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بدرقهباشکوهعالمهعقلوعرفان

ضرورت«جهادتبیین»

رهبرمعظمانقالببرپیکرعالمهحسنزادهآملیاقامهنمازکردندودرپیامی،فقداناینروحانیدانشمندوذوفنونراتسلیتگفتند
گــروه اندیشه – دی ــروز ،همزمان با اربعین
حــســیــنــی ،شــهــر آمـــل شــاهــد وداع جانسوز
عالقهمندان عالمه حسنزاده آملی با پیکر این
عالم ربانی و سالک توحیدی بود .هزاران نفر از
مردم این شهر و نیز ،جمعی از دوستداران این
حکیم عــارف از دیگر نقاط ،در مراسم تشییع
او تا خانه ابد یاش حضور داشتند .به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما ،در این مراسم که با
رعایت شیو هنامههای بهداشتی برگزار شد،
مردم قدرشناس آمل پیکر عالمه حسنزاده آملی
را از میدان  17شهریور تا میدان قائم این شهر
بدرقه کردند و پس از آن ،پیکر این عالم ذوفنون،
به زادگاهش ،روستای «ایرا» در بخش الریجان
انتقال یافت تا در منزل ابدیاش آرام گیرد.
▪اقامه نماز و پیام تسلیت رهبرانقالب

همچنین ،به گزارش پایگاه دفتر حفظ و نشر آثار
رهبر انقالب ،حضرت آیتا ...خامنهای ،شامگاه
یکشنبه ،چهارم مهرماه ،با حضور در کنار پیکر
مرحوم آیتا ...حسنزاده آملی ،ضمن اقامه نماز
میت و قرائت کــاما ...مجید ،با آن عالم عارف
وداع کردند.
در این مراسم جمعی از نزدیکان مرحوم آیتا...
حسنزاده آملی نیز حضور داشتند .همچنین،
حضرت آیتا ...خامنهای طی پیامی ،با تسلیت
ارتحال آیـتا ...حسنزاده آملی ،این روحانی

دانشمند را از جمله چهر ههای نادر و فاخری
دانستند که نمونههای معدودی از آنان در هر
دوره ،چشم و دل آشنایان را مینوازد و توأم ًا
دانــش و معرفت و عقل و دل آنــان را بهر همند
میسازد .متن پیام معظمله به این شرح است:

▪آیت ا...رئیسی؛ رئیسجمهور

▪حجتاالسالم و المسلمین محسنی اژهای؛
رئیس قوه قضاییه

«آن شـخصیت برجسـته در
طـول عمـر شـریف خویـش،
علاوه بـر پاسـداری و ترویـج
معـارف حقـه شـیعه و مکتـب
تدریـس
اهلبیـت(ع)،
و نـگارش آثـار مانـدگار
در زمینـه فلسـفه ،عرفـان،
هیئـت ،ریاضی ،نجـوم و ادبیـات فارسـی و عربی
و تفسـیر و حاشـیهنگاری بـر مهمتریـن کتـب
بزرگان فقه ،عرفان و فلسـفه ،شاگردان بسیاری
را نیـز در ایـن حوزههـا پـرورش داد و همـواره از
پیشـگامان دفاع از مبانی نظام اسلامی و همراه
امـام(ره) و رهبـری معظـم انقلاب بودنـد؛ َ
عاش
مـات َسـعید ًا ».
سـعید ًا و
َ
▪دکتر محمدباقر قالیباف؛ رئیس مجلس

«عالمـه حسـنزاده یکـی
از سـرمایههای بینظیـر
حوز ههـای علمیـه و جامـع
علوم و معارف بود  ...ایشـان
کـه در سـلوک الـیا ...و
وقـوف بـر اسـرار عالـم
هسـتی ،مقامـی بیبدیـل
یافته بـود ،عمـر پربرکت خویش را صـرف تعظیم
امـر خالـق و شـفقت بـا خلـق نمـود و بـا بـذل علم
و دانـش بیپایـاب خویـش ،جا نهـای آگاه
و جویـای حقیقـت را از دریـای معـارف الهـی
سـیراب کـرد.
فقدان آن آفتاب تابان عرفان و فلسـفه و پیشوای
اهـل زهـد و ورع بـرای جامعـۀ علمی بـه خصوص
حوزههـای علمیۀ جهان اسلام به معنـای واقعی
کلمه جبرانناشـدنی و خسـارتبار اسـت».

