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نظر با دکتر قانعی راد باعث شد تصویری جدید از آن را ارائه دهیم و این مطلب، مبحث کتابی شد به اسم 
«ما دو نفر». 

یکی از ویژگی های اخالقی دکتر قانعی راد کمک های بی دریغ به پژوهشــگران جوان بود که بدون هیچ 
چشمداشتی از آنها تا آنجا که می توانست حمایت می کرد و این کار را با فروتنی انجام می داد. 

رابطــه مــا در طول زمان رنگ و بوی خاصی به خــود گرفت. با یکدیگر مراوده داشــتیم و حتی گاهی 
خانوادگی هم رفت وآمد داشــتیم. بر آن بودیم تا این رابطه را بسط داده و ابعاد علمی و عاطفی را به هم 
گره بزنیم. متأسفانه من مجبور شدم کار های علمی خود را در فرانسه توسعه دهم و رابطه ما فقط از طریق 
اینترنت و دیگر رسانه های اجتماعی ادامه یافت.  دکتر قانعی راد سعه صدر داشت. با دانشجویان رابطه ای 
تنگاتنگ داشــت و از بذل وقت خود به آنها دریغ نمی کرد. با تواضع خاطری که داشــت، نه تنها در زمینه 
علمی که در مســائل مادی نیز به آنها کمک می کرد و  به ویژه به دختران دانشــجو این امکان را می داد تا 
همپای مردان به پژوهش بپردازند و با وجود پیش داوری های ســخت جان درباره زنان، با تولید فکری خود 
این طرز فکر محجور را زیر ســؤال ببرند.  قد بلندش این احساس را می داد که بین آسمان و زمین گیر کرده 
و در پی راه حل هایی است که مسائل وجودی یا به قول غربی ها اگزیستانسیل را از طریق غوطه خوردن در 
علم و دانش حل کند.  ریاســت انجمن جامعه شناســی، این امکان را به او داد که با برگزاری کنفرانس ها 
و مجالس علمی، جامعه شناســی را در بحران آن دوره حفظ کنــد.  یکی دیگر از ویژگی های اخالقی دکتر 
قانعــی راد، بردباری او بود. با اینکه بیماری اش در این یکی، دو ســال دردناک بــود و زندگی روزمره اش را 
مختــل می کرد، کوچک ترین عکس العمل ملموســی از خود نشــان نمــی داد. درد را تحمل می کرد و دم 
نمی زد.  با رفتن او، ایران یکی از محققان بنام خود را از دســت داد و من یکی از دوســتان نزدیک خودم را. 

مت أسفم که نتوانستیم با هم کار های علمی جدیدی انجام دهیم و روابط خود را نزدیک تر کنیم. 

می خوانند؛ آنان مدام ورق می زنند و می خوانند و هدفشــان ارتقای دانش شخصی خودشان است. گروه 
دوم هــم کتاب می خوانند ولی درباره همه چیز اظهار نظر می کنند؛ اینان نیم نگاهی به کنشــگری دارند، 
کتاب می خوانند و اظهار نظر می کنند. اگر احیانا بر حســب تصادف به داده ای اشــاره کنند، آن داده را نه 
خودشان، بلکه دانشجویانشان جمع کرده اند. در واقع این دانشجویان آنها هستند که به جامعه مراجعه 
و بــا مردم مصاحبه می کنند و در اختیار آنها قرار می دهند. بی اســاس نیســت اگر بگوییم که شــناخت 
دانشجویان این گروه از جامعه شناسان بسا بیشتر از خود آنان باشد. مهارت آنها در پوشاندن لباس تئوری، 

بر تن داده هاست. 
در دهه اخیر شاهد رشد جامعه شناسان «دسکتاپی» هستیم. آنها با کتاب خداحافظی کرده اند و حتی 
دیگر به داده های دانشجویانشــان نیز اعتنایی ندارند. هر نوع پرسشــی را مســتقیما در نوار جست وجوی 
گوگل تایپ؛ ضربه به دکمه اینتر و آغاز وبگردی پاســخ می دهند. جامعه شناسان دسکتاپی در همین حد 

فرایند تحقیق و جمع آوری داده را انجام می دهند و بعد درباره همه چیز اظهار نظر می کنند. 
نگارنده این ســطور توفیق ارتباط چهره به چهره با مرحوم قانعی راد را نداشــته اســت. آنچه می گویم 
با تکیه بر آثار و فعالیت های ایشــان اســت. قانعی راد، جامعه شــناس مبل نشین نبود. در صفحه نمایش 
لپ تاپ یا تلفن همراه خود اســتحاله نشــده بود. او کنش گــر به معنای جدی کلمه بــود. قانعی راد به 
نهادســازی در عرصه علم معتقد بود و به همین دلیل نقشــی پررنگ در گســترش فعالیت های انجمن 
جامعه شناســی داشت. گســترش نهادهای انجمن در استان های مختلف کشــور از جمله کارهای مهم 
ایشان اســت. حضور در جمع های مختلف، دیالوگ با حلقه های فکری متنوع، ارتباط با اجتماع از جمله 
ویژگی های بارز ایشان است. حتی در نشست های احزاب سیاسی هم شرکت و نظرات خود را ابراز می کرد. 

او علم را برای جامعه می خواست نه صرفا برای شکوفایی خودش. 

از دو دهه پیش من با دکتر قانعی راد رابطه تنگاتنگ و دوســتانه ای داشــتم. در مؤسســه تحقیقات کار 
می کردیم و بســیاری از روز ها با هم ناهار می خوردیم و بحث داغ داشــتیم و پیوســته راجع به مسائل روز 
تبادل نظر می کردیم. ظاهر دکتر  قانعی راد بســیار آرام بود، اما وقتی مســائل تحقیقاتی پیش می آمد، به 
هیجان می آمد و بحثمان ابعاد احساسی به خود می گرفت و این امر باعث می شد درهم تنیدگی با مسائل 
روزمــره پیــش بیاید و تجربه ها و اتفاق های روزمره رنگ و بوی خاصی بــه این بحث ها بدهد که برای من 
خاطره ای فراموش نشــدنی اســت.  دکتر قانعی راد در زمینه جامعه علمی و جامعه شناسی تبحر خاصی 
داشــت. ادبیات انگلیسی را در این زمینه به خوبی می شــناخت و تحوالت را در این عرصه دنبال می کرد و 
در یک کالم صاحب نظر بود. من و دکتر شــاپور اعتماد و مســعود مهرابی، کار تحقیقاتی میدانی راجع به 
جامعه علمی در ایران انجام داده بودیم که به زبان های انگلیســی و فارسی چاپ شده بود. بحث و تبادل 

اصطالح مبل نشــینی و مبل نشــین ها در نیمه دوم قرن بیستم در حوزه های مختلف علوم انسانی باب 
شد و مو رد توجه قرار گرفت. این اصطالح به متفکران و نظریه پردازانی اشاره دارد که به نشستن ضربدری 
روی مبل یا پا روی هم انداختن عادت کرده اند و در این حالت درباره مســائل مختلف اظهارنظر می کنند. 
در واقع ابتدا و انتهای فرایند تحقیقاتی آنها از نشســتن به حالت ضربدری روی مبل آغاز و پایان می یابد. 
بــه تدریج این اصطالح، کاربردی عمومــی یافت و در عرصه های مختلف به کار گرفته شــد. به کارگیری 
ایــن اصطالح در عرصه علوم انســانی معمــوال در دل خود واجد طعنه ای صریح اســت. برای مثال در 
مردم نگاری به محققانی اشــاره دارد که بدون آنکه وارد میادین تحقیق شــوند و به مشــاهده موضوع یا 
موضوعاتی بپردازند که در حال مطالعه آن هســتند، نظریه پردازی می کنند. جامعه شناسان مبل نشین نیز 
چنین ویژگی هایی دارند. در اینجا دو گروه مبل نشین داریم: گروه نخست مبل نشینانی هستند که فقط کتاب 

 فرهاد خسروخاور 
استاد مدرسه عالى مطالعات علوم اجتماعى پاریس

 فردین علیخواه
جامعه شناس و استاد دانشگاه
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همین منظر حمایت و مراقبت اجتماعی توجه داشــتند. یکی از جلوه های این مسئله این بود که معموال 
ما هر زمانی که اطالع پیدا می کردیم یکی از استادان یا همکاران مشکلی دارند یا درگیر بیماری اند، سعی 
می کردیم حتما به آنها سر بزنیم و اگر کمکی از ما بر می آید، انجام دهیم یا نوروز هر سال طبق برنامه به 
دیدار اســتادان پیش کسوت برویم. در ســال های اخیر هر نوروز به دیدار آقایان دکتر توسلی، دکتر رفیع پور 
و اســتادان دیگری که امکانش بود، می رفتیم. بحث این اســت که دکتر قانعی راد این رفتار را هم از منظر 
نظری و جامعه شناسانه برای تقویت همان مراقبت ها و حمایت های اجتماعی مد نظر قرار داشت و برای 

اجتماع علمی نیز چنین کارکردی قائل بود. 
خاطره دیگری که می خواهم روایت کنم، نوع برخورد دکتر قانعی راد با زندگی بود. او در نظر داشــت 
از زندگی به خوبی اســتفاده شــود. در همان روزهای اخیر، شــاید چهار هفته قبل، کنفرانسی در سنندج 
برگزار شــد و موضوع آن جامعه شناســی مرز بود، به اتفاق دکتر قانعی راد و دیگر دوستان در این برنامه 
حضور داشتیم. دوستان سنندجی برنامه ای برای بازدید از دریاچه مریوان و زریوار ترتیب داده بودند، دکتر 
قانعی راد با اینکه بیمار بودند، خیلی جدی ما را همراهی می کردند و هیچ وقت از ایشــان نشــنیدیم که 
بگوید بیمارم و اجازه بدهید اســتراحت کنم. در واقع ایشــان از این فرصت هایی که پیش می آمد به نحو 
احســن اســتفاده می کرد، طوری که در آن سفر از ساعت ۸ صبح تا ۱۰ شب که قرار بود برگردیم، با وجود 
بیماری، همراه ما در این ســفر آمد و دقیقا دیدش این بود که از این فرصت اســتفاده کرده و زیبایی های 
طبیعــت را ببینــد. روز آخری هم قبل از فوت کــه در منزل به دیدارش رفته بودم، اشــاره کرد به این آیه 
شــریفه که می فرمایند: و خلق االنســان ضعیفا... با اینکه چشــمانش بســته بود و درد می کشید، درباره 
همایش آســیب های اجتماعی و کتابی که شــب قبل کســی به او هدیه داده بود، با هم صحبت کردیم. 
در واقع از زندگی حتی اگر یک قطعه کوچک باقی مانده بود، اســتفاده می کرد و قبل از پایان، خودش را 

تسلیم نمی کرد. 

خاطرات مشــترک با دکتر قانعی راد، بخشــی از تاریخ دوستی چندین ســاله  ما محسوب می شود. من 
دو خاطره مشــترک را برایتان نقل می کنم؛ یکی از این خاطــرات به موضوعی که دکتر قانعی راد از لحاظ 
تئوریک روی آن حســاس بود، باز می گردد. ایشــان به شــدت معتقد بود که ما در مواجهه با مشــکالتی 
که افراد دارند، پیش از اینکه ســراغ راهکارهای بیولوژیک و روان شناســانه برویم، باید روی مراقبت ها و 
حمایت های اجتماعی آنها کار کنیم. زمانی که ایشــان جایزه ســالمت یونسکو را دریافت می کردند، آنجا 
هــم بر این نکته تأکیــد می کنند که باید کاری کنیم کــه بخش قابل توجهی از مشــکالت افراد از طریق 
حمایت های اجتماعی برطرف شــود. از نظر ایشــان مراقبت اجتماعی می توانســت جنبه درمانی داشته 
باشد. نکته این است که دکتر قانعی راد این نکته را در ارتباطات انجمنی نیز با همکاران و به ویژه استادان 
خیلی جدی دنبال می کردند. در واقع ایشان انجمن جامعه شناسی را فقط برای کارکردهای علمی آن در 
نظر نداشــتند، هرچند این کارکردها هم خیلی مهم بود، اما به کارکردهای اجتماعی انجمن هم به ویژه از 

 دکتر سید حسین سراج زاده
عضوهیات علمى گروه جامعه شناسى دانشگاه خوارزمى و رئیس انجمن جامعه شناسى ایران
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پیش از آنکه بخواهم دانشجویان و جامعه شناسان و نگاه شان به جامعه را قضاوت کرده  و از آنهایی که پیگیری 
درباره دغدغه های علمی شــان صرفا در محیط های آکادمیک دنبال می شود، و یا آنهایی که سعی می کنند پیوندی 
را بین محیط بســته آکادمیک و حوزه عمومی برقرار کنند، حرفی بزنم و بدون آنکه بخواهم درباره چگونگی نگاه 
جامعه شناســان نظریه  پردازی کنم، دو رویکرد از جامعه شناسان را مورد بررسی قرار داده تا مشخص کنم مرحوم 

قانعی راد در کجای این مسیر ایستاده بود. 
وجه تمایز این دو دیدگاه و رویکردی که درباره اش صحبت می کنم، در این اســت که جایگاه یک جامعه شناس 
کجاســت و جامعه شناسی در کجا شکل می گیرد؟ آیا جامعه شناسی در البه الی کتاب ها و مسائل صرفا آکادمیک 
و در دانشــگاه شــکل می گیرد یا حتی در محفل و دیدگاه هــای متعارف انتقادی در جامعه یــا فراتر از همه اینها 
چیزی اســت که در دامان جامعه شناسی مردم مدار که دکتر قانعی راد متخصص آن بود، شکل می گیرد. به خاطر 
دارم در بزرگداشــت دکتر قانعی راد در همایش آسیب های اجتماعی، خانم دکتر شریعتی ضمن سخنانی به نکته 
درستی اشاره کرد؛ او گفت که دکتر قانعی راد در مواجهه با هر چهار نوع جامعه شناسی؛ جامعه شناسی کالسیک، 
جامعه شناســی سیاست، جامعه شناسی انتقادی و جامعه شناســی مردم مدار حتی با خود اینها هم نوعی ارتباط 
انتقادی داشت. من هم به واسطه ارتباط نزدیکی که با دکتر قانعی راد داشتم، هم به اعتبار همفکری و هم به اعتبار 
همکاری در حوزه همکاری وزارت علوم و سیاست گذاری جامعه شناسی و هم در این سال های اخیر که با بیماری 
مواجه شــد، به عنوان رئیس انجمن ایرانی ارتباطات فرهنگی و مطالعات و ایشــان نیز به عنوان مســئول انجمن 
جامعه شناســی ایران، خوشــبختانه همزمان با هم در دو انجمن کنار هم مستقر بودیم و کار می کردیم. بیماری او 

نیــز در همین مقطع از ارتباطات و همکاری های ما رخ داد. آغاز بیماری ایشــان با حضور من در انجمن مطالعات 
فرهنگی و حضور خودش در انجمن جامعه شناســی همزمان شــد و در همین زمان بود که کارهای مشترکی را با 
یکدیگر انجام می دادیم. نگاه قانعی راد در اینجا نگاه بسیار نوعی بود و برخورد بوروکراتیک در حوزه علم و برخورد 
بســته را چندان ســازگار نمی دید. معموال در نگاه بوروکراتیک و کالســیک، ورود به عالم رسانه و حوزه عمومی و   
پرداختن به حوزه های متعدد و متکثر در نشست ها و سخنرانی ها مورد اقبال نیست و حتی شاید نقد شود، اما دکتر 
قانعی راد به مســائل ورود پیدا می کرد و معموال هم فعاالنه و نقادانه به آنها می پرداخت. در همایش آسیب های 
اجتماعی وقتی که جایزه نشســت را دریافت می کرد،  با یک رویکرد انتقادی به حوزه روان پزشــکی وارد شد. به هر 
ترتیب حضور او در شبکه ها و نهادهای مختلف، یک حضور فعال و در عین حال انتقادی بود و از زمان آغاز بیماری 
فعالیتش شــدت گرفت. شــاید به نوعی مدیریت بیماری برای او این گونه بود که نگذاشت عالیق و دغدغه هایش 
تحت الشعاع بیماری قرار بگیرد. تعداد سخنرانی ها و نشست های علمی و تعداد عضویت در نهادهای اجتماعی و  
نشریات اعم از حضورشان در حوزه مدنی و آکادمیک در این مدت افزایش یافت.  به نظرم رسیدن به این نکته کفایت 
می کند که در همین چندماه اخیر چندین حکم برای حضور او در نهادهای مختلف صادر شده است. مراکز پژوهشی 
و مطالعاتی و نهادهای علمی و مدنی حتی مراکز سیاســت گذاری نشــان می دهد که چقدر روند فعالیت های او 
افزایش داشــت.  عالوه بر این در حوزه عمل، کنشگری دکتر قانعی راد و ورود او به حوزه فعالیت در جامعه مدنی 
و تقویــت نهادهای مدنی مانند انجمن های علمی و تخصصی و تالش برای مســئله محور کردن دانش، آموزش 
و پژوهش علوم اجتماعی و ترغیب جامعه شناســی ایرانی به ورود صریح و مؤثر به مســائل و دغدغه های ملی و 
اجتماعی نیز از ویژگی های ممتاز او بود. فعالیت در حوزه عمومی، فضای رسانه ای و فعالیت بر سر مسائل سخت 
و دشوار اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و اقتصادی از جمله فعالیت های کم نظیر، شجاعانه و در عین حال  مؤثر او 
در سال های اخیر بود.  من نزدیک به ۳۰ سال با دکتر قانعی راد از نزدیک همنشین و هم اندیش بودم و در سال های 
اخیر در خیلی از زمینه ها نگاه ها و فعالیت مشترک داشتیم. آخرین خاطره ام با او را با شما در میان  می گذارم. در این 
روزهای آخر که به سرعت حال دکتر قانعی راد رو به وخامت بود، دو روز قبل از درگذشت او، به اتفاق دکتر معین، 
دکتر ظریفیان و دکتر ابراهیم آبادی و دکتر صدیقی و پزشک او دکتر آزاده، به دیدارش رفتیم. منظور از این دیدار این 
بود که خود او و خانواده اش در جریان وضعیتش قرار بگیرند. این آخرین دیداِر همراه با گفت وگوی ما بود. در آنجا 
هنوز از کارهای بر زمین مانده اش و از آخرین جلســه اش در شــورای راهبردی کتابخانه ملی ایران گفت و ضرورت 
اینکه باید اســناد مربوط به ایران گردآوری شــود. با حرارت صحبت می کرد تا جایی که انگار انرژی اش تمام شد و 
روی تخت خوابید. دو روز بعد که حالش بدتر شد، چند ساعت قبل از درگذشتش در بیمارستان کسری به دیدارش 

رفتم، از شدت درد و کالفگی نفسش به شماره افتاده بود؛ این آخرین دیدار ما بود. 

