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احمد احمدى

 آقاى دكتر احمد احمدى چهره نام آشــناى فرهنگ و فلســفه اســامى بود. فقيد ســعيد در روز چهارشنبه 15 

گيرى  شــهريور 1312 )16 جمادى االولــى 1352ق( در روســتاى »ُكهكــدان« از توابــع ماير زاده شــد و پس از فرا

تحصيــات نخســتين در ســال 1331ش رهســپار بروجــرد شــد و ادبيات عــرب را نزد مرحوم حجت االســام 

غامرضــا موالنــا بياموخــت و ســپس ســطوح را نــزد حضــرات آيــات شــيخ احمد فيضــى و شــيخ رحمت اهلل 

گرفت. در سال 1336  صاحب الزمانى و مقدارى هم درس خارج آيت اهلل حاج شيخ على محمد بروجردى فرا

به قم آمد و سطوح عاليه را نزد حضرات آيات: مشكينى، نورى همدانى و سلطانى طباطبايى آموخت و پس 

از آن در دروس خارج آيات عظام بروجردى، محقق داماد، امام خمينى و نجفى مرعشــى، به ويژه درس هاى 

فلسفه و تفسير و كام و حديث عامه طباطبايى )به مدت 20 سال( حاضر شد و مبانى علمى و فلسفى اش 

كارشناســى  گروه فلســفه دانشــگاه  تهران به تحصيل پرداخت و در ســال 1348  كرد. همچنين در  را اســتوار 

گروه فلسفه  كرد و در سال 153 عضو هيئت علمى  يافت  ارشد فلسفه غرب و در سال 1358 دكتراى آن را در

ى  غــرب دانشــگاه تهران شــد. در اين ســال ها بيشــترين اســتفاده اش از درس هــاى مرحوم اســتاد دكتر مهدو

يس فلســفه غرب و فلســفه اســامى، تأليف و سخنرانى،  بود. او ســال هاى بســيار در حوزه و دانشــگاه به تدر

ى و دانشــگاهى، ايجاد مؤسســات آموزشــى و پژوهشــى و دانشــگاه ها و  داورى و راهنمايى رســاله هاى حوزو

برگزارى دوره هاى آموزشى پرداخت و پس از پيروزى انقاب اسامى مؤسس و رئيس سازمان سمت سازمان 

)مطالعــه و تدوين كتب علوم انســانى دانشــگاه ها(، عضو شــوراى انقــاب فرهنگى، نماينده مــردم تهران در 

مجلس شــوراى اســامى )دوره هفتم(، مؤســس دانشــگاه تربيت مدّرس، مدير گروه فلســفه دانشــگاه تهران و 

مدير پژوهشگاه حوزه و دانشگاه بود. دكتر انشاءاهلل رحمتى درباره او مى نويسد:

اســتاد دكتــر احمــد احمــدى كــه خدايش غريــق رحمت كناد! انســانى بــزرگ و دوست داشــتنى 

بود. براى من كه به لحاظ مولد نســبتى با او داشــتم و هم شــهريش بودم، جاذبه شــخصيت او دو 

كدستى و ديانتش، هميشه برايم جلب توجه  چندان بود. صفا و صميميت و تواضع راستين، پا

كه چگونه مى توان فيلسوفى بزرگ، مديرى توانمند  مى نمود. در شخصيت او به عيان مى ديديم 

و بانفوذ بود و در عين حال به سان مرد روستايى سالخورده اى، فروتن و بى ادعا و مهربان.

ى را به درســتى فــرا گرفته و در محضــر بزرگانى  كــه اســتاد احمد احمــدى دروس حوزو  مى دانيــم 

چون امام خمينى)ره( و عالمه طباطبايى كســب فيض كرده بود، در عين حال، با هوشــمندى 

خاصى كه داشــت وارد دانشــگاه مى شود و در رشته فلسفه غرب تا مقطع دكترا تحصيل مى كند 

گزير  يافته بود كه يــک روحانى در دنيــاى معاصر، يک مرد ديــن، نا و ايــن بديــن معناســت كــه در

بايد دنياى مدرن را بشناســد، اما براى شــناخت دنياى مدرن به شــناخت ظواهر آن و روبناهای 

آن، نمى پردازد، بلكه اين شــناخت را در عالى ترين و عميق ترين ســطح دنبال مى كند و بنابراين 

رد. ممكــن اســت كســى براى شــناخت فلســفه غرب به  بــه شــناخت فلســفى از غــرب رو مــى آو

يخ فلسفه ها، بسنده كند. اما  درآمدهايى كه بر اين فلســفه نوشــته شده اســت يا در نهايت به تار

يش، در اين حد متوقف نماند و كوشــيد متون كالسيک فلسفه  ايشــان در همان ابتداى كار خو