مراسم عــزاداری اربعین سید و ســاالر شهیدان،
حضرت اباعبدا...الحسین علیهالسالم و اصحاب
باوفای ایشان ،از طریق ارتباط تصویری از دانشگاه
تهران (محل تجمع هیئتهای دانشجویی) با
حسینیه امام خمینی(ره) ،در حضور رهبر انقالب
اسالمی برگزار شد .به گزارش پایگاه دفتر حفظ
و نشر آثــار حضرت آیــتا ...خامنهای ،ایشان در
این مراسم و در سخنان کوتاهی ،مقطع عاشورا تا
اربعین را از مقاطع بسیار مهم تاریخ اسالم خواندند
و گفتند« :اگر روز عاشورا اوج مجاهدت و فداکاری
جانهای عزیز و بزرگوار بود ،دوره  ۴۰روزه پس از
آن نیز اوج مجاهدت برای تبیین و افشای حقایق
بود و این تبیین مجاهدانه امــام سجاد ،حضرت
زینب و جناب ا مکلثوم و صبر فو قالعاده خاندان
پیامبر ،مکمل آن فداکاری و موجب ماندگاری قیام
کربال شد».
▪خنثیکردنهجمههایتبلیغاتیباحرکتتبیینی

رهبر انقالب با اشاره به هجمه تبلیغاتی دشمنان
علیه ملت ایران برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی
با رو شهــا و ابــزارهــای مختلف ،حرکت تبیینی
را خنثیکننده هجمههای تبلیغاتی دانستند و

افزودند« :شما دانشجویان عزیز که میوه دل ملت و
امید واقعی کشور هستید با اهمیت دادن به مسئله
تبیین حقایق ،هر کدام مانند چراغی اطراف خود
را روشــن و ابها مزدایی کنید ».ایشان امکانات
ناشی از فضای مجازی و رسانهای برای روشنگری
و پاسخ به ابهامات را مغتنم خواندند و گفتند:
«البته اصل قطعی در قضیه جهاد تبیین و بازگویی
حقایق ،استفاده از شیوههای اخالقی و بیان مسائل
همراه با منطق ،متانت ،عقالنیت کامل و استفاده
از عواطف انسانی و پرهیز از دشنام ،تهمت ،دروغ
و فریبکاری در مواجهه با افکار عمومی است».
حضرت آیـ ـتا ...خامنهای با ابــراز خرسندی از
مجهز بودن جوانان به فکر ،عقالنیت و آگاهیهای
فراوان ،بر لزوم تقویت روزافزون این ویژگیها تأکید
و خاطرنشان کردند« :راه حضرت سیدالشهدا،
راه مبارک و شیرینی است که به نتیجه و توفیق
قطعی میرسد و شما جوانان انشــاءا ...خواهید
توانست با الهام از این راه و معارف نورانی ،کشور
را به قلههای سعادت مادی و معنوی برسانید».
در این مراسم ،حجتاالسالم والمسلمین رفیعی
به سخنرانی و آقای مطیعی به مرثیهسرایی و ذکر
مصیبت پرداختند.

همسفر با «سالک توحیدی

»

پیام های تسلیت سران قوا
و مراجع تقلید

«ایـــن اندیشمند متبحر و
جامعنگر ،حیات طیبه خود
را وقــف تألیف و تبیین آثار
گوناگون اعتقادی ،فلسفی،
عــرفــانــی ،ریــاضــی ،نجوم،
ادبیات فارسی و عربی نمود
و کارنامه درخشان و پر باری
از خود به یادگار گذاشت.
مقام واالی علمی ،پرورش شاگردان برجسته
در کنار تقوا ،اخــاص ،اخالق و تهذیب نفس،
سلوک عرفانی و تعهد انقالبی و اجتماعی ،از
ویژگیهای متمایز و ماندگار این چهره فرهیخته
بود که باقیات صالحات ارزشمندی برای ایشان
است».

