسسه آموزش عالی باقرالعلوم)ع( که بعدا تبدیل به دانشگاه باقرالعلوم شد. به نظرم 

 توجه استشان داشتند، قابلهایی که آقای دکتر و تیمگیریدر آنجا اهداف و جهت

 اشناسی مراکزی که ایشان در تاسیس آنهو خیلی اهمیت دارد که حتی در آسیب

وگو ها گفتمشارکت و حضور مستقیم داشتند، دقت شود. ما باید درمورد این تجربه

ها مکتوب شوند، بنابراین یک بخش از کار دکتر صدرا تاسیس نهاد کنیم و این بحث

و مشارکت در تاسیس نهادهای علمی بوده است. البته در تجربه ریاست موسسه کار 

وعه را پرورش دادند و بنیانگذاری مجدد و نوعی این مجمو تامین اجتماعی هم به

های بعدی ایشان خیلی مهم بوده که بتوانند ریزیکارآمدی از آن ارائه کردند. پی

آن را به یک موسسه کارآمد و اثر بخش تبدیل کنند، لذا این اقدام هم دارای تجربه 

 شبخشی از تجربه زیسته استاد صدرا تولید علم است و در این بخ مهمی است.

است که ایشان تجربه مهم و موثری داشتند و از همان ابتدای تحصیل این دغدغه 

را داشتند. به نظر من در عرصه اندیشه سیاسی و عرصه حکمت مدنی کارهای بسیار 

مهمی توسط ایشان انجام شده که من فقط دو مورد از کارهایشان را ذکر خواهم 

شناسی حکمت سیاسی ممفهو»در بحث حکمت سیاسی متعالیه، بحث  کرد.

استفاده است. من در مباحث ایشان قابل« حکمت متعالیه سیاسی»و « متعالیه

تفاوت این تعبیر را در آثار ایشان توضیح خواهم داد که چه تفاوتی بین حکمت 

ن دقت ایمتعالیه سیاسی و حکمت سیاسی متعالیه وجود دارد که دکتر صدرا به

 «خوانش سیاسی متون حکمت متعالیه»ث کتاب موضوع را بیان کردند. دومین بح

پس در  است که این جلد اول مباحث حکمت سیاسی متعالیه تلقی شده است.

بخش تجربه تولید علم فقط به همین بحث حکمت متعالی سیاسی و خوانش مجدد 

پردازم که به نظرم بسیار مهم از میراث حکمی ما در حوزه فلسفه سیاسی می

به ترویج دانش و این مباحث توسط دکتر صدراست که یک بخش هم تجر است.

بخشی از آن را در فضای اجرایی که ایشان داشتند و تجربه عملی که داشتند در 

صورت خاص در اندیشکده سیاست مرکز الگوی مراکز مختلف محقق کردند. به

 ی ترویجشکل روشناسالمی ایرانی پیشرفت، بر آن بودند که بتوانند این بخش را به

ها و مباحث حکمت مدنی در ایجاد و ارائه الگوی ها و اندیشهدهند و از این آموزه

یاسی البته ایشان استاد گروه علوم س سیاسی پیشرفت اسالمی ایرانی استفاده کنند.

دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران بودند و در آنجا دانشجویان متعددی 

های مختلفی را برعهده داشتند. این نامهو پایان هاپرورش دادند و راهنمایی رساله

بنده از  موضوع در مراکز دیگری که با آنها همکاری داشتند نیز رقم خورده است.

زمانی که تحصیل کارشناسی علوم سیاسی را آغاز کردم، دکتر صدرا  ۱۶3۵سال 

اند. دهوترین استادان من در رشته علوم سیاسی تاکنون بیکی از اولین و البته مهم

در آن دوره بنده دروس اندیشه سیاسی غرب الف و غرب ب را با ایشان گذراندم و 

های سیاسی در اسالم و ایران را با ایشان ارشد اندیشهبعدا در دوره کارشناسی

های تالش دانم.ها از صاحب نظران برجسته میگذراندم و استاد را در این زمینه

ضاهای بار در این فسیاسی را که تقریبا برای اولینایشان برای بسط مباحث اندیشه 

خاطر دارم که در آن دوره با ایجاد گرایش اندیشه سیاسی، شد بهعلمی مطرح می

خوانی آثار فارابی را داشتیم و متون مختلفی از فارابی توسط خودشان انتخاب متن

نظور مپرداخت. این تالش بهشده بود و در این جلسات به خوانش آنان می

سازی فلسفه اسالمی و فلسفه سیاسی اسالمی مشهود و ملموس بود و یکی روزآمد

شریف لک زایی،  ها همین مطلب بود.های اصلی ایشان در آن سالاز دغدغه

 گروه فلسفه سیاسی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی استاد

 
 مجمع یگذاراستیس یشورا سیرئ یغالم رضا دکتر نیوالمسلم االسالم حجت

 استاد نابج یناگهان درگذشت مناسبت به یتیتسل امیپ یاسالم یِانسان علوم یعال

 خبر از  راجعون هیال انا و هلل انا :است شرح نیبد امیپ متن کرد؛ منتشر صدرا رضایعل

 گاهدانش یاسیس علوم استاد ،یانقالب و خدوم مخلص، متفکر و دانشمند درگذشت

 دراص دکتر. شدم متاسف و متاثر قاًیعم علیه اهلل رحمة صدرا رضایعل دکتر تهران،

 یهاسال شد،یم محسوب یمحبوب و آشنا نام چهره یاسیس فلسفه اصحاب یبرا که

 زین و یاسیس فلسفه قیتعم و بسط جهت در خالصانه را خود توان تمام یمتماد

 در یبزرگ شاگردان پرورش نیهمچن و اسالم یاسیس شهیاند باب در یپردازهینظر

 یالقاخ ن،یمت یقدر به هیگرانما استاد نیا تیشخص. ساخت مصروف مهم عرصه نیا

 به و ریلپذد انیدانشجو و دیاسات یبرا را شانیا با ینینشهم که بود یفروتن با توام و

 یگرام خانواده خدمت را گرانقدر استاد نیا درگذشت نجانبیا. نمودیم یادماندنی

 متعال یخدا از و نموده عرض تیتسل شانیا شاگردان و همکاران عیجم نیهمچن و

 رضا .باد رهرو پر راهش و یگرام ادشی. دارم مسئلت را دیسع دیفق آن درجات علوّ

 اسالمی یِانسان علوم یعال مجمع یگذار استیس یشورا سیرئی  غالم

 