ى ترجمه كتاب تأمات در فلســفه  غــرب را بفهمــد و ترجمــه و تفســير كنــد. از جمله كارهــاى و

ى  اولى نوشته رنه دكارت است. دكارت را پدر مدرنيسم مى دانند و اين كتاب مهمترين كتاب و
كرده است و سال ها است  يى به فارسى ترجمه  است. دكتر احمدى اين كتاب را به شكل نيكو

ى  كــه در ايــران از پرخواننده ترين متون كالســيک فلســفه غرب اســت. افزون بر اين، ايشــان بر رو
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ى قــم، و در  آموزش هــاى عقيدتــى در حــزب جمهــور

آنجــا هــم، غالــب مطالب نقــد ماركسيســم بــود. اولين 

شــناخت مــن از ايشــان، يــک اســتاد جــذاب، عاطفى 

 
ً
و عميقــًا حســاس بــه دانش و علم را نشــان مــى داد. اوال

گردى  درس هاى حوزه را خوب خوانده بود و ســالها شا

ى  مرحــوم محقق داماد را كرده بود، اســتادى كه بســيار

گردش بودند.  از برجســتگان حــوزه، در دهــه چهــل شــا

گرد حــوزه عالمــه طباطبائــى و بــه ايشــان  عــالوه، شــا

ى ادبيــات  نزديــک بــود. مرحــوم احمــدى، ســخت رو

و وجــود غلــط در متن ها حســاس بود و بــه همين دليل 

كار غلطگيــرى الميــزان را براى ســالها بر عهده گرفت و 

ى دقيق  بــه هميــن دليل به عالمــه نزديک بود. ايــن كار

بــود و او بــه هميــن دليــل، بــا ظرايــف قرآنــى و ترجمــه 

دقيــق قــرآن آشــنا بــود و از خــودش ديدگاه هــاى جالبى 

در ترجمــه و تفســير برخــى از آيات داشــت كــه متفاوت 

بــا برداشــت هاى رايج بــود. و امــا از درس عالمه، مانند 

گردان ديگر، به فلســفه رســيده بود و در  ى از شــا بســيار

گروه  دانشــگاه هــم فلســفه خوانده بود و اســتاد رســمى 

ى زبــان انگليســى هم  فلســفه دانشــگاه تهــران بــود. رو

ى ترجمــه  حســاس بــود. خــودش مى گفــت ماههــا رو

يلسون كار كرده بود تا  كتاب نقد تفكر فلسفى غرب از ژ

ى از  دقيق از آب درآيد. مى گفت يک روحانى وقتى كار

انگليسى ترجمه مى كند، بايد دقيق باشد و من اين كار 

كردم. راستش بعدها هم نسبت به آثار بنده حساس  را 

بــود كه غلطهــاى اماليى دارد و ايــن برايش قابل تحمل 

ى براى  گردان و نبود. در ســال 60 بنده رسمًا در زمره شا

درس فلســفه غــرب، در مؤسســه در راه حــق درآمــدم. 

ايشــان يــک ســال تمــام، هفته اى ســه جلســه، فلســفه 

غــرب گفــت. البته كه شــيفته كتاب ســير حكمت در 

ى را مى شــناخت و از آنها  پا بود، اما خودش هم آثار ارو
يــم به بركت وجود ايشــان،  اســتفاده مى كــرد. اين را بگو

كتابخانــه در راه حــق، از نظــر متــون انگليســى بهتريــن 

يــخ فلســفه غــرب،  كتابخانــه قــم بــود. در درســهاى تار

گــر فلســفه  كــه ا دقيــق بــود و ســعى مى كــرد، طلبه هــا را 

هــم مى دانســتند همان فلســفه ســنتى اســالمى بود، با 

كنــد. در درس ايشــان، بــراى اولين  فلســفه غرب آشــنا 

بــار مــا به اهميت مســائل شناخت شناســى در فلســفه 

غــرب پــى برديم. با تأســيس شــوراى انقــالب فرهنگى 

كانــت )تأســيس مابعدالطبيعه  كتــاب از ايمانوئــل  دو 

اخــاق و نقــد عقل عملــى( كار كرده بود كه متأســفانه 
هنوز انتشــار نيافته اند. فقط اينگونــه نبود كه منفعالنه 

در پــى شــناخت فلســفه غــرب باشــد. بلكــه بــه نقــد 

ى  عالمانــه ايــن فلســفه نيــز اهتمــام داشــت و از اين رو

كتاب وحدت تجربه فلسفى )نقد تفكر فلسفى غرب( 

يلســون )فيلســوف توميســت فرانسوى( را  به قلم اتين ژ

بــا ترجمــه درخشــانى منتشــر ســاخت و نيز كتــاب »بن 

كــه مى تــوان آن را  كــرد  اليه هــاى شــناخت« را تأليــف 
تالشــى ســتودنى در زمينه معرفت شناسى مقايسه اى، 