رهبرانقالببااشارهبههجمهتبلیغاتیدشمن ،براستفادهازمنطقوشیوههایاخالقی
ونیز،امکاناتفضایمجازیبرایبازگوییحقایق،تاکیدکردند

«بسم ا ...الرحمن الرحیم
با تأسف خبر درگذشت عالم ر ّبانی و سالک
توحیدی ،آیـــتا ...آقــای حــسـنزاده آملی
رحمةا...علیه را دریافت کردم .این روحانی
دانشمند و ذوفــنــون از جمله چهر ههای
نــادر و فاخری بود که نمونههای معدودی
از آنان در هر دوره ،چشم و دل آشنایان را
مینوازد و توأم ًا دانــش و معرفت و عقل و
دل آنان را بهر همند میسازد .نوشتهها و
منشأت این بزرگوار منبع پر فیضی برای
دوستداران معارف و لطائف بوده و خواهد
بود انشــاءا . ...اینجانب به همه دوستان و
شاگردان و ارادتمندان ایشان ،بهویژه به
مردم مؤمن و انقالبی آمل و جوانان مشتاقی
که مجذوب مواضع انقالبی و ُخلقیات واالی
انسانی آن مرحوم بودند تسلیت عرض
میکنم و رحمت و مغفرت و علو درجــات
ایشان را از خداوند متعال مسئلت مینمایم.
سیدعلی خامنهای
ّ
 ۴مهر »۱۴۰۰

پیام های تسلیت

در پی درگــذشــت عالم ربانی و عــارف عامل،
عالمه حسنزاده آملی  ،عالوه بر سران سه قوه،
مراجع عظام تقلید ؛ حضرات آیات سبحانی،
نوری همدانی و علوی گرگانی  ،همچنین ،آیت
ا ...آملی الریجانی  ،رئیس مجمع تشخیص ،
آیت ا ...جنتی  ،دبیر شــورای نگهبان  ،حجت
االســام مروی  ،تولیت آستان قدس رضــوی و
شخصیتهای دانشگاهی و حوزوی این ضایعه
بزرگ را تسلیت گفتند .
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شرحی از زندگی منحصر به فرد عالمه حسنزاده آملی

جواد نوائیان رودسری – مردی که دیروز پیکر پاکش ،در آن
خانهمص ّفایروستایی،در«ایرا»،جاییدر 80کیلومتریآملآرام
گرفت،عالمهایذوفنونبودکهباورمندینسلمارابهخصایص
اعجوبههایی مانند بوعلی و بیرونی و عرفای نامآوری که نامشان
یادآور بندگی و اطاعت از خداوند است ،تقویت میکرد .نسل ما،
با عالمه حسنزاده آملی بسیاری از زیباییهای مسلمانی را به
چشمدید.برایفرزندانمادشوارخواهدبودکهروایتپدرانشان
رادربارهزندگیومرامعالمیباورکنندکههمهنگاههابهسویش
بود و او تنها دیده به سوی معبود میگشود .عالمه حسنزاده
آملی،تربیتیافتهخاصآنمکتبیاستکهازصدراسالمتاکنون،
ُد ّر و گوهرهای کممانند و بیمانندی را به جامعه بشری تقدیم
اتا ْل َعا ِل ُم
کردهاست.داغهجرانعالمه،یکداغابدیاست؛« ِإ َذا َم َ
ام ِة» و اکنون که
ُث ِل َم ِفي ْ ِ
ال ْس َل ِم ُث ْل َم ٌة َل َي ُس ُّد َها َش ْي ٌء ِإ َلى َي ْو ِم ا ْل ِق َي َ
اینقلمقاصر،قراراستازاوبنویسدوشرحیمختصرازفرازهای
زندگی و خصایص وی را واگویه کند ،در بیان درمانده است و در
نگارشمستأصل؛مگرمیشودوصفنوررابهرشتهتحریردرآورد؟
وصف نور را کسی میداند که نور دیده و چشم نگارنده ،ناتوان از
رؤیتچنینحقیقتیاست.بااینحال،رنجفراقآن ُدردانهزمانه
و وظیف ه و رسالتی که قلم بر دوش صاحبش میگذارد ،گفتن از
تاریخ زندگی او را ،هرچند به صورت مختصر و ظاهری ،واجب
نت
«ر َّب َناتَقَ َّب ْل ِم َنّا ِإ َن َّك َأ َ
میکندوایننوشتار،ادایآنواجباست؛ َ
يم».
السمِ ُ
َّ
يعا ْل َع ِل ُ
▪ازسپیدهسحرتااذانظهر

