
  احمدرضا صدري
روزهايي كه بر ما مي گذرد، تداعي گر نخس�تين 
س�الروز رحلت عالم رباني و س�الك توحيدي، 
زنده ياد آيت اهلل عالمه حس�ن حسن زاده آملي 
اس�ت. بي ترديد يكي از مهم تري�ن مدخل ها به 
سيره آن عارف نامور، منش سياسي آن بزرگ و 
نگاه وي به انقالب و نظام اسالمي است. در مقال 
پي آمده سعي شده است تا اين جنبه از كارنامه 
آن دانشور پرآوازه، به مدد پاره اي از روايت ها و 
تحليل ها مورد بازخواني ق�رار گيرد. اميد آنكه 
محققان و عموم عالقه مندان را مفيد و مقبول  آيد. 

     
  چه كسي بهتر از ايشان، مي تواند اين كشور 

بزرگ را اداره كند و به پيش ببرد؟
حجت االسالم والمسلمين عبداهلل حسن زاده آملي، 
فرزند زنده ياد آيت اهلل عالمه حسن حسن زاده آملي 
و از دانايان سيره و ممشاي والد نامور خويش است. 
او در باب نگاه آن عارف واال به انقالب و نظام اسالمي، 
امام خميني و رهبر معظم انقالب اسالمي، نكات و 
خاطرات فراوان در ذهن دارد كه شمه اي از آن را در 
يكي از گفت و شنودهاي خويش بيان داشته است. 
وي در ف��رازي از واگويه هاي خوي��ش، در اين باره 

آورده است:
»در زمان انقالب اسالمي، حضرت عالمه حسن زاده 
آملي )رض��وان اهلل تعالي عليه(، ملج��أ و پناه مردم 
آم��ل ب��ود و در حركت هايي كه انج��ام مي گرفت، 
حضور داشت و مش��ورت مي داد. بعد از انقالب هم 
تا زمان��ي كه در آمل ب��ود، كارها با نظارت ايش��ان 
انجام مي شد. حتي زماني كه امام تشريف آوردند، 
عالمه خدمت امام رسيد و به ايشان عرض كرد: آقا 
جان! من طلبه اي هس��تم در آمل، هر امري هست 
بفرماييد، آنج��ا من با جان و دل ب��راي اين انقالب 
انجام خواهم داد. يك بار جمعي از دوس��تان كه به 
قم مي آيند، درباره  مس��ئله  انتظار و ظهور حضرت 
حجت )عج( س��ؤاالتي داش��تند. حضرت عالمه به 
آنها مي گويد: اينجا عالم دنياس��ت، ظهور اگر براي 
اينجاس��ت، به  تدريج انجام مي ش��ود و بعد اشاره 
كردند كه انقالب اسالمي ما االن طليعه اي از ظهور 
آن حضرت است كه در ايران اسالمي رخ داده است. 
اين تعبير بس��يار بلند و عالي  حضرت عالمه درباره 
انقالب ب��ود. همانطور كه هم��ه مي دانند عالمه در 
زمان رهبري حضرت آيت اهلل خامنه اي هم با جان 
و دل هم از رهبري و هم از انقالب دفاع جانانه كرد. 

وقتي كتاب انس��ان در عرف عرفان نوشته شد، در 
مقدمه  كتاب را به رهبر انقالب تقديم و زماني هم كه 
ايشان به آمل تشريف آوردند، كتاب را تقديم شان 
كرد. حضرت عالمه هميشه در سخنراني هاي خود از 
حضرت آيت اهلل خامنه اي حمايت مي كرد. بعضي ها 
نمي دانند كه اداره  كردن كشور چه معنايي دارد. زير 
و بم و سختي روزگار را نچشيده اند. عالمه مي گفت 
چه كسي بهتر از ايشان اس��ت؟ چه كسي مي تواند 
اين كش��ور بزرگ را با عظمت اداره كند و به پيش 
ببرد؟ ايشان شايس��ته  اين جايگاه هستند، چراكه 
هم تجربه دارند، هم عالمن��د و هم روحاني متقي و 
پارسايي هستند. ايش��ان مي گفت بايد خدا را براي 
اين نعمت شكر كنيم كه چنين فردي رهبر انقالب 
اس��ت و دارد كش��ور را هدايت مي كند و بعضي ها 
نمي دانند كه هدايت اين كش��ور ب��زرگ با تمدني 
كهن، چقدر سخت است. كسي كه اين بار و امانت 
را به دوش مي كشد، بايد مرد اين ميدان باشد. اين 
عالقه هم دو طرفه بود. رهبر انقالب گاهي اوقات كه 
به قم تشريف مي آوردند، به منزل عالمه حسن زاده 
مي رفتند و با هم ديدار مي كردند. لقبي كه حضرت 
آقا در س��وگ مرحوم فرمودند، يعني عالم رباني و 
س��الك توحيدي، تركيب جديدي در اين حوزه و 
رشته است. اين خيلي مهم اس��ت، چون عالمه در 
صحبت هايش هميشه اصرار بر اين داشت كه بايد 
به توحيد صمدي برس��يد. وقتي به توحيد صمدي 
رس��يديد، آرام مي ش��ويد و مي فهميد كه حقايق 
چگونه اس��ت. رهبر انق��الب به همي��ن جهت اين 
تركيب زيبا را فرمودند و با اين تركيب همه چيز را 