  زنــگ در به صــدا درمی آید. خانــواده مضطرب تر از قبــل به تکاپو 
می افتنــد. کســی در را باز می کنــد. یک زن و یک مرد میانســال و دو زن 
جــوان وارد می شــوند. در پس آنها و با فاصله، یک جــوان بلندقامت و 
ترکه ای در حالی که به زمین خیره شــده اســت، در چارچــوب در نمایان 
می شــود. دخترک که از قبل با زیرکی نقشــه کشــیده بود که در جایی از 
خانه بایســتد تا بدون دیده شدن، بتواند ســرتاپای خواستگار جوان را در 
بدو ورود برانداز کند، با دیــدن او جرقه های رؤیاپردازی در ذهنش بارقه 
می گیرد. با وجود اینکه جوان به دخترک می گوید که آه در بســاط ندارد، 
امــا چهره کاریزماتیک، نگاه نافذ و کالم گیــرای جوان، «نه» گفتن را برای 
دخترک سخت دشوار می کند. دخترک تازه از امتحانات دیپلم فارغ شده و 
گاه گاهی رمان می خواند. در اولین گفت وگوهایشان این جوان رعنا به نظر 
دخترک عجیب می رسد، سخت می شود او را فهمید، دشوار حرف می زند. 
به نظر دختــرک می آید که معموال آدم ها در روزهــای اول پس از عقد، 
درباره چیزهای دیگری حرف می زنند. در دومین یا ســومین مالقاتشــان، 
باالخره وقتی جوان از دور ظاهر می شــود، در دستانش یک هدیه است. 
دیــدن هدیه، دخترک را پر می کند از شــور و خوشــحالی؛ گویی دیگر در 
پوســت خود نمی گنجد و برای بازکردن هدیه سر از پا نمی شناسد. کاغذ 
کادو را که باز می کند، در دســتان خود کتابی می بیند که رویش نوشــته 
شده فاطمه، فاطمه اســت. آنجاست که دخترک به واقعیتی پی می برد: 
این جوان عجیب و غریب، اما مهربان را باید با رؤیاها و کتاب های او تقسیم 
کند. این اولین برش از زندگی مشــترکی است که در تاریخ ۵۹/۱۱/۳ آغاز 
شــد و در غروب ۹۷/۳/۲۴ _هنگامی که دخترک آن جوان را روی تخت 
بیمارستان در آغوش کشیده بود_ به پایان رسید. حاصل ۳۸ سال زندگی 
مشــترک دخترک با جوان رؤیاپرداز، دو پسر است؛ یا بهتر بگویم دو شاهد 
بر رنج ها و فداکاری های بی دریغ مادری که چه قبل و چه بعد از بیماری 
پدرشــان، تمام قد در کنار او ایســتاد. اگرچه کالم این دو فرزند در وصف 
فداکاری های مادر قاصر اســت، اما ننوشتن از آن نیز رسم مروت نیست: 

مادر! اگر امروز جامعه  علمی کشــور، به ســوگ درختی استوار نشسته و 
خود را مدیــون او می داند، فرزندان تو به خوبی به یــاد می آورند که این 
درخت ســترگ، در ابتدا نهالی بود که اگرچه پتانســیل و میل فراوانی به 
بالندگی داشــت، اما بالیدنش را مدیون باغبانی اســت که او را با مهر و 
محبتی که نثارش کرد، به ثمر نشــاند. مادر، شــما چه دلیرانه در مقابل 
فشارهای اقتصادی در ابتدای زندگی تان با پدر، هنگامی که او دانشجوی 
جامعه شناســی بود، ایســتادگی کردید و اجازه ندادید این فشارها او را از 
رؤیاهــا و آرزوهایش دور کند. پس از آن نیــز با صبر و متانتی مثال زدنی، 
به تشــویق او همت گماردید و هنگام دشواری ها، وقتی او سرخورده بود 
از نامالیمات روزگار و دلش گرفته بود از آنچه که در جامعه می گذشــت، 

دست بر شــانه اش گذاشــتید و مرهمی بر آالمش شــدید. هنگامی که 
بیماری پدر تشــخیص داده شــد، او فرشــته ای را در کنار خود داشت که 
گویــی خداوند در مقابل زحماتش برای این مــردم به او اعطا کرده بود. 
خداوند به او پروانه ای هدیــه داده بود که با دلی پر از اندوه و بی قراری، 
اما چهره ای مصمم و آرام، به دور شــمع در حال خاموش شدنش طواف 
و عشــق نثارش می کرد. اکنون فرزندان تو، عزیز و عرفان، در مقابل روح 
بزرگ، فداکاری ها و صبوری هایت با تمام وجود تعظیم می کنند و بوســه 
بر دستان مهربانت می زنند. از خداوند منان و متعال برای شما صبر، طول 

عمر همراه با سالمتی و حسن عاقبت طلب می کنیم.
عزیز و عرفان قانعی راد

فرزندان قانعی راد برای مادر می نویسند
در ستایش عشق ۳۸ ساله

قانعى راد
و جامعه شناسى انتقادى 

 دکتر هادى خانیکى 
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و جامعه شناسی داشت، این ویژگی را برایش به وجود آورده بود. 
  اثرگذاری او را در جامعه شناسی امروز چطور می دیدید؟  �

دکتر قانعی راد حضور مؤثری در جامعه شناســی و علوم انسانی 
داشــت. من نمی خواهم اغراق کنم، ولــی واقعا جزء افرادی بود که 
می شــود گفت نمی شد در جلسه ای باشد و اثرگذار نباشد. بعضی از 
مواقع، افراد در جلسات حضور پیدا می کنند و سکوت پیشه می کنند؛ 
اما حضور قانعی راد در جلســات بسیار مؤثر بود و در همه جلساتی 
که حضور داشتند، اظهارنظرهای کارشناسی داشت و فعال بود. من 

انفعال را به هیچ وجه در زندگی دکتر قانعی راد ندیدم. 
  این مسئله در زمان بیماری او نیز صادق بود؟  �

حتی در زمان بیماری. اتفاقا یکی از عجایب این اســت که ایشان 
در زمان بیماری شــان به صــورت ویژه فعال بــود. در مصاحبه های 
دکتــری برای پذیرش دانشــجو که در هشــتم و نهم خــرداد برگزار 
می شد، من شــب قبل از مصاحبه به او پیامکی دادم که اگر فرصت 
دارید، برای مصاحبه ها در پژوهشــکده در خدمتتان باشــیم. ایشــان 
لطف کردند و تشــریف آوردند و برای روز سه شــنبه در کنار ما بودند 
و بعــد اعالم کردند برای روز چهارشــنبه نمی توانند حضور داشــته 
باشــند. برای همین شــنیدن خبر درگذشتشــان برای بســیاری از ما 
ناباورانه بود. به ویژه دوســتان ما و اعضای هیئت علمی پژوهشکده. 
آنها می گفتند مگر می شود؟ مسئله بیماری قبلی خیلی زود بدنشان 
را دچار اختالل کــرد. ما در جریان بودیم که آقــای قانعی راد تحت 
شــیمی درمانی هســتند و برنامه هــای کاری را به گونــه ای تنظیم 
می کردیم که با مسئله درمانی تداخلی نداشته باشد؛ اما با این وجود 
روحیه ایشــان به گونه ای بود که ما بیماری را حس نمی کردیم. من 
هرگز گله ای از ایشان نشــنیدم؛ یعنی حتی گله جسمی هم نشنیدم؛ 
اینکه مثال دردی دارم، من نشــنیدم. قطعا ایشــان در دو ســال اخیر 
خیلــی درد داشــتند، ولی هیچ وقــت اظهار نمی کردنــد. به هرحال 
ممکــن بود یک ســری عوارضی در ایشــان به دلیل شــیمی درمانی 
ببینیــم؛ اما به شــدت ســرحال بود و شــما هرگز در صحبــت با او 

به مرگ نمی رسیدید. 
  دوستان می گویند دلیل این فعالیت،  آگاهی از مرگ بود...  �

من این حجم از فعالیت قانعی راد را به دلیل مرگ آگاهی می دانم. 
فعالیت ایشان و حضور فعال او در نشست ها و تمام جلسات، بیشتر 
از قبل از بیماری اش بود؛ یعنی اگر شــما میانگین حضور ایشان را در 
تریبون ها، ســخنرانی ها و جایگاه های مختلف و جلســات مهمی که 
وجود دارد، ببینید، به نظرم اصال نمي توان آنها را با قبلش مقایســه 
کرد و خیلی بیشــتر است. میانگین حضور ایشــان در حوزه عمومی 
و جامعه مدنی خیلی بیشــتر شــده بود. جالب ایــن بود که خود ما 
یک وقت هایی می خواستیم دعوتشــان کنیم، من خودم دچار تعلل 
می شــدم و می گفتم نکند به زحمت بیفتند؛ اما به قدری حضورشان 
همه جا فعــال بود که فــورا دعــوت می کردیم و مالحظــه را کنار 
می گذاشتیم. فکرش را نمی کردیم دکتر آن قدر زود بخواهد از دست 
ما برود. آقای دکتر قانعی راد عضو هیئت امنای پژوهشــکده ما بود و 
این افتخار را داشتیم که ایشان حدود چهار سال عضو شورای علمی 
پژوهشکده و قبل از آن عضو شورای علمی گروه مطالعات اجتماعی 
بودند و ما در جلسات در خدمتشان بودیم و واقعا حضور بسیار جدی 
و اثرگذاری در مجموعه ما داشــتند، ضمن آنکه پنج اثر ارزشمند  از 

دکتر را پژوهشکده منتشر کرده است. 
از جملــه دیگر ویژگیهای قانعی راد این بود که به رغم مذهبی و 
ارزشــی بودن هیچ وقت مدعی نبود. با وجود اینکه ۲۰ سال ایشان را 
میشــناختم ولی تا لحظه تدفین در بهشت زهرا نمیدانستم که برادر 
شهید بوده است ونام یکی از فرزندان دکتر نام برادر شهیدشان بوده 

است. 
همچنیــن انچه باعث ایــن بود که دکتر قانعــی راد در وضعیت 
بیمــاری بتواند فعالیتهــای اجتماعی خود را به کمــال انجام دهد 
وجود خانواده همراه ایشان بود و جا دارد از همسر گرامی و صبور و 
فرزندان دوســت داشتنی و محترم ایشان و دوست وهمکار عزیزشان 
اقای دکتر خانیکی که بیش از ســایر دوستان در این ایام متوجه دکتر 

بودند سپاسگزاری کنم. 
از نظر من عالوه بر اینکه یک عضو بسیار مهم، فکور، دغدغه مند و 
هدایتگر را از دســت داده ایم، یک شخصیت حمایت گر را نیز از دست 

داده ایم. مرگ او مدام این شعر را در ذهن من تداعی می کند: 
از شمار دو چشم یک تن کم

وز شمار خرد هزاران بیش

در تجلیل از رئیس فقید
 انجمن جامعه شناسى ایران

شت
اددا

ی

بــا جناب آقای دکتر قانعی راد پیش از شــروع فعالیت هایم در 
انجمن جامعه شناســی آشنا شدم. ایشــان را به عنوان ناظر یکی از 
طرح هایم به من معرفی کردنــد. گفت وگوهای ما کوتاه و دقیق و 
راهنمایی های ایشــان برای بهبــود کار به عنوان ناظری که دغدغه 
نیل به خروجی مثمر ثمر داشــت، مؤثــر و معطوف به هدف بود. 
برای من تجربه خوبی بود. بعدتر توفیق یافتم از زمانی که فعالیتم 
در انجمن جامعه شناســی ایران به عنوان عضــو هیئت مدیره آغاز 
شــد و  به این مناسبت در چند دوره چندســاله همکارشان شدم، 
آشنایی بهتری با ایشــان داشته باشم. چارچوب همکاری انجمنی 
با ایشــان برای من و امثال من نکات بسیاری برای آموختن داشت. 
مدیری سخت گیر، نکته بین و در ســخن گفتن صریح و رک بودند و 
معموال بدون تعارف برخورد می کردند. همچنان که خود بســیار 
مسئولیت پذیر بودند و در سال های مختلف، ریاست، نظارت و سایر 
مسئولیت ها در انجمن جامعه شناسی ایران را با تالشی بی وقفه و 
خســتگی ناپذیر بر عهده می گرفتند، به دیگران نیز برای انجام امور 
جرئت می دادند و اعتمــاد می کردند و از همکاران انجمنی نیز در 
هر ســطحی که بودند، انتظار ایفای نقشــي با کیفیت باال داشتند. 
تجربــه دبیری چهــار دوره همایــش ملی پژوهــش اجتماعی - 
فرهنگی را که امروز به انجام آن مفتخرم، مدیون اطمینانی هستم 
که برای اولین بار در پیشنهاد چنین مسئولیتی، ایشان به من داشتند 
و البتــه گام به گام در مراحل مختلف به سرانجام رســاندن آن نیز از 
هیچ حمایتی دریغ نکردند. این مسئله بشخصه برایم ارزشمند بود، 
هم  بنا بر اینکه تجربه ام در آن زمان بســیار کم تر بود و هم به این 
دلیل که معموال مسئولیت های این چنینی را به زنان نمی سپردند و 
هنوز هم در بسیاری از موارد، دبیری علمی همایش ها را به مردان 
واگذار می کنند. ایشــان به عنــوان رئیس انجمن جامعه شناســی 
ایران، همواره بر توســعه فعالیت های انجمــن در قالبی نظام مند 
با تکیه بر برنامه های راهبردی چندســاله انجمن تأکید می ورزیدند 
که عمال نیز موجب گســترش فعالیت ها و تکثر گروه های علمی- 
تخصصــی انجمن و جلب مشــارکت دفترهای اســتانی جدید در 
آن شــد. همکاری هــای «بین نهــادی»، به ویژه با تأکید ایشــان بر 
ضرورت همراهی و حمایت متقابل انجمن های علمی فعال علوم 

اجتماعی، در دوره مدیریتی ایشان تقویت شد. 

ایشــان عالقه مند و مشــوق حضور و فعالیت گروه ها و افراد با 
طیف هــای متنوع فکری و رویکردهای نظــری رقیب در چارچوب 
فعالیت های علمی انجمن جامعه شناسی ایران بودند. حضورشان 
به عنــوان جامعه شــناس حــوزه عمومــی (یــا جامعه شناســی 
مردم مدار) که به آن در ســال های اخیر عنایت ویژه داشتند، باعث 
شــد در کنار تألیفات متعدد دیگر خود کــه در قالب فعالیت های 
علمی- دانشگاهی شکل می گرفت و همچنین در سطح رسانه های 
جمعی و شبکه های اجتماعی، از قلم شان برای پرداختن و واکنش 
بــه مســائل اجتماعــی روز و دغدغه های جامعه اســتفاده کنند. 
مخاطب ایشــان به همکاران دانشــگاهی و دانشــجویان محدود 
نشــد، بلکه عموم مردم و نیز سیاست گذاران و سیاست پیشگان را 
نیز شامل می شــد. در گفت وگوی مداومی که با اولیای رشته های 
دیگر داشتند، تالش شان معطوف به اعتباربخشی به جایگاه رشته 
جامعه شناسی و کارآمدی آن بود که در پاسخ به نیازهای جامعه، 
در ریشه یابی و رسیدگی به آشفتگی ها و معضالت جامعه، به زعم 
ایشان مغفول واقع شده و انجمن جامعه شناسی ایران می توانست 
بستر مناسبی برای جبران یا کاستن از این خأل فراهم کند؛ جایی که 
حضور کنشگران علمی دغدغه مند می توانست فاصله های نظریه 

تا عمل، علم و اجرا را کاهش دهد. 
معتقدم بنا بر تالش های چشــمگیر و خالصانه ایشــان، اســم 
انجمن جامعه شناســی ایران به شایســتگی با نــام دکتر قانعی راد 
پیوند خورده اســت و تداعی می شــود. فکر می کنم حضور ارزنده 
ایشــان در چارچوب فعالیت هــای انجمن جامعه شناســی ایران، 
در حســاس ترین و شــاید دشــوار ترین دوره هایی که فعالیت های 
مدنی و علمی می توانســت در جامعه شــکل بگیرد و گســترش 
یابــد، بــا توجه به شــجاعت اخالقــی و صراحت لهجه ایشــان، 
اثربخشــی ویژه ای داشته اســت و همه کســانی که این روزها به 
احترام شــخصیت انســانی، اخالقــی، علمی و انجمنی ایشــان و 
برای گرامیداشــت یادشــان در کنار یکدیگر جمع شده و می شوند 
و به روح ایشان رحمت می فرســتند، شاهدی بر این مدعا هستند. 
من و ســایر اعضا و همکاران ارجمندم در انجمن جامعه شناســی 
ایران، قدردان زحمات شــان بوده و هستیم و یاد و خاطره ایشان را

 گرامی می داریم. 

 شیرین احمد نیا 
دانشیار دانشگاه عالمه طباطبایى و عضو هیئت مدیره انجمن جامعه شناسى ایران
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ویژه نامه یادمان دکتر محمد امین قانعى راد

   دکتر حســین میرزایــی، رئیس پژوهشــکده مطالعات فرهنگی 
و اجتماعــی وزارت علوم و عضــو هیئت علمی دانشــگاه تهران، از 
اســتاداني اســت که از نزدیک با مرحوم دکتر قانعی راد همکاری و 
دوستی داشته اســت. با او ابعاد مختلف زندگی علمی و تالش های 

بی وقفه این دانشمند جامعه شناسی را بررسی کرده ایم.
  