مرحوم عالمه حسنزاده آملی در فــرازی از «الهینامه» خود
آوردهاست« :الهی ،به  43رسیدهام ،چند سال ایام صباوت بود
و بعد از آن تا اربعین ،دوران نخوت جوانی و غرور تحصیل فنون
و جنون ،اینک حاصل بیداری دو سالهام ،آه گاهگاهی است .یا
الالهاالانت ،جز آه در بساط ندارم؛ از من آهی و از تو نگاهی ».این
جمالتی که از دل برخاسته و الجرم بر دل مینشیند ،حاصل
ضیافتی است که نگارندهاش ،نیم قرن پیش از این ،در آن حضور
داشت؛ ضیافتی که عطر زیبای توحید ،فضایش را پر کردهبود و
شربتروحبخشمعرفت،عطشحاضرانشرافرومینشاند.طبق
بیان این فراز ،عالمه تا حدود  41سالگیُ ،عمر خویش را یکسره
وقف کسب دانش و معرفت کرد؛ البته از پرورش روح غافل نبود،
اماآنچهمادربارهشخصیتوسلوکمعنویآنمرحومشنیدهایم،
ظاهر ًا حاصل تغییر احوالی بود که در پنجمین دهه زندگی بر آن
عالم جلیل وارد شد و او را از آن جایگاه رفیع که داشت ،باالتر ُبرد.
عالمه حسن حسنزاده آملی ،زاده روستای «ایرا» از توابع آمل،
درسال1307خورشیدیبود.اوتحصیالتابتداییراتاکالس
ششم گذراند و در سال ،1323تصمیم گرفت درس و بحث را در
حوزهعلمیهآملادامهدهد؛عالمهدراینهنگام 16سالداشت.
خودش در جایی نوشتهاست« :نصف شب از خواب برخاستم
و وضو گرفتم .همه اهل خانه در خواب بودند .نخواستم اظهار
کنم تا آنها هم بدانند .در خانه ما یک دیوان حافظ بود  ...گفتم:
آقای حافظ! من که نمیدانم آنهایی که با تو فال میگیرند ،چه
میکنند  ...من یک فاتحه برای شما میخوانم ،شما هم بگویید
من چه کنم؟ دنبال درس بروم یا نه؟ فاتحه را خواندم دیوان را باز
کردم  ...غزلی آمد که کلمه مدرسه داشت .همین کلمه مدرسه
خیلی در من اثر گذاشت و بیتاب شدم که آن شب را به روز بیاورم
و صبح بروم سراغ مدرسه» و چه آغاز شورانگیزی بود حضور در
مدرسه جامع آمل و بعد ،رفتن به تهران و آشنا شدن با آیتا...
ابوالحسنشعرانی.راهیابیبهمجلسدرسآناستادیگانه،پس
ازمدتیرنجوتعبمیسرشد؛درمدرسهابوالفتحخان،روحطلبه
جوانآملی،آرامنمیگرفت؛شایدنداییازدرون،دائمبهوینهیب
میزدکهاینقدحآب،عطشتورافرونمینشاند؛بیتابشدونزد
استادوهمشهریاش،شیخمحمدتقیآملیبهدرددلپرداخت
و حاصل آن گفتوگو ،راهنمایی شیرین استاد بود و پیداکردن
مراد .عالمه شعرانی ،یک عالم همهچیزدان بود؛ نمونهاش را
نمیشودراحتپیداکرد؛مجتهدوفقیهیتوانمندکهانواععلوم

