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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

استاد سيد علي اكبر پرورش از جمله نوادري است كـه در طـول حيـات    
هاي  فعاليت. پربركت خويش آثار و بركات فراواني از خود به يادگار گذاشت

بنيادين فرهنگي وي در دوران پيش از پيروزي انقـالب و پـس از آن بسـيار    
  .چشمگير بود

ــذش در روح و ــأثير شــگفت كــالم ناف ــان ت آوري داشــت و  روان جوان
تـرين   هـاي معـارف اسـالمي وي، از جـذاب     هاي پرشور و كالس سخنراني

شاهي جوانان را بـه دور هـم    جلسات ديني و فرهنگي بود كه در دوران ستم
  . ساخت كرد و از آنان افرادي متعهد و معتقد و انقالبي مي جمع مي

نظرانـي همچـون مرحـوم عالمـه      با عالمان ديني و دانشمندان و صاحب
طباطبايي، شهيد مطهري و عالمه محمد تقي جعفـري و بسـياري از بزرگـان    
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هاي خـود را بـا آنـان     ديگر ارتباطي پيوسته و عميق داشت و افكار و انديشه
  . كرد مطرح و تبادل نظر مي

كالمش همه شيرين و لطيف و معرفت آمـوز و شـنيدني بـود و بـا بيـان      
  .افزود ايف دقيق به عمق معرفت مخاطبان خود ميمعارف ديني و لط

هـا و خـدمات    بر دوران زندگي استاد پرورش، بـا تـالش   نگاهي گذرابا 
   .فرهنگي، سياسي، و اجتماعي اين مرد بزرگ بيشتر آشنا شويم

 ي كوتاه بر زندگي سياسي اجتماعي استاد پرورشرمرو

اي مـذهبي و   ادهدر خـانو  1321در اول تيـر  ،استاد سيد علي اكبر پـرورش 
 در همـان ديـار   .هاي اصفهان به دنيا آمـد  چهار سوق شيرازي ةمتوسط در محل

ادبيات فارسـي در دانشـگاه    ةسپس در رشت .ابتدايي و متوسطه را گذراند ةدور
كارآموزي دبيري در  ةليسانس را طي كرده و پس از تحصيل دور ةاصفهان دور

تمـام وقـت در آمـوزش و     بـه صـورت  1345از سـال  ،دانشسراي عالي تهران
 .پرورش مشغول به كار شد

پـدري، پـس از كسـب     ةمحلـ نوجواني و تحت تأثير روحانيت  ةاز دور
اهللا دكتـر   شهيد آيت. پرداخت مذهبيبه فعاليت در مجامع  ،ديني ةمطالب اولي

 ،بهشتي كه اهل همان محله بود و در قم به تحصيل و تدريس اشتغال داشت
كرد  اصفهان با جوانان محله و شهر ارتباط برقرار مي هاي خود به در مسافرت

پرورش با شهيد بهشتي آغاز شد كه ايـن   استادگونه ارتباطات نزديك  و بدين
 .ادامه يافت 1360ارتباط تا هفتم تير سال



  9  گفتار شيپ  

هاي سياسي بر ضـد رژيـم    به دليل فعاليت 1343نخستين بار در سالوي 
 .شددستگير 

 ةكـرد از همـ   هـا تـالش مـي    ايـن سـال    ةاكبر پـرورش در همـ   سيد علي
عالمه طباطبايي، عالمه . هاي علمي، فرهنگي و سياسي بهرمند شود  شخصيت

  .جعفري، شهيد مطهري و دكتر بهشتي از جمله اين افراد بودند
ما «، »پيشگامان كهف«، »علي در مدينه«، »پيامبر در مكه«هاي  نگارش كتاب

، حاصـل  »جاهليت از ديدگاه قرآن  ةپديد«و » قرآن و خطوط انفاق«، »نو قرآ
فعاالن نهضت اسـالمي در  بيشتر  .ها بود هاي وي در آن سال بخشي از تالش

ترين عامل براي گسـترش انقـالب اسـالمي در     ها را مهم اين تالش ،اصفهان
 .دانند مي 1357و  1356هاي  در سال ،اصفهان

 ة علمـا و مـ هاي مبارزه با رژيم پهلوي با ه مرحوم پرورش در طول سال
   .كرد ارتباط برقرار مي ،هاي متفاوت علي رغم سليقه ،روحانيون اصفهان

حاج آقا رحيم ارباب،  همچون ،وابط وي با حضرات آيات و حجج اسالمر
ـيد حسـن   حسين خادميب، شيخ علي مشكات، سيد سيد عبدالحسين طي ، س

ـيد جـالل الـدي    مدرس، شيخ عباسعلي اديب، شيخ محمد باقر صـديقين،  ن س
ـيد    سيد احمد فقيه امامي، مرتضي مقتدائي، سيد طاهري، حسن فقيه امـامي، س

ـيخ  آبـادي،   شـمس شهيد محمد علي صادقي، سيد اسماعيل هاشمي،  علـي  ش
 مهدي مظاهري،شيخ كمال فقيه ايماني، سيد اي، سيد محمد احمدي،  محمد اژه

 .از اين جمله است… ابوالحسن بدري، و سيد
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 شهيد آيت يمبارزات ةحضور در شبك

هاي قبل از پيروزي انقـالب   فكرانش در سال شهيد آيت و گروهي از هم
اسالمي موفق به ايجاد يك شبكه انقالبي در ميان برخـي از افسـران انقالبـي    

  .ارتش حكومت پهلوي شده بود
ثري براي انقالب اسالمي انجام ؤاين شبكه از جهت اطالعاتي خدمات م 
 ،ئم مقام سپاه پاسداران انقالب در آغاز جنـگ قا ،شهيد يوسف كالهدوز. داد

حضرت امـام در   ةنمايند، شهيد نامجو و اقارب پرست، شهيد تيمسار حسن
 .از جمله اعضاي اين شبكه بودند ،شوراي عالي دفاع پس از شهيد چمران

وي ضـمن انجـام   . مسئوليت اين شبكه در اصفهان با مرحوم پرورش بود
اطالعات اين شبكه براي حفاظت از جوانان  از 1357وظايف محوله، در سال 

عداد بسيار كم شهداي شـهر  ت .هاي فراوان برد  و مردم انقالبي اصفهان استفاده
از الطاف الهي و نتايج اقدامات اين شـبكه نفـوذي در    1357اصفهان در سال 

 .ارتش و ساواك و موارد مشابه بود

كردنـد بـه    مي دشمنان نهضت اسالمي تالش1357تا  1350هاي  در سال
امـا رهبـري   . هاي مختلف، مسلمانان انقالبي را به جان يكديگر بيندازند بهانه

از افتـادن پيـروان خـود در     شـان هاي همواره با رهنمود 1حضرت امام خميني
  .كردند هاي دشمن و اصلي كردن مسائل فرعي جلوگيري مي دام

هـا و در   لاكبر پرورش در طول ايـن سـا  سيد علي  استاد هاي گيري موضع 
شـهادت   و ، كتـاب شـهيد جاويـد   منافقيندر جريانات  1تبعيت از امام خميني

ـياري   انجمن حجتيه، جرياناتباند مهدي هاشمي و  و آبادي اهللا شمس آيت بس
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 .باز داشتاز لغزش در مسير مورد نظر دشمن را  از دوستان و شاگردانش

  ري از تظـاهرات مبارزات مردم در بسـيا  ةاستاد سيد اكبر پرورش در ادام
از جمله تاسوعا و اربعين حسيني در  ،هاي محرم و صفر مردم اصفهان در ماه

  .مسجد جامع و ميدان امام اصفهان سخنران اصلي بود
الم عـزل محمدرضـا پهلـوي و    راهپيمايي عاشورا كه حاوي اع ةقطعنام 

كه حاوي اعالم رأي اعتماد مردم اصفهان بـه حضـرت امـام     اربعين ةقطعنام
بـا همـاهنگي وي و    ،به عنوان رهبر انقالب اسالمي و كشـور بـود   1يمينخ

  . شهيد بهشتي تنظيم و قرائت شد
سازماندهي تظاهرات روز اربعين كه همزمان با حضور سرلشكر خسروداد 

با  ،فرمانده هوانيروز كل كشور در اصفهان و احتمال كشتار مردم اصفهان بود
تحت نظـر اسـتاد انجـام گرفـت و      جوانب سياسي و نظامي و ةهم ةمالحظ
  .ترين تظاهرات قبل از پيروزي با موفقيت كامل در اصفهان انجام گرفت بزرگ

 ها مسئوليت

 نقالب وارد حزب جمهوري اسالمي شدمرحوم پرورش بعد از پيروزي ا
و ديگـر   اي، هاشـمي رفسـنجاني،    در كنار حضرات آيات، بهشتي، خامنـه  و

  . مركزي حزب در آمد به عضويت در شوراي بزرگان،
در «: گويـد  حضورش در حزب جمهوري اسـالمي مـي   ةبار آن مرحوم در

 ».بردم معنوي مي ةكردم و حظ و بهر جلسات تبيين مواضع اعتقادي شركت مي
وي با غالب شهداي هفتم تير روابط نزديكي داشت و از ابتداي تشكيل حـزب  

  .عهده گرفت مجوار برهاي ه آن را در اصفهان و استان  مسئوليت تشكيالت
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عضويت در مجلس خبرگان قانون اساسي و فعاليت در ايـن مجلـس در   
 1كنار بزرگان انقالب و تالش براي تدوين قانوني كه مد نظر امـام خمينـي   

 .بود، يكي از افتخارات مرحوم سيد علي اكبر پرورش است
مجلس شوراي اسالمي از سـوي مـردم اصـفهان بـه      ةوي در اولين دور

شروع جنـگ تحميلـي از سـوي     ةهاي اولي ي برگزيده شد و در هفتهندگنماي
در  .عضويت در شوراي عالي دفاع برگزيده شد برايمجلس شوراي اسالمي 

طول عضويت در شوراي عالي دفاع ، ضـمن حمايـت از نيروهـاي مردمـي     
 .بسيج و سپاه در جهت هماهنگي ارتش و سپاه تالش كرد

است جمهوري بني صدر و در هنگامي مرحوم پرورش در طول دوران ري
بـه تبعيـت از    ،يافت هاي سياسي داخلي همزمان با جنگ افزايش مي كه تنش

 آذر 24در جهت حفظ وحدت و آرامـش در تـاريخ    1حضرت امام خميني
با وحدت است . مان اعتبار يافتيم ما از انقالب همه«: گويد در مجلس مي1359
ما همه از پدر پير انقالب احترام . بار بدهيمتوانيم به انقالب اسالمي اعت كه مي

اي اوست كه مي توانيم بـه   پيدا كرديم، با وحدت است و با توجه با خواسته
 ».پدر پير انقالب احترام بگذاريم

صدر از رياست جمهوري در خـرداد   مرحوم پرورش پس از بركناري بني
وزش و و انتخاب شهيد رجايي به رياست جمهوري به سمت وزير آمـ 1360

  . شود پرورش انتخاب مي
هاي سوم و چهارم مجلس شوراي اسالمي ضمن انجام وظـايف   در دوره

و انقـالب اسـالمي    6براي دفاع از اصول ناب اسالم محمـدي  ،نمايندگي



  13  گفتار شيپ  

  . كرد اقدام مي
در مجلس سوم با دفاع از نظارت استصوابي شوراي نگهبان و اعالم آمادگي 

 .جمله مواضع و اقدامات استاد پرورش بود براي مناظره با مخالفان آن از

سير امور فرهنگي، ديني، اداري و  ،صبر و حوصله در مجلس چهارم نيز با
مالي در صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران را در هيئت تحقيق و تفحص 

تحوالت اساسي و تغيير مديريت صدا و سيما  ةين گزارش زمينا .بررسي كرد
 .را فراهم ساخت

هاي بنيادين فرهنگـي و سياسـي را    فعاليت 1375هاي بعد از  الوي در س
تصدي مسئوليت امـور فرهنگـي سـازمان اكـو و قـائم مقـامي        .كرد دنبال مي
  .هاي پاياني عمر ايشان بود از جمله مسئوليت ،تلفه اسالميؤت مأدبيركل هي

طوالني  ةهاي اساسي استاد پروش تا پيش از دور همچنين يكي از تالش 
 .ي، تالش براي سازماندهي مجدد نيروهاي پيرو خط امام و رهبري بودبيمار

 فرسا، طاقت علي اكبر پرورش پس از چند سال رنج از بيمارياستاد سيد 
در بيمارستان شهيد صدوقي اصفهان  1392دي ماه  6سرانجام در روز جمعه 
 .به رحمت الهي پيوست

***  
 ت بـرادر گرانمايـه، آقـاي   خـاطرا فرماييد،  مشاهده مي كتابآنچه در اين 

نجفي قدسي، يكي از شاگردان آن استاد بزرگ است كه طي سـاليان   مرتضي
  . فراوان ايشان با استاد به يادگار مانده است يها از مجالس و مجالست دراز

تا چهلمين روز رحلت  پس از ارتحال استاد پرورشعمدتاً اين خاطرات 
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پر تيراژ ايـران بـه چـاپ    بوعات شماره، در مط سي طيو نگاشته شده  ايشان
رو  هـا روبـه   ها و رسـانه  در عرصة خبرگزاري رسيده و با استقبال چشمگيري

مجدد، همراه بـا اضـافاتي بـه     شيخواني و ويرازاكنون پس از با .شده است
   .شود تقديم مي شبه دوستداران  ،همراه آلبومي از تصاوير از آن بزرگ مرد

بـاقي مانـده    بـه يادگـار   از آن استاد فرزانه را كه بتوانيم هرآنچه اميد آن هب
  .مان عرضه نماييم به جامعة فرهنگي ميهن اسالمي ،است

   ;دفتر نشر آثار استاد پرورش

  1397 پاييز 

      



        1�ورش�ورش�ورش�ورش    ا���دا���دا���دا���دی�د� �ز ی�د� �ز ی�د� �ز ی�د� �ز 
  َصَدُقوا ما عاَهُدوا اهللاَ َعَليِْه َفِمنُْهْم َمْن َقضى  ِرجاٌل   اْملُْؤِمنينَ   ِمنَ 

لُوا َتبْديالً َنْحبَُه  2؛َو ِمنُْهْم َمْن َينْتَظُِر َو ما َبدَّ
  

اند كه به آنچه با خدا عهد بستند صادقانه وفا  ز ميان مؤمنان مردانىا
]  همين[ر ها د برخى از آنان به شهادت رسيدند و برخى از آن. كردند

 تبديل نكردند] خود را هرگز عقيدة[انتظارند و 

ـتداران و   علي اكبر پرورش بـراي همـة   يدخبر تأسفبار ارتحال استاد س  دوس
ـيم كـه    اند، سخت و ا عزيزاني كه با ايشان آشنايي داشته ندوهبار است، اما چـه كن

3؛ ذائَِقُة اْملَْوِت ُثمَّ إِلَيْنا ُتْرَجُعـون  َنْفسٍ   ُكُل «قرآن كريم  مرگ حق است و به فرمودة
 

 ».يده خواهيد شدگاه به سوى ما بازگردان هر نفسى چشنده مرگ است، آن
اهللا، مرگ  البته براي او كه يك عارف به تمام معنا بود و پيوسته مشتاق لقاء

   :فرمودند 7طور كه اميرالمومنين همان .بسيار شيرين و زيبا بود

ِه؛  بِاملَوِت   َوادمحم َالبُن أبي طالٍِب آَنُس  به خدا سوگند  4ِمَن الطِّفِل بِثَدِي امِّ
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  16  خاطراتي از استاد پرورش  

 ! ب با مرگ، بيشتر است از انس كودك با پستان مادرشكه انس پسر ابو طال

استاد پرورش انسان بسيار بزرگي بود كه ابعاد وجودي او بـه آسـاني قابـل    
آمـد و بـا    ايشان از پيشگامان نهضت انقالب اسالمي به شمار مـي  .تبيين نيست

ـتي، شـهيد مطهـري، شـهيد       بسياري از بزرگان اين نهضت همانند شـهيد بهش
 العظمـي  اهللا د باهنر، رهبري معظم انقالب اسالمي حضـرت آيـت  رجايي، شهي

ـياري     حضرت آيت ـ مد ظله العالي ـ  و   اي خامنه ـنجاني و بس اهللا هاشمي رفس
اهللا عسگراوالدي و  اهللا مهدوي كني، مرحوم حبيب همچون آيت ،ديگر از اعاظم

  .ديگران همراه و همگام بود
، و بـه  هاي انقالب اسالمي بود نهيكي از استوا ايشان كه به حق بايد گفت
يكـي از سـه ركـن اصـلي      ،اصفهان كه زادگاه ايشان بود خصوص در منطقة

الـدين   اهللا سيدجالل اهللا سيدحسين خادمي و آيت پس از مرحوم آيت ،انقالب
   .شد طاهري محسوب مي

ـنگرانه ايشـا    شرح مبارزات و سخنراني ن در هاي انقالبي و كوبنـده و روش
دلگرمي تمام انقالبيون اصفهان بود و بسياري  الب اسالمي مايةطول نهضت انق

   .پروردگان فكري ايشان بودند از شهداي گرانقدر انقالب از شاگردان و دست
ها بيانگر عظمت وجودي ايشان نيست و براي ما كه از دوران  اين ولي همة

 هـا و  تفته و تا آخر در بسياري از سفرها و حضرها، خلوكودكي ايشان را دريا
ايـم، آنچـه كـه     ديـده   و در عموم و در خواص، ايشان را از نزديـك  ،ها جلوت

كند، عظمت معنوي ايشان است كه به حق  گري مي برايمان بيشتر از همه جلوه
  .بود :انصاف انساني عارف و عاشق پروردگار و محب اهل بيت و
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و » !نـه مشـهور   ،انسان خوب است معروف باشد«گفت كه  او براي ما مي
كرد كه معروف براي اهل آسمان شناخته شده است و مشهور براي  اضافه مي
از شهرت گريـزان   از اين رو .شناسند ها مي هل معرفت را آسمانيا. اهل زمين

  . ولي به عرفان و معرفت بسيار مشتاق ،بود
ابعاد معنوي و عرفاني استاد پرورش حقيقتاً بسيار فراتر از ابعاد انقالبـي و  

اگرچـه ايشـان در تمـام ايـن      .هاي سياسي ايشان است ي و مسئوليتتمبارزا
ولـي   ،ها يك الگوي بسيار خوب از انسان مسئول و مبارز انقالبـي بـود   زمينه

و از آيـات و   ،پرداخـت  هنگامي كه به تبيين مسائل و نكات دقيق عرفاني مي
مشحون  و با ادبيات كهن ايران كه ،كرد هاي عرفاني ارائه مي روايات برداشت

آميخـت، بسـيار زيبـاتر و عاشـقانه و      ها را درمي از عرفان و اخالق است، آن
شد، مخصوصاً هنگامي كه در بيان معارف الهي اشكش سـرازير   تر مي دلنشين

  .كرد تا عمق وجود در دل شاگردان نفوذ پيدا مي ،شد مي
اشك كرد و عاشقانه  او بسياري از اوقات اشعار حافظ را با معرفت بيان مي

در عالم  ريخت و حتي خوابي را هم از مرحوم حافظ نقل كردند كه حافظ مي
  .براي ايشان يك بيت شعر خوانده بود و دوباره در جايگاهش آرميده بود رؤيا

  كس چو حافظ نگشود از رخ انديشه نقاب
 

  تا سـر زلـف عروسـان سـخن شـانه زدنـد      
 

مة اشعار خود، ايـن  در فكر بودم كه چرا حافظ از بين ه :گفتند ايشان مي
ديدم در اين يك بيت تقريباً  ،تأمل كردم كه خوب !؟يك بيت را برايم خواند
   .ه كار رفته استبيست صنعت شعري ب
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حال تسلط استاد پرورش بر ادبيات و شعر و سخن، توان ايشان را  به هر
ها  به طوري كه گاهي برخي سخنراني ،در سخنوري قدرتي چند برابر داده بود

هاي مشتاق و جوانـان جويـاي    ولي دل ،انجاميد ساعت هم به طول مي هستا 
دادنـد و   كامي همچنان به بيانات ايشان گوش فرا مي عرفان و معرفت، با تشنه

  . شناختند سر از پا نمي
طـوري كـه از ايشـان      به ،بودند توانمندايشان در جواني سخنوري بسيار 

هـاي ايشـان در    آن سـخنراني  نمونـة . شد براي مجالس بسيار مهم دعوت مي
به دعوت شهيد دكتر مفتح و با حضـور بزرگـاني چـون     ،مسجد قباي تهران
اهللا مطهري و بسياري ديگر از  اهللا دكتر بهشتي و شهيد آيت شهيد مظلوم آيت

  .هاي علمي و فكري آن دوران بود شخصيت
ي هاي اصلي ايشان بود و در طريق عرفان بودن يكي از ويژگي» اهل تهجد«

كيـد  أداري و انس با شب و سحر و تفكر و عبادت سـحرگاهي ت  زنده بر شب
در آيات قرآن و روايات نيز بر اين مهم بسـيار تأكيـد    كه ، چنانفراوان داشت

شده و در اشعار حافظ و ديگران نيز بـر سـحرخيزي و دعـا و ورد سـحري     
  .اشارات مكرر شده است

ايشان بود كـه ايـن   » خالصا«يكي ديگر از ابعاد وجودي استاد پرورش، 
اخالص ايشان  .وجود آمده بود  ها تمرين و مبارزه با نفس به مهم در اثر سال

  . كرد به حدي بود كه بسياري از بزرگان را نيز مجذوب خود مي
اي كوتاه از شهيدي گرانقدر به نام جالل افشار نقل كنم كه شـهيد   خاطره

در عمليـات   شـهادت او را بسيار عارف و واالمقامي است و خـود لحظـات   
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شهيد جالل افشار كـه از شـاگردان معنـوي و     .شاهد بودم رمضان، در جبهه
اسـتادم  «: اش نوشته اسـت  امهن وصيت فرازي از فكري استاد پرورش بود، در

 .بسيار معنـاداري اسـت   اين جملة »!شما با اخالصتان مرا سوزانديد !پرورش
اش  نامـه  يد آن را در وصـيت عميق بوده است كـه شـه   اخالص چقدر اثر آن

   .آورد ميچنين  اين
ه بـود  تفألي به قرآن زد ،خواست به جبهه برود شهيد افشار هنگامي كه مي

  :ه بودآمد از قران آيه اينو 

ميُع الَْعليم؛  ادمحم  َمْن كاَن َيْرُجوا لِقاَء ادمحم َفإِنَّ َأَجَل  كسى   1َآلٍت َو ُهَو السَّ

خدا آمدنى است، و ]  او از سوى[اجل ]  بداند كه[ ،د داردكه به ديدار خدا امي

 .اوست شنواى دانا

وجـود اسـتاد پـرورش افتخـار      شهدايي كه به بايد به شهيد افشار و همة
 كـرد  را سر مسـت از عرفـان مـي    ها آندعاي كميل ايشان  ةد و زمزمكردن مي

او را در  .ه استپر كشيده و به نزد شما آمد اكنون استاد از پيش ما هم :بگوييم
به م اوند عزيز منان بخواهيد كه ما هبر بگيريد و به اعلي عليين ببريد و از خد

  .»َالِحُقون  َو َنْحُن إِْن َشاَء اهللاُ بُِكمْ « .شما ملحق شويم
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�ا�� و �و�����ا�� و �و�����ا�� و �و�����ا�� و �و����        
ا فِي اْألَْرضِ  Tاُر اْآلِخَرُة َنْجَعُلها لِلَّذيَن ال ُيريُدوَن ُعُلو َو ال  تِْلَك الدَّ

  1 ؛ َفساداً َو الْعاقِبَُة لِْلُمتَّقين
 دهيم كه ارادة براى كسانى قرار مى) تنها(اين سراى آخرت را ) آرى،(

جويى در زمين و فساد را ندارند؛ و عاقبت نيك براى  برترى
  !پرهيزگاران است

يا حتـي فقـط يـك بـار     و  ،كساني كه مرحوم استاد پرورش را ديده ةهم
او . انـد  اشند، آثار تواضع و فروتني را در ايشان به وضوح يافتهمالقات كرده ب

گـاه خـود را برتـر از ديگـران      هيچ :هاي قرآن و اهل بيت اساس آموزه بر
بودند، احترامي  كودكو يا  ،شناخت نمي افراد حتي آناني كه ةديد و به هم نمي

 .شناسد را مي ها كردند ايشان آن افراد گمان مي اي كه ، به گونهگذاشت ويژه مي

بايد با افراد طوري برخورد و معاشرت كنيـد كـه اگـر بعـد از      :فرمود مي
از  ،ن ديـدي از اوليـاء خـدا بـود    به شما گفتند اين شخصي را كه اآل مالقات

تـان   ايد پشيمان نشويد و خدا را شكر كنيد كه بـه وظيفـه   داشته برخوردي كه
 .ايد ايد و وجود او را محترم شمرده كرده عمل

اي را در اينجا نقل كنم كه با خود حضرت استاد نيز  دانم خاطره مناسب مي
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  21  يتواضع و فروتن  

 .يد عملكرد ايشان بودؤو وجه خاصي داشت و م مدر ميان گذاشت

ـا مرتضـي نبـوي در      كه ديدم در رؤياشبي  ـاج آق ـتاد   دو بنده و ح طـرف اس
ـاز،   .ايم پرورش در صف نماز نشسته كـه افـراد بـه    طبـق روالـي   بعد از اتمام نم

ـا مرتضـي    ،گويند تقبل اهللا ميو  دهند دست ميكديگر ي استاد پرورش به حاج آق
  ! و دست ايشان را هم بوسيدند نبوي دست دادند و تقبل اهللا گفتند و خم شدند

با ! ؟كار را كردند تعجب كردم كه چرا استاد پرورش اين در عالم رؤيا من
سـتاد پـرورش   خودشـان را شـاگرد معنـوي ا   نبـوي  حاج آقا مرتضي  كه اين
ايـن  . چطور اجازه دادند تا استاد پرورش دسـت ايشـان را ببوسـند    ،دانند مي

  .كه خواستيم از اتاق خارج شويم مشغول كرد تا اينبه خود فكرم را  مطلب
ده عرض كردم خير، حضـرتعالي  بن !يديد به بنده تعارف كردند شما بفرمااستا 
تنـد  به سمت در ديگر اتاق رف ،شدند رو هنگامي كه با مقاومت بنده روبه .يديبفرما

 به ناگاه ديدم استاد برگشتند و از دري كه بنـده  .و من هم از همان در خارج شدم
  ! خارج شدنداز آن ، پشت سر بنده ه بودمخارج شد از آن

كارها را  حاج آقا چرا اين :شرمنده شدم و عرض كردممن از اين كار استاد 
ن هم پشت سـربنده  و اآل ،ا مرتضي نبويآن بوسيدن دست حاج آق! كنيد؟ مي

 !كنيد؟ كارها را مي خارج شديد، آخر چرا اين

ايشان در جواب جمله بسيار زيبايي فرمودند كه در خاطرم نقش بست و 
توانـد   انسان تا افتـادگي نكنـد، نمـي   «: با صدايي آهسته فرمودند .شدماندگار 

و خواب هـم در   را فرمود بسيار عالي و حكيمانه ةاين جملاستاد  ».پرواز كند
  .اينجا تمام شد
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 .نقـل كـردم  براي اسـتاد پـرورش   كه روزي اين خواب را  تا اين گذشت
عرض  تاريخ آن را برايشان .ايشان خوشحال شدند و تاريخ آن را جويا شدند

   .ماجرايي دارد اين خواب :فرمودند .كردم
بوي هـم  اي كه حاج آقاي مرتضي ن و آن اين است كه يك روز در جلسه

شروع به تعريف و تمجيد  ،تشريف داشتند، يكي از عزيزان حاضر در جلسه
مـن احسـاس كـردم كـه غـرض او از ايـن        .از حاج آقا مرتضي نبوي كـرد 

   .ها بيشتر تحقير بنده است كه در اين جلسه حضور دارم تعريف
مگر تو حـاج  ! پرورش :با خود گفتم ،به ذهنم خطور كرد يفكرچنين تا 

 به خود نهيب زدم كه تـو  .چرا :گفتم  !داني؟ ي را از خودت بهتر نميآقا مرتض
چـرا تـو    اصالً .كند حاج آقا مرتضي تعريف مي كار داري او با چه نيتي از هچ

   ؟كني از ايشان تعريف نمي تخود
ها كـه شـما بـراي     حرف آقا اين :ورود كردم و عرض كردم بود كه اينجا

هـا را قائـل    يست، ما خيلي باالتر از ايـن زنيد كه چيزي ن حاج آقا مرتضي مي
هايي كه در آن  آن تعريف و حقيقتاً .هستيم و شروع كردم به تعريف از ايشان

در حكم بوسيدن دست ايشـان بـود و مـن     ،از ايشان كردم روز در آن جلسه
برداشتم از خواب شما اين است كه آن عملم در آن روز در تعريف از حـاج  

 .خوب بوده است آقا مرتضي نبوي بسيار

و شرط پرواز روحي و  .نمي تواند پرواز كند ،آري، انسان تا افتادگي نكند
گاه  انسان متكبر هيچ معنوي انسان، افتادگي و تواضع و فروتني است و مسلماً

   .گير نفس خويش است چرا كه زمين ؛اهل پرواز نخواهد بود
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يْنَا اْإلِْنس 1؛اَن بِوالَِدْيِه إِْحساناً َو َوصَّ
  

 .سفارش كرديم آدمى را به نيكى كردن با پدر و مادر خود و

هاي اساسي دين اسـالم اسـت كـه در     نيكي به پدر و مادر يكي از آموزه
شـرح و   و سفارش شده است بسيار به آن :بيت اهل قرآن كريم و روايات

  . طلبد بسط آن مجال خاص خود را مي
اي از  درخشيد و جلوه ميدر اين زمينه الگو بود و خوش  اما استاد پرورش

 .زحمت خود را نيز در همين دنيا ديد ةنتيج

و مادر ايشان  دهد ميسالگي پدر را از دست  ششاستاد پرورش در سن 
از ايـن  . كرد جاي پدر را پر مي داز كودكي براي ايشان هم مادر بود و هم باي

   .تنها فرزندش كشيد براي رشد و تربيت فراوانيو زحمات ر
در خدمت مادر بود و حتي  ،البته استاد پرورش نيز از هنگامي كه بالغ شد

و در خدمت به ايشـان بسـيار    ج نيز مادر را به همراه خود داشتبعد از ازدوا
 .مصمم بودند

دار بودنـد،   وزارت آموزش و پرورش را عهده پرورش در ايامي كه استاد
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  24  خاطراتي از استاد پرورش  

اسـتاد هـر روز عصـرها بـه منـزل       .الني شـدند مادر ايشان دچار كسالتي طو
مادر، سرطان مفصـلي   بيماري. شدند آمدند و به پرستاري مادر مشغول مي مي
دادنـد،   ها پوك شده بودند كه اگر ايشان را تكـان مـي   قدري استخوان  هب .بود

 كه پيوسته در بستر باشند اي جز اين ها بود و چاره احتمال خرد شدن استخوان
  .پرستاري ايشان بسيار سخت و با مشقت بود ين حالدر ا .نبود

نائـب  ن شما اآل ،آقا حاج :در يكي از روزها به استاد پرورش عرض كردم
هـاي   بـا ايـن همـه مشـغله     .است و فرصت شما مغتنم رئيس مجلس هستيد

چرا ! شويد؟ و ديگر كارها چطور هر روز به پرستاري مادر مشغول مي مجلس
كارها را پرسـتار انجـام دهـد و     ةكنيد تا هم ختيار نميبراي ايشان پرستاري ا

  وقت و فرصت شما باز شود؟
نـه خيـر، بنـده خـودم      :با شـدت فرمودنـد   در پاسخ من بالفاصله ايشان

چرا ايـن افتخـار را بـه ديگـري      ؛خواهم افتخار خدمتگزاري مادر را ببرم مي
  .داشت امهاد تا پايان عمر مادر ايشان در خدمت به مادر و رويه .بدهم

اين ماجراسـت كـه اسـتاد     ،مادراز از قضاياي عجيب روزهاي پرستاري 
 زيـارت عاشـورا   گيرنـد چهـل روز   مي پرورش براي شفاي مادرشان تصميم

البته ايشان اشاره داشـتند كـه در همـان روزهـاي نخسـت زيـارت        .بخوانند
ـ     سي و شـش بينند كه  يا ميؤعاشورا، در عالم ر ن روز موفـق بـه خوانـدن اي

روز  سي و شـش فرمودند برداشت بنده اين بود كه مادر  مي .شوند زيارت مي
   .و روز سي و ششم از دنيا خواهند رفت . بيشتر در قيد حيات نيست

هاي روزانه بودم كـه تـا روز سـي و     به هر حال مشغول زيارت: فرمودند



  25  نيكي به مادر و رؤيت بهشت  

هميشـه پـايين پـاي مـادر      مـن  .مادرم در حال احتضار قـرار گرفـت   ،ششم
بـه   ،كه زيارت عاشورا را خواندم و بسيار منقلب بـودم  بعد از اين .ستمنش مي

  الجنَّةُ تَحت :كه فرمودند 6از باب فرمايش پيامبر اكرم كه ذهنم خطور كرد
   .را ببوسم مكف پاي مادر ».بهشت زير پاي مادران است 1؛ االمهات  أقدامِ

حيات ايـن مـادر    در زمان ،خدايا :به خداي متعال متضرعانه عرض كردم
گذاشت، هم اكنون كه هنوز از دنيـا   هرگاه خواستم كف پاي او را ببوسم نمي

 .نرفته و در حال احتضار قرار دارد، دوست دارم كف پايش را ببوسم

همين كه پاي مادر را بوسيدم و به چشمانم ماليدم،  :ايشان به بنده فرمودند
شدم كه برايم بسيار عجيب و  يناگهان از فضاي اتاق خارج شدم و وارد بهشت

ها و نهرهاي بهشت و ديگر مظاهر  مشغول تماشاي سرسبزي .انگيز بود حيرت
   .آن بودم
در كشورهاي مختلف دنيا زيـاد   ها را من تا آن روز سرسبزي :فرمودند مي

دو تـن از حوريـان    .سنخ سرسبزي را تاكنون نديده بـودم اما اين  ،ديده بودم
 توصـيف  هـا را  پوشـش آن  ةها و شيو رنگ لباسد و بهشتي را هم ديده بودن

كه ناگهان بـه فضـاي    مناظر بهشت داشتند تا اين ةلذتي از مشاهد كردند و مي
 !بينند گردند و خود را در كنار مادر و پايين پاي ايشان مي اتاق بازمي

كند كـه هـر چـه آنـان      حقيقت فرمايش نبوي را روشن مي ،اين مكاشفه
يعني همـان   .خواهد و ليكن چشم حقيقت بين مي ،است فرمايند، حقايقي مي

  : فرمايند در مقام دعا مي 6كه پيامبر اكرم
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  26  خاطراتي از استاد پرورش  

ا، اشياء و عوالم را آنچنان كه هست خداوند 1؛يَ ام هِ كَ  رني االشياءَ أ مَّ هُ اللّ 

   !به من نشان ده

زحمـات چنـدين ماهـه اسـتاد      پـاس خداي متعال اراده كرده بود كه بـه  
از مادر، اين مكاشفه برايشان پديد آيد و ايشان در همين پرورش در پرستاري 

تَِهـا   َعـْدنٍ   َجنَّـاُت « يقت عمل خود را ببيند و نظـاره گـر  دنيا حق ـري ِمـْن َحتْ َجتْ
 !رحمت اهللا عليه و اسكنه اهللا في بحبوحات جناته. شوند 2»اْألَْهنارُ 

ان شاهد مثال ها قبل، ايشان به عنو اين داستان را سال كه الزم به ذكر است
كه فاعل آن را ذكر  شان در اصفهان بدون اين هاي عرفاني در يكي از سخنراني

ولي بعدها بنده به طور خصوصي از  ،كنند و نام خود را ببرند، ذكر كرده بودند
  . ايشان شنيده بودم
اهللا خزعلي نقل كـردم و   آيتمرحوم پيش اين ماجرا را براي  چندين سال