كرد. قلمداد 

ى   مســئوليت هاى مديريتى ايشــان، باعث شــد بسيار

گر جز اين  از تحقيقات علمى شان ناتمام بماند. حتى ا

بود و ايشــان وقت آزادترى داشــتند قطعًا جامعه علمى 

و فرهنگــى مــا، ســرمايه عظيمــى از آثــار ايــن فيلســوف 

فرزانه را در اختيار مى داشت. با اين همه نبايد كارهاى 

يژه  ى در شــوراى عالــى انقــالب فرهنگــى و به و بــزرگ و

ســازمان ســمت را ناديده گرفت. كار ايشان در سازمان 

يســنده  كــه به جــاى خلق كتاب، نو ســمت چنــان بود 

زه بــه بركــت هميــن تدبير ايشــان،  خلــق مى كــرد و امــرو

ميــراث ارجمنــدى از آثــار در زمينــه علوم انســانى خلق 

كــه جامعــه مــا بــه درک  ز هــم  شــده اســت. حتــى امــرو

عميق تــرى از مشــكالت علــوم انســانى و چالش هــاى 

ى  ى كشــور در اين زمينه رســيده است، ادامه كار فرارو

كه استاد احمدى در سازمان سمت انجام داده است، 

كــه مى تــوان بــراى آنهــا  چاره ســازترين راه حلــى اســت 

داشت.

كــه »از شــمار دو  ز داغــدار مــردى هســتيم  ى، امــرو  بــار

كم و ز شمار خرد هزاران بيش«. چشم يک تن 

استاد رسول جعفريان هم مى نويسد:

بنــده دكتــر احمــدى را از ميانــه ســال 1359 شــناختم. 

كــه  زمانــى  حــق،  راه  در  مؤسســه  در   
ً
اوال يــه،  زاو دو  از 

و  ايشــان  و  بــود  ايــران  در  ماركسيســتى  تبليغــات  اوج 

ى از  كتابهــاى پاســدار دوستانشــان، بــا نوشــتن ســرى 

كردند يک جبهه فكرى  يک، سعى  سنگرهاى ايدئولوژ

كننــد، و ديگــر، در جلســات  برابــر ماركسيســم ايجــاد 
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بــا حضور مرحــوم دكتر احمدى بود. البته كه احســاس 

ى،  ضعف شــديدى در ايشــان مى ديدم، امــا به هيچ رو

ى را نداشــتم.  گوار درگذشــت و آمادگى شــنيدن خبر نا

بحث هاى اخير، قرآنى بود و ايشــان نكات لطيفى را در 

ترجمــه برخــى از آيــات كه غالبًا بــه خطا رفته انــد، بيان 

كنم. كردم آنها را يادداشت  كرد. سعى 

 مرحــوم دكتــر احمــدى، مــردى بــه تمــام معنــا متواضــع و مخلــص 

عتــرت  در  فانــى  مهم تــر  همــه  از  و  دلســوز  و  پرتــاش  و  خــدوم  و 

طاهره)عليهــم الســام( بــود و ذره اى تبختر و تكبــر و خودبينى در او 

ط بود و در سفر 
ّ
ى بر زبان هاى انگليسى و آلمانى مسل راه نداشت. و

عامــه طباطبايــى به لندن، همراه هميشــگى او بــود و آثارى را از آن 

دو به زبان فارسى ترجمه نمود.

 آثارش عبارتند از:

1.  پادزهر در دفع انكار نزول وحى 

2. تأمات در فلسفه اولى )ترجمه از انگليسى: رنه دكارت(

يلسون( 3. نقد تفكر فلسفى غرب )ترجمه از انگليسى: اتين ژ

كانت( 4. تأسيس مابعدالطبيعه اخاق )ترجمه از آلمانى: 

كانت )چاپ نشده( 5. آراى خاص فلسفى و نقد فلسفه 

گون( اميد  گونا 6. مقاالت فلســفى و اخاقى )44 مقاله در مجات 

است همه آن ها يكجا منتشر شود.

 آن مرحوم در 85 سالگى در روز شنبه 19 خرداد 1397 )24 رمضان 

1439ق( بــدرود حيــات گفت و پيكرش روز يكشــنبه 20 خرداد، در 

تهــران و قــم تشــييع و پس از نمــاز آيت اهلل شــبيرى زنجانى بــر آن، در 

ک  مســجد مطّهــرى حــرم حضــرت معصومه )عليهــا الســام( به خا

ســپرده شــد. مقــام معظــم رهبــرى در تجليــل از خدمــات آن مرحوم 

چنين نگاشت:

 بسماهللالرحمنالرحيم

 با تأســف و تأثر خبر درگذشــت روحانى عاليقدر و دانشمند جناب 

يافت  حجةاالســام آقاى دكتر احمــد احمدى)رحمة اهلل عليه( را در

كردم. عمر بابركت اين دانش آموخته فاضل حوزه و دانشــگاه يكسره 

در خدمت علم و تحقيق و تربيت جوانان جوياى علم بوده اســت. 

