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ﺧﻼﺻﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﻪ

ﮐﻮدﮐﯽ ﺗﺎ ﺟﻮاﻧﯽ
وی در ﺳﺎل  ۱۳۳۹ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ در روﺳﺘﺎی ﻣﺎﻣﺎزﻧﺪ وراﻣﯿﻦ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ .ﭘﺪرش از ﮐﺸﺎورزان زﺣﻤﺖ ﮐﺶ و ﺳﺎده
زﯾﺴﺖ آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺪﯾﻦ و ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ زﯾﺎد ﺑﻪ ” ﺷﯿﺦ ﺣﺴﯿﻦ ” ﻣﻌﺮوف ﺷﺪه ﺑﻮد.
اوﮐﻪ ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻮد ،درﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻗﺮآن را از ﭘﺪر ﺧﻮﯾﺶ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ؛ در ۷ﺳﺎﻟﮕﯽ وارد ﻣﺪرﺳﻪ ﺷﺪ و
ﻣﻘﻄﻊ اﺑﺘﺪاﯾﯽ را در ﻣﺪرﺳﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪ.
درﺳﺎل  ،۱۳۵۰در ﺳﻦ  ۱۱ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﻗﻢ رﻓﺖ و در ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﺣﻀﺮت آﯾﺖ ﷲ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪ .او ﮐﻪ دردوران ﻃﻠﺒﮕﯽ ﺷﺎﮔﺮد ﻣﻤﺘﺎز ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ دﻓﻌﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻀﺮت آﯾﺖ ﷲ
اﻟﻌﻈﻤﯽ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و اﺳﺘﻌﺪاد ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اش ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺳﻦ  ۱۴ﺳﺎﻟﮕﯽ
دروس ادﺑﯿﺎت و ﻣﻘﺪﻣﺎت را ﺗﺪرﯾﺲ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﺤﺴﻦ ﻗﻤﯽ ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﺗﺤﺼﯿﻞ وﺗﺪرﯾﺲ در ﺣﻮزه
ﭘﺮداﺧﺖ وﺑﺎ ﺷﺮوع ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺮادران ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﻧﺪای ﻣﺮاد ﺧﻮد اﻣﺎم )ره( ﻟﺒﯿﮏ ﮔﻔﺖ و ﻋﺎزم ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎی
ﻧﺒﺮد ﺣﻖ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪ؛ و در ﺳﺎل  ۱۳۶۰درﻣﺤﺎﺻﺮه آﺑﺎدان ﻣﺠﺮوح ﮔﺮدﯾﺪ وﺑﻪ ﻣﻘﺎم رﻓﯿﻊ ﺟﺎﻧﺒﺎزی ﻧﺎﺋﻞ ﮔﺸﺖ.
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ﺷﻬﺪای ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﻤﯽ
در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و دﻓﺎع ﻣﻘﺪس  ۵ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻋﺎﻟﯽ ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪﻧﺪ:
ﺷﻬﯿﺪ ﺣﺴﻦ ﻗﻤﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه ﺑﻮﮐﺎن ۱۷/۶/۱۳۵۹
ﺷﻬﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﻗﻤﯽ ﻋﻀﻮ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران – ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺑﺎدان ۱۹/۱۰/۱۳۵۹
ﺷﻬﯿﺪ ﺣﺎج وﻟﯽ ﷲ ﻗﻤﯽ ﻃﻠﺒﻪ ﺟﺎﻧﺒﺎز و رﺋﯿﺲ ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬﯿﺪ ﭘﺎﮐﺪﺷﺖ ۵/۵/۱۳۶۷
ﺷﻬﯿﺪ وﺣﯿﺪ ﻗﻤﯽ داﻧﺶ آﻣﻮز ﺳﻮم راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻬﯿﺪ ﺣﺴﻦ ﻗﻤﯽ -ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺎج ﻋﻤﺮان ۲۵/۵/۱۳۶۲
ﺣﺎﺟﯿﻪ ﺷﻬﯿﺪه ﻣﻨﻮر ﮐﻔﺎﺋﯽ ﻧﮋاد ﺗﻬﺮاﻧﯽ ام اﻟﺸﻬﺪاء در ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺧﻮﻧﯿﻦ ﻣﮑﻪ ﻣﮑﺮﻣﻪ ﺳﺎل ۱۳۶۶

