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پیرامللون شللخصیت پللدرم زنده یاد حجت االسللام 
والمسلمین اسللتاد علی دوانی )قده(، از ابعاد گوناگون 
می توان سخن گفت، اما نکته مهم آن است که رویکرد 
او در تحقیق و پژوهش، همان رویکرد وی در تعامات 
سیاسی، اجتماعی و خانوادگی بود. این رویکرد مبتنی بر 
آزادگی، حقیقت جویی و عدالت طلبی بود که در تحقیق 
و پژوهش، موجب دریافت های جدیللد و نوآوری های 
متعدد در تاریخ نگاری و تراجم نویسی) دو حوزه اصلی 

کار او( گردید. 
   پدر در کسوت یک پژوهشگر

آنچه بلله آثار پدر جلللوه خاصی می بخشللید، عاوه بر 
تدقیقللات و باریک بینی هللای علمللی، ذوق و قریحه 
سرشللار ادبی و هنری وی بللود که سللاختار آثارش را 
متفاوت و سبکش را متمایز با گذشتگان کرده و نثرش را 
سلیس، پیراسته و بی تکلف و کامش را گرم، صمیمانه 
و دلنشین ساخته بود. او در عین احترام و ارج نهادن به 
تاش های علمی علمای گذشته، گاه به نتایجی دست 
می یافت که برخاف قول و نظر آنللان و باورهای رایج 
هم کسوتان معاصرش بود، اما نه تنها از طرح آنها ابایی 
نداشت، بلکه با دالیل متقن علمی و عقلی، به اثبات نظر 
خویش می پرداخت. از این رو بسیاری از آثارش آکنده 
از تحقیقات، ابداعات و نکات جدید است. این خصلت، 
صداقت و صراحتی به وی بخشللیده بللود که هرچند 
بسیاری از آن کسللان را رنجیده خاطر می ساخت، اما 
موجب احترام و دوسللتی عمیق برخی شخصیت های 
روحانی و غیرروحانی گردید که همین شللیوه مرضیه 
را در روش تحقیق و مشی سیاسی خود در پیش گرفته 
بودند که در رأس آنها شهدای واالمقام استاد مطهری و 
شهید بهشتی قرار داشتند. بسیاری از آثار علمی پدرم، 
پاسخی به نیازهای فرهنگی و سیاسللی زمانه بوده که 
هر کدام در نوع خود کم نظیر و بلکه بی نظیر است. آن 
آثار در زمانی چاپ و منتشر  می شد که ادبیات مذهبی 
با روش تحقیق و سللبک نگارش نوین، آشللنایی کافی 
نداشللت و روحانیون معدودی در خارج از معارف رایج 
حوزه های علمیه، قلم فرسللایی می کردند. از همین رو 
بخشی از آثار وی که اتفاقاً نخستین آثار اوست، تحسین 
و تمجید بزرگانی از حوزه ) همچون آیت اهلل بروجردی، 
عامه طباطبایی، شیخ آقابزرگ تهرانی، امام خمینی 
و اسللتاد مطهری( را برانگیخت. این آثار عمدتاً مربوط 
به دوران23 سالگی تا40 سللالگی اوست. خوشبختانه 
او در دوران پربرکت عمر خویش، ایللن توفیق را یافت 
که خاطللرات پرفراز و نشللیبش را به مللدد حافظه، از 
دوران کودکی تا زمان نگارش آن، با شللرح و بسللط و 
تفصیل تمام بنویسد که نیازی به توضیحات ما ندارد و 
خوانندگان محترم می توانند بدان مراجعه کنند. پدرم 
در عین احترام کامل و پایبندی به اصللول، ارزش ها و 
آداب اصیل روحانیت شیعه، اندیشه ای نوگرایانه داشت. 
مهم  ترین نشان آن، همین کتاب نقد عمر اوست، زیرا 

سفرنامه نویسی و خود شرح حال نگاری) اتوبیوگرافی(، 
در میان علما و روحانیون حوزه های علمیه معمول نبوده 
است، اما وی ضرورت آن را در مطالعات تاریخی و ادبیات 