بيان كردند... .«
  گوشتان به دهان رهبر باشد، چون ايشان 
گوشش�ان به ده�ان حجت بن الحس�ن)عج ( 

است
حمايت زنده ياد عالمه حس��ن زاده آمل��ي از نظام 
اس��المي و دلگرمي وي ب��ه رزمن��دگان در دوران 
دفاع مقدس، به سبك و سياق عرفاني ايشان انجام 
مي شد. او چندان در مراسم و برنامه ها حضور پررنگ 
نمي يافت، به شعار و س��خنراني نمي پرداخت و به 
عادت سياس��يون رفتار نمي كرد. با اين همه هماره 
حامي فرماندهان دفاع مقدس و نيروهاي پرش��ور 
تحت امر ايش��ان بود. حجت االس��الم والمسلمين 
هادي عبايي خراساني از شاگردان آن بزرگ، در اين 

فقره آورده است:
»از خصلت هاي ايشان اين بود كه عرفان شان عرفان 

نظري تنها نبود و عملي ب��ود. عرفان عملي به تعبير 
امروزي ها، يعني عرفان ميداني، عرفاني كه منزوي 
نيست. چنين عرفاني استادپرور است. در اين عرفان، 
استاد دنبال مريد نيست، هرچند مريد دنبال اوست. 
عالمه دنبال مريد نبود، ولي جايگاه معرفتي ايشان 
به اندازه اي بود كه مي طلبيد حوزويان به دنبال ايشان 
باشند. س��الك توحيدي همه را در خدمت خدا قرار 
مي دهد. آنكه در خدمت خدا قرار مي گيرد، ديگران 
را به خود جذب مي كند. از خصوصيات ايشان اين بود 
كه عرفان ايشان عرفان منزوي نبود. روزي ديدم آقا 
يك روز آمدند و حالت خاصي داش��تند و نگرانی در 
چهره شان ديده مي شد. گفتند: من ديروز هم لباس 
رزم پوش��يده بودم! ش��ما اگر تاريخ عراق را بدانيد، 
برخي علما براي نگه  داشتن عراق از حوادث مختلف، 
لباس رزم مي پوشيدند. ايشان در قم ساكن بودند و در 
مواقعي كه الزم بود به آمل مي رفتند. يك موقعي من 
براي اينكه بيشتر از محضر ايشان استفاده كنم، گفتم: 
شما اگر چند روز به سفر مي رويد، اينجا باشيد براي 
ما بهتر است تا از محضر ش��ما بيشتر استفاده كنيم. 
ايشان گفت: حق با شماست، اما بازاريان و مردم هم 
نياز به ما دارند. مي رفتن��د آنجا و براي مردم بازاري، 
درس معرفت مي دادند. خاطره اي كه يادم هست، اين 
است كه فصوص بعد از چهار سال تمام شده بود. من 
خدمت ايشان رسيدم و مي خواستم بگويم كه حاال 
كه كالس تمام شد، اگر درس عمومي نمي خواهيد 
بگوييد چه درس��ي را مي خواهيد، براي ما بگوييد؟ 
خدمت ايشان نشس��تم كه ديدم در مي زنند. گفتم 
بگذاريد در را باز كنم. ايش��ان گفت بگذاريد خودم 
بروم و جواب مراجعه كنن��ده را بدهم. عالمه رفت و 
با او آقايي آمد با پالتويي بر تن و كالهي بر س��ر و در 
اتاق نشست. )مكاشفه اي برايش رخ  داده بود، عالمه 
اينجور با آنها كار كرده بود( آن مرد گفت من ديشب 
بين خواب  و بيداري، ديدم كه ذات باري تعالي دارد به 
شما فصلي مي دهد و كلمه اي مي دهد به عنوان كلمه 
فاطميه. اين فصلي كه ايشان اضافه كردند بر فصوص 
محي الدين، به القا خبري بود كه به او دادند. ايش��ان 
همان روز كه اين نقل را شنيدند، گفتند من از همين 
شب شروع مي كنم به نوشتن اين فصل. هر وقت به 
ايشان مراجعه مي كردم، كاغذي به دستخط خودشان 
به من مي دادند و من مي رفتم كپي مي كردم و قبل 
از اينكه چاپ ش��ود، به من مي دادند و گاهي سؤال 
و جوابي مي ش��د و گاهي توضيحي مي دادند. جمله 
معروف ايشان كه گوشتان به دهان رهبر باشد، چون 