اسـتاد   مرحـوم  از زبـان خـود   وبه اصفهان رفتـه   تا دندايشان بسيار شائق ش
 بنده قـرار ايـن مالقـات را گذاشـتم و     .پرورش شرح اين مكاشفه را بشنوند

 بـا مرحـوم اسـتاد    و نـد اهللا خزعلي نيز به اصـفهان رفت  حضرت آيت مرحوم
مالقاتي طوالني داشتند و اين قضيه و ديگر مطالب را از زبان استاد پـرورش  

   .يدندشن مستقيماً
مـن از   :به بنده تلفن كردند و فرمودنـد  ،ايشان بيرون آمدند منزلوقتي از 

گونه مطالـب را از   اما ا ين ،شناختيم ما آقاي پرورش را مي .كنم شما تشكر مي
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  27  نيكي به مادر و رؤيت بهشت  

مـا قـول    .خوب شد از زبان خود ايشـان شـنيدم   دانستيم و چقدر ايشان نمي
 كه اين مطالب را حتماً كيد خاص فرمودندأدانيم و حتي ت ايشان را صدق مي

ضبط كنيم و به جهت اصرار ايشان بنده مجددا با استاد پرورش تماس گرفته 
و به صورت تلفني شرح اين ماجرا را از ايشان ضبط صدا كردم كه نوارهـاي  

 .آن موجود است
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  1؛ اٍط ُمْستَقيمِصر  َعلىيس َو الُْقْرآِن اْحلَكيِم إِنََّك َملَِن اْملُْرَسليَن 

هستى، ) خداوند(سوگند به قرآن حكيم كه تو قطعاً از رسوالن . يس
  ).قرار دارى(بر راهى راست 

بـه   .روايـات زيـادي وارد شـده اسـت    » ياسين«در فضيلت سورة مباركه 
يكي از رموز موفقيت بسياري از بزرگـان اهـل معرفـت،     :حقيقت بايد گفت

  .ياسين بوده است مخصوصاً سورةها با قرآن كريم و  انس دائمي آن
بسـا   اين سوره كه قلب قرآن نام گرفته است، مخزن اسرار الهي اسـت و 

براي چگونگي تالوت و قرائت آن  .اسم اعظم الهي نيز در همين سوره باشد
  .نيز ختومات متعددي نقل گرديده است كه از حوصلة اين مقال خارج است

هاي اخير و با حمايـت معنـوي    هاي ارزشمندي كه در سال يكي از كتاب
توسـط جنـاب حجـت االسـالم و     ) حفظـه اهللا (رضا حكيمي  عالمه محمد

انتشار يافت و در  در اين رابطه »قلب قرآن«المسلمين عبداللهيان تحت عنوان 
  .مدت زماني كوتاه به چاپ دهم رسيد، بسيار جالب و خواندني است

ابطه اشاره مي كنم و سپس ا از باب تيمن و تبرك به دو حديث در اين رام
پيـامبر اكـرم   . به نقل خاطراتي از استاد پـرورش در ايـن زمينـه مـي پـردازم     
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  29  نياسيدر فضائل    

  :ياسين فرمودند در تأكيد بر قرائت سورة 6اسالم

ا في  لََودِدُت   تـي؛  إنسانٍ   ُكلِ   َقلِب   أهنَّ 1ِمـن امَّ
سـورة  دوسـت دارم كـه    

 .در قلب هر فردى از امتم باشد» ياسين«

  :اند نيز فرموده 7م صادقحضرت اما

هر چيـزى، قلبـى دارد و    2؛»يس«ٍء َقلباً، وإنَّ َقلَب الُقرآِن  إنَّ لُِكلِّ َشي

 .است» ياسين«قلب قرآن، 

و مركزيتي براي ادامـة  از آنجا كه قلب در وجود انسان نقش حياتي دارد 
 رود، سورة ياسين نيز كه قلب قرآن ه شمار ميو جوارح ب حيات و بقاي اعضا

تمـام   تي و مركزي دارد و به حقيقت عصارةچنين نقش حيا ،نام گرفته است
  .قرآن كريم است

   :اين آية شريفه است ترين آيه در اين سوره محوري

3؛ َسالٌم َقْوالً ِمْن َربٍّ َرحيم
 .سالمى كه سخن پروردگار مهربان است 

ين آيه به ا ،در هنگام تالوت سورة ياسينكه در اقوال مختلفي آمده است 
 ،سي و چهار مرتبه :اند و در جاي ديگر فرموده ،كه رسيديد آن را يكصد مرتبه

  .كنيدهفت مرتبه تكرار  كم دستو يا  ،يا چهارده مرتبه
اهللا با انـس بـا   ء شا به هر حال در اين اذكار و آيات، حقايقي است كه ان

 كـه  چنان ؛قرآن و با طهارت روحي و جسمي، براي انسان روشن خواهد شد
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  30  خاطراتي از استاد پرورش  

در توصـيف تـالوت فجـري و     از مرحوم آيت اهللا حاج شيخ مجتبي قزويني
من مدتي در فكـر معنـاي آيـة    « :فرموده بودند نقل شده است كه سحرگاهي

كه قـرآن فجـر هنگـام، ديـدني      بودم، اين1ً»الَْفْجِر كاَن َمْشُهودا  إِنَّ ُقْرآنَ «شريفة 
  ! شود يعني چه؟ است و مشهود مي

ـام فجـر پـرداختم    كه مدتي  تا اين . به مداومت در تالوت سـحرگاهان و هنگ
يعنـي   .كنم مشاهده ميها را به عينه  ، آنخوانم مي قرآن هرچه از آياتگاه ديدم  آن

  .شده است مقام شهودي براي ايشان حاصل مي
خواستم نقل كنم ايـن بـود كـه روزي در معيـت اسـتاد       اي كه مي خاطره

 .رفتـيم ) دامـت بركاتـه  (ضا حكيمي پرورش به ديدار حضرت عالمه محمدر
ـ   اوالً متقابـل   ةاين دو بزرگوار از دير زمان با يكديگر انس و آشـنايي و عالق

  .داشتند و ديدار اين دو مرد الهي واقعاً ديدني بود
 .بود» ياسين«از جمله مطالبي كه در آن مالقات مطرح شد، بحث سورة 

» ياسـين «هـاي   رهگشايياي از گ به همين مناسبت استاد پرورش نيز خاطره
  .را بيان داشتند

در زماني كه بنده نايب رئيس مجلس شوراي  :استاد پرورش اظهار داشتند
ايشـان   .خـواب ديـدم  در شبي استاد شهيد مرتضي مطهري را  .اسالمي بودم

 ،آقاي پرورش :يكي از بانوان نمايندة مجلس را به بنده نشان دادند و فرمودند
  .كنيد رسيدگي و حلشما مشكل اين خانم را 

من در همان حال كه جناب آقاي مطهري اين را به بنده : گفتند  ايشان مي
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  31  نياسيدر فضائل    

. خواهم منصرف شـوم  است و گاهي مي سنگيني فرمودند، احساس كردم امر
اند تا مبادا من  گاهي با دستشان پشت مرا گرفته مانند تكيه ;ا شهيد مطهريام

  .عقب نشيني كنم
خـانم شـما   : مجلس را خواستم و عرض كردم فرداي آن روز آن نمايندة

اري هستم، اگر كاري از دست من بـر  من آماده خدمتگز!  ؟چه مشكلي داريد
  .يد تا انجام دهميآيد بفرما مي

يد؟  يشما بر چه اساسي اين صحبت را مي فرما!  چطور؟: اين خانم پرسيد
خـواب  در را ديشب ) رضوان اهللا عليه(استاد شهيد مطهري  :من عرض كردم

  .ايشان به بنده توصيه فرمودند تا مشكل شما را حل كنم .ديدم
ـ  ،اي طـوالني كـرد   تا اين سخن را گفتم، آن خانم به گريه افتاد و گريه ه ب

كه حالتـان آرام   يد بيرون بعد از اينيخانم شما بفرما: طوري كه من به او گفتم
  .يد، تشريف بياوريديشد و توانستيد صحبت بفرما

: آمـد و گفـت   فت بيرون و پس از مدتي كه گريه كرد، مجدداًاين خانم ر
حقيقت اين است كه من مـدتي اسـت بـا شـوهرم اخـتالف داريـم و ايـن        

كنـيم و پـس از چنـدي آشـتي      اختالفات عميق شده است و گاهي قهر مـي 
كند و خالصه مـن ديگـر خسـته     كنيم و دوباره همين وضع ادامه پيدا مي مي

   !ار كنمك هدانم چ ام و نمي شده
، 3كه به ذهنم آمد به قم بروم و ضمن زيارت حضـرت معصـومه   تا اين

مزار شهيد مطهري بخوانم، بلكه روح ايشان مرا مدد فرمايد  كنارياسيني  سورة
اين كار را همين ديشب انجام  .و به بركت سورة ياسين مشكل من حل شود



  32  خاطراتي از استاد پرورش  

ئت كردم و عجيب دادم و سورة ياسين را بر سر مزار ايشان در حرم مطهر قرا
انـد و از   تاد شـهيد مطهـري بـه خـواب شـما آمـده      كه همين ديشـب اسـ   آن

  !يدياند مشكل مرا حل نما حضرتعالي تقاضا كرده
خيلي تالش كردم كه  ،شهيد مطهري ةمن به توصي: استاد پرورش فرمودند

البته از اين كارها زياد كرده بودم، ولي اين  .مشكل اين خانم و آقا را حل كنم
بارها آقا را خواستم و صحبت كردم، خانم را  .كي واقعاً صعب و مشكل بودي

كـم   كم. ردم و خالصه خيلي تالش كردمو گاهي با هم دعوتشان ك .جداگانه
 بـه  اما  ،خواستم از اين كار منصرف شوم مي هم گاهي .شدم داشتم نااميد مي

را محكم گرفته افتادم كه با دستشان پشت م ياد خواب استاد شهيد مطهري مي
   .بودند تا من عقب نشيني نكنم

را ادامه دادم تا به لطف الهي مسائل بين اين خـانم و   مذاكراتبه هر حال 
هـا اسـت كـه بـا خـوبي و       آقا مرتفع شد و آشتي واقعي كردند و اكنون سال

  .كنند خوشي زندگي مي
 در حضور استاد ،، استاد عالمه محمدرضا حكيميپس از نقل اين خاطره

يـد كـه   يبه جناب آقاي عبداللهيان بفرما: و فرمودند ندپرورش به بنده رو كرد
آمـوز   ه و درساي ارزنـد  خـاطره  .اين خاطره استاد را نيز در كتابشان بياورنـد 

هللا اين كتـاب نيـز بـا اقبـال آحـاد       بنده نيز همين كار را كردم و الحمد .است
  .رو شده است هجامعه روب

    !شكراهللا مساعيهم



        �6789 �6789 �6789 �6789     و ا345�و ا345�و ا345�و ا345�        ششششارزارزارزارز
امواِت َو ما فِي اْألَْرِض َو إِلَى ادمحم ُتْرَجُع اْألُُمور؛   1َو معلص ما فِي السَّ

ها و زمين است و كارها بدو  و از آن خداست هر چه در آسمان
  .بازگردانيده شود

در ترديد بودم كه بعـد از   ،كه ديپلم متوسطه را گرفتم بعد از آن 1362در سال 
ـيل بـه    هي را انتخاب كنم؟ آيا براي ادامةتحصيالت دبيرستاني چه رااتمام  تحص

ـا   علميه بـروم؟   قرآني به حوزة دانشگاه بروم؟ آيا براي تحصيل علوم ديني و ـا ب ي
  توجه به شرايط جنگي كشور همانند بسياري از جوانان، فعالً به جبهه بروم؟ 

تا  .ايم مشكل شده بودبر گيري تصميم ها در آن زمان افكار بنده بود و اين
كـه در آن زمـان   جناب آقاي پرورش  ،مشورت با استادم برايكه باالخره  اين

  .رفتمخانه به وزارت و مبه تهران آمدوزير آموزش و پرورش بود 
 :اسـتقبال كردنـد و فرمودنـد    از بنده كه قرار قبلي نداشتيم، به گرمي با اين
يك  دانم كدام نمي ام و مانده در بين سه راه :كار داري؟ عرض كردم هخوب چ

  .يديخواهشمندم شما بنده را راهنمايي فرما .را انتخاب كنم
ـان   .جالب بود بسيار رهگشا و برايم پاسخ ايشان  مطلـب كليـدي و  يـك  ايش

  .استفاده كنم آنها از  گيري براي هميشه در تصميم تافرمودند  برايم بيان اساسي را
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  34  خاطراتي از استاد پرورش  

يشه آن راهي را انتخاب كنيد كه از آن شما در انتخاب مسير، هم :فرمودند
 هر ،بنابراين .چون هدف تقرب به پروردگار است ؛رسيد راه زودتر به خدا مي

  .كند آن را انتخاب كنيد تر مي كاري كه شما را به خدا نزديك
 ،با اين بيان در آن مقطع تكليف من روشن شد كه بايـد بـه جبهـه بـروم    

آيا شـما خودتـان نيـز بـه      كردم كه الؤس وليكن در اين هنگام بنده از ايشان
  !ايد؟ همين طريق عمل كرده

. گويم ولي ايشان تصور كردند من مقام وزارت را مي ،بنده كلي بود سؤال
بنـده وزارت را انتخـاب نكـردم،    ، بالفاصله با قوت فرمودند خيـر  از اين رو

هنر، شـهيد  وزارت را بزرگاني مانند شهيد بـا  .انتخاب بنده از ابتدا معلمي بود
   .ديگران به بنده تكليف كردند رجايي و

عشق من از اول معلمي بوده است  دانم و من حقيقتاً معلمي را شغل انبيا مي
 مانند، دوردست اي اگر بنده را مخير بگذارند كه بروم در نقطه هم همين اآلن و
ت يا وزير آموزش وپرورش باشم، به واهللا خدا شاهد اسـ  معلم باشم و» ابرقو«

  ! دهم ترجيح نمي در ابرقو سر سوزني وزارت را بر درس دادن
ارزش  از طرفي اهميت معلمي و .اين بيان استاد بسيار حائز اهميت است

 ،مناصب ها و از طرفي عدم تعلق ايشان به پست رساند و تعليم وتربيت را مي
ار د اگـر هـم مسـئوليتي را عهـده     .هـا را  امثال اين از قبيل وزارت و وكالت و

  .خدمت به مردم است هستند، صرفاً از باب اداي وظيفه و
شـغل   حقيقتاً 1حضرت امام خميني استاد پرورش معلمي را طبق فرمودة

نفوس و تعليم  رسالت تزكية طور كه انبيا  دانستند و معتقد بودند همان انبيا مي



  35  معلمي ارزش  و اهميت  

يـد  اي دارند و با دار هستند، معلمان نيز چنين وظيفه كتاب و حكمت را عهده
  .گام بردارند نيز در جهت تزكيه همراه با تعليم و تعلم

ايشان به حق، رسالت معلمي را بـه نحـو احسـن اجـرا كردنـد و طيـف       
ب و انقالبي را در طول حداقل چهـار دهـه پـرورش    وسيعي از جوانان مهذّ

بيان و مباحث علمي  آوازة. كالس درس ايشان منحصر به مدرسه نبود .دادند
از در سطح كشور حداقل در بلكه از ديرب ،نه تنها در اصفهان و عقيدتي ايشان

  . گان فكري و پيشتازان انقالب اسالمي مطرح بوده استبين نخب
اهللا مطهـري،   مانند عالمه طباطبايي، شهيد آيتههايي  شخصيت از اين رو

ح و ديگـران بـه   اهللا بهشتي، عالمه محمد تقي جعفري، شهيد مفـت  شهيد آيت
از منظر فضل و دانش داشتند و مكاتبـات و مـراودات    گرشياستاد پرورش ن

 ازعلمي ايشان با نامبردگان قبل از پيروزي انقالب اسالمي و اوايـل نهضـت   
   .كند حكايت مياين موضوع 

به هر حال استاد پرورش معلمي دانشمند بـود كـه در تربيـت و تهـذيب     
اعـالم  ي ايشـان  جوانان نقش به سزايي ايفا كرد و هرگاه مجلسي از سـخنران 

معارف ناب قرآني گـرد شـمع وجـود او حلقـه      شد، صدها جوان شيفتة مي
  .شدند مند مي زدند و عاشقانه از خرمن دانش و عرفان او بهره مي

ديد،  اين نكته را نيز اضافه كنم كه استاد پرورش هر انساني را يك فرد نمي
   :فرمايد چرا كه قرآن كريم مي ؛ديد بلكه يك جهان مي

 ،حيات بخشدانساني و هركس به  1؛َمْن َأْحياها َفَكأَنَّام َأْحيَا النَّاَس َمجيعاً  وَ 
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  36  خاطراتي از استاد پرورش  

 . مردم حيات بخشيده باشد ةهم به چون كسى است كههم

استاد پرورش معتقد بود يك معلم هنگامي كـه بـه    ،اساس همين تفكر بر
 سـي بلكه با  ،آموز طرف نيست نفر دانش بيست يا سيبا  ،رود سر كالس مي

  .هاست تمام انسان ةاش به انداز هر انساني ارزش وجودي .جهان طرف است
هيچ معلمي نبايد كار خود را كوچك بشمارد، بايد بداند كه  بر اين اساس،

ست و بايستي تمام تالش خـود را در جهـت   ارو  هاي جهاني روبه با ظرفيت
  . كار بندده ها ب متبلور كردن استعدادهاي آن

آمـوز و مخاطـب    اگر معلمي، ديدگاهش نسبت به دانش :فرمود ايشان مي
نوع رفتارش نيز متفاوت خواهد شد و با مطالعه بـه   خود چنين باشد، مسلماً

االت آنـان بـا صـبر و    ؤبـه سـ   ،گويـد  رود، با احترام سخن مي سر كالس مي
ها  گاه از رنج و محنتي كه در راه ساختن انسان گويد و هيچ حوصله پاسخ مي

  :داند كه شود و مي د، ناراحت نميشو متحمل مي

  ر بود حق را مصطفيمير آخُ

  الجـرم اغـلب بال بـر انبياست

  ها را مروض كرده است تا نفس

  اي ـد رياضت بارها باشـر كجـه
 

  بهر استوران نفس پر جفا  

  كه رياضت دادن خـامان بـالست

  زين ستوران بس لگدها خورده است

  1اي از لگـدهـايـش نبـاشد چـاره
  

  
 

                                                
   .دفتر چهارم ،مثنوي معنوي .1
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  1؛ اْملُْؤِمنين
. دهيم گونه پاداش مى ما نيكوكاران را اين! سالم بر آل ياسين

  .ترديد او از بندگان مؤمن ما بود بى

، حضرت نبي مكرم اسالم ، در سالروز خجستة1392 بيست و نهم دي ماه
 خـانوادة بـه اتفـاق    7و ميالد امام صادق 6محمد مصطفي ،تمي مرتبتخ

چند  .يمبا چهار نفر از مراجع عظام تقليد قم ديدار كرد ،مرحوم استاد پرورش
  .ها حاصل نشد به وقت ديگري موكول شد نفر ديگر هم كه فرصت ديدار آن

دارها حائز اهميت بود، مطالب بسيار ارزشمند و گرانسنگي اما آنچه در اين دي
ـبحاني، جـوادي آملـي و      بود كه حضرات آيات عظام مكارم شيرازي، جعفـر س

  .گرامي قمي در تجليل از شخصيت مرحوم استاد پرورش بيان فرمودند
دارد ) دامت بركاتهم(تقليد با توجه به اهميتي كه فرمايشات مراجع معظم 

يز در اين ديدارها توفيق حضـور داشـتم، نگـاهي اجمـالي بـر      حقير ن و بندة
سخنان آنان خواهيم داشت و سپس به بيان خـاطراتي بـه اقتضـاي مباحـث     

  .مطرح شده خواهيم پرداخت
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  38  خاطراتي از استاد پرورش  

مرحـوم اسـتاد   : كيد فرمودنـد أمكارم شيرازي ت العظمي حضرت آيت اهللا
در مسـير  و از ابتدا تا آخر زندگي خـود   اي بود پرورش شخصيت فوق العاده

  . گاه مسيرش را تغيير نداد صحيح انقالب بود و هيچ
نمايـانگر   ،پيام رهبر انقالب به مناسبت درگذشـت ايشـان  : ايشان افزودند

ايـن   كـه  اي بود كه از استاد پرورش داشتند و بايد گفـت  شناخت همه جانبه
  . پرفيض و كم نظير بود و پرمعنا ،پيام

م اسـتاد پـرورش بـه عبـادات و     اهللا مكارم شـيرازي اهتمـا   حضرت آيت
دات ايشان به نماز شـب و  تقي: معنويات را مورد ستايش قرار داده و فرمودند

ول داري، زيارت عاشـورا و خـدمتگزاري بـه مـادر در طـ      تهجد و شب زنده
خـود و   ياميدوارم خداي متعـال ايشـان را بـا اوليـا     .زندگي قابل توجه بود

  !شهداي راه اسالم محشور فرمايد
هاي  مرحوم استاد پرورش در بيان خطابه: ان همچنين تصريح فرمودندايش

كرد و جلسات ارزشمندي در راسـتاي   ديني بسيار قوي و پرشور صحبت مي
كرد و خيـل عظيمـي از جوانـان و     ترويج قرآن و معارف اسالمي برگزار مي

هـاي ايشـان    هاي انقالب از سخنراني دانشجويان و عموم مردم در طول سال
  .مند بودند ره بهرههموا

إِنَّ الَّذيَن « جعفر سبحاني نيز با اشاره به آية شريفة العظمي اهللا حضرت آيت
اِحلاِت َسيَْجَعُل  ْمحنُ   َهلُمُ   آَمنُوا َو َعِمُلوا الصَّ مرحوم استاد پرورش را از  1،»ُودTا  الرَّ
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  39  تجليل مراجع عظام تقليد از استاد  پرورش  

د و هم مني بوؤآقاي پرورش، هم انسان م: مصاديق اين آيه دانستند و فرمودند
و خداي متعال هم به همين سـبب محبـت او را در    .داد عمل صالح انجام مي

اي براي او برگزار شد كه در حد  قلوب مردم قرار داد و ديديد كه تشييع جنازه
  .تشييع مراجع تقليد بود

در مجلس خبرگان قانون اساسي كه چهار ماه در خـدمت   :ايشان افزودند
كه يك قانوني تنظيم شود كه  پرورش اين بودفكر مرحوم  ةايشان بوديم، هم

در مجلـس كمتـر سـخن     .ها را مين كند و هم آخرت آنأهم دنياي مردم را ت
 .و محكم بود بسيار مفيد، عالمانه ،گفت اما هرگاه سخن مي ،گفت مي

كيد داشتند كه استاد پرورش دانشمندي بود كه در أسبحاني ت العظمي آيت اهللا
شاء  ان. شاگردان زيادي تربيت كرد ات بسيار خوبي داشت وبعد تربيتي نيز توفيق

ـان هـم          كه كار خيري اهللا هر ـام دهنـد، ثـواب آن بـه ايش ـان انج ـاگردان ايش ش
  .گردد برمي

جوادي آملي نيز در ارتباط بـا اسـتاد پـرورش     العظمي حضرت آيت اهللا
چـرا   ؛حيات و ممات براي افرادي مثل استاد پرورش يكسان است: فرمودند

   :اند ه فرمودهك

هُر، أعياُهنُم َمفقـوَدٌة، وأمثـاُهلُم فِـي الُقلـوِب  الُعَلامُء باقوَن ما َبِقَي الدَّ
1َموجوَدٌة؛

انـد، پيكرهايشـان از ميـان     تا دنيا باقى است دانشمندان باقى 

 .ماند ها مى رود، اما يادهايشان در دل مى

كيـد  أايشـان ت  .شود اين حديث شريف، حتي شامل شاگردان علما نيز مي
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  40  خاطراتي از استاد پرورش  

بزرگان، معارف  و بود كه اوالً در ارتباط با علما استاد پرورش كسي :فرمودند
  .رابعاً عمل كرد و ،ثالثاً متخلق شد و ،ثانياً باوركرد و ،عترت را دريافت قرآن و

آقاي پرورش از جمله كساني نبود كه خود بنشـيند  : ايشان اضافه فرمودند
مـن   :گفت سپس مي رفت و خودش راه را مياول به ديگران بگويد برويد،  و

رونـد كـه خـودش     مردم پشت سر چنين كسي راه مي و .رفتم شما هم بياييد
گاه چنين كسـي   آن. ها هم در متابعت از او حركت كنند اول حركت كند و آن

  !نه قاعد ،را قائد گويند
ضمن دعا براي علو درجات استاد  ،جوادي آملي در پايان العظمي آيت اهللا

دست پروردگان ايشان همچنان  پرورش، اظهار اميدواري فرمودند شاگردان و
  .راه اين مرد بزرگ را ادامه دهند

آشـنايي بنـده بـا    : حضرت آيت اهللا گرامي قمي نيز طي سخناني فرمودند
در آن زمان براي بنده . شود مربوط ميبه بعد  1347هاي  استاد پرورش به سال

مكـرر بـه اصـفهان    ني احمديه و ديگر جاهـا  دي در كانون علمي وسخنراني 
   .شدم دعوت مي

كنـد   اوالً سـعي مـي   .طـور مشـخص ديـدم   ه من در ايشان دو جهت را ب
بـه همـين    دريافـت كنـد و   معارف را از مبدأ وحياني آن خوب فرا بگيـرد و 

هميشه تـالش  ثانياً  و .بزرگان بود مراوده با علما و جهت بسيار اهل مطالعه و
كه كسب كرده اسـت بـه ديگـران نيـز      را معارفي هاي خود و فتهكرد تا يا مي

معـارف را   اين ويژگي عناصر فرهنگي است كه بايد مطالب و و .منتقل نمايد
  .به ديگران هم آموزش بدهند خوب دريافت كنند و
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مند بود كه  استاد پرورش اوالً از نعمت سيادت بهره: ايشان اضافه فرمودند
اهتمام خوبي بـه   بود و :بيت اً اهل توسل به اهلثاني و ،نعمت بزرگي است

خوشبختانه شيعيان از ايـن   و .ادعيه داشت ديگر زيارات و زيارت عاشورا و
 ،چرا كه بعضي از گناهان هيچ راهي براي زدودن ندارند ؛جهت موفق هستند

  :خوانيم كبيره مي در زيارت جامعة .شويم متوسل :بيت كه به اهل اين جز

 ؛ إِنَّ َبيْنِي َو َبيَْن ادمحم َعزَّ َو َجلَّ ُذُنوباً َال َيأْتِي َعَليَْها إِالَّ ِرَضاُكم  ادمحمَيا َولِيَّ 
ـاى شـما آن را محـو      يا ولى اهللا ميان من و خدا گناهانى هست كه جـز رض

 .كند نمي
شـايد هـم    .، فوق تعبد استدهد كه حتي توسل اين موضوع نشان مي و

ولي به هر  ،تعبد به معناي واقعي آن شايد حاصل نشود دليل آن اين باشد كه
ها تا بتواننـد خـود را    حال اين توسالت و زيارات، فرصتي است براي انسان

   .يد طواليي داشت :بيت سل به اهلدر تو پاك كنند و استاد پرورش حقيقتاً
ع معظم تقليد در توصيف شخصيت اسـتاد پـرورش بسـيار    سخنان مراج
   .يت و گوياي منزلت ايشان در جامعه و در نزد بزرگان استعالي و حائز اهم

 ،ام ها از نزديك با استاد پرورش حشر و نشر داشـته  بنده حقير نيز كه سال
شـيفتگي بسـياري از    ام و اصـالً  و كماالً در ايشان يافته ها را تماماً اين ويژگي

   .شاگردان نسبت به استاد در پرتو همين معاني بوده است

  7777رم امام رضازيارت ح

به سفرهاي زيارتي فوق العاده  عالقه داشت و مكـرر بـه حـج و عمـره     
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مشرف شد و در مدينـه منـوره و در بيـت اهللا الحـرام حـاالتي داشـت كـه        
از ميقات مسجد شـجره تـا سـعي     .بودمآن خوشبختانه بنده از نزديك شاهد 

رفـه و  خدا و ديگر مناسك تا شب عرفه و روز ع ةصفا و مروه و طواف خان
همه توصيف خـاص خـود را دارد و    ،مشعرالحرام  و رمي جمرات و قرباني

   .خدا توفيق دهد
در زيارت ادب و سـلوك   .وافري داشت عالقة 7به زيارت مشهدالرضا

در مـدخل   معمـوالً  .شد نمي 7بالفاصله وارد حرم مطهر امام .خاصي داشت
ان اشـك  نشسـت و مثـل بـار    مـي  خواننـد،  ورودي حرم كه اذن دخول مـي 

   .ام شدت بكاء ايشان را در كمتر كسي ديده واقعاً .ريخت مي
بسـا در   .ايـم  يم ايشان از بكائين روزگار بود، حرف گزافي نگفتهياگر بگو

هـاي   در سفرهاي زيـارتي و در حـرم   .كرد بعضي روزها چندين بار گريه مي
   .مطهر كه ديگر جاي خود داشت

شد و  معطل مي 7م امام رضاشايد دو ساعت تمام در مدخل ورودي حر
 باسپس  .شد شان خيس ميريخت و چندين دستمال از اشك پيوسته اشك مي

و باز  .شد حالتي بسيار متضرعانه وارد حرم مطهر شده و به زيارت مشغول مي
   .هم اين حالت انابه و تضرع ادامه داشت

 هـا تمـام شـد و    كه زيـارت  در سفري كه در معيت ايشان بودم، پس از اين
م سرو دستان خـود را  خارج شويم، ديد  7خواستيم از حرم مطهر امام رضا مي

را  ;منوره گذاشته و ملتمسانه و با اشك ريزان ايـن شـعر حـافظ    به ديوار بقعة
  : خوانند مي
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  كه سر كوي تو از كون و مكان ما را بس    از در خويش خدايا به بهشتم مفرست

انست و از فرط لذتي كه در حرم د را از بهشت باالتر مي 7حرم امام رضا
داد و ايـن بيـت شـعر     داشت، آنجا را به بهشت ترجيح مـي  7مطهر رضوي

كه بـاب  كرد كه از اين در  كرد و عاجزانه تقاضا مي زيباي حافظ را زمزمه مي
  . جاست چرا كه كوي پروردگار همين اهللا است، جاي ديگري نرود؛

َضا اْملُْرَتَضى  َسىاللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى َعلِيِّ ْبِن ُمو تَِك َعَلى   اْإلَِمامِ   الرِّ التَِّقيِّ النَِّقيِّ َو ُحجَّ
ـِهيِد َصـَالًة َكثِيـَرًة َناِمَيـًة َزاكَِيـًة  يِق الشَّ ـدِّ َمْن َفْوَق اْألَْرِض َو َمْن َحتَْت الثََّرى الصِّ

  !َلى َأَحٍد ِمْن أَْولِيَائِكعَ  ُمتََواِصَلًة ُمتََواتَِرًة ُمتََرادَِفًة َكأَْفَضِل َما َصلَّيَْت 



        ا���د �ورش & 9=�م د�K و HIJعا���د �ورش & 9=�م د�K و HIJعا���د �ورش & 9=�م د�K و HIJعا���د �ورش & 9=�م د�K و HIJع
عاً َو خيَفًة َو ُدوَن اْجلَْهِر ِمَن الَْقْوِل   َو اْذُكْر َربََّك في َنْفِسَك َتَضرُّ

  1؛بِالُْغُدوِّ َو اْآلصاِل َو ال َتُكْن ِمَن الْغافِلينَ 
و آرام، پروردگارت را در دل خود، از روى تضرع و خوف، آهسته 
  !صبحگاهان و شامگاهان، ياد كن؛ و از غافالن مباش

ـاد  از يكـي  گرديد، اشاره گذشته مطلب در كه طور همان ـتاد  وجـودي  ابع  اس

  .بود : بيت اهل زيارت و نيايش و دعا هنگام در ايشان تضرع حالت پرورش
 حتـي  .بود شده نهادينه او وجود در موضوع اين و بود خدا ياد به هميشه

 و نبود غافل خدا ياد از ،بود هم شخصي و روزمره كارهاي مشغول كه هنگامي
 ةملكـ  ناميـدش، مـي  جهـان  محبـوب  كـه  عـالم  پروردگـار  به دلبستگي اين

 .بود گرديده اش وجودي
 ماجراها اين شرح بتوانم تا خواهممي خدا از و .نيست اغراق گويم آنچه مي

 .بود 2» رؤيتُه  اللّه  ن يذَكِّرُكُمم « شريف حديث مصاديق از حقيقتاً او. بگويم را
 بر خوشا .انداختمي خدا ياد به را شما ديدارش كه بود كساني جمله از يعني
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 و قـرآن  معـارف  كسـب  پرتو در را همه اين و !داشت مصفايي دل احوالش،
 ادعيـه  و 7سـجاد  امـام  ةسـجادي  صـحيفة  و 7اميرمومنـان البالغـة   نهـج 

   .ودب آورده دست به :معصومين
 من: فرمودند بنده به ايشان خود كه بود حدي به قرآن با ايشان آشنايي عمق
 حـد  بـه  يـك  هيچ ولي ،امكرده مطالعه را قرآن تفسير كامل دوره سي حداقل

 .امكرده مطالعه بارها هم را تفسير اين .رسدنمي »الميزان« تفسير
 را آن ةادام كردي،يم قرائت را ايآيه هر يعني .بود قرآن حافظ عمالً ايشان 
 و بـود  واجبـات  اوجب از قرآن مفاهيم درك او براي .كند قرائت توانستمي

 و چشيد را آن درك شيريني و لذت فهميد و بايد را قرآن آيات كه بود معتقد
 و ايمان به جان عمق از به آن آيه، هرگاه .كرد جان نوش آن آيه را تقحقي در

 .هستم قرآن حامل من بگويد توانديم باشد، آن به عامل و برسد باور

 معاني و مفهوم درك اما داشتند، اهتمام قرآن تالوت به كه اين ضمن ايشان

 آيات فهم در قرآن واقعي شيريني كه بودند معتقد و دانستندمي اصل را آيات

 اين هرچند نيست، آن ظاهري و سطحي تالوت با قياس قابل اصالً و است آن

  .دانستندمي فهميدن مقدمة را مهم
 است الهي آيات تبيين و تفسيرً  عمال ايشان هايسخنراني غالب رو اين از 

 و تلطيف عارفان و شاعران اشعار با و گيردمي جان :بيت اهل احاديث با كه
  . شودمي تزئين
 شامل را كريم قرآنروايت شده است كه  7حسين امام از زيبايي ديثح

 ما :فرمودندمي پرورش آقاي .كندمي معرفي حقايق و لطايف اشارات، عبارات،
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 عميق قرآن در .برسيم هم مراحل بقية به و نشويم متوقف عباراتمرتبة  در بايد

 .برسيم هم آن حقايق و لطايف بهـ  شاءاهللا ان ـ  تا شويم

كه  قرائتي المسلمين و االسالمجحت جناب از پيش هاسال كه دارم خاطر در
 در پرورش آقاي ينا: فرمود شنيدم كه مي بود، پرورش داستا منزل جنب منزلشان

 قـرآن  آيـات  از بحثـي  و رسـم مي ايشان خدمت من هرگاه .ماست همسايگي

 كـه  كننـد مـي  ارائه قرآن از زيبايي و جالب هايبرداشت ايشان بينممي شود، مي
   .دارد تازگي و است جديد قرآن، تفاسير در مطالعه سال همه اين از بعد نم براي

 استاد بزرگداشت همايش در عسكراوالدي اهللا حبيب استاد جناب فرمايشات

ـين  در بياناتشان در يشانا. است موجود پرورش، ـيت  تبي ـتاد  شخص  پـرورش  اس

ـارف  يك و قرآن مفسر يك را ايشان ام: فرمودند مي ـالك  ع ـيم  مـي  س  از و شناس
  . اندآورده جلسه آن در هم را مثالي شاهد .ايمبرده هابهره ايشان تفسيري اشارات
 ببيند استاد بايد انسان كه بودند معتقد پرورش استاد كه كنم اضافه هم را اين