مســئوليت هاى مهم اين عنصر خدوم و پركار در مسائل دانشگاهى 

در دوران انقــاب و جمهــورى اســامى فصــل درخشــانى از زندگــى 

ايشان است. عضويت دههاساله در شوراى عالى انقاب فرهنگى، 

و  مهــم  اداره ى مؤسســه ى ســمت، مديريــت بخش هــاى  و  ايجــاد 

دكتر احمدى بيشتر در تهران بود. از حوالى سال 1363 

كــه مــن هم درســهاى معــارف را در دانشــگاه مى گفتم، 

ى علقه سابق، به ديدن ايشان در ساختمان شوراى  رو

شــمالى  فلســطين  خيابــان  اول  در  فرهنگــى  انقــالب 

ز هفته را تهران  يس يــک رو كه براى تدر مى رفتــم. غالبًا 

بــودم، نماز و ناهار را با ايشــان بــودم. آن وقت ها، آقايان 

ى همــه آنجــا مســتقر  ى و ســروش و شــريعتمدار ر داو

ين  يج، جلســاتى در اتاق ايشــان براى تدو بودنــد. به تدر

يشــه هاى انقــالب  يــخ اســالم و ر متنــى بــراى درس تار

ى از دوستان هم بودند. اهميت  كه شمار گذاشته شد 

يافــت  كتابهــاى درســى دانشــگاهى را آنجــا در يــن  تدو

كار  و اين ســبب شــد تا دنبال تأســيس ســمت باشــد. 

كــرد و بيــش  كــه سى و ســه ســال آن را دنبــال  شــگفتى 

ايــن ســه دهــه  كتــاب، در طــول  پانصــد  و  از دو هــزار 

منتشــر كــرد، آن هــم بــدون ســر و صــدا. از كالس هــاى 

يــم و بيش از همــه، آرامش  ايشــان خاطــرات فراوانى دار

كــه شــيفته  يــم  و مهربانــى را در ايشــان مى ديــدم. بگو

امــام بــود، بيــش از هــر چيــز، و عالقه مند بــه انقالب، و 

كار مى كرد. عالئق سياســى كمتر داشــت و فكر  برايش 

مى كنــم ناخواســته مدتــى گرفتــار مجلس شــد، چيزى 

كه با عالئق او ســازگار نبود. دكتر احمدى مى توانســت 

يادى داشــته باشــد، اما عمرش  آثــار تأليفــى و ترجمــه ز

كــرد، متواضعانه، با  را وقــف شــوراى انقالب و ســمت 

مديريــت پژوهشــى خوب، توانســت اثر مانــدگار از خود 

كلمــه تندى  كــس از او  برجــاى بگــذارد. به نظــرم هيچ 

نشــنيد، با اين كــه جدى و همزمان عاطفى بود. اشــک 

ى مى شــد. به راحتــى وقت  براحتــى از چشــمانش جــار

در اختيــار ديگران مى گذاشــت. بارها شــنيدم كه براى 

وقــت  داشــت،  را  راهنمايى شــان  كــه  پايان نامه هايــى 

يرايش ادبى و محتوايى  جدى مى گذاشــت و خودش و

زها دوســت عزيــزم، جناب  مى كــرد. بيفزايــم كــه اين رو

ز  كــرده و بيــش از پانــزده رو آقــاى ميرشــريفى تصــادف 

كــه خداونــد  كــه در بيمارســتان بســترى اســت  اســت 

شــفايش بدهــد. ايشــان از دوســتان مرحــوم احمــدى و 

ز پسر آقاى  عضو هيئت علمى پاره وقت سمت بود. امرو

ز زنگ مى زد و  كه دكتر احمدى هر رو گفت  ميرشــريفى 

احوال آقاى ميرشــريفى را مى پرســيد. آخرين جلســات 

ما در گروه مطالعات اســالمى فرهنگستان، چندين بار 
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حساسى از مجموعه ى دانشگاهى كشور، بخشهاى برجسته اى از اين دوران است. اينجانب درگذشت اين 

گردان و دوســتان ايشــان تســليت عرض  مرد انقابى و وفادار را به خاندان و فرزندان محترم و همكاران و شــا

مى كنم و رحمت و مغفرت الهى را براى آن مرحوم مسألت مى كنم.

