
 باسمه تعالی

 حاج علی اکبریمحمد جواد والمسلمین الاسلامحجهنامه زندگی

 شهرستان دماونددر  ،ای اصیل و مذهبیخانوادهدر  3131متولد والمسلمین حاج علی اکبری، الاسلامحجه     
ارشد  با رتبه عالی در مقاطع کارشناسی و کارشناسیچشم به جهان گشود و پس از طی تحصیلات مقدماتی، 

  التحصیل شد.رشته فقه و حقوق اسلامی از مدرسه عالی شهید مطهری فارغ

: از محضرر اسراتید بگرگرواری هم رون ،در سطوح عالیی تحصیلات حوزوی، ، در ادامهوی علاوه بر این     

سید الله یتآ، حضرتعلیه(تعالیالله)رضوانالله مرعشی شوشتریآیتحضرت، تأییداته()دامتالله امامی کاشانیآیتحضرت

اللرره نجفرری ، آیررتعلیرره(تعررالیاللره)رضررواناللرره خوشررو تآیررتحضرررت ،(علیررهتعرالیاللررهرضرروان)موسرروی تبریررگیابوالفضررل 

اللره موسروی یرتآحضررت ،علیره(تعرالیاللره)رضرواناللره سرید ابرراهیم خسروشراهییرتآ، حضرتتأییداته()دامتای مشه

و  علیره(تعرالیاللره)رضوانالله سید علی گلپایگانیآیتحضرت، (تأییداتهدامت)الله محقق دامادیتآ، حضرتتأییداته()دامتبجنوردی

العظمرری اللررهآیررتحضرررت، برکاترره()دامررتایالعظمرری خامنررهاللررهآیررتدر درس خررارج، از محضررر مبررار  حضرررت

 .مند شدبهره،  (برکاته)دامتالعظمی جوادی آملیاللهآیتحضرت تفسیر و علیه(تعالیالله)رضوانبهجت

، پس از خود از دوران نوجوانی نظران حوزه تربیتی در کشور،عنوان یکی از صاحببه حاج علی اکبری،     

و شهید  علیه(تعالیالله)رضوانی فکری شهید مطهریآشنایی با معارف الهی از بستر آثار و منظومه

با شیفتگی نسبت به شخصیت والای امام راحل با جریان انقلاب اسلامی همراه شد و  ،علیه(تعالیالله)رضوانصدر

های اسلامی، به مبارزه با جریانات منحرف فکری از طریق ترویج در  الب انجمن،  علیه(تعالیالله)رضوانالشأنعظیم

، در السلام()علیهفرهنگی امام رضاسسه مؤ، علاوه بر تأسیس ناب اسلامی پرداخت و با تفکر تشکیلاتی یاندیشه

بر تربیت نوجوانان و جوانان در فضای صورت میدانی، به، السلام(علیه)مدیریت مدرسه علمیه امام صادق جایگاه

گیری مدارس اسلامی با شکل ،های بعدهای تربیتی، طی سالحوزوی و خارج از آن همت گماشت. این حلقه

 تر شد.تکمیل، السلام()علیهو دارالأیتام امام حسن مجتبی علیها(الله)سلاممعصومیه

محمد  72 : هایو گردان در لشگرها های دفاع مقدس،والمسلمین حاج علی اکبری، در جبههالاسلامحجه      

ویژه پاسداران، 6 ،الشریف(فرجهتعالیالله)عجلالگمانصاحب31 ،السلام()علیهسیدالشهداء31، سلم(وآلهوعلیهالله)صلیرسول الله

عنوان روحانی تبلیغی، به انجام وظیفه علاوه بر ،سلم(وآلهوعلیهالله)صلیالانبیاءخاتم331و  السلام()علیه مربنی هاشم

های : والفجر مقدماتی، پس از شرکت در عملیاتداشت و  حضور فعال و مؤثریچی، رزمنده و تخریب
  .در عملیات مرصاد به مقابله با منافقین کوردل شتافت،  5و کربلای  31والفجر رمضان، 