 علما از بسياري محضر نيز خودشان و نيست ممكن استاد بدون طريق اين طي و

 بودند بهشتي اهللاآيت مظلوم شهيد از ثرأمت همه از بيشتر اما بودند، كرده درك را

 .داشتند ارتباط و انس با ايشان بودن همشهريواسطة ه ب جواني ابتداي از كه
 حائز نيز ;طباطبايي عالمه حضرت و مطهري شهيد با ايشان ةمراود البته 

 تفسـير  صـاحب  بـا  را خود تفسيري هايبرداشت بارها و است بوده اهميت

 از و انـد گذاشـته  ميـان  در ايمكاتبـه  يـا  حضـوري  صـورت  بـه  »الميـزان «
 بياني هاسخنراني غالب در كه طوري به اند،برده هابهره له ظممع هاي راهنمايي

 .گرديدمي نقل ايشان از ايخاطره يا و طباطبايي عالمه حضرت از
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 بـاالي  مراتب در كه حال عين در پرورش استاد، بگذريم كه ها اين ةهم از

 آنچنـان  ضـعيف  و ذليل عبد يك مانند انابه و دعا مقام در بود، دانش و فضل

 .خوردمي غبطه ايشان عتضر و ندبه حالت به واقعاً انسان كه گريست مي

 عارف انسان يك بود معتقد و داشت ايويژه اهتمام كميل دعاي قرائت به

 و بهتـرين  دعـاي كميـل   نمايد، تضرع عالم پروردگار پيشگاه در بخواهد اگر
 شـب   سحرهاي را كميل دعاي خاص وقت ايشان .دارد را مضامين زيباترين

 و نبودنـد  موافـق  زيـاد  شـب  اول در دعـا  ايـن  قرائت با و دانستندمي جمعه
 .شود خوانده سحر دل در كه كندمي ايجاب دعا اين روح :فرمودند مي

 اصفهان مردم بين در كميل دعاي به اهتمامكه  كنم اضافه را نكته اين البته

 رهبـر  بـه  زيرو :فرمودنـد  كه شنيدم پرورش استاد از و دارد ديرينه ايسابقه

، آقـا  :كردم عرض ـ مدظله العالي ـ    ايخامنه اهللاآيتحضرت  ،انقالب معظم
 تنهايي به اصفهان شهر همين فقط .نباشيد انقالب اين انساني نيروي نگران شما

  .كند مينأت را انقالب انساني نيروي است قادر
 و اسـت  ساله صد چند اصفهان مردم دينداريريشة  كه ندداد توضيح بعد

 در شـد،  باب اسالمي انقالب پيروزي از پس شهرها اكثر در كميل دعاي اگر
 زمان از خوانند،مي سحر دل در هم آن فوالد تخت در كه كميلي دعاي اصفهان

 و اندكرده خو زمان دير از عبادت و دعا با مردم اين و دارد ادامه كنون تا صفويه
 جنـگ  طـول  در حـق  بـه  و هستند جانفشاني به حاضر، باشد الزم لحظه هر

 .كردند ثابت را مهم اين نيز تحميلي
 دنيـا  كجاي در كه فرمودند اشاره مطلب اين به نيز 1خميني امام حضرت 
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 دوش بـر  را شـهيد  سيصـد  روز يك در كه كنيدمي پيدا اصفهان مانند شهري

  !كنند حمل خود
 شـهر  مسـاجد  بين در را شهيد سيصد كه شبي آن دارم خاطره ب خوبيه ب

 آن در مـا  ،بـود  مهمان شب يك خود محله در شهيد هر و بودند كرده قسيمت
 شـهيد  مطيـع،  شـهيد  ماننـد  هـا  آن از بعضي كه شهيدان اين ديدار براي شب

 از و اسـالمي  جمهـوري  حزب هايبچه از ديگران و هدايت شهيد رضايت،
  .رديمك بيتوته آنجا در صبح تا و رفتيم مساجد به بودند، پرورش استاد شاگردان
 رودهـاي  ماننـد  و شـده  مجتمـع  شـهر  مساجد در مردم نيز هنگام صبح 

 اصفهان فوالد تخت در واقع شهدا گلزار سمت به شهر نقاط تمام از خروشاني

 بـه  جمعيـت  و بـود  مـاتم  و عـزا  يكپارچه اصفهان روز آن در. شدند سرازير
 .بود روز زيباترين من براي و كردند تشييع را شهيد سيصد اين ميليوني صورت

 و يكدل همه خداست، با ملت و ماست با خدا كرديممي احساس روز آن در
 . ...معراجيان بدرقة در شهدا گلزار سوي به و خدا، سوي به يكرنگ

 اسـتاد  شـاگردان  از كه مطيع شهيد عزيزم دوست از دانممي مناسب بسيار

 شهيد اين ازةجن .بود گرانقدر بسيار كه بكنم يادي جا همين در بودند پرورش

 زيادي جمعيت شب اول در .آوردند اصفهان ملك مسجد به شب آن را عزيز

 در ايشان با مطيع شهيد دوستان از نفر سه ما تا رفتند همه تدريج به ولي ،بودند
  .داشتيم قرآن تالوت ةبرنام صبح اذان تا و مانديم مسجد
 هر كردم رضع مطيع شهيد به و بستم را قرآن بوديم، شده خسته سحرگاه 
اين  .كردم باز را قرآن نيت همين با .بخوانم تا بياور داري دوست را قرآن جاي
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  :آمد شريفهة آي

ُسوَل   اهللاَ  ُيطِعِ   َو َمنْ  َفأُولئَِك َمَع الَّذيَن َأْنَعَم اهللاُ َعَليِْهْم ِمَن النَّبِيِّيَن َو   َو الرَّ
احلِ  َهداِء َو الصَّ يقيَن َو الشُّ دِّ و كسانى كه  1يَن َو َحُسَن أُولئَِك َرفيقاً؛الصِّ

از خدا و پيامبر اطاعت كنند، در زمره كسانى از پيامبران و صديقان 
ايمان، [و شهيدان و شايستگان خواهند بود كه خدا به آنان نعمت 

 . داده؛ و اينان نيكو رفيقانى هستند]  اخالق و عمل صالح
 و بود آيه اين در مطيع شهيد اميليف ةكلم ةريش هم. بود مناسب بسيار آيه

 پيـامبران،  بـا  و شهداست از اكنون هم وي ي بر اين مطلب بود كهتصديق هم

   .است محشور شهدا ديگر و صديقين و صالحان
 را قـرآن  گـرفتم  تصـميم  باشد، آمده اتفاقي شايد آيه اين كردم تصور بتداا
 بايـد  مجدداً باشد، آيه اين به مطيع شهيد نظر واقعاً اگر كنم، باز دوباره و بسته

 كردم پيدا يقين و كردم تكرار را كار اين بار سه تا خالصه و بيايد صفحه همين

 چه با ثانياً و هستم شهدا جزء اوالً من بگويد خواهدمي و دارد پيام مطيع شهيد
  .هستم رفيق اينجا در كساني

  !اجمعين عليهم اهللارضوان
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,L� ( �MNO,L� ( �MNO,L� ( �MNO,L� ( �MNO    #PQ#PQ#PQ#PQِـ        
َو َمْن َيْقتَِرْف َحَسنًَة   ْسئَُلُكْم َعَليِْه أَْجراً إِالَّ اْملََودََّة فِي الُْقْربى ُِقْل ال أَ 

  1؛َنِزْد لَُه فيها ُحْسناً إِنَّ اهللاَ َغُفوٌر َشُكورٌ 
هيچ پاداشى جز مودت نزديكان ]  در برابر ابالغ رسالتم[از شما : بگو

اش  نيكى كند، بر نيكى و هر كس كار. خواهم را نمى]  يعنى اهل بيتم[
افزاييم؛ يقيناً خدا بسيار آمرزنده و عطاكننده پاداش فراوان در برابر  مى

  . عمل اندك است

ـ  6عشق و دلدادگي استاد پرورش نسبت به پيامبر اكرم ـ  ةو ذري او  ةطيب
هـا و سـلوك عملـي     در اكثر سـخنراني  بسيار وافر بود و بروز و ظهور آن را

  . ديديم ايشان مي
جواني ايشان منتشر گرديد،  هايي كه از استاد پرورش در دورة بن كتااولي

هـاي ارزشـمندي در    بسـيار كتـاب   بود كه» علي در مدينه«و » پيامبر در مكه«
  .منين علي استؤو اميرالم 6ت شخصيت پيغمبر اكرمشناخ

 ،سخنراني و يا تـدريس در مدرسـه و دانشـگاه    ضمنبسيار از اوقات در 
شـد و اشـك از چشـمانش     منقلب مي :بيت مايشات اهلهنگام بيان فر در

بيـت   اين امر حاكي از عشق عميق ايشـان نسـبت بـه اهـل     .گرديد جاري مي
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  . بود :عصمت و طهارت
در سفر به مشـهد و تشـرف    ،اي از اين عشق و دلدادگي به نمونه پيش از اين

وج اين وضعيت در سفر كـربال و نجـف بـه ا    .اشاره كرديم 7به حرم امام رضا
  . خواهد جان به جان آفرين تسليم كند طوري كه گويي ميه ب ،رسيد ميخود 

خواني حضرت  رنگ ايشان در هيئات مذهبي و مجالس روضه حضور پر
  . گوياي همين عشق و دلدادگي است 7اباعبداهللا الحسين

معارف و شخصيت معنوي استاد پرورش گرديـد،   از جمله كساني كه شيفتة
اسـت كـه    :بيت ، از شاعران و مرثيه سرايان اهلي انسانيجناب استاد حاج عل

ـات و محافـل رابـه      حقيقتاً مريد استاد پرورش شد و سعي نمود تا برخـي جلس
   .مندي از خرمن علم و دانش و معرفت استاد تشكيل دهد منظور بهره
صنف لباس  لس سخنراني استاد پرورش در حسينيةها مجا اي از آن نمونه

هايي كه در منزل خود جناب آقـاي انسـاني،    و يا سخنرانيهاي تهران  فروش
هـا بـه    توصيف اين مجـالس و سـخنراني   .شد، بود ها برگزار مي جمعه شب

بسـيار پرشـور و    جلسـات . گفتن نيست، فقط با شنيدن و ديدن ميسر اسـت 
عارفانه و ماالمال از عشق ورزي دلسـوختگان و شـيفتگان آسـتان حضـرت     

  .بود 7اباعبداهللا حسين
در اين مجالس ابتدا استاد پرورش با بيانات عالمانه و عارفانه خود همگان 

رسـيد و صـداي    مـي خود كم هيجان جلسه به اوج  كردند و كم را سيراب مي
شد و اين بار نوبـت بـه حـاج علـي      مجلس شنيده مي گريه از گوشه گوشة

سـينه  خود ايـن جمـع    گونة هاي محتشم رسيد كه با اشعار و مرثيه انساني مي
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  . سوخته را به فيض برساند و يا بهتر بگوييم مست فيض نمايد
نشسـت و بـه    استاد پرورش نيز پس از سخنراني هميشه پـاي منبـر مـي   

پرداخت و مثل ابـر   گويي جناب آقاي انساني مي سرايي و مرثيه استماع مديحه
  .كرد اي مي هاي مستانه گريه ريخت و حقيقتاً بهاري اشك مي

سـرايي جنـاب آقـاي حـاج علـي انسـاني را بسـيار         رثيهاستاد پرورش م
اين آقاي انساني هم به شعرش عنايت شـده  «: فرمود پسنديد و به بنده مي مي

بـا   بينيد كه هر وقت و هر كجا بخواند، كامالً و مي ،است و هم به  خواندنش
  » .شود ديگران متفاوت است و جلسه جور ديگري مي

ت مذهبي، شور و شعور را بـا هـم   چقدر خوب است كه جلسات و هيئا
كنـار   داشته باشند و سعي كنند از بهترين دانشـمندان و سـخنوران دينـي در   

استفاده كنند تا در پرتـو ايـن شـور و     :بيت بهترين مادحين و ذاكرين  اهل
 :بيـت  آيد، جوانان و مستمعين از معارف قرآن و اهل احساسي كه پديد مي

  . نيز بهره كافي ببرند
بايـد   خواهنـد جاذبـه داشـته باشـند، اوالً     ها هم اگر مـي  خنرانالبته س

استاد پـرورش    .كند مطالعه داشته باشند و صرف محفوظات كفايت نمي
براي هر سخنراني كه داشتند، شـايد حـدود يـك صـد سـاعت مطالعـه       

، بودهاي ايشان بسيار پرمغز و قابل استفاده  سخنراني از اين رو .كردند مي
هماننـد   .قابل كتاب شدن اسـت  از نوار پياده شود، عيناً طوري كه اگره ب

كتـاب   ها عيناً هاي استاد شهيد مرتضي مطهري كه بسياري از آن سخنراني
  . شده است

طـور    ايـن  .است» فن بيان«ها بايد داشته باشند،  ويژگي دومي كه سخنران
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  گر قرآن بـدين نمـط خـواني      «: نباشد كه مصداق شعر سعدي باشد كه گفت
  ».ببري رونق مسلماني

بايد شور و شعور را با هم داشته باشد و  :بيت به هر حال مجالس اهل
  .و هم احساسات ديني و عاشقانه را پاسخگو باشد ،هم معرفت افزايي

   



�RST ت�*Vی� و اد�W ن�Yز�RST ت�*Vی� و اد�W ن�Yز�RST ت�*Vی� و اد�W ن�Yز�RST ت�*Vی� و اد�W ن�Yز        
ْر لي  قاَل َربِّ اْشَرْح لي َأْمري َو اْحُلْل ُعْقَدًة ِمْن   َصْدري َو َيسِّ

  1؛ َيْفَقُهوا َقْولي  نيلِسا
ـارا : گفت حضرت موسي ـينه ! پروردگ بـراى تحمـل ايـن وظيفـة     [ام را  س

ـانع   [گشاده گردان، و كارم را برايم آسان ساز، و گرِهـى را  ]  سنگين كـه م
   .سخنم را بفهمند] تا[از زبانم بگشاى، ]  روان سخن گفتن من است

هنگامي كـه   .است 7شان نزول اين آيات، مربوط به داستان حضرت موسي
ـا  مي خواست براي ابالغ دعوت پروردگار نزد فرعون برود، از خداي متعال تقاض
ـلط بـر خـود و    به او عنايت كند تا بتواند با طمأشرح صدري  اوالً :كرد نينه و تس

ـا    بدون واهمه به نزد او رود و ثانياً زباني بليغ و گويا و بدون لكنت داشته باشـد ت
   .اند و فرعون نيز فهم و درك مطالب او را داشته باشدبتواند حرفش را برس

سخن گفتن با فرعون را نيز بـه او فرمـوده بـود كـه      دگار شيوةالبته پرور
ُر أَْو َخيْشى« يعني خداوند به حضـرت موسـي و    .2»َفُقوال لَُه َقْوالً لَيِّنًا لََعلَُّه َيتََذكَّ

متذكر و بيدار شود و  شايد ،با فرعون به نرمي سخن بگوييد :گفت 8هارون
  .از خدا بترسد
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خداوند بـه   حقيقتاً و گفتاري استاد پرورش بسيار زيبا و دلنشين بود شيوة
هـا را  هـا و بـداخالقي  او شرح صدري داده بود كه تحمل خيلي از بدرفتاري

كرد با بياني شيرين و نرم و لطيف، شاگردان خود را داشت و همواره سعي مي
  .را با معارف اسالم آشنا سازدها  هدايت كند و آن

زباني است،  ةبه شيو حتي در امر به معروف و نهي از منكر كه عمدتاً
به خوبي به ياد دارم روزي بـا اسـتاد   . اين نرمي و لطافت بايد لحاظ شود

ديـدم اسـتاد نگاهشـان بـه      .اي رفتـه بـوديم  پرورش براي خريد به مغازه
به سـمت   .خته بود، معطوف شدجواني كه گردنبندي از طال بر گردن آوي
دانيد كه طال آيا شما مي ،عزيزم: او رفتند و با زباني بسيار مهربانانه گفتند
و خالصه در عـرض دو دقيقـه   ! به عنوان زينت براي مردان حرام است؟

كه آن جـوان گردنبنـد طـال را از     ندگوي نرم و لطيف، كاري كردو گفت
  .گردن خود درآورد

در بيرون خوب نبود، در منزل هم بسـيار   تنهاپرورش زبان گفتاري استاد 
بارهـا   ،بنده چون از دير زمان به منزل ايشان رفـت و آمـد داشـتم    .عالي بود

بـا   .امبرخورد و احترام ايشان نسبت به فرزندان و خـانواده بـوده   ةشاهد شيو
انـد، در كـودكي طـوري رفتـار     هللا بزرگ شدهاحمدبن هايي كه اآل همين بچه

كـه مـا تعجـب     ندگفتاي سخن ميو به گونه ندگذاشتو احترام مي ندكرد مي
دب و ؤهـا را مـ  گفتاري است كـه بچـه   ورزي و شيوة همين ادب .كرديم مي

  .سازدصاحب كماالت مي
گـاهي   .به جبهـه رفـتم   ،گرفتماوايل جواني هنگامي كه ديپلم  بنده در
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ـ      دلتنگ استاد پرورش مـي  ه تهـران  شـدم و ناچـار بـراي ديـدار ايشـان ب
بنـده سـعي   . ما در اصـفهان بودنـد   ي بود كه خانوادةحالاين در . آمدم مي
كردم هم جهت ديدار پدر و مادر به اصفهان بروم و گاهي هـم بـراي    مي

   .استاد به تهران بيايم ديدار
بـه عنـوان يـك     ،كمتـرين  رايم مهم بود، توجه ايشان به بندةاي كه بنكته

وزيـر و يـا   يعني  ،م باالترين مناصب را داشتندايشان در آن هنگا .شاگرد بود
در عين حال از بنده بـه گرمـي اسـتقبال    . فراوان داشتند وكيل بودند و مشغلة

كردند و پس از يكي دو روز اقامت در تهران، بنده را با ماشين و يا حتـي   مي
  .رساندندبا موتور به در ستاد مركزي سپاه مي
رفـع دلتنگـي خـود بـراي ايشـان نامـه        البته گاهي هم بنده از جبهه براي

نوشتم و هيچ انتظاري هم نداشتم كه استاد پرورش به عنوان وزير آموزش  مي
و  ،بنده را بدهند ة مجلس شوراي اسالمي، جواب نامةو يا نمايند ،و پرورش

هـايي را  دادند و نامهليكن باز اين شاگرد كوچك خود را مورد لطف قرار مي
ها را از كه اين نامه مثل اين .ي بسيار زيبا و عرفاني داشتنثر ،كردندارسال مي

هميشه  از اين رو. انداول براي چنين روزي و براي استفاده عموم مردم نوشته
  . كاربردي معنوي و سازنده دارد

در اين نوشتار يك نامه از استاد پرورش كه مشـحون از ادبيـات عرفـاني    
 شاء ان ـ  آن را نمايم و مابقيايشان ميمندان و دوستداران است، تقديم عالقه

  . كنم تقديم مي آيندهدر  ـ اهللا



  57  زبان گويا و ادبيات عرفاني  

  اي عرفاني از استاد پرورش نامه

  بسمه تعالي
  !جناب آقاي مرتضي نجفي قدسي، سالم عليكم ،برادر رزمنده و مجاهد

از ديار عشق بود و از ياري  .گرامي شما را زيارت كردم ة نامي و خامةنام
  .محبت بود و صفاسرشار از  .آشنا

شب  ةدر نيم ،برادرم، نور چشمم، از آواي ملكوتي صاحب نفسان آن ديار
هـاي  از صـداي روحـبخش قرائـت قرآنشـان، از زمزمـه      .سخن گفته بوديد

سالم خـدا و   .شان، از ايثار و جهاد و پيكارشانعشقشان، از مناجات عطرآگين
  !ها باد آن پايانش بر همةرحمت و عنايت بي

گريـد كـه   خواجه مي« .در آن فضاي الهي ما را هم فراموش نكنيد برادرم،
  !»ماند از قافله

لوالك  دانم، چرا خواجةمن نمي: عزيزم، عبدالقدوس كهنگي هندي گفت
  كه به معراج رفت و به مالقات دوست نايل آمد، به زمين بازگشت؟ 

هـم بـا   به زمين بازگشت تا زمينيان را : آن عارف بزرگ در جواب او فرمود
او بازگشت تا خاكيان را هم بـه جـوار    .خود ببرد و از آبشخور وصل بخوراند

هزاران رحمت و عنايت و لطف و صلوات خداوندي . قرب خداوندي برساند
گاه جلوات خداوندي باد كه دوستان و نور، و بر اين زيباترين جلوه بر اين پيامبر

   !رين ساخته استآف ارادتمندانش را هم همچون خود ايثارگر و فيض
مـوت  « ،يا از مراحل آخرين تكامـل انسـان   ،كمالي برادرم، آخرين مرحلة

  َمـنْ « :اند كه فرمـود  نقل نموده 6ايد كه از پيامبر اكرمشنيده .است» اختياري



  58  خاطراتي از استاد پرورش  

  1».أبي طالٍب  نِ بْ  ىِّ لِ إلى عَ  رْ ظُ نْ يَ لْ فَ   شىمْ يَ   ٍت يِّ مَ   إلى رَ ظُ نْ يَ   نْ أَ أراَد 
خداوندي هستند كه موت اختياري و حتي زيباترين نوع آن جهادگران راه 

اولياي  سان كه نصيب همة كه همان اميد آن .اندرا برگزيده» شهادت«يعني  ،آن
مشـتاقان ديگـر هـم     او گشته است، نصـيب همـة   خداوندي و مجاهدان راه

  .رسانمبرادران عزيز سالم مي خدمت همة! بفرمايد
  1/11/64 ،پرورش ،برادر شما

از  كـه  حديثي ، ولي فقط بهن مطالب عرفاني اين نامه جاي خود داردتبيي
  ، مسـألة 7وجود مبارك حضرت امير .پردازم مينقل فرمودند  6پيامبر اكرم

  انْ   ُموُتـوا َقْبـَل «بلكه به مصداق حديث  ،مرگ را نه تنها براي خود حل كرده
و از ايـن   .ده مرگ هستنداند، هر لحظه آماچون نفسانيت خود را ميرانده 2»َمتُوُتوا

تـر  نوسمـأ » مـوت «طالب بـه   واهللا پسر ابي كه باالتر حضرت امير قسم خوردند
   .است تا طفل به شير مادرش

كردنـد ،  اي داشتند كه از مرگ استقبال مياستاد پرورش نيز چنين روحيه
عزيـزان، حضـرت   : فرمودنـد بودند و حتي گاهي مي» لقاءاهللا«چرا كه مشتاق 

او  .تـرس نـدارد   خيلي خوشگل اسـت و اصـالً  ملك زيبايي است،  عزرائيل
كـرد  كردند كه انسـان تصـور مـي   طوري از او تعريف مي. خيلي عزيز است

  .مالقات او هستند ةاند و اين طور شيفترا ديده» ملك الموت«ايشان عزرائيل 

                                                

نگاه  7طالب رود نگاه كند، به علي بن ابي راه مي) در بين آدميان(خواهد به ميتي كه  هركس مي. 1
 .)74 ب در سير و سلوك أولى األلباب، صلب اللبا ةرسال. (كند

  .1،ح57، ص 69بحار األنوار، ج  .»بميريد قبل از آن كه شما را بميرانند« .2



  59  زبان گويا و ادبيات عرفاني  

يشـان  ا !خدا رحمت كند مرحوم آيت اهللا ميرزا عبدالكريم حق شناس را 
كـرد  عشق و عالقه داشت و گاهي سـعي مـي  خيلي حضرت عزرائيل هم به 

ذكـر  مكـرر  بنده  .بفرستد از تالوت قرآن و يا ديگر حسنات ايبراي او هديه
هايي بودند  ها چه آدم اين واقعاً .از ايشان شنيده بودمخير حضرت عزرائيل را 

  .شوندها نزديك  نوس بودند و يا قصد داشتند به آنأكه با فرشتگان الهي م
به ياري  عشق استاد پرورش به شهادت كه منتهاي آرزوي او بود، بماند تا

حـق  خداوند ايشان و مرحـوم آيـت اهللا   . در فصلي ديگر به آن بپردازيم خدا
  !شناس و ديگر بزرگان اهل معرفت را رحمت كند

يقينـاً   1ُمْقَتـِدر؛َمْقَعِد ِصْدٍق ِعنَْد َمليٍك   َجنَّاٍت َو َهنٍَر في  إِنَّ اْملُتَّقيَن في

در جايگاه صدق نـزد   ها و نهرهاى بهشتى جاى دارند، پرهيزگاران در باغ

 !خداوند مالك مقتدر
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Z[KZ[KZ[KZ[K        ,\�=]^,\�=]^,\�=]^,\�=]^         م�_C م ا���د �ورش و�_C م ا���د �ورش و�_C م ا���د �ورش و�_C ا���د �ورش و
        اDd�ef, دو�bcاDd�ef, دو�bcاDd�ef, دو�bcاDd�ef, دو�a    �bcج�aج�aج�aج

  1؛َفَمْن ُيِردِ اهللاُ أَْن َهيِْدَيُه َيْشَرْح َصْدَرُه لِْإلِْسالمِ 
) پذيرش(اش را براى  ايت كند، سينهآن كس را كه خدا بخواهد هد

  .سازد اسالم، گشاده مى

ميرزا اسماعيل دوالبي كه از عارفـان   حاج جناب استاد پرورش به جناب
جناب ميرزا اسماعيل  بنام تهران بودند، عالقه و ارادت خاصي داشت و متقابالً

لوم بود مع دوالبي نيز براي استاد پرورش احترام خاصي قائل بود و بر ما كامالً
  .معرفتي دارد كه عالقه طرفين جنبة

  : گويد مولوي مي
  هاي شيران خداست جان گرگان و سگان از هم جداست                  متحد جان

داشتند و اسرار زيادي  درك وجودي يكديگر از به خوبي اين دو بزرگوار
اي از جمله قضايايي كه جناب استاد پـرورش بـر  . شد ها رد و بدل مي بين آن
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  61  استاد پرورش و مرحوم حاج اسماعيل دوالبي متقابل   عالقه  

فرمـوده   اين بود كـه ايشـان   ،بنده از جناب ميرزا اسماعيل دوالبي نقل كردند
بود، فرزندشان كـه در آن  ) عمان( در زماني كه جنگ بين ايران و ظفار :بودند

   .شود زمان سرباز بود و به جبهه ظفار اعزام شده بود، كشته مي
دگي عيل دوالبـي دچـار افسـر   ميرزا اسـما حاج پس از اين حادثه جناب 

هرگاه  :فرموده بودند. اين افسردگي مدتي به طول انجاميد و شوند روحي مي
تصميم گرفتم براي . كردم ثر و افسرده ميأرفتم، اهل منزل را هم مت به خانه مي

كه به لحاظ روحي  زماني پيشگيري از انتقال افسردگي خود به خانواده، تا هر
   .ديگر به منزل نروم مدشنخوب 

حالي بودم كه شبي در سر راه منزل به مسجدي قـديمي  اندر همين پريش
 شـد و تقريبـاً   چندان استفاده نمي از آن مسجد .در دروازه دوالب تهران رفتم

اي از  رفـتم گوشـه   .ولي كف شبستانش زيلويي پهن بود ،متروكه گرديده بود
 مسجد در تاريكي نشستم و در عالم خودم فرو رفته بودم كه ديدم دو ملـك 

ارد شبستان شدند و بـه  ، ودر دست داشت) گالبدان(ها ابريقي  ي از آنيك كه
   .سمت من آمدند و لبخندي زدند

كنار هم قـرار داد و ديگـري بـا همـان      دستانش را گشود و ها يكي از آن
آن شد  ش كه پر ميهاي دست .ريخت درون دستان او ميابريق، آب گالبي را 

ها را هم بر سينه  مشت از آن آبحتي يك  .ريخت مي بر سر و صورت منرا 
هـا سـر و    همـين كـه آن   .شـو داد و ها شست من پاشيد و قلب مرا  با آن آب

هـا از مـن    ها و غم تمام افسردگي ديدم شو دادند،و صورت و سينه مرا شست
  .ام گاه افسرده و غمگين نشدهبيرون رفت و تاكنون ديگر هيچ



  62  خاطراتي از استاد پرورش  

از مرحوم حاج  استاد پرورش هايي بود كه جناب اين ماجرا يكي از داستان
تـوان آن را يكـي از    به نظـرم مـي   .براي ما نقل كردند ميرزا اسماعيل دوالبي

 .تلقـي كـرد   »َفَمْن ُيِرِد اهللاُ أَْن َهيِْدَيُه َيْشَرْح َصْدَرُه لِْإلِْسـالمِ « مصاديق آية شريفة
 دهد تـا  هد هدايت كند، شرح صدري به او مييعني هركسي را كه خدا بخوا

  .الهي گردد امر بتواند تسليم
از ديگر قضايايي كه استاد پرورش از مرحوم ميرزا اسماعيل دوالبي نقـل  

با رهبر  1388در آخرين ديداري كه استاد پرورش در سال  كردند، اين بود كه
داشـتند و ديـداري   ) مدظله العالي(اي  حضرت آيت اهللا خامنه ،معظم انقالب

گو قـرار گرفتـه   و مطالب گوناگوني مورد گفت و ،طوالني و حائز اهميت بود
ميـرزا   حـاج  اي از مرحـوم  بود، در اختتام آن جلسه، اسـتاد پـرورش جملـه   

كنند كه براي ايشان نيز  رگوار انقالب نقل مياسماعيل دوالبي را براي رهبر بز
   .جالب توجه بوده است

خمينـي  خداي متعال به آقاي  :دنگوي مي مرحوم آقاي دوالبيكه  و آن اين
امـام   از اين رو. اي داده بود پول قلمبه ،اين انقالب و كشور و دين ةبراي ادار

گاه كـم  خميني براي امور كشور و انقالب حتي در سخت ترين شدايد، هيچ
الهي خدادادي را داشت  زيرا آن پول و يا سرماية ؛نياورد و مشكلي پيدا نكرد

   .كرد و هزينه مي
اي اين پول هنگفت را مثل حضرت  قاي خامنهاما خداي متعال به حضرت آ

اي داده است، يعنـي هرگـاه نيـاز     بلكه حوالهيكجا و كلي نداده،  ; امام خميني
ـئلت       . دباش حضرت آقا، رهبري معظم انقـالب بـا تضـرع از درگـاه الهـي مس



  63  استاد پرورش و مرحوم حاج اسماعيل دوالبي متقابل   عالقه  

   .شود و مشكل برطرف مي كند نمايند و خداي متعال هم اجابت مي مي
أييدات الهي همواره ع را تصديق داشتند كه تآقاي پرورش هم اين موضو

تضرع و توسل بـه   اين روحية مقام معظم رهبري بوده است و اصوالً پشتوانة
اي  و اتكال به پروردگار كه در وجود حضرت آيت اهللا خامنـه  :ائمه اطهار

ها و رفـع خطرهـا و    از دير زمان وجود داشته، سبب پيشرفت) دامت بركاته(
  .است بالهاي عظيم گشته

استاد پـرورش از ارادتـي كـه مرحـوم ميـرزا اسـماعيل        كه الزم به ذكر است 
دوالبي به رهبر معظم انقالب داشتند، اين را هم نقـل كردنـد كـه مرحـوم ميـرزا      

ـام   ،اسماعيل كه مشهور به استاد عرفان و اخالق بودند پنج جلسه خصوصي با مق
نان ايشان را فقـط گـوش   معظم سخ در اين جلسات، رهبر .معظم رهبري داشتند

 تا آن روز گفتند و باالخره در آخرين جلسه جناب ميرزا اسماعيل كه مي .دادند مي
د، در موقـع خـداحافظي دسـت رهبـر معظـم      ننديده بودند دست كسي را ببوس

   .دنكن د و براي سالمتي و دوام توفيقات ايشان دعا مينانقالب را مي بوس
كنم كـه پـس از تحريـر ايـن مطالـب، در      در پايان اين نكته را هم اضافه 

با يكي از دوستان، هنگامي كه عرض كردم بنده متني را در ارتباط با  گوو گفت
 :ام، وي گفـت  استاد پرورش و مرحوم حاج ميرزا اسماعيل دوالبي تهيه كرده

 انتشـار . بنده اطالع نداشتم و، نهم بهمن ماه سالگرد ارتحال ايشان است اتفاقاً
  .گيريم دانم و به فال نيك مي لطف پروردگار مي در چنين روزيا راين خاطره 

  !رحمه اهللا عليهم اجمعين



 gh gh gh ghijijijij    ن ا���د �ورش�Yاز ز ,Dkن ا���د �ورش�Yاز ز ,Dkن ا���د �ورش�Yاز ز ,Dkن ا���د �ورش�Yاز ز ,Dk        
َرُسوِل ادمحم أُْسَوٌة َحَسنٌَة ِملَْن كاَن َيْرُجوا اهللاَ َو الْيَْوَم   لََقْد كاَن لَُكْم في

  1؛اْآلِخَر َو َذَكَر اهللاَ َكثيراً 
ها  براى شما در زندگى رسول خدا سرمشق نيكويى بود، براى آن مسلّماً

 .كنند كه اميد به رحمت خدا و روز رستاخيز دارند و خدا را بسيار ياد مى

حضـرت   ،قـدر مرحوم استاد پرورش با مرجع عالي ةدر ديداري كه خانواد
كيـد فرمودنـد كـه    أداشـتند، ايشـان ت  ) دامت بركاتـه (اهللا نوري همداني  آيت
وم استاد پـرورش يـك شخصـيت علمـي، سياسـي، دينـي و فرهنگـي        مرح

تواند بـراي نسـل جـوان و     ممتازي بودند كه تشريح ابعاد وجودي ايشان مي
بايـد  . مندان بـه انقـالب اسـالمي الگـو قـرار گيـرد       فرهنگيان و عالقه ةجامع

هـايي شـده اسـت و     اين انقالب و نظـام چـه تـالش     جوانان ما بدانند براي
  . اند ند آقاي پرورش چه زحماتي كشيدهاشخاصي مان

هاي  همين معناست كه ابعاد وجودي شخصيت علت اصلي اين نوشتار دقيقاً
ـاي معنـوي و انقالبـي و سياسـي      مانند استاد پرورش كه از پشتوانه يارزشمند ه

ـان حتـي بـراي       كشور محسوب مي شوند، بيشتر تبيين شده و قـدر و منزلـت آن
ـا ان  دوستداران و ارادتمندانش ـاء   ان بيشتر روشن گـردد ت ـا الگـو     ش اهللا بتـوانيم ب
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  65  ناشئه ليل از زبان استاد پرورش  

  .آنان در مسير صالح و سداد طي طريق نماييم و عملي علمي ةقراردادن سير
خود  اخالق عملي يك انسان مسلمان بود كه حقيقتاً ةاستاد پرورش نمون

كرده بود و آنچه از مفاهيم آيـات قـرآن و روايـات     به اخالق الهي را متخلق
  .كرد ها عمل مي به آنبه دست آورده بود،  :تبي اهل

سحرخيزي و دلدادگي او در سحرگاهان با حضرت دوست بسيار زيبا بود 
تالوت قرآن، عبـادت، تفكـر و حمـد و     .و در اين كار اهتمام عجيبي داشت

در حقيقت با اين سـحرخيزي   .ثناي الهي را در دل شب بسيار دوست داشت
  .كرد تجديد قوا مي و انس با شب براي فرداي خود

نمايـد   مـي  كيدأت 6كه به پيامبر اكرم» مزمل« ةيين آيات سورايشان در تب
به عبـادت و تـالوت   يا قدري بيشتر و يا كمتر   كه شب برخيزد، نصف شب

شـمرد كـه    دليل آن را قول ثقيل و رسالت سنگيني بر مي ،قرآن مشغول شود
   .باشد مي 6بر دوش پيامبر اكرم

دارند كـه در پرتـو   و قدرتي  م اين وظايف نياز به نيروحضرت براي انجا
ِهـَي َأَشـدُّ   ناِشئََة اللَّْيـلِ   إِنَ «: چرا كه فرموده است ؛شود حاصل مي» ليل ةناشئ«

