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حجتاالسالم ّ
صباغى
حضرت مســتطاب حجتاالســام و المســلمين حاج شــيخ يوســف ّ
صباغى يكى از فضالى معروف حوزه
علميــه قــم بــود .فقيــد ســعيد در ســال 1345ق (1305ش) در روســتاى قراجــه از توابــع شهرســتان هريس در
نزديكــى تبريز زاده شــد و پس از پشــت ســر نهــادن دوران نوجوانى به تحصيــل علوم دينى روى آورد .در ســال
 1323رهســپار تبريز شــد و ادبيات را نزد آیتاهلل شــيخ حســين ِایوقى و شرح لمعه را نزد آیتاهلل ميرزا محمود
دوزدوزانى آموخت .در سال  1330ش رهسپار قم شد و سطوح عاليه را نزد حضرات آيات :شيخ عبدالكريم
ّ
مليــى تبريــزى (ادامــه شــرح لمعــه) ،میرزاعلی مشــكينى (مكاســب) ،جعفر ســبحانى (رســائل) و ســطانى
طباطبايــى (كفايــه) فراگرفت و پــس از آن در دروس آيات عظام :آقاى بروجردى و آقاى شــريعتمدارى حاضر
شــد و بهرههاى فراوان برگرفت .با افتتاح نخســتين دوره دار التبليغ اســامى در ســال  1342ش به تحصيل
در آن مركز علمى و دينى پرداخت و دروس آن را نزد اســتادان بزرگى مانند حضرات آيات :شــبيرى زنجانى،
مكارم شــيرازى ،شــهيد مطهرى ،جعفر ســبحانى ،شــيخ محمد كرمى و صدرالدين بالغى فراگرفت و مبانى
علمىاش را اســتوار ســاخت و همزمان به تأليف و تدريس و تبليغ دين در شــهرهاى آذربايجان و كردســتان
پرداخت .در ســال 1359ش به امامت جمعه شهرســتان كليبر ـ در آذربايجان شــرقى ـ برگزيده شــد و به اقامه
جماعت (در دانشسراى تربيت معلم (ظهر) و مسجد ولى عصر (شبها) و تأسيس و تجديد بناى مساجد
ً
(خصوصا مســجد جامع كليبر و مســجد ولى عصر و مسجد امامزاده شــاه قاسم) ،راهسازی ،مدرسهسازی،
خانه بهداشت و اعزام مبلغ پرداخت و خدمات بسياری به مردم مؤمن شهر و روستاهاى اطراف نمود و براى
نيازمندان شــهر ،پدرى دلســوز و مهربان بود .وى پس از  16ســال امامت جمعه در 1376ش به قم بازگشت و
به تأليف و تحقيق پرداخت.
برخى از آثارش عبارتند از:
 .1بررسى رجال صحيحين ( 4ج)
 .2سيرى در معادن گوهر :شرح دعاهاى روزانه ماه رمضان
 .3تكامل و خداشناسى (به زبان آذرى و روسى(كريل) هم ترجمه شده است)

 .4ماجراى قتل عثمان
 .5شرح حال محمد بن اسماعيل بخار ى
 .6النواصب من رجال الشيخين
آن مرحــوم در  92ســالگى در روز پنجشــنبه  21تيرمــاه 1397ش ( 28شــوال المكــرم  1439ق) بــدرود زندگــى
گفت و پيكرش پس از تشييع در روز یکشنبه  24تير و نماز حضرت آیتاهلل سبحانى بر آن در قبرستان بقيع
(قم) به خاک سپرده شد.

آیتاهلل اسماعیلپور
حضــرت مســتطاب آیــتاهلل آقــاى حــاج شــيخ محمدعلی اســماعیلپور قمشــهاى يكــى از علماى مشــهور
حــوزه علميــه قــم به شــمار بود .معظم لــه در اول فرورديــن 1319ش ( 11صفر الخير 1359ق) در شــهرضا زاده
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شــد و پــس از تحصيــل علــوم جديد به فراگيرى علوم دينى روى آورد .ادبيات را از اســتاد حاج شــيخ نصراهلل
زارعــان و ســطوح و حكمــت را از حضــرات آيــات :شــيخ محمدهادی فرزانه ،شــيخ مهدى الهى قمش ـهاى و
ميــرزا محمدرضــا مهدوى و قســمتى از طــب قديم را هم از دكتر سيدمحمدحســین ّ
مدرســى آموخت .در 20
ســالگى (1339ش) رهســپار قــم شــد و پــس از تكميــل ســطوح عاليه بــه دروس آيــات عظام :امــام خمينى،
گلپايگانــى ،محقــق دامــاد ،عالمــه طباطبايــى و ميرزاهاشــم آملى حاضر شــد و به اســتاد اخيرش پيوســت و
بســيار بدو دل بســت و آنى از او جدا نشــد .تقريرات دروس وى را نگاشــت و شــب و روز در محضر او بود و از
او بــه دريافــت اجــازات و تقريظات متعدد نائل آمد و ركن اصلى جلســه اســتفتا و دروس آن مرجع فقيد بود.
او بــه جــز تحصيــل ،بــه تدريس ســطوح عاليه و خارج فقه و اصــول و تأليف و تبليغ دين (در قم و شــهرضا) و
امامت جماعت (ظهر و شــب در مســجد انصارالحســين) پرداخت و دو دوره قرآن مجيد را تفسير نمود .پس
از وفات مراجع تقليد ،رســاله فتوايى معظم له به نام «هداية المتقين» به چاپ رســيد و گروهى از مؤمنين از
ايشــان تقليــد نمودنــد .معظم له فقيهى متواضــع و خوشمجلس و خليق و مجلسآرا بود .نخســتين بار پس
از وفــات آیــتاهلل آملــى خدمتــش رســيدم و خاطــرات خويش را از اســتادش بيان كــرد و من همــه را در مقاله
«زندگى آیتاهلل آملى» آوردم .توليت و مديريت و نظارت بر مجموعه «مدينة العلم» شهرضا و مدرسه علميه
صاحبالزمان(عــج) شــهرضا و توســعه و تجديــد بنــا و امامت مســجد انصار الحســين قم و تأســيس منازل
مسكونى براى طالب از كارهاى ديگر ايشان بود.
آثار معظم له عبارتند از:

 .1البراهين الواضحات (دراسات في القضاء)
 .2الدالئل الظاهرات (استفتاءات و استدالالت)

 .3الباقيات الصالحات ( -كتاب الوقوف و الصدقات)
 .4الحجج البالغات (دراسات في الربا و بیع الصرف و السلم)
 .5النعم السابغات (دراسات في المضاربة)
 .6هداية المتقين (رساله فتوايى)

 .7مناسک حج
 .8ملحقات مناسک حج
 .9دقائق االصول
 .10التعليقات على العروة الوثقى
 .11المعالم المأثورة (تقريرات درس طهارت آیتاهلل ميرزا هاشم آملى) 5 ،ج
 .12مجمع االفكار و مطرح االنظار (تقريرات درس اصول آیتاهلل آملى) 6 ،ج