سال  - 1327عالمه حسن زاده آملی (نفر سمت چپ) در کنار دوستانش (آیت ا ...جوادی آملی سمت راست تصویر دیده می شود(

رامیدانست؛ازفلسفهبگیریدتانجوموهیئتوریاضیاتوحتی
علوماختصاصیوپیچیدهایمانند« ُا َکرماالالئوس»؛همانعلمی
کهامروزهبهآن«مثلثاتکروی»میگویند.عالمهحسنزادهدراین
اقیانوس پهناور ،غرق شد؛ شب و روز نمیشناخت و هیجانش،
ذوق استاد را چنان برمیانگیخت که تدریس خصوصیاش به
شاگردخوشقریحه،ساعتیپیشازنمازصبحآغازمیشدوبعداز
اقامهنماز،تاحوالیظهرادامهمییافتوبعدازآنهم،درجلسات
درس نیمه خصوصی و عمومی ،این طلبه اعجوبه آملی بود که
در مجلس ،توجه عالمه شعرانی را به سوی خود جلب میکرد.
مرحوم عالمه حسنزاده آملی ،از استادش عالمه شعرانی،
اجازه اجتهاد گرفت و اقامتش نزد او 13 ،سال طول کشید .این
شاگردی ،تنها عالمه حسنزاده را در فقه ،فلسفه ،علوم ریاضی و
نجوماستادنکرد؛عالمهشعرانیرا«عارفذوفنون»مینامیدندو
طلبه خوشقریحه آملی تا به مرز اجتهاد برسد ،در عرصه معرفت
و سلوک نیز ،نزد استادش به کسب فیض پرداخت و با تشویق او،
زبان فرانسوی را هم آموخت .عالمه حسنزاده درباره استادش،
عالمه شعرانی میگفت« :آقای شعرانی ذوالفنون بودند .بنده
هیچیکازاساتیدمرابهتبحردرمنقول،مثلایشانندیدم.فرانسه
را به اندازه عربی میدانست و مسلط بود .جناب عالمه شعرانی
در ادبیات ،قلم توانایی داشت .فارسی را خیلی سنگین و قوی و
فصیح مینوشت .در ریاضیات عالیه ،در نجوم [هم همینطور].
من بارها این مطلب را به عرض رساندهام [که] در میان علمای
روحانی ما ،در عصر خودم ،بنده کسی را به تبحر در ریاضیات از
ایشانبهتروبرترندیدم».
▪سرحلقهایمانوعمل

عالمه حسنزاده آملی در سال  ،1342راه قم را پیش گرفت تا
بیشتر بداند و بیاموزد و بیاموزاند؛ آنجا بود که در کنار تدریس
و تحقیق ،به مجلس درس عالمه طباطبایی و برادر وی ،آیتا...
محمدحسن الهی راه یافت و در کنار فراگیری فلسفه ،روح را
در دریای عرفان اسالمی شستو شو داد .شکفتگی معنوی و
جدی شدن سلوک عرفانی عالمه حسنزاده آملی ،در همین
دوره آغاز شد؛  17سال شاگردی عالمه و فراگیری بخشهایی
از بحاراالنوار و «تمهید القواعد» و تلمذ در محضر سیدمهدی
قاضی طباطبایی ،فرزند مرحوم سیدعلی قاضی ،عارف نامی
معاصر ،در جالی ذهن و روح عالمه حسنزاده آملی سخت مؤثر
افتاد .او که در فلسفه ،جزو سرآمدان روزگار خود شدهبود ،در
زمره پهلوانان میدان سیر و سلوک معنوی نیز ،درآمد و این ،از
شگفتیهایمکتباهلبیت(ع)استکهدستپروردگانش،در