ﺳﻮاﺑﻖ ﻋﻠﻤﯽ در ﺣﻮزه و داﻧﺸﮕﺎه
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم ﻗﻤﯽ ﺳﻄﻮح ﻋﺎﻟﯿﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺣﻮزوی ﺧﻮد را ﻧﺰد اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﺰرﮔﻮاری ﻫﻤﭽﻮن ﺣﻀﺮات آﯾﺎت ﻓﺎﺿﻞ ﻟﻨﮑﺮاﻧﯽ
 ،ﺳﺘﻮده  ،اﻋﺘﻤﺎدی ،ﺻﻠﻮاﺗﯽ و ﺻﺎﻟﺤﯽ ﻣﺎزﻧﺪراﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﯿﺪ و ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﺎل  ۱۳۵۷ﺑﺎ
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ﺷﺮﮐﺖ در دروس ﺧﺎرج ﻓﻘﻪ و اﺻﻮل از ﻣﺤﻀﺮ ﺣﻀﺮات آﯾﺎت وﺣﯿﺪ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ،ﺳﯿﺪ ﻣﻮﺳﯽ ﺷﺒﯿﺮی زﻧﺠﺎﻧﯽ ،ﺣﺎج

ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺨﺴﺖ
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دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎ
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ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ

ﺷﯿﺦ آﻗﺎ ﺗﺒﺮﯾﺰی ،ﺷﻤﺲ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ و دﯾﮕﺮ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﮔﺮان ﺳﻨﮓ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  ۲۰ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺖ و دروس
ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻋﺮﻓﺎن ﻧﻈﺮی را در ﻣﺤﻀﺮ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﺰرﮔﻮار ﺣﻀﺮات آﯾﺎت ﺟﻮادی آﻣﻠﯽ ،ﻣﺼﺒﺎح ﯾﺰدی ،آﻣﻠﯽ و اﻧﺼﺎری
ﺷﯿﺮازی ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ.

ﻣﻘﺎﻻت و آﺛﺎر

ﻋﮑﺲ و ﻓﯿﻠﻢ

ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺎ

اﯾﺸﺎن ﺿﻤﻦ ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﺗﺪرﯾﺲ در ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ  ،ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺧﻮد را در ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﺎﻟﯽ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻗﻢ آﻏﺎز
و ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ را در رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ در اﯾﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪ .وی ﺳﭙﺲ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
ارﺷﺪ و دﮐﺘﺮای ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در رﺷﺘﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﺤﺾ و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻏﺮب در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪ ” .ﻣﺒﺎﻧﯽ
ﻧﻈﺮی ﭘﺴﺖ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ دﯾﺪﮔﺎه ﻓﺮاﻧﺴﻮاﻟﯿﻮﺗﺎر” ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ دﮐﺘﺮای اﯾﺸﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ دﮐﺘﺮ
رﺿﺎ داوری اردﮐﺎﻧﯽ و ﺑﺎ رﺗﺒﻪ ﻣﻤﺘﺎز ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪ

اﻫﻢ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺻﺐ
ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﺴﻦ ﻗﻤﯽ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺪرﯾﺲ در ﺣﻮزه وداﻧﺸﮕﺎه و ﺗﺎﻟﯿﻒ ﮐﺘﺐ و ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺘﻌﺪد ،
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ را در ﻧﻈﺎم ﻣﻘﺪس ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد
ذﯾﻞ اﺷﺎره داﺷﺖ:
دو دوره ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن رﻫﺒﺮی ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﻣﺮدم ﺗﻬﺮان
رﯾﯿﺲ ﻧﻬﺎد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ در داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ
ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه آن ﺷﻮرا در ﻫﯿﺄت ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﺟﻮاﻧﺎن
ﻣﻌﺎون اﻣﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ دﻓﺘﺮ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت اﻣﻨﺎی دﻓﺘﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ ) ﺑﺎ ﺣﮑﻢ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی(
ﻣﺪﯾﺮ داﯾﺮه اﻟﻤﻌﺎرف ﻋﻠﻮم ﻋﻘﻠﯽ اﺳﻼﻣﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ  ،ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت اﻣﻨﺎء ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﺸﻮر) ﻣﻨﻄﻘﻪ (۲
ﻧﺎﻇﺮ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮر) دﺑﯿﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ(
ﻋﻀﻮﻫﯿﺎت ﻧﻈﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺸﻮر) ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ(
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