مذهبی معاصر خاطرنشان می کرد. 
  پدر و تاریخ نگاری با نظر به نیازهای زمان

موقعیت شناسللی و درک ضرورت های زمللان، از دیگر 
ویژگی های پدرم در امر تحقیللق و پژوهش بود. برخی 
از آثار او، محصول موقعیت های خاص تاریخی اسللت. 
به عنوان مثال پللس از رحلت آیللت اهلل بروجردی) ره(  
که حوزه های علمیه و جهان تشللیع غرق در ماتم، عزا 
و سوگواری بود، پدرم بافاصله شرح زندگانی آیت اهلل 
بروجردی را با بیان خدمات و اقدامات علمی، فرهنگی 
و اجتماعی ایشان، به مناسبت چهلم آن مرحوم منتشر 
کرد. همچنین بعد از پایللان  » غائله انجمن های ایالتی 
و والیتللی « ) آذر41(، وی مجموع حللوادث آن دو ماه 
حساس و بحرانی را با تاریخچه ای از نهضت های اسامی 
گذشته به رهبری علما که برای اولین بار به رشته تحریر 
درمی آمد، تدوین و منتشر ساخت که از یورش ساواک 
در امان نماند و موجب بازداشت او گردید. از سال1356 
و در آغاز حرکت های مبارزاتی که به انقاب اسللامی 
سال1357 منتهی شد، پدرم با زحمت و مشقت زیاد، 
به گردآوری پیام ها، اعامیه  ها و سخنرانی های مراجع ، 
علما و ثبت و ضبط رویدادهای سیاسی کشور پرداخت و 
جلد اول نهضت روحانیون ایران را در مهرماه1357)پنج 

ماه پیش از پیروزی انقاب( تدوین کرد. 
همچنیللن پللس از آغللاز درگیری هللای خونیللن در 
بوسنی و هرزگوین در سللال های1372-1371 که به 
نسل کشی هولناک مسلللمانان در آن سللرزمین تازه 
استقال یافته انجامید و در حالی که اغلب مردم کشور 

اطاعات درسللتی از سللابقه گسترش اسللام در آنجا 
نداشتند، پدرم با آنکه در بستر بیماری بود با تحقیق در 
منابع در دسترس، شرح حال26 نفر از رجال دینی، علمی 
و ادبی مسلمان بوسنی و هرزگوین را به ضمیمه مقدمه ای 
با نام علما و مردان نامی بوسنی وهرزگوین منتشر کرد 
و سال بعد، پس از دسللتیابی به کتاب الجوهر االسنی، 
نوشته محمد خانجی از علمای بوسنی، آن کتاب را نیز 
ترجمه و همراه با اضافاتی، تحت نام شعرا، علما و مردان 
نامی بوسنی وهرزگوین منتشر ساخت که جمعاً 228 تن 
از رجال مسلمان آن سرزمین را شامل  می شد. او به همه 
آثار خود عاقه داشت، اما از آن میان به تعدادی بیش از 
همه عاقه می ورزید. دوره 10جلدی نهضت روحانیون 
ایران را به دلیل بی سابقه بودن و دست اول بودن بسیاری 
از اطاعات آن، شرح حال محدث نامی حاج شیخ عباس 
قمی یا همان جلد یازدهم مفاخر اسام را به جهت فراهم 
آوردن اطاعات فراوان پراکنده از خال انبوه آثار چاپی 
و خطی آن مرحوم و مصاحبه با فرزندان، بستگان و افراد 
معمری که خاطراتی از او داشتند، همچنین کتاب بانوی 
بانوان جهان را که در واپسین سال حیاتش انتشار یافت 
و به گفته خود، همه آن را با اشک و آه نوشته بود، عاقه 