سالك توحيدي و انقالب اسالمي، در آيينه روايت ها و تحليل ها

ايشان گوششان به دهان حجت بن الحسن)عج ( 
اس��ت، خيلي جمله بزرگي اس��ت. اي��ن را بايد 
بگويم كه يكي از ش��اگردان عالمه مي گفت كه 
ايش��ان هم گوش��ش باز بود و هم چشمش و در 
اين شرايط، چنين جمله اي را بيان مي داشتند. 
ما در خدمت مرحوم آيت اهلل العظمي بهاءالديني 
كه مي رفتيم، احاديث وافي و صحيفه سجاديه را 
در محضر ايش��ان مي خوانديم. يك روز صحبت 
اين حديث امام صادق )ع( ب��ود كه مي فرمايند 
برخي چشم و گوش خدا مي شوند. من به ايشان 
عرض كردم كه راجع به مطلب تجربه اي براي ما 
بگوييد. ايشان گفتند من از بقيه كه خبر ندارم، 
ولي نسبت به خودم گوشم باز شده است! عالمه 
حس��ن زاده هر كه از دور مي آم��د، مي فهميد. 
مرحوم صياد كه به س��راغش مي آمد، حتي بين 
الطلوعين كه به محضر ايشان مي رفتيم، ايشان 
مي گفت برويد پشت در االن مهمان  داريم. وقتي 
مي رفتيم، مي ديديم كه ش��هيد س��پهبد صياد 
شيرازي آمده است. ايش��ان گوشش مي شنيد 
ناشنيدني ها را و مي ديد ناديدني ها را. گاهي در 
زمان جنگ، قبل از جنگ، ايشان اخبارات جنگ 
را مي گفت و به من توصي��ه مي كردند كه پيش 

خودتان بماند... .«
  حمايت از نظام اس�المي كه به 2 شكل 

بروز مي يابد
شايد براي بسا افراد، اين پرسش پيش بيايد كه 
حمايت از نظام و رهبري از س��وي چهره هايي 
چون عالمه حس��ن زاده آملي، با چه منطقي و 
چگونه صورت مي پذيرد؟ آنان با چه داليلي و با 
استفاده از چه راهكارهايي به اين مهم مبادرت 
مي كنند و در پي آن در پي حصول چه هستند؟ 
حجت االس��الم والمس��لمين احمد عبادي از 
مدرس��ين حوزه علميه قم، اين موض��وع را به 