 .13التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة و تكملة المنهاج
آن مرحوم در  78ســالگى در صبح روز پنجشــنبه  21مرداد  28( 1397شــوال 1439ق) بدرود حيات گفت
و پيكــرش پــس از تشــييع (در روز جمعــه) و نماز حضرت آیتاهلل ســبحانى در يكــى از حجرات صحن حرم
حضرت معصومه(س) به خاک سپرده شد.
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آیتاهلل علمالهدى بروجردى
ّ
حضرت آیتاهلل آقاى حاج سيدعلى علم الهدى بروجردى يكى از علماى مشهور مشهد مقدس بود .معظم
لــه در ّاول فرورديــن  1305ش ( 8رمضــان المبــارک 1344ق) در مشــهد مقــدس در بيت علــم و فقاهت زاده
شــد .پدرش آیتاهلل حاج ســيدمحمدرضا موسوى بروجردى ( - 1314محرم  )1405از شاگردان آيات عظام:
حاج آقا حسين قمى ،ميرزا محمد آقازاده ،ميرزاى نائينى ،آقاضياء عراقى و سيدابوالحسن اصفهانى و یکی
از مراجع و علماى مشــهد بود .آن مرحوم در 1311ش (1351ق) همراه پدر بزرگوارش راهى نجف اشــرف شــد
و ســطوح را از آيات :شــيخ ذبیحاهلل قوچانى ،شــيخ محمدرضا بخارايى و پدر بزرگوارش و سطوح عاليه را هم
از حضرات آيات :حاج ميرزا حســن يزدى ،ســي احمد اشــكورى و شــيخ مجتبى لنكرانى آموخت .ســپس
بــه دروس آيــات عظــام :آقاى حكيــم ،آقاى خويى ،آقاى شــاهرودى و ميرزا حســن يزدى حاضر شــد و مبانى
علمــىاش را اســتوار کــرد و همزمــان بــه تدريس ســطوح عاليــه پرداخت كه يكى از شــا گردانش شــهيد نواب
صفوى بوده اســت .آن مرحوم يكى از مخالفين و معارضين با رژيم بعث عراق بود كه بارها بازداشــت و مورد
ايذاء و اهانت واقع شــد و در اين راســتا فرزندش حجتاالسالم سيدصالح علم الهدى بروجردى و دامادش
حجتاالســام ســيدمحمدعلی حائــری و شــش تــن از بســتگانش به شــهادت رســيدند و او را هــم از نجف
ّ
اخــراج کردنــد .وى در  19رمضــان المبارک 1406ق رهســپار ايران شــد و در مشــهد مقدس اقامــت گزيد و به
تدريس خارج فقه و اصول و اقامه جماعت در مسجد «ائمه بقيع» و تأليف پرداخت كه «توضيح المسائل»
از آن جمله اســت .آن مرحوم در مدت  30ســال اقامت خويش در مشــهد مقدس كتابهاى فقهى :صالة،
صــوم ،حــج ،خمس ،زكات و طهارت را تدريس نمود و شــا گردان فراوان پــرورش داد و وجودش مايه دلگرمى
ّ
محصالن و فاضالن و مؤمنان مشهد بود.
آن مرحــوم در 92ســالگى در روز جمعــه  29شــوال المكــرم 1439ق ( 22تيرماه 1397ش) چشــم از جهان فرو
بست و پيكرش در روز دوشنبه پس از تشييع باشكوه و نماز آیتاهلل سيدجعفر ّ
سيدان در صحن آزادى حرم
مطهر حضرت امام رضا(عليه السالم) به خاک سپرده شد.
آیتاهلل العظمى سيستانى در پيام تسليت خويش فرمودند:
بسم اهلل الرحمن الرحيم
انا هلل وانا اليه راجعون
جناب مستطاب مالذ االنام حجةاالسالم آقاى حاج سيدجعفر علم الهدى دامت بركاته
خبر ارتحال والد معظم حجةاالســام و المســلمين آقاى حاج ســيدعلى علمالهدى طاب ثراه موجب تأثر و
تأســف گرديد .به اين وســيله فقدان آن مرحوم را به جنابعالى و ديگر بســتگان محترم تسليت عرض نموده و
از خداوند متعال براى آن فقيد سعيد ّ
علو درجات و براى عموم بازماندگان صبر جميل و اجر جزيل مسألت
دارم.


ّ
العلى العظيم.
و ال حول و ال قوة اال باهلل



 2ذق 1439



على الحسينى السيستانى
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حجتاالسالم حميدزاده گيوى
مرحوم حجتاالســام و المســلمين آقاى حاج شــيخ اكبر حميد زاده گيوى يكى از خطباى مشهور تهران به
شــمار مىرفــت .فقيد ســعيد در روز جمعــه  29بهمــن 1327ش ( 19ربیعالثانــی 1368ق) در گيوى از توابع
خلخال زاده شــد .پس از تحصيالت ابتدايى در زادگاهش به تهران آمد و همزمان با تحصيالت متوســطه به
فراگيرى علوم دينى پرداخت .نخست ادبيات عرب را آموخت و در سال 1344ش به قم آمد و در «دارالتبليغ
اســامى» به تحصيل علوم گوناگون نزد حضرات آيات :مكارم شــيرازى ،ســبحانى ،شــبيرى زنجانى و صدر
بالغى و در حوزه هم به تحصيل ســطوح عاليه نزد حضرات آيات :ســتوده ،اعتمادى و ســلطانى طباطبايى
پرداخت .در  15خرداد  1350دستگير و پس از دو ماه بازداشت در ساواک قم ،براى سربازى به كازرون اعزام
و از آنجا به تايباد تبعید شد .پس از اتمام دوره سربازى به حوزه مشهد رفت و مدتى از اساتيد آنجا بهرهمند
شــد تا آنكه پس از يک ســخنرانى در دماوند بازداشــت و به پنج ســال حبس محكوم شــد كه پس از  26ماه
آزاد شــد .در ارديبهشــت  1357به دليل ســخنرانى در مجلس چهلم شــهداى تبريز دستگير و به نقده تبعيد
گرديــد .در شــهريور  1357بــه اروميــه انتقــال داده و از آنجــا بــه انــارک نائین تبعيد شــد كه تا پيــروزى انقالب
اســامى بــه طــول انجاميــد .با پيــروزى انقالب اســامى به تهران آمــد و در مراســم ورود امام خمينــى به ايران
ســخنران اصلى مراســم استقبال از امام در بهشت زهرا بود .در اولين دوره انتخابات مجلس شوراى اسالمى
به نمايندگى مردم بوئینزهرا در مجلس برگزيده شد و پس از اتمام آن به خطابه و منبر و تأليف و تحقيق روى
آورد و نامش به عنوان يكى از خطباى مشهور تهران زبانزد بود.
آثارش عبارتند از:
 .1قطرهاى از دريا :شرحى بر نهجالبالغه ( 12ج)

 . 2تدبير و سياست در نهجالبالغه
 .3على(ع) و كارگزاران حكومت :شرح نامه  45نهجالبالغه (نامه حضرت به عثمان بن حنيف)
 .4حكایت دل با نسيم سحرى :شرح نامه  31نهجالبالغه (وصيت اميرالمؤمنين(ع) به امام حسن(ع))
 .5بر بالين اميرالمؤمنين (ع) با وصيتهايش :شرح وصاياى حضرت در بستر شهادت
 .6علم و حكمت در اسالم
 .7سى گفتار :راه تربيت
آن مرحــوم در حــدود 70ســالگى در روز سهشــنبه  8خــرداد ( 1397ســحرگاه  13رمضــان 1439ق) چشــم از
جهان فرو بست و به مواليان طاهرينش پيوست .پيكرش صبح روز چهارشنبه  9خرداد از حسينيه جماران
تشــييع و پس از نماز حجتاالســام و المسلمين حاج سيدحسن خمينى در صحن مصطفى خمينى حرم
امام خمينى به خاک سپرده شد.
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آیتاهلل دوزدوزانى
حضرت مســتطاب آیتاهلل حاج شــيخ محسن دوزدوزانى ،يكى از اســاتيد مشهور حوزه علميه قم بود .فقيد
سعيد در  25رمضان المبارک 1347ق ( 17اسفند 1307ش) در تبريز در بيت علم و فقاهت زاده شد .پدرش
آیــتاهلل حــاج ميرزا محمود دوزدوزانى (1368 - 1312ق) از شــاگردان آيات عظام :ميــرزا صادق آقا تبريزى و
ّ
سيدابوالحســن اصفهانــى و شــيخ احمد كاشــف الغطــاء و جدش آیــتاهلل ميرزامحمدحســن دوزدوزانى (م
1348ق) بــود .وى پــس از تحصيــات نخســتين بــه تحصيل علــوم دينــى روى آورد و ســطوح را از حضرات
آيات :ميرزا ابوالفضل علمايى (قوانين) ،ميرزاجواد ســلطان القراء و ســيدهادى خسروشــاهى (شــرح لمعه)،
ميرزامحمود دوزدوزانى و ميرزا رضى زنوزى (رسائل) آموخت و در سال  1328رهسپار قم شد و ادامه سطوح
را از آيات :میرزاعلی مشــكينی (رســائل) ،سيدحسين قاضى و سيدشهابالدین مرعشى (مكاسب) ،شيخ
احمد كافى الملكى و ميرزامحمد مجاهدى (كفايه) و شــهيد مفتح (شــرح منظومه) فراگرفت و پس از آن در
درس آيات عظام :امام خمينى ،شــريعتمدارى و ميرزاهاشــم آملى شــركت کرد و مبانى علمىاش را اســتوار
ساخت .او از آغاز تحصيل به تدريس سطوح عاليه پرداخت و نامش به عنوان يكى از مدرسان نامدار حوزه
علميــه قــم مشــهور بود و صدها نفر از فضــاى حوزه در محضر درس او پرورش يافتند .او بســيارى از عبارات
كتاب را از حفظ مىخواند و با بيان شــیرین خود توضيح مىداد .با شــا گردانش بســيار خودمانى و صميمى
بــود و بــر رعايــت نظــم و وقت درس اصــرار مىورزيد .از ويژگىهايــش قناعت در زندگــى و متانت در اخالق و
تواضع بود .وى عضو «جامعه مدرســين حوزه علميه قم» و ســالها ممتحن عالى حوزه بود و در ســال 1384
به عنوان استاد نمونه از خدماتش تجليل به عمل آمد.
برخى از آثارش عبارتند از:
 .1اجود الشــروح (شــرح معالم االصول :چاپى) با تقريظ آیتاهلل شــريعتمدارى در 1376ق به چاپ رســيده
است.