فراوان داشت. 
   همه شخصیت های محبوب پدر

رشته اصلی تحقیقات پدرم، تاریخ و شرح حال نویسی 
بود. از ایللن رو با جزئیات زندگی و شللخصیت علمی و 
سیاسی بسللیاری از علمای گذشللته و معاصر اسام و 
ایران، آشللنایی داشللت. او در دوران عمر خود، مراجع 
بزرگی چون آیت اهلل اصفهانی، آیت اهلل حاج آقا حسین 
قمی، آیت اهلل بروجللردی و مراجع پس از ایشللان را از 
نزدیک دیده و در درس برخی از آنها نیز شرکت کرده بود 
و از شخصیت آنها تجلیل می کرد. وی بار ها در محافل 
خانوادگی و عمومی تأکید می نمود: » به عنوان کسللی 
که رشللته اصلی وی تراجم)شرح حال نویسللی( است، 
با جرئت و قاطعیت می گویم که پللس از انبیای الهی و 
ائمه اطهار)ع(، هیچ شخصیت بزرگ دیگری به عظمت 
امام خمینی)ره(، در تاریخ اسام ظهور نکرده است... « 
و دالیل فراوانللی برای آن برمی شللمرد. او نسللبت به 
شللخصیت های روحانی و غیرروحانی برجسته کشور، 
ابراز احترام می کللرد و ویژگی های بارز آنهللا را یادآور  
می شد که از جمله آنها شهدای واالمقام: استاد مطهری 
و آیت  اهلل بهشتی بودند. پدرم چه در زمان حیات آن دو 
بزرگوار و چه پس از شهادتشان، بار ها و بار ها مقام علمی 
و فضایل و خصایل نیکشان را می ستود و بر فقدان آنها 
عمیقاً افسللوس می خورد و با آن که دوستان روحانی و 
غیرروحانی زیادی داشت، مع الوصف خود را تنها و بدون 
همزبان می پنداشت. از میان علما و مراجع فعلی) دامت 
برکاتهم(، با حضرات آیات: مکارم شیرازی و سبحانی، 
همکاری و دوستی دیرینه داشت و مقام علمی و کماالت 
ایشان را می ستود. بار ها از صراحت کام، صفای باطن 
و وفای آیت اهلل سبحانی تمجید می نمود و غالباً در سفر 
به قم، با ایشللان تجدید دیدار می کرد. وی مقام معظم 
رهبری) مدظله العالی( را جانشین شایسته ای برای امام 
خمینی)ره( می دانست و سوابق علمی و قلمی و بینش 
سیاسی، فصاحت و باغت کام، وقار و متانت ایشان را 
می ستود و همه سخنرانی  ها و پیام های معظم له را -که از 
سیما پخش  می شد- به دقت گوش می داد و از قرائت نماز 
ایشان، لذت می برد و بار ها برای سامتی و طول عمرشان 
دعا می کرد. او به همه دولتمردان و مسئوالن روحانی و 
غیرروحانی که به نظام و مملکت خدمت می کنند، عاقه 

داشت و برای سامتی و موفقیت آنها دعا می کرد. 
پدرم به همه علما، فقها و دانشمندان پیشین عالم تشیع، 
ارج می نهاد. از میان آنها، شیخ طوسی را سرآمد فقها و 

پ�در در عی�ن احت�رام و ارج نه�ادن به 
تالش ه�ای علم�ی گذش�تگان، گاه به 
نتایجی دست می یافت که برخالف قول 
و نظر آنان و باورهای رایج هم کس�وتان 
معاصرش بود، ام�ا نه تنه�ا از طرح آنها 
ابایی نداشت، بلکه با دالیل متقن علمی و 
عقلی، به اثبات نظر خویش می پرداخت! 
از ای�ن رو بس�یاری از آث�ارش آکنده از 
تحقیقات، ابداعات و نکات جدید است

دورنمایی از شخصیت تاریخ پژوه نامور معاصر زنده یاد حجت االسالم والمسلمین علی دوانی