ترتيب پي آمده ديده است:
»كشور هميشه نيازمند يك حكومت و رهبر است. 
هر كشوري نيازمند يك بزرگي است كه بايد حرف 
آخر را بيان كند. نياز انسان به امنيت از هر نيازي 
باالتر است. انساني كه بترس��د خوابش نمي برد، 
اما انساني كه گرسنه باش��د، اگر بخوابد، خوابش 
مي برد. نياز انسان به امنيت، حتي از نياز او به غذا 
بيشتر است. اين موضوع به حكومت، نظام، رهبري 
و امثال اين چيزها نياز دارد. كشورهاي ديگر شايد 
نگويند رهبر، اما همان اختياراتي كه ما براي رهبر 
قائل هس��تيم، آنها براي رئيس جمهور خود قائل 
هس��تند. رابطه با حكومت اينگونه است كه يك 
وقت يك كس��ي عضو حكومت اس��ت و بخواهد 
همه كارهاي حكومت را توجيه كند، خيلي خوب 
نيست، اما اينكه هر كسي در كنار حكومت باشد، 
هم نصيحت و راهنمايي كن��د و هم يك جاهايي 
مشكالت را گوشزد كند، خوب اس��ت. به عنوان 
مثال آيت اهلل بهج��ت، همين نقش را داش��تند. 
حتي غير از عرفا، علماي بزرگ��ي مانند آيت اهلل 
گلپايگاني كه يك مرجع تقليد بود، چنين اخالقي 
داش��ت. هر چند عض��و حكومت نب��ود، اما عليه 
حكومت هم نبود. رابطه خوبي با امام خميني)ره( 
داشت، انتقاد خود را به  جاي خود داشت و تأييد را 
نيز به جاي خود داشت. رابطه آيت اهلل حسن زاده 
آملي يا آيت اهلل ج��وادي آملي و بقي��ه بزرگان با 
رهبر معظم انق��الب، اينگونه اس��ت. اينها همه 
الگوهاي ما هس��تند. زمان جنگ، يك وقتي من 
خدمت آيت اهلل گلپايگاني ب��ودم. خيلي ها تصور 
مي كردند كه ايشان با انقالب و امام همراه نيست. 
به ايشان گفتم جبهه ها و رزمندگان يك زمان در 
خانه هاي مردم واقع مي شوند، در خانه هاي اينها 
مي توان نماز خواند يا غصبي است؟ داخل پرانتز 
بگويم كه در اول جنگ، گاهي غذا در جبهه نبود! 
پرس��يدم در اين منازل غذاهايي وجود دارد، آيا 
مي شود از اينها استفاده كرد؟ آيت  اهلل گلپايگاني 
در آن زمان فرمود: صاحبان منازل راضي هستند 
به رزمنده ه��ا بگوييد كه در هم��ان خانه ها نماز 
بخوانند و از خانه ها بيرون نيايند تا مجروح نشوند، 
هر چه در اين خانه ها هس��ت بخورند، بجنگند و 
دفاع كنند. اگر هم صاحب منازل راضي نيستند، 
من از باب واليت اجازه مي دهم! چند وقت ديگر، 
مجدداً خدمت آيت اهلل گلپايگاني رس��يدم. يك 
كس��ي آمده بود و گفته بود كه مي خواهيم براي 
گلپاي��گان، امام جمع��ه تعيين كنيم. نظر ش��ما 
چيست؟ آيت اهلل گلپايگاني فرمود اين را برويد به 
آقاي خميني عرض كنيد و هرچه ايش��ان فرمود 
عمل كنيد، اظهارنظر بر م��ن در اين زمينه حرام 
است!... آنجا در مسئله جنگ اظهارنظر كرد، ولي 
در اينجا فرمودند كه من اظهارنظر نمي كنم و جايز 
هم نيست اظهارنظر كنم. در آنجا فتواي اول براي 

تأييد امام بود، براي همين اظهارنظر مي فرمودند، 
اما اينجا در تعيين ام��ام جمعه، منجر به تضعيف 
امام مي شود. همه علما همينطور هستند. تضعيف 
حكومت را جايز نمي دانند، چراكه كشور حكومت 
مي خواهد و حكومت نيز بايد تقويت شود، چون 
به نفع خود مردم است. در جاهايي نيز اظهارنظر 
مي كنند ت��ا تأييد كنند، هرجايي ه��م كه انتقاد 
مي كنند، خوب و موجب مي ش��ود كشور ساخته 
شود. آيت اهلل بهجت نيز در جاهايي چنين اخالقي 
را داشت. اين مدت نيز رفتار آيت اهلل حسن زاده با 
رهبري اينگونه بود. واقع��اً رهبر معظم انقالب را 

دوست داشت... .«
  اكثر اين جوان ها را شهيد مي بينم!