به پاهاي شما  اوالً :دو خاصيت دارد» ليل ةناشئ«يعني اين  1.»َوْطئًا َو َأْقَوُم قيالً 
   .كنيد فتار قوي و محكم پيدا ميبيان و گ ثانياً .دهد نيرو و استواري مي

ـتوار   و بيـان قـوي را بـراي چـه      حاال اين زانوي قوي و پاي محكـم و اس
و تو در  إِنَّ لََك فِي النَّهاِر َسبْحاً َطويالً؛«كند كه  آيه بعد مشخص مي ؟خواهد مي

يعني شما در روز در يك درياي  »!روز تالش مستمر و طوالنى خواهى داشت
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به خوبي در درياي متالطم زندگي  بتواند بايد انسان .گري كنيدطوالني بايد شنا
پـس   .خواهـد  شنا كردن طوالني نيـرو و قـدرت مـي   و  .غرق نشود تاشنا كند 

  .بايستي شبانگاهان كسب نمايد» ليل ةناشئ«مند نيرويي است كه در پرتو نياز
  :اند فرموده اين اشعار را قلمي ،اند در كتابي كه استاد پرورش به بنده اهدا كرده

  فيض سـحر نبنـدد   نظر ز ،ها چنين شنيدم كه هر كه شب
  

  ملك زكارش گره گشايد، فلك به كينش كمر نبنـدد 
 

  سري كه باشد ز صبح خيزان، دلي كه باشد به يـاد يـزدان  
 

  بنـدد نبي كه باشد به صوت قرآن، خدا ز رويش نظـر  ل
 

حرگاهان ها و سـ  ايشان در دل شبچقدر اين اشعار زيباست، افق فكري 
خدا شاهد است هيچ دو شبي مثل هم نيست  :فرمود كرد و مي پيدا مي ءلو تأل

گري  به يك صورت جلوه و خداي متعال براي هر كس كه هر شبي برخيزد،
كنـد و ايـن    ها غوغـا مـي   كند، اين دلدادگي به محبوب جهان در دل شب مي

  .برد انسان ضعيف را به عرش خود مي
  ات بـه روشـنايي   صبحدمي كـه بـر كـنم ديـده    

 

  ات اييـلقه آشنــــمان زنـــم حــــدرآســـ رـبـــ
 

به ياد دارم زماني كه ايشان وزير آموزش و پرورش بودند، هر دو هفته يك بار 
آمدند و سحرگاه شب جمعه مجلس دعاي كميل نيمه خصوصي با  به اصفهان مي

ديدار بود، به طوري كه شوق  ينوراني و با معنويت بسيار ايشان داشتيم كه سحرهاي
استاد پرورش و انتظار كشيدن تا دو هفته ديگر و دعاي كميلـي ديگـر و سـعادت    

  .درك فيض و محضر ايشان، براي بنده بسيار سخت و طاقت فرسا بود
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 آقـا شـما تهـران    حاج :يا به ايشان عرض كردمؤعالم ر   كه شبي در تا اين
طي شود ته بريد، دوري شما براي ما سخت است و تا اين دو هف تشريف مي

 .يا ما هم بـا شـما بيـاييم    ،يا حضرتعالي تهران نرويد .شويم ما واقعا اذيت مي
  !اي براي ما سخت است خالصه اين دوري و فراق دو هفته

! عجـب : يا جواب بسيار زيبايي دادند و فرمودنـد ؤايشان در همان عالم ر
ايـن   ايشان بـا ! تواني تواني تحمل كني، دوري مرا نمي مي شما دوري خدا را

   .مشكل ما را حل كردند و اين جمله مانند آبي بود كه روي آتش ريختند بيان،
در پايان اين مقال اين نكته را بگويم كه در بين شـاگردان ايشـان افـرادي    

ـ   .سوختند در غم فراق يار و محبوب جهان مي كه واقعاًبودند  آن  ةيـك نمون
كـه بـه    اي داشت تـا ايـن   هاي عاشقانه شهيد جالل افشار بود كه پيوسته گريه

   .رفيع شهادت نايل آمد ةدرج
ديگري شهيد هدايت بود كه چون خانواده با رفـتن او بـه جبهـه موافـق     

خواست خالف نظر پدر و مادر كاري انجام دهد، فقط  نبودند، ايشان هم نمي
اما بدانيد من در  ،روم فرماييد جبهه نروم، نمي كه مي يك جمله گفت و آن اين

جبهـه   ةخانواده باالخره به او اجاز .ميرم مانم و از فراق يار مي نده نمياينجا ز
  .رفتن دادند و او نيز به فيض شهادت نايل آمد

ها را زنـده كـرده بـود و     هستند ديگر شهدايي كه نفس استاد پرورش آن
فـي روضـات   «كشيد و هـم اكنـون    عشق از تمام وجودشان شعله مي ةشرار

  .اند مأوي گزيده» الجنات



        �stuv د0r و opqا�;:ن از l Hmn:ا�stuv د0r و opqا�;:ن از l Hmn:ا�stuv د0r و opqا�;:ن از l Hmn:ا�stuv د0r و opqا�;:ن از l Hmn:ا
الَّذيَن ُيبَلُِّغوَن ِرساالِت ادمحم َو َخيَْشْوَنُه َو ال َخيَْشْوَن أََحداً إِالَّ اهللاَ َو 

  1؛بِادمحم َحسيباً   َكفى
كردند و  هاى الهى مى پيشين كسانى بودند كه تبليغ رسالت) پيامبران(
كس جز خدا بيم نداشتند؛ و همين  از او مى ترسيدند، و از هيچ) تنها(

  !است) ها دهنده اعمال آن و پاداش(بس كه خداوند حسابگر 

نبي مكرم اسالم  .است يكي از وظايف اصلي پيامبران الهي بوده تبليغ دين
نيز در راه ابالغ رسالت و تبليغ و ترويج شعائر اسالم بيشترين رنج و زحمت 

اصلي خود را همين مهم  هم وظيفةصومين مع ةالهي و ائم ياوليا .اندرا كشيده
برشمرده و همواره حافظ دستورات الهي بوده و همگي جان خـود را در راه  

  .اندتقديم كرده و به شهادت رسيده 6حفظ دين و شريعت محمدي
كساني كه حميت ديني دارند، از امر تبليغ و ترويج دين اسالم  ةهم ،بنابراين

ـتند و همـواره سـعي      :ه طـاهرين و قرآن و فرمايشات گهربار ائم غافـل نيس
  .آيد در راه تبليغ دين استفاده كنندكنند از هر فرصتي كه برايشان پيش مي مي

از همان اوان جـواني   ايشان. استاد پرورش نيز در اين زمينه يد طواليي داشت
در تـرويج و   د و ثانياًند و فرا گيرنمطالب ديني را خوب بفهم ندكرد ميسعي  اوالً
  .ندند و جامعه را نسبت به وظايف ديني خود آشنا كنها بكوش ترش آنگس
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  69  تبليغ دين و نهراسيدن از غير خدا  

زماني كه ايشان براي انجام خدمت سربازي به شهر اصطهبانات در استان 
  .شوند ميژاندارمري منصوب  بودند، به عنوان فرماندة فارس اعزام شده

روز (همزمان با شروع خدمت سربازي ايشان، به مناسبت چهارم آبان ماه  
مجلس جشن بزرگي در شهر بر پا شده بود و از آقـاي  ) ولد محمدرضا شاهت

  . شودپرورش به عنوان فرمانده ژاندارمري نيز به عنوان سخنران دعوت مي
برنـد و در آن اجتمـاع   استاد پرورش از اين فرصت حداكثر استفاده را مي

ه كـه  كـه در آن زمـان مرسـوم بـود     پردازند و با ايـن بزرگ به ايراد سخن مي
، استاد پرورش كنند آغاز خود مسئوالن دولتي با نام خدا و شاه و ميهن سخن

 :اطهـار  ةاز شاه ببرند، با نام خدا و درود بر پيامبر و ائمـ  ناميكه  بدون اين
و سخنراني مفصلي در رابطه با امام زمان حضرت  كنند ميآغاز  خود را سخن

  .فرمايندايراد مي) عج(مهدي 
غرض تشكيل جلسه و جشن و آن اجتمـاع   كه اصالًت ي اسحال اين در

براي تبليغ شاه و دستگاه حاكمه بوده است و با ايـن سـخنان در واقـع     صرفاً
   .شودنقض غرض مي

دهند كه در رابطه با شاهنشاه آريا مهر باالخره برگه يادداشتي به ايشان مي
اند برگه داده! هكنند كه بلهم شما سخني بگوييد كه ايشان بالفاصله اعالم مي

سفانه ديگر فرصت نيست و ما أشاهنشاه هم سخن گفته شود كه مت ةكه دربار
را با  كه پروردگارا، شاهنشاه آريا مهر كنيم و آن اينتنها يك دعا براي ايشان مي

  !!خشايارشاه محشور بفرما
اي در بـين مـردم تبـديل    جشن شاهنشاهي بـه مضـحكه   خالصه جلسة
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حتي در مجلس شاهي بـراي تبليـغ و    ،فرصت پيش آمدهشود و ايشان از  مي
  .كنندترويج دين اسالم استفاده مي

استاد پرورش در كوران مبارزات انقالب اسالمي نيز به اقصي نقاط ايران سفر 
ـتر و در  نمـود هاي جذاب خود، تنور انقالب را گرم مي كرد و با سخنراني مي  بيش

ـتن و    كـرد  مـي اي دههاي كوبنـ هاي ضد رژيم سخنرانيتظاهرات و از زنـدان رف
   .طلبدشكنجه شدن هيچ باكي نداشت كه شرح اين قضايا فرصت خود را مي

چه و  ندتبليغ معارف ديني همواره مورد توجه بود، چه زماني كه وزير بود
، در زمان بازنشستگي و يا بردند به سر ميجبهه در و يا  ندوكيل بود زماني كه

هـا بـه نسـل     قرآن و تفسير آيات قرآن و تبيين آنهميشه بر گسترش مفاهيم 
، بـه طـوري كـه اكنـون صـدها نـوار از       .ندجوان اهتمامي فوق العـاده داشـت  

ارزشمند  اي مجموعه كه خود هاي علمي و ديني ايشان موجود است سخنراني
  .استاز معارف اسالمي 
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آَمنُوا ُثمَّ َكَفُروا ُثمَّ اْزداُدوا ُكْفراً َملْ َيُكِن   َكَفُروا ُثمَ   مَ إِنَّ الَّذيَن آَمنُوا ثُ 
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كسانى كه ايمان آوردند، سپس كافر شدند، باز هم ايمان آوردند، و 
ها را  كافر شدند، سپس بر كفر خود افزودند، خدا هرگز آن ديگربار

به  .هدايت نخواهد كرد) راست(ها را به راه  نخواهد بخشيد، و آن
  !هاست منافقان بشارت ده كه مجازات دردناكى در انتظار آن

 نيـز  منحـرفين  و هـا گروهك با مبارزه در انقالب، طول در پرورش استاد

 را هـا گروهـك  ايـن  هـاي فعاليت كه آنجا از انيشا .بود قاطع و جدي بسيار
 را الهـي  نـور  دارنـد  قصـد  كـه  ، و معتقد بودديدمي ظلمت مظهر و شيطاني
  .هراسيدنمي هيچ و خاستمي بر ها آن با مقابله به كنند، خاموش
 سـخن  كوتـاه  اين در .خواهدمي را خود خاص مجال نيز مهم اين شرح 

 گروهك با مواجهه در ايشان از خاطره يك به ولي ،كرد ادا را آن حق تواننمي

   .كنممي اشاره معدوم هاشمي مهدي منحرف و تروريستي
 در سعي اسالمي انقالب پيروزي از قبل هاشمي مهدي منحرف گروهك

 اهللا آيـت  مرحوم ها آن سأر در كه داشت را اصفهان مردم ديني رهبران ترور
 را اصـفهان  علميـه  ةحـوز  وزر آن متقـي  عـالم  پيرمرد اين . بود آباديشمس
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بـي  طـرز  بـه  و ربودنـد  مسـجد  بـه  منـزل  مسير در سحرگاهان ناجوانمردانه،
 .رساندند شهادت به و كردند خفه اي رحمانه

 از اعزامـي  روحـاني  كـه  علي قنبر شيخ نام به را ديگري شخص همچنين
 ناجوانمردانـه  بـود،  اصـفهان  قهدريجان بخش به آباديشمس اهللا آيت طرف

   .رساندند شهادت به و كشتند
 بـه  وقتـي  .نداشتند ابايي هيچ هاانسان ترور و كشتن از گروه اين خالصه

 كه بود معلوم نكردند، رحم آباديشمس اهللا آيت مثل نورانيو  سالخورده عالم
 .نبود امان در ها اين شرّ از يكس و كرد نخواهند ترحم هيچ ديگران به
 طبـق  كـه  ايـن  تا دادندمي ادامه خود هايگريوحشي به مخوف باند اين 

 .كشتند را منينؤم و خوبان از نفر يازده خودشان اعترافات

 موجي اصفهان در آباديشمس اهللا آيت شهادت كه كنم اضافه را اين البته

 بازارها تمامي روز، آن عصر تا كه طوري به داشت، پي در را مردمي انزجار از

 شـاهد  خود من و شد تعطيل يكپارچه فهاناص شهر در هاخيابان و هامغازه و

 اذان را آباديشمس اهللاآيت كه شنيدمي را دهنده تكان خبر اين كس هر بودم

 محل و مغازه بالفاصله اند،رسانده قتل به و برده شهر بيرون به و اندربوده صبح

 فضـاي  و بودنـد  متحير و زده ماتم همه و كردمي تعطيل را خود كار و كسب

  .ه بودشد يجادا عجيبي
 مراجـع  و داد قـرار  الشـعاع  تحت را عراق و ايران تمام ترور اين انعكاس

 شاه حتي و كردند تسليت هايپيام ابالغ به شروع اسالم جهان روز آن بزرگ
 ساواك كار بسا كه بودند شده ظنين شاه رژيم به همه كه چرا ؛افتاد وحشت به
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 اهللا آيـت  بـه  تسـليتي  پيـام  خود، از اتهام رفع براي شاه خالصه .باشد ها آن و
 و يافتـه  وقـت  اسـرع  در را آن قـاتالن  كه داد قول و فرستاد نجف در حكيم

  .نمايد مجازات
 از تا شد موجب بود، كرده ايجاد آباديشمس اهللا آيت شهادت كه موجي

 رهسـپار  اصـفهان  سوي به ايشان جنازه تشييع براي مردم ايران شهرهاي تمام

 عشـق  به كه بود ميتيبا ح و منؤم مردم هاياتوبوس از پر رشه تمام و شوند

 .بودند آمده صحنه به اسالم از دفاع براي و روحانيت

 اهللا آيت براي اصفهان در نفري هزار صدها ايجنازه تشييع 1354 سال در
 آيت چهلم وپيش از افتاد لرزه به شاه رژيم هايپايه و شد برگزار آباديشمس

 و شـدند  دستگير اهللا آيت قاتالن كه كرد اعالم شاه لويزيونت آباديشمس اهللا
  .كرد پخش تلويزيون نيز را ها آن اعترافات حتي
 اعتـراف  هولنـاك  جنايت اين به همدستانش و هاشمي مهدي روز آن در 

 و نرسـيدند  مجازات به آنان انقالب، پيروزي تا كه بود آن عجيب ولي ،كردند
 عامـل  اول از هـا  آن كه اين احتمال موضوع، ينا خود و بودند زندان در صرفاً

 اما .كرد تقويت اذهان در دوباره را است بوده شاه رژيم كار يا و اندبوده ساواك
 انجـام  به وادار را او روحانيت و مذهب با هاشمي مهدي ضديت بود، چه هر

  .بود كرده جنايت اين
 ضـرت ح از او منحـرف  افكار و هاشمي مهدي خصوص در شخصاً بنده

 رابطـة  كـه  اصـفهان  وقـت  عالمـان  از ايمـاني  فقيـه  يحيـي  آقا حاج اهللا آيت

 نظر به آقا حاج :پرسيدم بود، وي دايي و داشت هاشمي مهدي با خويشاوندي
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 داد؟ انجام را جنايات اين چرا هاشمي مهدي شما

 اين آن دليلاما . ايمكرده رابطه قطع ها اين با هاستسال ما: داد پاسخ ايشان

 تمام آمد و شد كمونيست ناگهان بعد و بود طلبه اول هاشمي مهدي اين كه بود

 بـه  شـروع  نيـز  قهـدريجان منطقـة   رد .دسوزان را ديني و حوزوي هايكتاب
 قطع ها اين با فاميل تمام بلكه ،من تنها نه هنگام آن از !كرد كمونيستي تبليغات

  .اندكرده رابطه
 جنـگ  به هاشمي مهدي گروهك هك اين داليل از يكي شايد حال هر به

مـي  كـه  اينكتـه  امـا  باشـد،  الحـادي  تفكرات همين بودند، رفته روحانيت
 پـي  هوشمندانه ابتدا همان از پرورش استاد كه بود اين كنم عرض خواستم

 بـه  پيوسته و داشت تقابل ها آن با همواره و برد منحرف افراد اين ماهيت به
  .پرداخت مي روشنگري

 پوشـش  در انقالب، پيروزي از پس سفانهأمت منحرف و دملح عناصر اين

 نفوذ منتظري اهللا آيت مرحوم بيت در و شدند ظاهر انقالبي و مبارز هايچهره

 به جنايتكاران اين مجازات هاسال و قرار گرفتند ايشان حمايت مورد و كردند
  .افتاد تعويق
 حجـت  بـه  فرمـاني  طـي   1خميني امام حضرت1366 سال در كه اين تا

 ايشـان نيـز   و داده را هـا  آن دستگيري دستور شهري ري المسلمين و االسالم

 نظـام  بـراي  تـر بـزرگ  هـاي توطئه صدد در حتي كه مخوف باند اين قاطعانه

 شهادت از سال 14 از پس باالخره و دستگير سريعاً را بودند اسالمي جمهوري

 اعمال سزاي به 1مينيخ امام مدد به جنايتكار گروه اين آباديشمس اهللا آيت
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 .رسيدند خود

 منتشر اياعالميه او باند بودند، كرده دستگير را هاشمي مهدي كه هنگامي

 به آسيبي ترينكوچك و شود كم هاشمي مهدي سر از مويي اگر كه بود كرده
 عبارت كه بودند داده نفره ده فهرست يك و كشيممي را نفر ده اين ما برسد او

 بودنـد،  جمهور  رياست زمان آن در كه ايخامنه اهللا تآي حضرت : از بودند

عسـكراوالدي ،   اهللا حبيب استاد واليتي ، اكبر علي دكتر قمي ، آذري اهللا آيت
  !!ديگر نفر چند و پرورش استاد نوري، ناطق االسالم حجت
 :گفـتم  و رفـتم  پـرورش  استاد نزد به بالفاصله اعالميه اين خواندن با بنده

 .بلـه  :گفتند !ايد؟ديده را هاشمي مهدي گروه تهديد اعالميه ينا شما، آقاحاج
 خيلـي  ها اين :گفتم !هيچ :گفتند بكنيد؟ خواهيدمي كار هچ خوب كردم عرض

 ايشان .بكشند را شما است ممكن لحظه هر ندارند، كشتن از باكي ند،ا خطرناك

1.» ثََر النَّاِس ال َيْعَلُمونَو لكِنَّ أَكْ   َأْمِرهِ   َعلى  َو اهللاُ غالٌِب «: داد  پاسخ
 

 اكثر وليكن ،ستمستولي ا هاتصميم و هااراده ةهم بر خدا امر و اراده يعني

  .دانندنمي را اين مردم
 ضرري كسي به بخواهند و شوند جمع امت تمام اگر :فرمودند ميهميشه 

 اين در توكلشان خالصه. بخواهد خدا كه اين مگر ،توانندنمي برسانند نفعي يا و
  .نداشتند ها اين از هراسي هيچ و بود خدا بر زمينه
 اهللا آيت مظلوم شهيد از كه را خوابي حتي و بود شهادت عاشق ايشان البته 

 اهللا آيـت  مظلـوم  شـهيد  خـواب  در .كردند نقل بنده براي بودند ديده بهشتي
                                                

  .21سورة يوسف، آية . 1



  76  خاطراتي از استاد پرورش  

 ودهب ايشان بغل زير در بزرگ كتاب يك كه حالي در ،كنندمي ديدار را بهشتي
 پاسـخ  بهشـتي  شـهيد  چيست؟ كتاب اين كنندمي الؤس پرورش استاد. است

 پاسـخ  ايـن  از پـرورش  اسـتاد ! است آينده شهداي اسامي كتاب اين دهند مي

 !هست؟ كتاب اين در نيز بنده اسم آيا :پرسندمي بهشتي شهيد از، كرده تعجب

 كـه  قـدري  و كنندمي كتاب كردن تورق به شروع پاسخ در بهشتي شهيد 
 :گويندمي كرده، پرورش استاد به رو و بندندمي را كتاب دوباره ،زنندمي ورق
 !كنممي خبرتان قبلش خودم من شد، نوبتتان وقت هر شما، پرورش آقاي
 شهيد از همين براي .بود شهادت ةشيفت و عاشق پرورش استاد حال هر به

 جـزء  اسمشـان  آيـا  كـه  كندمي السؤ بالفاصله آمده، پيش فرصت در بهشتي

 پيكـر  ناآل كه همين .كند رحمت خدايش نه؟ يا هست انقالب آينده شهداي

 شـده  سپرده خاك به اصفهان شهداي گلستان وسط در عزيز استاد اين مطهر

 شهداي با را ملكوتي و بلند روح اين متعال خداي كه است آن از حاكي است،

  .تاس فرموده محشور اسالمي انقالب گرانقدر و مقام واال
   



        ����i����i����i����i    و '��ا� ����0و '��ا� ����0و '��ا� ����0و '��ا� ����0    ))))��������((((��� ا���د �ورش ) �'�م ز'�ن��� ا���د �ورش ) �'�م ز'�ن��� ا���د �ورش ) �'�م ز'�ن��� ا���د �ورش ) �'�م ز'�ن
ْكِر َأنَّ اْألَْرَض َيِرُثها ِعبادَِي  ُبوِر ِمْن َبْعِد الذِّ َو لََقْد َكَتْبنا فِي الزَّ

اِحلُون   1؛ الصَّ
پس از تورات در زبور نوشتيم كه زمين را بندگان شايسته و همانا ما 

  .برند ما به ميراث مى

 نهايت ايـن دنيـا بـا    كه بر اين آياتي كه در قرآن كريم داللت دارد يكي از
شاءاهللا با ظهور منجي عالم  ان .شريفه است شود، همين آية عدل و داد تمام مي

گيتي رخت بر بسته و  ظلم و ستم از صفحة) عج(ام زمان حضرت ام ،بشريت
  . تبندگان صالح پروردگار حاكميت مطلق زمين را به دست خواهند گرف

ظهور آخرين حجت پروردگار يكـي از معتقـدات اصـلي    » انتظار«بحث 
يعنـي   ،پروردگـار  ما معتقديم كه وجود مقدس آخرين فرسـتادة . شيعه است

كـه   ، هم اكنون حـي و حاضـر اسـت و هـر وقـت     )عج(حضرت امام زمان 
غيبت بيرون آمـده و بـا تالشـي كـه بـه       مشيت الهي باشد، حضرت از پردة

ص و با وفايش انجام خواهد داد، ظلـم و جـور را از جهـان    همراه ياران خا
 آورد و مكتب اسـالم را مجـدداً   چيند و پرچم توحيد را به اهتزاز در مي برمي

  . كند زنده و احيا مي
 7امام هادي. است) عج(شناخت امام زمان   ،مايكي از وظايف  ،بنابراين
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  :اند فرموده
هر كس بميرد و امام  1؛َمانِِه َماَت ِميتًَة َجاِهلِيَّةَمْن َماَت َو َملْ َيْعِرْف إَِماَم زَ 

  .زمانش را نشناسد، همانند عهد جاهليت مرده است

استاد پرورش نيز يكي از كساني بود كه از ابتداي جواني سعي در شناخت 
ـ  ،دين و امام زمانش داشت و پيوسته اهل مطالعه و پژوهش خصـوص در  ه ب

  . شناسي بود بحث امام
كـه   ;اهللا بروجـردي  ستاد پرورش بعـد از ارتحـال حضـرت آيـت    ا اوالً

مطرح شد، مقلد ايشان گرديد و تا آخر عمر  1مرجعيت حضرت امام خميني
  .نيز مقلد ايشان باقي ماند

ه هاي ديني ب هايي كه قبل از پيروزي انقالب در فعاليت ثانياً يكي از تشكل
يـت گسـترده و   فعال) عج(خصوص در بحث مهدويت و شناخت امام زمان 

ايـن   اصـلي  وظيفـة  بـود كـه  » جمن حجتيهان«چشمگيري داشت، تشكيالت 
بر همـين اسـاس جمـع     .بود بهائيتو مبارزه با ) عج(تبليغ امام زمان  تشكل

  .ترين افراد در اين تشكل عضويت داشتند كثيري از متدين
ولـيكن اجمـالش آن    ،بحث مستقلي است تحليل عملكرد انجمن حجتيه

يك تشكل فرهنگي بود و معتقد به مبـارزه بـا    تشكيالت، صرفاً است كه اين
ها در مبـارزه بـا    اهل سياست نبودند و تمام تالش آن رژيم شاه نبود و اصوالً

   .متمركز بود بهائيت
يك فرقه انحرافي و مولود صهيونيسم جهاني بود و دولت » بهائيت«گرچه 
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را در ايـران ايجـاد   » بهائيت«در عربستان، » تيوهاب«انگليس همزمان با ايجاد 
به جاي آن كه با رژيم شاه كـه ريشـه درخـت    »  انجمن حجتيه«وليكن  ،كرد

نـام  » بهائيت«هاي اين درخت فاسد كه  فساد بود، مبارزه كند با يكي از شاخه
   .كرد داشت، مبارزه مي

معتقد بود بايد براي بـر كنـدن فسـاد،     1كه امام خميني ي بودحالاين در 
اگر اصل تنـه درخـت قطـع     .مل شود و اصل رژيم شاه بايد بروداي ع ريشه

سقوط رژيم پهلوي، تمـام  كه با  رود، كما اين هايش نيز از بين مي شود، شاخه
ت فرار كردند و به آمريكـا و اروپـا و اسـرائيل رفتنـد و حتـي در      سران بهائي

  . اند اسرائيل براي خود معبد بسيار مهمي بنا كرده
هاي دينـي و مـذهبي در    فعاليت واني به جهت انگيزةتاد پرورش در جاس
 1349در آمدند و تا سال » انجمن حجتيه«به عضويت  1343و يا  1342سال 

با اين تشكل همكاري داشتند و براي ايراد سخنراني به شهرهاي مختلف سفر 
گـو  و با كساني كه از روي ناآگاهي بهائي شده بودند، گفت كردند و احياناً مي
در  .كردنـد  مـي ) عـج (ها را معتقد به دين و امام زمـان   آن د و مجدداًكردن مي

كه متوجه  سال عضو انجمن حجتيه بودند، تا اين هفتحداكثر يشان ات حقيق
  .اشكاالتي در عملكرد انجمن و همچنين در اساسنامه و متمم آن شدند

ايشان بر سر اين اشكاالت با سران انجمن حجتيه بـه بحـث نشسـتند و     
يعني مرحوم  ،نزد رهبر اين گروه نهايتاً .كدام نتوانستند ايشان را قانع كنندهيچ 

گـو  و و سه شب متوالي با ايشان نيز بـه بحـث و گفـت    ندآيت اهللا حلبي رفت
رسند و مرحوم آيت اهللا حلبي به ايشان  اي نمي نشينند و در نهايت به نتيجه مي
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  .توانيد در انجمن باشيد يديگر نم ،شما اگر افكارتان چنين باشد :گويند مي
مـن خـودم هـم ديگـر حاضـر بـه        كه دهند استاد پرورش نيز پاسخ مي 

همكاري با انجمن نيستم و شما هم اگر بفرماييد باش، بنده ديگر نخواهم بود 
هشت سال قبل از  حدود .و خداحافظي كردند و ديگر از انجمن منقطع شدند

  .دهد پيروزي انقالب، اين اتفاق رخ مي
اند و نوارهـاي   اد پرورش طي اظهاراتي كه اين مطالب را توضيح دادهاست

همين كه بنده از انجمن حجتيه بيـرون آمـدم،    :فرمودند ،آن هم موجود است
شهيد  آيت اهللا يعني شهيد آيت اهللا بهشتي و ،مورد عتاب دو تن از بزرگوران

  .مرتضي مطهري قرار گرفتم
و البتـه ايـن   ! حجتيه بيـرون آمـدي؟   چرا از انجمن :آنان از بنده پرسيدند

در آن هنگـام   ؛ چرا كه تشكيالت انجمن حجتيهال در آن زمان طبيعي بودؤس
بسيار موجه بود و حتي تمام مراجع عظام تقليـد از جملـه مرحـوم آيـت اهللا     
بروجردي، آيت اهللا نجفي مرعشي، آيـت اهللا گلپايگـاني و ديگـران و حتـي     

صرف م ةطي اجازاتي، اجاز) ليهم اجمعينرحمت اهللا ع(حضرت امام خميني 
هاي فرهنگي به اين تشـكل داده   را براي انجام فعاليت 7از سهم مبارك امام

  . ديني و مورد حمايت علما بود بودند و يك تشكل كامالً
ال آقايان شـهيد بهشـتي و شـهيد مطهـري     ؤاستاد پرورش در پاسخ به س

و  ،كننـد  آن مطـرح مـي   اشكاالتي را در خصوص اساسنامه انجمـن و مـتمم  
ها هم  كنند كه در نهايت مورد قبول آن اشكالي را هم به عملكرد آن عنوان مي

اما از آنجا كه ايـن   ،دارند ما هم متوجه اين اشكاالت هستيم بوده و اظهار مي
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تشكيالت تنهـا تشـكيالت مـذهبي و فراگيـر موجـود اسـت و بسـياري از        
ديانـت در آن مجتمـع هسـتند، مـا      مند به ديـن و  هاي پرشور و عالقه جوان
بـاقي بمانـد و   خواهيم بدنـه آن   خواهيم اين تشكيالت از بين برود و مي نمي

اما حاال كه شـما آمـدي بيـرون،    ! س آن صورت بگيردجايي در رأ فقط جابه
ار با دقـت  نكن، ما طرح و برنامه داريم، بگذ آمدن ديگران را تشويق به بيرون

  .و با برنامه پيش برويم
 كه ين نكته را نيز بايد در اينجا اضافه كنيم كه استاد پرورش معتقد بودندا

هاي ماركسيستي مانند حزب توده بر آن هستند كه  خصوص گروهه دشمنان، ب
اي درست كنند و هـر كـس را كـه خواسـتند از      مهر باطله  انجمن حجتيهاز 

حذف كننـد، كمـا   صحنه بيرون كنند، اين مهر را بر او بزنند و به راحتي او را 
هـاي پـاك و    دار و انسـان  كه در خصوص بسياري از افراد متدين و ريشه اين

انجمـن  «كافي بـود كـه مـارك     .هاي واقعي اين قضيه اتفاق افتاد حزب اللهي
  . را بر كسي بزنند» حجتيه

اي فرصت طلب براي حذف نيروهـاي انقالبـي از    رانه عدهمزو اين شيوة
ا خود استاد پرورش هم اتفاق افتاد و هنگامي كه در صحنه بود كه در ارتباط ب

ايشان براي وزارت آموزش و پرورش كانديـداي وزارت بودنـد،    1364سال 
گروهك مهدي هاشمي معدوم كه دستشان به خون بزرگاني چـون مرحـوم   

عليه استاد پرورش بين نماينـدگان مجلـس،   بود، آبادي آلوده  آيت اهللا شمس
كردند كه سراسـر تهمـت و دروغ بـود و فضاسـازي      هايي را توزيع نامه شب

  .عجيبي كردند و موفق هم شدند
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ي كم آورد و نتوانسـت حـد   أدر آن سال استاد پرورش چند ر از اين رو
  .نصاب الزم آراء را براي وزارت آموزش و پرورش كسب نمايد

اين نكته را هم اضافه كنم كه افرادي مانند شـهيد مطهـري حتـي بعـد از     
ها را  چرا كه آن ؛نقالب نيز معتقد به استفاده از نيروهاي انجمن بودندپيروزي ا

دانستند و معتقد بودند كه اين  از جهت تسلط به مباني عقيدتي اسالم، قوي مي
حتي در دفاع  .ها را دارند افراد توان مقابله با افكار الحادي و التقاطي گروهك

در دفاع از آنـان مصـمم بـود،     از آنان به اتفاق آيت اهللا خزعلي كه ايشان هم
نيز داشتند و آرا و نظراتشان را خـدمت   1اي را با حضرت امام خميني جلسه

 .ايشان هم ارائه كردند
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اشكاالت جناب استاد پرورش بر انجمن حجتيـه چـه بـود؟ ايشـان سـه      

  :ه عبارت بودند ازاشكال را به اساسنامه انجمن و متمم آن داشتند ك
كارش  دانند و معتقدند هر فقيهي در حوزةفقيه را مبسوط اليد نمي ولي .1

آن توسـط   ةتشكيل حكومت اسالمي و ادار اين اعتقاد با فلسفة. واليت دارد
  .تعارض دارد) ولي فقيه(فقيه مبسوط اليد 

انجمـن، مرجعيـت از زعامـت جداسـت و      بر اساس متمم اساسـنامة . 2
ـ   توان  مي  ةفقيهي را مرجع و كسي ديگر را رهبر قرار داد كه اين هـم بـا نظري

  .واليت فقيه سازگاري ندارد
يك حركت فرهنگي معرفـي   انجمن حجتيه، حركت خودش را صرفاً .3

عد نظامي را هم قائـل نيسـت و   كند و معتقد به حركت سياسي نيست و بمي
ر مقابلـه بـا   توانـد بسـيج مستضـعفين د   معلوم است چنـين ديـدگاهي نمـي   

  .مستكبرين را ايجاد كند
هاي فرهنگي و سياسي و نظامي اجزاي مقوله :استاد پرورش معتقد بودند

هاي علميه هم اكنون بعد كه حوزه كما اين ؛مختلف يك حركت اسالمي است
عقيدتي و ايدئولوژيك نظام را پشـتيبان هسـتند، حـزب جمهـوري اسـالمي      

ـ     برد وحركت سياسي نظام را پيش مي مين أسپاه پاسـداران بعـد نظـامي را ت
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  .سياسي هم هست كند كه البته در عين حال عقيدتي، مي
مرحـوم شـهيد    است از هم جدا نيستند و همان جملـة خالصه دين و سي

و ديانـت مـا عـين سياسـت      ه فرمود سياست ما عين ديانت ماستمدرس ك
   .فرمايشي صحيح است ماست،

دانستند و اظهار متوجه عملكرد انجمن مي استاد پرورش اشكالي را هم ضمناً
ـين  داشتند كه بنده درطول فعاليتمي انجمـن  هايم با انجمن پي بردم كه توازني ب

  .ايجاد كرده است ساواكو بهائيت برقرار است و اين توازن را نيز  حجتيه
ساواك  رسد،من ديدم هرگاه انجمن حجتيه كارش به اوج مي: ايشان گفتند

ـتگير مـي   آيد و آني از اعضاي انجمن ميبه سراغ برخ كنـد و مـدت   ها را دس
دهد تا انجمن بـه تحليـل بـرود و    اخذه قرار ميؤمحدودي بازداشت و مورد م

شـوند،   ها يكه تاز ميدان مـي و همين كه بهائي .ها كارشان رونق پيدا كندبهائي
   .يزدا برخه گذارند تا به مقابله با آنميدان را براي انجمن باز مي مجدداً

خالصه ساواك به عنوان سازمان امنيتي و اطالعاتي رژيم شاه تسـلط بـر   
  .كردجريانات داشت و هميشه حالت توازن را بين انجمن و بهائيت حفظ مي

اين موضوع را نيز با رهبران انجمن مطرح كردم كـه  : استاد پرورش گفتند
اين موضوع را  اصالً ها ولي آن ،بياييد خودمان را از تسلط ساواك خارج كنيم