دزفول شخصیت بزرگی را از دست  اسدا.. سرافراز / فعال فرهنگی

دکتر علیرضا  ،   راه این از نگذرد که کیست آن و از این گذرگاهاو نیز گذشت   داد

او را از آغاز دوران نمایندگی . صدرا نیز روی در نقاب خاک کشید و آسمانی شد

مجلس چهارم می شناختم شخصیتی فهیم و فروتن و توسعه اندیش داشت و همواره 

ه ند و ملی او ، روحیدر فکر آینده ی بهتر و پیشرفت و تعالی دزفول بود .نگاه بل

مردمی و فروتنانه او ، تعامل سازنده با تمام گروه ها و جریان های فکری از او 

شخصیتی بسیار موجه و دوست داشتنی ساخته بود .دکتر صدرا از چهره های کم 

مانندی بود که با ذهنی گشوده و آغوشی باز با هر دیگری برخورد لطیف و گرمی 

 تشناخ می  رام ، اندیشه های متفاوت و متکثر را برسمیتداشت و با رواداری و احت

.صدرا اهل گفتگو بود در کالم و کردارش گوهر صداقت و خلوص تجلی بارزی داشت 

به ظرفیت های علمی و سرمایه های فرهنگی دزفول بسیار باورمند بود و توسعه  .

دلسوز می  شهرستان را در سایه همدلی و هم پذیری همه ی نیرو ها و جریان های

دکتر صدرا اگرچه به خاطر اشتغال در دانشگاه تهران در پایتخت می زیست .دانست 

او شخصیتی علمی و منشی اخالقی داشت .  اما هرگز مردم شهرش را فراموش نکرد

مردم دزفول بواقع  و با زندگی ساده و سالم هرگز گرفتار قدرت و ثروت نگردید .

انسانی بزرگ و چهره ای فرهیخته و محبوب را از دست دادند و البته خاطره و 

خداوند روح این مومن وارسته  خدمات ارزشمند او همیشه بیادماندنی خواهد بود .

دوستانش صبر و آرامش عطا نماید  را مشمول الطاف خود گرداند و به بازماندگان و

 
 است خاموش سحر مرغ آن که ستین باورم

 دلتنگش و ریگ دل آسمان ستارگان  که گرفت آرام خاک در یآسمان یمرد روزید

 قرارش یب نیزم و بود دوش بر ییگو حق و یطلب حق یالگو روزید. شدند

 شبودن اسوه بر نفر هزاران روزید. ترکد یم هنوز که یقلب و اشک عالمه کی روزید

 فنگ و دنگ نیا و هشتک و ارقام و آمار به من ،غبطه غرق من و دادند شهادت

 ... من بهت و  کمرم آخ بود فیح گفتیم نامیهمسا پسر ندارم یکار

 خودمان یصدرا یول میشناس ینم را الصدرام و  رینص خواجه من دیگویم برادرم

 رفت یم جان عمق تا شیحرفها که شناسمیم خوب  را

 بود گوگفت صاحب صدرا گفتیم یگرید بود گفتگو اهل صدرا گفتیم ییدانشجو

 ودب یا ستاره بود هرچه میگویم من یل و بود یعمل حکمت صدرا گفتیم یواعظ و

 کاج مسعود.  رفت اهویه یب و دیبدرخش  و

 
 اساتید دانشکده علوم سیاسی دانشگاه تهران

 
رحوم مبا عرض تسلیت به مناسبت درگذشت نابهنگام استاد گرانقدر و با اخالق ، هوالباقی

دکتر صدرا به منظور گرامیداشت یاد و خاطره آن مرحوم مغفور مجالس یادبود به شرح زیر 

 برگزار می گردد:

 صبح )برگزار گردید( 8آبان )مجازی( ساعت  9مراسم یادبود اندیشکده سیاست: دوشنبه  -۱

حل آبان قم پردیسان م ۱2مراسم یادبود پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی: پنجشنبه  -2

 صبح 3پژوهشگاه، ساعت 

 و حقوق دانشکده آبان، ۱۵ یکشنبه مراسم یادبود مشترک مرکز الگو و دانشگاه تهران: -۶

 صبح ۱۱ ساعت تهران، دانشگاه سیاسی علوم

 مسجد وزرا، خیابان آبان، ۱۳ دوشنبه مراسم یادبود خانواده محترم آقای دکتر صدرا: -4

 ۱۳ ساعت ولیعصر،

همکار فقیدمان جناب آقای دکتر صدرا فاتحه ای همراه با صلوات قرائت شادی روح استاد و 

 بفرمایید.

 یاسیس فهفلس عرصه میحک شمندیاند و هیگرانما متفکر معظم، دانشمند ارتحال تیتسل عرض با

 (ره) صدرا رضایعل دکتر یاسالم

 
️ 

 
 دیاسات همه از شود یم برگزار یسخنران و عاشورا ارتیز قرائت با همراه یادبودی مراسم️◾

 . دیآ یم عمل به دعوت مرحوم آن به ارادتمندان و
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 گزارش بزرگداشت استاد فقید دکتر علیرضا صدرا

 
مراسم یادبود و بزرگداشت دکتر علیرضا صدرا استاد فقید دانشکده حقوق و علوم 

حضور اساتید، دانشجویان با  ۱4۱۱آبان ماه  ۱۵سیاسی دانشگاه تهران، روز یکشنبه 

های علمی، فرهنگی و سیاسی از جمله دکتر و کارکنان و همچنین شخصیت

محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و دکتر صادق واعظ زاده رئیس 

 .مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت برگزار شد

ه ئیس دانشکد، دکتر ابراهیم متقی، ربه گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران

ر یاد دکتحقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در مراسم یادبود و بزرگداشت زنده

دکتر صدرا همواره اندیشه زندگی و اندیشه کار را تولید کرد. »علیرضا صدرا، گفت: 

