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  شگفتاريپ
  
استاد ياد  

 1. اسـت   ياد صالحان و شايستگان را موجب بـارش رحمـت الهـي شـمرده             ) ص(پيامبر گرامي اسالم    
هـا و    ها و گفتارهايي كه گويـاي راسـتي        جانماية اين بيان بلند تأكيد بر اين حقيقت است كه انديشه          

دارند جان و جامعة خـويش را محمـل بـارش و ريـزش               و ياد بزرگان را پاس مي     هايند و نام     درستي
  .سازند رحمت الهي مي
سال گذشت؛ سالي كه براي همراهان، ارادتمندان و شاگردان استاد هر روزِ               يك 97از خرداد   
 خدمات مانـدگار آن   . اي از عمر سراسر عزت و خدمت بي منّت آن انسان الهي بود             آن يادآور خاطره  

مرد به جامعة علمي كشور چراغي فـروزان پـيش چـشم همـة كـساني اسـت كـه در جـستجوي            بزرگ
طلبــي و  ايــشان بــدون شــعار و هيــاهو، شــهرت. انــد زنــدگي پيراســته از كاســتي و آراســته بــه بنــدگي

  از مال خويش   بخشي آسانْفخرفروشي و در كمال تواضع و فروتني، توأم با سعة صدر علمي و عملي،               
  .   ل عمومي الگويي درخشان و غرورانگيز براي حوزويان و دانشگاهيان استگيري در اموا و سخت

انـد، بـه هنگـام خوانـدن ايـن           شايد كساني كه از نزديك با مرحوم احمدي آشـنايي نداشـته           
انـد و در     اي متداول بدانند كه ايرانيان بدان خـو گرفتـه          هاي رايج و سوگنامه    ها را تعارف   سطور، آن 

سرايند، ليكن كساني كه اندك شـناختي از احمـد احمـدي دارنـد بـه نيكـي                   رثاي رفتگانِ خود مي   
كوشـيد از بـرق نگـاه عكاسـان و لنـز دوربـين               دانند كه او انساني خودساخته بود كه همواره مـي          مي

درنگ به كساني هديه دهد كـه دلباختـة آن           فيلمبرداران بگريزد و القاب و عناوين پرطمطراق را بي        
  .بودند

هـاي   دانند كه به جهت توانـايي  قطاران حوزوي و دانشگاهي او به نيكي مي       هم كسوتان و  هم
مانـد، بـراي برافراشـتن بيـرق          اگـر در حـوزه مـي        هاي ذاتي  علمي، سير و سلوك عملي و صالحيت      

مرجعيت و تبديل شدن به محل رجوع عام و خاص هيچ چيزي كم نداشت، ليكن چنان كه خود به                   
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  ده

او .  به قـدر كـافي كـساني حـضور دارنـد            ها در حوزه   اين نوع مسئوليت  گفت، براي اداي     كرّات مي 
دانست و بـر آن بـود كـه هـر كـس دل در                دانشگاهيان را فرزندان علمي خاندان گرامي رسالت مي       

  .  بايست براي خدمت به آنان تالش كند گرو تعهد و تدين دارد مي
توان گفت، و با هر بار نگريستن       ها   شاد دكتر احمد احمدي سخن     باري؛ از استاد فقيد، روان    

تـر از نظـر      هايي  برخورد كه پـيش       به ابعاد وجودي شخصيت علمي، اخالقي و معنوي ايشان به نكته          
  .دور مانده بود

انگيز بود؛ چرا  جاذبة وجودي استاد چنان بود كه حضور در محضر وي رويدادي خواستني و دل
بـا  . سـوز پيراسـته     ايمـان  هـاي  اش از آلودگي   وارستهكه سبوي جانش از صفاي باطن سرشار بود و روح           

زيستي و  ورزي، ديو دنياپرستي را در بند كرده بود و سبكباري و سبكبالي در جامة ساده سخاوت انفاق و
  .گريزي جسم و جاني چاالك بدو بخشيده بود تشريفات

خـدمت  بـراي  بر خوان يغما، بلكه امكاني براي ايشان كه حضور در سپهر سياست نه نشستن         
 آزار بود  يك دوره حضور در مجلس شوراي اسالمي، تلخ و دلقايعوبه مردم بود، يادكرد  .  

