
 زندگینامه آیت اهللا جوادی آملی

   کودکی  تولد و دوران

،  پدر و جدش. دنیا آمد  به  در آمل  شمسی  ھجری ١٣١٢  ، در سال آملی  اهللا عبداهللا جوادی  آیة
  از ویژگیھای. اند بوده  والیت  آستان  به  وارادتمندان  اسالم  اهللا از مبلغین  و مال فتح  میرزا ابوالحسن

و   پرداخته می)  السالم  علیھم(  بیت  اھل  و مناقب  ذکر احکام  در منابر خود به  که  بوده  این  وی  جّدی
  کرده پدر استاد عطا می  خدا به  که  فرزندانی.  است  داشته  کالم  علم  به  وافری  ظاھرًا عالقة

. ماندند نمی  دیگر زنده  ملو عوا  علل  یا به  پزشکی  بھداشتی  امکانات  ، معموًال بر اثر ضعف است
پدر استاد   دست  به  عصایی  شخصی  بیند که رؤیا می  در عالم  از بستگان  از توّلد استاد، یکی  پیش
،  میرزا ابوالحسن  خداوند به  تعبیر کردند که  رؤیا را چنین  این.  گرفت  دست  را به  دھد و او آن می

رو، پدر و مادر نذر   از این. پدر خواھد شد  دست  د و عصایمان می  زنده  عطا خواھد کرد که  پسری
  ، استاد جوادی گونه  ببرند؛ و این)  ع(رضا   مشھد امام  داد، او را به  آنھا پسری  کردند اگر خدا به

  .متوّلد شد  آملی

از   نشد که  ، باعث و سیاسی  مادی  پدر و جّد استاد در مسائل  و مشکالت  پھلوی  فشار دوران
فرزند خود در   ، تحصیل آنان  شود و ھمانا، آرزوی  کاسته  شیعه  روحانّیت  به  خانواده  این  عالقة
  .بود  علمیه  ھای حوزه

   تحصیل  دوران

، با ١٣٢٦یا  ١٣٢٥  ، در سال ابتدایی  ششم  سال  رساندن  پایان  از به  پس  آملی  اهللا جوادی  آیة
  تحصیل  شھر، به  در آن ١٣٢٩  شد و تا سال  آمل  علمیه  ارد حوزهوافر، و  پیشنھاد پدر و عالقة

  استاد خود، مرحوم  با تشویق  از آن  پس. برد  پایان  را در آنجا به  سطح  از دروس  و بخشی  پرداخت
  علمیه  حوزه  در بدو ورود به. شد  مشھد مقدس  علمیه  حوزه  ، عازم نوری  شعبانی  آقا شیخ

  به  نسبت  بودند، ولی  روحانیت  در کسوت  برخورد که  از طالب  برخی  به  از مدارس  کیمشھد، در ی
و   با تندی  علما ھمراه  دربارة  نداشتند و تعابیرشان  روزگار، تکریمی  مشھد در آن  بزرگ  علمای
  بماند و درس  ای حوزه  حاضر نشد در چنین  بود که  استاد تلخ  برای  چنان  خاطره  این! بود  طعن
در   عظیم  حوزة  شد تا در آن  پدر، رھسپار تھران  ھمراه  و به  گفت  رو مشھد را ترک  از این. بخواند
  مرحوم. بپردازد  تحصیل  ، به آملی  محمد تقی  شیخ  حاج  آیة  ھمچون  روزگار و در محضر بزرگانی  آن

محمدباقر   حاج  مرحوم  به  ای نامه  طی و  شناخت نیز پدر استاد را می  آملی  محمد تقی  شیخ
  استاد جوادی  روز بود، خواستار پذیرش  آن  مدارس  از بھترین  ، که مروی  مدرسه  ، متصدی آشتیانی
  .شد