توج��ه و مالطفت عالم��ه حس��ن زاده آملي به 
حاميان انقالب و نظام اسالمي محصور نماند و 
او در ديداره��ا و داللت هايش به جوانان نهضت 
جهاني اس��الم از جمله ح��زب اهلل لبن��ان نيز 
توجهي ويژه نش��ان مي داد. پس از ارتحال آن 
عالم ذوالفنون يكي از جوانان حزب اهلل داستان 
ديدار خوي��ش و همگنانش را ب��ا آن بزرگ كه 
بخش��ي از آنان در س��اليان بعد ش��هيد شدند 

اينگونه بازنوشت:
»م��ا در س��ال ۲۰۰۱، جمع��ي از جوان��ان در 
منطقه اي از مناطق آمل بوديم. يكي از برادران 
ايراني به ما خبر داد ك��ه بايد هر چه زودتر براي 
ديدار شيخ حسن زاده آملي در خانه ساده ايشان 
آماده ش��ويد. ما درباره شيخ از ايشان پرسيديم، 
چراكه آن زمان از مقام عالمه آگاه نبوديم و اين 
عالم را نمي شناختيم. برادر ايراني به ما خبر داد 
كه او عالمه است، يعني جامع تمام علوم و فنون و 
از عرفايي است كه از باطن امور و امور غيبي آگاه 
است. پس از شنيدن آن سخنان، به سرعت وضو 
گرفتم و در طول آن ديدار نيز ذكر يا ستار را سپر 
خودم كردم از ترس اينكه مبادا باطن من آشكار 
شود و مش��كالت و گناهان من را عالمه ببيند و 
آگاه شود! زماني كه به در منزل ايشان رسيديم، 
يكي از برادران كه به زبان فارس��ي مسلط بود، 
جلوتر از ما رفت. شيخ )رضوان اهلل تعالي عليه( از 
او دليل آمدن ما را به خانه اش پرس��يد. آن برادر 
گفت ما براي ديدار ش��ما آمديم. ش��يخ از اين 
حرف خوشش نيامد و گفت من كي هستم كه به 
ديدار من آمديد؟ برويد به زيارت مشهد يا نجف 
و كربال... سپس ما وارد خانه ايشان شديم. ابتدا 
ايشان به نحو احسن از ما پذيرايي و مهمان نوازي 
كرد و به ما ش��يريني و مقداري پول تبركي داد. 
پس از آن او ما را به باغي در كن��ار خانه اش برد 
و ش��روع كرد از انواع ميوه هاي باغ به ما داد و با 
دس��تش ميوه را به برخي از افراد مي داد. در اين 
قصه از دو موضوع تعجب كرديم: اول اينكه عالوه 
بر استقبال كامل و مهمان نوازي سخاوتمندانه و 
چشمگير ايشان از ما شيخ )به شوخي و آهسته( 
به پش��ت برخي از برادران مي زد، به طوري كه 
ب��رادران ايراني همراه ما از اي��ن رفتارها متجب 
بودند و مي گفتند براي بار اول است كه اين حالت 
عجيب و چنين رفتارهايي را مشاهده مي كنند. 
يكي از افراد مرتبط با ايشان از او پرسيد كه در اين 
برادران چه مي بيند و ايش��ان گفت من آنها را از 
اولياي الهي و دوستان خداي متعال مي بينم، اما 
آنچه از همه اينها شگفت انگيزتر است، اين است 
كه گروهي از اين جوانان امروز ش��هيد شده اند. 
بعد از مدتي هنگام يادآوري اين خاطره در جمع 
برخي از برادراني كه در آن جلسه حاضر بودند، 
برخي از آنها تأكيد كردند كه شيخ گفته بود من 

اكثر اين جوان ها را شهيد مي بينم... .«
  اگ�ر در م�دارس آقاي ش�ريعتمداري 
تدريس فلسفه مي كردم، حاج آقا روح اهلل 

تضعيف مي شد!
حجت االسالم حس��ين حس��ين زاده، در عداد 
شاگردان زنده ياد عالمه حسن زاده آملي است. او 
با بيان خاطراتي اذعان دارد كه آن حكيم متاله 
از بابت حمايت هاي خوي��ش از نظام و رهبري، 
هيچ گونه برخ��ورداري مادي نياف��ت و روحيه 
اس��تغنا و بي توجهي به دنيا را ت��ا پايان حيات 