   احتماال دربــاره فعالیت ها و نگاه  دکتر قانعی راد به مســائل  �
جامعه شناسی اطالعات زیادی دارید و همچنین حضور ایشان در 
پژوهشکده، خاطرات زیادی را برایتان رقم زده است. کمی درباره 

این فعالیت  ها  و خاطرات بگویید.
اگــر بخواهم درباره مرحوم دکتر قانعــی راد جمله ای بگویم، این 
اســت: کاری که مرحوم قانعی راد انجام مــی داد، در این دو عبارت 
خالصه می شــود؛ دفاع از جامعه و دفاع از جامعه شناســی و علوم 

انسانی. 
شــاید از ویژگی هــای منحصربه فرد دکتر قانعــی راد، این بود که 
هنگامــی که فضای موجود در جامعه بســته بود و محدودیت های 
بســیار ویژه ای هم وجود داشت، جزء تک صداها و معدود صداهایی 
بــود که با بیانی رســا، دیدگاه و نقد اجتماعی خــود را بیان می کرد. 
برای همین اســت که من تفاوت فاحشی در حضور ایشان و در اعالم 
مواضــع ایشــان در همه دولت هــای مختلف با وجــود تفاوتی که 
دولت هــا دارند، نمی دیدم. به طور کلی، فضای سیاســی - اجتماعی 
معموال فراز و نشــیب هایی دارد؛ اما ایشــان در هــر دوره ای با بیانی 
رســا به بیان دیدگاه های خود می پرداخت و دیدگاه خود را به راحتی 

بیــان می کرد. در واقع، اگر در زمان دولتی هم می زیســت که فضای 
اجتماعی بســته بــود، باز هم همیــن کار را می کــرد و اتفاقا همین 
خصوصیتــش او را از دیگران متمایز می کرد و صدای او در زمانی که 
کسی کمتر اظهارنظر می کرد، شنیده می شد. ایشان شجاعانه، صریح 

و با آزادگی خاصي این اظهارنظر را انجام می داد. 
  با مرگ دکتر قانعی راد، چقدر جای او را در حوزه جامعه شناسی  �

خالی می بینید؟ 
کمتر کســی شــبیه او بود. او در اظهارنظرش تعلل یا مســامحه 
نمی کــرد؛ حتی زمان بیــان نظر صریحــش که ممکن بــود از نظر 
شنونده، چه در بحث های علمی و چه در بحث های دیگر، در لحظه 
اول خوشــایند نباشد. کســی در اینکه او صادقانه ســخنش را بیان 
می کند و عالمانه ســخن می گوید، تردیدی نمی کــرد. به بیان دیگر، 
حتي اگر کســی با نظر او مخالف بود، نمی توانســت صراحت لهجه 
و شــجاعتش را انکار کند. از این حیــث، قانعی راد فردی ویژه و جزء 
علمای منحصر به فرد بود و جالب این اســت که در بیشتر حوزه هایی 

که او ورود داشت، پختگی ویژه ای را می دیدم. باید به همین چند ماه 
اخیر اشــاره کنم؛ در همین دو، سه ماه گذشــته در جذب دانشجوی 
دکتــري در حــوزه جامعه شناســی فرهنگی و جــذب هیئت علمی 
خدمت ایشــان بودیم. تعداد کسانی که برای حضور در هیئت علمی 
و پذیرش دانشــجو در مقطع دکتري مراجعــه می کردند، خیلی زیاد 
بود؛ به همین خاطر افراد در حوزه های مختلفی تز و پروژه داشــتند. 
دکتر قانعی راد ســؤال ها را متناســب با هر شخصی که وارد می شد، 
از او می پرســید. من شــاهد بودم که ایشــان در حوزه های مختلف 
بسیار جدی ورود کرده و صاحب اثر و نظر است؛ براي مثال وقتی به 
حوزه های مختلف اشــاره می شد، ما می دیدیم که ایشان خودش در 

آن حوزه ها صاحب تألیف است. 
  یعنی در حوزه های مختلفی ورود داشتند؟  �

بلــه. تز دکتری دکتر قانعی راد در دانشــگاه تهران درباره رشــد و 
افول علم در دوران اسالمی در ایران  بود؛  این حوزه بسیار تخصصی 
اســت و به صــورت کلی تز دکتری، شناســنامه یک فرد محســوب 
می شــود؛ اما شناســنامه او قوی تر از یک حوزه بــود. در حوزه های 
دیگر جامعه شناسی اعم از حوزه عمومی و تأمل در جامعه شناسی، 
بحث های حوزه جامعه شناسی آموزش عالی و مباحثی که در حوزه 
سیاست گذاری علم و فناوری بود، به قدری متخصصانه ورود داشت 
که دیگر آن تخصص یا آن شناســنامه که تز دکتری ایشــان است، به 
نظر می رسید کنار گذاشته شــده بود؛ یعنی احیانا باید اثبات می کرد 
کــه در آن حوزه هم تخصص دارد. آن قــدر در حوزه های دیگر ورود 
جدی کرده بود و تخصص های متعدد در ذیل حوزه علوم اجتماعی 

گفت وگو با دکتر حسین میرزایی

وز شمار خرد هزاران بیش

کمتر کسی شبیه او بود. در اظهارنظرش تعلل یا مسامحه 
نمی کرد؛ حتی زمان بیان نظر صریحش که ممکن بود از نظر 

شنونده، چه در بحث های علمی و چه در بحث های دیگر، در 
لحظه اول خوشایند نباشد. کسی در اینکه او صادقانه سخنش 

را بیان می کند و عالمانه سخن می گوید، تردیدی نمی کرد. حتي 
اگر کسی با نظر او مخالف بود، نمی توانست صراحت لهجه و 

شجاعتش را انکار کند
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جنسى از مسامحه
بر لبه نقد
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بر همه چیزی کتاَبت بَود مگر بر آب و اگر گذر کنی بر دریا، از خون خویش بر آب کتاَبت کن، تا آن کز پی تو درآید داند 
ابوالحسن خرقانیکه عاشقان و مستان و سوختگان رفته اند

بعد از اتمام مراســمی که دو ســال پیش به یاد دکتر شریعتی برگزار شــده بود، برای صرف چای همگی 
مشــغول گپ و گفت بودیم. در جوار دکتر قانعی راد ایســتاده بودم، از قول دوســت مشــترکی می گفتم: «ما 
همان قدر که به چپ خوب نیاز داریم، به محافظه کار خوب و لیبرال خوب و نوشریعتیســت خوب و نواندیش 
خوب و حتی راســت خوب هم نیاز داریم، اما متأسفانه خوبش را یا نداریم یا بسیار کم داریم». دکتر قانعی راد 
با شــیطنت پرسید: «خب حاال من جزء کدام دسته هستم؟». من هم با تمام صمیمیتم پاسخ دادم: «شما یک 
محافظه کار خوب هستید» و هر دو خندیدیم، اما واقعیت این بود که این پاسخ را بی دلیل نداده بودم. در تجربه 
همکاری و دوستی استاد-شاگردی که چندین سال با ایشان داشتم، به خوبی دریافته بودم که چقدر بلد است 
چانه زنی کند و البه الی همدلی، همکاری و پیشنهادهایش، سویه های تند و زبان نقد و سالح گرم پرسشگری 
را از یاد نبرد. حرفش را می خواندند؛ چراکه آموخته بود چطور می شود گاهی از درون خود وضعیت، شرایط را 

کمی تکان داد و به همین کم ها امیدوار بود. 
هرکســی راه خودش را می رود و دکتر قانعی راد معتقد بود روشــی هســت که با آن می توان از دل خود 

 کبوتر ارشدى
جامعه شناس

ماجرا به نقد آن پرداخت و با حضور در وادی هایش با حفظ پرنسیپ، معادالتش را کمی جابه جا کرد. ماندن 
و دوام آوردن و قهر نکــردن بــا ایــن رویکرد قاطع، اما نرم، او را در مرز میان لبه تیز رادیکالیســم و ســویه ُکند 
اصالح طلبی منفعل نگه داشته بود؛ تعادلی که به بندبازی شبیه است، تجربه و دانش می خواهد و کار هرکسی 
هم نیســت. مسلما کار کسانی مثل من اصال نبوده و نیست. طرفه آنکه او با تمام کاربلدی هایش می توانست 
فضا بگیرد و این فضا را به تســاوی تقســیم کند؛ چراکه به خوبی دریافته بود یکسان سازی در حوزه اندیشه تا 
چه اندازه آســیب زننده و زننده است. چندین بار به پیشنهاد ایشان، برای همکاری های مطبوعاتی و فرهنگی در 
معیتش بودم و ازجمله همین اواخر، در شورای تحریریه ماهنامه «نشر دانش» که با امید و پیگیری، در مقام 
سردبیر از آخرین تجربه های مدیریتی اش شد. با اینکه می گفتم احتماال این همکاری ها به دلیل خلقیات بنده 
دوام نخواهد آورد، باز اصرار داشــت و راهکارهای میانه ای پیش پایم می گذاشت که بمانم و بتوانم ایده هایم 
را در فضایی که ایجاد شده است، پیش ببرم. از این نظر و برای سعه صدر و ایمانش به کار، احترام زیادی قائل 
بودم. او می گفت تا اطالع ثانوی همین امکان های بودن و شدن را نباید از دست داد. از نخبه گرایی پرهیز داشت، 
اما معتقد به «سخن نو» بود. در یکی از گفت وگوهایی که با او داشتم، به صراحت گفت: «در این سلسله مراتبی 
که من گفتم، این آکادمی نیســت که تفکر اجتماعی را تغییر می دهد، بلکه تفکر اجتماعی اســت که آکادمی 
را تغییر می دهد. فرهنگ جامعه مقدم اســت بر فرهنگ آکادمی...» و وقتی از او پرســیدم: «پس چرا بعد از 
رخدادهای مشخص، فرهنگ آکادمی تغییر نمی کند؟ در این ارتباط انجمن جامعه شناسی ما چه کرده است؟» 
پاسخ داد: «به میزانی که ذهنیت های اجتماعی تغییر کند، جامعه شناسی مناسب خودش را در سطح آکادمی 
می سازد. مثال اگر در فرانسه بعد از انقالب کسی مثل کنت و دورکهایم آمدند و جامعه شناسی را نهادینه کردند، 
پیش از حضورشان، اندیشه اجتماعی سازگار با جامعه شناسی در ذهنیت عمومی جامعه پیدا شده بود...». او 
به طور خالصه معتقد بود: «الزم است این نگرش که یا با کسی باشیم یا علیه کسی، تعدیل شود». همه ما در 
شــرایط موجود، به نوعی این راه را رفته ایم حتی اگر خیلی هم موافقم آن نبوده باشــیم؛ امر واقع و مناسبات 
قدرت ما را بر آن داشــته تا به تمامی از خیر و شــر چنین دریافتی نگذریم. دکتر قانعی راد جدای از اینکه مقام 
اســتادی داشــت، با تواضع و ُحســن خلق و تعادل اخالقی و منش آرام، در عین نگه داشت موازینی که به آن 
معتقد بود، نه دیدن دیگری را از یاد می برد نه زیر بار و سایه نامی می رفت. درست به همین رو در این تساهل 

و مدارا، هرگز زبان تیز نقد را در نیام نکرد. یادش گرامی و جایش خالی است. 

مصلح ممتاز شت
اددا

بوده است تا نگاه به یک قشر که اتفاقا تأثیرگذاری بر آن جامعه دارند یا به هر دلیلی صدایشان در جامعه پژواکی ی
ایجاد می کند. 

قانعی راد بر اســاس ضرورتی که در این نگاه به خود و جامعه اندک ولی تأثیرگذار احســاس می کرد و با درک 
این به عبارتی خودشــیفتگی یا غفلت یا آســایش خواهی، بارها دســت به نقد روشــنفکری زد و با زدن سنگ به 
اتاقک شیشــه اي و ایزوله اي که روشــنفکری ایران بر گرد خود ســاخته بود، ســعی کرد این اتاقک را بشکند و به 
تحلیل و واکاوی جامعه شناسانه نظریات و رفتار های این طبقه پیش رو بپردازد. او همواره از غیرهم زمانی تفکرات 
روشــنفکران و جامعه سخن گفت و آنها را نسبت به اندیشه هایي سورئالیستی که به آن دچار ند و حاصل فقدان 

شناخت کامل از زمانه و جامعه ای است که در آن زندگی می کنند، بارها و بارها زنهار داد. 
قانعی راد بیش از نقد جامعه و ضرورت آن، بر نقد روشــنفکر جامعه تعهد نشــان داد و سعی کرد جامعه را 
به روشنفکر و روشنفکر را به جامعه نزدیک و معرفی کند. او در مصاحبه ای می گوید: «عمدتا روشنفکران به ویژه 
روشنفکران دانشگاهی ایرانی، به کارهای هم یا بی تفاوت هستند یا یکدیگر را تخریب می کنند». او نپذیرفتن دیگری 
و فقدان روا داری را در سطح الیت های جامعه بعضا بیشتر از سطح عمومی جامعه می دانست و بارها بر این تأکید 

می کرد که اگر «دیگری» فهم نشود، «خود» معنی و کارکردی نخواهد داشت. 
قانعی راد به صورت های مختلف این را فریاد زد و معتقد بود: «متأسفانه نویسندگان ما برای خود کار می کنند 
و اندیشه های خود را به مصاف هم نمی برند و یکدیگر را نقد نمی کنند. کارهای هم را نمی خوانند، نقد نمی کنند 

و روی کارهای هم سوار نمی شوند».
از ســوی دیگر رفتار جامعه ایرانــی را از همین منظر تحلیل می کرد و دلیل این را که مردم قدرشــناس خود، 
هادیان و روشــنفکران حتی قهرمان های خود نیســتند، به میان می کشید و در مصاحبه دیگری با اذعان به برخی 
دســتاورد های روشــنفکری ایران در داخل و خارج دانشــگاه به خصوص در مفهوم علــوم اجتماعی، دلخورانه 
می گوید: «جامعه و متصدیان با دستاوردهای اندیشمندان و نخبگان منصفانه برخورد نمی کنند و قدر متفکران و 

روشنفکران خود را نمی دانند».
اینجاست که نقش قانعی راد که به نوعی خالف جریان عمومی دانشگاهی و اندیشه ورزی ما حرکت می کند، 
روشــن می شــود. در جامعه به شــدت محافظه کار و به تعریف عامیانه وســط گیر، او یک طرف می ایستد و هم 
طرف مقابل را می خواند، هم می شــنید و هم نقد می کرد و در اظهارنظرهایش آســایه خواه نبود. آسایه خواهی 
که پررنگ شــده محافطه کاری اســت، در کنــار  پذیــراي روا داری در جامعه ایران، دو مفهومی هســتند که امروز 
دامنه وســیعی از فعاالن علوم انســانی و به دنبال آن جامعه عمومی را به اشــغال خود درآورده اند. قانعی راد 
از معدود کســانی بود که با تشــخیص چنین فضایي در همه اظهارنظر ها، جلسات، مصاحبه ها و  سخنرانی های 
خــود، هرگز در این قالــب عمومی جای نگرفت و ضد این قالب شــورید و اگر نقد جامعه یا نقــد دولت را دربر  
می داشــت، از ابرازش پرهیز نمی کرد؛ زیرا هم می شــنید، هم می خواند و هم حضور فعال داشــت و می نوشت 
و می گفــت؛ فراینــد معقولی که متأســفانه خیلی از بزرگان حوزه اندیشــه ما به آن رخت عمل نمی پوشــند؛ یا 
سال هاست نمی خوانند، یا سال هاست زیست عمومی و دمخوری با بطن جامعه ندارند و نمی بینند یا سال هاست 
صراحت در نوشــتن یا گفتن را به دالیلی از دســت داده اند؛ برنامه هایي روتین و رفتار هایی عادی که هر نخبه یا 
روشــنفکر زمانه، باید پیش از هر نظر یا دیدگاه یا پرداختی به آنها بپردازد. رفتار و منشــی که قانعی راد را در زمانه 
زندگــی پربارش تأثیرگــذار و در زمانه فقدانش می تواند در جایگاه یک مصلح ممتاز و یک الگو قرار دهد، شــاید 
همین زیســت قزل آالگونه ای  است که ایشان داشــت و خیلی ها که جریان آب گویا آنها را سال هاست برده است،

 نداشتند و ندارند. 

جامعه قلیل روشــنفکری ایران که همواره خود را تافته جدا بافته می دانســته و می داند، در برخی ویژگی های 
رفتاری هم جهت با جامعه است؛ چراکه  بالطبع انسان است و ایرانی و در این بافت فرهنگی رشد یافته است؛ ولی 
در بســیاری از ویژگی ها و گفتمان ها، از آنجایی که خود را پیشــاهنگ می داند یا می دانند و خود را از جامعه جدا 
کرده اند و زیست دیگری دارند، منجر به این شده که برون داد های اندیشگی و زیست معاشرت پذیرشان ویژگی های 

خاص و متفاوتی از جامعه ای که در آن زندگی می کنند، داشته باشد. 
تحلیل رفتار تاریخی و در مواردی جغرافیایی و فکری و حتی اقتصادی و سیاســی روشــنفکری ایران، همواره 
بخش مغفول مانده یا به عبارت دیگر کمتر بهاداده شــده از منظر جامعه شناســی ایران بوده اســت؛ به طوری که 
همواره بخشی از جامعه شناسان به دلیل قرارگیری بر سکوی روشنفکری، نگاه موشکافانه به خود و همفکرانشان 
را کنار گذاشــته یا اگر در دایره روشنفکری خود را تعریف نکرده اند، هرگز نگاه و نقد خود به روشنفکری را مطرح 
نکرده و به محافل دوســتانه بســنده می کردند و ترجیحشــان همواره بر نگاه به جامعه به صورت یک کل واحد 

 حسین گنجى
مدیر روابط عمومى سازمان اسناد و کتابخانه ملى ایران
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ویژه نامه یادمان دکتر محمد امین قانعى راد

امینى که براى جامعه شناسى 
رادمردى بسیار کرد

کسی نبود که از شــنیدن خبر درگذشت دکتر قانعی راد مبهوت نشود؛ دلیلش هم بی خبری از بیماری 
ایشان نبود؛ چراکه روزبه روز ضعف جسمانی اش مقابل دیدگانمان بود. شاید دلیلش این بود که قانعی راد 
را آدم ایســتادن و امیدواربودن می شــناختیم و افتادن و مرگ را به قامتش نمی دیدیم. در تمام دو سالی 
کــه در جدال با بیماری، زندگی را زندگی می کرد و به قول خــودش با نزدیکی به بیماری «موقعیت های 
اجتماعی مرگ را می شــناخت»، لحظه ای آرام و قرار نداشت. از شور ســخنرانی هایش کاسته نشده بود 
و دغدغه هایش چنان بود که اگر جایی را می شــناخت که می تواند ذره ای اثربخشــی بر امید اجتماعی و 
اصالح اوضاع داشــته باشد، حضور داشت. می خواند و می نوشت و می شد مدام در عرصه عمومی او را 
دید و خواند. هربار از ســالمتی اش جویا شدم، زبان شکوه او را نشنیدم و با عبارت «باالخره هست دیگه»، 
جدال واقعی اش با بیماری نمایان می شــد؛ مانند تمام جدال های عمرش. قانعی راد اهل جدل بود. اهل 
گفت وگــو بود. واقعیت هــا را می دید. واقعیت ها را می گفت. در گفتن ایــن واقعیت ها اصل بر تبیین های 
اجتماعی درســت و عینی بود تا ذائقه مخاطبانش؛ مخاطبانی که متکثر و متنوع بودند. به عنوان کســی 
که در تمام عمر برای نهادســازی علم اجتماعی کوشــید و فرد شناخته شده انجمن جامعه شناسی ایران 
بود، جلســات زیادی می رفت. با کسان زیادی می نشست که می خواستند اعتبارشان را از نهادهای علمی 
– مدنی به دست آورند. نشست و برخاست با بزرگان، صراحت کالم و تیزی قلمش را نگرفته بود؛ چراکه 
محل استقرارش را در جامعه و جامعه شناسی می دید و ذره ای درباره آن تردید نداشت. هیچ موقعیت و 
مقامی برایش ارزش این استقرار و قرار را کم رنگ نمی کرد و همین بود که امین جامعه شناسی ایران شد.   
درست در زمانی که دانشگاه استادان و جامعه شناسان را به فاصله گرفتن از فضای عمومی فرامی خواند 
و اصرار داشــت تفاوت کار عمومی و برای مردم کار کردن را با کار علمی و دانشــگاهی به رخ بکشاند، در 
زمانه ای که اســتادان خوب نه بر اثرگذاری اجتماعی شــان که به تعداد مقاالت پرارجاع خود در نشریاتی 
که برای خواندن عموم نیست شــناخته می شدند، قانعی راد جامعه شناس عمومی بود. در زمانی که نام 
بخش بیشــتري از اســتادان را  جز بر سردر دفاتر دانشگاهیشــان یا روی پایان نامه هایی که با دانشجو کار 
کرده انــد یا حضورشــان در کنفرانس های فقــط علمی (نه عمومی) نمی توان دیــد، او برای مردم حرف 
می زد. تحلیل هایش به کار جامعه می آمد؛ هرچند که مقاالت و کتاب های پرارجاع علمی هم کم نداشت. 
واقعیت این بود درگیر بازی علمی بودن یا نبودِن کنش های اجتماعی جامعه شناســان نشده بود و اصرار 