و ایفای نقش در جایگاه  هادانشگاهیکی از در نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری  مسئولیتسال  6  سابقه     

 یالله امامپس از حضرت آیت - آموزانهای اسلامی دانشنمایندگی مقام معظم رهبری در اتحادیه انجمن



سفرهای کثیر  ،تاکنون ادامه دارد 3121که از سال  – )دامت تأییداته(الله جنتیو حضرت آیت )دامت تأییداته(کاشانی
با هدف اصلی دیدار و گفتگو با نوجوانان و جوانان فعال در  ،استانی و شهرستانی به ا صی نقاط کشور

مبانی تربیت اسلامی و تربیت حماسی  یتشکیلاتی و مطالعات وسیع در عرصه –های فرهنگی عرصه

، ، سابقه ریاست سازمان ملی جوانان در دولت نهمهای خودانگیختهدر بستر تشکل نوجوانان و جوانان

هیأت امنای جامعه تعلیمات  یت درعضو ،کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان یمدیرهعضویت در هیأت 
 –و در مجموع،  ریب به سه دهه فعالیت فرهنگی  و ارتباطات نگدیک و وسیع با نوجوانان و جوانان اسلامی

دلسوز  ،بینوا ع مشرف،کارشناسی تربیتی ستادی و میدانی در حوزه، دانشگاه و آموزش و پرورش، از وی، 

اه مدیریت راهبردی، نوجوانان و جوانان ساخته است که با نگهای شخصیتی و آشنا به پی یدگی و ظرافت

 یادگار گذاشته است.گرایی، بدون جنجال و حاشیه، خدمات ماندگاری از خود بهباوری و تحولمبتنی بر جوان

زیست، در فضای روحانی سادهیک عنوان به شود،ی خندانش شناخته میکه با چهره حاج علی اکبری     

و در  ملتگم بوده علیه(تعالیالله)رضوانهای شهید بهشتیدیدگاهمداری و تفکر سیستمی منبعث از به اخلاق مدیریتی،
از حضور  همواره هرچند که ادوار مدیریتی مختلف، از دو ویژگی روزآمدی و ابتکار برخوردار بوده، 

 .ای پرهیگ داشته استرسانه

البلاغه، نهج علاوه بر تفسیر  رآن ودر جلسات درس اخلاق خود، های گذشته تاکنون، از سالی و      

در عالم سیاست،  و های عظیم نهفته در صحیفه سجادیه را وجهه همت خود  رار داده استظرفیت بازشناسی

تفاوت در مبانی فکری، هم ون دلیل ، چنانکه بهبرخوردار بوده و انقلابی شفاف اصولی از مواضع ولایی،

های مأموریتی ا تضائات حوزهی با ملاحظه ی دولت دهم وارد نشد و لیکنبرخی وزرای دولت نهم، در حلقه

له، به تأسی از مشی معظمو در آنها حضور داشته و دارد  )دامت برکاته(که به نمایندگی از رهبر معظم انقلاب

یا حمایت از کاندیداتوری  برایافگایی، ، فراتر از روشنگری و بصیرتهای سیاسی را ها و گروهدعوت جناح

را حلقات مرکگی احگاب ، یا حضور در یا علیه اشخاص له گیریموضع ،مختلف انتخابات ادواردر افراد 
 88 فتنهانتخابات و و در دوران بحرانی انقلاب اسلامی سر از پا نشناخته  اصلی، اما در دفاع از خطوط نپذیرفته

 عملیات روانیهای صریح و مواضع اصولی در برابر ، سخنرانیهای مختلف کشوراستان ، با حضور در

      . ه استداشت هاافکنیگران و شبههفتنه

های طولانی تدریس در حوزه و دانشگاه سال ی، از تجربهو انگلیسی عربی هایضمن آشنایی با زبانوی      

، مجال آشنایی با فرهنگ سایر ملل را برای او سفرهای تبلیغی متعدد در کشورهای خارجیمند بوده و بهره