گرایانه داشتند و در فضای گروه علوم سیاسی، دکتر صدرا همواره یک نگاه جمع

گاه برای تدریس یک درس و قبول یک انه نبود، هیچشان فردگرایگاه نگاههیچ

نامه اصرار نورزید، حتی زمانی که پیگیر ارتقای خود به رتبه استادی بود همواره پایان

 «.با آرامش و صالبت پیگیر کار بود

 
دکتر متقی با اذعان به اینکه نگاه دکتر علیرضا صدرا به دانشجو و دانشگاه یک نگاه 

بود، گفت: فضایی که دکتر صدرا ایجاد کرد، واقعیتی بود که دوستی گرایانه ارتباط

وی از عالقه شدید دانشجویان غیرایرانی  .را رقم زد و حس تعلق به جمع را ارتقا داد

به دکتر صدرا تعریف کرد و گفت: دانشجویان خارجی از کشورهای افغانستان، 

اد ، عالقه بسیاری به استکردندپاکستان، مکزیک و آمریکا که در گروه تحصیل می

 .صدرا داشتند و از خبر درگذشت ایشان بسیار متاثر شدند

 
رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با تسلیت درگذشت دکتر صدرا 

دانستیم و هم در به خانواده ایشان، گفت: همه ما مثل شما، هم قدر ایشان را می

در ادامه، دکتر سید   .ن همکاری داشتیمجویانه با ایشایک فضای کنش همکاری

نژاد، عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران مهدی ساداتی

داشت یاد و خاطره این و از همکاران و دوستان نزدیک دکتر صدرا نیز با گرامی

ای استاد، گفت: جز خیر و خوبی و فضایل اخالقی، چیزی از ایشان ندیدم؛ این نکته

وی با  .دهندهای دکتر صدرا به آن گواهی میاست که همه دوستان و همنشین

السالم که انجام فرایض الهی، ترک فعل حرام اشاره به حدیثی از حضرت علی علیه

ر اند، گفت: دکتو حسن خلق را سه ویژگی ضروری برای آمادگی سفر آخرت دانسته

د را دارا بودند؛ هم در ادای فرایض صدرا این سه ویژگی که امیرالمومنین )ع( فرمودن

و هم در اجتناب از محارم بسیار مقید بودند و در برخورد، رفتار و کردار نیز حسن 

  .خلق داشتند؛ که همه اینها برای ما و برای نسل ما و دانشجویان ما یک الگوست

 
ران، هفنی دانشگاه ت هزاده استاد دانشکددیگر سخنران این مراسم، دکتر صادق واعظ

رییس مرکز الگوی اسالمی و ایرانی پیشرفت و از دوستان نزدیک دکتر صدرا بود 

که درباره رویکرد دکتر صدرا به عنوان یک متفکر ایرانی و اسالمی در رویایی با تفکر 

عباس شیری استاد دانشکده حقوق علوم و  .و اندیشه غربی سخنانی ایراد کرد

گرامیداشت یاد و خاطره دکتر صدرا، از امانتداری، سیاسی را در این مراسم با 

های بارز اخالقی رویی و حس مثبت به عنوان ویژگیصداقت، حسن خلق، خوش

دکتر صدرا نام برد و گفت: ایشان زینت دانشکده و دانشگاه بود و ویژگی یک فرد 

 دمومن و انقالبی را داشت. دکتر صدرا هیچ خط کشی نداشت و هیچ فرقی بین افرا

 .گذاشتنمی

 جز خیر و خوبی و فضایل اخالقی، چیزی از دکتر صدرا ندیدیم

عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران گفت: جز خیر و 

ای است که همه خوبی و فضایل اخالقی، چیزی از دکتر صدرا ندیدیم؛ این نکته

 .دهندهای وی به آن گواهی میدوستان و همنشین

 
 رضاعلی بزرگداشت و یادبود مراسم ،گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری فارسبه 

با حضور اساتید،  دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران فقید استاد صدرا

های علمی، فرهنگی و سیاسی از جمله دانشجویان و کارکنان و همچنین شخصیت

رئیس  صادق واعظ زاده محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و

ابراهیم متقی، رئیس دانشکده حقوق  .برگزار شد الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت مرکز

را، یاد علیرضا صدو علوم سیاسی دانشگاه تهران در مراسم یادبود و بزرگداشت زنده

صدرا همواره اندیشه زندگی و اندیشه کار را تولید کرد. دکتر صدرا دکتر »گفت: 

گاه گرایانه داشتند و در فضای گروه علوم سیاسی، هیچجمعهمواره یک نگاه 

نامه گاه برای تدریس یک درس و قبول یک پایانشان فردگرایانه نبود، هیچنگاه

اصرار نورزید، حتی زمانی که پیگیر ارتقای خود به رتبه استادی بود همواره با آرامش 

ه علیرضا صدرا به دانشجو و متقی با اذعان به اینکه نگا «.و صالبت پیگیر کار بود

گرایانه بود، گفت: فضایی که دکتر صدرا ایجاد کرد، واقعیتی دانشگاه یک نگاه ارتباط

وی با اشاره به عالقه  .بود که دوستی را رقم زد و حس تعلق به جمع را ارتقا داد

شدید دانشجویان غیرایرانی به صدرا، گفت: دانشجویان خارجی از کشورهای 

سیاری کردند، عالقه بپاکستان، مکزیک و آمریکا که در گروه تحصیل می افغانستان،

 .به استاد صدرا داشتند و از خبر درگذشت ایشان بسیار متاثر شدند

فنی دانشگاه تهران،  هزاده استاد دانشکد، صادق واعظدیگر سخنران این مراسم

ه درباره را بود کرئیس مرکز الگوی اسالمی و ایرانی پیشرفت و از دوستان نزدیک صد

رویکرد وی به عنوان یک متفکر ایرانی و اسالمی در رویایی با تفکر و اندیشه غربی 

 .سخنانی ایراد کرد

 
عباس شیری استاد دانشکده حقوق علوم و سیاسی نیز در این مراسم با گرامیداشت 

رویی و حس مثبت به یاد و خاطره صدرا، از امانتداری، صداقت، حسن خلق، خوش

های بارز اخالقی صدرا نام برد و گفت: ایشان زینت دانشکده و دانشگاه عنوان ویژگی

بود و ویژگی یک فرد مومن و انقالبی را داشت. دکتر صدرا هیچ خط کشی نداشت 

 .گذاشتو هیچ فرقی بین افراد نمی

 مباحث به اسالمی، معارف و علوم با آشنایی بر عالوه صدرا دکتر

 داشت خوبی تسلط هم جدید علم

رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه  اکونومیست، ایران گزارش به

گرایانه داشت و در گروه هیچگاه که مرحوم دکتر صدرا نگاه جمعتهران با بیان این

نگاه فردگرایانه نداشت، گفت: مرحوم دکتر صدرا همواره نقطه اتکایی برای گروه 

 ممرحو بزرگداشت مراسم در زادهواعظ صادق دکتر اندیشه سیاسی دانشکده بود.