 .2حاشيه بر رسائل
 .3حاشيه بر مكاسب
 .4حاشيه بر فوائد االصول ،تقريرات درس اصول ميرزاى نائينى.
 .5شرح كفاية االصول
 .6تلخيص امالى سيد مرتضى
 .7تقريرات دروس اساتيد
آن مرحوم در 90سالگى در روز پنجشنبه  21تيرماه 1397ش ( 28شوال المكرم 1439ق) بدرود حيات گفت
و پيكرش صبح روز شــنبه  22تير تشــييع و پس از نماز آیتاهلل العظمى سبحانى در يكى از بقعههاى صحن
حرم مطهر حضرت معصومه(س) كنار درب ساعت به خاک سپرده شد.
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آیتاهلل انصارى ارا كى
مرحــوم آیــتاهلل آقاى حاج شــيخ محمدعلــی انصارى اراكى يكــى از علماى محترم تهران بود .فقيد ســعيد
در روز  6تيرمــاه  1307ش ( 8محرمالحــرام 1347ق) در روســتاى خيرآبــاد از توابع «مش ـکآباد» اراک در بيت
علــم و فضيلــت زاده شــد .پدرش ثقةاالســام آقــا جمالالدین انصارى امــام جماعت روســتا و عالم به علم
احضار ارواح بود كه در اعتراض به كشــف حجاب دچار ســكته شــد و در 1318ش1358 /ق درگذشــت و
ّ
جدش مرحوم آیتاهلل حاج شــيخ رحمتاهلل انصارى فرزند مالميرزا آقا يكى از رهبران روحانى مشــروطهخواه
اراک بود كه همراه با برادرش ميرزاكوچك انصارى در حين تعقيب و گريز از دست نيروهاى دولتى قاجار به
شهادت رسيدند و مفقوداالثر شدند .خانهاش كه تاالر شوراى مشروطهخواهان اراک بود ،همچنان به عنوان
يک میراث فرهنگی در روستاى شهسواران اراک باقى است .آن مرحوم در اصفهان از همدورهایهای مرحوم
آیتاهلل بروجردى بود و در سال 1344ش (1384ق) در 117سالگى بدرود حيات گفت و در امامزاده محمد
بن موسى بن جعفر(عليهم السالم) در روستاى شهسواران به خاک سپرده شد.
ّ
آن مرحوم دوران كودكى را در مهد جد بزرگوارش پشــت ســر نهاد و قرآن را در محضر آن عالم ربانى بياموخت و
سپس به اراک مهاجرت كرد و ادبيات و سطوح را در مدرسه حاج محمدابراهیم و مدرسه سپهدار از اساتيدى
چون حاج آقا مصطفى محســنى فراگرفت .ســپس به قم مهاجرت كرد و پس از تكميل ســطوح عاليه در سال
1325ش به تهران آمد و به فراگيرى علوم دينى نزد آيات عظام :حاج ســيداحمد خوانســارى ،سيدابوالحســن
رفيعى قزوينى و ميرزاخليل كمرهاى و ّ
طى دوره ليسانس در دانشكده معقول و منقول و در خانهاش به تعليم
و تفسير قرآن و تربيت قاريان قرآن پرداخت و با حكم آیتاهلل كاشانى« ،كانون توحيد» و با حمايت ايشان ،دو
دبســتان پســرانه و دخترانه توحيد ـ طبق نظام دينى و اســامى ـ در شرق تهران تأسيس نمود .سپس با همراهى
و هميــارى حضــرات آيات :ميرزا خليل كمرهاى ،محمدتقی فلســفى ،حســن ســعيد و ســيداحمد لواســانى،
ّ
«جامعه مبلغين اسالمى» را بنياد نهاد و هماره در احداث مساجد و هیئت مذهبى و جلسات قرآن در سطح
شهر تهران و اطراف اهتمام ورزيد و تمام خانه و دارايى خويش را ـ با موافقت و همراهى همسر مرحومهاش بانو
اشرف السادات سيدحسينى ـ وقف حضرت سيد الشهداء(عليه السالم) نمود و بيش از پنجاه سال ،روزهاى
جمعه مجلس روضهخوانی در منزل خويش داشت .امام جماعت مساجد مختلف شرق تهران و واعظ نامى
پايتخت بود و در كنار آن بيش از  45سال راهنماى كاروانهاى ّ
حجاج بیتاهلل الحرام بود و در مسجدالحرام
به تعليم مشــاعر و معارف حج به حاجيان مىپرداخت و  12ســال در مســجدالحرام صاحب كرســى خطابه
بــراى شــيعيان بــود .درب خانــهاش ـ در خيابــان ايرانمهــر ـ از بــام تا شــام بــه روى مردم بــاز بود و بــه رفع حوائج
دينــى و اعتقــادى و نيازهــاى مادى آنان مىپرداخت .در جريان  15خــرداد 1342ش به همراه علما و خطباى
ّ
ّ
تهران مانند :آقاى فلسفى ،شهيد مطهرى ،مرحوم طالقانى ،میرزاعلی محدثزاده ،ميرزامحسن محدثزاده،
سيدمصطفى طباطبايى ،شيخ عباسعلى اسالمى و ديگران دستگير و به زندان شهربانى انتقال داده شد و
خاطرات خود را در زندان نگاشت و اشعار فراوان سرود كه چاپ و منتشر شده است.
مرحوم امام خمينى در نامهاى از زحمات ايشان در جريان  15خرداد قدردانى نمود و چنين نوشت:
بسمه تعالى
خدمــت جنــاب مســتطاب ثقة االســام خطيب محتــرم آقاى آقا شــيخ محمدعلــی انصارى ارا كــى ـ دامت
افاضاته.
به عرض مىرساند:
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ً
مرقومــه شــريفه كه حاوى تفقد آن جناب بود ،موجب تشــكر گرديد .قبال نيز مرقومــهاى از جنابعالى به همين
مضمون از مدينه طيبه واصل گرديد .از مساعى جميله جنابعالى و خدمات زيادى كه در جريانات اخير به
شــريعت مقدســه فرمودهايد مورد كمال تقدير (مىباشــد) و اميد است ان شــاء اهلل تعالى مورد توجه حضرت
بقیــةاهلل ـ عجــل اهلل فرجه الشــريف ـ واقع گرديده و مأجور باشــيد .دوام توفيقات آن جنــاب را در اعالى كلمه
طيبه اسالم از خداى تعالى خواستار و ملتمس دعا هستم .والسالم عليكم و رحمة اهلل و بركاته


ّ
غره صفر المظفر 84



روحاهلل الموسوى الخمينى
 ( 22خرداد )1343

او جزء جامعه روحانيت مبارز تهران بود و در تمام فعاليتها علیه رژيم پهلوى مشــاركت فعال داشــت .پس
از پيروزى انقالب اســامى بســيارى از تندرو ىها را تاب نياورد و به كشــور امارات و شهر دوبى مهاجرت كرد
و با تأســيس مســجد فاطميه و «مكتبة الكيان» ،به بســط و ترويج و گســترش اســام و تشــيع پرداخت و اين
 28ســال ادامــه يافــت تا آنکه با تيرهشــدن روابط ايــران و امارات و ابطال جواز اقامتش به تهران بازگشــت و به
ّ
معلم اخالقّ ،
مروج تســاهل و تســامح در ديــن و نمونه كامل حلم ،بردبارى،
خدمــات خويش ادامه داد .وى
صبــورى ،تواضــع ،فروتنى و كمربســته براى خدمت به خلق خدا بود .جوانــان و نوجوانان را به فراگيرى قرآن و
درس خواندن و صله رحم و احترام به بزرگان تشويق مىنمود .وى از آيات عظام :شيخ محمدکاظم شيرازى
و سيدابوالحسن رفيعى قزوينى اجازه اجتهاد داشت و كتابهايى را به رشته تحرير درآورد كه عبارتند از:

 .1چرا على(عليه السالم) را كشتند؟
 .2اسرار صلح امام حسن(عليه السالم)
 .3گلچين واقعه عاشورا
 .4زندگى پيشوايان بزرگ اسالم
 .5اعمال و ادعيه ماه مبارک رمضان
 .6مناسک حج يا حج و راه و روش آن
 .7خاطرات زندان
 .8ديوان شعر
ســرانجام آن مرحوم در 90ســالگى در صبح یکشــنبه  5فروردين 1397ش ( 7رجب الخير 1439ق) چشــم
از جهان فرو بســت و پس از تشــييع و نماز حجتاالســام آقاى مســعود به زادگاهش انتقال يافت و در حرم
امامزاده محمد بن موسى بن جعفر(عليهم السالم) در روستاى شهسواران اراک به خا ک سپرده شد.