دو عرصه علوم عقلی و سلوک معنوی ،به اعلیدرجه میرسند و
ایندودرشخصیتآنها،هیچتباینیایجادنمیکند.سالهای
تدریس در حوزه علمیه و تهذیب نفس ،برای عالمه سالهایی
بسیار پربار بود .در همین سالها بخش مهمی از آثار وی به رشته
تحریر درآمد .با این حال ،ظرف وجودی عالمه و استعدادش در
هردوعرصه،پیشازورودبهچهلمینسالعمرنیز،مشهودبود.
عالمه حسنزاده آملی ،در عنفوان جوانی خوابی دید که برای او
حجتیدرطیطریقوموفقیتهایعمرشد؛خوابیکهدرآنبه
محضرثامنالحجج(ع)مشرفشدوازپیمانهعلمالهیولیخدا
سیراب.اماهمهایندلمشغولیها،مانعازآننمیشدکهعالمه
حسنزاده ،نسبت به وقایع اطراف و آنچه در جامعه میگذرد،
بیتفاوت باشد .او از همان روزهای آغاز نهضت اسالمی ،دل در
گرو راه امام خمینی(ره) داشت و بعدها ،هرچند به صورت
عیاندرامورسیاسیواردنمیشد،اماازهمراهیوهمدلی
با رهبری و نظام جمهوری اسالمی غفلت نمیکرد .عالمه
در هنگامه جنگ تحمیلی ،با لباس خاکی سربازی راهی
جبههها شد تا قوت قلبی باشد برای مدافعان دین و میهن.
درسال،1377درسفررهبرانقالببهآمل،عالمهکتاب
«انسان در عرف عرفان» خود را با نوشتن مقدمهای ،به
آیتا...خامنهایتقدیمکرد.
زرین
▪آنقلم ّ

وقتیقرارباشددربارهآثارعالمهذوفنونیمانندآیتا...
حسنزاده آملی که نه فقط در حوزه فقاهت
و علوم عقلی و نقلی ،بلکه در ادبیات
و هنر نیز صاحبنظر اس ــت ،به
قلمفرسایی مــبــادرت ورزیــم،
ب ـیگــمــان هــر چــه صحنه
عرصهفراخترباشد،بازهم
قادربهپذیرشاینحجم
سترگ نیست .عالمه
در کنار آثار متعددی
مــانــنــد «االصــــول
الحکمیه»«،رساله
جــعــل»« ،رســالــه
رؤیــــا»« ،رســالــه
نفس األمـــر»،
«رســالــه نهج
الــــوالیــــه»،

عالمه حسن زاده هنگام حضور در جبهه ها با لباس سربازی

الرأیین»«،ترجمه
«رسالهفی
ّ
التضاد»«،ترجمهوتعلیقالجمعبین ّ
وشرحسهنمطآخراشارات»«،تصحیحوتعلیقشفا»«،تصحیحو
تعلیق اشارات» و «تقدیم و تصحیح و تعلیق آغاز و انجام کالمی»
در فلسفه ،کتابها و رسالههایی مانند «رساله لقاءا« ،»...رساله
إنهالحق»« ،شرح فصوصالحکم»« ،عرفان و حکمت متعالیه»،
«تصحیحرسالهمکاتبات»«،رسالهمفاتیحالمخازن»و«رسالهای
در سیر و سلوک» را هم در عرفان به رشته تحریر درآورد و افزون
بر آنها« ،تصحیح کلیله و دمنه»« ،تصحیح گلستان سعدی»،
«مصادراشعارمنسوببهامیرالمؤمنین(ع)»«،تقدیموتصحیحو
تعلیقنصابالصبیان»«،دیواناشعار»«،دهرسالهفارسی»«،هزار
و یک نکته» و «الهی نامه» را هم در حوزه ادبیات
فارسیوعربیازخودبهیادگارگذاشت.
این میراث علمی ،در کنار میراث
معنویوماندگاراو،براینسلی
که شاهد حضور نورانیاش
در جامعه بودند ،از عالمه
حسنزاده آملی الگویی
جــاودانــه ساختهاست؛
الگویی که گــذر ایــام ،بر
چهره آن غبار فراموشی و
نسیاننخواهدکشید.