مورخی با 3 خصلت
 حقیقت جویی، آزادگی و عدالت طلبی 

دانشمندان شللیعه می دانسللت که آرا و فتاوای او 
قرن  ها در حوزه های علمیه شیعه، جاری بوده است. 
خواجه نصیرالدین طوسی را دانشمندی ذوفنون و با 
تدبیر می شمرد که در عصر خود بزرگ ترین خدمات 
فرهنگی را نه تنها به تشللیع، بلکه به جهان اسام 
نموده است. عامه مجلسی)دوم( را عالمی پرکار و 
خدوم به فرهنگ شیعه می شمرد و حزین الهیجی را 
نابغه ای بی نظیر و فقیه، شاعر، دانشمند و مجاهدی 
بزرگ می دانست که متأسفانه تا چند سال پیش، 
فقط به عنوان شاعر شناخته  می شد! وحید بهبهانی 
را نیز سللرآمد فقهای زمان خود و بنیانگذار مکتب 
اصولی لقللب داده بود که به تحجللر اخباری گری 
پایان داد و فقه شیعه را حیاتی نو بخشید و شاگردان 
مبرزی تربیت نمود و از اینکه دسللت تقدیر، وی را 
داماد این خاندان بزرگ علمللی نموده بود، افتخار 
می کرد. حاج شللیخ عباس قمی را نه تنها محدثی 
گرانقدر بلکه دانشللمندی بزرگ می دانست که در 
همه رشللته  ها و علوم و فنون مطلب نوشته است. 
پدرم با وجود آن کلله در دوران عمر پربرکت خود، 
بیش از یکصد جلد کتاب تألیف، ترجمه و تصحیح 
نمود و صدها مقاله و سللخنرانی علمللی به یادگار 
گذارد، باز خدمات خویش را در مقایسه با آن بزرگان 
و با نبود امکانات آن دوران، چیزی نمی شمرد و به 

توفیقات آنان غبطه می خورد! 
 پدر، دوری گزی�ده از مناصب سیاس�ی و 

اجرایی
بعد از پیروزی انقاب اسللامی، پدرم هیچ منصب 
دولتی قبول نکرد و پیشنهادات آیت اهلل بهشتی را 
برای نمایندگی مجلس خبرگان اول قانو ن اساسی 
و سللپس دوره اول مجلس شورای اسامی، ضمن 
تشکر فراوان از ایشللان، نپذیرفت و آن را مانعی در 
جهت تألیف و تصنیف خود دانست. او که به دلیل 
رنج ها، مصائب و نامهربانی های فراوان، آسیب های 
روحی و جسمی زیادی دیده بود، با تاش و کوشش 
خسللتگی ناپذیری به مطالعه، تحقیللق، تألیف و 
ترجمه می پرداخت. وی دعوت دانشللکده الهیات 
دانشگاه تهران را برای تدریس درس رجال و تراجم 
در دوره فوق لیسللانس، بعد از دو ترم رد کرد و آن 
را مغایر با روحیلله و برنامه کاری خود دانسللت، با 
این همه چند سللال بعد، به تدریللس آزاد »تاریخ 
اسام«، »سیره معصومین)ع( « و»جنگ های صدر 
اسام « در دانشللگاه امام صادق)ع( و دانشگاه امام 
حسین)ع( پرداخت و آن را بیشتر با روحیه و عایق 
خود، سللازگارتر یافت. آنچه او را بیشتر به تدریس 
در دانشگاه امام حسللین)ع( و دیگر دانشکده های 
نظامی متعلق به سپاه عاقه مند کرده بود، حضور 
فرماندهان جان بر کف در کاس های درس بود که 
هر یک، حماسه آفرینان صحنه های نبرد و بسیاری 
نیز جانبازان جنگ تحمیلی بودند و پدرم حیات خود 
و عزت و استقال کشور را مدیون آنان می دانست. 
عاوه بر آن، وی همواره دعوت خانواده های شهدا و 
جانبازان یا مراسم بزرگداشت آنها را به رغم کسالت 