آیتاهلل بهشتی
حضــرت آیــتاهلل آقــای حــاج شــیخ مجتبــی بهشــتی یکــی از علمــای مشــهور اصفهــان بــود .معظــم لــه ،در
جمادیالثانــی 1342ق (بهمــن 1302ش) در نجــف اشــرف ،در بیــت علم و فضیلت زاده شــد .پدرش مرحوم
آیتاهلل حاج شــیخ محمدعلی شــریف اصفهانی ( 1300ـ 1375ق) از شــاگردان آیات عظام :آخوند خراسانی،
ســیدمحمدکاظم یزدی ،شــیخ الشــریعه اصفهانی و شــیخ محمدجواد بالغی بوده اســت .وی پس از فراگیری
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ادبیــات نــزد آقایان :پدرش ،شــیخ حســین جندقــی و میرزاعبداهلل تهرانی ،ســطوح عالیه را نزد حضــرات آیات:
ســیدمحمدباقر محالتی و ســیداحمد اشــکوری (قوانین) ،شــیخ حســین تهرانی (رســائل) ،میرزاحســن یزدی
(مکاســب) ،ســیدمرتضی فیروزآبادی (کفایه) و شــیخ صدرا بادکوبهای (شــرح منظومه) آموخت و پس از آن به
دروس خارج آیات عظام :آقای حکیم ،آقای خویی ،آقای شــاهرودی و میرزاهاشــم آملی حاضر شد و بهرههای
فراوان برد .در سال 1370ق رهسپار قم شد و سالیانی چند از دروس آیات عظام :آقای بروجردی ،سیدمحمدتقی
خوانســاری ،ســیدمحمد حجت کوهکمری ،سیدمحمد محقق داماد و شــیخ محمدعلی اراکی و درس اسفار
عالمه طباطبایی استفاده نمود و در 1375ق به نجف اشرف بازگشت و به تدریس و شرکت در جلسه استفتاء
آیتاهلل شاهرودی پرداخت تا آنکه در ۱۳۹۳ق به دنبال آزارها و فشارهای رژیم بعث عراق از نجف خارج شد
و در اصفهان اقامت گزید و به تدریس خارج فقه و اصول (در مدرســه صدر) و اقامه جماعت در مســجد حاج
رســولیها (صبح) و در مســجد باب الرحمه (ظهر و شب) و ارشــاد مؤمنان و دستگیری مستمندان پرداخت.
بیش از  ۴۰ســال به خدمت به شــرع مقدس و حوزه علمیه اصفهان اشــتغال داشــت و شاگردان بسیار پرورید.
وی از آیتاهلل العظمی شاهرودی اجازه اجتهاد و از عالمه بزرگوار شیخ آقابزرگ تهرانی اجازه روایت حدیث و از
آیات عظام سیدابوالحسن اصفهانی ،آقای بروجردی ،آقای خویی و آقای شاهرودی هم اجازه حسبیه داشت.
آثار غیرچاپیاش عبارتند از:

 .1تقریرات درس اصول آیتاهلل خویی
 .2تقریرات درس اصول آیتاهلل شاهرودی
 .3تقریرات درس اسفار عالمه طباطبایی
 .4تقریرات درس فقه آیتاهلل بهجت (مباحث بیع فضولی)
 .5تقریرات درس آیتاهلل العظمی بروجردی
 .۶تقریرات درس منظومه شیخ صدرا بادکوبهای
 .۷رسالههایی در فقه و علوم غریبه
آن مرحــوم در بیــش از ۹۵ســالگی در روز پنجشــنبه  ۱۸ذیالحجــه ۱۴۳۹ق ( 8شــهریور ۱۳۹۷ش) چشــم از
جهــان فــرو بســت و پیکــرش صبح روز شــنبه  20ذیالحجه پس از تشــییع شایســته و نماز حضــرت آیتاهلل
مظاهری بر آن در مقبره عالمه مجلسی در کنار مرقد مرحوم آیتاهلل میرجهانی به خاک سپرده شد و در سوگ
فقدانش مراجع معظم تقلید پیامهای متعدد صادر نمودند.
آیتاهلل العظمی سیستانی در پیام خویش فرمودند:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
انا هلل و انا الیه راجعون
حضرات آیات و حجج اسالم آقایان علمای اعالم اصفهان دامت برکاتهم
ّ
السالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته

ّ
خبر ارتحال عالم جلیلالقدر جناب آیتاهلل آقای حاج شیخ مجتبی بهشتی(رضوان اهلل علیه) موجب تألم
و ّ
تأسف فراوان گردید.
اینجانــب ضایعــه فقــدان آن بزرگــوار را به آقایان علما و طــاب حوزه علمیه اصفهان و به بســتگان محترم آن
ّ
آالء» برای آن فقید سعید
مرحوم و به عموم مردم شریف استان تسلیت عرض نموده و از درگاه احدیت «جلت ِ
ّ
علو درجات و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسألت دارم و الحول و القوه اال باهلل العلی العظیم.
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19ذی الحجة  1439هـ



علی الحسینی سیستانی
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و آیتاهلل العظمی صافی هم در پیام خویش فرمودند:
َ
اهلل َّالر َ
حیم
سم ِ
حم ِن ّالر ِ
ِب ِ
َّ
َّ َ َ ُ َ
ِإنا هلل و ِإنا ِإل ِیه ر ِاجعون.
رحلــت عالــم ربانــی حضرت آیه اهلل آقای حاج شــیخ مجتبی بهشــتی(رضوان اهلل تعالی علیــه) موجب تأثر و
ّ
تأسف گردید .آن عالم عظیمالشأن عمر بابرکت خود را در خدمت به اسالم و مکتب نورانی اهلالبیت(علیهم
السالم) و خادمی موالی خود حضرت بقیةاهلل األعظم ارواح العالمین له الفداء سپری نمود.
رحلــت ایــن روحانی وارســته را بــه حضرات آیات و علمــای اعالم و حــوزه علمیه و اهالی شــریف اصفهان و
بیت مکرم ایشان تسلیت عرض میکنم و رحمت واسعه الهی را برای آن عالم جلیلالقدر از خداوند متعال
مسألت دارم.