   .از اساس قبول نداشتند
تي بنـده  از انجمـن   كه وق له مهم پي بردم و عجيب آنأبه اين مس من شخصاً

ـتگير كـرد و عجيـب     حجتيه بيرون آمدم، كـه   تـر آن ساواك بالفاصله بنـده را دس
: گفـت  حتي مـي  .بازجوي بنده در ساواك از قطع ارتباط من با انجمن با خبر بود
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ـان انجمـن نمانـدي و     مياگر  خواستي فعاليت مذهبي و ديني بكني چـرا در هم
  ! خواهي كجا بروي فعاليت كني؟مي! ها چه عيبي داشتند؟ مگر آن!  آمدي بيرون؟

خالصه از طرز سئواالت بازجوي ساواك فهميدم كه برداشت بنده مبنـي  
  .بر ايجاد توازن بين انجمن و بهائيت توسط ساواك صحيح بوده است

كـه   هاي امنيتي بـراي ايـن  ريزان اين سازمانبته بعيد هم نيست كه برنامهال
 مقابله با رژيم شاه رايپتانسيل نيروهاي فعال و مذهبي جامعه را نگذارند كه ب

اي از درخـت  ، سمت و سوي آن را به سوي بهائيت كه شـاخه مصرف شود
ايجاد » شهيد جاويد«اي را به نام كه غائله فاسد رژيم بود، متوجه كنند و يا اين

   .ها پتانسيل نيروهاي مذهبي را به آن مشغول دارندسالكنند و 
در زمـان شـاه چـه    » شـهيد جاويـد  «داند كه در همـين داسـتان   خدا مي

يعنـي آن   .كه اصل ماجرا توليد رژيم شـاه بـود   غوغاهايي به پا شد و حال آن
معصوم را زير را نوشت و علم و عصمت امام  »شهيد جاويد«كسي كه كتاب 

گونه بود كه استاد آن شـخص، فـردي بـه نـام     ال برد، يك حركت وهابيؤس
از عناصر وهابي و به ظاهر فرهنگي مقيم قم بـود كـه بـه كمـك      »قلمداران«

ي اي شد بـرا ساواك و پهلبد وزير فرهنگ شاه اين كار صورت گرفت و تله
از آن طرف، هم  مذهبي آن روز ايران تا گرفتار كردن و مشغول كردن جامعة

شاه و رژيم پهلوي در امان باشند و با خيال راحت بخوابنـد وهـم آمريكـاي    
نيروها به جان هم  كشور را ببلعد و در داخل هم، همة جنايتكار نفت و ثروت

   .بيفتند و غافل از دشمن اصلي شوند
ها چه تواني از نيروهاي مذهبي و متدين كشور بـرد  دانند سالهمگان مي
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كه بسياري از افراد از اين نكته غافـل بودنـد كـه چـه بسـا كتـاب        نو حال آ
اي باشـد كـه سـاواك و سـازمان سـياي آمريكـا آن را       نسخه »شهيد جاويد«

  . مديريت كرده باشند
رحـم تكفيـري اسـت،    هم اكنون نيز كه جهان اسالم گرفتار عناصـر بـي  

  .هم بيندازند اي صهيونيستي، آمريكايي است كه شيعه و سني را به جان توطئه
ال كرد آيا از نظر شما در دنيـا  ؤبايد از مفتيان وهابي و عناصر تكفيري س 

پس چـرا شـما يـك    ! آيا  كافر ديگري وجود ندارد؟! فقط شيعه كافر است؟
  !رويد؟چرا به جنگ آمريكاي جنايتكار نمي! ايد؟اسرائيلي را تا كنون نكشته

ست، شما به اسم ديـن،  پس معلوم است بحث شما، بحث كفر و دين ني 
ها گريها اين وحشي آلت دست آمريكا و اسرائيل هستيد و براي خوشايند آن

  كـه  غافـل از آن  .ريزيدگناهان و مظلومان را به زمين ميكنيد و خون بيرا مي
1؛َمظُْلومًا َفَقْد َجَعْلنا لَِولِيِِّه ُسْلطاناً   ُقتَِل   َو َمنْ «

و آن كس كـه مظلـوم كشـته     
  ».قرار داديم) و حق قصاص(سلطه  او براى ولي شده،
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  1؛ َنْجَعَلُهُم الْواِرثين
شوايان و خواهيم بر مستضعفان زمين منّت نهيم و آنان را پي ما مى

 !وارثان روى زمين قرار دهيم

بـر ظهـور قطـب    شريفه نيز يكي از آياتي است كه در قرآن كريم  ةاين آي
غيب و شهود، يعني حضرت امام زمان، مهدي موعـود   ةعالم امكان، و واسط

كه حضرتش به اذن الهـي   تا اين .داللت دارد) عجل اهللا تعالي فرجه الشريف(
 .هان را به دست گيردبر قدرت نشسته و حاكميت ج

وجـود   ةورش از دوران جواني، والـه و شـيفت  استاد پر :پيش از اين گفتيم
گرديد و اصل ورودش در انجمن حجتيه نيز ) عج(ر صمقدس حضرت وليع

ها تالش در ايـن راه،   وليكن پس از سال ،اساس همين عشق و ارادات بود بر
پـس از   ايـن رو  از. آن تشكيالت هم نتوانسـت، مقصـد او را حاصـل كنـد    

، مـذهبي و انقالبـي   هاي ديني تر به فعاليت خروج از انجمن در شعاعي وسيع
   .خود ادامه داد
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ديـد   كرد، مي ها و سحرهاي اين مرد بزرگ را درك مي اما اگر كسي شب
سوزد و چگونه پيوسته در غم فراق  كه چگونه او در عشق به امام زمانش مي

  :كند را زمزمه مياشعاري  چنين ريزد و يار اشك مي

  خوشا جاني كه جانانش تو باشي

  همه شادي و عشرت باشد اي دوست
  

  خوشا دردي كه درمانش تو باشي  

  در آن منزل كه مهمانش تو باشي
 

  :خواند يا اين اشعار حافظ را با اشك و آه مي و

  جمال جانان ميل جهان ندارد جان بي

  س نشاني زان دلستان نديدـك با هيچ
  ردـذيـپ ان نميـا درمـدل م ردردي است د

 

  داردـكه اين ندارد، حقا كه آن  ن ركسـه  

  داردـر ندارم يا او نشان نـيا من خب

  حقا كه اين معما، شرح و بيان ندارد
 

پرورش، بارها اين اشعار و بسياري از اشعار ديگر شعراي بزرگ را كـه   استاد
ـان خـود    ،ه اسـت سروده شد) عج(در مدح و منقبت و فراق از امام زمان  ورد زب

 .اي دارد، به دنبال يافتن گمشده خود بود داشت و پيوسته همانند كسي كه گمشده
ديد و  دل خود را به محبوب جهان پيوند زده بود و خود را نمي او حقيقتاً

سينه او ماالمـال از عشـق بـود و     .وجودش را معشوق عالم پر كرده بود ةهم
محبـت، هماننـد دو مشـك آب هميشـه     چشمان او همواره در اين عشـق و  

  . جاري بود
اين عشق آنچنان وجود او را فرا گرفته بود كه غيرممكن بود آثار آن را در 

كـرد، ايـن عشـق و     وجودش نبيني، اگر چند كالمي كوتاه هم صـحبت مـي  
 :گفت مي از اين رو. دلدادگي عميق و نهفته در آن پديدار بود
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  اكم اوسـت اگر بر جاي من غيري گزيند دوست ح
 

  رامم باد اگر من جان به جـاي دوسـت بگـزينم   ح 
 

هاي ارسالي ايشان بـه   اي ديگر از نامه بسيار مناسب است در اينجا به نامه
  .بنده كه مربوط به ايام جبهه است، استشهاد كنم

  اي ديگر از استاد پرورش نامه

 تعالي همبس

 !يكمسالم عل .جناب آقاي نجفي قدسي ،ما برادر عزيز و گرامي
ـاي   در سطر سـطر آن،   .گراميتان را زيارت كردم ةنامي و خام ةنام صـفا و وف

ها  اين هم از الطاف خداي لطيف است كه بعضي از روح .ديرينه شما مشهود بود
ـ     را لطيف مي ـتر نيـز بـر ب اي لطافـت  پـ راق برقسازد و آن لطيفه پردازان مهر گس

 :هر جهته ب .كنند ه طي ميشوند و راه چند ساله را يك شب خدادادي سوار مي
  اگر بر جاي من غيري گزيند دوست، حاكم اوست

 

    حرامم باد اگر من جان بـه جـاي دوسـت بگـزينم    
ــ ـــجه ـــان ف ـــاني و ب ـــاقي، ف   اقيـد و ســـداي شاه

 

ــ  ـــكــه ســلطاني ع ــيـفيل عشـــالم را ط ــ ق م   ينمـب
 

و ديگـر رزمنـدگان    نور چشم عزيزم، جناب آقاي نجفي، خـدايتان شـما  
گواراي شراب عشقش سرشارتر فرمايد و پيروزي نهايي و  ةا از جرعراهش ر

 . بهروزي هميشگي را بدرقه راه شما قرار دهد
ولي بهتر است به شعري از همان  ،در مورد من بسيار لطف فرموده بوديد
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 : فرمايد غزل زيباي حافظ كه استشهاد كرده بوديد، تمثل جويم كه مي
ــدان ــات و مق چن ــاتكــه زدم الف كرام   ام

 

  هــيچم خبــر از هــيچ مقــامي نفرســتاد    
 

در پايان بار ديگر موفقيت و سعادت روز افزون آن عزيز را در خدمت به  
 .اسالم و مسلمين خواستارم

  31/6/66ـ  برادر شما پرورش

دلدادگي خـود را بـا چيـزي    ها بود كه حاضر نبود عشق و  او مدت ،آري
در  را حقيقتـاً  »ت بگـزينم حرامم باد اگر من جان به جاي دوسـ «. عوض كند

 هاي دنيايي اصالً مسائل مادي و جاذبه از اين رو. زندگي خود پياده كرده بود
حقيقت را يافته بـود و حاضـر نبـود آن را بـا چيـز       .براي او ارزشي نداشت

 .ديگري معاوضه كند
را برعهـده   »اكـو «شان سه سال مسئوليت گروه فرهنگي ايد كه اي همه شنيده

ولي ايشان حتي يك دالر  ،وقشان در اين مدت بر حسب دالر بودداشتند و حق
هزار دالري را كه به ايشـان داده   هفتاد و پنج آن را برداشت نكردند و مجموع 

  .نمودند :بودند را تقديم به جناب آقاي واليتي در مجمع جهاني اهل بيت
حتي زماني كه ايشان سه دوره نمايندگي مردم اصفهان در مجلس شوراي 

بـا همـان    اسالمي را داشت، هيچ حقوقي از مجلس دريافت نكـرد و صـرفاً  
از اين رو  .كرد حقوق آموزش و پرورش و بازنشستگي آن، گذران زندگي مي

  :گفت هميشه مي

  هرگز حسد نبردم بر منصبي و مالي
 

  اال كسي كه دارد با دلبري وصالي  
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را بـه امـام   او حقيقت را چيز ديگري يافته بود و حاضـر نبـود عشـقش    
ارزشـي   و يا با چيز بـي  ،زمانش كه حقيقت عالم وجود است، از دست بدهد

حب و عشق ديگري به مال، جاه و يا مقام و منصب  گونههراو . معاوضه كند
 .و امثال آن را برخورد حرام كرده بود

   



���� �� ��� ��eن ا� ��ن، � ��ن ����� �� ��� ��eن ا� ��ن، � ��ن ����� �� ��� ��eن ا� ��ن، � ��ن ����� �� ��� ��eن ا� ��ن، � ��ن �!!!!1        
تَِها اْألَْهناُر   َجتْري  َجنَّاٍت   ِمناِت َو اْملُؤْ   َوَعَد اهللاُ اْملُْؤِمنينَ  ِمْن َحتْ

َجنَّاِت َعْدٍن َو ِرْضواٌن ِمَن ادمحم   خالِديَن فيها َو َمساكَِن َطيِّبًَة في
  2؛َأْكبَُر ذلَِك ُهَو الَْفْوُز الَْعظيم

هايى وعده داده است كه از زير  خداوند به مردان و زنان با ايمان باغ
] نيز[در آن جاودانه خواهند بود، و . رها جارى استآن نه]  درختان[

و ]  به آنان وعده داده است[هاى جاودان  سراهايى پاكيزه در بهشت
 .اين است همان كاميابى بزرگ. تر است خشنودى خدا بزرگ

جنـاب آقـاي    ،امروز تقارن دارد با چهلمين روز از ارتحال استاد عزيزمان
 .)عليه و اسكنه اهللا فـي بحبوحـات جناتـه   اهللا رحمت(اكبر پرورش سيد علي

يفه، خداي متعال شر ةمنيني باشند كه در اين آيؤاميدواريم ايشان از مصاديق م
  .را به آنان داده است» جنات عدن«در بهشت ابدي و در » مساكن طيبه« وعدة
چرا كـه ايشـان در پرتـو اعمـال      اين آيه شامل حال ايشان است؛ محققاً 

شان اين سعادت را يافت خدمتگزاري به مادر مكرمه اًصالح خود و مخصوص
آن بهشتي كه قـرار بـود در آن منـزل     .گر بهشت شودكه در همين دنيا نظاره

  .گذشت اي در همين دنيا ديد كه شرح آنگزيند را در مكاشفه

                                                
  .ناسبت چهلمين روز ارتحال استاد پرورش منتشر شده استاين مقاله به م. 1
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گرچه در اين مدت از هر دري سخني گفتيم، امـا بـه نظـرم هنـوز هـيچ      
چـرا كـه    ؛شـود ر هم بنويسيم، حقش ادا نمـي معتقدم هر چقدر ديگ .نگفتيم
شـوند،  مي» اهل اهللا«تبيين حاالت و عوالم دروني و بيروني كساني كه  اصوالً

ما در عالم ماده هستيم و آنان در عالم معنا، و خالصه، بيان حتي  .عملي نيست
ها سير و سلوك آنان نيز به سختي ممكن است و شايد نتوان بسياري از نكته

   .فترا هم گ
  !پذيرد           حقا كه اين معما، شرح و بيان ندارددردي است در دل ما درمان نمي

به هر جهت استاد پرورش انساني بود كه سير و سلوكش عـالي بـود و بـه    
را تمام كرده بود و ديگر از وجود او چيزي نمانده بود و » اسفار اربعه«اصطالح 

او به اين بيت شعر مولـوي خيلـي    .تمام وجودش را محبوب عالم پر كرده بود
  :شايد بهترين و زيباترين سخن مولوي همين باشد :گفتعالقه داشت و مي

  يستنتو بمان اي جان، كه چون تو پاك       روزها گر رفت، گو رو، باك نيست

بخواهم بمانم، ما بايد فنا بشويم و فقط آقاي  كه من كي هستم: گفتاو مي
ت جان كه چون تو پاك نيست، اي عزيز و اي حقيق جهان بماند، تو بمان اي

من كه ارزشي ندارم، مـن تمـام شـدم،     .هستي، همين كه تو هستي، زيباست
  .ديگر پرورشي وجود ندارد

هاي استاد پـرورش  بنده يك وقتي مشغول پياده كردن بعضي از سخنراني
ورم اين بود تص .اي آماده و تقديم ايشان كردمها را در دفترچه آن .از نوار شدم

: وليكن تا دفترچـه را بـه ايشـان دادم، فرمودنـد     ،شودكه ايشان خوشحال مي
ها نكنيد، من از همان چند جلد كتابي هم كه اول انقالب  وقتتان را صرف اين«
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  » !از من چاپ شده است، پشيمانم
رسيده است و دوست » فنا«ن جمله دريافتم كه ايشان به مرحلة بنده از اي
بياد دارم رزمنـدگاني را كـه قبـل از عمليـات بـه       .از نام او نباشددارد چيزي 
كردند و آمدند و هر چه عكس و اثر از خودشان بود را محو ميمرخصي مي

يا دوست داشتند طوري شهيد شوند كه پودر شوند و هيچ اثري از آنان باقي 
   .نماند و فقط او بماند

ردگار عالم، سراسر وجودشان پرو است، حقيقتاً» فناي في اهللا«اين معناي 
ديدند و دوست داشتند هر چه زودتـر  را احاطه كرده بود و ديگر خودي نمي

اين جان ناقابل را هم تقديم حضرت دوسـت كننـد و بـا عمـل خالصـانه و      
  ».تو بمان اي جان، كه چون تو پاك نيست« :جهادشان بگويند

  خاطرة سفر حج و ميقات مسجد شجره

بود كه در حـج تمتـع، كـم و بـيش همـراه اسـتاد        توفيقي 1370در سال 
من بـراي   !در ميقات مسجد شجره چه حالي داشتاگر بدانيد  .ش بودمپرور
و ليكن موقع سوار شدن اتوبوس كه  ،كه او راحت باشد، تنهايش گذاشتم اين

شدند، بـا خـود گفـتم    شده بودند و از مسجد شجره خارج مي» محرم«همه 
كه اتوبـوس آمـاده    اغ استاد بروم و به بهانه اينفرصت خوبي است كه به سر

  .حركت است، ببينم ايشان در چه حالي است
هاي مسـجد  كه ايشان را در بين ستون در فضاي مسجد بسي گشتم تا اين

در حالي كه از شدت گريـه و تضـرع ماننـد     ،اي خلوت يافتمشجره در نقطه
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داد گريه به او امان نمي ، هق هق»لبيك«گفت خورد و تا ميمستان، تلوتلو مي
من از ديدن اين حالت انابه و تضرع خالصـانه بسـيار    .و حال عجيبي داشت

افتـادم كـه چقـدر بـراي      7بردم و ياد حاالت حضرت امام سـجاد لذت مي
» لبيـك «را در  ااي از ايـن معنـ  سخت بوده است و جلوه» تلبيه«حضرت ذكر 

اي بسيار متضرعانه كه جلوه ؛گفتن استاد پرورش در مسجد شجره شاهد بودم
  .امام در احدي نديدهتا كنون در تمام سفرهايي كه به حج و عمره مشرف شده

 .كه چشـم ايشـان بـه مـن افتـاد      به هر حال اين تضرع ادامه داشت تا اين
گاه بـود كـه ديـدم     آن و .آقا اتوبوس آماده است حاج :عرض كردمبالفاصله 

  .مل گفتند و باالخره از ميقات خارج شديمايشان به ناچار ذكر تلبيه را كا
هـم بـراي    :و ائمه بقيـع  :هنگام خروج از مدينه و وداع با پيامبر اكرم

سافران اتوبوس كه همگي اعضاي هنگامي كه م. استاد پرورش بسيار سخت بود
شدند، استاد پـرورش بـه    اتوبوس سوار ،مقام معظم رهبري در حج بودند بعثة

اي نشستند و همين طور كه اتوبوس حركـت  و در گوشهانتهاي اتوبوس رفتند 
   .كنند كرد، ديدم استاد فرازهايي از دعاي ابوحمزه را قرائت مي

نيا ِمن  ُحَب   َسيِّدي أخِرج اَمجع َبيني و َبيَن املُصطَفى و آلِـِه  وَ  ، َقلبي  الدُّ
ٍد َصلَّى اهللاُ  َعَليِه و آلِِه و َسلََّم، َو ِخيََرتَِك ِمن َخلِقَك و خاَتِم النَّبِيِّيَن ُحمَمَّ

اي آقاي  ؛... انُقلني إلى َدَرَجِة التَّوَبِة إلَيَك، و أِعنّي بِالبُكاِء َعلى َنفسي

دوستي دنيا را از دلم خارج كن و بـين مـن و پيـامبرت و آل او كـه     ! من

و ) ها محشور نمـا  مرا با آن(ها در خلقت هستند را جمع كن بهترين انسان

  ...توبه برسان و كمك كن كه به حال خودم گريه كنم و رجةمرا به د
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ريختند و سر و صدا اشك مياستاد پرورش با زمزمه كردن اين فرازها بي
حجـت االسـالم و المسـلمين     سوختند كه ناگهـان چشـم  از عمق وجود مي

تا ايـن حالـت    .شرعي كه در نزديكي استاد پرورش نشسته بود به ايشان افتاد
در ايشان ديد، نتوانست خود را كنترل كند و شروع كرد بلند بلند  متضرعانه را

كساني كه ته اتوبوس بودند متوجه شدند چـه خبـر    همة گريه كردن و تقريباً
است و فضايي شد كه به بركت حالت تضرع اسـتاد پـرورش همـه منقلـب     

  .شدند و با يك حالت معنوي خوبي از مدينه وداع كرديم و خارج شديم
خواهد، اما چه كنم كه فضـاي نوشـتار   مجال مي ها واقعاًداستانشرح اين 

 .اي هم در مسجد الحرام اشاره كنمبه نكته .ضيق است و بايد سخن كوتاه كنم
يـك ميليـون    ،يك ركعت نمـاز در مسـجد الحـرام   كه  آمده استدر روايت 
يعني يك نماز دو ركعتي در مسجد الحرام معادل دو ميليـون   .شودركعت مي

  .شودعت نماز محاسبه ميرك
به اين محاسـبه نظـر    ،خواندمابتدا وقتي نماز مي :گفتنداستاد پرورش مي

روم با خود يكصد ميليون داشتم و ديدم گاهي كه از مسجد الحرام بيرون مي
احسان تو  پروردگارا، سفرة: به خداي متعال عرض كردم. برمركعت نماز مي

كشش اين لطـف تـو را در ايـن سـطح      براي بندگانت گسترده است، اما من
كند و فكر ندارم و ظرفيتم كوچك است و اين كرم و احسان تو مرا مغرور مي

   .كنم چيزي دارممي
اي در همين افكار بودم كه خداي متعال لطف كرد و جرقـه  :ايشان گفتند

درست است كه ما گفتيم هر يك ركعت نمـاز يـك   ! در ذهنم زد كه پرورش
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ولي تو اول ثابت كن يك ركعت نمازت، عـدد يـك اسـت،     ،شودميليون مي
كنيم، اما اگر نمازت صفر است در يك ميليون مي صفر نيست، ما آن را ضرب

 .صفر، صفر اسـت  .اي نداردحاال ضرب در هر چند ده ميليون هم شود فايده
  . كندگاه اين حاصل ضرب معنا پيدا مي اما اگر يك باشد، آن

گاه روي حاالت و عبادات  اي داشتند كه هيچروحيهاستاد پرورش يك چنين 
 :گفتنـد ايشان مـي . ها قائل نبودند كردند و اصال ثوابي بر آنخود، حساب باز نمي

 هـم شـديد، نبايـد مغـرور    ) عج(شما اگر حتي موفق به ديدار حضرت وليعصر 
ـانيم و   چون معلوم نيست تا آخر  شويد و براي خود حسابي باز كنيد؛ درسـت بم

  . بايد به خدا پناه ببريم تا مادامي كه در دنيا هستيم .بت به خير شويمعاق
 در 7اين معنا كه روي عباداتمان نبايد حسابي باز كنـيم را امـام حسـين   

طاَعٍة َبنَيتُها، و حاَلـٍة َشـيَّدُهتا،   ِمن  ، َكم إهلي«: فرماينددعاي عرفه چنين بيان مي
  »!أقالَني ِمنها َفضُلك َهَدَم اعتِامدي َعَليها َعدلَُك، بل

هايي كه بـراي خـود بنـا    ها و حاالت و عبادتچقدر طاعت ،يعني خدايا
ها از بين ها و عبادتآن طاعت همة كردم و ساختم، اما عدل تو اعتماد مرا بر

  .خواندبرد، بلكه فقط اين فضل و احسان توست كه مرا فرا مي
داريم كه روح واال و ملكوتي استاد در پايان اين نوشتار از درگاه الهي مسئلت 

ـا توفيـق    :و اهل بيت 6پرورش را با نبي مكرم اسالم محشور فرمايد و به م
ـتاد    ـ  شاءاهللانـ عنايت كند تا   در فرصتي ديگر بتوانيم مجموعه معارفي كـه از اس

  .پرورش در شناخت و فهم آيات قرآن به يادگار مانده است را تبيين نماييم



و §ب ¥¤£�ر� �¢]¡�و §ب ¥¤£�ر� �¢]¡�و §ب ¥¤£�ر� �¢]¡�و §ب ¥¤£�ر� �¢]¡��ورش �ورش �ورش �ورش ا���د ا���د ا���د ا���د      
ال َجتُِد َقْوماً ُيْؤِمنُوَن بِادمحم َو الْيَْوِم اْآلِخِر ُيوادُّوَن َمْن َحادَّ اهللاَ َو َرُسولَُه 
َو لَْو كاُنوا آباَءُهْم أَْو أَْبناَءُهْم أَْو إِْخواَهنُْم أَْو َعشيَرَهتُْم أُولئَِك َكتََب 

ُهْم بُِروٍح ِمنُْه َو ُيْدِخُلُهْم َجنَّاٍت َجتْري ِمْن ُقُلوِهبُِم اْإليامَن َو أَيََّد   في
تَِها اْألَْهناُر خالِديَن فيها َرِضَي اهللاُ َعنُْهْم َو َرُضوا َعنُْه أُولئَِك  َحتْ

  1؛ ِحْزُب ادمحم أَال إِنَّ ِحْزَب ادمحم ُهُم اْملُْفلُِحون
يابى كه با  مىهيچ قومى را كه ايمان به خدا و روز رستاخيز دارند ن

دشمنان خدا و رسولش دوستى كنند، هر چند پدران يا فرزندان يا 
برادران يا خويشاوندانشان باشند؛ آنان كسانى هستند كه خدا ايمان 

ها را  هايشان نوشته و با روحى از ناحية خودش آن را بر صفحة دل
كند كه  هايى از بهشت وارد مى ها را در باغ تقويت فرموده، و آن

مانند؛ خدا از  جارى است، جاودانه در آن مى) درختانش(رها از زير نه
اند؛ »حزب اهللا«ها  ها خشنود است، و آنان نيز از خدا خشنودند؛ آن آن

  .اند پيروزان و رستگاران» حزب اهللا«بدانيد 
هاي آنان به ميان آمـده   شريفه، توصيفي از حزب اهللا و ويژگي ةدر اين آي
كـه آنـان بـا     يمان قوي به خدا و روز معاد است و اينترين آن ا است كه مهم

گاه طرح دوسـتي ندارنـد، حتـي اگـر ايـن دشـمن،        هيچ دشمنان پروردگار،
  .ترين نسبت خانوادگي را با آنان داشته باشد نزديك
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بـراي پيشـبرد    ،آيـت اهللا دكتـر بهشـتي    ،دانند كه شهيد مظلوم همگان مي
من و انقالبـي،  ؤاهداف انقالب اسالمي و براي متشـكل كـردن نيروهـاي مـ    

گذاري كرد و سـعي   تشكيالت بزرگي را به نام حزب جمهوري اسالمي پايه
 من و وفادار انقالب اسالمي را در آن حـزب گـرد  ؤكرد تا بهترين نيروهاي م

نيروهـاي مسـلمان و   اي از  در اين كار موفق شـد و قاطبـه   و تقريباً هم آورد
  .انقالبي جامعه را وارد كار تشكيالتي كرد

همان ابتدا بـه يـاري شـهيد آيـت اهللا        استاد پرورش نيز در اين عرصه از
كنار ديگر بزرگاني كه در اين تشكيالت بودند، سـهم   بهشتي برخاست و در

  .زيادي در شكل گيري اين تشكل و پيشبرد اهداف آن داشت
كه عضو شوراي مركـزي حـزب جمهـوري اسـالمي      نايشان عالوه بر اي

بودند، مسـئوليت ايـن تشـكيالت را در اسـتان اصـفهان و رهبـري آن را در       
در چنـد سـالي كـه فعاليـت حـزب       .عهده داشتند بر هاي همجوار نيز استان

من و ؤجمهوري اسالمي برقرار بود، كانون مهمي بـراي جـذب نيروهـاي مـ    
  .انقالبي گشته بود
زيبـايي از   ةجملـ  .عتقاد راسخي به كار تشـكيالتي داشـت  شهيد بهشتي ا

 ةهميشه پويند ةروزي كه گردون«: فرمودند ايشان در خاطرم مانده است كه مي
درست و استوار بيفتد،  الت و سازمانيي ملت، در خط يك تشكمكتب ةمبارز

تواند بـه آن   هاي ضد انقالب، هرگز نمي ديگر بايد اطمينان داشت كه جرثومه
  ».ك شده و يا آن را مورد تهديد قرار دهندنزدي

اساس تشكيل حزب جمهوري اسالمي براي حفظ انقالب اسالمي بود و 
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در مدت فعاليت خود هم با وجود بزرگاني ماننـد شـهيد آيـت اهللا بهشـتي،     
اي، شهيد دكتر محمدجواد بـاهنر، آيـت اهللا هاشـمي     حضرت آيت اهللا خامنه

 1و ديگران مورد تأييد حضرت امام خمينيرفسنجاني، آيت اهللا واعظ طبسي 
اين حزب بعد از شهادت شهيد آيت اهللا بهشتي چنـد سـالي    ، هرچندنيز بود

  1بيشتر دوام نياورد و براساس مصالحي برگرفته از رهنمودهاي حضرت امام
  .تعطيل گشت

اي كه در اينجا شايسته است اشاره شـود، ايـن اسـت كـه شـهيد       اما نكته
دانست و  وري اسالمي را به مثابه يك معبد و عبادتگاه ميبهشتي، حزب جمه

به كليت حزب، بسـط پيـدا كـرده بـود و عمـوم       اين روح تعبد ايشان، عمالً
افرادي كه در حزب جمهوري اسالمي فعاليت داشتند، از يك روح عبادي و 

  .آهنگ عبادت برخوردار بودند
تـر   ر كس با تقـوي ه كه همانند شهيد بهشتي اعتقاد داشتنداستاد پرورش 

و بـالعكس   .عضو حزب نباشـد  ، هرچندتر است است، از ديدگاه آنان حزبي
تقوي بود، حتي اگر كارت عضويت حزب را هم داشته باشد، از  اگر كسي بي

كه اين بزرگـواران، مـالك را تقـوي قـرار داده      اين. ديدگاه آنان حزبي نيست
  ِعْنـَد ادمحم  أَْكـَرَمُكمْ   إِنَ «: فرمايد بودند، برگرفته از فرهنگ قرآن كريم بود كه مي

1؛ َأْتقاُكم
 ».در حقيقت ارجمندترين شما نزد خدا پرهيزگارترين شماست 

كه عضو حزب جمهوري اسالمي نبودم، اما در جلسات تبيـين   بنده با اين
آنچـه كـه در    .بردم كردم و حظّ و بهره معنوي مي مواضع اعتقادي شركت مي
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اري از افراد مشهود بود، توجـه خـاص شـهيد آيـت اهللا     اين مدت براي بسي
بهشتي به استاد سيدعلي اكبر پرورش بود كه براي ايشان احترام خاصي قائل 

گاهي هم در مجالس و ديدار دوستان، تعـاريف زيبـايي از اسـتاد     بودند و گه
  .پرورش داشتند

سكوي  اين انقالب بر«: از جمله در سفري كه به اصفهان داشتند، فرمودند
بلند تواضع نشسته است و هر كس تواضع كرد، جايگـاه بلنـدي دارد و هـر    

كند و جناب آقاي پرورش براي همه ما نمـادي از   كس تكبر كرد، سقوط مي
  .»تواضع هستند

به ياد دارم شخصي براي انجام كاري به شهيد آيت اهللا بهشتي رجـوع كـرده   
ـتاد پـرورش ارجـ    .بود آن شـخص   .داده بودنـد اع ايشان نيز آن شخص را به اس

مرا به آقاي پـرورش   ،آقا :من به شهيد بهشتي عرض كردم :خودش به بنده گفت
  !ايشان در اين حد هستند كه پاسخگوي بنده باشند؟ ؟ آياهيدد حواله مي

تا من ايـن   :آن شخص كه يك فرد سيد و روحاني محترمي است گفت 
: رد و با صداي بلند فرمودنـد سخن را گفتم، آيت اهللا بهشتي دستانش را باال ب

  ).يعني ايشان از رجال هستند!! (»رجلٌ«آقاي پرورش 
من با اين طرز بيان شهيد بهشتي اطمينان پيدا كـردم و بـه نـزد     :گفت مي

طور كه شهيد بهشتي اشاره داشـتند، چقـدر    استاد پرورش رفتم و ديدم همان
ع بنـده پـي بـه شخصـيت     عالمانه و عارفانه مرا راهنمايي كردند و از آن موق

  .مريد ايشان گشتم علمي و معنوي ايشان بردم و حقيقتاً
كـنم كـه غالـب كسـاني كـه در حـزب جمهـوري         اين نكته را اضافه مي
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خاصي داشتند، گرچه  ةاسالمي بودند، نسبت به استاد پرورش ارادت و عالق
تم اي از شـهداي هفـ   ها مانند شهيد حجت االسالم علي اكبر اژه بعضي از آن

تير از جمله شـاگردان فاضـل و توانمنـد ايشـان بودنـد كـه هـم در حـزب         
جمهوري اسالمي در اصفهان فعال بودند و از نزديكان سببي شهيد آيـت اهللا  

  .شدند بهشتي هم محسوب مي
حال كه به شهداي هفتم تير اشاره شد، اين نكته را نيز بگـويم كـه اسـتاد    

ـ    ه مهم حزبپرورش هم قرار بود در آن جلس  ةجمهوري اسـالمي كـه حادث
تن از بزرگان در كنار شهيد آيت اهللا بهشتي به  انفجار پديد آمد و هفتاد و دو

وليكن در آن روز شهيد رجايي به ، حضور يابند ،رفيع شهادت رسيدند ةدرج
 در بـارة كنند كه ايشان به نخست وزيـري برونـد و     استاد پرورش اصرار مي

داي آن روز شهيد رجايي به رئيس جمهوري ي كه قرار بود فرئفهرست وزرا
   .ارائه كنند، صالح و مشورت نمايند

نكردم و عرض كردم كه بايد من در ابتدا قبول  :فرمودند استاد پرورش مي
ولي بـا اصـرار شـهيد رجـايي بـه       ،حزب جمهوري اسالمي باشم ةدر جلس

د و انفجـار در حـزب رخ دا   ةحادث هنخست وزيري رفتم و در آنجا بوديم ك
انـد و   بالفاصله به حزب جمهوري آمديم و ديديم همه بـه شـهادت رسـيده   

  .اند جان باقي مانده معدودي هم نيمه
مجلس از شهركرد  ةنمايند ،تم تير، شهيد رحمان استكييكي از شهداي هف

بود كه مسئوليت حزب جمهوري اسالمي در استان چهارمحال و بختياري را 
شهيد اسـتكي را در خـواب   : رش به بنده فرمودنداستاد پرو. نيز عهده دار بود



  103  ياسالم ياستاد پرورش و حزب جمهور  

ايـن شـهيد    .ال كردمؤديدم و از او درخصوص وضعيت آخرت و آن دنيا س
قدر بگويم كه اينجا همه چيز حساب  آقاي پرورش، همين: بزرگوار پاسخ داد

ي كـه بـه افـراد    يها حتي تعداد سالم .محاسبه شده است و كتاب دارد و دقيقاً
  !اند ايم را ثبت كرده كه فرستاده هايي و يا تعداد صلوات ايم را دارند كرده

 استاد پرورش با غالب شهداي هفتم تير روابط نزديكي داشتند، مخصوصاً
مأنوس بودند، بسـيار   با ايشان در شهادت شهيد آيت اهللا بهشتي كه از ديرباز

از  هاي بـزرگ را  ها و پشتوانه كردند يكي از استوانه متأثر شدند و احساس مي
ما َننَْسْخ ِمـْن آَيـٍة أَْو ُننِْسـها « :شريفه بودند ةاما دلخوش به اين آي ،دست دادند

  .1»ٍء َقديرٌ  ُكلِّ َشيْ   َنأِْت بَِخيٍْر ِمنْها أَْو ِمثْلِها َأ َملْ َتْعَلْم أَنَّ اهللاَ َعلى
طا يا بهتر از آن را اع ،كه مثل آن مگر اين ،كنيم يعني ما آيتي را منسوخ نمي