حال می پذیرفت. 
پدرم شیفته دانستن مطالب علمی جدید مورد عاقه 
خود بود، از این رو دعوت بسللیاری از کنگره های 
علمی و دینی را که در تهران و شهرستان  ها برگزار  
می شد، با ارائه مقاله یا ایراد سخنرانی قبول می کرد 
و تقریباً در همه جلسللات آن حضور می یافت. در 
جلسللات ماهانه  » انجمن آثار و مفاخر فرهنگی « 
در صورت حضور در تهران و عدم کسالت، به همراه 
یکی از فرزندان یا نوادگانش شللرکت می کرد.  وی 
در سللفر هایی که از دوران نوجوانی تا پایان عمر به 
شهر ها و کشورهای گوناگون داشت، اطاعات علمی 
گرانبهایی از طریق مشاهدات شخصی  یا گفت وگو 
با معمرین و آگاهان محلی به دست می آورد که در 
حافظه خارق العاده خود و نیز در دفاتر ویژه ای ثبت 
می کرد. کتاب نقد عمر وی  محصول همین اطاعات 

بی واسطه و با واسطه  متنوع اوست. 
  پدر، تاریخ نگاری در قامت یک خطیب دینی

ایشللان در کنار مطالعه، تألیف، تصنیف و ترجمه، 
از سال 1328 شمسللی در ماه های محرم و صفر و 
رمضان در شهرهای مختلف کشور و سپس  کویت 
منبر می رفت که با اسللتقبال گرم حضللار روبه رو 
می شللد. مضمون اصلللی منابر وی در سللال های 
اول    -که مصادف با دوران نهضت ملی بود و غالباً 
در شهرهای استان خوزستان، به ویژه آبادان ایراد 
می گردید- تبیین جنبش  ضداسللتعماری مردم 
ایران و نقش آیت اهلل کاشانی و حمایت از خلع ید و 
بیرون راندن انگلیسی ها و کسب استقال سیاسی 
کشور بود. منابر ایشان تا سال 1358 ادامه داشت. 
در آن سال و در چهلمین روز شهادت استاد شهید 
مطهری، حال او ناگهان حین سخنرانی راجع به آن 
شهید، منقلب شد و به دستور پزشک، منبر را ترک 
کرد که 10سللال به طول انجامیللد و از آن پس به 