۱۹ذیالحجه الحرام ۱۴۳۹



لطفاهلل صافی

آیتاهلل ملکیان
مرحوم آیتاهلل آقای حاج شیخ عبدالرحیم ملکیان قمشهای یکی از علمای محترم شهرضا بود .معظم له در
ســال ۱۳۴۲ق (۱۳۰۲ش) در شــهرضا در خانه میرزا عبدالکریم ملکیان ـ که از اخیار بازار و مشــهور به قدس و
ورع و تقوا و زهد و عدالت بود ـ به دنیا آمد و پس از طی دوران کودکی به تحصیل علوم دینی روی آورد و ادبیات
را در شهرضا فراگرفت .سپس به اصفهان آمد و سطوح را از حضرات آقایان :شیخ عباسعلی ادیب ،میرزاعلی
آقا شیرازی و سیدصدرالدین کوپایی فراگرفت و پس از آن به حوزه علمیه قم آمد و سطوح عالی را از حضرات
آیات :شیخ محمد فکور یزدی ،شیخ محمد مجاهدی تبریزی و سیدمحمدباقر سلطانی طباطبایی آموخت
و پس از آن به دروس خارج آیات عظام :آقای بروجردی ،شیخ عباسعلی شاهرودی و عالمه طباطبایی حاضر
شد و بهرههای فراوان برد .سپس در سال  1341شمسی به زادگاهش بازگشت و به تحصیل حکمت و فلسفه
نزد حکیم یگانه عالمه شیخ محمدهادی فرزانه و تدریس ادبیات و سطوح عالی (در مدرسه اقدمیه) و اقامه
جماعــت (صبــح و شــب در مســجد محلــه آقــا و ظهــر در مســجد خواجه خضــر) و خطابــه و منبر (کــه گاه در
شــبانهروز بیــش از ده منبــر میرفت) و ســرودن شــعر (کــه تخلصش ناصح بــود) پرداخت و بیــش از نیمقرن به
خدمت به مردم و دین مبین اشتغال داشت .او در ایامی که مرحوم حکیم الهی قمشهای به شهرضا میآمد.
مجالس او را مغتنم دانسته و از محضر عرفانی و فلسفی او هم بهره میبرد .عالمی خلیق و متواضع و مردمی و
قانع و عفیف بود و درب خانهاش به روی مردم باز بود و از بام تا شام چه در خانه و چه در مسجد و مدرسه در
خدمت مردم و طالب بود .دیوان اشعارش در سال  ۱۳۷۶شمسی در تهران به چاپ رسیده است .وی از بنی
اعمام مرحوم حکیم الهی قمشهای بود و اجدادشان از سادات بحرین بودند که به ایران و اصفهان مهاجرت
کــرده بودنــد ،ولــی از روی احتیاط از گذاشــتن عمامه ســیاه خــودداری میکردند .آن مرحوم در ۹۵ســالگی در
صبح یکشــنبه  ۴شــهریور  ۱۴( ۱۳۹۷ذیحجه ۱۴۳۹ق) بدرود حیات گفت و پیکرش پس از تشییع باشکوه و
نماز برادرش حجتاالســام و المســلمین حاج شــیخ عبدالخلیل ملکیان در قبرستان عمومی شهرضا کنار
مرقد مرحوم آیتاهلل شیخ غدیر علی ممیز به خاک سپرده شد.
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آیتاهلل تهرانی
حضرت آیتاهلل آقای حاج شیخ مرتضی تهرانی یکی از علمای مشهور تهران بود .معظم له در سال ۱۳۱۲ش
(۱۳۵۲ق) در بیــت علــم و فضیلت در تهران زاده شــد .پــدرش آیتاهلل حاج میرزاعبدالعلــی تهرانی ( ۱۳۱۸ـ
۱۳۸۷ق) ـ از شــا گردان آیتاهلل العظمی حاج شــیخ عبدالکریم حائری و آیتاهلل میرزاجوادآقا ملکی تبریزی
و امام جماعت مســجد میرزاموســی (یا مســجد بزازهای بازار تهران) ـ و جدش حجتاالســام والمســلمین
شــهید میرزاغالمحســین تهرانــی (۱۳۲۷ق) ـ کــه همــراه میرزامصطفــی آشــتیانی توســط مشــروطهخواهان بــه
شــهادت رســید و نیای واالیش حجت االســام میرزاابراهیم (متوفای قبل از  )۱۳۰۰فرزند آیتاهلل میرزاموســی
تهرانــی (م ۱2۸۲ق) ـ بــرادر آیــتاهلل العظمــی میرزامســیح اســترآبادی تهرانی امــام جماعت و بانی و مؤســس
مسجد میرزا موسی ـ بوده است.
آن مرحــوم پــس از فراگیــری ادبیــات نــزد پــدر بزرگــوارش در ۱۳۳۰ش بــه قــم آمــد و ســطوح عالیه را نــزد آیات:
مجاهــدی تبریــزی و ســلطانی طباطبایی و دروس فلســفه (اســفار و شــرح منظومــه) را نزد عالمــه طباطبایی
بیاموخت و پس از آن به دروس خارج آیات عظام :آقای بروجردی ،امام خمینی و آقای گلپایگانی و دیگران
حاضر شد و مبانی علمیاش را استوار ساخت و همچنان برادر کوچکترش مرحوم آیتاهلل حاج آقا مجتبی
تهرانی ( ۱۳۵۶ـ ۱4۳۴ق) مورد توجه فراوان امام خمینی قرار گرفت و امر تهیه و تنظیم و تعلیق کتابهایش
را بــه ایــن دو بــرادر واگــذار نمــود .بــا مهاجــرت امام بــه نجف اشــرف او هم به نجــف رفت و مدتــی در دروس
امام شــرکت کرد .ســپس به تهران باز آمد و در مســجد میرزاموســی به اقامه جماعت و تفســیر قرآن و مباحث
اعتقادی پرداخت و بیش از نیمقرن به تدریس فقه و تفســیر و اخالق در بازار تهران و حســینیه منزل خویش
اشتغال داشت و در سالیان اخیر نامش به عنوان یکی از مشهورترین علمای پایتخت مطرح و درسش مجمع
فضــای بســیار بــود .وی یکــی از علمای اخالقــی تهران بود کــه مورد قبول تمام جناحهای سیاســی کشــور و
مسجدش مجمع جوانان و بازاریان ـ از هر قشر و جناح ـ بود و با بسیاری از شعارهای مرسوم موافقت نداشت
و شعار «مرگ بر ضد والیت فقیه» را مبهم و تفرقهافکن میدانست و حذف آن را شرط الزم برمیشمرد و پس
از نمازش شعار «درود بر اصل والیت فقیه» و «مرگ بر دولت آمریکا» گفته میشد .او میگفت:
ّ
ضــد والیــت فقیه کســی اســت که حکم مجتهــد و فقیه جامعالشــرایط را در هیچ یک از ابعاد زندگی انســان
ً
ّ
متدین نافذ نمیداند و ما چنین شخصی نداریم .در فقهای شیعه اصال ضد والیت فقیه وجود ندارد.
سکوت در برابر این شعار مبهم که از آن برداشت بد میشود ،از قصور و کوتاهی و اشتباه علما است.
برخی از آثار چاپیاش عبارتند از:
 .1خدا شناختنی است ( 2ج)

 .2مباحث توحیدی
 .3توسل در دنیا ،بذر شفاعت در آخرت
 .4معرفت در زیارت علی بن موسیالرضا(علیه السالم).
آن مرحــوم در ۸۵ســالگی در روز شــنبه  ۳۰تیــر  7( ۱۳۹۰ذیقعــده الحــرام ۱۴۳۹ق) در مشــهد مقدس بدرود
ّ
حیــات گفــت و پیکــرش پــس از تشــییع در مشــهد به تهــران انتقــال داده شــد و پس از تشــییع مجــدد و نماز
فرزنــدش حجتاالســام و المســلمین حــاج شــیخ عبدالعلــی تهرانــی بنــا بــه وصیتش بــه کربال منتقــل و در
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قبرستان عمومی کربال به خاک سپرده شد.
مقام معظم رهبری در سوگ وفاتش فرمود:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
با تأثر و تأسف اطالع یافتم که عالم ربانی و معلم اخالق آیةاهلل آقای حاج آقا مرتضی تهرانی(رحمةاهللعلیه)
دار فانی را وداع گفته و انشاء اهلل به مأمن رضای الهی در جوار مرقد حضرت علیبنموسیالرضا(علیهما
الســام) بار یافتهاند .عمر بابرکت این فقیه عالیقدر و ســالک الی اهلل سرشــار از نورانیت و صفا و خدمت به
دین و اخالق بود و جمع زیادی از جوانان پا کنهاد و فاضل از سرچشــمهی فضائل علمی و اخالقی ایشــان
بهرهمند گشته و در صراط مستقیم ثبات یافتهاند.
ایــن مصیبــت را بــه خانــدان گرامــی و فرزنــدان محتــرم و دیگر وابســتگان و به شــا گردان و ارادتمندان ایشــان
صمیمانه تسلیت عرض میکنم و علو درجات ایشان را از خداوند متعال مسئلت مینمایم.
ّ
سیدعلی خامنهای

۳۰تیرماه ۱۳۹۷



و آیتاهلل العظمی صافی گلپایگانی هم فرمود:
ب ْسم اهَّلل َّ
الر ْح َمن َّ
الر ِح ِيم
ِ ِ ِ
ِ
َ
َّ
ّ
َ
ُ
ِإنا هّلل و ِإنا ِإل ِیه َر ِاجعون.
ّ
رحلت عالم ربانی آیتاهلل آقای حاج شیخ مرتضی تهرانی(رضوان اهلل تعالی علیه) موجب تأثر و تألم گردید.
شخصیت ارزندهای که عمر بابرکت خویش را در اعالی کلمةاهلل و ترویج معارف نورانی اهل البیت(علیهم
الســام) و تربیت شــا گردان والئی و تهذیب نفوس ،با آراســتهبودن به فضائل و مکارم اخالقی ســپری نمود و
جمع زیادی از مؤمنان ،از مواعظ و نصایح حکیمانه ایشان ،همواره بهرهمند بودند.
فقدان این عالم عظیمالشــأن را به حوزههای علمیه و بیت ّ
مکرم و آقازادگان محترم تســلیت گفته ،غفران و
رضوان الهی را برای آن فقید سعید از خداوند متعال مسئلت دارم.