 رانیای اسالمی الگوی مرکز سیاست اندیشکده رئیس صدرا علیرضا دکتر استاد

 الگوی مرکز مشارکت با و تهران دانشگاه حقوق دانشکده سوی از که پیشرفت،

ی درگذشت نابهنگام استاد پارسا و سخنان در شد، برگزار پیشرفت ایرانی اسالمی

خانواده و همکاران تسلیت گفت و اندیشمند توانا مرحوم دکتر علیرضا صدرا را به 

عنوان یک متفکر ایرانی اسالمی در رویارویی با افزود: رویکرد دکتر صدرا به

ویژه اندیشه متفکران غربی رویکرد خاصی بود، ایشان هم با های دیگران بهاندیشه

علوم و معارف اسالمی آشنایی داشتند و هم به مباحث علم جدید تسلط خوبی 

 .داشتند

 
ادامه داد: رویکرد مرحوم صدرا در مواجهه با اندیشمندان و متفکران غربی از وی 

رئیس مرکز الگوی اسالمی  .پایگاه اندیشه اسالمی و مورد نیاز دنیای کنونی بود

ایرانی پیشرفت،گفت: نخستین رویارویی متفکران ایرانی اسالمی با تفکر غرب را در 

سپس یونانیان و ارسطو و ... با این درجه نخست توسط فارابی دانست و گفت: 

تفکرات برخورد داشتند اما اهمیت تفکر ایرانی اسالمی تنها در کمیت و کیفیت 

  .ها نبود بلکه در دمیدن روح دینی به آن بودافزودنی

 
که ارسطو با بسط برخی اجزای فلسفه مقدمات الزم را زاده با بیان ایندکتر واعظ

ه کرد،رویکرد نقد را رویکرد دیگری در برخورد با تفکرات برای تفکرات اسالمی آماد

اندیشمندان غربی دانست و خاطرنشان کرد: امام محمد غزالی این نابغه ایرانی در 

این مسیر پیشرو بود امام نقد اساسی را همان فارابی و دیگران برای حفظ روح دینی 

 .یافتداشتند جریان نقد تفکر غرب تا پس از دوره رنسانس ادامه 

مایه  که تفکر غربی از درونرئیس مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت، با بیان این

ید کند رساله سدینی تهی است، افزود: نخستین آثاری که تفکر غربی را نقد می

د و شالدین اسدآبادی است. در رویکرد نقد ابتدا تفکرات مخالف تبیین میجمال

زاده ادامه داد: دکتر واعظ .کردندآن را نقد می سپس با استفاده از تفکرات اسالمی

در رویکرد دیگر و در مقابل تفکرات اندیشمندان غربی، رویکردی وجود دارد که بر 

تر از آن کند اما مهمهای غربی را نقد میافکار بومی اسالمی مسلط است و نظریه

د که کنرائه میابداعات جدید را نه تنها نسبت به افکار غرب بلکه اندیشه بومی ا

وی با اشاره به وجود رویکردهای غیر فعال  .یکی از این افراد عالمه طباطبایی است

در مقابله با تفکرات اندیشمندان غرب گفت: رویکرد آخر نفی و طرد است در این 

ات شود به نظررویکرد دل نگرانی اصلی حفظ اساس دین است اما با نقد انجام نمی

جهت گی را یکجا و بخاطر واهمه اشتغال ذهنی و اشغال بیغرب توجه دارد اما هم

که رئیس مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت، با بیان این .کندحافظه، طرد می