تدریج و بسیار کم به منبر می رفت. 
  پدر در عرصه سیاست و اصالح

پدر در کنار فعالیت های علمی خود، به فعالیت های 
سیاسللی نیز می پرداخللت. او در گرماگرم نهضت 
ملی و در حالی که 22سال بیشتر نداشت، فعالیت 
زیادی در اسللتان خوزسللتان، به ویژه شهر آبادان 
کرد. این شللهر که پللس از خلع ید، مللورد تهدید 
نظامی انگلیللس بود ، بلله دلیل محیللط صنعتی و 
کارگری آن، مهم  ترین کانللون فعالیت حزب توده 
به شللمار می رفت. پدرم که در آن زمللان نماینده 
روحانیت آبادان  و واسطه  پیام و مذاکرات حساس 
سیاسی میان آنان با آیت اهلل کاشانی بود، نقش بسیار 
مهمی در خنثی سازی اقدامات مخرب حزب توده 
در جریان ملی کردن نفت ایفا کرد. در جریان غائله 
انجمن های ایالتی و والیتی و نهضت امام خمینی، 
همراه با بسیاری از فضای حوزه علمیه قم، نقش 
مؤثری در ایجاد هماهنگی میللان مراجع و تبیین 
اهداف آنان داشللت و برای ر هایی امللام از زندان، 
نامه هایی به مراجع عراق نوشت. در سال های پس از 
آن در منابر و محافل مذهبی، از بی توجهی رژیم به 
امور مذهبی و رواج انحراف اخاقی و اجتماعی انتقاد 
می کرد و سیاست های امریکا، اسرائیل و صهیونیسم 
بین الملل را بر ضد فلسطینی  ها و کشورهای عربی، 
آشکارا محکوم  کرد. پس از ممنوعیت منبر خطیب 
شهیر حجت االسام فلسفی در دی ماه 1350، پدرم 
فعالیت زیادی را برای رفع ممنوعیت ایشان انجام 
داد  و با بزرگان علما و روحانیللون تهران تماس  ها 
و مذاکرات زیادی انجام داد کلله البته فایده ای در 
بر نداشت و سرانجام به ممنوع الخروج شدن خود 
وی، از کشللور انجامید. مشی سیاسی پدرم، بسیار 
نزدیک به مشی استاد مطهری بود و همین امر، از 
موجبات همدلی و همفکری میللان آن دو بود. وی 
از نسل دوم مصلحان حوزه به شللمار می رفت که 
در تأسیس  نخستین مجله دینی حوزه علمیه قم، 
یعنی، ماهنامه دینی مکتب اسام در سال 1337 
و تأسیس  »دارالتبلیغ اسامی« قم )1343(، نقش 
مؤثری ایفا کرد که شرح آن دو واقعه را در نقد عمر 
به تفصیل بیان کرده است. هدف اصلی وی از این 
اقدامات،  آن  بود تا با کمک جمعی از مدرسان فاضل، 
روشللن اندیش و دردمند حوزه علمیه قم و تهران، 
تحولی در سللازمان و تشللکیات روحانیت ایجاد 
کرده و آن را مقتضی و مناسللب نیازهای فرهنگی 
و اجتماعی جامعه سازد تا نسل جدیدی  از طاب 
جوان آشللنا با دانش های حوزوی و دانشللگاهی ، 
پرورش یابند کلله بتوانند با جریان هللای فکری و 
فلسفی معارض که محیط فرهنگی جامعه، به ویژه 
طیف های دانشللجویی را به شدت تهدید می کرد، 

مقابله نمایند. 
او به این آرمان ها سللخت دلبسللته بللود و تاش 
خسللتگی ناپذیری در آن راه انجللام داد و طعن و 
سرزنش فراوانی از هم کسوتان خود به جان خرید. 
اما بعد از چند سللال دلشکسته و ناامید، شهر قم را 
با همه  دلبسللتگی ها و خاطرات، تللرک گفت و در 
سللال 1350 خسته و فرسللوده و با اندوهی عمیق 
از ناسپاسللی، به همراه خانواده، به تهران مهاجرت 
کرد. او که از یک سو شهریه حوزه و حقوق مکتب 
اسللام را از دسللت داده و از سللوی دیگر با تأمین 
هزینه سللنگین خانواده در تهللران مواجه گردید، 
ناگزیر شد تا برای تأمین معیشت، عاوه بر تألیف 
و تصنیف و ترجمه، به منبر نیز روی آورد. مرحوم 
صدر باغی که از مهاجرت پدرم به تهران و وضعیت 
او آگاه شد، به وی پیشللنهاد داد که در ازای حقوق 
ثابت و مکفی، متون پیاده شللده سللخنرانی های 
حسینیه ارشاد را ویراسللتاری کند. اما چون در آن 
زمان استاد مطهری، معترضانه از مدیریت حسینیه 
ارشاد کنار رفته بود، پدرم پذیرفتن این پیشنهاد را 
نوعی دهن کجی به آن استاد شهید تلقی می کرد و 
با وجود نیاز شدیدی که داشت، آن را نپذیرفت. از 
طرف دیگر، برخی از وعاظ مشهور تهران، پیشنهاد 
منابر مهمی بلله وی دادند و مرحوم شللیخ احمد 
کافی، مبلغ یکصللد هزار تومان -کلله پول زیادی 
در آن زمان بللود- برای پدرم آورد و از او خواسللت 
تا برخی از منابللر مهم تهران را بپذیللرد، اما وی با 
تشکر فراوان، پول را نپذیرفت و آن پیشنهاد را رد 
کرد! چه، مضمون اصلی منابللر اغلب وعاظ تهران 
در آن زمللان، مخالفت با نظرات دکتر شللریعتی و 
انتقاد شدید از حسینیه ارشاد و گردانندگان قدیم 
و جدید آن بود. از این رو پدرم ترجیح داد تا به جای 
پذیرش آن  پیشللنهادهای مشللفقانه، در زمستان 
سال 50، در روستاهای ورامین منبر برود! به خاطر 
دارم خودروی فرسوده ای که پدرم را در این مسیر 
طوالنی می برد، فاقد بخاری و بسللیار سرد بود، لذا 
برادر کوچک تللرم در صندلی عقب می نشسللت و 
بخاری نفتی کوچکی به دست می گرفت تا فضای 
داخل ماشین گرم شود. پرداخت حق التألیف برخی 
ناشللران مذهبی نیز خود حکایت تلخ و دردناکی 
داشت که بر رنج های او دو چندان می افزود و موجب 
کلنجار رفتن دائم او، با آنها برای استیفای آن بود. 
دوستان اصلی پدرم در ایام غربت تهران، شهدای 
واال مقام استاد مطهری و شهید بهشتی بودند. استاد 
مطهری که  خود در آن زمان با بی مهری گردانندگان 
حسینیه ارشاد مواجه بود و از سوی دیگر مورد طعن 
و انتقاد  »والیتی ها« قرار داشت، سخت در اندیشه 
پدرم بود. از این رو پیشنهاد امامت جماعت یکی از 
مساجد معتبر تهران را که شغل مناسب و موجهی 
در آن زمان بود، به پدرم داد اما وی با ابراز تشکر از 
توجه و مراحم آن دوست شفیق، روحیه خود را با 
آن شغل مقدس ندانسللت و مانعی برای پرداختن 
به کارهای علمی و تألیف و تصنیف خود شللمرد و 
آن را نپذیرفت. او در تمامللی ادوار حیات، روحیه 
دانش اندوزی و اسللتغنای خویللش را حفظ کرد و 
نمادی از یک خدمتگزار صدیق به اسام و جامعه 