لطفاهلل صافی



۷ذیالقعدة الحرام ۱۴۳۹
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در نکوداشت شادوران
محمدامین قانعیراد

افشین داورپناه

جای خالی جامعهشناسی منتقد و
اخال قگرا!
دکتــر محمدامیــن قانعــیراد (متولد  )1334یکی از برجســتهترین جامعهشناســان و پژوهشــگران حوزه علوم
اجتماعــی ایــران ،روز  ۲۴خرداد  ۱۳۹۷و پس از گذراندن یک دوره بیماری (ســرطان) در  63ســالگی به دیار
باقــی شــتافت  .او در حالــی جامعه دانشــگاهی ایران را ترک کرد که در بهترین شــرایط بلــوغ علمی خویش به
ســر میبرد؛ درختی بود که در حوزه علوم انســانی و علوم اجتماعی ایران به ثمر نشســته بود و چه ســالها که
میتوانست منشأ خیر و برکت باشد .دریغ!
اگرچــه در دهههــای  1370و  1380شمســی نیــز تالشهــای علمــی ایــن اســتاد فقیــد در حــوزه تخصصــی
«جامعهشناســی علــم و معرفــت» بــرای اصحــاب علــوم اجتماعی شــناخته شــده بود ،امــا بهویژه از اواســط
دهــه  1380بــا قرارگرفتــن او در جایــگاه ریاســت انجمن جامعهشناســی ایــران و همزمان ،حضور بیشــتر او در
مطبوعات و رســانهها باعث شــد تا چهره و دیدگاههای کارشناســی و قابل توجه او برای ســایر اندیشــمندان
حوزههای دیگر و همگان شناختهشدهتر شود.
او ســالها کوشــیده بــود تــا از دیــدگاه «جامعهشناســی علم و معرفــت» وضعیت علــم و تولید علــم بهویژه در
حوزه علوم انســانی را در ایران بررســی و تحلیل کند .در این مســیر عالوه بر اندیشههای مطرح در فلسفه علوم
اجتماعــی و نظریههــای جامعهشناســی علــم ،از رو یکــرد جامعهشناســی تاریخی نیــز بهره برده بــود .حاصل

پژوهشهای او در چنین حوزههایی انتشــار کتابهایی بود چون جامعهشناســی رشــد و افول علم در ایران
(« ، )1379ساختار مدیریت نظام علمی کشور» ( ،)۱۳۸۲نظام علمی کشور در برنامه سوم توسعه (،)۱۳۸۲
«ناهمزمانــی دانــش :روابــط علم و نظامهای اجتماعی ـ اقتصادی در ایــران» (« ،)۱۳۸۲تعامالت و ارتباطات
در اجتماع علمی» (.)1385
دغدغه اصلی قانعیراد در این دوره ،بازشناســی تاریخی و مطالعه جامع هشــناختی وضعیت تولید علم در
ایران اســت و البته تالش برای پاســخگویی به این پرســش اساســی که موانع رشــد و توســعه علوم انســانی در
دوره معاصر چیســت .از همین زاویه بود که او بررســی نقش و جایگاه همه کنشــگران و متغیرهای دخیل در
فرآینــد تولید علوم انســانی (و اجتماعی) را مورد توجه خــود قرار داده بود؛ موضوعی که حاصل بخشهایی از
آن را در کتاب دیگر او« ،جامعهشناسی کنشگران علمی در ایران» ( )1390یا کتاب «پیمایش علم و جامعه»
( )1396میتوان دید.
جامعهشناســی تاریخی از دیگر زمینههای مورد عالقه و بررســی قانعیراد بود که نمونه آن را به طور مشــخص
میتوان در کتاب دیگر اســتاد« ،اخالقیات شــعوبی و روحیه علمی (دوره اســامی)» مشاهده کرد .این کتاب
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که پس از درگذشــت قانعیراد در تابســتان  1397منتشر
شــد تــاش میکند تــا روایتی تاریخی از رشــد و افول علم
تجربــی در ایــران قــرون ســوم تا پنجــم ارائه کنــد 1.در این
مســیر ،قانعیراد به بررســی تاثیر تفکرات جنبش شعوبیه
در رشد علمی ،در آن مقطع تاریخی میپردازد .از دیدگاه
او رابطــه میان جنبش شــعوبیه و رشــد علمــی تا حدی از
جنــس همان رابطهای اســت که وبر «تجــاذب انتخابی»
مینامــد .در آن دوران و در کنــش تاریخــی جنبــش
شــعوبیه ،تجــاذب دو فضــای فرهنگــی ملــت و دیــن به
پیشــرفت نگاه علمی و فرهنگی یاری رساند .ایرانیان به
عنــوان یــک قوم ،عالقه به وجوه خــاص فرهنگ خود را با
تالش برای بازآفرینی و برســاخت دعاوی عام اســام در هم آمیختند و فرهنگی پویا ،زاینده و گشــوده به روی
دستاوردهای مردمان اقوام دیگر شکل دادند.
قانعیراد در کتاب «اخالقیات شــعوبی و روحیه علمی» با رویکرد «جامعهشناســی تاریخی» میکوشــد تا به
تبییــن و فهــم علــل اجتماعی و دالیل معرفتی رشــد علــم در برهــهای از تاریخ تمدن و فرهنگ ایــران در دوره
اسالمی و افول آتی آن پس از حمله ترکان و در نتیجه فروپاشی حکومتهای مستقل ایرانی بپردازد و از خالل
ایــن مطالعه به الگویی دســت یابد که صد البته میتواند بــرای ما که در دهههای اخیر ،همواره به تولید علم
در ایران معاصر اندیشیدهایم ،تجربهآموز و مفید باشد.
همــه اینهــا در نهایــت تالشهایی بود برای رســیدن به الگوهایی برای رشــد و توســعه علوم انســانی در ایران؛
موضوعی که مســئله و دغدغه اصلی قانعیراد بود؛ دغدغهای که گوشــههایی از آن را میتواند در اثر دیگری
از او با عنوان «الگوی چهار وجهی برای ارزیابی توســعه علوم انســانی» ( )1396مشــاهده کرد .این دو کتاب
آخــر ،حاصــل پژوهشهــای ممتد و پیگیرانــه قانعیراد در دهههــای  1380و  1390بود که در نهایت در ســال
 1396مجال انتشار یافت.
بــا وجــود این تالشها محمدامین قانعیراد از اواســط دهه  1380در مقام یک «جامعهشــناس انتقادی حوزه
ً
عمومی» و به تعبیر دیگر یک «جامعهشــناس مردممدار» ظاهر شــد .یقینا شرایط فرهنگی و اجتماعی جامعه
ایرانــی در ایــن مقطــع زمانی در ایفای چنین نقشــی ،ســهمی تعیینکننده داشــت .او جامعهشناســی بود که
خود را موظف به بررسی مسائل روز جامعه و پاسخگویی به مسائل و پرسشهای ایجاد شده میدانست .از
ایــنرو عالوه بر توجه به مســائل حوزه عمومــی به دنبال نهادینهکردن جامعهشناســی در فضای مدنی جامعه
ایران بود .با این حال در همه شرایط از «سیاستزدگی» اجتناب میکرد.