يعني حضرت آيت اهللا  ،كنيم، كه بحمداهللا خورشيد رهبري انقالب اسالمي مي
اين يار ديرين شهيد بهشـتي،   طلوعي دوباره يافتند و) مدظله العالي(خامنه اي

  .حركت آن شهيد بزرگوار را رهبري فرمودند ةادام
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  1؛ َهداُهُم اهللاُ َو أُولئَِك ُهْم أُولُوا اْألَلْباب
شنوند و از بهترينش  آنان كه سخن را مى. پس به بندگانم مژده ده

اند كسانى كه خدا هدايتشان كرده، و اينان  كنند، اينان پيروى مى
  .دان همان خردمندان

داللـت  گـو  و بحث و گفت ةشريفه يكي از آياتي است كه بر شيو ةاين آي
كه انسان بايد ابتدا اقوال مختلف را خوب گوش فرا دهد و سپس  دارد و اين

  .ها را انتخاب نمايد با عقل و منطق، بهترين آن
كـه در اوايـل    بود »انقالب اسالمي«اي به نام  روزنامه ةاين آيه زيبا، كليش

رئـيس جمهـور معـزول، چـاپ و      ،ا مديريت ابوالحسن بني صـدر انقالب ب
  .شد منتشر مي

نويسـم، بـازخواني صـحيح تـاريخ      يكي از داليلي كه اين مطالب را مـي 
هاي دشمنان هر روز براي اين  كه نسل جديد بدانند نقشه انقالب است و اين

كشور و انقالب چگونه بوده است و چه مردان بزرگي به مصاف دشمن رفته 
ها ايستادگي كردند تا اين انقالب از مسير صـحيح خـود    و در برابر عوامل آن

  .بود، خارج نشود» نه شرقي، نه غربي، جمهوري اسالمي«كه 
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 ةرانـه در آسـتان  غربي بود كه به نحوي مزو ةابوالحسن بني صدر يك مهر
به پـاريس   1خصوص از زماني كه امام خمينيه پيروزي انقالب اسالمي و ب

و نهضت انقالب اسالمي به اوج خود رسيده بود، سعي كرد به كـانون  رفتند 
صت ممكن در لبـاس دوسـت، سـكان    رهبري انقالب نزديك شود تا در فر

استكباري خـود   از مسير ضد آن را دست گيرد وه كشور و انقالب را ب ةادار
  .خارج كند و اميال دشمنان را برآورده نمايد

زيبايي كه بر صفحه آن  ةدر بر خالف آيبني ص» قالب اسالميان«روزنامه 
اصلي انقالب و فضاسازي  هاي صدد تخريب چهره نقش بسته بود، پيوسته در

 »ارزخـدمتگ «بنـي صـدر را   اين روزنامه سعي داشت . ها بود عليه آن دروغين
» قدرت طلـب «اران واقعي و مخلص اين انقالب و مردم را زخدمتگ و ،مردم

   .معرفي كند
هـاي   موفق هم شده بود و طيف وسيعي از مردم، فريـب دروغ  تقريباًالبته 

هاي بزرگي مانند شهيد مظلوم آيـت اهللا   ها را خورده بودند و به شخصيت آن
اول ياران  ةت اهللا هاشمي رفسنجاني كه از حلقاي و آي بهشتي، آيت اهللا خامنه

ه بودند، بدبين شده و حتي در اجتماعاتي كه بني صدر ب1واقعي حضرت امام
پرداخت، شعارهاي بسيار توهين آميزي نسبت به شهيد بهشتي و  سخنراني مي

   .دادند ياران ايشان مي
هاسـت و   اي از آن در دانشگاه تهران، نمونه 1359اسفند سال  14قضاياي 

هـا   شده كه يكـي از آن  هاي خوبي هم نوشته خوشبختانه در اين زمينه كتاب
يت اهللا موسوي اردبيلي است كه در حضرت آ ةنوشت» اسفند 14 ةغائل«كتاب 
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آن هنگام رياست ديوان عالي كشور را برعهـده داشـتند و از نزديـك شـاهد     
   .هاي جريان بني صدر بودند خباثت

ما شيفتگان خدمتيم، نه « :اين سخن شهيد آيت اهللا بهشتي هم كه فرمودند
  .هاي دروغين بود در حقيقت پاسخي به آن فضاسازي» تشنگان قدرت

ت بني صدر براي بسياري از انقالبيـون در مجلـس خبرگـان قـانون     ماهي
خصوص هنگامي كه با تصويب اصل واليت فقيه بـه  ه ب ،اساسي روشن شد
صـدر و بـا منطـق و     ةكرد و شهيد آيت اهللا بهشتي با سع شدت مخالفت مي
   .كرد به سخنان و شبهات او پاسخ گويد استدالل سعي مي
اش كـرده بـود،    ها و روزنامـه  تيتر سخنراني اي كه شريفه ةاو بر خالف آي

هاي علمي آيت  گاه به اين آيه عمل نكرد و هنگامي كه در مقابل استدالل هيچ
  .كرد شد، با كنايه و توهين و الفاظ زشت برخورد مي اهللا بهشتي درمانده مي

همـان ابتـدا بـه ماهيـت جريـان          استاد پرورش از جمله كساني بود كه از
تـرين   شديد .ها برخاست برد و براي حفظ انقالب به تقابل با آنصدر پي  بني

صـدر بـه عنـوان     ها در جلسات شوراي عالي دفاع كه با حضور بني برخورد  
  .داد شد، رخ مي جانشين فرمانده كل قوا برگزار مي

» كيش شخصـيت «كه كتاب  صدر عليرغم اين بني: گفتند استاد پرورش مي
ماري است و بسيار آدم متكبري است و هميشه خود دچار اين بي، نوشته است

   .هاست درصدد تحقير ديگر بزرگان و شخصيت
ها داشت،  كرد، حرف صدر به شهيد رجايي مي هايي كه بني ايشان از اهانت

از دست  1مرتب پيش حضرت امام .صدر هميشه مظلوم نمايي بود اما كار بني
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كرد  و رجايي شكوه مياي، هاشمي رفسنجاني  حضرات آقايان بهشتي، خامنه
ها به دنبال كسب قدرت هستند و حال  من در جبهه هستم و اين :گفت و مي

كه به كاخ شـاه در پايگـاه هـوايي دزفـول      كه جبهه رفتن او چيزي جز اين آن
  !برود، نبود

هرگاه كه جلسه شوراي عالي دفاع در جنوب، در : گفتند آقاي پرورش مي
رفت، ولي بنده  در با هواپيماي اختصاصي ميص پايگاه هوايي دزفول بود، بني

اي، هاشمي رفسنجاني و شهيد رجايي بايد بـا يـك    و حضرات آقايان خامنه
 و در زماني طوالني و با صداي گوش خـراش آن،  »130سي«هواپيماي باري 

همـان      آمد و از صدر به جلسه مي رفتيم و پس از مدتي انتظار، بني به آنجا مي
   .كرد ري ميگشاه اوقات تلخي و پرخبدو ورود شروع ب

گذاشتند كه ما شب  يافت، نمي كه اين جلسات خاتمه مي باالخره پس از اين
و ما كه اعضاي شوراي عالي دفاع بـوديم را  ! را در پايگاه هوايي استراحت كنيم

از پايگاه هوايي خارج  ،اش دستورات بني صدر بود ز كه همهبا رفتاري تحقيرآمي
   .بوديم شب بايد به دنبال جاي خواب مي ةا در آن نيمكردند و م مي

 مدارسي كـه غالبـاً   به دادند و مي به ما از اين پتوهاي سربازي معموالًالبته 
صبح  كرديم و تا رفتيم و جايي پيدا مي مي ها در آنجا اسكان داشتند جنگ زده

تمـام   ديـديم . اي رفتـيم  حتي به ياد دارم شبي را كه به مدرسه. كرديم مي سر
ها بود و هيچ جاي خالي نبود و آن شـب، مـن و    ها مملو از جنگ زده كالس

  !هاي مدرسه خوابيديم اچار روي پلهشهيد رجايي به ن
هـاي   صدر با بزرگان انقالب، حرف استاد پرورش از رفتارهاي زشت بني
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دانم كـه   داشتند من از آن دوران، چيزهايي مي زيادي داشت و حتي اظهار مي
چـون  ! اي و هاشمي رفسنجاني جز حضرات آقايان خامنه ،داند نميكس  هيچ

آيـد   اند و خود بني صدر هم كه نمي آيت اهللا بهشتي و رجايي كه شهيد شده
گاه آن  واقعيات را بگويد و اين دو بزرگوار هم مالحظاتي دارند كه شايد هيچ

   .ها و آن مسائل را بازگويي نكنند رفتار
ـ   بزرگوار از دست بنيدانم كه اين دو  اما مي ه صدر خيلي درد كشـيدند، ب

 دأبگـاه   كه هيچ با اين 1اي در حضور حضرت امام طوري كه در يك جلسه
از كسي شكوه كنند، مع  1اي اين نبود كه محضر امام حضرت آيت اهللا خامنه

ذلك از شدت درد، زبان حال خود را در محضر امام در قالب يك بيت شعر 
  :يختند و آن شعر اين بودبيان نمودند و اشك ر

  كشم از براي تو قال و مقال عالمي مي      من كه ملول گشتمي از نفس فرشتگان 

اعالم داشتند كه ما هرچـه   1ايشان در پرتو اين بيت شعر به حضرت امام
خاطر وجود شريف حضرتعالي است كـه  ه فقط ب، كنيم كشيم و تحمل مي مي

ـ    ول ،ايد همواره امر به وحدت فرموده  ةي حقايق مسـائل و وضـعيت بـه گون
   .ديگري است

كم قضايا بـر   خوشبختانه در اثر صبر و مقاومتي كه اين بزرگان كردند، كم
همگان روشن شد و خباثت و خيانت جريان بنـي صـدر آشـكار گرديـد و     

انقالب و مـردم كوتـاه    و و جريان منافقين از سر اين كشور ها باالخره شر آن
سنگين و از دست دادن شهيد بهشتي و هفتاد و دوتن از  اي ولي با هزينه ،شد

ياران او و همچنين به شهادت رسيدن عزيزان بزرگوار رجايي و باهنر كـه آن  
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  .هم ضايعه اي بزرگ بود
حال كه به جلسات شوراي عالي دفاع اشاره شد، اين خاطره جالب را هم 

اين بـود كـه    صدر بني ةفرمودند كه روي تاد پرورش نقل ميعرض كنم كه اس
آيد همه  تا وقتي مي آمد دير ميقدر  آن .همه بيايد از هميشه در جلسات، آخر

  ! در جلوي پاي او بلند شوند و احترام كنند
صدر خيلي دير كرد، من به آقايان عرض كردم حـاال كـه    يك روز كه بني

آقاي رئيس جمهور نيامدند، خـوب اسـت مـا بـرويم و جلسـه را در جـاي       
حضرت  .رو شد هاين پيشنهاد با اقبال اكثريت اعضا روب .دهيم ديگري تشكيل

اي پيشنهاد كردند كه به منزل شـهيد بهشـتي بـرويم و بـاز همـه       آقاي خامنه
عضو جلسات شوراي عالي دفـاع   كه البته شهيد محمد منتظري هم. پذيرفتند

ولي وقتي  ،بود، با توجه به اختالفاتي كه با شهيد بهشتي داشت، سكوت كرد
   .همه راهي منزل آيت اهللا بهشتي شديم، ايشان هم آمد

عجيب آن بود كه آن روز تا وارد منزل شهيد بهشـتي شـديم، ايشـان تـا     
چشمشان به حجت االسالم منتظري افتاد، اسـتقبال بسـيار گرمـي از ايشـان     
كردند و خيلي ابراز عالقه و محبت وافر نسبت به وي ابراز داشتند و پـس از  

آمدنـد بـه    وقتي شهيد محمد منتظري، عقب عقب مي ،معانقه اين مصافحه و
كه مـن   كنايه از اين!! عجب آدمي است: بنده كه رسيدند، از شرمساري گفتند

. كنـد  منشي با من رفتار مي با بزرگ طور ام و او اين قدر عليه او حرف زده اين
  !ام هيچ چيزي نگفته گويا

منتظري در آن روز ايشـان   خالصه اين رفتار شهيد بهشتي با شهيد محمد
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را منقلب كرد و ايشان هم به جمع ياران شهيد مظلوم آيت اهللا بهشتي پيوست 
  .و باالخره اين سعادت را يافت كه همراه ايشان به شهادت هم برسد

استاد پرورش در عين حال كه خيلي اهل تواضع بودند، در مقابـل افـراد   
كردنـد و بـا سـخنان و بيـان      ر ميمتكبري مثل بني صدر، بسيار متكبرانه رفتا

نشاندند كه البتـه ايـن نـوع     كوبنده و پرقدرتي كه داشتند، او را سرجايش مي
خاطر مالحظات و ه اي و هاشمي رفسنجاني ب رفتار را حضرات آقايان خامنه

توانسـتند داشـته    داشـتند، نمـي    1حضرت امام ةمحذوراتي كه بيشتر از ناحي
كردنـد و در   شه در مقابل بني صدر سينه سپر مياما استاد پرورش همي. باشند

  .كردند ها و تحقيرهاي او، از اين بزرگواران دفاع مي مقابل توهين
اي را به نقل از استاد جـالل الـدين فارسـي     در اينجا مناسبت دارد خاطره

عرض كنم كه در مجلس خبرگان قانون اساسـي، هنگـامي كـه در جلسـات     
اي كه بين بني صـدر   هاي فراوان و مجادلهگوو متعدد و پس از بحث و گفت

وآيت اهللا شهيد بهشتي بر سر اصل واليت فقيه در گرفت، و بني صدر ديگر 
آيـت اهللا بهشـتي ديگـر     گاه آن ناچار حرف زشتي را زد وه جوابي نداشت، ب

  .پاسخ گذاشتند سكوت كردند و آن حرف زشت را بي
ه بود و همه در حيرت از در اين هنگام كه سكوت تمام جلسه را فرا گرفت

حرف زشت بني صدر بودند، ناگهان آقاي دكتر محمود روحاني نماينده مردم 
المعجـم  «مشهد در مجلس خبرگان قانون اساسي و صاحب تأليف گرانقـدر  

صدر  مشهدي پاسخ حرف زشت بني ةبا لهج» يي اللفاظ القرآن الكريماالحصا
  !نمايندگان به خنده افتادند ةرا داد كه هم
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 محمـود  ها پيش توفيق ديدار جناب آقاي دكتـر  بنده در سفر مشهد، سال
استاد جالل الدين فارسي در كتابشان چنين  :روحاني را داشتم و عرض كردم

اند بني صدر چه حرف زشتي زد و شـما چـه    ولي نگفته ،اند مطلبي نقل كرده
   !گفتيد كه همه خنديدند

ولـي   .ولي با اصرار بنده گفتنـد  ،ايشان اول استنكاف داشتند كه بيان كنند
كـردم   گاه فكـر نمـي   دانم و هيچ ها را خيلي زشت مي بنده هم چون آن حرف

من  از اين رو! كردم اصرار نمي وگرنه قدر وقيح و ياوه گو باشد، صدر اين بني
  .كنم از بازگو كردن آن خودداري مي هم

   



3°±²� HI¯ت �'�م و ر®ª«¬9H ا©=]ب 3°±²� HI¯ت �'�م و ر®ª«¬9H ا©=]ب 3°±²� HI¯ت �'�م و ر®ª«¬9H ا©=]ب 3°±²� HI¯ت �'�م و ر®ª«¬9H ا©=]ب 

z�³ ����د �& & & &  z�³ ����د �´ z�³ ����د �´ z�³ ����د �´         ورش ورش ورش ورش ´
ْكرىَو َذكِّْر َفإِنَّ ا   1َتنَْفُع اْملُْؤِمنين؛  لذِّ

ؤمنان نفع درستي كه در اين يادآوري و تذكر، مه يادآوري كن، ب
 .دبرن مي

ها استاد پـرورش را از نزديـك    عزيزان و بزرگواراني كه در اين سالهمة 
نبود  گويي و چاپلوسي گاه اهل تملق دهند كه ايشان هيچ اند، شهادت مي ديده

كرد و در اصل، حقيقتي را بيان  كرد، مجامله نمي و اگر هم از كسي تعريف مي
در  :گفتنـد  ها اين جمله را از ايشان شنيده بودم كه با قاطعيت مـي  بار .كرد مي

 .قاموس من، تملق احدي جز پروردگار نيست
 امام :فرمودند مي .ايشان برداشت زيبايي از فرازي از دعاي عرفه را داشتند

اي را  عـده  .انـد  در اين دعا، اهل عرفان را به دو گروه تقسيم كـرده  7حسين
اهـل  در توصيف . اند ناميده» اهل محبت«اي را  و عده» اهل هيبت« اصطالحاً

َفقـاموا َبـيَن َيَديـِه   َهيبَتِـهِ   َمـن ألـبََس أولِيـاَءُه َمالبِـَس يـا « :اند فرموده هم هيبت
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كه در  بت خويش را به اوليايش پوشاند تا اينهي اى آن كه جامة ؛ ُمسـتَغِفرين
 »!پيشگاه او به استغفار ايستادند

َحالَوَة املُؤاَنَسِة   أِحبّاَءهُ   أذاَق   يا َمن«: اند و در توصيف اهل محبت نيز فرموده
اي كسي كه به دوستان و عاشقانت، شيريني مناجات   ؛ َفقاموا َبيَن َيَديِه ُمتََملِّقين

اي، پس آنـان در برابـرت بـه تملـق      يني با خودت را چشاندهنش و انس و هم
   ».خيزند گويي برمي

اي اهل هيبت  ها دو مشي عرفاني هستند كه عده ايشان معتقد بودند كه اين
 داشـتند كـه طريقـة    ن را هم اضافه مـي اي .باشند اي هم اهل محبت مي و عده

عرفاني رهبـر   بوده است و طريقة» اهل هيبت« 1عرفاني حضرت امام خميني
اهـل  «نيـز  ) مدظله العـالي (اي  معظم انقالب اسالمي حضرت آيت اهللا خامنه

 .است» محبت
الجمـع نيسـت، يعنـي     ها مانعـهٔ  ا بايد توجه داشت كه اينالبته اين نكته ر

هـا   يكي از اين طريقه وليكن معموالً ،هستند افرادي كه هر دو طريقه را دارند
هـا را   دارد و از اين جهـت مشـي عرفـاني آن   ها بروز و ظهور بيشتري  در آن

   .نمايد متمايز مي
هـاي معرفـت الهـي     را يكي از گنجينـه  7ايشان دعاي عرفه امام حسين

كلمـه  دانستند كه به لطف الهي بر زبان مبارك حضرتش جـاري گشـته و    مي
 .آن، مخازني از علم و معرفت است كلمة

پروردگـار   ه جانبةو شناخت صحيح و هم استاد پرورش، عرفان واقعي
ديـد و بـر تعمـق و مطالعـه عميـق بيانـات و        را در اين دعا فوق العاده مي
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در ايـن دعـا بـراي جوينـدگان      7فرمايشات حضرت ابا عبداهللا الحسـين 
 .معرفت و عرفان، تأكيد داشت

اي از استاد پرورش در  با توجه به مطالبي كه عرض كردم، اكنون اگر جمله
  .شود زش و قيمت آن معلوم ميتعريف كسي نقل كنم، ار

، ايمان و اعتقاد بسـيار  1استاد پرورش در خصوص حضرت امام خميني
امـا آنچـه كـه در     .ديدند عميقي داشتند و ابعاد وجودي ايشان را گسترده مي

 امامبرايشان بيشترين جلوه را داشت، عرفان حضرت  1ل حضرت امام فضائ
صـر حاضـر هسـتند كـه قـدرت      معتقد بودند كه ايشان اعرف عرفاي ع .بود

 .هم دارند» تصرف«
يكي از مواردي كه استاد پرورش براي اثبات نظر خـود در ايـن زمينـه ابـراز     

اي از شوراي عالي دفاع در زمان جنـگ در محضـر حضـرت     داشتند، نقل جلسه
  . بود 1امام

عـرض گـزارش و    بـراي روزي اعضاي شوراي عالي دفاع : گفتند ميايشان 
 .مودهاي ايشان در مشكالت جنگ در خدمت حضرت امام بودنداستفاده از رهن

كه شرق و غرب دنيا پشت سر  يكي از فرماندهان نظامي از وضعيت دشمن و اين
خالصه از قدرت شرق و غـرب،  ... ها هستند و چنين دارند و ما چه نداريم و آن

سرشان زير بود ) ره(در طول صحبت هم حضرت امام  .توصيفي وحشتناك كرد
  .اعضاي جلسه هم در سكوت فرو رفته بودند ةهم .دادند گوش ميو 

ـان دادنـد   ناگهان حضرت امام سرشان را بلند كردند و  و كف دستشان را نش
گاه كف دست  آن ».شرق و غرب، كف دست ماست«: بيان فرمودند را جمله اين



  115  حضرت امام و رهبرمعظم انقالب در نگاه استاد پرورش تيشخص  

 »!هيمخوا شود، اما نمي طور مي بخواهيم، اين« :را به پشت برگرداندند و فرمودند
را بسـياري از اعضـاي    1اين جمله حضرت امام :گفتند استاد پرورش مي

امـام را  » تصـرف «اين جملـه بـه لحـاظ عرفـاني، قـدرت       !جلسه نفهميدند
  ! ها نفهميدند وليكن خيلي ،رساند مي

به هر حال استاد پرورش، ديدشان نسبت بـه حضـرت امـام، يـك ديـد      
يز نسبت به استاد پـرورش، توجـه   البته حضرت امام ن .معرفتي و عرفاني بود

 .خاصي داشتند و گاهي ايشان را احضار فرموده و ديدار خصوصي هم داشتند
گاه دأب اين را نداشتند كه از آبرو و اعتبـار حضـرت    استاد پرورش هيچ

اي بدوزنـد و معتقـد بودنـد     و يا مقام معظم رهبري براي خـود كيسـه   1امام
شناسند و  كنند، امام را به درستي نمي م ميها كه ادعاي خط اما بسياري از اين

خاطر كسب موقعيت و تحكـيم پايگـاه   ه وليكن ب! دانند خط امام چيست نمي
 !زنند خود، دم از امام و واليت مي

نيـازي بـه ايـن مسـائل      كرد و اصالً استاد پرورش در افقي ديگر سير مي
ـ    ،كرد اگر هم تعريفي مي .نداشت در اينجـا   .وداز روي اعتقاد و بـا معرفـت ب

حضرت آيـت اهللا   ،دانم به توصيفي از رهبر معظم انقالب اسالمي مناسب مي
 .از لسان استاد پرورش بپردازم) دامت بركاته(اي  خامنه

ـان از دوران   استاد پرورش در خصوص مقام معظم رهبري و ويژگي هاي ايش
ـا را   آناند و من قصد تكـرار   رياست جمهوري الي الحال، سخنان فراوان داشته ه

خواهم اشاره كنم كه كمتر كسي توجه كرده است  وليكن يك ويژگي را مي ،ندارم
  . ام كه منحصر به فرد است كنون اين تبيين را فقط از استاد پرورش شنيده و تا
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سال از نزديك با حضرت  ششبنده در حدود : فرمودند استاد پرورش مي
در ايـن زمـان،   .) نـگ اسـت  منظـور دوران ج ( .اي بودم آقاي خامنهآيت اهللا 

ها سرمان را روي يك  ها با هم بوديم و يا حتي بعضي از شب بسياري از روز
ديدم، اين بود  اما آنچه كه من برايم جالب بود و به عينه مي .گذاشتيم بالش مي

هر روز ايشان را از روز قبل  .اي يكسان نبود قاي خامنهآكه دو روز حضرت 
 .گر بودم يدم و اين سير تكاملي را در ايشان نظارهد تر مي تر و الهي نوراني

من ؤكه انسان م دارد 7اين جمله، اشاره به فرمايش حضرت اميرالمومنين
البته  .يعني همواره بايد در حال سير تعالي باشد .نبايد دو روزش يكسان باشد
و يا حتي ! زنند افراد خيلي كه هنر كنند، درجا مي بسيار سخت است، معموالً

كه سير صعودي داشته باشند، سيرنزولي  يعني به جاي اين! كنند ب گرد ميعق
شوند و غافل از آن هستند كـه بايـد    دارند و يا در موقعيت خود، متوقف مي

 .سير تكاملي داشته باشند
و  استاد پرورش همواره بر لزوم سـير تكـاملي و معنـوي تأكيـد داشـتند     

ولـيكن   ،است :اطهار ائمة ة عصمت، خاص و محدود بهرداي: ندفرمود مي
توان  ، باز است و مي»السلمان منّا اهل البيت«كه فرمودند » سلمان شدن«راه تا 

 ةدر همين دنيا و در همين زمان با تالش و كوشش و جهاد و عبادت به درج
 .حضرت سلمان رسيد

  !اللهم ارزقنا عيش السعداء و مرافقة االبرار

   



 z�³ z�³ ²±°3� ����د �ورش & ´ z�³ ²±°3� ����د �ورش & ´ z�³ ²±°3� ����د �ورش & ´ ²±°3� ����د �ورش & ´

        ©=]ب ©=]ب ©=]ب ©=]ب ª«¬9H اª«¬9H اª«¬9H اª«¬9H ار® ر® ر® ر® 
اِحلاِت إِنَّا ال ُنضيُع َأْجَر َمْن َأْحَسَن إِ  نَّ الَّذيَن آَمنُوا َو َعِمُلوا الصَّ

  1؛َعَمالً 
مسلّماً كسانى كه ايمان آوردند و كارهاى شايسته انجام دادند، ما 

  !پاداش نيكوكاران را ضايع نخواهيم كرد

گفته شده اسـت  كنون سخنان زيادي  در تبيين شخصيت استاد پرورش تا
از  فراوانـي هـاي    ها، تجليـل  ها و سخنراني بزرگان كشور، همگي طي بيانيه و

وليكن  .»يهمعطيب اهللا انفاسهم و شكراهللا مسا«: اند كه بايد گفت ايشان داشته
دامـت  (اي  حضرت آيـت اهللا خامنـه   ،فرمايشات رهبر معظم انقالب اسالمي

بسيار محـل    ايشان صادر فرمودند،در پيام تسليتي كه پس از رحلت  ،)بركاته
  .مل و دقت و حائز اهميت استأت

هاي متعددي را در خصوص شخصيت اسـتاد   معظم له در اين پيام، گزاره
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كنون در اين حد براي ديگري سابقه نداشته  پرورش تبيين فرمودند كه شايد تا
از اسـتاد پـرورش و    اين همه حاكي از شناخت عميق حضرت ايشان .است
  .باشد من و صالح پروردگار ميؤزايد الوصف به اين انسان م ةنگر عالقنمايا

يـاور صـديق   : ند ازا تعابير رهبر معظم انقالب اسالمي در اين پيام عبارت
محترم  ةچهر ـ  رحمت اهللا عليه ـ  رشومرحوم آقاي سيدعلي اكبر پر ،انقالب

م و خدمت بـه اسـال   ربا بركت خود د گذراندن بخش اعظم عمر، و اثرگذار
مـروج و  ، خلـق نيـك   ،دل با اخـالص ، صادق ةلهج ،هاي متعالي دين ارزش

 ،هاي مبارزاتي در دوران طاغوت تالش ،انقالب و نظام اسالمي ةتحكيم كنند
هاي سنگين در قوه مجريه، مقننه و شوراي عالي  و مسئوليت ،خدمات ارزنده

رانجام سالمت و راحـت بـر سـ    ،خدمت به كشور و ملت با همه توان ،دفاع
زندگي پاك و   ،صبر و متانت و تحمل بيماري رنجبار و طوالني ،وظيفه نهادن
  .براي ايشان لهيو درخواست رحمت و رضوان ا ،شرافتمندانه

مرحـوم   ةتوفيق يار شد تا در معيت خانواد نيز 92بهمن 28البته در تاريخ 
 )العاليمدظله ( اي  يت اهللا خامنهآد پرورش، به زيارت و ديدار حضرت استا

بـا تكـرار همـين تعـابير، يـاد مرحـوم اسـتاد          معظم له مجدداً .مشرف شويم
  .پرورش را گرامي داشتند

 باصـفا،   معظم له جناب آقاي پرورش را شخصـي صـادق،   ،در اين ديدار
من پايبند و پايدار، اهل ذكر و توجه و تضرع به پروردگار، اهـل گذشـت،   ؤم 

   .كه دل متذكري داشت، معرفي فرمودندو انسان خالص و پاكيزه  ،با معرفت
هـاي ايشـان در    اي با اشاره بـه دوران مسـئوليت   حضرت آيت اهللا خامنه
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مجلس شوراي اسالمي، شوراي عالي دفاع و وزارت آمـوزش و پـرورش و   
ـ :  فرمودنـد ، اي در آن زمان، ايشان را خيلـي اذيـت كردنـد    كه عده اين اي آق

اد داشت و قرص و محكم براي تحكـيم  اعتق پرورش عميقاً به مباني انقالب
  .ايستاد نظام اسالمي در مقابل بدخواهان مي

ابتداي آشنايي خود با جنـاب   به اي در اين ديدار حضرت آيت اهللا خامنه
و  نـد ها قبـل از پيـروزي انقـالب اسـالمي اشـاره كرد      آقاي پرورش در سال

   .شنا بودمآيشان كه آقاي پرورش را ببينم با نام ا بنده قبل از آن: فرمودند
در آن زمان ايشان اصفهان بودند و ما مشهد بوديم كه شنيديم شخصي به 
نام آقاي پرورش به خاطر امام خميني و مبارزه با رژيـم شـاه و طـاغوت، از    

ثير زيادي در بين نيروهاي انجمـن  أانجمن حجيته جدا شده و اين موضوع ت
   .ها ايجاد كرده است گذاشته و تزلزلي در آن

هـا و   خوب نبودند و حتـي جـوان  هم  ماها با  وب در آن زمان انجمنيخ
كردند كه مبادا گرايش انقالبي پيدا  اعضايشان را از آمدن به مسجد ما منع مي

مدنـد و  آ ها گاهي مخفيانه به جلسات مـا مـي   كنند، در عين حال برخي از آن
آن  .ركت كنيماند كه در جلسات شما ش كردند كه ما را ممنوع كرده اعتراف مي
ولي بعدها در انقالب و مبارزه انس  ،آشنايي ما با آقاي پرورش بود زمان آغاز

  .زيادي پيدا كرديم
در بيان حجت االسالم و المسلمين ناطق نوري نيز كه در در همان روز 

همـين مضـامين و تعـابير مـورد      استاد پرورش ايراد داشتند، ةجمع خانواد
آقـاي  : گفتنـد  ايشـان . كيد قرار گرفتأورد ترهبري معظم انقالب، م ةاشار
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پرورش انساني با مطالعه و اهل فضل و دانش بود و به تفسير قرآن مسـلط  
ت هم آشنايي احفظ داشت و با رواي ازرا  »نهج البالغه«هاي  خطبه و تقريباً

توانست نقش تربيتـي و    بسيار خوبي داشت و با معرفتي كه برخوردار بود،
ايفا كند و طيف وسيعي از عالقمندان معارف اسالمي از اي  معلمي برجسته

  .مند بودند محضر ايشان بهره
و  هپرورش اشاره كـرد  حجت االسالم ناطق نوري به صفات اخالقي استاد

ايشان انساني خوش خلق، خوش مشرب، اهل دل و با صـفايي  « :اظهار داشتند
هميشه بـه يـاد    ت وبود كه كلمات قصار زيادي از ايشان در خاطرمان مانده اس

   .ايشان هستيم
مـن   و واقعـاً  .دوب رفاقت ما با ايشان و مرحوم عسكراوالدي بسيار عميق

، بسـيار   از رفتن پي در پي اين دوستان با اخالص كه هيچ جـايگزين ندارنـد  
  .ثر شدمأمت

ـيف  ) مدظلـه (اي  حضرت آيت اهللا خامنه ةيكي از نكات مورد اشار در توص
ـات   پاك ةروحي ،استاد پرورش و تضرع و توجه ايشان به پروردگار بود كه در بيان

 هم همين حقيقتاً .رسيد از برجستگي بيشتري برخوردار است معظم له به نظر مي
  :فرمودند استاد پرورش بارها مي .طور بود و ما پيوسته شاهد اين معنا بوديم

  كحــل طريقــت گوينــد غســل در اشــك نمــا،
 

  پـاك انـداز    پاك شو اول و پس ديـده بـر آن  
 

دانستند و  طي طريق الهي مي هاكي و طهارت دل را از مراحل اوليپ  ايشان
جز از راه اشك ريزي و ابتهال و توجـه بـه    ،اين پاكي درون كه معتقد بودند



  121  استاد پرورش در نگاه رهبرمعظم انقالب تيشخص  

طور كه غسل، موجب طهـارت جسـمي    و همان .شود پروردگار حاصل نمي
  .اردشود، اشك چشم نيز پاكي و طهارت دل را همراه د انسان مي

هُ « ةشريف ةايشان با اشاره به آي ُرونَ   ال َيَمسُّ اين قرآن   :فرمودند مي 1»إِالَّ اْملُطَهَّ
وضـو   يعنـي . كه با طهارت باشـد  مگر آن ،تواند لمس كند كريم را كسي نمي

ن آقر ند به باطون و ورآهاي قر شرط الزم براي دريافت هدايت .داشته باشد
دانستند كه شرح و بسط اين معنا خود  ميو طهارت روحي  يرا هم پاك نفس

  .بحث مستقلي است
اي هم به آخرين ديدار استاد پرورش با  در اين بخش مناسب است اشاره 

در آن روز به يادماندني پس  .داشته باشم 88رهبر معظم انقالب در پاييز سال 
اي  به اطـالع حضـرت آيـت اهللا خامنـه      كه توسط يكي از دوستان بيت، از آن

رسيد كه آقاي پرورش در تهران هستند، بالفاصله معظم له بـا  ) امت بركاتهد(
بنده بيشتر مشتاق ديدار شما  :كه به ايشان بگوييد بهجت خاصي فرموده بودند

  .هستم و همين فردا تشريف بياوريد
به لطف الهي بنده هم در آن روز اين توفيق را داشتم تا در معيـت اسـتاد    

ابتدا نماز ظهر و عصر را به امامت حضـرت   .ائل شومپرورش به اين ديدار ن
ايشان اقامه كرديم و پس از نماز، مقام معظم رهبري با تعداد معدودي از علما 

  .سالم و احوال كردند  هايي كه در آن روز در نماز حاضر بودند، و شخصيت
آغوش باز كرده و جناب   ها هنگامي كه به استاد پرورش رسيدند، با دست 
پرورش را به گرمي در بر گرفتند و بسيار ابراز محبت و عالقه نسبت به  آقاي

                                                
   ).79رة وااقعه، آية سو. (شدگان بر آن دست نزنند جز پاك .1
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ايشان نشان دادند كه براي همگان كه ناظر به اين حال و احوال بودند، بسيار 
  .جالب توجه بود

و با خود به اتاقي بردند و ساعتي ه پس از آن، دست آقاي پرورش را گرفت
حتي در اين بين يكي از اعضاي گو نشستند و ديدار طوالني شد و و به گفت

كند و وقت حضرت آقـا را   يكه استاد پرورش اطاله كالم م اين   دفتر به خيال
ناگهـان بـا    .به اين معنا كه وقت ديدار تمام شده است .در را باز كرد گيرد مي

چرا در  ،كنيم ما داريم صحبت مي :فرمودند .ندرو شد  هب عتاب حضرت آقا رو
  ! كنيد؟ را باز مي

به هر حال اين ديدار كه آخرين ديدار در اين دنيا بود، با نهايـت اقبـال و   
پايـان هـم بـا     درتوجه و گرمي از سوي رهبر معظم انقالب برگـزار شـد و   

  .همديگر از اتاق بيرون آمدند و خيلي صميمانه و با محبت خداحافظي كردند
بكي استاد پرورش نيز از اين ديدار بسيار مشعوف بودنـد و احسـاس سـ   

  . خاصي داشتند و خيلي راضي بودند
چرا شما  :هم اضافه كنم كه بنده به استاد پرورش عرض كردم رااين نكته 