اسامی بود. روحش شاد.  

پ�درم مق�ام معظ�م رهب�ری را 
جانش�ینی شایس�ته  ب�رای امام 
خمینی می دانست و سوابق علمی، 
قلمی، بینش سیاس�ی، فصاحت و 
بالغت کالم، وقار و متانت ایش�ان 
را می ستود و همه س�خنرانی  ها و 
پیام های معظم له را -که از س�یما 
پخش  می ش�د- ب�ه دق�ت گوش 
م�ی داد و از قرائ�ت نماز ایش�ان، 
لذت می برد و بار ها برای س�المتی 
و ط�ول عمرش�ان دع�ا می ک�رد 
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وجه ناشناخته ای از شخصیت فرهنگی 
زنده یاد استاد علی دوانی

مورخ در کسوت شاعر

   محمدرضا کائینی
خبیللر  عالللم 
زنده یاد اسللتاد 
علللی دوانی در 
عرصه اندیشه و 
فرهنگ، بیشتر 
در کسوت مورخ 
و رجالی شناخته 
می شللود. با این 
همه اثری که در 
معرفی آن سخن 
می رود، نمایانگر 
آن است که وی 
دستی در شعر نیز داشته و دیوانی کوچک، از وی بر 
جای مانده است. »یادی از دلداده ای « شامل همین 
سروده هاست و نشللر رهنمون، آن را به زیور طبع 
آراسته است. این اثر در صدر خود، مقدمه ای از دکتر 
محمد رجبی دوانی فرزند استاد دارد که بخش هایی 