  اشتغال  و مکاسب  رسائل  خواندن  ، استاد به آن  ورودی  در آزمون  و قبولی  مروی  مدرسه  با ورود به
  حوزه  بنام  استادان  خارج  در دروس  و سپس  پرداخت  االصول  کفایة  فراگیری  به  از آن  پس. یافتند
  سال ٥از حدود   پس.  نیز پرداخت  عقلی  علوم  فراگیری  ، به و ھمزمان  جست  شرکت  تھران  علمیه
  در سال،  آملی  محمد تقی  شیخ  اهللا حاج  آیة  از محضر مرحوم  اجازه  و با کسب  در تھران  تحصیل
  فراوانی  ھای دیار نیز بھره  آن  آمد تا از محضر علمای  قم  علمیه  حوزه  به ١٣٣٤ـ  ٣٥  تحصیلی
  از محضر علمای  مندی بھره  حضور دارد و ضمن  قم  علمیه  در حوزه  وی  ، تا کنون سال  از آن. برگیرد
  . است  بوده  آن  برای  یکثیر  و برکات  ، خود سر منشأ خیرات مبارکه  حوزة  این  بزرگ

   و دوستان  استادان
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پدر او معتقد .  است  داشته  ، انس بنامی  خود، با استادان  تحصیلی  ، در دوران آملی  استاد جوادی
  بدین. باشد، آغاز کرد  شده  خود تزکیه  که  بزرگواری  انسان  را باید پیش  حوزوی  درس  بود که

  آمل  بزرگ  و علمای  از دانشمندان  که)  ره(اهللا فرسیو  ، نزد آیة تحصیل  منظور، فرزند خود را برای
استاد خود   معنا کرد که  را چنان» الجبار  معرفة  العلم  اول»  ، جمله روز درس  بود، برد و او در آغازین

  .داند می  غیبی  سروش  آن  را ھنوز مرھون

  احمدی  شیخ  ، عبداهللا اشراقی اسالم  و حجج  د پدرشرا نز  ادبّیات  ، دروس آملی  اهللا جوادی  آیة
  عزیزاهللا طبرسی  اهللا شیخ  آیة  را نزد مرحوم  لمعه  مھّم شرح  دیگر خواند و بخش  و برخی  اعتمادی
اهللا محمد   آیة  را از مرحوم  و بقیه  آملی  اهللا ضیای  را در محضر آیة  اوامر قوانین  بخش.  فرا گرفت
  آملی  اهللا ضیاء الدین  را در محضر آیة  صدوق  شیخ  امالی  ھم  تعطیل  در روزھای  تآموخ  غروی
  .خواند می

  از ویژگیھای. برد  پایان  را در آنجا به  سطح  و دروس  رفت  مروی  علمیه  مدرسة  ، به تھران  با ورود به
کنند و   را نیز تالوت  ، قرآن علوم  در کنار فراگیری  بایست می  آن  طالب  بود که  این  مروی  مدرسه
  علوم  طالب  نیز نصیب  با کتابخانة  انس. شد می  تشکیل  بازدید کتابھا جلساتی  دوبار برای  سالی
  ، دروس آملی  استاد جوادی. آشنا شوند  و چاپی  خطی  با کتابھای  بود تا محصالن  شد و توفیق می

و آقا   جاپلقی  اسماعیل  شیخ  ، آقای فشارکی   سید عباساهللا  را در محضر آیة  و مکاسب  رسائل
  و بخشی  ، اشارات ، طبیعیات منظومه  نیز، شرح  فلسفه  در بخش. خواند  محمد رضا محقق  شیخ

  و بخشی  اشارات  و شرح  منظومه  از شرح  و مقداری  شعرانی  ابوالحسن  شیخ  از اسفار را نزد حاج
نظیر و   بی  عارفی  که  ای قمشه  الھی  الّدین  محی  میرزا مھدی  اهللا حاج  آیة  از اسفار را خدمت

)  بر فصوص  قیصری  شرح(  عربی  ابی  فصوص  شرح  آموختن  برای.  بود فراگرفت  بدیل  بی  صاحبدلی
  خشی  را نزد مرحوم  و اصول  فقه  خارج  و دروس  رفت  تونی  فاضل  اهللا محمد حسین  محضر آیة  به

  .برد می  فراوان  ھای بھره  نیز از ایشان  معقول  در علوم  اینکه  ، ضمن آموخت  آملی  محمد تقی

  اهللا العظمی  آیة  ، از جمله قم  بزرگان  در درس ١٣٣٤ـ  ٣٥  تحصیلی  ، در سال قم  به  با ھجرت
  اهللا محقق  ، آیة) ره( یطباطبای  سید محمد حسین  ، عالمه) ره(  خمینی  امام  حضرت)  ره( بروجردی