عنوان دکتر صدرا به هر دو حوزه آشنایی عمیقی داشت، افزود: رویکردی که به

لکه ی اسالمی بشود ، در رویارویی فکری نه از متفکران ایرانرویکرد کالن تلقی می

از همه صنوف ایرانی و دینی، رویکرد جذب و هضم حداکثری علمی فرهنگی فلسفی 

 در دیگر رویکردهای و  سازی ایرانی منجر شدهو هنری در ایران بود که به تمدن

 .شوندیکرد محسوب میرو خرده و زیرمجموعه آن قبال

 
موقعیت جغرافیایی، روحیات  زاده با بیان اینکه این رویکرد با توجه بهدکتر واعظ

: شود،خاطرنشان کردجستجوگری ایرانی، پذیرا بودن و بلندپرواز بودن را شامل می

ان یابید. ایشبا بررسی آثار دکتر صدرا رویکرد جدیدی جدای از این رویکردها نمی

همه رویکردهای فعال را استفاده می کرد. هم بر محور معنوی دین تأکید بسیار 

کرد و هم آغوش گشوده برای تفکرات اندیشمندان غرب را نقد میداشت و هم 

ی کرد، به عبارتپذیرفتن تفکرات غربی داشت؛ در عین حال نکاتی نو را مطرح می

وی افزود: با نظریه توسعه پایدار با ویرایش جدید  .رویکردی فعال ترکیبی داشت

ذیرد و مفهوم محدود پهدف خود را توسعه فرهنگی قرار داد با اطمینان آن را می

رئیس مرکز الگوی اسالمی ایرانی  .آن را نقد می کند و به معنویت اهمیت می دهد

پیشرفت، گفت: مرحوم صدرا استاد مطالعات تطبیق مفاهیم مدرن توسعه آزادی 

کارآمد بود و دموکراسی را با تعابیر آثار بزرگان فارابی، خواجه نصیر و مالصدرا 

 .کردتبیین می

گزارش ایران اکونومیست، دکتر ابراهیم متقی رئیس دانشکده حقوق و علوم به  

سیاسی دانشگاه تهران نیز در این مراسم با اظهار تأسف از فقدان این استاد برجسته 

کرد همه کارهای علمی اظهار کرد: دکتر صدرا همواره اندیشه زندگی و کار تولید می

یان و حتی ارتقاء رتبه علمی خویش را با نامه دانشجورا از جمله راهنمایی پایان

 .کردمتانت دنبال می

 
که فقدان این استاد فقید برای همه دردناک است، گفت: همه ما در وی با بیان این

دانشکده با ایشان در یک فضای کنش همکارجویانه قرار داشتیم و امروز حضور 

ه دانشگاه و دانشجوست اساتید و دانشجویان در این مراسم حاکی از نگاه ایشان ب

نگاه وی به دانشجو ارتقاءگرایانه بود و دانشجویان خارجی اعم از افغانستانی، 

رئیس دانشکده حقوق  .پاکستانی، مکزیکی و آمریکایی عالقه خاصی به وی داشتند

و علوم سیاسی دانشگاه تهران ادامه داد: فضایی که مرحوم دکتر صدرا در دانشگاه 

  .ستی بود و ایشان حس تعلق به جمع را ارتقاء دادایجاد کرد فضای دو

نژاد از اساتید دانشکده علوم سیاسی و دوستان نزدیک در ادامه مراسم دکتر ساداتی

که استاد صدرا به لحاظ علمی و اخالقی به معرفی نیاز ندارد مرحوم صدرا با بیان این

وی  .همکاران تسلیت گفتدر ادامه درگذشت این استاد فقید را به خانواده ایشان و 

استاد دچار  4سال اخیر دانشکده علوم سیاسی با از دست دادن  2که در با بیان این

خسارت سنگینی شد، افزود: من از ایشان جز خوبی و فضایل اخالقی چیزی ندیدم 

که البته این سنتی الهی است که به سراغ همه خواهد آمد اما آنچه مهم است این 

لحظه آمادگی این سفر را داشته باشد طبق فرمایشات امیر  است که انسان هر

ویژگی کافیست انجام فرائض دینی  ۶مومنان علی)ع( برای داشتن آمادگی داشتن 

 ۶و الهی، پرهیز از محرمات و داشتن اخالق و رفتار نیک است که دکتر صدرا هر 

دکتر صدرا او را نژاد با اشاره به چهره همیشه متبسم دکتر ساداتی .ویژگی را داشت

الگوی مناسب برای نسل جوان برشمرد و افزود: اگر ایشان امروز در میان ما نیستند 

 .اما خاطر ایشان همیشه با ما خواهد بود

 
در ادامه این مراسم، دکتر عباس شیری از دیگر همکاران مرحوم دکتر صدرا با بیان  

همه خصلت خوب خدا در انسان صورت خود آفرید، افزود: اینکه خداوند آدم را به

قرار داده شده است اما ما در طول حیات فرصت نمی کنیم این صفات را متبلور 

های عظیمی چون امانت وی مرحوم دکتر صدرا را مزین به اخالق نیکو و خلق .کنیم

داری، راستگویی و صداقت دانست و خاطرنشان کرد: ایشان زینت دانشکده بودند 

انقالبی هرگز در برخورد با همکاران گشاده رویی را فراموش نمی یک فرد مومن و 

دکتر  .کرد و هر فردی با هر گرایش و ویژگی اخالقی را برادر خود می پنداشت

شیری با بیان اینکه ایشان با هیچ استادی حتی با وجود اختالف نظر و دیدگاه با 

انسان مومن دوست بی احترامی صحبت نمی کرد، گفت: هر آنچه که می شد در یک 

 .برادر پدر و همسر دید بدون اغراق در دکتر صدرا مشهود بود

 
در پایان مراسم، فرزند مرحوم صدرا ضمن تشکر از حضور دانشجویان و اساتید در 

مراسم ترحیم آن مرحوم گفت: پدر دائماً در حال نوشتن، تفکر و اندیشیدن بود 

گذار مواردی بود که دانشجویان و ایهایشان ضمن فراهم کردن بسیاری از بسترها پ

 .همکاران وی مسیر وی را ادامه خواهند داد

پیام رییس مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت پس از درگذشت 

 دکتر علیرضا صدرا؛

 دان بوددکتر صدرا اندیشمندی متفکر، متواضع و سیاست

ار اظهار داشت: همکرییس مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت در رثای دکتر صدرا 

عزیز، دانشمند، پرهیزکار و استاد پرکار جناب آقای دکتر علیرضا صدرا را از دست 

دادیم. ایشان بعد از یک عمر تالش مخلصانه علمی، بطور ناگهانی، رحلت کردند و 

ساختند. شخصیت شناخته شده دانشگاهی که در  ما را از وجود علمی خود محروم

سال در یک حوزه تخصصی مهم، به تدریس و تحقیق و  رشته خود بیش از بیست

 .تألیف مشغول بود

دکتر صادق واعظ زاده در اولین جلسه شورای تلفیق و هماهنگی  به گزارش ایسنا، 

های مرکز که بدون حضور مرحوم دکتر مرکز الگو در جمع روسا و دبیران اندیشکده

، ادامه نی پیشرفت برگزار شدصدرا رئیس اندیشکده سیاست مرکز الگوی اسالمی ایرا

التحصیالن اولیه دانشگاه تربیت مدرس بود. در آنجا با داد: دکتر صدرا از فارغ

های فراوان به کسوت معلمی دانشگاه درآمد، در دانشگاه تهران ایشان اندوخته

های جدید را با مطالعات آثار اسالمی ایرانی برجسته در حوزه حکمت و آموخته

های رد و از همراهی این دو دسته معلومات ارزشمند نکات و رهیافتاخالق همراه ک

رییس مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ادامه اظهار  .بدیعی را کشف کردند

ای داشت: مرحوم دکتر صدرا آثار متعددی را از خود به یادگار گذاشت، که سرمایه

عضو  .علم سیاست استویژه دانشجویان پژوهان و دانشجویان بهباقی برای دانش

 دراص دکتر  شورای عالی انقالب فرهنگی پیرامون شخصیت فرهنگی و علمی مرحوم

 وستد برابر در ایشان تواضع. بود صمیمی و پرهیزگار انسانی ، مرحوم این  :داد ادامه

 های بلندی که به مناجاتروردگار بود. شبپ برابر در ایشان خشوع از بازتابی آشنا و

ین شد. متاسفانه او روزهایی که به تحقیق و مطالعه و تدریس مشغول میایستاد می

که در اوج بازدهی علمی قرار داشت، از دست بزرگوار را به شکل ناگهانی در حالی

قدان این ف و بزرگ مصیبت این  دادیم، از این بابت بسیار نگران و متأثر و متأسفیم.

 مچنینه  کنیم.رم ایشان تسلیت عرض میدانشمند فرهیخته را ابتدا به خانواده محت

 .داریم تعزیت و تسلیت عرض، ایشان شاگردان و آشنایان و دوستان به

 
رییس شورای عالی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت در ادامه اظهار داشت: با همه این 