شت
اددا

ی

داشت علم را در نهاد علم بشناساند. اولین مواجهه من در مقام شاگردی ایشان در کالس، درست با همین 
باور او همراه بود. او کســی بود که اصرار داشت یادمان بدهد دانشجوی دکترا بودن و استادشدن با عالم 
بودن متفاوت اســت و عالم باید کنشــگر نهاد علم باشد. نهاد علم نیز تنها متکی بر مقاله، کتاب و کالس 
نیست. تمام روابط ما و همه سازوکارهایی که این روابط می آفریند، در نهاد علم اثرگذار است. برای همین 
اعتقادش به ســازماني علمی که روابط بین کنشگران را تسهیل کند، خانه دومش انجمن جامعه شناسی 
شد؛ انجمنی که دوره مدیریتش از سخت ترین دوران بود. دکتر قانعی راد ریاست انجمن را زمانی بر عهده 

داشت که روزبه روز مشکالت جامعه شناسی و علم انسانی بیشتر می شد.
از طرفــی، حفظ فضای نقاد جامعه شناســی در زمانه ای که نقد بهای فراواني داشــت، جز به همت، 
تــالش و مجادله روزبه روز ممکن نبود. صحنه عمومــی جامعه از گفت وگوهای انتقادی و صدای برخی 
از طیف ها خالی شــده بود، امیدواری اندکی برای جامعه شناسان وجود داشت، جامعه شناسی و دانشگاه 
چند ســال را با همه سختی هایش پشت ســر گذاشته بودند و در چنین شــرایطی، بودن و ماندن انجمن 
جامعه شناســی و خاموش نشدن چراغ بحث و انتقاد در آن، از موفقیت هایی بود که ریاست وقت انجمن 
آفرید. در شــرایطی که حتی بقای انجمن را به خطر می انداختنــد،  می دیدیم که حرص می خورد و تمام 
تالشش مصروف هموارکردن فعالیت در انجمن بود. هرچند قانعی راد در زمینه های مختلفی به فعالیت 
پرداخت؛ اما برای مایی که در هشــت ســال دوران ریاست جمهوری گذشــته، مشکالت جامعه شناسی و 
نهــاد علــم را به خاطر داریــم و رد انواع محدودیت ها و ممنوعیت ها را بر قامت دانشــگاه،  اســتادان و 
دانشجویان دیده ایم، مهم ترین اثر قانعی راد روشن نگه داشتن چراغ جامعه شناسی است؛ چراغی که چراغ 
امید ما بود. انجمن جامعه شناسی خانه دوم دکتر قانعی راد بود؛ چراکه محل شکل گیری همان باورهایی 
بود که او مدام در «توســعه علوم انســانی» و «جامعه شناسی کنشــگران علمی در ایران» به آنها اشاره 
می کــرد. محل پرداختن به دغدغه هایی بود کــه در «ناهم زمانی دانش» دیده بود. برای همین بود که در 
ســال های سخت هرگونه فعالیت دانشگاهی، به سختی از میان فارغ التحصیالن یا استادان، چه در تهران 
و چه در دانشــگاه های خارج از تهران، یارگیری می کرد. هیچ زمانی را برای گسترش فعالیت های انجمن 
جامعه شناسی از دســت نمی داد. روزی که در جلسه دفاع رساله دانشگاهی ام حاضر شده بود، پیشنهاد 
فعال سازی گروه جامعه شناســی اقتصادی انجمن را داد. آن قدر پیگیری کرد تا در اولین همایش ساالنه، 
این گروه به رســمیت شــناخته شــود و مدام پیگیر فعالیت های آن بود. به نهاد علم باور داشــت و برای 
باورش از هیچ تالشــی دریغ نکرد؛ حتی اگر رسیدن به این باور، سختی ها، نامالیمات و مشکالت زیادی را 
رودرروی کسی می گذاشت که می توانســت پله های ترقی آکادمیک را به راحتی تنها با نگاشتن مقاالت و 

کتاب هایش باال برود.  
دکتر محمدامین قانعی راد بدون شــک هم اســتادی توانا و هم جامعه شناســی بود که درد زمانه را 
می شــناخت و زبانش در بازگویی دردها لکنت نداشــت. هیچ وقت نگذاشت مصالح و منافع وقت، باعث 
جدایی اش از جامعه شود و همین او را بزرگ و اثرگذار کرده است؛ اثری که امروز موافقان و مخالفانش به 
آن معترف اند. تا زمانی که نهاد جامعه شناسی در جامعه ما نفس می کشد، دکتر قانعی راد زنده و حاضر 
در آن حضور دارد و نمی توان از مرگ او و اندیشه اش حرفی زد. حضور جسمانی او محقق نمی شود؛ اما 
او و فکر او هســتند، نفس می کشند،  بزرگ می شوند و ان شــاءاهللا بارور خواهند شد. امید که روحش شاد 

و آرام باشد.

 سمیه توحیدلو
عضو هیئت علمى پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى  

و مدیر گروه جامعه شناسى اقتصادى انجمن جامعه شناسى

شمع پرفروغ شت
اددا

جدید و تغییراتی که به زعم او مثبت بود و متعاقب انتخابات ســال ۹۲ در ایران رخ داده بود. از خوش بینی ی
او به تعامل ایران و غرب و بســیاری ســخن های دیگر... نکته جالبی که به خوبی از آن دیدار در خاطر دارم، 
پرســش مرحوم قانعی راد از والرشتاین درباره شناخت او از جامعه شناسان بزرگ ایرانی بود و پاسخ وی که 
صرفًا «دکتر علی شــریعتی» را می شــناخت. برای همه ما جالب بود که پس از گذشــت حدود ۳۶ سال از 
درگذشت دکتر شریعتی و ظهور و نشو و  نمای دیگر اندیشمندان و جامعه شناسان بلندآوازه ایرانی، کماکان 
شــریعتی شناخته  شده ترین چهره جامعه شناسی ایران برای والرشــتاین بود. همین موضوع نیز سبب شد تا 
دکتر خانیکی در جلسه ای در محل باغ فردوس از احسان و سارا شریعتی دعوت کند تا دیداری با والرشتاین 
داشته باشند و با او راجع به شناختش از آراء و اندیشه های پدر سخن بگویند. در آنجا باز هم هم صحبتی و 
شنیدن از دکتر قانعی راد ساعات به یادماندنی و خاطره انگیزی بود که در آن جلسه تجربه می کردم. آشنایی 
من با دکتر قانعی راد که با ســفر والرشــتاین به ایران آغاز شــده بود، با پیگیری آراء و نظرات ایشان و حضور 
در برنامه های پیوســته و مستمر سخنرانی هایشــان و گاهی نیز برگزاری برنامه های مشترک میان انجمن ما 
(مطالعــات فرهنگی و ارتباطات) و انجمن جامعه شناســی ادامه یافت.  ماه ها و ســال های درس آموزی و 
تلمذ ما از محضر استاد از پی هم می گذشت که ناگهان دو سال پیش، از شنیدن خبر ابتالی ایشان به سرطان 
در بهت و حیرت فرو رفتیم. همه امید داشــتیم روند درمان به بهبودی اســتاد منجر شــود ولی هر روز که 
می گذشت، از روشنی آن شمع پرفروغ کاسته می شد و اندام الغرش،  تکیده تر و نحیف تر و موهای سپیدش 
هر روز بیشتر و بیشتر می شد و ما جز دعا و امیدواری و بغضی که هر روز بیشتر فرو می خوردیم، چاره دیگری 
نداشــتیم. آخرین بار کمتر از یک هفته قبل از پرکشــیدن روح بلندش،  به اتفاق دکتر خانیکی در منزل استاد 
به دیدارش رفتیم. همچون همیشــه استوار و پرامید و پر از انگیزه برای به اتمام رساندن فعالیت های علمی 
و پژوهشــی نیمه کاره  اش. عادت به گالیه و شکوه نداشت، ولی بیماری چنان دست بر گلوی نحیفش نهاده 
بود که به ســختی توان ســخن گفتن و راه رفتن داشت. می گفت یک هفته اســت که بدنش قفل کرده و جز 
ســرم هیچ غذا یا داروی دیگری را قبول نمی کند.  دکتر خانیکی مثل همیشــه کوشید تا به یاری خاطرات و 
حکایت های نغز و شیرینش از تلخی فضا بکاهد و استاد نیز مانند همیشه با لبخندی بر لب همراهی می کرد 
اما همه می دانســتیم که به احتمال زیاد این دیدار، دیدار آخر خواهد بود. چند روز بعد و در آستانه عید فطر 
صدای گرفته و اندوهگین دکتر خانیکی همچون پتکی بر ســرم کوبیده شــد که از پشت تلفن می گفت: من 

عازم منزل مرحوم دکتر قانعی راد هستم...

ســابقه آشــنایی کوتاه ولی عمیق و عاطفی من با مرحوم دکتر محمدامین قانعی راد به اســفندماه ۹۲ 
برمی گردد؛ زمانی که برای اســتقبال از امانوئل والرشــتاین، جامعه شــناس پرآوازه آمریکایی -که به دعوت 
انجمن جامعه شناســی ایران برای ســفری یک هفته ای بــه ایران آمده بود- به اتفاق دکتــر قانعی راد، دکتر 
سراج زاده، دکتر محمد فاضلی و پژمان موسوی عازم فرودگاه امام شدیم. دعوت از والرشتاین برای جامعه  
دانشگاهی و سپهر جامعه شناسی ایران اتفاق بزرگی بود که به سعی و همت مرحوم قانعی راد -که در آن 
مقطع ریاســت انجمن جامعه شناسی ایران را بر عهده داشتند- محقق شده بود و برای من که در آن زمان 
به تازگی در دوره دکترای ارتباطات پذیرفته شــده بودم، گفت وگو با این اندیشــمند صاحب نام افتخار بزرگی 
بود. پس از ساعتی انتظار در پاویون فرودگاه، والرشتاین و همسرش از راه رسیدند و به گرمی از طرف زنده یاد 
دکتر قانعی راد مورد استقبال قرار گرفتند. به  خاطر دارم که در آن مقطع، ایران در اقدامی متقابل تصمیم به 
انگشت نگاری از اتباع آمریکایی گرفته بود و چقدر مرحوم دکتر قانعی راد کوشید تا برای حفظ شأن و اعتبار 
و منزلت علمی پروفسور والرشتاین این اقدام درباره او انجام نشود و سرانجام هم با رایزنی با وزارت خارجه 
و دفتر رئیس جمهور موفق شــد تا مسئوالن فرودگاه را متقاعد کند که در مورد این دانشمند بزرگ ۸۳ ساله 
استثنا قائل شوند. در آن دیدار که ساعتی به درازا کشید، از ایران و جامعه شناسی در ایران و نگاه والرشتاین 
به آنها و امکان تعامل و تبادل اندیشــه با اندیشــمندان و جامعه شناســان ایرانی با او سخن گفتیم. از ایران 

 علیرضا فرزین
دانشجو
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ویژه نامه یادمان دکتر محمد امین قانعى راد

درباره مردى
 که تجسم ایده هایش بود

شت
اددا

علم و نهادهای علمی، اعتباري علمی داشــت و محل ارجاع فراوان در پژوهش های این حوزه تخصصی ی
جامعه شناسی به شمار مي رفت.  نه فقط زندگی پربار علمی و اجتماعی او، بلکه نحوه مواجهه او با مرگ 

نیز می تواند الگوی دیگرانی مانند من قرار گیرد.
 «تاد می» در کتاب «مرگ» می نویســد: یاد آوری اینکه روزی خواهیم مرد، این اثر را بر زندگی مان دارد 
کــه از میان انبــوه کارها و دغدغه های روزمره، بتوانیم مهم ترین  شــان را انتخاب کنیم (نگاه کنید به مرگ 
(۱۳۹۲) نوشــته تاد می، ترجمه رضا علیزاده، نشــر گمان). قانعی راد دو سال با سرطانی پیشرفته مواجه 
بــود که او را در مواجهه ای دائمی با مرگ نگه می داشــت؛ اما او آن چنان خونســرد و بی تفاوت با چنین 
وضعیتی مواجه شد که مرگش با وجود اطالع همگان از بیماری او، ناگهانی جلوه کرد؛ چراکه حتی تا یک 
روز قبل از درگذشتش نیز در تماس با دوستان و همکارانش، پیگیر کار مقاله ها، همایش ها و نشست های 
علمی بود. ۲۴ ســاعت قبل از فوتش قرار بود در نشستی علمی با موضوع «مسائل توسعه علوم انسانی 
در ایران» شرکت کند که خودش در تماس با برگزارکنندگان، نشست را به دلیل وخامت حالش لغو کرده 
بــود. مــرگ او برای همه ما ناگهانی بود؛ چــون همواره او را بی اعتنا به بیماری جدی و پیشــرفته اش، تا 
آخریــن لحظات در حال کار و فعالیت علمی و اجتماعی می دیدیم؛ مهم ترین کارهایی که او در دو ســال 
پایانــی زندگی اش، با وجود آگاهی از نزدیکی به مرگ، زمان ارزشــمند باقی مانده تا مرگ را به انجام آنها 

اختصاص  داد.
محمدامین قانعی راد، کســی اســت که فعاالنه برای تغییر واقعیت بر مبنای یافته های پژوهش های 

علمی اش پا به میدان گذاشت و کسی است که ایده هایش را به معنای واقعی کلمه زندگی کرد. 
یادش گرامی و ماندگار

حواســم نیســت، جامعه علمی جامعه شناسی به هم ریخته اســت، باید گردهم آییم و فکری بکنیم؛ 
ناخودآگاه شــماره دکتر قانعی راد را می گیرم، یکهو به خــودم می آیم و یادم می آید که مصیبت، آنچه ما 
را به هم ریخته اســت، همین ازدست دادن اوست؛ کســی که یکی از سامان دهندگان اصلی به کنش های 

جمعی جامعه شناسان در سال هاي اخیر بوده است.
کســانی که خودشــان برای تحقق ایده هایشان در عمل آستین باال بزنند، دســت کم در دانشگاه بسیار 
معدودند. الگوی رایج تر در میان آکادمیســین ها این اســت که گوشه اتاق هایشــان در دانشگاه بنشینند و 
حرف ها و ایده هایشــان را در قالب کتاب و مقاله منتشر کنند. محمدامین قانعی راد یکی از استثناهاي این 
قاعده بود. در اوایل دهه ۸۰، قانعی راد بر مبنای نظریات ناظر بر نقش مهم اجتماعات علمی در رشــد و 
شــکوفایی تولید علم، پژوهش  مفصلی درباره تعامالت و ارتباطات در جامعه علمی علوم اجتماعی در 
ایران انجام داد و ضعف این تعامالت و ارتباطات میان کنشگران عرصه علوم اجتماعی در ایران را نتیجه 
گرفت (نگاه کنید به قانعی راد (۱۳۸۵) تعامالت و ارتباطات در جامعه علمی: بررسی موردی رشته علوم 
اجتماعی). می شد مانند دیگر دانشمندان علوم اجتماعی، این پژوهش نیز گوشه کتابخانه ها خاک بخورد، 

بدون اینکه کسی بر مبنای یافته های آن، درصدد تغییری در واقعیت برآید. 
قانعی راد از استثناهایي بود که خود یک تنه وارد میدان تغییر واقعیت بر مبنای یافته های پژوهش اش 
برآمد. او فعاالنه وارد انجمن جامعه شناسی شد و از سال ۸۹ تا ۹۵ برای دو دوره متوالی ریاست انجمن 
را بــر عهده گرفت. در دوره ریاســت او بر این انجمن، نه فقط تعــداد گروه های علمی- تخصصی انجمن 
جامعه شناســی چندبرابر شــد، بلکه تعداد همایش ها و نشست ها نیز رشــدي تصاعدی به خود گرفت. 
در دوره ریاســت او بــر انجمن جامعه شناســی، کمیت و کیفیت تعامالت و ارتباطــات در اجتماع علمی 
جامعه شناســان افزایش شایان  توجهی یافت و بر حساسیت و مواجهه فعاالنه آنها با تحوالت اجتماعی 

و سیاسی افزوده شد.
کنــش فعاالنه قانعی راد برای پیگیــری تحقق ایده هایش در واقعیت، همواره الگوی دانشــجویانش 
ازجمله من بوده و خواهد بود. زمانی که تصمیم به عضویت در شورای شهر گرفتم، دکتر قانعی راد پیش 
چشــمم بود؛ مردی که جامعه شناسی را از کالس های کســالت بار دانشگاه بیرون کشید و به متن جامعه 
وارد کرد، مردی که در تمام ســال های اخیر، ســامان دهنده اصلی به کنش های جمعی جامعه شناســان 
بود و در همان  حال، یکی از معتبرترین جامعه شناســانی بود که در حوزه تخصصی خود، جامعه شناسی 

 بهاره آروین
جامعه شناس و عضو شوراى شهر تهران

او 
یک سالک بود
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برای گســترش مفاهیم، گفتمان و به طور کلی علــوم اجتماعی، به طور ویژه خود را موظف می کرد 
که دســت رد به ســینه  هیچ روزنامه نگار و خبرنگاری نزند. تلویزیون و رادیــو، روزنامه ها و مجله ها 
برایش حکم یک توســعه دهنده داشــتند که قرار بود از تمام ظرفیت شــان برای صحبت از جامعه 
و برای جامعه، اســتفاده شــود. تحملش در شــنیدن نظر مخالف و صبوری اش در رنج دوران- که 
همــه می دانیم چــه بد دورانی بود- بی نظیر و مثال زدنی بود. شــاید برای همیــن هم بود که همه  
طیف هــا و گروه هــا – فارغ از اختــالف نظرهــای بنیادینی که با او داشــتند- برایــش بیش از حد 

احترام قائل بودند. 
قانعی راد از معدود اســتادان علوم اجتماعی مؤمن به اصل گفت وگو بود. جامعه شناسی امیدوار 
و امیدواری نزد او فقط یک شعار سانتی مانتال نبود! او امیدوارانه زیستن را از خود شروع کرد و بارها 

رو در روی جامعه ایستاد و همه را تشویق به امیدواری کرد. 
آخریــن باری که او را دیــدم، چند هفته قبل از مرگش بود، با او درباره  ســفر مصاحبه کردم. تیتر 
آن گفت وگو را با کمک خود ایشــان از شــعر موالنا وام گرفتم که می گوید: ســفر از خویشتن باید چو 
با خویشــی ســفر چه بود؟ حاال که زمان دریغا گفتن ماست از سفر آخرت این استاد دوست داشتنی، 
می خواهم بگویم قانعی راد مصداق مســلم این نوع بی خویشــی در تمام ادوار کار و فعالیتش بود. 
بــرای آنانی که او را از نزدیک می شناســند، محرز اســت که درد جســمانی و منفعت خودمدارانه، 
هیچ گاه او را از رســالتی که برای خویش تعریف کرده بود، باز نداشت. زندگی دانشمندانه و عالمانه  
او، بی شــک مصداق نوعی ســلوک معنوی و عرفانی بود که مســیرش از گذشــتن از خویشتن و در 
عوض دیدن دیگران و برداشــتن درد از کالبد زخمی جامعه می گذشت، و او چه سالک خوبی در این 
مسیر دشــوار بود. حاال که به دســتاوردهایش نگاه می کنم، می بینم که دردهای جامعه را با عینک 
جامعه شناســی خوب می دید، اما فقط به مشــاهده اکتفا نمی کرد بلکه همچون یک پزشــک ماهر 

دست به کار مرهم گذاشتن می شد.  
روزگار اما هیچ مرهمی برای زخم های او در جیب نداشــت... ســرطان توانش را فرسود و روزگار 
مثل همیشه به رسم تاریخ، بهتریِن ما را سوا کرد و با خود برد. حال ما ماندیم و یک جای خالی بزرگ 

که حاالحاالها پر نخواهد شد. عجب داغی است... 