را )  ره(  خمینی  امام  بارز درس  ، ویژگی وی. حاضر شد)  ره(  آملی  اهللا میرزا ھاشم و آیة)  ره(داماد 
  حوزوی  در دروس  امام  دیدگاھھای  بودن  داند و بر حکیمانه می  علمی  و آزادگی  دقت  روح  پرورش

  .نماید تأکید می

  بھره  و عقلی  نقلی  ، در علوم طباطبایی  از محضر عالمه  سال ٢٥ر حدود ، د آملی  استاد جوادی
از   بسیاری  رو خاطرات  از این. بود  کریم  قرآن  مفسر بزرگ  این  ، انیس و جلوت  بود و در خلوت

  . است  داشته  را بیان  ھا، آن ھا و نوشته از مصاحبه  در بسیاری  دارد که  ، در سینه ایشان

  آقا مصطفی  حاج  ، مرحوم اهللا شھید مطھری از آیة  توان ، می آملی  اهللا جوادی  آیة  ستاناز دو
  این  آشنا شد که  ، با شھید مطھری در تھران ١٣٣٢  او در سال. برد  صدر نام  موسی  و امام  خمینی
  . داشت  ادامه  ایشان  شھادت  تا زمان  دوستی

   و فرھنگی  علمی  فعالیتھای

  شایان  و فرھنگی  علمی  خدمات  خود، تا کنون  عمر شریف  ، در طول آملی  اهللا عبداهللا جوادی  آیة
  طالب  در تربیت  تدریس  به  تحصیل  نخستین  از سالھای  وی.  است  رسانده  انجام  را به  توجھی
  داشته  تقدیم  ماسال  عالم  را به  بسیار مفیدی  ، شاگردان و تا کنون  است  پرداخته می  مبتدی
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خود را   شاگردان  و ھمواره  فشرده می  پای  در کنار تحصیل  نفس  بر تھذیب  استاد، ھمواره.  است
  . است  نموده می  سفارش  و روایات  با قرآن  ھماره  و انس  وحیانی  معارف  در تبلیغ  اخالص  به

  و نشر اسراء در سال  تحقیقاتی  همؤسس  ، تأسیس آملی  استاد جوادی  فرھنگی  مھم  از خدمات
  و پاسخ  اسالمی  علوم  مختلف  ھای در رشته  منظور پژوھش  اسراء به  مؤسسه.  است ١٣٧٢
  را تقدیم  توجھی  شایان  خدمات  و تا کنون  است  شده  تأسیس  موجود در اسالم  شبھات  به  گویی
  . است  داشته

،  تفسیر، فلسفه  ، از جمله گوناگون  ھای را در زمینه  بسیاری  بھایکتا  ، تاکنون آملی  اهللا جوادی  آیة
  :رود می  از آنھا اشاره  برخی  به  که  است  نگاشته  و اصول  ، فقه کالم

  )جلد؛ ٤  تا کنون(  کریم  ، تفسیر قرآن ـ تسنیم١

  )جلد؛ ١٥در (  کریم  قرآن  ـ تفسیر موضوعی٢

  )جلد؛ ٢(  مختوم  ـ رحیق٣

  ؛ فقیه  تـ والی٤

  ؛) عج(  زمان  امام  ، دربارة خلقت  ـ عصارة٥

  ؛ ـ عید والیت٦

  ؛ در قرآن  ـ والیت٧

  ؛ علوی  ـ والیت٨

  ؛ والیت  ـ تجّلی٩

  ؛ علوی  ـ حکمت١٠

  ؛ ـ ظھور والیت١١

  ؛ البالغه  در نھج  و دنیاگرایی  ـ دنیاشناسی١٢

  ؛ الھی  حسنای  مظھر اسمای)  ع(  ـ علی١٣

  ؛ البالغه  در نھج  جوامع  ـ وحدت١٤

  ؛)  ع(  علی  امام  عارفانة  ـ حیات١٥

  ؛ ـ انتظار بشر از دین١٦

  ؛) ره(  خمینی  امام  مرصوص  ـ بنیان١٧
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  ؛ معرفت  در آینه  ـ شریعت٨