«اخال قگرایی»« ،تعهد» و دوری از «برج عاجینشینی»
همانگونه که پیشتر اشــاره شــد ،قانعیراد را باید یکی از مهمترین و در عین حال فعالترین جامعهشناســان
و پژوهشــگران ایرانــی دانســت کــه در ســه دهــه اخیــر ،بیشــترین و متمرکزتریــن مطالعــات را در حوز ههــای
جامعهشناســی علم و علمســنجی بهویژه علمسنجی در حوزه علوم انســانی انجام داد! با این حال آنچه باید
بیــش و پیــش از دســتاوردهای علمــی قانعیراد مــورد توجه قــرار داد« ،منش علمــی» و «اخالقگرایــی» او بود؛
 .1این کتاب برگرفته از تز پایان نامه دکتری قانعیراد اســت که پیش از این با عنوان جامعهشناســی رشــد و افول علم در ایران (دوره اســامی) منتشــر
شده است.
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موضوعی که یکی از دغدغههای اصلی این استاد بود و همواره بر آن تاکید میکرد .از دیدگاه قانعیراد رعایت
«اخالق علمی» مهمترین چالش آ کادمیهای علوم انسانی در ایران و یکی از مهمترین موانع بر سر راه توسعه و
رشد علوم انسانی در ایران است 2و رعایت «اخالق علمی» موضوعی بود که قانعیراد را باید نمونه آن دانست.
او اگرچه بیشــترین تمرکز خود را مصروف مطالعات جامعهشناســی علم و بررســی و تحلیلرابطه علم،تولید
علــم و جامعــه در ایــران کــرد ،هرگز انســان و پژوهشــگری «تــک ُبعــدی»« ،عل ـمزده» و «برجعاجنشــین» نبود.
همیشــه همچــون شــهروندی معمولــی در جامعــه تــردد میکــرد و میکوشــید همــواره بــا زندگــی روزمــره مــردم
ارتباطی از نزدیک و تنگاتنگ داشــته باشــد؛ چراکه فهم زندگی جاری و معمولی مردم را از طریق مشــاهده و
حضــور در میدانهــای اجتماعــی ،امری الزم و ضروری برای رســیدن به درکی واقعیتــر و دقیقتر از وضعیت
و شــرایط جامعــه میدانســت و از همیــن رو بود کــه به جز موضوعاتــی تخصصی چون جامعهشناســی علم و
معرفت جامعهشــناختی  ،به ســایر پدیدهها و مســائل جامعه نیز توجه ،دقت و تامل میکرد .از این منظر بود
کــه موضوعاتی چون مســائل سیاســی ،مشــارکت سیاســی در ایران ،نهــاد خانواده ،مهاجرت نخبــگان ،فقر و
ً
عدالت و نظایر آن برای او موضوعاتی جدی بود و او خود را نه صرفا یک جامعهشناس و پژوهشگر اجتماعی،
بلکه یک کنشــگر اجتماعی و شــهروند جامعه ایرانی و در قبال چنین موضوعاتی مسئول میدانست .از این
منظر بود که در یک دهه اخیر بهویژه از زمانی که در جایگاه رئیس انجمن جامعهشناســی ایران قرار گرفت و
با توجه به شــرایط حساســی جامعه که در یک دهه اخیر در آن قرار گرفته بود و نیازهای آن ،کوشــید تا حضور
پررنگتری در مطبوعات داشته باشد .اینگونه بود که قانعیراد در یک دهه پایانی عمر خود ،پایی در جامعه
دانشگاهی داشت و پایی در حوزه ژورنالیسم .او درباره مهمترین موضوعات چالشبرانگیزی که برای جامعه
مهم و داغ تلقی میشــد تامل میکرد .آن موضوعات و مســائل را از فیلترهای فهم و تحلیل جامعهشناســانه
خود میگذارند و آنگاه تالش میکرد تا بر اســاس بینش جامع هشــناختی خود ،تحلیلش از موضوع مورد نظر
را از طریق مطبوعات و رســانهها در اختیار مردم و کارشناســان قرار دهد .برای مثال در ســال  1396کتابی با
عنوان «زوال پدرســاالری؛ فروپاشــی خانواده یا ظهور خانواده مدنی؟» از قانعیراد منتشــر شــد .پیش از این او
را پژوهشــگر و نویســندهای میدانستیم که بهطور مشــخص در حوزه جامعهشناسی علم و معرفت قلم میزد
و انتشــار ایــن کتــاب باعث تعجب برخــی از همکاران او شــد .او درباره دالیل پرداختن بــه چنین موضوعی
به اینجانب پاســخی روشــن و قانعکننده داد .قانعیراد گفت :مگر من به عنوان یک جامعهشــناس و بهویژه
جامعهشناسی که تجربه زیسته در این جامعه دارد میتوانم نسبت به یکی از موضوعات مهم و چالشبرانگیز
جامعهام بیتفاوت باشم؟ آن هم نهادی چون خانواده که یکی از مهمترین نهادهای اجتماعی است.
او برخالف بسیاری از همکاران خود بر نقش و مشارکت اجتماعی دانشگاهیان بهویژه اصحاب علوم انسانی و
علوم اجتماعی تأ کید داشت و از این جهت با حضور در رسانهها و مطبوعات رسالت یک «روشنفکر میانه» را
نیز برای خود قائل بود« .روشــنفکر میانه» کنشــگری اســت که جای خالی او بهشدت در جامعه ایرانی احساس
ً
میشــود؛ روشــنفکری که صرفا و بهطور محض به حوزه نظری تعلق ندارد ،بلکه واقعیتهای روزمره جامعه را به
نحــو ملموســی درک میکنــد ،از منظری اســتعالیی به جامعه نمینگرد ،بــا آن ارتباط دارد و ایــن ارتباط را حفظ
میکند و اســتمرار میبخشــد ،دغدغههای روزمره مردم را میبیند و در عین حال افقهای روشنفکرانه را مد نظر
دارد« .روشنفکر میانه» رابطی است میان سطح باالی روشنفکری و آرمانهای آن و شرایط و واقعیتهای جامعه.
روشنفکری که همواره امیدوار بود و با رویکرد امید به بهبود ،به طرح مسائل و ارائه پیشنهادت میپرداخت.
عــاوه بــر مبــارزه با «شــبه علم» و «فســادهای علمی» ،قانعــیراد بر خالف بســیاری از همکاران دانشــگاهیاش ،
 .2گفتگو با نویسنده در موسسه خانه کتاب (در دست انتشار).
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وقــت و زمان خود را اســیر دغدغههایی چون تالش برای ارتقای علمی

( )1388تحلیــل فرهنگــی صنعــت ،پژوهشــگاه هنــر ،فرهنــگ و

در سیســتم دانشگاهی مرســوم نکرد .در کارنامه علمی او نهتنها حتی

ارتباطات.

یک قلم «مقالهســازی»« ،کتابسازی» یا سایر بیاخالقیهای علمی

( )1389مشــارکت سیاســی و اجتماعــی نخبــگان ،انتشــارات راه

گــزارش نشــده اســت ،بلکــه او را بهویژه در حــوزه علوم انســانی و بهطور

دان.

اخص در عرصه علوم اجتماعی باید از پیشگامان و پرچمداران مبارزه

( )1390جامعهشناسی کنشگران علمی در ایران ،با همکاری فرهاد

با فسادهای علمی رایج در آ کامیهای ایران دانست .او نظام فعلی ارتقا

خسروخاور ،تهران :نشر علم.

در دانشــگاههای کشــور را مقوم ترویج فساد علمی میدانست .نظامی

( )۱۳۹۳گفتمانهای دگرواره در علوم اجتماعی آســیا؛ پاسخهایی

کــه دانشــگاهیان را بــرای ارتقاءهــای فریبنــده به ســمت فعالیتهای

به اروپامحوری ،پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

کمــی ســوق مــیداد؛تشــویق به انتشــار مقــاالت و کتابهای بیشــتر و

( )1396هابرماس و روشــنفکران ایرانی ،با همکاری علی پایا ،طرح

بیشتر که در بسیاری از موارد به پدیدههای مذموم استثمار دانشجویان،

نو.

مقالهسازی و کتابسازی دامن زدهاست .تأ کید او بر ضرورت تقویت

( )۱۳۹۶شــبکه سیاســتی علــم و فناوری ،پژوهشــکده مطالعــات

«انجمنهای علمی» و اجتماعات علمی ( )Sientific communitiesاز

فرهنگی و اجتماعی.

همین منظر است .این اجتماعات علمی هستند که میتوانند نقشی

( )1396پیمایــش علــم و جامعه ،پژوهشــکده مطالعــات فرهنگی و

اساسی در ترویج «خالق علمی» ایفا کنند .اجتماعات علمی هستند

اجتماعی.

که میتوانند تعیینکنندهشان ،جایگاه و رتبه علمی واقعی هر کنشگر

( )۱۳۹۶الگــوی چهاروجهــی بــرای ارزیابــی توســعه علــوم

در حــوزه علــم باشــند .بــا این نگــرش بود کــه «انجمن جامعهشناســی

انسانی ،پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

ایران» در دو دوره ریاست او ( )1389 -1395نه تنها تقویت شد ،بلکه

( )1396نخبــگان دانــش :مشــارکت یــا مهاجرت؟ پژوهشــکده

حضوری فعال ،پررنگ و پرثمر در بررسی ،نقد و تحلیل اوضاع و مسائل

مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

اجتماعی جامعه ایران داشت.

( )1396زوال پدرســاالری :فروپاشی خانواده یا ظهور خانواده مدنی،

قانعــیراد حضوری فعــال ،امیدبخش ،الگو وار و پرثمر ،نه تنها برای

نقد فرهنگ.

علوم اجتماعی که برای علوم انســانی ایران داشــت .روحش شــاد و

افتخارات

یادش گرامی!

دانشآموخته ممتاز کارشناسی ارشد جامعهشناسی ()1368
جایزه به عنوان دانشآموخته ممتاز دکتری جامعهشناسی دانشگاه

کتابشناسی آثار دکتر سیدمحمدامین قانعیراد
( )۱۳۸۲ســاختار مدیر یــت نظــام علمــی کشــور ،مرکــز تحقیقــات
سیاست علمی کشور.
( )۱۳۸۲نظام علمی کشــور در برنامه ســوم توســعه ،مرکــز تحقیقات
سیاست علمی کشور.

( )۱۳۸۲ناهمزمانــی دانــش :روابــط علــم و نظامهــای اجتماعــی ـ
اقتصادی در ایران ،تمرکز تحقیقات سیاست علمی کشور.

( )1381تبارشناسی عقالنیت مدرن؛ قرائتی پست مدرن از اندیشه

تهران ()1376
منتقد برتر در جشنواره نقد کتاب ()1394
برنده جایزه ترویج علم از انجمن ترویج علم ایران ()1395
جایزه کرسی یونسکو در آموزش سالمت روان ()1395
نشان دهخدا در نهمین جشنواره بینالمللی فارابی ()1396
جایــزه جشــنواره بینالمللــی فارابــی بــه عنــوان پژوهشــگر برگز یــده
()1396

دکتــر علــی شــریعتی ،ویراســته بیژن عبدالکریمــی ،انتشــارات نقــد

مسئولیتها

فرهنگ.