رويد؟ ايشان كـه بـه شـما خيلـي      قدر دير به دير به ديدار حضرت آقا مي اين
  !ق هستندينسبت به مالقات شما شا هشيمحبت دارند و هم

جهان اسالم هستند و وقـت   حضرت آقا رهبر: استاد پرورش پاسخ دادند
دهـم كـه    گاه به خود اجازه نمي ايشان متعلق به كل مسلمين است و من هيچ

مگر امري ضـروري باشـد و مـن احسـاس      ،وقت و فرصت ايشان را بگيرم
ايـن  . كـنم  گاه تقاضاي مالقات مي آن .وظيفه كنم كه بايد خدمت ايشان برسم
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  .تواند باشد ها مي اي خيليمل و درس مهمي برأقابل ت  موضوع هم واقعاً
فـور  بركت ايشـان را تـا ظهـور مو    پر ةاز خداي متعال مسئلت داريم ساي

 مهـدي موعـود   ،امام زمان  غيب و شهود، ةالسرور قطب عالم وجود و واسط
  .براي كافه مسلمين و شيعيان، مصون و محفوظ بدارد) عج(

   



        �ورش�ورش�ورش�ورشا���د ا���د ا���د ا���د ¹]م و ¸·V & zµm¶� 0*�ن ¹]م و ¸·V & zµm¶� 0*�ن ¹]م و ¸·V & zµm¶� 0*�ن ¹]م و ¸·V & zµm¶� 0*�ن 
ُة َمجيعاً إِلَيِْه َيْصَعُد الَْكلُِم الطَّيُِّب َو َمْن كاَن يُ  َة َفلِلَِّه الِْعزَّ ريُد الِْعزَّ

الُِح َيْرَفُعه   1؛ الَْعَمُل الصَّ
تمام عزّت ) بايد از خدا بخواهد چرا كه(كسى كه خواهان عزّت است 

كند، و عمل  براى خداست؛ سخنان پاكيزه به سوى او صعود مى
  .برد صالح را باال مى

زيـادي در عملكـرد    تـأثير توانـد   يكي از آيات كليدي قرآن كريم كه مـي 
كه  شريفه است و اين ةاجتماعي و فردي انسان بگذارد، ايمان و باور به اين آي

كه اين  خواهد در جامعه عزيز باشد، هيچ راهي جز اين هر كس بداند، اگر مي
ن كالم و سخنان پاكيزه و و البته اي. عزتمندي را از درگاه الهي اخذ كند، ندارد

  .دهد عمل صالح انسان است كه به او امكان رفعت مقام و درجه مي
شريفه، باور عميق  ةله كساني بود كه به مفهوم اين آياستاد پرورش از جم

گاه عزتمندي را از طريق ديگـري غيـر از حضـرت پروردگـار      داشت و هيچ
او اين  .ا را شاهد بوديماو بارها اين معنزندگي عملي  جو نكرد و درو جست

عزتمندي را در پرتو كالم و سخن پـاك و پـاكيزه و همچنـين عمـل صـالح      
در بيان كالم وسـخن پـاكيزه يـد     .ديد و در اين زمينه بسيار موفق هم بود مي
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  .طواليي داشت و در سخنوري و بيان معارف الهي سرآمد دوران بود
وليكن چون كالم  ،نجاميدا طول ميه ها ب هاي استاد، ساعت گاهي سخنراني

شد،  محسوب مي» كلم الطيب« و از مصاديق  ،ايشان بسيار پربار و جذاب بود
گفـت و بـا    ديد و الهي سخن مـي  چون او الهي مي ؛گاه خسته كننده نبود هيچ

آنان كه درك محضر و توفيق  از اين رو .ها هماهنگ و همراه بود فطرت انسان
داشتند، دوست داشتند، همچنان اين درفشاني از مندي از بيانات ايشان را  بهره

  .بيشتري ببرند  گفتار ايشان ادامه يابد و حظّ و بهره
نفر  كه گاهي بيش از يك هزار كردند، با اين هنگامي كه ايشان صحبت مي

بودند، آنچنان شيفته و مدهوش كـالم و    و يا صدها نفر پاي سخنراني ايشان 
سي در آن مسجد و يا محل سخنراني حاضـر  شدند كه گويا ك بيان ايشان مي

  .شد فضا حكمفرا مي نيست و چنين سكوتي بر
اصـلي آن را كلمـات و    ةفن بيان نبود، بلكه شـاكل   صرفاً قدرت بيان ايشان

شـد و اثـر    البته به زيبايي تبيين مـي  .داد تشكيل مي) كلم الطيب(  هپاكيز سخنان
ـبغ «بيان  سحرآميزي در بيان وجود داشت و مشخص بود كه دارد و » الهـي  ةص

  . قرار است كه باال رود
براي خدا   كه انسان حقيقتاً اخالص است و اين» طيبه ةكلم« ةاز لوازم اولي

. ن بود كه سخن گفتنش براي خدا بودچني و استاد پرورش اين .سخن بگويد
  .، براي خدا بودرفت و تقابل كسي و يا جرياني مي حتي اگر به مواجهه 

ز روزها ايشان را براي سخنراني در منزل يكي از شهدا در اصفهان در يكي ا
ـيدم و ديـدم        .دعوت كرده بودند بنده زودتر از ايشان بـه محـل سـخنراني رس
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ـيدم  .در آنجا هستند و خيلـي تعجـب كـردم    جمعيت اندكي ـتاد    :پرس مگـر اس
 رفاًچرا؟ فهميدم كه اينها ص :گفتند! پرورش در اينجا قرار نيست سخنراني كنند؟

لذا اكثـر   .اند استاد را براي سخنراني دعوت كردند و تبليغي روي آن انجام نداده
ها و عالقمنداني كه معموالً در محافل سخنراني ايشان حاضر مي شـوند،   جوان

  .خبرند از اين جلسه بي
روم و تا اسـتاد پـرورش نيامـده،    ببا خود گفتم خوب است به سر كوچه 

ذهني داشته باشند تا  ايشان پيش .لسه باخبر كنمرا نسبت به وضعيت جايشان 
  !چرا جمعيتي نيستكه شوند، يكدفعه تعجب نكنند  وارد جلسه مي

كه ايشان آمدند و بنده  دم تا اينشر كوچه منتظر آمدن استاد پرورش در س
! ي؟ويخـواهي بگـ   مـي  هچـ  :حاج آقا فرمودنـد  .به مقدمه چيني كردم   شروع

نتوانستند براي اين جلسه شما تبليغي بكننـد و   اين بندگان خدا :عرض كردم
جمعيـت چنـداني در    از ايـن رو .خبرند غالب شاگردان شما از اين جلسه بي

  .جلسه وجود ندارد
آخر : استاد پرورش از اين سخنان من خيلي ناراحت شدند و با محبت فرمودند

ن بـراي  مگـر مـ   ،زنم ها حرف مي مگر من براي بچه !زنيد؟ اين چه حرفيه شما مي
شنود و همين براي  خدا بايد كالم من را بشنود كه مي! ؟كنم جمعيت سخنراني مي

از خدا  .خدا كه خبر دارد .ها خبردار نيستند، خبردار نباشند بچه .كند من كفايت مي
  !خبر بودن ها بي از خدا باخبر بودن و از بچه! ها نشنيدن شنيدن و از بچه

كردم استاد پرورش جلسه را  تصور مي .مباالخره با ايشان وارد جلسه شدي
در جلسـات   اي كه به لحاظ محتـوايي معمـوالً   خيلي جدي نگيرند و آن مايه



  127  استاد پرورش انيدر ب زهيكالم و سخن پاك  

گذارند، اينجا رخ ندهد، وليكن اين جلسه كم جمعيت در منزل آن شـهيد   مي
  .شد  ترين جلسات معارفي از بهترين و ناب

ت امـام  استاد پرورش در آن جلسه در تبيين ايـن جملـه عرفـاني حضـر    
تفسـير و تبيينـي ارائـه    » .كند به وجه اهللا شهيد نظر مي«: كه فرمودند 1خميني

كرد تا بتواند اين  فرمودند كه سراسر عرفان بود و انسان را عاشق شهادت مي
  .بنشيند» وجه اهللا«به تماشاي  وفرصت را بيابد 

پس  از جمله مطالبي كه ايشان بيان داشتند، نقل روايتي بود كه اهل بهشت
منـد بودنـد، از خـداي متعـال تقاضـا       ها از نعمات بهشت بهره كه مدت از آن

  .شما برسيم يخواهيم به لقا كنند كه ما مشتاق ديدار خودت هستيم و مي مي
شود و آنان  مي اي جلوه ناگهان بر اهل بهشت !شود آماده شويد خطاب مي 
كـه بـه هـوش     پـس از آن  .رونـد  و مستي فرو مي سال در حالت سكر هفتاد

  !ها جلوه فرمايد كنند مجدداً بر آن به زبان تشكر از پروردگار تقاضا مي ،آيند مي
اهل بهشت بـا  ! ام كه من هنوز جلوه نكردهشود  خطاب ميبه اهل بهشت 

وش هـ  پس اين جلوه كي بود كه ما هفتاد سال مست و بي :پرسند تعجب مي
   .بود 7امام حسين ةشود كه اين جلو خطاب مي! شديم

هل بهشت ا 7حضرت اباعبداهللا الحسين ةچنين است كه به يك جلو اين
شـود و چـه    حال اگر خدا جلوه كند، چه مـي  ،شوند هفتاد سال مدهوش مي

توانند  اين شهيدان چه مرتبه و مقام و رفعتي دارند كه مي !؟خواهد ظرفيتي مي
  !نظر كنند» وجه اهللا« به 

  !كاللهم ارزقنا توفيق الشهاده في سبيل



�ورش�ورش�ورش�ورش    ¿¾½: و ¼« زz:º دار� ����د ¿¾½: و ¼« زz:º دار� ����د ¿¾½: و ¼« زz:º دار� ����د ¿¾½: و ¼« زz:º دار� ����د      
َّا   َتتَجافى ُْم َخْوفاً َو َطَمعاً َو ِمم ُجنُوُهبُْم َعِن اْملَضاِجِع َيْدُعوَن َرهبَّ

ةِ أَْعيٍُن َجزاًء بِام  َرَزْقناُهْم ُينِْفُقوَن َفال َتْعَلُم َنْفٌس ما أُْخِفَي َهلُْم ِمْن ُقرَّ
  1؛ كاُنوا َيْعَمُلون

خيزند و رو به  و بپا مى(شود  از بسترها در دل شب دور مىپهلوهايشان 
خوانند، و از آنچه  و پروردگار خود را با بيم و اميد مى) درگاه خدا مى آورند
هاى  داند چه پاداش هيچ كس نمى! كنند ايم انفاق مى به آنان روزى داده

ها نهفته شده، اين پاداش  هاست براى آن مهمى كه ماية روشنى چشم
  !دادند رهايى است كه انجام مىكا

داري  زنـده   منان را بـه شـب  ؤ، از جمله آياتي است كه ماين آيات شريفه
هـاي   منـان و از جملـه ويژگـي   ؤخداوند در توصيف م .تشويق فرموده است

آنان كساني هستند كه دل شب از رختخواب جدا شـده و در  : فرمايد آنان مي
درعين حال طمع به ثواب او هـم  حالي كه ترس از غضب پروردگار دارند و 

كـس   شـوند و هـيچ   ت و راز و نياز با خدايشـان مشـغول مـي   دبه عبا  دارند،
داري و سـحرخيزي آنـان    داند كه خداي متعال در پاداش اين شب زنده نمي

  .اي براي آنان در نظر گرفته است چه جايزه
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اينجـا   گويند كه در يا به اصطالح جايزه را مي ،چشم روشني» اعين رٔهق« 
تي كه اين بنـده  دخاطر اين بيداري در دل شب و عباه ما ب :فرمايد خداوند مي

كـس   ايم كـه هـيچ   اي در نظر گرفته براي او يك جايزه ،دهد با ايمان انجام مي
  !داند اين جايزه چيست نمي

كدام مثـل   ها هيچ اين جايزه :فرمودند جالب آن است كه استاد پرورش مي
 ةبراي هر شـبي جـايز   .مانند هم نيست شبي هيچ دو هحتي جايز .هم نيستند

اساس ايـن   خوب انسان تصور كند بر. مخصوص و خاص همان شب است
   .ها را از دست داده است بينش، تاكنون چقدر جايزه

 هٔمت الهي در حال ريزش اسـت و مالئكـ  حيف نيست در هنگامي كه رح واقعاً
ـته بـه م   آ و حرگاهان بين آسمان و زمين در رفتاهللا در س ـتند و پيوس ـان  ؤمد هس من
  !خبر باشد دهند، انسان بخوابد و از اين همه اتفاقات در عالم و هستي بي سالم مي

نقـل  ) رضـوان اهللا تعـالي عليـه   (در احواالت حضرت عالمـه طباطبـايي  
زدنـد و   خود قـدم مـي   كنند كه در دل شب از خواب برخاسته و در اتاق مي

 ؟ چـرا آقـا مشـكلي پـيش آمـده     :كنـد  ال مـي ؤعيال ايشان سـ  .گفتند ذكر مي
. خير :دهند حضرت عالمه جواب مي آيا كسالتي داريد؟ كنيد؟  استراحت نمي

از صـداي   :دهنـد  گـاه پاسـخ مـي    كنيد؟ آن پس چرا استراحت نمي: پرسد مي
   !برد تسبيح موجودات خوابم نمي

 در قـرآن  .چنـين اسـت   اين حقيقت بين داشته باشد، ةاگر كسي ديد ،آري
ُيَسبُِّح معلص َمـا «: فرمايد مي. شده استكريم نيز مكرر به تسبيح موجودات اشاره 
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َامَواِت وَ  1؛َما فِـي اْألَْرضِ  فِي السَّ
 ،ها و هر چه در زمين اسـت  ر آسمانچه دهر 

  ».گويند خدا را تسبيح مى
منان با توجه به اين معنا خود را با عالم هسـتي  ؤخدا و م ياوليا از اين رو

شوند و همه  كنند و آنان نيز به تسبيح و تحميد پروردگار مشغول مي مراه ميه
  .»  املبين  احلّق   امللك  إِالَّ اهللاُ  ال إِلهَ « :گويند با هم يكپارچه مي

كـه مـدتي    2حـوزه اين لطيفه را هم اينجا اضافه كنم كـه يكـي از فضـالي    
ر بود، براي بنده نقل كرد معاونت بين الملل مديريت حوزة علميه را هم عهده دا

طلبـة جـواني    زمـان در آن . كه روزي به محضر عالمه طباطبائي شرفياب شدم
  .محضر ايشان تقاضاي ذكر و يا دستورالعمل كردم زا .بودم

و من چون بـا ايـن   . توصيه فرمودند 3ايشان مرا به مداومت در ذكر يونسيه
حضـرت  . مـن بفرماييـد  آقا يك ذكر ديگر هم به : ذكر آشنا بودم، عرض كردم

شما بايد دستور العمل اين ذكر را عملي كني تا آثارش : عالمه در پاسخ فرمودند
  .گاه بيا تا ذكر بعدي را به شما بگويم برايت پديدار شود و آن

: آثار اين ذكر چه بايد باشد تا من بفهمم؟ حضرت عالمه فرمودنـد : پرسيدم
ـبيح     4ئيهاست كه هرگاه از اين خيابان صفا ثارش آنآ گذر كـردي، صـداي تس

  !درختان را بايد بشنوي
                                                

   .1سورة تغابن، آية . 1
  .جناب حجت االسالم زماني. 2
الظَّالمينَ؛ معبودى جز تو نيست، منزّهى تو، راستى كه من از   منَ  كُنْت  ال إِله إِالَّ أَنْت سبحانَك إِنِّي. 3

 ). 87ة انبياء آية سور(. ستمكاران بودم
   .اشاره به همان خياباني كه نزديك منزل ايشان بود. 4
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له مهـم شـب   أهاي خود نسبت بـه مسـ   استاد پرورش پيوسته در سخنراني 
اي بود كه به سحرخيزي و عبادت و  داري توصيه داشتند و در كمتر خطابه زنده

ايشان خود بسيار به انجام اين مهم مقيـد بـود و   . انه اشاره نكرده باشندبتفكر ش
دل خود را  ةكشيد تا سفر سيدن شب و سحر را ميكه انتظار فرا ر مثل اين اصالً

  .هايش سرازير شود هاي اشك از گونه با محبوب جهان باز كند و آن چشمه
ــاد ــا ب    گفــتم حــديث آرزومنــدي يمــ ســحر ب

 

  خطاب آمد كه واثق شو بـه الطـاف خداونـدي    
 

  دعاي صبح و آه شب كليد گـنج مقصـود اسـت   
 

  ونديـرو كه بـا دلـدار پيـ    روش ميبدين راه و  
 

اگر كسي خواهان پيوند با پروردگار است، راهش بيـداري در سـحرها و   
  .شب است ةآهي از دل كشيدن در نيم

  شب خيز كه عاشـقان بـه شـب راز كننـد    
 

ــد    ــرواز كنن ــت پ ــام دوس ــرد در و ب   برگ
 

  دندـبــه شــب در بنــ  ا دري بــودـر كجـــهــ
 

  ددر دوســت را كــه بــه شــب بــاز كننــ االّ
 

شود و پذيراي سحرخيزان اسـت   درهاي رحمت الهي در دل شب باز مي
  .كشد و خداوند دست لطف و عنايت بر سر آنان مي

ــوز  ــه س ــوز ك ــ دال بس ــو ك ــدـت   ارها بكن
 

ــ  ــيم شــبي دف ــاز ن ــ دـع صـــني ـــب   دـال بكن
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ــد   ز ــاب بردارن ــوتش حج ــا ملك ــك ت   مل
 

  نمـا بكنـد   كـه خـدمت جـام جهـان     هرآن
 

  شفق ليكم يب عشق مسيحا دم است وبط
 

ــد    ــه را دوا بكن ــد ك ــو نبين ــو درد در ت   چ
 

 اهللا شـا  ان اين اظهار دردمندي در دل شب، كليد گشـايش كارهاسـت و  
  .در پي خواهد داشتتفضالت پروردگار را 

ـ  ،از سحرخيزهاي استاد پرورش خـاطرات زيـادي دارم   خصـوص در  ه ب
تهجد و شـب  يافتم، اين تقيد به  سفرها كه گاهي توفيق همراهي ايشان را مي

ظاهراً خداوند دوست داشت  .ن بسيار جدي و با كيفيت بوداداري در ايش زنده 
  :ام هر شب، چشمان ايشان را گريان ببيند و بارها اين شعرها را از ايشان شنيده

ــي   ــر درد ب ــر ه ــه ب ــت  گري ــان دواس   درم
 

ــان  ــم گري ــم چش ــت  ةچش ــيض خداس   ف
 

  روشـلوا فــــريد طفلـــك حــــنگـــ تـــا
 

  وشـد بجـــيــآ ايش نمــيـديــگ بخشــ 
 

  شبي با استاد پرورش در جبهه

هـا و لشـگرها مملـو از     هـا كـه معمـوالً تيـپ     يكي از عمليات ةدر آستان
شد، جمع زيادي از شاگردان و دوستان  رزمندگان و عاشقان شهادت طلب مي

كـه سـردار زاهـدي     7هاشـم  پرورش در تيپ قمـر بنـي   دو عالقمندان استا
بخش  مسرت خبرناگاه ه ب . مجتمع شده بودندبر عهده داشتند، فرماندهي آن را 

هـا   اي در بين بچه ولوله .تشريف فرمايي استاد پرورش را به مقر تيپ شنيديم
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   .افتاد و همه مشتاق ديدار ايشان بودند
تـا   فراهم سـاخت مراسم دعاي كميلي را انجام  مقدماتفرماندهي تيپ، 

بيانات عارفانـه اسـتاد   ها جمع شوند و ضمن استفاده از  گردان ةهاي هم بچه
  .مند شوند دعاي روحبخش كميل ايشان نيز بهره ةپرورش از زمزم

سفانه در آن زمان در اختيار افـرادي بـود كـه بـه     أبخش تبليغات تيپ، مت
بـا ايـن تجمـع     از اين رو. استاد پرورش را قبول نداشتند  لحاظ خط سياسي،

اي جز اجراي ايـن   ارهدهي تيپ بود، چمانولي چون دستور فر ،موافق نبودند
  !ها در آن شب چه كردند؟ نداشتند، اما آن را مراسم
كه در آن شب فرصت كمتري به استاد پرورش برسد، رفتند دو  ها براي اين آن

و در هنگام اعالم ! برنامه كنند ينفر مداح را دعوت كردند كه در كنار ايشان اجرا
بلندگو گفتنـد كـه امشـب مراسـم     برنامه نيز با بياني بسيار ساده و معمولي پشت 

دعاي كميل با حضور مداحان اهل بيت، آقايان، فالني و فالني و پرورش برگـزار  
ـا   .و قصدشان از اين نحوه اعالم مراسم، تحقير استاد پـرورش بـود  ! شود مي گوي

  .استاد پرورش هم يكي از آن مداحان است
 طرف ايشـان و از ناراحت شدند  و گفتار رفتار ةاندهي تيپ از اين شيوفرم

ـته   ه به بنده دستور دادند شما برو بلندگو را ب اي از  دست بگيـر و دعـوت شايس
بنده بالفاصله بلندگو را به دست . استاد پرورش بكن كه جبران اين تحقير بشود

ـياري از    چون در آن زمان گرفته و ، بنده مربي عقيدتي در آن تيـپ بـودم و بس
شناختند و تا ديدند  ها بنده را مي ند، لذا خيليخواند ها پشت سر بنده نماز مي آن

  .گوش شدند ، همه سراپا دست گرفتمه ب رابنده بلندگو 
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حقير هم با كمال احترام، خبر ورود استاد پرورش، اين انسان عارف  ةبند 
و عاشق پروردگار را به اطالع رزمندگان رساندم و اعالم كردم كه بعد از نماز 

شـويم و پـس از آن    بيانات عالمانه ايشان مستفيض ميمغرب و عشا، ابتدا از 
  .مگردي مند مي هم از نواي روحبخش دعاي كميل توسط حضرت ايشان بهره

قبل از شروع سخنراني استاد پرورش، سردار شهيد استكي كه فرمانـدهي  
را برعهده داشـت، ناگهـان از ميـان     7هاشم هاي تيپ قمر بني يكي از گردان

  :هاي گره كرده فرياد زد است و با مشتانبوه رزمندگان برخ
  پرورش حزب اهللا                           نور چشم جنداهللا

، يكپارچه اين شعار را سر داده و بارهـا تكـرار   بالفاصله تمامي رزمندگان
استاد پرورش در ميان استقبال گرم رزمندگان، شروع به  ،كردند و بدين ترتيب

  .سخنراني كرد
ابتدا آن دو نفر مداح دعوتي  .مراسم دعاي كميل آغاز شد پس از سخنراني،

بخش اعظم دعاي كميل را خواندند  برنامه كردند و تقريباً ياجرا ،تبليغات تيپ
هاي بنده بلنـدگو در اختيـار    باالخره با پيگيري .و نوبتي به استاد پرورش ندادند

  :آغاز كردنداين دو بيتي باباطاهر با  ايشان هم. استاد پرورش قرار گرفت

  روزي كه ما را آفريديآن از 
  خداوندا به حق هشت و چهارت

  

  ز ما غير از گنه چيزي نديدي    

  ما بگذر، شتر ديدي نديدي ز
  

ايشان با همين دوبيتي، آنچنان حالت ابتهال و تضرعي پيدا كرد كه اشك همه 
 دوولي حيف كـه يكـي    ،داشت يش بسيار صداي دلنشينپروراستاد . را در آورد

صفحه از دعاي كميل را بيشتر نخوانده بود كه ناگهان از ادامه دعا منصرف شد و 
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  . ها داد و از جلسه در تاريكي فضا خارج شد بلندگو را تحويل همان مداح
بنده نيز پشت سر ايشان از جلسه بيرون آمدم و هرچه از اسـتاد پرسـش    

ا معلوم بود اتفـاقي  ام . د، پاسخي ندادندكردم كه چه شد از جلسه خارج شدن
  .افتاده و ايشان دلگير شده است

شب براي شام در يكي از چادرها همراه ديگر دوستان در خدمت اسـتاد  
بنـده نيـز بـه سـراغ     . پرورش بوديم و همانجا نيز قرار شد اسـتراحت كننـد  

ها هم  ها بفهمم چه اتفاقي افتاده كه آن هاي تبليغات تيپ رفته تا بلكه از آن بچه
بـه يكـي از   اما من ديدم كه در هنگام خروج، استاد پـرورش  . نگفتندچيزي 

ن آجالـب آن بـود كـه از     .گفتنـد و خـارج شـدند    يچيز  هاي تبليغات، بچه
  !داد حاج آقا خيلي تشكر كردند حاج آقا چي گفتند؟ جواب  :پرسيدم شخص 

سـري بـه چـادر اسـتاد       نصف شب .به هر حال آن شب تقريباً نخوابيدم
از دوستان  .هرچه گشتم ايشان را پيدا نكردم .دم و ديدم آنجا نيستندپرورش ز

باز هم ايشان را پيدا نكرديم تا باالخره كم كم هوا داشت  . ديگر كمك گرفتم
تريلـي كـه در محوطـه    يك ماشين   باربر شد كه ايشان را در زير  روشن مي

مشخص بود و  در حالي كه پتويي دور خود پيچيده بود ،يافتم پارك كرده بود
تهجـد و شـب زنـده     شـب گذشـته،  ها در آنجا بيتوته كرده اسـت و   ساعت
  .جا آورده استه در آنجا ب را شد ش كه هيچگاه ترك نميا داري

ـته        در كنار ايشان نشستم و ـاياي شـب گذش پـس از مقـدماتي، از بابـت قض
پ كه هاي تبليغات تي باالخره پس از اصرار فهيمدم يكي از بچه .عذرخواهي كردم

ـيار    دبا ايشان مخالف بو ـار بس ـته و رفت ند، در هنگام دعاي كميل كنار ايشان نشس
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ـان مجلـس را    توهين آميزي را در آن تاريكي با ايشان داشته و از آن ج هـت ايش
  .ولي از بنده قول گرفتند كه با آن شخص هيچ برخوردي نشود . ترك كرده بودند

  ::::شأن مداح اهل بيت

بيـت   ها چطور به بنده مـداح اهـل   اين: نددكه فرمو اصلي اين بود ةاما نكت
خداسـت كـه در قـران كـريم      :كه مـداح اهـل بيـت    گويند و حال آن مي
  : ه استدرا مدح و منقبت كرده و فرمو :بيت اهل

ـَرُكْم َتطْهيـراً   َعنُْكمُ   لِيُْذِهَب   إِنَّام ُيريُد اهللاُ ْجَس َأْهَل الْبَْيـِت َو ُيطَهِّ  1؛الرِّ

بزدايـد و  ] پيـامبر [خواهد آلودگى را از شما خانـدان   مى خدا فقط
 .شما را پاك و پاكيزه گرداند

دانستند و معتقد بودنـد كـه    را خيلي واال مي» مداح اهل بيت« ةايشان واژ
مـداح   6و سـپس پيـامبر اكـرم    .است :بيت اول مداح اهل  خداي متعال

كجا بتوانيم مداح  بيت چنين جايگاهي دارند و ما خالصه اهل .بيت است اهل
  !بيت باشيم و اين وزن و قابليت را پيدا كنيم اهل

را  :بيت به هر حال اين هم از ديد معرفتي ايشان بود كه شأن مداح اهل
دانستند، گرچه آن مجري تبليغات تيپ، از جهت تحقيـر ايـن    خيلي رفيع مي

  .كار برده بوده واژه را براي ايشان ب
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د بِِه نافَِلًة لََک َعسی اَن َيبعَ    1؛ثََک َربَُّک َمقاماً َحمُموداً َوِمَن الَّيِل َفتََهجَّ

بخشي از شب را براي خواندن نماز و ياد خدا بيدار باش، اميد است كه و 
  .اي برساند پروردگارت تو را به مقام شايسته

 »اد پـرورش داري اسـت  تهجد و شب زنـده «در يادداشت گذشته در بحث 
مطالبي عرضه گرديد، وليكن چون اين بخش از زندگاني استاد پرورش، نقش 

سرعت نگذشته   كند كه از اين مبحث به زيربنايي و اصلي را دارد، ايجاب مي
  .تأمل بيشتري داشته باشيم

 باالترين مرتبة يك انسان آن است كه به مرحلة: فرمودند پرورش مياستاد 
تـرين   ه در خصـوص پيـامبران الهـي اولـين و مهـم     ك چنانبرسد،  »عبوديت«

  . بودن آنان است »عبد«گردد  اي كه مطرح مي ويژگي
: گوييم دهيم و مي شهادت مي 6ما در نماز پيوسته بر عبد بودن پيامبر اكرم

كنيم و سپس  يعني ابتدا عبوديت را مطرح مي .»اشهد انّ محمداً عبده و رسوله«
  :فرمايند نيز در فراز زيبايي مي 7ياميرالمؤمنين عل .رسالت را

بي َفْخراً أن تكوَن لي َرّباً،   بي ِعّزاً أْن أكوَن لك َعبْدًا، وكفى  إهلي، كفى
را همين عـزت و سـرفرازى   م! الهى 2؛ أنَت كام اِحبُّ فاجَعْلني كام ُحتّب 
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تو باشم و مرا همين افتخار بس كه پروردگار من تو باشى، تو  بس كه بندة

 .ه من دوست دارم، پس مرا چنان دار كه تو دوست دارىچنانى ك

ـيح   در قرآن كريم هم مي در  7بينيم هنگامي كه از سخن گفتن حضـرت مس
ـاَب َو َجَعَلنـی : است مسيح اينگويد، اولين كالم  گهواره مي اِّنی َعبُد اهللاِ آتانَِی الكِت

1؛َنبِيّاً 
 » !مرا پيامبر قرار داده استبه من داده؛ و ) آسمانى(من بنده خدايم؛ او كتاب  
در گهـواره   آسـا  معجزه به طور 7حضرت مسيحكه يعني اولين ويژگي  

 .كند، تأكيد بر عبوديت و بندگي حضرت پروردگار اسـت  براي خود بيان مي
   .شود سپس پيامبري و رسالت مطرح مي

 .شـود  انبيا و ديگر آيات قرآن كـريم نيـز تكـرار مـي     همين معنا در سورة
2؛نِعَم الَعبُد، اِنَُّه اَّواٌب « :استدر قرآن اين  كلي انبياويژگي 

! اى چه نيكـو بنـده   
 ».بود] و ستايشگر[كار  به راستى او توبه

او بندة بسيار : گويد خواهد از پيامبري تعريف كند، مي هرگاه خداوند مي 
 »اواب«چرا كه پيوسته در حال توجه و تضرع به پروردگار است،  خوبي بود؛

شود كه علي الدوام حالت توجه، ابتهـال و تضـرع بـه ذات     كسي گفته ميبه 
   .اقدس الهي را داشته باشد

 .كنـد  انبيـا ذكـر مـي    كه اين صفت را قرآن كـريم بـراي همـة   بينيم  ما مي

كيد بر بندگي، آغاز و سرانجام موفقيت يك انسان است كه اميدواريم خداي أت
   .داندمتعال ما را هم به اين صفت، موصوف بگر
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 در هر حال استاد پرورش معتقد بودند كه اين بندگي و عبوديت، عمدتاًه ب
آيد و انساني كه بـا   دل شب و در مقام تهجد و شب زنده داري به دست مي

  .از درك بسياري از حقايق عاجز است ،شب انس نداشته باشد
بينيم كه غالب توفيقـات آنـان در طـي مراحـل      بزرگان هم مي در سيرة

ي انسانيت، مرهون توجه به شب زنـده داري و بيـداري در دل شـب،    كمال
سحرها و زبان دل گشودن بـا حضـرت پروردگـار و تفكـر در      مخصوصاً

  .آيات الهي است
اي كه در ابتداي بحث عنوان شد، خداي متعـال پيـامبر    شريفه در اين آية

نسـان  اگر ا :فرمايد مي. كند ميتهجد و شب زنده داري توصيه  را به 6اكرم
  .برسد راهش شب زنده داري است »محمود«خواهد به مقام   مي

 .بـود  عصر و زمان اين ها در استاد پرورش يكي از مصاديق عملي اين ارزش
 .كنـد و خـود عمـل نكنـد    هاي خوب از جمله كساني نبود كه سفارش به كاراو 

 :در توصيف استاد پرورش فرمودنـد ) حفظه اهللا(حضرت آيت اهللا جوادي آملي 
   ».گفت من رفتم، شما هم بياييد رفت و سپس مي او ابتدا خود، راه را مي«

گفـت، در حقيقـت    سخن مي او اگر از عرفان. طور بود همين آري حقيقتاً
كيـد  أاگر بـر شـب زنـده داري ت    .گفت شرح مسيري را كه طي كرده بود، مي

را نيـز بـر   تا ديگران  خواست ها برده بود و مي فراوان داشت، خود از آن بهره
  .پرنعمت و پربركت الهي بنشاند سر اين سفرة

ام، ياد ندارم كه  با ايشان بوده از نزديك هايي كه حقير در تمام اين سال بندة
تـرين بخـش شـب را     لذت بخش. خوابيده باشد ايشان شبي را تا صبح تماماً
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 در ابتداي شب، :فرمودند به اذان صبح مي دانستند و مي   هم، سحر و نزديك
كم از نيمه شب رفت و آمد مالئكه بـه زمـين شـروع     ولي كم خبري نيست،

اي  عـده  .بيننـد  كنند و همه را مي قرار ميشود و ارتباط با بندگان خدا را بر مي
  .و منتظر درك فيوضات الهي هستند مي هم بيدارك خوابند و عدة

هرچـه بـه اذان    .اسـت  در سحر رفت و آمد مالئكه، اوج نقطة: فرمود مي
ايشان طـوري ايـن    .شود بيشتر مياين رفت و آمد  ،شويم تر مي صبح نزديك

اند و  ها را از نزديك ديده كرد اين كه انسان تصور مي فرمود مطالب را بيان مي
  .كنند شرح ماجرا مي

كردند كه اين عالم بـزرگ   نقل مي ;مرحوم مقدس اردبيلي ةبار ايشان در
خيزد و طبـق معمـول    اي تهجد برميكه به زهد و تقوا مشهور است، شبي بر

 .بيـاورد و بـا آن بتوانـد وضـو بگيـرد     اندازد تا آبي را باال  دلوي را در چاه مي
! بينـد ايـن سـطل پـر از جـواهرات اسـت       كشد، مـي  همين كه دلو را باال مي

بـاز   .كشـد  دلو را باال مي گرداند و مجدداً كند و آن را به چاه بر مي تعجب مي
   .بيند مي پر از طال و جواهر

خـدايا، احمـد آب   : كنـد  گاه با گريه و تضرع به درگاه الهي عرض مي آن
هنگامي كه ! خواهد خواهد وضو بگيرد و نمازي بخواند، طال و جواهر نمي مي

كنـد، دلـو پـر از طـال و      انكسار از درگاه الهـي طلـب آب مـي    با اين حالت
پر از آب  بيند مي گاه آن كشد و باال مي جواهرات را به چاه برگردانده و مجدداً

  .شود است و مشغول تهجد مي
در  .اي از استاد پرورش انـداخت  اين طلب آب براي تهجد، مرا به ياد خاطره



  141  استاد پرورش  دگاهياز د تيعبود  

ـاز مغـرب و    در سفر حج بعد از آن 1370سال  كه تا غروب در عرفات بوديم، نم
  . عشا را خوانديم و سوار اتوبوس شديم تا به سمت مشعرالحرام حركت كنيم

زائـران بـا اتوبـوس و بـه      دانند كه در چنين شبي كـه همـة   مييان حاج
از ازدحـام جمعيـت و    ،صورت ميليوني راهـي مشـعر الحـرام مـي شـوند     

گـذرد و   هـا مـي   شود كه حتي سـاعت  ها ترافيك عجيبي ايجاد مي اتوبوس
در اينجاست كه بسياري از مـردم از   .روند ها يك كيلومتر هم پيش نمي اين