غم و اندوهی که وجود ما را فرا گرفته، خوشحالیم که ما هم در مرکز الگوی اسالمی 

 ورحض. بردیم خوبی بهره خودساخته،  ایرانی پیشرفت، از فیوضات این فرهیخته

 مباحث در فعال شرکت و علمی هایبرنامه و جلسات در ، مرحوم این وفعال  منظم

های ختهاندو اینکه ویژه داشت،به گفتن برای همیشه که وشنیدنی جدید سخنهای با

کرد و این هنر را داشت که متناسب میعظیم علمی خود را بر موضوع بحث منطبق 

های خود بر زبان بیاورد که بسیار مغتنم با محفل و موضوع سخنی علمی، از داشته

 ور،کش دانشگاه ترینبزرگ در علمی مهم خدمات بر عالوه بود. این استاد فرهیخته،

نکرد. در دوره دانشجویی از فعاالن نهضت  فروگذار هم اجتماعی هایفعالیت از

 ورایش مجلس نمایندگی به هم دوره یک. بود فرهنگی انقالب سابقین از و  سالمیا

 ارامیدو. گرفت کار به راهبردی امور در را خود علمی معلومات و شد برگزیده اسالمی

 مخلصانه، علمی مجاهدت عمر یک و زیاد خدمات همه این پاس به که هستیم

وی ادامه داد:  .اولیائش محشور بگردانداوند مقام ایشان را متعالی بفرماید و با خد

ایشان به سرایی رفت که ان شاء اهلل در پرتو عبادت و خدمت خود، برای ایشان بهتر 

العاده جای این بزرگ از جهان فانی است. و ما هستیم که با تالش و کوشش فوق

ح کنم ، صبعزیز را، بلکه بتوانیم پر بکنیم. به همه دوستان تسلیت عرض می

نروزی که ایشان را از دست دادیم،همکاران اینجا حضور داشتند در خدمت هما

ایشان بودیم، نفر اولی بودند که جمالتی را موجز و پر مغز بیان کردند. در هر حال 

مرگ حق است و برای همه پیش خواهد آمد ، امیدواریم که خداوند روح ایشان را 

 .ایشان صبر و اجر عنایت فرماید شاد و به بستگان و همسر گرامی و فرزندان عزیز

 
طی پیامی درگذشت دکتر صدرا، استاد  رییس مرکز پژوهش های مجلس

دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و عضو هیئت تحریریه فصلنامه علمی 

به گزارش روابط عمومی مرکز . مجلس و راهبرد این مرکز، را تسلیت گفت

بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش های های مجلس شورای اسالمی، پژوهش

مجلس شورای اسالمی، طی پیامی درگذشت ناگهانی دکتر علیرضا صدرا، استاد 

دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و عضو هیئت تحریریه فصلنامه علمی 

 متن این پیام بدین شرح است؛ .مجلس و راهبرد این مرکز، را تسلیت گفت

 ه راجعونانا هلل و انا الی

قطع .خبر فوت ناگوار جناب آقای دکتر علیرضا صدرا موجب تأثر و تألم خاطر شد

یقین خدمات ارزشمند ایشان به انقالب اسالمی و جامعه علمی کشور در کسوت 

های استاد دانشگاه، نظریه پرداز اندیشه های سیاسی و فلسفه سیاسی اسالمی تالش

ایرانی -ز جمله تدوین الگوی اسالمیها در مناصب مدیریتی اایشان طی سال

اینجانب درگذشت این دانشمند  .ای در سرای آخرت خواهد شدپیشرفت توشه

گرانمایه و پرتالش را به جامعه علمی کشور و خانواده محترم ایشان تسلیت گفته و 

تعالی برای ایشان علو درجات و رحمت واسعه و برای از درگاه خداوند باری

 .و طول عمر خواستارمبازماندگان صبر 

در جلسه گروه ” سجایای اخالقی و جایگاه علمی دکتر صدرا“

 علمی فلسفه سیاسی

سجایای “ یکصد و چهل و هفتمین جلسه گروه علمی فلسفه سیاسی با موضوع

 ۱4۱۱آبان  ۱۱با حضور اعضاء محترم گروه  ”اخالقی و جایگاه علمی دکتر صدرا

در این جلسه  :به شرح زیر استخالصه مباحث مطرح شده  .برگزار شد

بمناسبت ارتحال استاد واالمقام و عضو گروه فلسفه سیاسی جناب آقای دکتر علیرضا 

صدرا، با نظر اعضای محترم مصوب گردید در خصوص سجایای اخالقی و جایگاه 

علمی دکتر صدرا هر کدام از اساتید مطالب خود را بیان نمایند. در ابتدا حجت 

مین دکتر نجف لک زایی مدیر محترم گروه فلسفه سیاسی اطالعات االسالم والمسل

از زمان و نحوه فوت دکتر صدرا ارائه کردند. در ادامه اعضای گروه به بیان مطالب 

  :خود پرداختند

 :حجت االسالم دکتر محمد علی سوادی

 های مختلف علمی داشتنددکتر صدرا جامعیتی در رشته. 

  صدرا بسیار باال بود که همواره نسبت به امام، رهبری غیرت انقالبی دکتر

های انقالب بسیار غیرت داشتند و مواردی بود که در جلسه بی و آرمان

ادبی نسبت به انقالب و ارکان انقالب صورت می گرفت و یا تعریض و یا 

 3 کردندتضعیف نظام صورت می گرفت جلسه را ترک می

https://search.farsnews.ir/?q=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87%20%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D9%88%20%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86&o=on
https://search.farsnews.ir/?q=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87%20%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D9%88%20%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86&o=on
https://search.farsnews.ir/?q=%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%20%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%B8%20%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87&o=on
https://search.farsnews.ir/?q=%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%20%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%B8%20%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87&o=on
https://search.farsnews.ir/?q=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA&o=on
https://search.farsnews.ir/?q=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA&o=on
https://iraneconomist.com/fa/news/534339/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%B7-%D8%AE%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA
https://iraneconomist.com/fa/news/534339/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%B7-%D8%AE%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA


 کرد که این جامعیت را داشته باشند توان برای ایشان ذکرهیچ بدیلی نمی. 

 

  شرح صدر بسیار عجیب ایشان بود که هیچگاه محدود نگری نداشتند و

ها توانست کنار هم جمع کند. ایشان تعارضافکاری که ضد هم بودند را می

 .کردرا به همدلی تبدیل می

 

 :مقدمحجت االسالم دکتر احمد رضا یزدانی

 دید، بود. ایشان اگر مطلب حقی را می جو و متواضعاستاد صدرا حق

 .جو بودندپذیر و حقپذیرفت. ایشان حقمی

 دادکرد و شاگردان را پر و بال میایشان شاگرد پروری می. 

 خوبی داشتدکتر صدرا جدای از اینکه اطالعات وسیعی داشت، عقل. 

  یار بسراهی که در فلسفه سیاسی اسالمی شروع کرده بودند بسیار دقیق بود. درک

 .اردد ادامه راه این قطعاً و داشتند …سینا، مالصدرا وخوبی از فارابی، خواجه نصیر، ابن

 ایشان همواره با ادب و متانت برای دیگران خیرخواهی داشتند. 

7 

 :دکتر مرتضی یوسفی راد

 گفتم کاشهای خاص استاد بود، بارها به ایشان میانرژی و پرکاری از ویژگی 

 .شما را ما می داشتیمکمی از انرژی 

 کرد شدند. از متون اصیل و با اصالت دفاع میاز پاسخگویی هرگز خسته نمی

که با همت و درایت شان و سپس همراهی شاگردان ایشان فلسفه سیاسی 

 .اسالمی را بیان کردند

 
 :حجت االسالم دکتر محسن مهاجرنیا

 دادقرار می دکتر صدرا دوستدار حکمت بودند. دیگران را مورد تشویق. 