معاون پژوهشی مرکز سیاستهای علمی کشور ()۱۳۷۹

( )1379جامعهشناســی رشــد و افــول علــم در ایــران ،انتشــارات

مدیــر گــروه مطالعــات علــم و جامعــه در مؤسســه عالــی آمــوزش و

مدینه.3.

پژوهش در مدیریت و برنامهریزی ()1380 -1383

( )1385تعامــات و ارتباطــات در اجتمــاع علمــی :پژوهشــکده

دو دوره رئیس انجمــن جامعهشناســی ایــران در دورههــای هفتــم

مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

( )۱۳۸۹–۱۳۹۲و هشتم ()۱۳۹۲–۱۳۹۵

 .3بعدها در سال  1384توسط مرکز تحقیقات سیاست علمی کشورتجدید چاپ شد.

عضو شواری علمی کتاب سال جمهوری اسالمی ایران
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به یاد
اسماعیل دمیرچی

رسول جعفریان

ســالهای مدیریــت کتابخانــه مجلــس ( ،)91 - 87با این مرد بزرگ آشــنا شــدم و از همان روزهای نخســت
دریافتم با مردی توانمند ،باتجربه ،هنرمند و در عین حال ،کریم و بزرگوار روبرو شــدهام .پیشــنهاد موزه چاپ
را همراه دوســت عزیزم جناب مطلبی کاشــانی دادند ،من هم موافق بودم و بالفاصله کارش را شــروع کرد .با
استفاده از روابطی که با اصحاب چاپخانهها داشت ،دهها دستگاه مختلف ،از بزرگ و کوچک ،از دوستان
چاپچیاش گرفت .کارگاهی در بیرون شــهر تهیه شــد که او این دســتگاهها را در آنها تجهیز میکرد و به موزه
میآورد .هر آنچه الزم بود فراهم کرد و موزه را با تالش طاقتفرســای خود ســرپا نمود .زمان افتتاح فرا رســید و
موزه توســط رئیس مجلس افتتاح شــد .تمام زندگیاش شــده بود موزه .از بازدیدکنندگان اســتقبال میکرد و
با خوشــرویی آنها را در جریان کار دســتگاهها قرار میداد .ســفری به آلمان رفت و با سختی تمام ،تجهیزات
دیگــری را بــرای مــوزه تدارک دید و با زحمت وارد کرد .امید میرفت موزه چــاپ کتابخانه مجلس ،در جایی
که قدیمیترین چاپخانه دولتی را داشته ،به یکی از بهترین موزههای تخصصی تبدیل شود ،اما صد افسوس
که در مدیریت جدید کتابخانه ،به بهانههای واهی ،از آنجا بیرونش کردند و موزه ملی صعنت چاپ را بر باد
هوا دادند .وســایل موزه در بخشــی از ســاختمان کتابخانه ملی قدیم ،خیابان ســی تیر ،درست روبروی خانه
وی ریختند ،آن هم با اســم مجعول و خودســاخته موزه کتابت و چاپ و او که هر روز از خانه بیرون میآمد،
اشــکش درمیآمد .پس از آن ،طی شــش ســال گذشــته ،تمام تالش خود را برای نجات این موزه که حاصل
دسترنج خود او بود انجام داد ،اما به جایی نرسید .وقتی به کتابخانه مرکزی دانشگاه آمدم ،خواستم به آنجا
بیایــد کــه آمــد .ماهی چنــد روز به کتابخانه مرکزی ســر میزد ،همان اول ،دو دســتگاه ،یکی دســتگاه چاپ
(ســاخته ســال  1880میــادی) و دیگــری دســتگاه گرفتن فیلم (ســاخته  )1960بــرای آنجا آورد .بــه موزه تازه
تأســیس ما ســر میزد و در بخش مرمت برای تجهیز آنجا کمک میکرد ،اما افســرده بود و نگران از وضع آینده
مــوزه؛ از اینکــه هیچ چیزی در شــهرداری و کتابخانه ملی و کتابخانه مجلس ،بــرای ایجاد مجدد موزه فراهم
نیســت .روزهای آخر ضعیفتر شــده بود و وقتی در گرمای تابســتان میآمد ،یکســره توصیه میکردم در این
گرمــا از خانــه بیــرون نیایــد .از آخرین روز که مهمانم بود ،دو ســه هفتهای میگــذرد .از او بیخبر بودم تا اینکه
صبح روز جمعه 16 ،شــهریور  ،97آقا محســن ،فرزندش زنگ زد .گفت :پدر رفت .بر اثر بیماری قلبی .گویا
چند روزی هم در بیمارســتان قلب شــهید رجایی بســتری بوده اســت و من بیخبر .یکبار که توفیق زیارت
خانــهاش افتــاد ،خانــهای کــه با پســر و نوههــای گلاش در آن زندگی میکرد ،بــار دیگر با وجهــی از هنرمندی
وی آشــنا شــدم .نمونههایی از چاپهای مختلف روی انواع وســایل را به دیوارههای اتاقش نگه داشته بود.
عاشــق کارش بود ،عاشــق متخصص .عاشــقی که در تمام این شــصت هفتاد ســال ،در وجودش داشــت.
چنــان بــا عشــق از چــاپ حرف میزد که گویــی هیچ چیزی جز ایــن امر برای او مهــم نبود .البته ا گــر موزه که
عشــقش بود و دوســت داشــت بهعنــوان حاصل زندگیاش آن را بــر پا کند ،به خاطر کوتاهیهــا و نامردمیها
پــا نگرفــت ،امــا خانه کتاب ،برای او بزرگداشــتی گرفــت و جایزهای به او دادند و ســرش را اندکی گرم کردند.
خودش کتابچه کوچکی تدارک دیده بود ،از تمام افتخاراتی که داشت و به او تقدیم کرده بودند .فکر میکرد
با این ،جایگاهی به او خواهند داد! آخرین بار ،هفته قبل ،دوســت مشــترکمان جناب غالمرضا ســحاب ،به
مناسبت روز چاپ ،شرحی از احوال وی نوشت که در کانال تلگرامی کتابخانه مرکزی گذاشتم .با عکسی
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زیبا که تقدیر آن بود که امروز مجدد ا برای اعالم خبر درگذشــت وی ،از همان عکس اســتفاده کنم .مرحوم
دمیرچــی ،آثــار متعددی داشــت و یکی هنرمندانهتریــن آنها ،کتاب «چگونگی تأســیس موزه صنعت چاپ
ایــران در تهــران» ،یعنی همان بود که در کتابخانه مجلس درســت شــد .وی در این کتاب  776صفحهای،
تمام اســناد و مدارکی را که حاکی از زحمات طاقتفرســای او در مدت دو ســال برای برپایی این موزه است
را آورده و نشان داده است که عشق چه ها که نمیکند .تمام نامهها و مدارکی که اغلب در بهترین آرشیوها
هم نگهداری نمیشــود ،درباره ســیر تشــکیل این موزه ،در این کتاب گردآوری شده است .این کتاب ،بیش
از هم ســندی اســت بر الابالیگری کســانی که بهعنوان مســئول ،زحمات یک مجموعهای را مثل آب خوردن
بر باد دادند؛ درســی برای مســئوالن باالتر که هر بار این داســتان برایشــان گفته میشــد ،بهرغم مســئولیتی که
داشــتند ،هیچ تکانی برای حفظ آن به خود ندادند و هشــدار برای کســانی که وقتی زمانهای بعد ،همانجا
مدیر شــدند ،دفتر و دســتک خود را در آنجا آباد کردند ،اما فکری درباره موزه نکردند و این پیرمرد را نزد خود
راه ندادنــد یــا اگــر دادنــد ،فریادش را نشــنیدند .هنوز هم دیر نشــده اســت ،هرچند دیگر دمیرچی نیســت که
بگوید ،آقا ،به خدا! این دستگاه را مثل روز اولش آماده میکنم که چاپ کند .دمیرچی نیست که جزئیات
به راهاندازی دســتگاههای قدیمی را بیان کند و مفهوم عشــق به کار را در عمل برایمان ترســیم کند .خدایش
رحمت کند .روز تشــییع ،صبح یکشــنبه بعد از فوت وی ،ســری هم به این موزه مجعول و خودســاخته زدم.
اشکم درآمد .چیزی برای خود جعل کرده بودند و گویی فقط هدف این بوده تا زحمت آن مرد را بر باد دهند
و دیگــران آن را بــه نــام خــود کنند .این موزه ،باید به اســم دمیرچــی بماند و هیچ کس نباید مدعی آن باشــد.
عصر دوشــنبه ،ســاعت دو ،مراســم فاتحه وی در مســجد دانشــگاه تهران ،با شــکوه هرچه تمامتر برگزار شــد.
خدای او را رحمت کناد و به حق صاحب محرم که مراســم ختم در شــب اولش برگزار شــد ،از سر تقصیرات
او و همه ما بگذرد.
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