از آن به قرار ذیل است:
»تاریخ سرایش اشللعار گردآوری شده، سال های 
بین 20 تا 30سللالگی، یعنی اوان شکوفایی ادبی و 
علمی آن استعداد درخشان را در بر می گیرد و البته 
غالباً به سنین 20 تا 25 سللالگی وی تعلق دارد. با 
آنکه این طلیعه  تابناک از فوران ذوقی سرشار خبر 
می داد، ولی چنانکه می دانیم فقدان دروس ادبیات 
فارسی یا متون درسللی فارسی در برنامه ی رسمی 
حوزه هللای علمیه و بلله عبارتی، تبایللن تعلیمات 
سنتی حوزوی با شللعر و ادبیات فارسی، به جهت 
روح بحثی حاکم بر معارف و علوم قدیمه و همچنین 
تنگناهای متعدد زندگی سللخت  طلبگی، مجالی 
برای بروز یا رشد چنین استعدادهای هنری و ادبی، 
باقی نمی گذارد و همچون دانشگاه های بوروکرات 
خارج و داخللل، هنرمند و شللاعری در دامان خود 
نمی پرورد! تنها کسللانی که به یمن نبوغ خویش، 
ظهوری خاف آمد عادت- و آن هم بیرون از محیط 
رسللمی و برنامه  درسللی- دارند، در اوقات خوش 
فراغت خویش- که به ویژه در اوایل و اواخر کار و بار 
عمر دست می دهد- مجال ابراز جلوه  هایی از ذوق 

هنری و ادبی خداداد خود را می یابند. اشعار آغاز و 
پایان عمر پربرکت امام خمینی، نمونه بارز و شاهد 
صادق این مدعاسللت. البتلله روحانیانی هم که در 
مدت عمر سراسر جنب وجوش خویش از سرودن 
شعر باز نایستاده اند، کم شمار نبوده و نیستند، ولی 
نسبت به کل مجموع و روال معمول، بسیار اندک و 
مسستثنی می نمایند. متأسقانه همین گروه نیز به 
دلیل غلبه  روح حصولی و بحثی بر وجه حضوری و 
ذوقی معارفی که موضوع تحصیل، تدریس و تحقیق 
آنها قرار می گیرد، هرگز خود را مجاز نمی دانند که 
آثار شاعرانه  خویش را نشر دهند! هزاران افسوس که 
این ذوق سرشار در بدایت فوران خویش، در مسیری 
از پیش تعیین شده برای هر طلبه، همچون هزاران 
هزار استعداد درخشان دیگر جاری می شود و به رغم 
آنکه فراتر از یکصد جلد تصنیف، تألیف، ترجمه و 
تصحیح درخشان را پدید می آورد- که هر کدام در 
جای خود، ابداع و نقطلله  آغازی از لحاظ موضوع یا 
طرز بیان است و مورد تقدیر فراوان اعاظم گذشته و 
حال قرار می گیرد- ولی دیگر ارتباطی با عالم شعر 
و شاعری ندارد! به شهادت افراد خانواده  دمساز وی، 
همراه با افول ناخواسته  اختر شعر او، اشتغال به سایر 
هنر ها نظیر قصه نویسی، خطاطی، نقاشی و ذوقیاتی 
همچون گردآوری تمبر، تصاویر و اسناد نادر و امثال 
ذلک نیز به تدریج کمرنگ شللد و در مسیر زندگی 
علمی و عملی او قرار نگرفت! البته همان  ها نیز مانند 
باقیمانده  اشعار، هرچند تنها به یک دهه از حیات 
وی تعلق دارند، ولللی مجموعه  هایی جذاب و قابل 
اعتنا محسللوب می شللوند. امید داریم کسانی که 
کتاب » نقد عمرِ « با اهمیت و سراسر عبرت این نابغه  
روستایی زاده  خودساخته را که مشحون از حوادث 
پرفراز و نشیب تاریخ معاصر اوست می خوانند، در 
قیاس با این دفتر، بر دیگر وجوه شخصیت درخشان 
عامه  واالیی که می توانست بسی بیشتر بر زوایای 
تاریک دوران ما بتابد، وقوف یابند و اقران و امثال او 
را که در حجره  ها و زاویه های حوزه  ها و دانشگاه  ها و 
بیش از آن در کنج خانه  ها شمع وار در سکوت خلوت 
خویش می سوزند و می سازند، دریابند و در جایگاه 

شایسته  ایشان قرار دهند.« 
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