عجب ســوگی اســت، حتی حاال که دارم این یادداشــت را می نویســم ســرم داغ شــده است؛ 
محمدامیــن قانعی راد برای ما که علــوم اجتماعی خوانده ایم و بعدها ژورنالیســم اجتماعی را به 
عنــوان حرفه و کســب وکار برگزیدیم، بی شــک فقط یک نام نیســت. او یک مکتب بــود، مکتبی که 
عصاره و جانش، اعتقاد به نهاد ســازی، گفتمان ســازی، ترکیب عمل و نظــر و از انزوا رهاندن علوم 
اجتماعــی بــود. ازاین رو در فقدان او، چیزی که از دهن می افتد یک نام نیســت، چیزی که از حافظه 
گوشــی پاک می شــود یک کانتکت نیســت و تنها یک صندلی نیســت کــه از دانشــگاه و انجمن و 
پژوهشــکده بعد از مرگ او حذف می شــود. نه... این مرگ، مرگی دگر است به اعتبار اینکه قانعی راد 

انسانی دگر بود. 
من از ســال ۸۶ که دانشــجوی دانشکده  علوم اجتماعی شــدم، او را می شناسم. چیزهای زیادی 
از او بــه یــاد و یــادگار دارم. در خاطرم قانعی راد مردی ســربلند و بلندقامت اســت کــه با غرور و 
بدون تکبر قدم بر می داشــت و از معدود کســانی بود که پرنســیپ خاصی داشــت و این پرنسیپ 
را بــه علوم اجتماعی و انجمن جامعه شناســان هم اعطــا کرده بود. بلندنظر و اهــل فن بود و در 
ســخت ترین روزهای علوم انســانی و علوم اجتماعی بیرق برترین نهاد جامعه شناســی ایران یعنی 
«انجمن جامعه شناســان ایران» را برافراشــته نگه داشــت. رســانه برایش معنای خاصی داشت و 

 میترا فردوسى
روزنامه نگار



8

139
ر 7

2 تی
   

به 
شن

ویژه نامه یادمان دکتر محمد امین قانعى راد

شاهد قطبى شدن
عزادارى ها هستیم

«مقاله ای که درباره فرهنگ عزاداری های جامعه امروز پیش روی شماســت،  بخشــی از صحبت های 
منتشرنشــده مرحوم دکتر محمدامین قانعی راد اســت که از سوي فرزندانش در اختیار ما قرار داده شده. 
فایلی صوتی که از ســوي خبرنگار اجرا شــده و پیش روی شماســت، نگاه دکتر محمدامین قانعی راد به 
فرهنگ عزاداری و انواع عزاداری در جامعه امروز ایران اســت».  مراسم عزاداری پیش از این یک عرصه 
پذیرش و هم شــکلی بود؛ منظور از پذیرش این است که کســانی که در مراسم مذهبی شرکت می کردند، 
معموال ذهن خود را در اختیار کســانی می گذاشــتند که این مراسم را طراحی کرده بودند، خواه به عنوان 
ســخنران یا مداح یا هرکس دیگری که جلسات را اداره می کرد، افراد هم به شیوه پذیرا و انفعالی در این 
مراســم شرکت می کردند. از طرف دیگر، یک نوع هم شکلی در مراسم وجود داشت و خود مراسم نیز این 
هم شــکلی را تقویت می کرد. این هم شکلی در نوع پوشــش، گفتار و رفتار مشخص می شد. هم شکلی از 
نظر لباس، پوشــش و شیوه رفتار ظاهر می شد؛ مثال خود لباس مشکی یک نوع هم شکلی بین افراد ایجاد 
می کرد. اساســا یک مراسم مذهبی، این نقش را داشت که احســاس هم شکلی و احساس وحدتی را که 

وابسته به هم شکلی  بود، بین کسانی که در مراسم شرکت می کردند، ایجاد کند. 
به نظر می رسد با یک سری از تحوالت ایجادشده، حداقل در بین برخی از طبقات و اقشار اجتماعی،  مراسم 
عزاداری در سبک زندگی جذب می شود و به نوعی با سبک زندگی پیوند  می خورد. چیزی که در سبک زندگی 
حائز اهمیت اســت، مســئله خودابرازی و بیان خویشــتن و نشــان دادن تمایز و تفاوت هاست و یک نوع عدم 
انفعال و مصرف کننده غیرمنفعل بودن در آن مشهود است. اینجا فرد، پدیده عزاداری و نهادهای جانبی را به 
شــیوه ای تبدیل به یک مصرف فرهنگی کرده و سعی می کند در این مصرف فرهنگی تمایز خود را نشان دهد. 
این تمایز می تواند خود را در نوع لباس، پوشــش و ســبک رفتار نشان دهد. بنابراین ما شاهد هستیم در برخی 
از موارد، این مراســم مذهبی به نحوی نوعي تنوع افرادی را که در مراسم شرکت کرده اند، بازنمایی می کند و 
افراد از این فرصت برای خودابرازی و تجلی ســبک زندگی خود اســتفاده می کنند؛ به ویژه اینکه ما در جامعه 
اجتماعی ایران، با فقدان مراســم شادی جمعی روبه رو هســتیم؛ بنابراین فرصت های خودابرازی به مراسم 
مذهبی که عمدتا مراســم عزاداری هستند، منحصر شده است. با این حال شما می  بینید که مراسم عزاداری در 

حال چندگونه  شدن و چندرنگ شدن است و طبیعتا مقداری از غم انگیزی آن نیز کاسته می شود. 
نکته دیگری که با تحوالت اخیر جامعه همراه اســت، زنانه شــدن فضاهای عمومی جامعه اســت که در 
مراســم عزاداری نیز صدق می کند و شــما شاهد حضور گســترده زنان در این تیپ مراســم هستید. حتی در 
صف هایی که افراد می ایستند تا غذای ایام عاشورا را دریافت کنند، می بینید زنان حضور بیشتری در این صحنه ها 
دارند و به این ترتیب می  بینیم که مراسم عزاداری در ایران تحوالت فرهنگی را نیز در کشور بازنمایی می کند.  اگر 
بخواهیم به جز این عامل از عوامل دیگری یاد کنیم، به نظر می رســد واکنشي نیز در برابر سیاسی شدن مراسم 
عزاداری وجود دارد؛ یعنی ما در مواردی شاهد آن هستیم که مراسم عزاداری سیاسی می شود و با مفاهیم و 
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پیام های سیاسی همراه است و این مسئله یک سری واکنش را در بخشی از شهروندان ایجاد کرده تا این مراسم 
را فرهنگی کنند و سعی می کنند مراسم را حفظ کنند، ولی معنای آن را تغییر دهند. در واقع یک نوع بازیابی 

مراسم را از سوي جامعه یا حداقل بخشی از اقشار اجتماعی شاهد هستیم. 
به این ترتیب، شاید شاهد قطبی شدن عزاداری ها باشیم؛ یعنی سبک های مختلف عزاداری که بروز پیدا 
می کنند و می شود آن را در سه سبک عزاداری های سیاسی، فرهنگی و سنتی خالصه کرد. در نتیجه شاهد 
تنوع در ســبک های مختلف عزاداری نیز هســتیم که حداقل می شود سه سبک آن را تشخیص داد؛ سبک 
عزاداری های سیاســی تر، سنتی تر و فرهنگی تر، این سه سبک هستند. اگر نخواهیم بگوییم این عزاداری ها 
صرفا سیاسی، سنتی یا فرهنگی هستند، اما گرایش هایی به سوي این سه سبک دیده می شود و اینجاست 
که این ســه سبک با اقشــار و طبقات مختلف اجتماعی و حتی گرایش هایی با شمال شهر و جنوب شهر 
و مرکز شــهر پیوند پیدا کرده و هرکدام اینها می توانند بر مبنای شــرایط ویژه خود تجزیه و تحلیل شوند و 
ویژگی های سنتی، فرهنگی و سیاسی آنها برشمرده شود. به هرحال، کمبود عرصه های حضور و مشارکت 
اجتماعی تا حد زیادی از عواملی اســت که به فرهنگی شدن این مراسم کمک می کند و از طرف دیگر، به 
صورت ناخودآگاه می تواند نوعي تقابل اجتماعی به دلیل سیاسی شــدن مراســم عزاداری ایجاد شود که 

ممکن است در فرهنگ عمومی بروز یابد. 
بحث دیگر این اســت که معموال گروه های اجتماعی سعی می کنند مراسم رسمی را به نحوی کارناوالیزه 
و چندصدایی برگزار کنند و یکی از این مراســم رســمی می تواند مراســم عزاداری مذهبی باشد که به نحوی 
افراد در آن مشارکت می کنند، اما سعی می کنند تک صدایی حاکم در این مراسم را بشکنند.  شرکت در مراسم 
رسمی، فرصتی را برای کارناوالیزه کردن یا چندصدایی کردن این مراسم برای شهروندان فراهم می کند. در همه 
جوامــع، وقتی فرصت های چندصدایی در جامعه و فرصتی برای اینکه افراد صدا و تفاوت و تنوع خودشــان 
را ابراز کنند و نشــان دهند، کم است،  افراد سعی می کنند از فرصت های موجود در این راستا استفاده کنند. در 
جامعه ایران نیز جایی که فرصت حضور در فضاهای جمعی ایجاد می شود، همین مراسم عزاداری به ویژه در 
نبود مراسمی که مربوط به شادی جمعی است (که آن هم اگر باشد به نحو خاص از آن استفاده می شود) به 
این دلیل که فرصت بازنمایی جمعی کم است. بنابراین خود مراسم عزاداری و روزهایي مثل تاسوعا و عاشورا 
و اربعین، تبدیل به فرصتی می شــود که افراد حضور پیدا می کنند تا اقتدار تک صدایی حاکم بر مراســم را به 
نحوی به چالش بکشانند. مراسم جمعی فرصتی برای به چالش کشیدن نظم رایج نیز است؛ البته منظور از این 
نظم متعارف و رایج، همان روایت خاص و رسمی اي است که از یک مراسم جمعی در جامعه ارائه می  شود. 
نکته دیگری که می خواهم به آن اشــاره کنم، این اســت که در جامعه مــا موقعیت های عزاداری در 
حال افزایش اســت و فقط بحث ایام دهه محرم نیســت. ما شــاهد هســتیم روزهای مختلفی به عنوان 
روزهای عزاداری اعالم می شوند. حتی روزهایی که در چند دهه قبل نبوده اند یا به آنها توجه نشده است، 
اکنون برجسته می شــوند و رســانه های جمعی آنها را مطرح می کنند. این افزایش روزهای عزاداری که 
طبیعتا همراه با افزایش کاربرد نمادهای دینی اســت، به نحوی به فرســایش این نمادها منجر می شود. 
وقتــی هر روز عزاســت، به این معناســت که هیچ روزی عزا نیســت و زمانی که فقــط روزهای خاص و 
انگشت شــماری در ســال عزاداری داریم، آن  عزا می تواند معنادار باشــد. بنابراین یکی از کارکردهای این 
تالشــی که براي افزایش روزهای عزاداری در جامعه صورت می گیرد، به نحو ناخواســته این اســت که 
موقعیت های عزاداری را عادی ســازی می کند. وقتی موقعیت های عزاداری عادی شود، در زندگی روزمره 
جذب می شــود و شــما تفاوت معناداری بین این روز با روزهای دیگر احساس نمی کنید. به قول معروف، 
اگر همه شب، شب قدر بودی، شب قدر بی قدر بودی... . اگر قرار است که قدر شب قدر را بدانند، باید هر 
شب شب قدر نباشد.  درباره موقعیت  روزهای عزاداری نیز چنین شرایطی وجود دارد، به نحوی که به نظر 
می رسد افزایش موقعیت های عزاداری آن را بی معنا می کند؛ همان طور که افزایش جشن ها و شادی های 

ملی هم می تواند یک نوع بی معنایی فرهنگی را ایجاد کند. 
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به هر حال از نظر اجتماعی، منشــأ توسعه در یک اجتماع می شود؛ وقتی 
انسان ها عالقه داشته باشند موفق شوند و برون گرایی و این مباحث. این 
چیزی بــود که به نظرم زنده یاد دکتر قانعی راد را برای جامعه شناســی 
ایران، عضوي بسیار مؤثر، جامعه شناسي مهم و اثرگذار و افق گشا کرد و 
توانســت در تحوالت اجتماعی این چند دهه که ما با ایشان آشنا شدیم، 

بسیار تأثیر بگذارد.
  نقش ایشــان در تأســیس انجمــن جامعه شناســی و موفقیت  �

بیش از پیش این دو انجمن چه بود؟
به هر حال بزرگانی در حوزه تأســیس انجمن کار کردند و ایشــان هم 
در این مهم مشــارکت داشــتند و همین  اجتماع ســازی او در پیشــرفت 
انجمن تأثیر داشت. او به اینکه باید اجتماع ایجاد شود قائل بود و همین 
باعث می شد در انجمن نقش بســیار مؤثری داشته باشد. در دوره هایی 
که ایشــان در انجمن نقش داشتند و مســئولیت بر  عهده گرفتند، واقعا 
با عالقه بســیار زیاد، صادقانه تمام نیــرو و زمان  و فرصت های خودش 
را وقف کار در انجمن کرد، ارتباطاتش را توســعه داد، شــبکه اجتماعی 
انجمن را بیش ازپیش توســعه داد و... . در واقع کســانی کارهایی پیش 
از او انجــام داده بودند و قانعی راد و آقای دکتر ســراج زاده این کارها را 
در مقیاس بزرگ توســعه دادند و این واقعا تأثیر بســیار مهمی داشــت 
که نتیجــه حضور او بود. او توانســت در توســعه گروه های تخصصی 
انجمن جامعه شناســی، ارتباط انجمن جامعه شناســی بــا حوزه بیرون 
از جامعه شناســی و ســازمان های اجتماعــی، بخش هــای اقتصادی، 
ســازمان های دولتی، ســازمان های غیردولتــی، مخاطب  های عمومی 
و تعامالت اجتماعی انجمن مؤثر باشــد و شــاید می شود گفت این کار 
از همــان حوزه هایی بود که آقای دکتر قانعی راد در آن نظریه داشــت. 
یکــی از کتاب های مهم او «تعامالت ارتباطــات در اجتماع علمی» بود 
که در ســال ۸۵ منتشــر شــد. می شــود گفت قانعی راد یکی از کسانی 
بــود که نظریــه تعامالت اجتماعــی در علم را واقعا توســعه داد و در 
آن کار کــرد و عمــال هم در این زمینــه تجربه کرد، زیســت و فقط نظر 
نــداد. چیــزی را که در نظریه رســیده بود و کتاب کرده بود، در زیســت 
حرفه ای و زیســت علمی خودش واقعا به منصه ظهور رسید و خودش 

به آن پایبند بود.
  نگاه او با توجه به تخصصش در شرایط اجتماعی - سیاسی ایران  �

چگونه بود؟
در ارتباط با شــرایط سیاســی، من تصورم این بود که دکتر قانعی راد 
جزء دانشــمندان فوکویــی نبود و فکــر نمی کــرد راه برون رفتی وجود 
ندارد، اگر ما نگاهی مثل فوکو داشــته باشیم، به این نتیجه می رسیم که 
چنبره قدرت به نحوی اســت که راهــی برای رهایی از آن وجود ندارد و 
این نوعی فلســفه و رویکرد یأس و حداقلي بــرای جوامعی مثل ما که 
جوامع در حال شــدن هستیم، به وجود می آورد. قانعی راد درگیر این فکر 
نبود. فکری که قانعی راد بیشــتر با آن توانســته بود ارتبــاط برقرار کند، 
هابرماســی بود؛ یعنی برخالف فوکو که به برون رفت اعتقاد نداشــت، 
هابرماس معتقد بود می شــود از طریق حــوزه عمومی، کنش ارتباطی، 
زبان و اجتماعات راه رهایــی را پیدا کرد و پروژه مدرنیته را پروژه ناتمام 
می دانســت؛ نه اینکه پروژه پایان یافته و شکســت بداند. در نتیجه با این 
دیدگاه هابرماســی بود که قانعی راد و امثــال او، با بیم و امید همچنان 
کار می کردنــد و کار می کنند. به این معنا که ما از طریق زبان، گفت وگو، 
ارتباطات و کنش ارتباطی و حوزه عمومی می توانیم برای بشریت کاری 
کنیم، برای تقلیل مهارت ها و راهی برای برون شدن از طریق زبان وجود 
دارد. برای همین بود که ایشــان در حوزه تخصصی خودش برای ایران 

کار می کرد.
  آثار به جا مانده از دکتر قانعی راد را چگونه ارزیابی می کنید؟ �

آثار ایشــان را می شود به سه دسته و گروه تقسیم کرد. در درجه اول، 
او حوزه جامعه شناســی، علم و دانشــگاه را انتخاب کرده بود. از رساله 
دکتری اش که در حوزه رشــد و افول علم در ایران بود، کار را شروع کرد 
و بعــد در حوزه نظام علمی، در حوزه روابط علم، در حوزه دانشــگاه و 
کنشگران علمی کارهایی کرد، تحقیقاتی انجام داد و کتاب هایی نوشت. 
پس در درجه اول، برنامه پژوهشــی ایشان در حوزه جامعه شناسی علم 
و دانشــگاه بود. در درجه دوم، ایشان بر اساس همان دیدگاه هابرماسی 
روی گروه هــای مرجع ایران، نخبگان و روشــنفکران کار کرد. مثال فرض 
کنید خود هابرماس و روشــنفکران ایرانی را مرجــع قرار می داد یا مثال 
به راحتی از اندیشــه شریعتی اســتفاده می کرد. کتاب اخیرش که نتیجه 
پیمایش او بود، مشارکت سیاسی و اجتماعی نخبگان بود. مجموعه این 
کارها دســته دوم فعالیت او بود که در حوزه گروه های مرجع، نخبگان و 
روشــنفکران قرار می گرفت و در نهایت نوبت به سایر مباحث می رسید 

کــه در حــوزه مباحث اجتماعــی کار می کرد. در مجمــوع، توجه دکتر 
قانعی راد به نخبگان، گروه های مرجع و کنشــگران بود؛ بر اساس همان 

دیدگاهی که عرض کردم از هابرماس اقتباس کرده بود.
  آیا خاطره  مشترکي از او دارید؟ �

با مرحــوم قانعی راد از دهه ۷۰ در مؤسســه پژوهش آموزش عالی 
که برای تجدید ســاختار وزارت علوم با کسانی حلقه گفت وگویی بود و 
فعالیت می کردیم و من از آنجا با او آشنا شدم. بعد در دهه ۸۰ در گروه 
علم و جامعه در مرکز تحقیقات سیاســت علمی ســعادت همراهی با 
آقای دکتر قانعی راد را داشتم. همچنین دیگر حضور ما کنار یکدیگر، در 
انجمن جامعه شناسی بود که در آن گروه جامعه شناسی علم و معرفت 
رقم خورد. اینهــا در واقع حوزه هایی بود که من از این طریق با ایشــان 
خاطرات مشــترک کرده و معرفت ایشــان، صداقت ایشــان و ارتباطات 
بســیار خالق شان را واقعا از نزدیک تجربه می کردم. طرح های پژوهشی 
مشــترکی با ایشــان داشــتم که یکی در حوزه نقش انجمن های علمی 
در ایران بود که مقاله مشــترک ما بود و در ســال ۸۳ در رهیافت چاپ 
شــد، یکی در ارتباط با پدیدارشناســی تجربه های زیستی دانشجویان در 
دانشگاه بود که من و ایشان و محققان دیگری مثل جناب دکتر مرجانی 

و خانم قارون بودیم که این کار را می کردیم. 
در حوزه تحوالت بین نسلی، با ایشــان کار مشترکی داشتیم که خانم 
دکتــر زهرا محمدی هــم در این کار همــراه ما بــود و در حوزه تحول 
سازمانی وزارت علوم کار مهمی انجام دادیم که قبل از سال ۸۴ این کار 
انجام گرفت که زمان تئوری دکتر توفیقی و دکتر نیلی منفرد بود که بنده 

 به نظر من جامعه ایران االن به وضعیتی رسیده که نسل های 
جدید پی در پی دارند رشد پیدا می کنند، به صحنه می آیند و 

طبیعی است که کاری دکتر قانعی راد کرد طبعا در نسل های 
جدید جامعه شناسان، نسل های جدیدی که در انجمن 

جامعه شناسی و سایر انجمن های حوزه ایمنی اجتماعی در 
حال رشد هستند و ظهور پیدا می کنند و کارها و خالقیت های 

خودشان را در فرصت های مختلفی نشان می دهند

بــودم و آقای دکتر نعمت اهللا فاضلی و همین طور جناب دکتر قانعی راد 
که این کار را انجام می دادیم. اینها در واقع فعالیت های مشترک ما بود. 