 کرد که حکمت را جا بیندازدبا تمام وجود تالش می. 

  به دنبال شکل گیری مکتب باقرالعلوم بودند 3۱از بدو ورود به قم در اوایل دهه. 

 کردند ادبیات آنها را حفظ بودوقتی در مورد فارابی و خواجه نصیر صحبت می. 

 منکر در سال اولیه ورود  نظریه انقالب را در ذیل بحث امر به معروف و نهی از

 .به دانشگاه باقرالعلوم مطرح کردند

 کرد. ذهن بسیار خالق داشت. هیچگاه فراجناحی و فراملی بود، جهانی فکر می

 .العاده نگاه بلندی داشتندجناحی فکر نکرد. در حوزه تفکر حضرت امام فوق

  و با این که حرف داشت ولی خودشان  چاپ نکردایشان هیچ کتابی را خودشان

اقدامی نکرد. حرص بر چاپ و نشان دادن خود، نداشت. نسلی که ایشان تربیت کرد 

در امور مختلف مؤثر هستند. ان شاء اهلل همه اینها باقیات الصالحات ایشان باشد. 

 .این دَینی که به گردن همه ما دارد بتوانیم به نوعی ادا کنیم

 
 :تر نجف لک زاییحجت االسالم دک

  ایشان جمع حلم و حکم را داشتند. در ضمن حکیم بودن، حلیم بود، بسیار

 .بردبار بودند

 آید ایشان در جلسه یا کالسی برافروخته و یا عصبانی شده باشندیادم نمی. 

 فرمود که حلم را فراموش نکنیددائما به ما توصیه می. 

   .گرچه در زمان جنگ حضور و مسئولیت داشتند ولی هرگز بیان نمی کردند

بسیار کتوم بودند، از این رو بعد از رحلت ایشان متوجه شدیم برادر ایشان هم 

 .در زمان جنگ به شهادت رسیدند. هرگز اهل بیان و خودنمایی نبودند

 
 :حجت االسالم دکتر غالمرضا بهروزی لک

  همواره آیه إنّا للّه و انا الیه راجعون جاری بوددر سیره دکتر صدرا. 

 دغدغه استاد از آمدن به قم، بدنبال تأسیس مکتب قم بودند. 

  مسئولیت جنگ روانی را در گردان جنگ روانی در دوران دفاع مقدس بر

 .عهده داشتند ولی بیان نمی کردند

 مباحث  ویژگی دکتر صدرا توجه و دغدغه اصالت و احیای تراث بود. درگیر

کند و اشکاالت تجربه زده شود و آن را با آگوست کنت مقایسه میفارابی می

 .کردکند، لذا احیای تراث را به جدّ دنبال میکنت را مقایسه می

  ایشان همچون مالصدرا غیر از تفلسف و حکمت بحثی، فرا رفتن از حکمت

ش و سیره بیتی را در روبحثی و توجه جدی به معارف قرآنی و معارف اهل

 .خود داشتند

 اش برای الگوی ایرانی اسالمی به قدرت نگاه توحیدی داشت. دغدغه

 .پیشرفت بسیار زیاد بود

 های در نظم و توجه به ساعت بسیار دقیق بود. بدنبال تحقق اهداف و آرمان

 .انقالب اسالمی بودند

 

 :حجت االسالم دکتر محسن رضوانی

 م جامع بودنددکتر صدرا به معنای واقعی یک معل. 

  سال که با استاد صدرا آشنا شدم و هرچه از یک استاد انتظار  2۵در حدود

 .داریم در استاد صدرا وجود داشت

 
 :زاییدکتر شریف لک

 سفه های فلانگیزه سازی می کرند، لذا انگیزه اصلی من برای ورود به بحث

 .های اصلی دکتر صدرا بودندسیاسی متعالیه یکی از مشوق

  ا از های متعددی رخوانش متون اصلی فلسفه سیاسی تاکید داشتند، لذا نشستبر

خوانش سیاسی حکمت متعالیه با حضور دکتر صدرا داشتیم. یک خوانشی از منظر 

 .سیاسی از شرح منظومه را شروع کردند

  ،گرچه بارها از ایشان خواسته شد تا خاطرات ایشان را در مراکز علمی قم بیان شود

 .تمایلی نداشتند اما گویا

 کردند که در باب میراث اندیشه سیاسی تحقیقات خود همواره دوستان را تشویق می

 .را پیش ببرند و پیشرفت تحقیقات خود را ادامه دهند

  در کنار اشراف ایشان بر اندیشه سیاسی غرب، بر تولید فلسفه سیاسی و گفتگو در

 .اولویت های کاری ایشان بودباب فلسفه سیاسی اسالمی توجه جدی داشتند و از 

 تواضع ایشان در برابر دیگران از جمله فضایل اخالقی دکتر صدرا بود. 

ی اسالمی ایرانی )معاونت هماهنگی مرکز الگو دل نوشته دکتر بهرامی

 شناختم:صدرایی که من می  (پیشرفت

 

 خدا در جانش بزرگ و غیر خدا در وجودش کوچک 

  نرمخودر دینداری نیرومند، در منش 

 چشمانش بر حرام بسته و گوشهایش وقف دانش سودمند 

 سخنش راست و رفتارش متواضعانه 

 گفتارش نرم، بدیهایش پنهان و نیکیهایشان عیان 

 در روزگار سختی و گشایش، حالش یکسان 

 در کسب معاش دنبال حالل، در راه هدایت شادمان و از حرص و طمع گریزان 

 نفسش قانعهایش اندک، قلبش خاضع و لغزش 

 زارش در امانآدوار و از یمردم به خیرش ام 

 ها بردبار و از سخنان زشت به دوررام، در ناگواریآها در سختی 

 ها صبورها سپاسگزار و در غمدر خوشی 

 هایش اندک، دامنش پاک، نفسش عفیف، جسمش نحیف و روحش لطیفدرخواست 

 اک بود و در تندی دیگران نشد، از ستایش دیگران بیماز محدوده حق خارج نمی

 ها بود.آرام، تارک ناپایدارها و همراه جاودانگی

 و خوش خلق بود. شزیست، متواضع، اهل سازساده 

 .خوشرو و متبسم بود؛ اگرچه از درون متالطم بود 

 .نفس از دستش در زحمت و مردم از او در آسایش 

 .برای قیامت در زحمت و از تکبر و خودپسندی به دور بود 

 .اهل ریا نبود، زالل، زالل، زالل، اهل صفا و محبت، دیندار و خدا ترس بود 

 باز نبوددارای اندیشه باز سیاسی بود اما سیاست 

 .او سیاستمدار نبود، شریعتمدار بود 

  او اهل درک نعمت بود، زیرا آگاه بود که درک نعمت، نعمتی است که آگاهان

اند و آن گاه دل در حلقه زلف یافتهاوالد آدم، قدرت چشیدن طعم شیرین آن را 

 اند.آفرین باختهمعشوق عشق

  ،او سعادتمند بود، اهل استغفار بود، دقیق و مراقب بود، اهل دعا بود، اهل خرمی و شادی بود

 دل و خوش نیت بود، مانوس و با سخاوت بود و اهل علم و عقل بود.خوش

 هایی که به دوستانشان اندانست انساهل نیرنگ به دوستان نبود؛ چرا که می

 بخشند.به دشمنانشان قدرت می ،زنندنیرنگ می

 دانست که حوادث کوچک، حامل فجایع بی توجه به حوادث کوچک نبود، او می

 بزرگ هستند.