خويش حفظ نمود:
»از خ��ود عالمه ش��نيدم كه در ط��ول زندگي 
تحصيلي، هم��ان زماني كه در خانه مش��ترك 
زندگي مي كرد، در توصيف فقر و بي پولي خود 
مي گفت نمي توانست براي همسرش يك پيراهن 
خريداري كند، در حالي كه در همان دوران، از 
طرف مدارس آيت اهلل ش��ريعتمداري پيشنهاد 
تدريس فلس��فه به ايشان مي ش��ود كه در ازاي 
هر درس، هزار تومان به عالمه هديه و دستمزد 
بدهند. اين مبلغ در پيش از انقالب، مي توانست 
زندگ��ي را به ش��دت متحول كن��د. عالمه اين 
پيش��نهاد را قبول نكرد. وقتي من در اين باره از 
عالمه س��ول كردم، فرمود اگر در مدارس آقاي 
شريعتمداري تدريس فلس��فه مي كردم، حاج 
آقا روح اهلل تضعيف مي شد. ببينيد چقدر مريد 
امام بود كه فقر و نداري را تحمل كرد تا انقالب 
و امام تضعيف نش��ود. من عالقه زياد ايشان به 
نظ��ام و رهبري را ش��اهد بودم. از خ��ود عالمه 
هم شنيدم كه س��ال اول رهبري رهبر انقالب، 
۱۰۰ ميلي��ون تومان پول با يك ماش��ين پژو از 
طرف رهبري به ايشان هديه داده شد كه آقاي 
محمدي گلپايگاني به قم آورد و اين مبلغ را در 
اختيار به عالمه داد تا مؤسس��ه تأسيس كرده و 
كتاب چاپ كند. عالمه فرمود س��اعت ها اصرار 
كردند و م��ن اين لطف را قبول نك��ردم و بعد از 
اينكه نمايندگان رهب��ري رفتند، من رو به خدا 
كردم و گفتم آن زمان كه من مي خواس��تم، تو 
ندادي و حال كه مي ده��ي نيازي به اين پول ها 
ندارم! ايشان به مقامي رسيد كه اينگونه با خدا 

معامله مي كرد... .«

در شناخت يك شناختنامه، براي زنده ياد 
عالمه حسن حسن زاده آملي

از ساکنان حرم ستر 
و عفاف ملکوت

لي
 آم

ده
ن زا

س
ن ح

س
ه ح

الم
ر ع

يك
ر پ

ن ب
رآ

ت ق
رائ

ل ق
حا

در 
ي، 

الم
 اس

ب
قال

م ان
عظ

ر م
هب

  ر

  محمدرضا كائيني
اثري كه هم  اينك 
آن  معرف��ي  در 
س��خن م��ي رود، 
از  جنبه هاي��ي 
انديش��ه و عم��ل 
فقي��د،  اس��تاد 
زنده ي��اد آيت اهلل 
حس��ن حسن زاده 
آمل��ي را م��ورد 
بازخواني قرار داده 
است. اين مجموعه توسط انتشارات انجمن آثار و 
مفاخر فرهنگي نشر يافته و بخش هايي از سيره او 
را بازتاب داده است. حسن بلخاري قهي رئيس اين 
انجمن، در ديباچه اين يادمان و در باب شخصيت 

علمي- حكمي عالمه فقيد، چنين آورده است:
»در ذات حكمت مرحوم استاد حسن زاده آملي، 
اجتماع مطلق انديش��ه و عمل نهفت��ه بود. او در 
حيات اجتماع��ي و علمي خوي��ش، اين اجتماع 
را محقق ساخت و به ويژه عرصه عرفاني، سلوك 
عبادي و اخالقي را بس��تر تحقق و تعالي انديشه 
نظري خود ق��رار داد. در حوزه تأم��ل و تحقيق 
و تتبع در عل��وم، عناوين آث��ار آن حكيم تنوعي 
ش��گرف را نش��ان مي دهد. وي در علوم رياضي، 
نجوم، حديث، فقه، فلسفه، عرفان، كالم، تفسير، 
شعر، ادبيات، اخالق و تسلط به زبان هاي عربي و 
فرانسه استاد بود. سه سال پيش كه انجمن آثار 
و مفاخر فرهنگي مراس��م بزرگداش��ت آيت اهلل 
جوادي آملي را برگزار كرد، حقير در آن مراس��م 
و در ش��رح خصال آيت اهلل جوادي ه��م مقالتي 
نگاشتم و هم مطلبي را در س��خنراني خود ارائه 
كردم كه مهم ترين نكته آن مؤانس��ت ذاتي سه 
گوهر بي نظير در انديش��ه و تمدن اسالمي بود. 
يكي گوهر تقوا و ديگري گوهر عقل و سوم گوهر 
حكمت. بين اين سه، بنا به تعريفي كه در لغت از 