  ؛ و جمال  جالل  در آینه  ـ زن١٩

  ؛ و عرفان  ـ حماسه٢٠

  ؛ حج  ـ صھبای٢١

  بشر؛  حقوق  ـ فلسفة٢٢

  خدا؛  اثبات  براھین  ـ تبیین٢٣

  ؛ البالغه  در نھج  و عمل  نظری  ـ حکمت٢٤

  ؛ بیت  اھل  ـ مراثی٢٥

  ؛ و عبادات  ـ حکمت٢٦

  ؛ ـ گنجور عشق٢٧

  ؛ الُخمس  ـ کتاب٢٨

  ؛ ـ اسرار الصلوة٢٩

  ؛ کریم  و القرآن)  ع(الرضا   موسی  بن  ـ علی٣٠

  ؛ االلھّیة  الرضا و الفلسفة  موسی  بن  ـ علی٣١

  الحّج؛  کتابـ ٣٢

  . است  آن  و چاپ  تدوین  اسراء سرگرم  و مؤسسه  منتشر نشده  استاد نیز تا کنون  از کتب  بسیاری

   سیاسی  فعالیتھای

  ھای بود، در جبھه)  ره(  خمینی  مبّرز امام  و از شاگردان  صدیق  از یاران  که  آملی  استاد جوادی
  کوششی  از ھیچ  شاه  بر ضد رژیم  مبارزه  د بود و در سالھایپیرو پیر و مراد خو  نیز ھماره  سیاسی

و   ، بارھا مورد دستگیری دوران  این  بود و در طول  امام  ھمراه ١٣٤٢  از سال  وی. ورزید نمی  دریغ
  . قرار گرفت  ساواک  بازجویی

ھا و  اطالعیه  و تنظیم  ، افشاگری ، سخنرانی آمل  مردم  در مبارزات  ، ھمکاری مبارزات  از این  بخشی
  .ھا بود بیانیه

  آیة  نیز با ارشادھا و راھنماییھای  آمل  ، مردم ایران  جای  در ھمه  و تظاھرات  مبارزات  گیری با شکل
  .رو ساختند  رو به  را با شکست  پھلوی  پیوستند و رژیم  مبارزان  صفوف  ، به آملی  اهللا جوادی
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  وظیفه  انجام  به  گوناگونی  در مسؤولیتھای  اهللا جوادی  نیز، آیة  ایران  اسالمی  انقالب  از پیروزی  پس
  و حاکمیت  انقالب  دادگاه  ریاست  به)  ره(  خمینی  امام  ، با حکم انقالب  آغازین  در سالھای.  پرداخت
،  دوره  در آن  شانای  از دیگر فعالیتھای. بود  قضایی  عالی  عضو شورای  شد و ھمچنین  منصوب  شرع
  .گراھا بود  و ملی  انقالب  دشمنان  مورد نفرت  ھمواره  بود که  قصاص  الیحة  تدوین

و   تبلیغی  ھای ، با انگیزه جھان  مختلف  کشورھای  به  گوناگونی  ، سفرھای آملی  استاد جوادی
  تسلیم  برای  سابق  ویشور  سفر به  وی  سفرھای  از مھمترین  یکی.  است  داده  انجام  سیاسی

  نظران  از دید صاحب  بود که  اتحاد جماھیر شوروی  ، رھبر وقت گورباچف  به)  ره(  خمینی  امام  پیام
و   نیویورک  ، سفر به وی  مھم  از دیگر سفرھای. شد می  تلقی  بسیار مھم  ای ، پدیده جھانی
  ، پیام تمام  با صالبت  له  معظم  بود که  رھبری  معظم  مقام  پیام  و ابالغ  ادیان  در نشست  شرکت

  .کردند  قرائت  را در آن  رھبر ایران

  در مجلس  و نیز عضویت  اساسی  قانون  خبرگان  در مجلس  ، عضویت وی  از دیگر مسؤولیتھای
  علمیه  هحوز  مدرسین  جامعه  از اعضای  ھمچنین  وی. بود  و دّوم  اّول  ھای در دوره  رھبری  خبرگان
  قم  شھر مقدس  نماز جمعه  ، امامت اکنون  و نیز ھم  است  بوده  اسالمی  از انقالب  و پس  ، پیش قم

  .پردازد می  طالب  تربیت  به  قم  علمیه  در حوزه  اکنون  ، ھم آملی  اهللا جوادی  آیة. دارد  را بر عھده
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