 وار بود.نامش علی، مقتدایش علی و منشش علی 

 نظران او دانشمندی برجسته و مالی رشته خود بود.به اعتراف صاحب 

 

 زندگینامه 
در رشته سیاسی  ۱۶۵۳، شهرستان دزفول، سال ۱۶۶3علیرضا صدرا متولد 

پایه گذار ابتدا مدرسه عالی  ۳۱دانشگاه عالمه قبول شدم. از ابتدای دهه 

و دانشگاه تربیت مدرس و بعد از آن دانشگاه باقرالعلوم قم بودم. ارشد و 

ادامه   اندیشه سیاسیدکتری را در دانشگاه تربیت مدرس ایران با گرایش 

و علوم  عضو هیئت علمی دانشکده حقوق ۱۶۳3 دادم و سپس از سال 

شدم و درس هایی چون اندیشه سیاسی در اسالم،  سیاسی دانشگاه تهران

اندیشه در غرب و نظام سیاسی دولت در اسالم را  در مقاطع کارشناسی تا 

تاد عالمه برجسته ترین اساتید بنده؛ اس از. دکتری تدریس می کنم

محمدتقی جعفری)استاد راهنمای رساله ارشد( استاد مصباح یزدی، 

 دکترابراهیم دینانی، دکتر عبدالکریم سروش، اعوانیدکتررضا داوری، دکتر

 یلتحصدر کنار کارهای ، اهلل عمید زنجانی و....دیگران )فلسفه علم(، آیت 
 داشتم. از جملههمکاری های سیاسی نیز با نهادهای کشوری ، تدریسی و

در شکل گیری اولیه امور تربیتی با آموزش و پرورش، با وزارت کشور در 

کارشناسی استانهای جنوبی  و راه اندازی دفتر مطالعات سیاسی کشور

دفتر مرکزی جهاد  ، مدیریت کل سیاسی استان هرمزگانو  کشور

 ونگیدر جریان جنگ همکاری با قرارگاه خاتم االنبیاء در چگ، دانشگاهی

مجلس شورای نماینده  تاسیس جنگ های روانی و مسائلی از این دست،

 بعداسالمی دوره چهارم از شهر دزفول و عضو کمیسیون سیاست خارجی ،

تامین اجتماعی  رئیس موسسه علمی کار و  مشاور وزیر کار واز مجلس 

که رسالت آن ارتقا نیروی کار و آموزش   «مؤسسه بین المللی کار»نماینده 

 و اطالع رسانی را بعهده داشتم.

 عالمه طباطبائی تهران ،علوم سیاسی ،۱۶۳۱ ،کارشناسی 

 تربیت مدرس ،علوم سیاسی ،۱۶۳8 ،کارشناسی ارشد 

 تربیت مدرس ،علوم سیاسی ،۱۶38 ،دکتری عمومی 

  مقاله علمی پژوهشی در مجالت معتبر داخلی و بین المللی 3۱بیش از 

  مقاله علمی پژوهشی در همایش های معتبر داخلی و بین  ۵۱بیش از

 المللی

  پایان نامه ارشد و دکترا در دانشگاه  ۱۱۱استاد راهنما و مشاور بیش از

 های کشور

  شامل؛  مجله علمی کشور 8مدیر مسئول و عضو شورای نویسندگان

مطالعات راهبردی ، مجلس و راهبرد، فصلنامه علمی پژوهشی علوم سیاسی

، جستارهای انقالب اسالمی، پژوهش های معاصر انقالب اسالمی، بسیج

ت فصلنامه مطالعا، مطالعات بیداری اسالمی، مطالعات تحول در علوم انسانی

 راهبردی جهان اسالم

 طی سالیان متمادیفعالیت های اجرایی علمی و  دانشگاهی در 

  ریاست اندیشکده سیاست، مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت 

  عضویت شورای راهبردی پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس 

 عضو شورای راهبردی بسیج اساتید کشور 

 مشاور رئیس سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری 

  مدیر گروه پژوهش سیاسی پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس 

  عضو گروه علمی فلسفه سیاسی مجمع عالی حکمت 

  عضو هیات علمی وابسته مرکز مطالعات عالی انقالب اسالمی دانشگاه تهران 

  عضویت شورای پژوهشی سازمان بسیج اساتید کشور 

 ه ها معاون پژوهشی اتحادیه جهانی اساتید مسلمان دانشگا 

  عضو پیوسته کرسی علمی علوم اجتماعی هیات حمایت از کرسی های

 نظریه پردازی

 منتخب شورای عالی انقالب ،وزارت ارشاد ،شورای نظارت بر نشر کتاب عضو

 فرهنگی

 عضویت در اندیشکده دفاع و امنیت ملی 

 شورای عالی سیاستگذاری طرح کالن سیر مفهومی فلسفه عضویت در

 سیاسی اسالمی 

 اری در تحقیق و تدوین طرح کالن حکمت سیاسی اسالمی همک 

  عضویت در شورای علمی طرح کالن سیر مفهومی فلسفه سیاسی اسالمی 

  مدیر و عضو هیئت علمی گروه پژوهشی علوم سیاسی دفاع مقدس 

  مسئول کارگروه فرهنگ و تمدن شانزدهمین اجالس بسیج اساتید 

 حول عضو گروه تخصصی علوم سیاسی در شورای ت 

  کارگروه تخصصی علوم سیاسی 

 عضو شورای پژوهشی پژوهشکده مطالعات و معارف اسالمی 

 عضو کارگروه تخصصی نظام سیاسی قرآنی 

 اسالمی مرکزتحقیقات اسالمی مجلسگروه حکمرانی  عضوشورای علمی 

 شورای اسالمی

تعدادی از کتاب های منتشر شده دکتر صدرا
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