 نقش دکتر قانعی راد چقدر می توانســت در حوزه جامعه شناسی  �
ایران حائز اهمیت باشد؟ 

من به ایران و جامعه شناســی ایران خیلی نخبه گرایانه و اراده گرایانه 
نــگاه نمی کنم. در جامعه ایران نســل های تازه ای در راه اســت؛ یعنی 
پدیــده عامه خــالق در ایران دارد شــکل می گیــرد؛ یعنی یــک پدیده 
رشــدی در ایران در حال شــکل گیري است که بر اســاس آن وضعیت 
نابازگشــتی در ایــران دارد شــکل می گیــرد؛ یعنی با رفتن یــک تعداد 
انسان های نخبه یا افراد برجســته، کار جامعه شناسی ایران یا کار حوزه 
عمومی ایران یــا کار جامع ایران معطل نمی مانــد، برای اینکه جامعه 
ایران به یــک وضعیت جنگلی نگی دارد حرکــت می کند و از وضعیت 
درختی نگی درآمده و دیگر چند تا درخت نیســت. مسئله جنگلی شدن 
اســت، چرا؟ چون ما در ایران شاهد گســترش گفتمانی تحول خواهی، 
گســترش گفتمانی روشــنفکری هســتیم و این تکثیر و رشد و افسونگی 

بدون بازگشت است.
 بــه نظر مــن جامعه ایران االن به وضعیتی رســیده که نســل های 
جدیــد پی در پی دارند رشــد پیدا می کنند، به صحنــه می آیند و طبیعی 
اســت کاری که دکتر قانعی راد کرد و زحمتی که امثال ایشــان کشیدند 
و ثمرات کار این انســان ها، طبعا در نســل های جدید جامعه شناســان، 
جامعه شناسان جوان، نســل های جدیدی که در انجمن جامعه شناسی 
و ســایر انجمن هــای حــوزه ایمنی اجتماعی در حال رشــد هســتند و 
ظهــور پیدا می کنند و کارها و خالقیت های خودشــان را در فرصت های 
مختلفــی نشــان می دهند، به بار خواهد نشســت و شــما ســال های 
پیــش رو خواهید دید که اینها با خالقیت هــای خیلی تازه تر و متفاوت تر 
و بذرهایــی که امثــال دکتــر قانعــی راد افشــانده اند و پراکنده اند، به 
صحنه خواهند آمد و نسل شــان در این ســرزمین از بین نخواهد رفت و 
دوباره در شــکل نسل های بســیار متفاوت، متنوع و خالق ایرانی ظهور 
پیــدا خواهند کــرد و جامعه ایران از این طریــق می تواند راه خودش را 

ادامه دهد.
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  مقصود فراستخواه، جامعه شناس ایرانی و عضو هیئت علمی مؤسسه 
پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی است. فراستخواه که مؤسس و دبیر 
علمی میز آینده پژوهی آموزش عالی در مؤسســه پژوهش و برنامه ریزی 
آموزش عالی است، در دوران فعالیت  حرفه ای خود همکاری نزدیکی با 
مرحوم محمد امین قانعی راد داشت. با او در روزهای ابتدایی درگذشت 
قانعی راد به گفت وگو نشســتیم. فراســتخواه که در ســخن گفتن بسیار 
صریح اللهجــه، اما، کم گو به نظر می رســد، درباره خاطرات مشــترک با 
امین قانعی راد به گفته خودش می تواند سال ها سخن بگوید. آشنایی او 
با مرحوم قانعی راد به ۲۵ ســال پیش بازمی گــردد. آنها در ابتدا یکدیگر 
را در حلقه کوچکی در کتابخانه مؤسســه پژوهش آمــوزش عالی برای 
تجدید ســاختار وزارت علوم می بینند تا بتوانند برای تصمیم ســازی و 
تدوین الیحه ای قانونی در جهت تمرکززدایی آموزش عالی و اســتقالل 
دانشــگاه ها و آزادی آکادمیک و حق وحقوق دانشــمندان و نهادهای 
علمی بود تا بلکــه عقول منفصل این جامعه باشــند راه حلی پیدا کنند. 
با فراســتخواه درباره اندیشــه های قانعی راد و مرگ آگاهی او گفت وگو 

کرده ایم که در ادامه خواهید خواند. 
  

  مرحوم قانعی راد را جامعه شناس مهمی در ایران قلمداد می کنند،  �
دلیل این اهمیت را شرح دهید.

خصیصه اصلی دکتر قانعی راد در حوزه جامعه شناســی، میل شدید 
به تمایزداشــتن بود؛ بر فرض اگــر آقای قانعی راد دربــاره یک مقاله از 
دیگران سخن می گفت، سعی در زدن نقشی از خود در مقاله داشت و در 
واقع تفســیری بر آن اضافه می کرد و همین تمایز و تفاوت این دانشمند، 

اهمیت او را در جامعه شناســی برای ما مشــخص می کنــد. اگر قانعی 
کتابی را می خواند، برای توضیح کتاب تفسیر خودش را پرورش می داد؛ 
او راوی دیگران نبود حتی مثال وقتــي کتابی را می خواند، به جای اینکه 
راوی آن کتاب شــود، اقتباس و تعبیر خودش را از آن کتاب می پروراند؛ 
یعنی راوی دیگران نبود، بیشتر مفسر و تعبیرکننده دیگران و تلفیق کننده 
بــود. این ویژگی ها بــه نظرم یکی از ویژگی هایی بود که اهمیت ایشــان 
را برای جامعه شناســی ایران شــکل داد. البته حافظه نیرومند ایشــان، 
بیان گفتاری و نوشــتاری روان شــان، بیانی که اصال خشک و تکلف آمیز 
نبود، اینکه وســواس نداشــت و قاطع مباحثش را مطرح می کرد نیز از 
خصایصــی بود که اهمیت او را برای ما آشــکار می کنــد. به نظرم اینها 
ویژگی هایــی بود که کمک می کرد با مخاطبش ارتباط خوبی برقرار کند؛ 
چه در نوشته ها و چه در گفتارهایش. دومین ویژگی که می تواند اهمیت 
مرحوم دکتر قانعی راد را برای ما توضیح دهد، اعتمادســازی ایشان بود. 
بــه نظر من این چیز کوچکی نبود؛ یعنــی یکی از کنش ها و کارویژه های 
تمام کســانی که در حوزه علم کار می کنند، ازجمله علم اجتماعی، این 
نیســت که فقط بیایند تحقیق کنند. تولید معنا کافی نیست، بلکه شاید 

تولید رابطه مهم تر از تولید معنا باشد. 
در نتیجه، دکتر قانعی راد یکی از ویژگی هایش همین اجتماع ســازی 
بــود؛ یعنی ایشــان می توانســت اجتماع علمــی، گروه ایجــاد، حلقه، 
پنــل، گفت وگــو و ارتباط ایجاد کند و این ســبب می شــد ایشــان برای 
جامعه شناسی ایران خیلی مهم شود و این را در انجمن جامعه شناسی، 
مرکز تحقیقات سیاســت علمی، حوزه هــا و فرصت های مختلفی واقعا 
نشان داد که عالقه داشت. این مطلب از یک ویژگی دیگر ایشان نیز ناشی 

می شــد که برون گرایی ایشان اســت. او فردی برون گرا بود؛ در انتخابات 
شــرکت می کرد، در انجمن جامعه شناســی وارد شــد، در انتخابات آن 
شــرکت کرد و تا ریاســت انجمن پیش رفت، در مرکز تحقیقات سیاست 
علمی نیز که بود، همین طور. عالقه داشت که موفق پیش رود، تأثیرگذار 
باشــد و برون گرا بود. یک دانشــمند درون گــرا نبود، میل بــه اعتزال و 
روحیات اعتزالی در ایشــان وجود نداشــت. با اینکه اهل معرفت بود و 
پیشــینه هایي در حوزه تصــوف و عرفان در خانواده پــدري او بود، ولی 
روحیات اعتزال، گوشــه گیری، درون گرایی نداشــت و اینها را من حداقل 
به عنوان یک همکار کوچک در ایشــان نمی دیدم. بیشتر میل به موفقیت 
داشت. آن کلبی مسلکی که در افرادی که معموال روحیات گوشه  نشینی 
دارند و خیلی مایل به شــرکت در حوزه های انتخابات و در کارهای دیگر 
نیستند، در ایشان نبود. به ویژه من از نزدیک احساس می کردم که در این 
یکی، دو سال گذشته که احساس کرده بود بیماری اش در حال پیشرفت 
اســت، با قدرت روحی باال ســعی می کرد بر ایــن محدودیت های بدنی 
خودش فائق بیاید؛ یعنــی به نظر من گاهی که دکتر قانعی را از نزدیک 
تماشا می کردم، احســاس می کردم به این سخن حافظ که «عاشق شو، 
ار نه روزی کار جهان ســر آید» رسیده اســت؛ یعنی واقعا این آگاهی از 
اینکه مرگ نزدیک است، مرگ وجود دارد، سبب شده بود ایشان خالق تر 
شــود. احســاس می کردم در این یکی، دو سال بیشتر از کل سال های دو 
دهه گذشــته درگیر بود. ما معموال صبح ها که از کنار یک کیوســک رد 
می شــدیم، یا فضای مجازی را مرور می کردیم، می دیدیم قانعی راد آنجا 
حضور دارد؛ یک حرفی زده، یک ارتباطی برقرار کرده و... . البته زمینه  آن 
در ایشان میل به موفقیت خیلی باال بود که یکی از ویژگی هایی است که 

گفت وگو با دکتر مقصود فراست خواه

دانشمندی که راوی دیگران نبود
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فرد متکلم وحده باشد. البته رونمایی کتاب یا تجلیل از یک چهره علمی 
یا حتــی کالس درس هم می تواند برگزار شــود، اما صرفا این نباشــد. 
اساســا رویکرد من به اندیشگاه این اســت که محل تضارب اندیشه ها 
باشــد و متفکران بــا رویکردهای مختلف با یکدیگــر ُمحاجه و مباحثه 
کننــد و حاصل مباحثات آنها بتواند بهتریــن ایده را به مخاطب عرضه 
کند. ایشان این رویکرد را پسندید و گفت من دنبال چنین جایی هستم که 
بتوان زمینه چنین دیدگاهی را فراهم کرد تا این هدف محقق شود. چون 
کتابخانه ملی متعلق به همه جامعه اســت و همه اندیشــه ها اجازه 
طــرح بحث دارند، او هم کــه دید این فرصت فراهم اســت، پذیرفت. 
بالطبــع نفس حضــور او مایه دلگرمــی بود و اندیشــگاه با حضورش 
اعتباری مضاعف می یافت. همچنین حضورش در شــورای راهبردی به 
واســطه رویکردهای ارزنده در عرصه تعامالت اجتماعی، می توانست 
مؤثر باشــد و فرصت مغتنمی بود که متأسفانه اجل مهلت نداد و این 
 مرد فرهیخته را از دســت دادیم که خسران بزرگی را برای همه کسانی 
که در حوزه علوم انســانی، به ویژه علوم اجتماعی و جامعه شناسی گام 

برمی دارند، ایجاد کرد. 
  همان طور که شما در پیامتان که در پی درگذشت دکتر قانعی راد  �

منتشــر شد، آوردید که «چشم امید ما برای شــکوفایی و تعالی این 
نهاد نوپا در ســازمان اسناد و کتابخانه ملی به تدبیر این استاد فرزانه 
بود»، آیا ایشان برای قبول مسئولیت، برنامه ها و طرح هایی را هم با 

شما در میان گذاشت؟ 
بحث دکتر قانعی راد عمدتا مســئله یابی بود؛ اینکه بر پایه مســائل 
مبتالبه جامعه ایران، بتوانیم از رویکردها و دیدگاه های مختلف استفاده 
کنیم تا این مســائل شکافته و عرضه شــوند. گام اول این بود که سؤال 
مردم در جامعه چیست و همان سؤاالت به مباحثه گذاشته شود. ایشان 
برنامــه خود را بر همیــن روال و منوال پیش برد تــا بتواند این زمینه و 
فرصت را فراهم کند که در نهایت حاصل این تضارب اندیشه، ارائه یک 
راهکار و کاربردی کردن علوم انســانی باشد؛ چون همیشه وجه نظری 
علوم انســانی بر وجه اجرائی و کاربردی آن غالب بوده و افزون بر این، 
اکنون نیز همه اصحاب نظر در دنیا به این جمع بندی رسیده اند که وجه 
کاربردی علوم انسانی حتی بیشــتر از وجه نظری آن اهمیت دارد؛ زیرا 
حتی آن کســی که در عرصه اقتصادی و سیاســی گام برمی دارد نیز اگر 
شناخت خوبی از سطح جامعه نداشته باشد و تحلیل درستی از مسائل 
اجتماعی ارائه ندهد، نمی تواند راهکار خوبی را مطرح کرده و خواسته 

و هــدف خود را محقق کند. بنابراین امروز می بینید برای کارخانه ای که 
احداث می شود، تحلیل مســائل اجتماعی صورت می پذیرد. مثال وقتی 
مجموعه تأسیسات نفت و پتروشیمی در عسلویه راه اندازی شد، تبعات 
اجتماعی خیلی زیادی پیدا کرد که خود را در ســال های بعد نشان داد. 
یکــی از علل آن، همین قضیه بود که هیچ ارزیابی اجتماعی اي صورت 
نگرفته بود که تبعات آن را بررســی کند. به هر حال، دکتر قانعی راد این 
خصیصه را داشــت که بتواند مســائل اجتماعی را حالجی کند و وجه 
کاربردی بودن مســائل اجتماعی را عرضه کند تا از آســیب های بعدی 

جلوگیری شود و ارتقای یک فکر و اندیشه را به همراه داشته باشد. 
  همان گونــه که در شــعر معاصر فارســی امیرهوشــنگ ابتهاج �

(هـ. ا. ســایه) به عنوان شاعر امیدواري شناخته می شود که هنوز هم 
در ۹۰سالگی، جوانان بیست و چند ساله دوستش دارند، همه همکاران 
و خویشان و دوستان و حتی دانشــجویان دکتر قانعی راد، ایشان را 
به عنوان جامعه شــناس «امید» و «رؤیا» می شناختند و می شناسند 
و شــاید به همین سبب باشد که تا این  اندازه شــیفته او بودند و در 
آیین تشــییع و تدفین و ترحیمش از عمق جان می گریســتند. حتی 
یکی از دانشجویانش تعریف می کرد در ساعتی پس از شیمی درمانی 
در همایش امیِد اجتماعی حاضر شــد و گفت که باید امیدوار باشیم. 
حتی شــاید بتوان گفت همین پذیرش مســئولیت تازه در سازمان 

اســناد و کتابخانه ملی ایران نیز نشــان از رؤیاپردازی او دارد. خوِد 
شما متعجب نشدید که پیشنهادتان را پذیرفت؟ و دیگر اینکه چگونه 

می شود در جامعه امروز، مانند دکتر قانعی راد، کوِه امیدواری بود؟ 
البته برایم جای شک و شبهه بود که آیا می پذیرد یا نه؛ هم به خاطر 
کثرت مشاغل و مسئولیت دیگری که در مرکز تحقیقات سیاست علمی 
کشــور داشــت و هم به دلیل استادی دانشــگاه و همچنین بیماری ای 
که با آن دســت وپنجه نــرم می کرد، اما با روی گشــاده و باز پذیرفت و 
دقیقا همین نکته اســت که تا وقتی کســی همین امید را نداشته باشد، 

نمی تواند مسئولیتی را بپذیرد. 
مشــخص بود که فکــر می کرد بایــد تا وقتــی زنده اســت، بتواند 
منشأاثربودن را ثبت کند. همسرش این روایت را از ایشان نقل می کرد که 
می گفت کاش خدا عمری دهد که همه کارهای نیمه تمامم را تمام کنم 
که معلوم اســت امید داشــته تا بتواند حیات و زندگی را تداوم ببخشد 
و بتواند تأثیرگذاری بیشــتری در جامعه داشــته باشد. همین روحیه را 
هم کامال به دانشــجویان و مخاطبان و کسانی که با او در ارتباط بودند، 
منتقل می کرد. همین نکته ای که گفتید دانشــجویان ایشــان را دوست 
داشــتند، حتی می خواهم بگویم بچه ها شیفته شــان بودند. شاید چون 
تکبر نداشــت؛ با وجود جایگاه علمی، شــخصیت متواضعی داشت و 
اگرچه یک چهره شــاخص در میان اســتادان بود، اما بین همه به ویژه 

جوانان، محبوبیتی خاص داشت.
 او جوانان را باور داشت و بر این اعتقاد بود داشته ها و دانسته هایش 
را به آنها منتقل کند. بنابراین این ارتباط همیشــه برقرار بود و هیچ وقت 
قطع نمی شد و هیچ گاه هم اظهار عجز، خستگی و ناتوانی در وجودش 
راه نداشــت. سرشــار از امید و انگیزه بود و طبیعی اســت که می تواند 
برای نســل امروز که خیلی خسته است و احساس می کند راه به جایی 
نمی برد، مؤثر باشــد. اعتقاد دارم اگر جوانــان امروز، افکار، رفتار، منش 
و روش اســتادان خود مانند دکتر قانعی راد را به کار ببندند و امیدواری 
بــه زندگی را از او یاد بگیرند و تجربه کنند، می توانند در کشــور ماندگار 
شــوند تا اینکه نگاهشان به بیرون این سرزمین باشد. این نوع نگاه یعنی 
امیدواربودن به آینده بهتر و بهره بــرداری از ظرفیت هایی که در اختیار 
است، می تواند به افراد بسیار کمک کند. امیدوارم برای نسل امروز، دکتر 
قانعی راد یک الگو و یک شــخصیت مثال زدنی باشــد و برای خودشان 
هم بتوانند همین شیوه را به کار ببرند تا بتوانیم همواره از اندوخته های 