  سّيدعلىخامنهاى

19خردادماه1397  

 سید مهدی طباطبايى

 آقاى حاج سيدمهدى طباطبايى شيرازى يكى از ائمه جماعات مشهور تهران بود. آن فقيد در روز پنجشنبه 

15 مرداد 1315ش )18 جمادى االولى 1355ق(، در قدرت آباد رفســنجان در بيت علم و فضيلت زاده شــد. 

پــدرش مرحــوم حجت االســام حــاج سيدمحمدحســين طباطبايى از نــوادگان دخترى مرحوم ميرزااســداهلل 

گردان آيات عظــام: حاج آقا حســين قمى، ســيدصدرالدين صدر و  طبيــب )بــرادر ميــرزاى شــيرازى( و از شــا

ميرزامهــدى اصفهانى و جدش مرحوم حجت االســام و المســلمين ســيدعلى طباطبايــى خليدى يزدى از 

ى در دوازده سالگى  گردان ميرزاى شيرازى و داماد سيدمحمود، فرزند سيداسداهلل شيرازى1 بوده است. و شا

)1324ش( رهســپار مشــهد مقدس شــد و ادبيات را نزد حضرات اديب نيشابورى، شيخ محمد عيدگاهى، 

شــيخ محمدرضا بخارايى و سيدموســى خادم و شــرح لمعه را هم از مرحوم آيت اهلل حاج ســيداحمد مدرس 

ينى  ينى )رســائل و كفايه( و شيخ هاشم قزو يزدى و ســطوح عاليه را هم نزد حضرات آيات: شــيخ مجتبى قزو

ينى شركت و در سال 1330  )مكاسب( آموخت و مدتى هم در دروس خارج اصول آيت اهلل شيخ مجتبى قزو

كرد و در دروس آيات عظام: آقاى بروجردى، سيدمحمدتقى خوانسارى )فقه(، امام خمينى  به قم مهاجرت 

و آيــت اهلل شــريعتمدارى )خــارج اصــول( حاضر شــد و مبانــى علمى اش را اســتوار كرد. در ســال 1340ش به 

مشــهد مقدس بازگشــت و يكســره در دروس فقه و اصول آيت اهلل ميانى حاضر شــد و در ســال 1345ش به 

كــرد و در دروس آيات عظــام: آقاى حكيم، آقــاى خويى و امام خمينى حاضر شــد  نجــف اشــرف مهاجــرت 

و دروس خــود را دنبــال كرد. در ســال 1347 به مشــهد مقدس بازگشــت و به تجــارت و تحصيل و تبليغ دين 

پرداخت تا آن كه با شهادت دامادشان مرحوم حجت االسام و المسلمين شهيد سعيدى در 1349 به تهران 

كــه در خيابان  آمــد و بــه جاى آن شــهيد ســعيد، امامت جماعت مســجد موســى بن جعفر)عليه الســام( را 

كشاورزى و دستگيرى  گرفت و به شؤون روحانيت و تجارت و  غياثى، ميدان خراسان واقع است، به عهده 

كثر مساجد  از نيازمندان و ارشاد مؤمنان پرداخت. او حدود نيم قرن در تهران به خطابه و منبر و تبليغ دين در ا

و حســينيه ها به ويژه حســينيه لباس فروشان و حسينيه فرش فروشــان و حسينيه پيرعطا اشتغال داشت و در 

كاروان زائران و حجاج بود. هر ســه وعده به مســجد مى رفت و  ده هــا ســفر خويــش به حج و عمــره، راهنمــاى 

مؤمنان از مواعظ او بهره مند مى شــدند. درب خانه اش از بام تا شــام باز و با ســيماى مهربانش پذيراى مردم 

غ در خانه او سكونت مى كردند و از سفره احسانش بهره مند مى شدند. دستى سخاوتمند، 
ّ
بود. روحانيون مبل

دلى مهربان و چشــمى اشــكبار داشــت و عفو و گذشــت و سماحت و ســخاوت و فصاحت از ويژگى هاى او 

ى مى گفت:  بود. و

زمانى در زندان بودم و نصيرى رئيس ســاواک به من اهانت فراوان و شــكنجه نمود، اما من از 

كسى به خاطر من به جهنم برود.  گفتم: خدايا، نمى خواهم  گذشتم و  سر او 

1. نقباء البشر، ج 4، ص 1323.
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او در مســير انقاب اســامى بارها بازداشــت و زندانى شــد تا آنكه پس از پيروزى انقاب اســامى با پذيرفتن 

مناصبى چون: نمايندگى مجلس شــوراى اســامى )نماينده مشــهد در دوره دوم و سوم و نماينده مردم تهران 

در دوره هفتــم( و عضويــت جامعــه روحانيــت مبارز تهران به خدمت بيشــتر به مردم پرداخــت و بدون رادع و 

مانعى در خدمت مردم بود. در اتاقش اين شعر نمايان بود:

كســــــــــى را كه دست توست  خواهد گذشت بر او، اما شكسِت توست  مشكن دل 

 او در مواضع سياســى خويش همواره اعتدال را رعايت مى كرد و با زبان حق گويش محبوب تمام جناح هاى 

كــه در 2 جلــد بــه چــاپ رســيده و نيــز دســته اى از  كتــاب خاطــرات اوســت  سياسى كشــور بــود. از آثــارش 

كتاب منتشر شده است. كه در قالب  سخنرانى هاى اخاقى ايشان 

ى بــر اثــر بيمــارى ريــوى در 82 ســالگى در روز پنجشــنبه 27 ارديبهشــت 1397ش، اول رمضان المبــارک   و

1439ق بــدرود زندگــى گفت و پيكرش روز شــنبه ســوم رمضان، پس از تشــييع در قم و نماز آيت اهلل شــبيرى 

ک سپرده شد. زنجانى در مسجد شهيد مطهرى حرم حضرت معصومه)عليها السام( به خا

 مقام معظم رهبرى در پيام تسليت خويش فرمودند:

 بسماهللالرحمنالرحيم

م اخاقى جناب حجة االســام آقاى حاج سيدمهدى طباطبائى)رحمة اهلل عليه( 
ّ
 درگذشــت خطيب و معل

گرامى و اخوان مكّرم و همه بازماندگان و دوســتان و ارادتمندان ايشــان تســليت عرض مى كنم.  را به خاندان 

آن ســيد بزرگــوار در دههــا ســال از زندگى خويــش تاش دينى مغتنمى در ارشــاد معنوى و اخاقــى مؤمنين با 

گرفته بودنــد و در عرصه هاى انقاب نيز بــا حضور در مجلس  بهره گيــرى از جايــگاه منبــر و محــراب بر عهــده 

شــوراى اســامى در برهه اى از زمان، به اين وظيفه خطير اشتغال داشتند. از خداوند متعال شمول رحمت و 

ى براى بازماندگان مسألت ميكنم.
ّ
مغفرتش را براى آن مرحوم و صبر و تسل

  سّيدعلىخامنهاى

29ارديبهشت1397  

کبر حسینى سید على ا

كبر موســوى حســينى يكى از ائمه جماعات مشــهور تهران و چهره نام آشــناى اخاق   آقاى حاج ســيدعلى ا

بــود. فقيــد ســعيد در روز پنجشــنبه 29 رجــب 1358ق )22 شــهريور 1318ش( در تهــران زاده شــد. پــدرش 

عمدة االخيار حاج ســيدجواد حســينى و مادرش صبيه محترمه آيت اهلل حاج ســيدمحمدصادق حســينى 

كتاب هاى امام شناسى  الله زارى و دايى هايش حضرات آيات: سيدمحمدحســين حســينى تهرانى، مؤلف 

ى در اواِن نوجوانى به قم آمد و به تحصيل علوم  و معادشناسى، و سيدمحّمدعلى حسينى تهرانى بوده اند. و

دينــى نــزد حضرات آيات: جوادى آملى )شــرح لمعه(، جعفر ســبحانى )رســائل و مكاســب(، نورى همدانى 

)كفايه(، شيخ عزيزاهلل خوشوقت )عرفان و فلسفه(، مصباح يزدى )عرفان و فلسفه(، محمدحسين حسينى 

تهرانى )خارج فقه و هيأت و نجوم و ســير و ســلوک( و عامه طباطبايى )تفســير و فلســفه( پرداخت و از آنها 

در 4 ســال فراغت يافت و همزمان به تحصيل رشــته روانشناســى و علوم تربيتى در دانشــگاه تهران پرداخت 

و به اخذ ليســانس ادبيات فارســى و علوم تربيتى توفيق يافت. در حدود ســال 1350ش به تهران بازگشــت و 
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 خدمات ارزنده اين روحانى بااخاص و پرتاش، چه در آموزش هاى 

ســودمند در رســانه ى ملى و چه در مجلس شــوراى اسامى و چه در 

محيط مســجد و محراب، معّرف چهــره نورانى يک عالم خدمتگزار 

و باابتكار است. از خداوند متعال علّو درجات آن مرحوم و رحمت 

و مغفرت الهى براى ايشان و صبر و اجر براى بازماندگانشان مسألت 

مى كنم.