هـاي بـسياري را      اي است كه بر سر هر بازاري است؛ چندان كه زمـان            داري استاد، قصه   مردم
در تنگناهـاي عـسرت و      . نمـود  گـشايي از كـار فروبـستة مراجعـان مـي           در سفر و حضر، صرف گره     

  . گرفت و براي كاستن از درد و رنج ايشان آرام و قرار نداشت حنت، دست افتادگان ميم
شاد دكتر احمد احمدي جاه و جـالل و مقـام را بـا خاكـساري و مهربـاني و يكرنگـي                        روان

نگريـست و بـه       هم از اين رو هرگز از باال و از ارتفاع موهوم نخوت در ديگران نمي               ؛درآميخته بود 
هايي جز آنچـه خـود بـدان بـاور داشـت، همـواره تـشنة                 ها و انديشه    به ايده   ذهن دنسبب گشوده بو  

  . آموختن و فرونشاندن عطش دانستن بود
هاي رنگارنگ علوم پر ارج انساني به سازماني كه خود  آيند و روند استادان دانشور شاخه

از آن جملـه اسـت      . ودبنياد نهاده بود، مجالي ايدئال براي پاسخ گفتن به نيازهايي از آن دسـت بـ               
هـايي ژرف كـه      انگيز بـه زبـان و ادب فارسـي و تـاريخ و فرهنـگ ايـران، علقـه                   دلدادگي رشك 

گون داشت؛ گاه در انس و الفت با استادان نامي و نشر آثـار آنـان و گـاه نيـز در               هايي گونه  جلوه
 بـه سرشـك     سرايش اشعاري نغز و يا از بر خواندن داسـتاني از شـاهكار حكـيم طـوس، آميختـه                  

. ديدگان و يا ابياتي درخشان از ديگر خداوندان ادبِ كرامند پارسي در جمع مشتاقان و مهجوران
هاي غالب و عمدتاً در راستاي        ديدگاه ها بايد تأمالت فلسفي استاد را نيز افزود كه فارغ از           بر اين 

كتـاب  در  هـا    پـذيرفت و بخـش چـشمگيري از آن         هاي معرفتي صورت مي    پاسخگويي به دغدغه  
  .  گرد آمده استهاي شناخت اليه بن



 

 دهياز

اي بود كه هم زي طلبگي را پـاس داشـت و هـم               دكتر احمد احمدي روحاني دانشگاه ديده     
رود؛ چـرا كـه آداب هـر مقـام را            از ايشان در هر دو ساحت به نيكي سخن مـي          ... كرسي استادي را  

ها و رفـوي     قوت هر يك براي رفع كاستي     نمود و پيوسته بر آن بود تا از نقاط           چنان كه سزاست ادا     
 در نگـاه ايـشان چنـدان بـود كـه يكـي از               قدر و قيمـت ايـن مقـصود       . هاي ديگري بهره جويد    رخنه

هاي علمي با نهادهاي پژوهشي حـوزوي        را گسترش دامنة همكاري   » سمت«وظايف اساسي سازمان    
كنـده بـود تـا افـزون بـر تـأمين ايـن          دانست و براي دست يازيدن بدانْ دفتري را نيز در قم پـي اف              مي

  . اش محكم گرداند هاي پيوند خويش را با خاستگاه حوزوي مطلوب، رشته
زدگـي،   توان با به دور ماندن از غوغاسـاالري و سياسـت   استاد فقيد را باور بر اين بود كه مي       

و دانـشگاه   مندي از خرد جمعي كاري را سامان داد كه حـوزه             برخورداري از دانشِ روزآمد و بهره     
آلود و آغشته به جـزم و جمـود بلكـه در             از ثمرات آن سود جويند و دين و دانش نه در سياقي وهم            

دلـسوزي  . روشناي عقالنيت و با كاربست انصاف و اعتدال، به هـم سـازند و طرحـي نـو دراندازنـد          
منازعـات   در مسير اعتالي فرهنگ ديني و پيـشرفت كـشور در وراي مناسـبات و           فزون از حد استاد   

محققـان  » سـمت «كـه در سـازمان       هاي سياسي شاهدي بر درسـتي ايـن مدعاسـت؛ چـه ايـن              جريان
زدنـد و دسـتيافت علمـي آنـان در قالـب             هاي متنوع فكري قلم و قدم مي       آشنا از طيف   برجسته و نام  

  . عنوان كتاب مبنايي و درسي امروز پيش روي همگان است2200
 نشيچـوب  تابوت گردة بر كه اتيح دم نيواپس تا و شت،دا يم زيعز را وقت ةيگرانما گوهر

 بـر  سـر  شيخـو ي  معنـو  آموزگـار ي  گيهمـسا  در ن،يريديي  آرزو به بنا و گذشتي  زندگ آستانة از
   .نمانْد باز كوشش و كار و كندوكاو از نهاد، خاك بالش
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، )»سـمت «معاون نظارت علمـي و فنـي سـازمان          (كشيدند؛ همچنين آقايان دكتر محمدرضا سعيدي       
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