فکری و اندیشه های واالی نسل امروز ایران بهره مند شویم. 
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   حمیدرضــا محمــدی: پنجشــنبه ۲۴ خرداد، کمتر از یک ســاعت 
به واپســین افطار مــاه مبــارک رمضان مانــده بود که خبــر وداع با 
سیدمحمدامین قانعی راد رسید. او اگرچه از پس دو سال دست به گریبان 
بودن با سرطان، جان به جان آفرین تســلیم کرده بود، اما در همه این 
دوران صعب و ســخت، دریای رؤیا بود و بر قله امیدواری ایســتاده؛ 
چنان امیدوارانه که اگرچه دســت آخر تسلیم شــد، اما از پا نیفتاد و به 
معنای واقعی کلمه، تا روز آخر کار کرد و منشــأ اثر و ثمر شــد. مصداق 
این مدعا، حضورش در ســازمان اســناد و کتابخانه ملی ایران اســت. 
درســت یک ماه پیش از وفاتش، در ۲۴ اردیبهشت به سمت مسئولیت 
اندیشگاه فرهنگی و مشاورت علمی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی 
ایران منصوب شــد و حتی هفتم خرداد نیز در جلسه شورای راهبردی 
این نهاد فرهنگی حضور یافت و چه حضور ســازنده ای. بی ســبب نبود 
که رئیس سازمان اســناد و کتابخانه ملی ایران در پیام تسلیت خود، او 
را متصف به جامعه شناس و روشــنفکری شریف، آزاده و مستقل کرد و 
ضمنا متذکر شد: «قانعی راد در زمره آکادمیسین هایی بود که هرگز میان 
وظایف آکادمیک و تعهدات اجتماعی جدایــی نیفکند و همواره تالش 
کرد به طور هم زمان در قامت چهره اي علمی و همچنین یک روشــنفکر 
اجتماعــی فعالیت کند. او در تمــام دوره فعالیت علمــی و اجتماعی 
خود، هیــچ گاه جانب مردم و جامعه مدنی را رهــا نکرد، همواره به نقد 
ساختارهای سیاســی، فرهنگی و اجتماعی پرداخت و به ویژه در دوران 
ســخت در مضیقه قرارگرفتن تشکل های مستقل علمی، نقشی بی بدیل 
در حفظ و اعتالی این تشــکل ها ایفا کرد. قانعی راد ســال ها به عنوان 
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و نیز عضو و رئیس 

انجمن جامعه شناسی ایران، به توسعه و ترویج این علم در کشور کمک 
کــرده بود و جدای از تألیفات متعدد در این حوزه، به تربیت شــاگردان 
و دانشجویان بســیاری همت گمارده بود که بی شک نامی نیک از او به 

یادگار خواهد ماند. 
یکی از مهم ترین ویژگی های فعالیت های علمی این استاد بزرگ، 
نگاه جامع نگر و کالن او به عنوان یک جامعه شــناس در ارتباط با توسعه 
و مدیریت بود. این مســئله را می توان در آثار به جا مانده از این اســتاد 
فاضل مانند «ناهمزمانــی دانش: روابط علــم و نظام های اجتماعی - 
اقتصادی در ایران» و «نظام علمی کشــور در برنامه ســوم توسعه» به 
روشنی مشــاهده کرد». اینها همه نشان از اســتقامت او دارد که ماند و 
مقاومت کرد و نماد امید شد برای این نســل و نسل های آینده. درباره 
همین مدت کوتاه، با «اشــرف بروجردی» به گفت وگو نشستیم که متن 

کامل آن را در ادامه می خوانید. 
  

  ســرکارخانم بروجردی، در ابتدا و برای ورود به بحث، نخستین  �
آشنایی شما با روان شاد دکتر قانعی راد به چه زمانی برمی گردد؟ آیا 
پیش از این با آرا و افکار ایشــان آشنا بودید؟ و اینکه چگونه شد که 

برای همکاری به سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران آمد؟ 
صحبت کردن درباره دکتر ســیدمحمدامین قانعی راد برایم مشــکل 
اســت؛ چون ثلمه و ضایعه فقدان ایشان، خأل بســیار بزرگی را هم در 
حوزه علوم انســانی و هــم در حوزه کاری خــودم در این مقطع که در 
آن قرار گرفته ام، به وجود آورده اســت. با ایشان از حدود سال ۱۳۸۴ در 
پژوهشــگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی آشنایی و برخورد نزدیک 

پیدا کردم. ایشــان آنجا در جلســات بحث و تبادل نظری که برپا می شد، 
شــرکت می کرد و شــخصا از یافته ها و نظراتش بهــره می بردم. البته 
ایشــان استاد پژوهشگاه نبود، ولی به عنوان سخنران برای طرح مباحث 
دعوت می شــد و ایــن حضور در همه مقاطع مختلف تداوم داشــت و 
ادامه یافت. انجمن جامعه شناســی ایران که در آن زمان ریاســتش بر 
عهده دکتر ســعید ُمعیدفر بود، زمینه آشــنایی بیشــتری را فراهم کرد 
و ارتبــاط محکم تری برقرار شــد تا آنکه در آبــان ۱۳۹۳، همایش ملی 
اعتدال در کتابخانه ملی شــکل گرفت. دکتر قانعی راد رئیس شــورای 
علمــی این همایش بود که من هم در آنجا عضویت داشــتم و مباحث 
را دنبال می کردیم و این تعامل بیشــتر شــد. وقتی به ســازمان اسناد و 
کتابخانــه ملی ایران آمدم، دنبال چهره ای آشــنا با مســائل و مقبول و 
مطلوب همه طیف های مختلف سیاســی و علمی بــودم و فکر کردم 
چنین کســی باید بتواند نقشی را در کتابخانه ملی ایفا کند که در سطح 
جامعه اثرگذار باشــد و بهترین جا می توانست اندیشگاه فرهنگی باشد. 
از دکتر قانعی راد درخواست کردم این مسئولیت را بپذیرد و خوشبختانه 
خیلــی زود پذیرفت، اما چــه کوتاه بود این حضور. بــه هر روی، باهم 
تفاهم کردیم که مسئولیت اندیشگاه فرهنگی را بر عهده بگیرد و ضمنا 
به عنوان مشاور علمی رئیس سازمان هم حضور داشته باشد. همچنین 

مانند دوره گذشته، به عضویت شورای راهبردی نیز درآمد. 
  آیا ایشان برای شروع فعالیت، ملزوماتی را خواست تا در اینجا  �

فراهم شود؟ 
کاری که برای اندیشگاه تعریف کرده بودیم، این بود که محل تضارب 
آرا و افکار باشد و فقط کالس درس نباشد. به بیان دیگر، جایی نباشد که 

گفت وگو با «اشرف بروجردی»؛ رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

دغدغه مند تضارب اندیشه ها بود
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نشان می داد و می گفت:  من در آن اتاق، پشت میزم با کتاب هایم روحیه 
می گیرم نه با یوگا. 

عزیــز و عرفــان، فرزنــدان دکتــر قانعــی راد، روای زندگــی بــا یک 
پدر جامعه شــناس هســتند. عزیــز، فارغ التحصیل کارشناســی ارشــد 
جامعه شناســی است و عرفان در آلمان دانشجوی دکترای روانشناسی و 
حاال پنج ماه است که با شدت گرفتن بیماری پدر به خانه بازگشته است. از 
عزیز قانعی راد درباره فرزند جامعه شناس شهیری چون قانعی راد بودن 
می پرســیم، او می گوید: برای من پســر قانعی راد بودن از زمان دانشگاه 
نمود بیشــتری پیــدا کرد. از زمانی که وارد دانشــگاه شــدم،  با گفتن نام 
خانوادگی ام، اولین ســؤاِل همه نسبت داشتن با قانعی راد بزرگ بود. این 
اتفاق احســاس غرور زیادی به من می داد و از طرف دیگر انتظارات را از 
من به خاطر پســر او بودن باال می برد. از زمان دانشگاه بود که من بیشتر 
با مسئله حرفه ای پدر آشنا شدم و همین باعث می شد که کارم سخت تر 
باشد. در همه این ســال ها و در تمام زمینه ها از پدر راهنمایی می گرفتم. 
در هر مشــکلی ســعی می کردم از او کمک بگیرم. به خاطر دارم که در 
دانشگاه البرز که مشغول تحصیل بودم، دو نفر از استادان من، از استادان 
پدرم هم بودند. دکتر ازکیا و دکتر توکل، دو استاد مشترک من و پدر بودند 
و این مسئله برای من خیلی جالب بود و در مجلس ختم هم به این نکته 
اشاره کردند. حضور پدرم در فضای عمومی و مصاحبه های مطبوعات و 
رســانه ها برای ما یک اتفاق و موضوع مهــم بود و باعث افتخار. پدرم از 
حضور در رســانه به عنوان یک جامعه شناســی متفاوت یاد می کرد و به 
نظر او در این منظر از جامعه شناســی، عمیق به مســائل نگاه می شود و 

درباره چیزی شوخی ندارد. 
عرفان، فرزند کوچک تر مرحوم قانعــی راد نیز درباره تفاوت دیدگاه با 
پدرش صحبت می کند. او که دانش آموخته روانشناســی است، از پدری 
روایت می کند که برخالف روان شناســان، اولویت را بر جامعه می داد نه 
فرد. روایت عرفان این گونه آغاز می شود: در ۲۰ روز گذشته دکتِر پدر با ما 
صحبت کردند و بدون حضور ایشان به ما اطالع دادند که پدر در مرحله
end of life stage   قــرار دارد. به ما گفتند در این مرحله درمان را قطع و 
صرفا مراقبت ها را روی کمتر دردکشیدن او متمرکز می کنیم. نکته جالب 
این بود که وقتی دکتر به ما اعالم کرد که در این مرحله هستیم، پدر هنوز 
ســر کار می رفت و مصاحبه می کرد. آخرین خاطره ای که از ایشان دارم، 
برای همین هفته های اخیر است. به دلیل حادشدن مسئله کبدی، پاهای 
پدرم خیلی ورم می کرد و کفشــش را نمی توانست پا کند. آخرین باری که 
به مرکز تحقیقات سیاســت علمی کشور رفت، پشت کفش را برای اینکه 
داخل پایش نمی رفت خم کرده بود، اما وقتی داخل مرکز شد و پشت میز 
نشســت و شروع به حرف زدن کرد، شــما می دیدید که گویی پدرم دوباره 
مرد ســالمی اســت و با همان انرژی دســت هایش را تکان می داد و کار 
می کرد. من همراهی اش کردم و می دیدم که چگونه از ســاعت ۹ تا ۱۳ 
کار می کرد و حرف های دکتر جلوی چشــمم رژه می رفت. وقتی به خانه 
رســیدیم، پدر برای باال آمدن از این سه طبقه ۲۰ دقیقه زمان صرف کرد. 
وقتی از او می خواستم که دســتش را روی شانه ام بگذارد، دستم را کنار 

می زد و می گفت: این کار را هیچ وقت نکن.
عرفان می گوید:  از ما می پرسید که پسر قانعی راد بودن چگونه است؟ 
باید بگویم دکتــر قانعی راد با آن چهره کاریزماتیــک و قد بلندش وقتی 
وارد خانه می شــد، جذبه خاصی داشت؛ بخشی از جاذبه، بیرون از خانه 
و راجــع به یک فــرد آکادمیک و متخصص بود، بخــش دیگر هم پدری 
مهربــان در خانه که من اســمش را گنجینه خانگی گذاشــته بودم. پدر 
عالقه زیادی به بحث کردن داشــت و جدا از اینکه سطحش چقدر با من 
متفــاوت بود، اما هیچ وقت از بحث فــرار نمی کرد. حتی زمان نوجوانی 
با وجود اینکه بحث های ما منطقی نداشــت، اما او ساعت ها با ما بحث 
می کرد و وقت می گذاشــت و بخش زیــادی از وقت ما در خانه به بحث 
با پدر می گذشــت. این اواخر مدام درباره ترامپ و جنگ سوریه که بسیار 
آزارش می داد، بحث می کردیم. با ما وارد بحثی منطقی می شد و سطح 
خودش را  اندازه می کرد و با ادبیات و کالمی که من متوجه شــوم، با من 

حرف می زد. این صحبت ها یک رابطه پدر و پسری و پر از محبت بود. 
از عزیز قانعی راد درباره خاطره های مشــترک با پدر ســؤال می کنیم. 
می گوید:  در دو ســال گذشته ســعی می کردم وقت زیادی با او بگذرانم. 
روزهایــی کــه توان داشــت با هم در شــهرک قدم می زدیم. شــروع به 
قــدم زدن که می کردیم، هیچ وقت بینمان ســکوت برقرار نمی شــد. من 
ســعی می کردم وقت راه رفتن با او حرف بزنم و او از زمان و دانشــجویی 
و اســتخدام و ازدواج می گفت. از زمان انتقالش از وزارت بهداشــت به 
وزارت علــوم می گفت و این پیاده روی دور شــهرک برای من لحظه های 
خاطره انگیزی از پدر دارد و هنوز جرئت نکرده ام دور این شــهرک دوباره 

قــدم بزنم. من خیلی خوشــحالم که این قدم زدن ها را داشــته ام و با او 
تجربه کرده ام.

عرفــان هم از پــدری می گوید کــه زمانی که هنوز روشــنفکری مد 
نبود، روشــنفکر بود. او می گوید:  آن زمان که کسی فکر نمی کرد بتوان از 
جامعه شناسی کسب درآمد کرد، آدم های زیادی به او نهیب می زدند که 
این همه کتاب خواندن دردی از تو دوا نمی کند. اما من قانعی راد را مردی 
می دیــدم که هیچ وقت تنها نمی شــود و در زمان کهنســالی می تواند با 

کتاب هایش خوشحال باشد. هرچند به آن زمان نرسید... 
روزهای آخر

همســر و فرزندان مرحوم قانعی راد برای ما از روزهای آخر زندگی او 
روایت می کنند. نســرین متقی نســب در جریان به بن بست رسیدن درمان 
همسر نبوده است. او می گوید:  من تمام این مدت امیدوار بودم که خوب 
می شــود. وقتی به من گفتند که قرار است پزشک از پاریس بیاید، خیلی 
امید داشــتم و باور نمی کردم به این زودی تنها بمانم. ما مســافرت های 
کوتاه خیلی زیادی با هم می رفتیم و او در تمام همایش ها با من شــرکت 

می کرد. هرگ تنهایم نمی گذاشت. 
عرفان می گوید:  چیزی که باعث خوشــحالی ما می شــد، این بود که 
پدر تمام کارهایش را خــودش انجام می داد و همین برای ما قوت قلب 
بود. ۲۰ روز قبل از این اتفاق دیگر چیزی نمی توانستند بخورند و در منزل 
به او سرم وصل می شــد. پدر شرایط سخت یا درد خاصی نداشت، فقط 

کمی بی حال بود. پشــت میز می نشست و استند ســرم در کنارش بود و 
با دستی که ســرم به آن وصل بود، در کامپیوترش یادداشت می نوشت. 
می گفت یک ســری کارهــای نیمه تمام دارد و برای همیــن در کار کردن 
عجله می کرد. سال نو به ما گفت که من تقریبا همه کارهای نیمه تمام را 
تمام کرده ام و فقط یک ســری کارهای مختصر مانده که تا سه، چهار ماه 
اخیر تمامش می کنم و بخش اعظمی را هم به اتمام رســاند. سه شــنبه 
گذشــته درد شدیدی داشــت و دکتر به دلیل شــرایط کبدی ایشان از ما 
خواســته بود پدر را به بیمارستان نبریم. به ما گفته بودند که رفتن ایشان 
به بیمارستان و تزریق دارو باعث می  شود که کبد نتواند دارو را تجزیه کند 
و آقای قانعی راد باید ایســتاده بمیرد. ما هم از سه شنبه که درد داشتند تا 
چهارشــنبه مقاومت کردیم و با اینکه می دانستیم که تزریق مسکن توان 
تجزیه مســکن را ندارد به احتمال زیاد از بیمارستان برنخواهد گشت، اما 
طاقت نیاوردیم و ایشــان را به بیمارســتان بردیم. اذان مغرب به ما خبر 

دادند که تمام شد و مادر دو ساعت با پدر فرصت خداحافظی داشتند.
آخریــن تصویر ثبت شــده در دوربین، چشــم های محزون همســر و 
فرزنــدان دکتر قانعی راد اســت. خانــواده او که یادگارهــای واقعی اش 
هستند. آنها می گویند یادگارهای اصلی شاگردان پدرند. شاگردانی که به 
خانــه او رفت وآمد داشــتند و در زمان بیماری پــدر، کالس را در خانه او 
تشــکیل می دادند و برای آنها تنها تصویر از بیماری پدر اســتند سرم کنار 

جامعه شناس فقیدی است که گویی سایه مرگ بود.
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 شهرزاد همتى

وارد یکــی از خروجی هــای میانــی بزرگراه شــیخ فضل اهللا نوری که 
می شوی، شهرک پاس فرهنگیان نمایان می شود، درست همان جایی که 
پارک تمام می شود و کانکس نگهبانی را می بینی، از اعالمیه ها می فهمی 
که راه را درســت آمدی. چشم های آرام و قاطع معلم تازه درگذشته روی 
دیوارها نگاهت می کننــد و این بار مقاله درباره جامعه شناســی و مردم 
نیســت؛ اعالن درگذشت استادی برجسته است که این روزها دانشجویان 
و خانواده جامعه شناسی را داغدار کرده. خانه ساده قانعی راد در یکی از 
بلوک های سیمانی این شهرک است که حاال در و دیوارهای سیاه پوشش 
عزادار اوست. از پله ها که باال می رویم، تاج های گل عکس های او نشان از 
خانه ای تازه عزادار دارد، خانه ای که حاال هفت روز است قانعی راد بزرگ 
از پله هایــش باال نمــی رود و این بار در که می زنی چشــم های قانعی راد 
در صورتی جوان تر در را برایت می گشــاید. عزیز، پســر ارشــد او ما را به 
خانه دعوت می کند. عکس بزرگ اســتاد مردم مدار، روی شــومینه است 
و مادر خانه در اتاق هنوز ســوگواری می کند. عزیــز و عرفان، یادگارهای 
معلم درگذشته که هم قامت و شبیه او هستند، با بغض های فروخورده و 
صدایی که یادآور صدای استادی است که در تمام این سال ها یاور رسانه 
بود، از خاطرات زندگی در کنار او می گویند و همســرش در میان هق هق، 
زندگی ۳۸ســاله اش را با یکی از استادان شــهیر ایران مرور می کند. این 
گزارش روایت یک دیدار در روزهایی اســت که خانــه مرحوم قانعی راد 
هنوز عزادار پدر است. با خانواده این جامعه شناس وجه دیگری از زندگی 

او، یعنی پدر و همسر بودن را مرور کرده ایم.