  سيدعلىخامنهاى

2تير1397  

 و رئيس جمهورى اســامى ايران هم در پيام تســليت خويش چنين 

نگاشت:

  بسماهللالرحمنالرحيم

 اناهلل و انا اليه راجعون 

حــاج  المســلمين  و  حجت االســام  اخــاق  اســتاد   درگذشــت 

كبر موسوى حسينى، موجب تأثر و تألم خاطر شد. سيدعلى ا

 ايــن روحانــى وارســته و نام آشــناى مردمى، عاوه بر مســئوليت هاى 

سياســى و اجتماعى؛ از همراهى با امام راحل در نهضت اسامى تا 

حضور مؤثر در دو دوره مجلس شوراى اسامى به نمايندگى از مردم 

يج و اعتاى آموزه هاى  شريف تهران؛ عمر پربركت خود را صرف ترو

دينــى و مــكارم اخاقــى در قالــب برنامه هــاى جــذاب و مبتكرانــه 

كرد. عمومى و رسانه اى 

 اينجانــب فقــدان ايــن روحانــى دانشــمند را بــه خانــواده محتــرم، 

عاقه مندان و ملت ايران تسليت مى گويم و از درگاه ايزد منان براى 

ايشــان رحمت واســعه و همجوارى بــا ائمه اطهار)عليهم الســام( و 

براى بازماندگان صبر و اجر مسألت دارم.

 حسنروحانى

ىاسالمىايران  رييسجمهور

سید محمدعلى روحانى

حضــرت مســتطاب آيــت اهلل آقــای حــاج ســيدمحمدعلى روحانــى 

يكــى از علمــا و ائمــه جماعــات قــم بــود. معظــم لــه در حدود ســال 

1350ق )1310ش(، در نجف اشرف، در بيت علم و فضيلت2 زاده 

شــد پــدرش آيت اهلل حاج سيدابوالقاســم حســينى روحانــى3 )1316 

2. بيت عظيم و فخيم روحانى يكى از بيوت پرســابقه و درخشــان قم اســت كه در قرن گذشته 
كنده از علما و فقهای بزرگ بوده اســت. برای اطالع بيشــتر ببينيــد: انصاری، ناصرالدين،  آ

اختران قم، ج 1.
3. انصاری، ناصرالدين، اختران قم، ص 503 - 504.

كرباســچيان )عامه(،  بــه دعوت مرحــوم حاج شــيخ محمدصادق 

كــه يكى از معروف ترين مدارس اســامى  مديريــت مدرســه علوى را 

گرفــت و نســلى مؤمــن و متديــن از نوجوانــان  تهــران بــود، بــر عهــده 

كــرد. پــس از پيــروزى انقــاب اســامى مديــر كل آموزش و  را تربيــت 

پرورش اســتان تهران شــد و كتب دينى سطوح ابتدايى و راهنمايى 

كــرد. در دهــه 1360 بــه تعليــم اخاق خانواده در ســيماى  را تأليــف 

و  از جذاب تريــن  يكــى  برنامــه اش  و  پرداخــت  اســامى  جمهــورى 

پربيننده ترين برنامه هاى تلويزيون بود و از طريق آن و پاسخگويى به 

نامه های  بينندگان، بذر محبت و اخاق را در خانواده ها مى پاشيد 

گفتــار و برنامه هــاى او  و بســيارى از مــردم ايــران شــيفته اخــاق و 

ى نماينده اول مردم تهران در مجلس شــوراى  بودنــد. عاوه بــر آن، و

اسامى )دوره چهارم و پنجم(، عضو شوراى انقاب فرهنگى و امام 

جماعت مســجد فائق )خيابان ايران، خيابان شهيد فياض بخش( 

بــود و بــا بيان زيبايش به تفســير و موعظه و خطابــه مى پرداخت و در 

همايش هــاى مختلــف داخــل و خــارج بــه ســخنرانى هاى اخاقــى 

و حــل مشــكات خانواده هــا و مصاحبه هــا و مقــاالت و تأليــف و 

يس اشتغال داشت. تدر

 آثارش عبارتند از:

كرم)صلى اهلل  1. ســام بــر خورشــيد )2 ج(، داســتان زندگى پيامبــر ا

يكردى نوين و با قلمى زيبا. عليه وآله( با رو

2. تربيت در خانواده 

3. اخاق در خانواده 

4. رهنمودهايى براى ازدواج جوانان 

5. كتاب هاى تعليمات دينى دوره ابتدايى و راهنمايى 

6. مجموعه مقاالت 

 آن مرحــوم بــر اثر بيمارى در 79ســالگى در روز پنجشــنبه 31 خرداد 

گفت و پيكرش  1397ش )7 شــوال المكرم 1439ق( بدرود حيات 

صبــح روز جمعــه، اول تيرمــاه تشــييع و پــس از نمــاز آيــت اهلل امامى 

ک  كاشــانى بر آن در حــرم حضرت عبدالعظيم)عليه الســام( به خا

سپرده شد.

 مقام معظم رهبرى در پيام تسليت خويش فرمود:

 بسماهللالرحمنالرحيم

م اخاق، جناب حجة االسام آقاى 
ّ
 درگذشت عالم پرهيزكار و معل

گرامى  كبر حســينى)رحمة اهلل عليه( را بــه خاندان  حــاج ســيدعلى ا

گردان و ارادتمندان  و فرزنــدان محتــرم و ديگر بازماندگان و نيز به شــا

ايشان تسليت عرض مى كنم.