اين سه گوهر وجود دارد، مؤانستي هست. گرچه 
در قلم��رو مفه��وم، فضاهاي متفاوتي را ش��امل 
مي ش��وند، اما در قلمرو ريش��ه و لغت، نس��بتي 
جوهري با هم دارند و از ديدگاه اين حقير همان 
نسبت جوهري عامل مؤانست ذاتي اين سه گوهر 
و همنشيني جوهري آنهاست. مسئله اي كه اينها 
را به ه��م پيوند مي دهد و اين مؤانس��ت را ايجاد 
مي كند، اين است كه هر س��ه در لغت به معناي 
منع  هستند. بدين معنا كه اگر يك عالم علم لغت 
به بطن اين س��ه واژه نظر كند، متوجه مي ش��ود 
كه هر سه واژه، اش��اره به منع دارند: نگه داشتن 
)تقوي( بند بر پ��اي نهادن )عق��ل( و لگام زدن 
)حكمت(. معتقد هستم نسبتي كه از لحاظ لغوي 
بين اين سه واژه وجود دارد، مي تواند مبناي يك 
استنتاج جوهري شود. نسبت جوهري و ذاتي به 
اين معنا كه تقوا در ذات خود اگر به حقيقت باشد، 
عقل و حكمت را در بطن خود دارد، اگر حكمت 
به حقيقت، حكمت باش��د در ذات خ��ود تقوا و 
عقل را هم دارد و اگر عقل ب��ه حقيقت، روحاني 
باشد )به همان معنا كه در قرآن هم رديف نقل و 
سمع آمده: َوَقالٌوا لَْو كنَّا نَْسَمٌع أْو نَْعِقٌل َما كنَّا فِي 
��عيِر )مل��ك، ۱۰( در ذات خود، هم  أْصَحاِب السَّ
حكمت و هم تقوا را دارد. البته اينجا بحثي وجود 
دارد كه چرا اين س��ه مفهوم بنيادين و گوهرين، 
هر سه از سر منع و عقال و وقايه در اين حوزه معنا 
پيدا مي كنند. شايد از اينرو كه در خلقت انسان، 
اَها  ابتدا فجور بر انسان الهام ش��د: َونَْفٍس َوَما َسوَّ
َفالَْهَمَها ٌفٌجوَرَها َو تَْقَواَها. )شمس، 7(. اين نكته را 
نيز عرض كردم تا بگويم عالمان حقيقي در تمدن 
اسالمي، صاحب اين سه گوهرند و بر بنياد حكمت 
جوهري شان، عقالنيتي در انديشه و تعليم شان 
وجود دارد كه مثال زدني اس��ت و ب��ر بنياد اين 
حكمت، تقوايي در گفتار، كردار، خصال، سيره و 
حياتشان وجود دارد كه اين هم مثال زدني است 
و اين را يكي از مصاديق مؤانست جوهري عقل و 

حكمت و تقوا مي دانيم... .«

   زنده ياد آيت اهلل عالمه حسن حسن زاده آملي

حماي�ت زنده ي�اد عالمه حس�ن زاده 
آملي از نظام اس�المي و دلگرمي وي 
به رزمندگان در دوران دفاع مقدس، 
ب�ه س�بك و س�ياق عرفاني ايش�ان 
انجام مي ش�د. او چندان در مراسم و 
برنامه ها حض�ور پررن�گ نمي يافت، 
به ش�عار و س�خنراني نمي پرداخت و 
به عادت سياس�يون رفت�ار نمي كرد. 
با اين هم�ه هماره حام�ي فرماندهان 
دفاع مقدس و نيروهاي پرشور تحت 
امر ايشان بود و گاه با لباس رزمندگان 
اسالم، در كنار ايشان حضور مي يافت

گوشش مي شنيد ناشنيدني ها را 
و ديده اش مي ديد ناديدني ها را
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حجت االسالم عبداهلل حسن زاده 
آملي: »عالم�ه در زم�ان رهبري 
حضرت آي�ت اهلل خامنه اي با جان 
و دل هم از رهبري و هم از انقالب 
دف�اع جانانه ك�رد. وقت�ي كتاب 
انسان در عرف عرفان نوشته شد، 
در مقدمه كتاب را به رهبر انقالب 
تقديم كرد  و زماني هم كه ايشان 
به آمل تش�ريف آوردند، كتاب را 
تقديم شان كرد. مي گفت چه كسي 
بهتر از ايش�ان اس�ت و مي تواند 
اين كش�ور ب�زرگ را ب�ا عظمت 
اداره كند و ب�ه پيش بب�رد؟... .«
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