نسرین متقی نسب، یاور ۳۸ساله محمدامین قانعی راد، مانند بسیاری 
از زنانی که در دوران انقالب ازدواج  کرده اند، بســتر موفقیت مرد خانه را 
فراهم کرده است. زنانی شبیه او پابه پای مردان بی خواب شده اند و کتاب 
خوانده اند تا مردانی شبیه قانعی راد در آسمان علم کشور متجلی شوند. 
اشــک امانش نمی دهد، از یک ازدواج ســنتی و اولین دیدار با دانشجوی 
جوانی روایت می کند که اولین هدیه دوران نامزدی برایش کتاب «فاطمه 
فاطمه اســت» دکتر علی شــریعتی را ارمغان می آورد. داســتان نسرین 
متقی نســب این گونه روایت می شود: ۱۸ سالم که تمام شد با محمدامین 
قانعی راد ازدواج کردم، من متولد ۱۳۳۹ هســتم و همسرم متولد ۱۳۳۴ 
بــود. قانعی راد، فردی امیدوار با دنیایی متفاوت بود، وقت هایی که با هم 
حرف می زدیم و اگر من از زندگی  روزمره گالیه می کردم، به من می گفت: 
 این چیزهــا را به من نگویید، من در دنیای دیگری ســیر می کنم. اصال به 
مادیات اهمیت نمی داد،  آنقدر که یادم اســت وقتی ازدواج کردیم، اولین 
هدیه ای که برایم آورد، کتاب «فاطمه فاطمه اســت» مرحوم شــریعتی 
بود. این اولین کادوی من در دوران عقد از او بود. گفت دوســت دارم این 
کتاب را بخوانی. من با مردی زندگی کردم که تمام این ســال ها برایم گل 
نرگس هدیه مــی آورد؛ گلی که زمان ازدواجمان در بهمن ماه ســال ۵۹ 
فصل رویشش بود. همیشــه با آوردن گل نرگس، یادآور خاطرات شیرین 

آشنایی مان می شد.
نسرین متقی نســب، درحالی که گریه امانش نمی دهد، راوی روزهای 
اول زندگی مشــترک اســت، روزهایی که دنیایش با دنیای آن دانشجوی 
جوان و پرشور متفاوت بود: ما دنیای متفاوتی داشتیم، اما به مرور شیفته 

دنیای او شدم، من دیدم که جامعه و مردم اولویت او هستند. 

همســر قانعی راد حوادث اجتماعی را جزو دغدغه های مرد امیدوار 
جامعه شناســی می دانــد. او می گوید:  در تمام این ســال ها امیدش را از 
دســت نداد، همیشــه می گفت این جامعه باید روزبه روز پیشرفت کند و 
امیدوار به بهبود بود. ســال ۸۸ اولین دوره ای بود که خودش را از بســتر 
رسانه کنار کشید و بیماری اش نیز از همان سال ها شروع شد. همان سال 
بود که روی صورتش لکه های ســفید نمایان شــد و پزشکان دلیلش را 
عصبی می دانســتند، اما نمی دانستم از درون همســرم را نابود می کند. 
آنقدر غصه خورد که بیمار شــد. تصمیم گرفت در برنامه های تلویزیونی 
شرکت نکند، در خودش غرق شــد و به نوشتن مشغول شد. اما با آمدن 
آقــای روحانی و تیم جدید دولت دوباره امیدوار شــد. شــور و حالش را 
در زمــان انتخابات ۹۲ فراموش نمی کنم. جلوی در ایســتاده بود تا برای 
رأی دادن همراهــی اش  کنم. مدام می گفتم صبر کن تا غذا را حاضر کنم، 
می گفت خانم! ناهار می خواهیم چه کنیم؟ می خواهم بگویم تا این حد 

به تغییر امیدوار بود. 
برای نســرین متقی نســب، مهم ترین یادگاری از قانعــی راد، دغدغه 
اجتماعــی اوســت. او راوی زندگی مردی اســت که خیالــش از زندگی 
خانوادگی به خاطر داشــتن همسری همراه، راحت بود و بیشتر وقتش را 

صرف مردم و دانشجویانی می کرد که باور به بهبود زندگی شان داشت. 
در دو سال اخیر، بیماری دکتر قانعی راد شدت گرفته بود، اما فعالیت 
او همراه با بیماری بیشــتر شــده بود. از همســرش می پرسم که آیا این 
حجم از فعالیت در زمان بیماری باعث اعتراض شما نمی شد؟ می گوید: 
 هرگز به او اعتراض نکردم، شــاید بچه هــا می گفتند کارت را کمتر کن و 
مطابق دســتور پزشــک به کالس یوگا برو و... اما همسرم میز کارش را 

روایتی از خانه جامعه شناس تازه  درگذشته
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عشق ورزى
 براى امید

وقتی سخن از سیدمحمدامین قانع ی راد می شود، نمی توان از او یاد کرد و از عشق سخن نگفت. شاید خواننده 
گمان کند این سخن صیغه  مبالغه است و باب بزرگ کردن درگذشتگان؛ اما این درست نیست، او به  واقع در طول 
زندگی، همواره از سوی خودش به دیگران عشق را نثار می کرد، آن هم عشق در واقعیت خود، در جاهایی که ما 
ایرانی ها واقعًا به آن نیاز داشتیم. هانا آرنت در وضع بشر، به سه امر در عرصه های زندگی اشاره می کند و به اعتقاد 
من ســیدمحمدامین، در هر سه عرصه، یعنی عملی کردن امر خصوصی، امر اجتماعی و امر عمومی، عاشق بود. 
امر خصوصی که ســبک زندگی دانشگاهی او را در بر داشت، عشق را به صورت عجیبی نشان می دهد، او عاشق 
زندگی بود، زندگی ای که در آن دانســتن و آموختن در محوریت قرار دارد.  زندگی او، نمود بارز دانش و آموختن 
بود. وقتی به دوستی با او مفتخرید، می توانید آن را دریابید، هیچ هم دیر نشده است، دوستی با او هیچ وقت تمام 
نمی شــود؛ زیرا عاشقان نمی میرند و از خود آثار بسیاری بر جای می گذارند که می توان با آنها زندگی کرد و عشق 
را فهمید. اگر میراث یک تاجر، اموال او اســت و میراث یک نقاش، تابلوهایش، میراث سیدمحمدامین، کتاب هایی 
است که در آخرین روزهای زندگی تهیه کرده و روی میزش است. همه مردم فکر می کنند دانش و آموختن، یک 
کار پرمشــقت است، اما سیره زندگی او می فهماَند که علم و مطالعه برای اندیشمندان، مشقت و سختی نیست، 
بلکه واقعیت زندگی است. تفاوتی است بین یک فرد عادی و یک انسان دانشگاهی، چرا که او جوهر کارش را که 
دانستن است، در محوریت زندگی خود قرار می دهد. دوستانش اهل دانش اند، یادگاری هایش نشان دانش دارند، 
بعید نیست که وارد اتاق او شوید و به جای هر چیز دیگری کتاب هایی «که خوانده است» را به شما تعارف نکند. 
بعید اســت کــه او در زندگی خود جوک بگوید و هرزآلود بخندد، او چنان زندگی کــرده و با یادگاران، همراهان و 
دوســتان خود سخن گفته است، که آنان هم رنگ دانش و انسانیتی چنین گرفته اند.   شاید بگویید پس کار او چه 
بود؟ کار او هم تقریباً همزاد زندگی اش بود، اصاًل عشــق های او همزاد هم بودند و هیچ عشقش از دیگری پیشی 
نمی گیرد. او جامعه شناس بود و کار اصلی اش، شناختن نهادهای اجتماعی؛ ازاین رو به نهادهای اجتماعی، ذهن 
مردم و آنچه در محوریت آن قرار داشت و علم و دانش، عشق می ورزید. او اصلی ترین کار جامعه شناختی را انجام 
می داد، کتاب هایش، به دنبال شــناختن نهادهای اجتماعی بود، از صنعت و دانش گرفته تا خانواده و سیاســت. 
نهادهای اجتماعی چیزی نیست که دورکیم و مرتون کار آن را تمام کرده باشند؛ هر جامعه ای نهادهایی دارد که 

شت
اددا

ی

نیازمند نقادی روشــنفکران اجتماعی اســت که آن را بشکافند و کدها، دگرگونی ها و هستی هایش را بشناسند. او 
در این راه مصر بود و مســتمر، مدام به دنبال شناختن چگونگی دگرگونی نهادهای اجتماعی جامعه ایرانی بود، 
وارد جزئیات می شــد و از تحوالت و دگرگونی ها سخن می گفت. او به نهادهای اجتماعی که برآیند آنها در طول 
زمان، شکل گرفتن معانی اجتماعی برای انسان ها بود نیز عشق می ورزید، به سیاست عشق می ورزید، به صنعت، 
به گونه ای که مفید باشــد، به علم و دانشــگاه واقعی عشق می ورزید و به خانواده و عشق ورزیدن نیز همین طور، 
تا دگرگونی ها و مســائل آن را بشــکافد.  سیدمحمدامین، عشقی دیگر داشت، او می گفت نباید علم و دانش را در 
محاصره کتاب ها و دانشــگاه قرار دهیم. او به دعوتی عاشــقانه پاسخ می داد و می خواست برود و در مطبوعات، 
دانشــگاه ها، فرقی نمی کند کردستان باشــد یا اردبیل، صحبت کند. عاشق گفت وگو بود، نه گفت وگوی شخصی، 
بلکه گفت وگوی اجتماعی، و این نهادی بود که عرصه عمومی را می ساخت. او باور داشت که گفت وگو می تواند 
انســان ها را به هم نزدیک کند و فاصله ها را از میان بردارد. انتظارات را بیشتر نکند، بلکه مشهود و مکشوف کند. 
در این عرصه، او «جامعه شناســی حوزه عمومی» را راه انداخته بود و به همه دوســتان و شــاگردان خود کمک 
می کرد تا در این حوزه فعال تر باشند. می خواهم به نکته دیگری هم اشاره کنم؛ او در این راه فقط یک مرشد و الگو 
نبود، بلکه هدایتگری به تمام معنا بود. حتما همه ســاعت ها ایستادن در گوشه سالن و هماهنگی همایش ها را 
دیده بودند، او در انجمن جامعه شناسی خوش درخشید و آن را ارتقا داد. پژوهشگران و استادان را به هم نزدیک 
کرد، اعتماد و ســرمایه اجتماعی را ایجاد کرد و آن را از یک انجمن به یک نهاد مؤثر و تنومند ارتقا داد. این کاری 
اجرائی بود، اما ابزاری که او از آن استفاده می کرد، دستور و اقتدار سازمانی، کاریزما و نگاه های تیز و درشت نبود، 
بلکه گفت وگو بود. او نیک می دانســت که هر ســازمانی یک نهاد است و عرصه عمومی نیز یک نهاد؛ تنها کاری 
که همکاری و هماهنگی را میسر و عملی می کند، نه مانند سازمان هایی که اطالعات را مخفی و پنهان می کنند، 
بلکه گفت وگو و اعتماد سازی و ارزش بخشی به اعضای این نهاد است.  میراث او برای دانشجویان و پژوهشگران، 
توانایی در انجام تحقیقات مستمر و بلندمدت درباره نهادهای اجتماعی و نیز توانایی در شناسایی کدهای مربوط 
به نهادهای اجتماعی و بارورکردن آن اســت. اعتقاد بر اینکه ما هــم می توانیم مانند دورکیم و مرتون نهادهای 
اجتماعی را بشناســیم، بشــکافیم و به عرصه سیاستگذاری و راهبری هم وارد شــویم. اما اصلی ترین رازی که او 
از میراث عرفانی مان و اندیشــمندان هستی شناســی به یاد داشت، پاس داشــتن و ارزش بخشی به زبان، هستی و 
امید انسانی بود. این زبان شیرین و گویایش و احترام به تک تک انسان ها و انگیزش آنها برای کار و فعالیت بود تا 
در کنار هم عشــق در زندگی، کار و عرصه عمومی را خلق کنند. آری ســیدمحمدامین، مانند نام خود، بوی عشق 
و زندگــی مــی داد. اینک او این یادگاری را در میان مردم، از کتابخانه خود، کتاب هایی که در کارش منتشــر کرده و 
صداها و متن های مطبوعاتی، روابط و اعتماد اجتماعی که خلق کرده، به جای گذاشــته است. می توان به میراث 
او امید داشــت، دوباره عشق ورزید و زندگی را پاس داشت. فرقی نمی کند، چه جامعه شناس باشیم، چه سیاسی 
و چه صنعت گر، او برای همه میراثی بر جای گذاشته است. می توانیم در عرصه عمومی گفت وگو و زندگی کنیم 
و آرزوهای او که ایرانی آباد، معتدل و مبتنی بر تفاهم بود را عملی کنیم؛ او به شــرط عشق ورزی ما به ایران امید 
داشــت.  در علوم اجتماعی وقتی از دورکیم  و مرتون صحبت می کنیم، می گوییم که آنها جامعه شناسی را علم 
بررسی نهادهای اجتماعی می دانند. حال، این مسئله که درباره ماهیت جامعه شناسی نظریه پردازی شود، یک چیز 

است و این که واقعا شخصی به این امر بپردازد، کاری به معنای واقعی جامعه شناسانه است. 

 محمد زینالى

قانعى راد، والرشتاین
 و چند مسئله دیگر

شت
اددا

خود را به عنوان نظریه پردازی جهانی تثبیت کرد. قانعی راد در تمامی جلسات هماهنگی پیش از سفر، به دنبال ی
جذب مشــارکت تمامی جامعه شناسان و اهالی علوم اجتماعی ایران بود تا در این سفر، تصویری درست، دقیق 
و کامل از جامعه شناسی ایران به والرشتاین منتقل شود. با افراد مختلفی از اندیشه های متفاوت و بعضا متضاد 
شــخصا تماس می گرفت و آنها را به مشــارکت فرا می خواند. تقریبا هر روز جلساتی را ترتیب می داد تا کیفیت 
حضور والرشتاین در ایران از حیث علمی در باالترین سطح خود باشد. بگذریم از اینکه برخی از چهره های حوزه 
جامعه شناســی به دلیل اینکه قانعی راد و همکارانش را خیلی «کنســرواتیو» می دیدند، از قبول دعوت انجمن 
جامعه شناســی ایران سر باز زدند و عمال سفر والرشتاین به ایران را نادیده گرفتند؛ آنها نه در نشست های علمی 
شرکت کردند و نه شخصا با او دیداری ترتیب دادند. مسائلی از این دست اما مانع از ادامه برنامه ریزی ها نشد و 
والرشــتاین و همسرش در موعد مقرر به فرودگاه امام خمینی (ره) رسیدند. در بدو ورود و استقرار والرشتاین در 
پاویون مخصوص، در حضور محمدامین قانعی راد، رئیس انجمن جامعه شناســی ایران، محمد فاضلی معاون 
وقت پژوهشــی مرکز تحقیقات اســتراتژیک و حسین ســراج زاده، مدیر کمیته همکاری های بین المللی انجمن 
جامعه شناســی ایران با او گفت وگو کردم و از دالیل و انگیزه هایش برای سفر به ایران پرسیدم. از پاسخ او چنین 
بر می آمد که به جز عالیق شــخصی، پیگیری های قانعی راد و درخواســت های او از والرشتاین برای مواجهه با 
اســتادان و دانشجویان حوزه علوم اجتماعی در ایران، نقشی مهم در سفر او به ایران و حضور در محافل علمی 
ایران داشــته اســت. او صراحتا در آن گفت وگو گفت: «من آمده ام که چیزهای بیشــتری از جامعه شناسی ایران 
بدانم. به باور من مشــکل اصلِی آشنا نبودن اندیشمندان غربی با جریان تولید علم خصوصا علوم اجتماعی در 
ایران، ترجمه نشدن این آثار است. این موضوع به باور من مانع مهمی در عدم درک و شناخت اندیشمندان غرب 
با جریان تولید محتوا و ادبیات جامعه شناسی در ایران است. از همین رو صمیمانه از انجمن جامعه شناسی ایران 

ممنونم که من را به ایران دعوت کردند». 
همین پاسخ والرشتاین به تمامی بیانگر ایده درستی بود که قانعی راد و همکارانش در انجمن جامعه شناسی 
ایران داشتند: اینکه چهره های مؤثر جهانی جامعه شناسی باید با جامعه شناسی و جامعه شناسان ایران از نزدیک 
آشــنا شــوند تا بتوانند در تحلیل های خود، تصویر درست تری از کشوری داشــته باشند که هم حرف های زیادی 
برای گفتن دارد و هم این روزها محل منازعه جهانی است. این مهم تا حدی که در یک سفر چندروزه امکان پذیر 
بود، عملی شــد و والرشــتاینی که شــانزدهم اســفند و پس از یک هفته اقامت در تهران، ایران را ترک می کرد، 
والرشــتاینی نبود که نهم اســفند قدم به ایران گذاشته بود. سخن از یک فرد نیســت، سخن از جریانی است که 
قانعی راد و قانعی رادها به دنبال تحقق آن در ایران بودند و آن چیزی نبود جز همکاری و تعامل نهادهای مستقل 
جامعه شناســی ایران با نهادها و افراد صاحب نام در حوزه اندیشــه علوم اجتماعی در جهان و باید امیدوار بود 
حال که وجوِد نازنین او دیگر در بین ما نیست، شاگردانی باشند که «راه» و «ایده» استاد را به تمامی دنبال کنند.  

محمدامین قانعی راد خودش بود، نه یک کلمه کم نه یک کلمه بیش. هیچ گاه برای خوشامد این یا آن سخنی 
بر زبان نیاورد و هیچ گاه هم از راهی که انتخاب کرده بود، به دلیل برخی طعنه ها و حرف و حدیث ها عقب نشینی 
نکرد. اهل سروصدا نبود، در نهایت فروتنی و سخاوت، آنچه را می دانست برای دانشجویان، اصحاب رسانه و هر 
آن کــه بــه دنبال چیزی فراتر از خبر بود، بیان می کرد. همواره به چیزی که ورای خبرها بود فکر می کرد و تالش 
می کــرد با زبانــی همه فهم، آن را با افکار عمومی در میان بگذارد. هیچ گاه به خبرنگاران و ســردبیرانی که از او 
«تحلیل» و «تفســیر» برای رسانه شان می خواستند، جواب رد نمی داد و در همه حال تالش می کرد نوری بتاباند 

بر فضاها و موضوعاِت غبارگرفته روزگار ما. 
بــه عنوان روزنامه نگاری که پیش و پس از ســفر ایمانوئل والرشــتاین در ســال ۹۲ به ایــران، روزها در کنار 
محمدامین قانعی راد، ریاست وقت انجمن جامعه شناسی ایران بودم، چیزهایی به خاطر دارم که گفتنش خالی 
از لطف نیست. ایمانوئل والرشتاین جامعه شناس و نظریه پرداز برجستٔه معاصر و رئیس اسبق انجمن بین المللی 
جامعه شناســی، نهم اسفند ۹۲ با پرواز شماره ۷۳۲ هواپیمایی ایران ایر به دعوت انجمن جامعه شناسی ایران از 
پاریس به تهران آمد. روزهای پیش از حضور والرشــتاین در تهران، روزهای شلوغی برای محمدامین قانعی راد 
بــود. او و همکارانش در انجمن جامعه شناســی و انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات، حضور اندیشــمندی 
در تراز جهانی را فرصتی برای تجدید دیدار اســتادان و دانشــجویان علوم اجتماعی ایران با افکار و اندیشه های 
اندیشــمندی می دیدند که از ۳۱سالگی با انتشار کتاب «آفریقا: سیاست استقالل» به تدریج به عنوان اندیشمندی 
توانا در عرصٔه علوم اجتماعی مطرح شد و سرانجام به خاطر انتشار اولین جلد از پژوهش بزرگش دربارٔه «نظام 
نوین جهانی» با عنوان فرعی «کشــارزی تجاری و ریشــه های اقتصاد جهانی اروپایی در قرن شــانزدهم»، پایگاه 

 پژمان موسوى
روزنامه نگار
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