و دارای تألیفات و  شودشناخته می "ها افق "سایتبا  در فضای مجازیحاج علی اکبری  نموده است .فراهم 

ی فقهی و حقو ی رساله"توان به باشد که از این میان، میآثار متعدد در موضوعات دینی و تربیتی می

 31مجموعه ، " مدیریت زمان"،  "اصول تربیت حماسی" ، " الگوی تعالی دختران مبانی و" ،" ی بلوغمسئله



با موضوع اخلاق عملی و  " سیاحت جمال "کتاب برای نوجوانان و جوانان،  "کلیدهای خوشبختی "بخشی 

شرح زیارت عاشورا و کتاب با موضوع  "عطر سیب " کتاب ،  سلم(وآلهوعلیهالله)صلیسیره پیامبر گرامی اسلام

های به زوج  برکاته()دامتهای رهبر معظم انقلابگردآوری و تدوین توصیه، با موضوع  "مطلع عشق  "ارزشمند 
 در دو انتشارات، از مرز نیم میلیون تیراژ عبور کرده است. تجدید چاپ نوبت 11 اشاره کرد که باجوان 

های اسلامی آموزان و مسئولین انجمنو گفتارهای ایشان در جمع دانش هم نین صدها ساعت سخنرانی

کند که برای از سیمای تشکل اسلامی را ترسیم مینظیر ای کمهای گذشته، مجموعهآموزان، طی سالدانش
 همگان  ابل استفاده است.

امامت جمعه  و در عنفوان جوانی به 21والمسلمین محمد جواد حاج علی اکبری در سال الاسلامحجه     

، جمعه نمونه شناخته شد و مورد تقدیر  رار گرفت ی کوتاهی امامفاصلهشهرستان دماوند منصوب شد و به

سر گذاشتن تجربه موفق حضور در پایگاه امامت جمعه، از سوی رهبر معظم و پس از پشت 21سپس در سال 

و به شد منصوب  کشورگذاری ائمه جمعه شورای سیاست ترین عضوعنوان جوانبه ، )دامت برکاته( انقلاب اسلامی
 ور و خدمت در این جایگاه حساس را کسب نمود.سال تجربه حض 32مدت 

سیدگی به امور مساجد استان تهران، اجرای دو در جایگاه ریاست مرکگ رتاکنون  3111وی از سال      

، برنامه راهبردی پنج ساله این 3116سر گذاشته و از ابتدای سال برنامه عمل دو ساله و سه ساله را پشت

و دانش مدیریت مسجد را با امکان  دنبال داشتهبهآغاز شده که تحولات  ابل توجهی را  3311مرکگ تا سال 

 نموده است. ریگیها پایهسازی و ارائه به سایر استانسازی، بومیمدل

هیأت امنای جمعیت دفاع از ملت فلسطین،  در و فعالیت الذکر، عضویت، علاوه بر موارد فوقحاج علی اکبری     

را در مقاطع  شورای مرکگی هیأت رزمندگان اسلام و ، هیأت امنای مسجد جمکرانالبلاغهنهجبنیاد هیأت امنای
 زمانی مختلف در سوابق خود دارد.

فکر های جوانی تاکنون برای این روحانی خوشبه وی، از سال)دامت برکاته(  عنایت و محبت رهبر فرزانه انقلاب     

بدیل ای بی، سرمایهدارد برکاته()دامتی فکری رهبر عالیقدر انقلاب اسلامیومهکه آشنایی عمیقی با منظ و جهادگر
ائمه جماعات استان تهران با  3115سال یاد ماندنی پرشور و بهو ارزشمند بوده و هست، چنانکه در دیدار 

، در مساجد فعالیت خصوص رونددراکبری علیحاجوالمسلمینالاسلامحجهاز استماع گگارش پس له،معظم

های گویای روحانیت، بحمدالله از کنیم زبانکه مشاهده می شویم و تیما خرسند می" :فرمودند مورد ایشان

 "ها و از زیورهای بیانی و فکری برخوردارند. برجستگی

 

 والسلام

 