179 174 سالبیستونهــم،مشـارۀششم،بهمنواسفنـــــــــــد1397

گردان آيــات عظــام: سيدابوالحســن اصفهانــى، آقاضيــاء عراقى و ميــرزای نائينى  و جدش  ـ 1384ق( از شــا

گردان شــيخ انصاری و ميرزا  فقيه و مجتهد بزرگ قم آيت اهلل حاج ســيدصادق قمى )1255ـ  1338ق( از شــا

حبيب اهلل رشــتى و ميرزای شــيرازی بوده اســت. آن مرحوم در زمان تحصيل پدر بزرگوارش در نجف اشــرف 

ی آورد. ادبيــات را نزد مرحوم  زاده شــد و پــس از كودكــى همــراه پــدرش به قم آمد و بــه تحصيل علوم دينــى رو

پدرش و حاج شيخ ابوالقاسم نحوی و شرح لمعه را نزد حضرات آيات: منتظری، صدوقى و نوری همدانى و 

ســطوح عالى را نزد حضرات آيات: پدر بزرگوارش، مرعشــى نجفى و مجاهدی تبريزی )مكاسب(، مشكينى 

)رســائل( و ســلطانى طباطبايــى )كفايــه( آموخت و پــس از آن به دروس خــارج آيات عظام: آقــای بروجردی، 

شــيخ عبدالنبى عراقى، شــريعتمداری و ميرزاهاشم آملى حاضر شد و سخت مورد توجه آيت اهلل حاج شيخ 

گرفــت و تقريــرات دروس او را نگاشــت و از او اجــازه روايــت و اجتهاد )بــا تعابير واال و  عبدالنبــى عراقــى قــرار 

گرفت. مضامين عالى( 

معّظم له در بخشى از اجازه روايت خويش نوشته است:

اما بعد، فاّن جناب العالم العامل، قّرة عينى، صفوة السادات وعماد األعام، ثقة االسام السيد محمد على 

الروحانــى القمــى ـ دامت توفيقاته العالية ـ الذی هو من اجلــة تامذتى و انه ولدی الروحانى و اعّز الناس لدّی 

و لعمــری اّنــه أعــّز من ولدی من جهــة جّده في التحصيل و مكّبــًا عليه و صريحًا على التقــوی و مقبا عليها 

و معرضــًا مــن الدنيــا و مدبــرة عليهــا و لعمري فريد عصره في تلــک الجهات و وحيد زمانه في تلک الســجايا 

فالتمسنى تحرير حديث يكون دائمًا في مّد عينيه حتى ينفع به في الدارين فبنيت أن أحّدثه عن رسول اهلل 

صلى اهلل عليه و آله حديثًا يكون مأنوسًا به و متذّكرًا به.

يس سطوح و تبليغ دين اشتغال داشت و پس از وفات پدر بزرگوارش در 27 رمضان  او به جز تحصيل به تدر

1384ق )11 بهمن 1343ش( به امامت جماعت )ظهر و شــب( مســجد امام حسن عسكری)عليه السام( 

و گفتن تفسير و احاديث اهل بيت)عليهم السام( و رسيدگى به امور مستمندان و نيازمندان و پاسخ به امور 

كناف، محل  ی در اســتخاره و تعبير خواب يد طولى داشــت و از اطراف و ا دينى مؤمنان اشــتغال داشــت. و

مراجعــه علمــا و مردمــان بود. آن مرحوم از آيت اهلل شــريعتمداری نيز اجازه اجتهاد و از آيت اهلل ســيدمصطفى 

صفايى خوانساری هم اجازه نقل حديث داشت.

آثارش عبارتند از:

1. تقريرات درس آيت اهلل بروجردی )فقه(

2. تقريرات درس آيت اهلل عراقى )اصول(

3. تقريرات درس آيت اهلل شريعتمداری )فقه(

4. حاشيه بر سيوطى و مغنى

يخ  كه دســتخط بســياری از علما و مراجع تقليد و مطالب و احاديث و توار كشــكول(  كتاب نوادر )3 ج،   .5

ناب در آن است.

آن مرحــوم در حــدود 87 ســالگى در روز چهارشــنبه 21 آذر 1397ش )3 ربيع الثانــى 1440ق( بــدرود حيات 

گرامى اش آيت اهلل سيدمهدی روحانى بر آن  گفت و پيكرش روز پنجشــنبه پس از تشــييع باشكوه و نماز برادر 

ک سپرده شد. در بقعه 37 صحن حرم مطهر حضرت معصومه)سام اهلل عليها( به خا