 پـانزده  اين مسير تقريباً .زنند ه شده و با پاي پياده به بيابان ميها پياد اتوبوس
كنند تا قبل از اذان صبح وقوف در  كيلومتري را در اين بيابان پياده روي مي

  .مشعر را درك كنند
كـه دو سـاعتي در اتوبـوس نشسـتيم و      ما هم در آن شـب پـس از آن  

اي نيسـت   چـاره : دمسافت اندكي را طي كرده بوديم، استاد پرورش فرمودن
ايشان پيـاده  شد تا به همراه  توفيقي .شويم تا قدم زنان به مشعر برويم پياده

ي بـود  خوشبختانه هنوز دو ساعتي به اذان صبح بـاق . ويمرببه مشعرالحرام 
   .كه به سرزمين مشعر رسيديم

خواستيم استراحت كنيم كه ديديم اسـتاد   ما ديگر خسته شده بوديم و مي
بيايان كه در آن وقت ها هنوز امكانـاتي نداشـت، دنبـال پيـدا      پرورش در آن

يك بطري  به سختي توانستند ،جوي بسيارو پس از جست .كردن آب هستند
بقيه را به ما دادند  گرفتند و آن وضو بخشي از با .از كسي خريداري كنند آب

    :شريفه را نيز تالوت فرمودند اين آية و
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و هنگامى كه  1اٍت َفاْذُكُروا اهللاَ ِعنَْد اْملَْشَعِر اْحلَراِم؛َفإِذا أََفْضتُْم ِمْن َعَرف
 !ياد كنيد» مشعر الحرام«كوچ كرديد، خدا را نزد » عرفات«از 

بـاالخره آن  ! و چقدر زيبا بود در آن شب و در آن سرزمين ياد كردن خدا
شب تاريخي تمام شد و صبح از مشعر به سمت منا حركـت كـرده و محـل    

كاروان را پيدا كرديم و در آنجا مستقر شـديم تـا بـراي بقيـة اعمـال       استقرار
 .آماده شويم
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ْمحُن ُودTا؛ اِحلاِت َسيَْجَعُل َهلُُم الرَّ   1إِنَّ الَّذيَن آَمنُوا َو َعِمُلوا الصَّ

د، خداوند ان مسلّماً كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام داده
  !دهد ها قرار مى رحمان محبتى براى آنان در دل

كيد فراوان شده أآن تكه در قرآن كريم نسبت به » عمل صالح«تبيين مفهوم 
باشد، از  است و سعادتمندي انسان در دنيا و آخرت در ارتباط پيوسته با آن مي

  .اي برخوردار است اهميت فوق العاده
هـاي آن مباحـث زيـادي     ح و ويژگياستاد پرورش در تعريف عمل صال

  .كنم اي مطرح مي اند كه چندين نكته را به صورت كوتاه و اشاره داشته
اش بـه طـور خالصـه     در معناي قرآني» عمل صالح«ريفي كه ايشان از تع

كه در شرايط گوناگون » عمل بجا و ثمربخش« :كردند، عبارت بود از ارائه مي
  .ضائات خود را دارداقت  هاي مختلف، ها و مكان و زمان

در مسجد  7است كه حضرت امام حسن مجتبي شده نقل :به عنوان مثال
به حضـرت رجـوع كـرد و عـرض نيـازي       شخصي .مشغول اعتكاف بودند

از  اوبراي انجام حاجـت   كنند و حضرت بالفاصله اعتكاف را رها مي. داشت
ن زما :كند شخصي از معتكفين به حضرت عرض مي .شوند مسجد خارج مي
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كار اين شخص را رها كنيد تا  شما فعالً .زيادي به پايان اعتكاف نمانده است
  ! از ثواب معتكفين محروم نشويد

 6شنيدم از پدرم كه از رسـول اكـرم   :فرمايند حضرت در جواب او مي
، همچون كسي است كه برآوردمنش را ؤهركس حاجت برادر م: نقل فرمودند

ها به بيداري  ر حالي كه روزها روزه و شبد ،كند عبادت هزار سال خدا را نه
  1.و تهجد مشغول باشد

اي از تعويض شكل عمل صالح كه تابع شـرايط زمـان و    اين ماجرا نمونه
  .باشد مكان و رعايت مصالح فردي و اجتماعي است، مي

بـه  » حج«عظيم  ةشركت در كنگر براي 7حضرت امام حسين : مثالي ديگر
 ةيابند امويـان نقشـ   گاه كه در مي اند، ولي آن ه مدعنوان يك عمل صالح به مكه آ

اگـر در مكـه بماننـد،       قتل و ترور ايشان را در مسجد الحرام دارند و از طرفي
فضاي رعب و وحشت بيشتر شده و  شود و امنيت حرم امن الهي مخدوش مي

است، درنگ نكرده و » عمل صالح «ها هم اكنون زنده ماندن ايشان  عالوه بر اين
ـ كن د و به سمت عراق حركت مـي نشو قبل از عرفه از مكه خارج مي روز د و ن

  :فرمايند و مي خواند خطبه مي  قبل ازحركت چه زيبا در جمع ياران خود

  جيِد الَفتاةِ، وما أوَهلَني إلى  ُولِد آَدَم َخمَطَّ الِقالَدِة َعلى  َعلى  ُخطَّ املَوُت 
آدميزاد اسـت،  ]  زيبنده[مرگ  2؛... يوُسف  أسالفِي اشتِياَق َيعقوَب إلى

ديـدار گذشـتگانم هسـتم،     ردن بند بر گردن دختركان، و شيفتةچونان گ
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 !... همچون اشتياق يعقوب به يوسف

، بلكه عمل ندترين هراسي نداشت از مرگ كوچك 7حضرت امام حسين
  :ندو فرمود ندآهنگ عراق كرداز اين رو . ندديد صالح خود را در كربال مي

لِقاِء ادمحم َنفَسُه، َفليَرَحل َمَعنـا؛   باذًِال فينا ُمهَجتَُه، وُمَوطِّنًا َعلى  انَ ك  َمن 
1؛راِحٌل ُمصبِحاً إن شاَء اهللاَُفإِّني 

دهـد و بـراى    هر كه در راه ما خون مـى  

 .ام ديدار خدا آماده است، پس كوچ كند كه من به خواست خدا صبح كوچنده

مز عمل صالح در همين است كه بـا توجـه بـه    ر :گفتند استاد پرورش مي
شود و  هاي مختلف، تغيير و تبديل مي ها و مكان كلي بودن مفهومش، در زمان

از فرسودگي در امان است  از اين رو.كند هاي گوناگوني پيدا مي جهت گيري
  .و هميشه حالت پويايي خود را دارد

در قرآن كريم بر  كه از كجا بفهميم عملمان، يك عمل صالح است؟ اما اين
ثـار، انسـان   آآثار فردي و اجتماعي را مترتب دانسـته كـه از آن    عمل صالح،

استاد پرورش با استفاده از آيـات   .تواند به صالح بودن عمل خود پي ببرد مي
كردند كه در  قرآن كريم آثار مهم فردي و اجتماعي براي عمل صالح مطرح مي

   :پردازيم ها مي اينجا به بخشي از آن
 چـرا كـه   كنـد؛  ن را در مسير تكامل هـدايت  اوالً عمل صالح بايد انسا .1

  :فرموده است خداوند در قرآن 

ُْم بِإيامِهنِم اِحلاِت َهيْدهيِْم َرهبُّ 2؛إِنَّ الَّذيَن آَمنُوا َو َعِمُلوا الصَّ
كسـانى كـه    
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اند، پروردگارشان به پـاس ايمانشـان    ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده

 .كند ن را هدايت مىآنا

ايمان و عمل صالح بايد سبب خروج انسان از ظلمات به سـوي نـور   . 2
  :زيرا فرموده است ؛شود

آَمنُـوا َو َعِمُلـوا   الَّـذينَ   َرُسوالً َيتُْلوا َعَليُْكْم آياِت ادمحم ُمبَيِّناٍت لِيُْخـِرَج 
اِحلاِت ِمَن الظُُّلامِت إِلَى النُّور 1؛الصَّ

يات روشنگر خدا را بر پيامبرى كه آ 

اند  كند، تا كسانى را كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده شما تالوت مى

 .ها به سوى روشنايى بيرون برد از تاريكي

 انسـان بايـد توجـه   . ها باشـد  ايمان و عمل صالح بايد پوششگر زشتي. 3
الح، شود و بالعكس در اثر عمل ص داشته باشد كه در اثر عمل فاسد، مسخ مي

ايماني كه عمل صالح را به همراه دارد، موجب پاك شدن انسان . يابد كمال مي
هـا   هـا را بـه نيكـي    شود و سيئات انسان را به حسنات و بدي ها مي از پليدي
  :فرمايد قرآن كريم در اين زمينه مي. كند تبديل مي

اِحلاِت  َرنَ   َو الَّذيَن آَمنُوا َو َعِمُلوا الصَّ َو لَنَْجـِزَينَُّهْم   َسيِّئاِهتِمْ   ُهمْ َعْن   لَنَُكفِّ
و كسـانى كـه ايمـان آورده، و كارهـاى       2؛َأْحَسَن الَّذي كاُنوا َيْعَمُلـون

اند، قطعاً گناهانشان را از آنان مـى زدايـيم، و بهتـر از آنچـه      شايسته كرده

 .دهيم كردند پاداششان مى مى

  :ي ديگر فرموده استيو يا در جا
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ُل اهللاُ َسـيِّئاِهتِْم إِالَّ َمْن تاَب  َو آَمَن َو َعِمَل َعَمـالً صـاِحلاً َفأُْولِئـَك ُيَبـدِّ
مگر كسانى كه توبـه كننـد و ايمـان     1؛َحَسناٍت َو كاَن اهللاُ َغُفورًا َرحيامً 

آورند و عمل صالح انجام دهند، كه خداوند گناهان آنان را به حسنات مبدل 

 ! مهربان بوده است كند؛ و خداوند همواره آمرزنده و مى

اي را براي انسـان پديـد    ايمان و عمل صالح بايد زندگي پاك و پاكيزه. 4  
  :فرموده است خداوند در قرآن چرا كه ؛آورد

َو ُهَو ُمـْؤِمٌن َفَلنُْحيِيَنَّـُه َحيـاًة َطيَِّبـًة َو   َمْن َعِمَل صاِحلاً ِمْن َذَكٍر أَْو ُأْنثى
اى  هر كس كار شايسـته  2أَْحَسِن ما كاُنوا َيْعَمُلوَن؛لَنَْجِزَينَُّهْم َأْجَرُهْم بِ 

انجام دهد، خواه مرد باشد يا زن، در حالى كه مؤمن است، او را به حيـاتى  

دادند،  ها را به بهترين اعمالى كه انجام مى داريم؛ و پاداش آن پاك زنده مى

 . خواهيم داد

تـرين   مهم. ر سازدايمان و عمل صالح بايد ظلم و نقص را از انسان دو. 5
ظلـم   .عامل بازدارنده انسان از راه عدل و كمال، ترس از ظلم و هضم اسـت 

يعني ستم و تبهكاري و هر چيزي كه در موضع حقيقي خـود قـرار نگرفتـه    
و هضم نيز به معناي نقص و كمبود و شكستگي و شكافي كـه سـبب    .است

 آن كـريم قر .ضد كمال ظلم ضد عدل است و هضم  .شود نقص و سستي مي
  :فرمايد در اين باره مي

اِحلاِت َو ُهَو ُمْؤِمٌن َفال َخياُف ُظْلًام َو ال َهْضـًام؛ و  3َو َمْن َيْعَمْل ِمَن الصَّ
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كارهاى شايسته انجام دهد، در حالى كه مؤمن باشد، نه از ستمى   سهر ك

  .و نه از كاستى و نقصانى ،بيم و هراس خواهد داشت

م صالحان در مبارزاتشان با سـتمگران هـيچ هراسـي    بيني اگر مي ،بنابراين  
دهنـد،   عمل صالحي كه انجام مي ةواسطه ندارند، بدان جهت است كه آنان ب

هراسند و هيچ وحشتي  اش اين است كه از هيچ ظلم و هضمي نمي اثر وضعي
    .از آنان نخواهند داشت

 ا فطرتـاً ه انسان. كند ايمان و عمل صالح، دوستي خداجويانه ايجاد مي. 6  
شان به مردان صالح و با ايمـان   اساس آن فطرت خداگرايانه الهي هستند و بر

و  انبيا ها مملو از حب و عشق و عالقه به  جان انسان كه چنان. ورزند عشق مي
و امامان  6ابراهيم، نوح، عيسي، موسي و محمد همچون بزرگ الهي اولياي

   .در بين ما نيستند هرچند است، :معصومين
  :همان اعمال صالح آنان است كه خداي متعال وعده فرموده است   ن اثراي

ْمحُن ُودTا؛ اِحلاِت َسيَْجَعُل َهلُـُم الـرَّ قطعـاً   1إِنَّ الَّذيَن آَمنُوا َو َعِمُلوا الصَّ

]  خداى[اند، به زودى  كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام داده

 .ى قرار خواهد دادمحبت] ها در دل[رحمان براى آنان 

از مصاديق بـارز ايـن آيـات شـريفه بـود و تمـام        استاد پرورش، حقيقتاً  
ستمكاران هيچ از مبارزه با  .در زندگي ايشان پديدار بود ،مواردي كه ذكر شد

اي داشت و از هر گونه عيب  زندگي پاك و پاكيزه .وحشت و هراسي نداشت
متقين، صالحين، شهدا،  ةبوب همبود و خداي متعال او را محو پليدي به دور 
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  .شناختند، كرده بود منان و مسلماناني كه او را ميؤم
عوامـل   وقتـي  .بود ي از انسان پاك و صالحنماد در رژيم گذشتهايشان 

ايشان را دستگير كردند، هزاران دانش آموز با شجاعت  ساواك و رژيم شاه
رات پرداختنـد و  ايشـان بـه تظـاه    از هـواداري  بـه و   نـد ها ريخت به خيابان

مدارس درسطح شهر مهمي مثل اصفهان به تعطيلـي كشـيده شـد و دامنـه     
 ها رو به گسترش بود كه رژيم شاه به هراس افتاد و ايشان را موقتـاً  ناآرامي

    .آزاد كرد
ها هزار نفري مردم اصفهان  يك نمونه ديگر اين محبوبيت، تشييع جنازه ده

حتـي حضـرت آيـت اهللا     .جام دادنداست كه از اين انسان پاك و مخلص ان
ايـن معلـم بـزرگ در     ةتشـييع جنـاز   :جعفر سبحاني دامت بركاته فرمودنـد 

  .اصفهان، در حد تشييع مراجع تقليد بود
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اِحلاِت َليَْسَتْخ   لَِفنَُّهْم َوَعَد اهللاُ الَّذيَن آَمنُوا ِمنُْكْم َو َعِمُلوا الصَّ
نَنَّ َهلُْم دينَُهُم  فِي اْألَْرِض َكَام اْسَتْخَلَف الَّذيَن ِمْن َقْبلِِهْم َو َلُيَمكِّ

َلنَُّهْم ِمْن َبْعِد َخْوفِِهْم َأْمنًا َيْعبُُدوَنني  الَِّذي اْرَتضى ال   َهلُْم َو َلُيبَدِّ
  1َشْيئًا؛  ُيْشِرُكوَن بي
آورده و كارهاى شايسته انجام خداوند به كسانى از شما كه ايمان 

دهد كه قطعاً آنان را حكمران روى زمين خواهد  اند وعده مى داده
ها خالفت روى زمين را بخشيد؛  گونه كه به پيشينيان آن  كرد، همان

دار خواهد  و دين و آيينى را كه براى آنان پسنديده، پابرجا و ريشه
كند، آنچنان كه  ىساخت؛ و ترسشان را به امنيت و آرامش مبدل م

  .پرستند و چيزى را شريك من نخواهند ساخت تنها مرا مى

و آثار فردي آن از ديدگاه اسـتاد  » عمل صالح«در نوشتارگذشته به مفهوم 
  .اينك اشاره اي به آثار اجتماعي عمل صالح خواهيم داشت .پرورش پرداختيم
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اشاره كـرده،  فوق  ةاستاد پرورش در تبيين آثار اجتماعي عمل صالح به آي
اي كـه داراي   خداي متعال بـراي جامعـه   ،شريفه ةدر اين آي :داشتند اظهار مي

دهـد كـه    كيد قرار مـي أح باشند، سه ويژگي مهم را مورد تايمان و عمل صال
  :ند ازا عبارت
هاي صالح در زمين خالفت و  بدين معنا كه انسان .استخالف در زمين .1

ـ كنند و قدرت و شـو  حاكميت پيدا مي زمـين را   ةدسـت آورده و ادار ه كتي ب
  .گيرند برعهده مي

ـ    .تمكن و استقرار دين در جامعـه . 2 دسـت آوردن  ه صـالحان پـس از ب
نـام دارد،   ديـن  ها كه حاكميت و خالفت در زمين، اعتقادات و ايدئولوژي آن

معـه  هـا يعنـي اسـالم در جا    دين مورد رضايت آن و يابد تسلط و استقرار مي
   :فرموده است .يابد ه و حاكميت ميگسترش پيدا كرد

شـما  ) جـاودان (و اسالم را به عنوان آيين  1َو َرضيُت لَُكُم اْإلِْسالَم ديناً؛

  .پذيرفتم

خداوند  .ها در هراسان بودند كه از نا امني پديد آمدن امنيت ، پس از آن .3
به سبب اعمال صالح آنان، عالوه بر قدرت و حاكميت در زمـين و اسـتقرار   

آورد و ديگر خـوف و   كام دين، امنيت عمومي در جامعه اسالمي پديد مياح
  .هراسي از نا امني نخواهند داشت

اي صالحان، در حاكميت آن قرار داشته باشند و  طبيعي است اگر در جامعه
ايدئولوژي اسالمي هم در آن جامعه مستقر باشـد و منطـق غالـب مـردم آن     
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ها  اين ةگير شود، همپديد آمده و فرا ها امنيت هم محسوب شود و به سبب آن
برسند و خدا  »عبوديت«بايد سبب ايجاد فضايي شود تا بندگان خدا به مرحله 

اي كـامالً   يعنـي يـك جامعـه   . ن هيچ شركي پرستش و عبادت نماينـد را بدو
  .توحيدي پديد آيد كه شرك در آن راه نداشته باشد

 ،ي ايـن آيـه شـريفه   البته آنچه كه مسلم است اين است كـه تحقـق اصـل   
، حضـرت مهـدي موعـود    زمان ظهور آخرين منجي عالم بشريتمربوط به 

اي، اهل ايمـان و عمـل صـالح     و ليكن به ميزاني كه افراد جامعه .است) عج(
يعنـي   ،باشند، خداي متعال وعده فرموده است تـا ايـن سـه محـور اساسـي     

ــديل شــدن خــوف    ــه و تب ــن در جامع ــتقرار دي ــين ، اس ــت در زم و خالف
هايشان به امنيت را بر ايشـان پديـد آورد و بارهـا در طـول تـاريخ در       ترس

اي داراي  مقاطعي و در مناطقي اين تغيير و تحوالت در اثر پديد آمدن جامعه
   .وجود آمده استه اهل ايمان و عمل صالح ب

اسـت كـه بـه      حاضر همين انقالب اسالمي ايران   ي آن در زمانمثال عين
به پا خواستند و پشت سر انسان صالحي همچـون   ت مردمكه اكثري مجرد آن

ديـن و اسـالم در     قرار گرفتند و خواهـان حاكميـت    1حضرت امام خميني
ظالمان و سـتمگران    جامعه شدند، خداي متعال نيز لطف كرد و به حاكميت 

را بر  3در اين كشور علوي پايان داد و فرزندي از تبار حضرت صديقه طاهره
نـامش   اي رسـميت پيـدا كـرد و    ند و دين در چنين جامعهمسند حكومت نشا

عمومي هم فراهم گرديد و مردم در   شد و بحمداهللا امنيت » جمهوري اسالمي«
  .برند سر ميه حاكميت ولي فقيه و در پرتو مكتب اسالم در كمال امنيت ب ةساي
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، استقرار دين و وجـود امنيـت، سـه    حاكميت صالحان :اجماالً بايد گفت
اي بـا ايمـان و عمـل     ي هستند كه در پي يكديگر در اثر وجود جامعها مقوله

مانند و اگر هـم اكنـون خواهـان تـداوم نظـام       آيند و باقي مي صالح پديد مي
اي بـا ايمـان و عمـل صـالح      جمهوري اسالمي هستيم، بايد در حفظ جامعه

ي گيت ةصحن ةزمان ظهور مصلح كل فرا برسد و همـ شاء اهللا   ان ـ  بكوشيم تا
ز قسط و عدل گـردد و حاكميـت   در پرتو وجود شريف آن امام بزرگوار پر ا

  .جهاني شود ،اسالم
استاد پرورش از همين منظر بود كه پيوسته تالش داشت تا انسان سـازي  

هاي صالح بـراي او   كرد، ساختن انسان نمايد و به خود سازي خود اكتفا نمي
را هـم   ار بهتـرين سـنين  و بـراي ايـن كـ    .اول اهميت قرار داشـت  ةدر درج

داد و از همين رو معلمي را پيشه خود كرد تا  نوجواني و جواني تشخيص مي
  .به ساختن محيط و جامعه بپردازد و حقيقتاً بسيار موفق هم بود

حضرت آيت اهللا مهدوي كني طي بياناتي در تجليل از شخصـيت اسـتاد   
كه اوالً ايشـان   ز اينپرورش به سه محور مهم اشاره داشتند كه عبارت بودند ا

يعني براي اسـتاد پـرورش   ! نه يك انقالبي مسلمان يك مسلمان انقالبي بود،
يا به عبارتي او انقالبي كه مبتني بر اسالم  ،اول اسالم مطرح بود و بعد انقالب

 ةسان متعهد مسلمان بـود كـه بـه وظيفـ    يك ان از اين رو. بود را قبول داشت
  .مل مي كرداش هم به نحو احسن ع انقالبي
جهت علمي استاد پرورش اشـاره داشـتند و مـراودات ايشـان بـا       به ثانياً

  .هاي بزرگ علمي، حاكي از همين امر بود شخصيت
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براي حضرت آيت اهللا مهدوي  كه استاد پرورش شخصيت سوم محوراما 
بنـده بـه ايشـان     :بسيار حائز اهميت بود و حتي از اين جهت فرمودند ;كني

كه ايشـان موفـق    اشاره به بعد تربيتي استاد پرورش بود و اين ،خورم غبطه مي
از جوانان و تشنگان معارف اسالمي را بـا حقـايق دينـي      شدند خيل عظيمي

 نندك تبديل هاي قابلي در نظام جمهوري اسالمي ها را به انسان آشنا كرده و آن
هـاي   هـاي مختلـف و در مسـئوليت    تا بتوانند با صالح و سـداد در بخـش    
   .وناگون در خدمت كشور و انقالب باشندگ

 ةار رحيم صفوي كه از پيشگامان عرصاشخاص مهمي مانند سرد كه چنان
شاگردان معنوي  ةكيد داشتند كه از جملأتند، تصريح و تجهاد و شهادت هس

استاد پرورش هستند و از اين طيف افراد كه در پرتو وجودي شخصيت استاد 
حتي بسياري از شاگردان ايشان هم . ندا  فراوانپرورش، بالنده شدند، الحمدهللا

هاي  باشند كه در حوزه مي  اكنون از روحانيون مهم و طالب فاضل و مهذب 
، هـاي مختلـف   ل و تدريس هستند و يا در مسئوليتعلميه مشغول به تحصي

 ةبيفزايـد و ثمـر  اميدواريم خداونـد بـر توفيقاتشـان    كنند كه  انجام وظيفه مي
  .قرار دهد براي استاد پرورش باقيات الصالحات شان را وجودي
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الَة َو  إِنَّام َولِيُُّكُم اهللاُ َو َرُسولُُه َو الَّذيَن آَمنُوا الَّذيَن ُيقيُموَن الصَّ

كاَة َو ُهْم راكُِعوَن َو َمْن َيتََولَّ اهللاَ َو َرُسولَُه َو ا لَّذيَن آَمنُوا ُيْؤُتوَن الزَّ
  1؛ َفإِنَّ ِحْزَب ادمحم ُهُم الْغالِبُون

ها كه ايمان  سرپرست و ولى شما، تنها خداست و پيامبر او و آن
دارند، و در حال ركوع، زكات  ها كه نماز را برپا مى اند؛ همان آورده
و كسانى كه واليت خدا و پيامبر او و افراد باايمان را . دهند مى

  .حزب و جمعيت خدا پيروز است) زيرا(وزند؛ بپذيرند، پير

ـيعه اطبق قول عمـوم مفسـر   ـ     ن ش ـنت، ايـن آي ن أشـ  شـريفه در  ةو اهـل س
ـاز و در حالـت ركـوع،    است نازل شده  7حضرت علي ،منينؤاميرالم كه در نم

زمخشري آمده است كـه ايـن    »كشاف«در تفسير  .ندانگشتري خود را به فقير داد
در هنگامي كه گدايي از او درخواسـت چيـزي   ) وجههكرم اهللا (ن علي أآيه در ش

  .در حالي كه او در نمازش در حال ركوع بود، انگشتر خود را به او داد كرد،
  »واليت«دادند، بحث  كه استاد پرورش به آن اهميت زيادي مي مباحثياز 

در آيـات بسـياري از    .و اين مهم برخاسته از روح قرآن و عترت اسـت  .بود
ابالغ  ةتطهير و آي ةها آي حث واليت مطرح گرديده كه سر آمد آنقرآن كريم ب

   .وصايت رسول خداست كه به حديث غدير هم مشهور است
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از احاديث مسلم و متقن بين فرق مسـلمين اسـت و عالمـه    اين حديث 
، صدها منبع از مصـادر مهـم شـيعه و اهـل     »الغدير«در اثر گرانسنگ  ;اميني

است و البتـه حـديث ثقلـين، حـديث سـفينه،       سنت را براي آن نقل فرموده
  .ين پيام را دارندحديث منزلت و بسياري احاديث ديگر هم

  :فرمايد خداوند در اين آيه مي

ُسوُل َبلِّْغ ما ُأْنِزَل إِلَيَْك ِمْن َربَِّك َو إِْن َملْ َتْفَعْل َفام َبلَّْغَت ِرسالَتَُه  َا الرَّ يا َأهيُّ
! اى پيـامبر  1النَّاِس إِنَّ اهللاَ ال َهيِْدي الَْقْوَم الْكافِريَن؛ َو اهللاُ َيْعِصُمَك ِمنَ 

و ! برسـان ) به مردم(آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است، كاملًا 

) خطـرات احتمـالى  (خداوند تو را از ! اى اگر نكنى، رسالت او را انجام نداده

 .كند را هدايت نمى) وجلج(دارد؛ و خداوند، جمعيت كافران  مردم، نگاه مى

غدير در هنگام بازگشت  در روز عيد ،شريفه ةآي اين طبق 6پيامبر اكرم
هزار نفر  الوداع در سرزمين غديرخم در حضور بيش از يكصد از سفر حجٔه

را به جانشيني خود منصوب فرمـوده و طبـق    7از مسلمانان، حضرت علي
  :ه نازل شدآي اين هگا آن. دستور الهي اين وصايت را به انجام رساند

َو َرضـيُت لَُكـُم   الْيَْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم دينَُكْم َو َأْمتَْمـُت َعَلـيُْكْم نِْعَمتـي
2اْإلِْسالَم ديناً؛
امروز، دين شما را كامل كردم؛ و نعمت خود را بر شما تمام  

  . شما پذيرفتم) جاودان(نمودم؛ و اسالم را به عنوان آيين 

در روايت هم  كه چنان ؛به واليت است و اتمام نعمت ناكمال دي ،بنابراين
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   :فرمودند 7كه امام باقر آمده است

، :  َمخسٍ   َعلى  اِإلسالمُ   ُبنِيَ  ـوِم، َواحلَـجِّ كـاةِ، َوالصَّ ـالةِ، َوالزَّ َعَلى الصَّ
اسالم بر پنج چيز، بنا شده  1ٍء َكام نودَِي بِالَوالَيِة؛ َوالَوالَيِة، وَمل ُيناَد بَِشي

بر نماز و زكات و روزه و حج و واليت، و به هيچ چيـزى بـه انـدازه    : است

  .واليت، فرا خوانده نشده است

داشـتند   اظهار مي 6استاد پرورش در سخن زيبايي به نقل از پيامبر اكرم
يعني اگر كسي  .قرار دهيد منينؤمعيار دوستي و دشمني خود را محبت اميرالم

اظهار عالقـه   شما هم با او دوستي و ،عشق و عالقه دارد 7به حضرت علي
حتي اگر عليه شخص شما حرف و سخن گفته باشد و يا اقدامي كرده  .يدنك

   .موال به او اظهار محبت كنيد  خاطر ه در عين حال شما ب ،باشد
 7 معيار بايد حضرت امير .يممعيار دوستي و دشمني ما نبايد خودمان باش

بد بود،  ايشانبا او هستيم و هركس با خوب بود،  آن حضرت هركس با . باشد
  .اهللا  اين معنا يعني حب في اهللا و بغض في .عليه او هستيم

در توصـيف خـود و    »نهـج البالغـه  « در 7حضرت اميرالمـومنين علـي  
   :فرمايند مي :بيت اهل

َسالَِة َو ُخمْتََلُف اْملََالئَِكِة َو   َنْحنُ  ِة َو َحمَطُّ الرِّ ْكَمِة َو َشَجَرُة النُّبُوَّ َينَابِيُع اْحلِ
َنا َو ُمبِْغُضـنَا َينْتَظِـُر  ـَة َو َعـُدوُّ ْمحَ بُّنَا َينْتَظُِر الرَّ َمَعادُِن الِْعْلِم، َناِصُرَنا َو ُحمِ

طَْوَة؛ و از جايگاه رسالت و محل آمد و شد  بوت،نما از درخت سرسبز  2السَّ
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مت الهـى  هاى دانش و چشمه سارهاى حك فرشتگان برخاستيم، ما معدن

ياران و دوستان ما در انتظار رحمت پروردگارند و دشمنان و كينه  .هستيم

  .برند توزان ما در انتظار كيفر و لعنت خداوند به سر مى

ـارش در   .اين مفهوم را در خود نهادينـه كـرده بـود    استاد پرورش واقعاً و معي
زد، كاري  ي مييعني اگر كسي عليه او حرف .و بغض با افراد، تابع واليت بود حب

   .است 7اوشيعه و محب علي :گفت چون مي ؛ نداشت و برايش مهم نبود
در زمان تصدي وزارت آموزش و پرورش و يا نمايندگي  بر اين اساس، 

ايشان  .تاس دادند كه فالن شخص عليه شما چنين گفته مجلس بارها خبر مي
يه كه حرفي نزده، خوب او نظرش را گفته، عليه نظام و يا واليت فق :گفتند مي

و اگر كسي در مقابل واليت  .بنده كه نظام نيستم، نظام بر محور واليت است
  .كرد گاه مردانه در مقابل او سينه سپر مي ايستاد، ايشان آن مي

فوق العاده عشـق و عالقـه داشـت و از     7اميرالمؤمنين استاد پرورش به
حـر بيكـران معـارف آن    را از حفظ بود و در ب »نهج البالغه« بيشترهمين رو 

افتاد كه ايشان سخن بگويد  در كمتر مجلس و محفلي اتفاق مي. بود ور غوطه
اين عشق و محبـت علـوي    .چيزي نگويد 7و از موالي خود حضرت امير

  .وجود او را احاطه كرده بود ةهم

  عالمه جعفري  ماجرايي خواندني از

هـم   »البالغه نهج«كه شارح  ;استاد پرورش با عالمه محمدتقي جعفري 
رچـه بـه لحـاظ سـببي هـم فاميـل       گ .داشت يدوستي عميق و بودند، ارتباط

مرحـوم مهنـدس مصـحف، دامـاد عالمـه        ايشـان،  برادر خـانم يعني  .بودند
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  . محمدتقي جعفري بود
چون بـا موضـوع    .كردند از ايشان نقل ميداستان جالبي را استاد پرورش 

  .كنم مورد بحث تناسب دارد، در اينجا نقل مي
استاد عالمه جعفري قبل از پيروزي انقالب در خيابان زيبا واقع در محلـه  

از ايشان دعوتي براي شـركت در جشـن    .ندبود ساكن ميدان خراسان تهران
چون اين جشن در منزل يكي از امراي ارتش شـاه بـوده    .شود عيد غدير مي

   .كنند متناع ميكنند، ايشان باز ا هرچه اصرار مي. كنند است، ايشان قبول نمي
مرحوم انـوري صـاحب فرهنـگ سـخن كـه از        كه در روز موعود، تا اين

اش به درب منزل  با ماشين شخصي  اند، اساتيد معروف علمي و فرهنگي بوده
رود و از ايشان با خواهش و تمنـا بـراي شـركت در ايـن      عالمه جعفري مي

ا هسـتم و  بنده خـود همـراه شـم    :گويد آورد و مي عمل ميه جشن دعوت ب
  .گردانم مجدداً شما را برمي

خاطر احترامي كه براي مرحوم انوري به عنـوان  ه جعفري ب باالخره استاد
به منزل آن تيمسار و يا ارتشبد شاهنشـاهي   ،يك شخصيت علمي قائل بودند

اي بسـيار اعيـاني    روند و جلسه در يكي از ويالهاي شمال شميران تهران مي
ـ   ، وكالبا حضور امراي ارتش برگـزار  رژيـم   ةي مجلس و مقامـات بلنـد پاي

بـا   .اسـت  هاي رنگارنگ و پذيرايي در حد بسـيار عـالي بـوده    ميوه .شود مي
كننـد و در بـاالي    به ايشان احترام مي ،ورود عالمه جعفري به مجلس جشن

  .دهند جلسه جاي مي
مشغول قرائت  7علي در اين جلسه يكي از شعرا در مدح و منقبت موال
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سـيدي    همين اثنا ديدم يـك  در  :گويند استاد جعفري مي .ه استشعري بود
اي هم زيربغل  آاليش كه بقچه الغر اندام و با لباسي بسيار ساده و بي ،روحاني  

وارد جلسه شد و در همان نزديكي در ورودي بر روي زمين نشست  داشت،
همـان  البته من به احترام او در جاي خود بلند شدم و از  .و كسي توجه نكرد

  .دور به او توجه كردم
از ورود آن سيد روحاني خرسند نبود و بـه اطرافيـان    ميزبان جلسه ظاهراً

دوخت كه چرا حواسشان نبود و اجازه دادند، اين سيد كـه معلـوم    چشم مي
به هر حال مراسم شعرخواني ادامه داشت تـا  ! نيست كيست وارد جلسه شود

 :ادبي برشعر آن شاعر گرفت و گفتكه ناگهان اين سيد روحاني اشكالي  اين
يد، بهتر نيست؟ همگان از كالم نغز او به وجد ياگر اين بيت را اين چنين بگو

  .آمدند و تازه متوجه حضور اين سيد روحاني در مجلس شدند
لحظاتي گذشت و مجددا اين سيد روحاني اشـكال ادبـي ديگـري را بـه     

از ايشان تشـكر كـرد و    .دگوي درست مي شاعر متذكر شد و شاعر ديد كامالً
اذعان كرد كه اين سيد روحاني شخصي با سواد و اهل ادب هسـتند و اهـل   

براي بار سـوم كـه ايـن مـاجرا      .مجلس هم نگاهشان به آن سيد متفاوت شد
از آن سيد روحاني تقاضا كردند كه به باالي مجلـس بـرود و آن    اتفاق افتاد،

واست كرد تـا مجلـس جشـن را    شاعر هم با احترام از آن سيد روحاني درخ
  .ايشان به فيض برساند

شما چـه شـعري    :با اصرار همه، آن سيد در جايگاه قرار گرفت و گفت 
! توانم شعر بگويم المجلس و بالبداهه مي چون من في ؟خواهيد من بگويم مي
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در اينجا تعجب همه برانگيخته شد و بعضي افراد لغـاتي را مطـرح كردنـد و    
  .در شعر شما اين كلمات باشد گفتند دوست داريم

بـه   پس از طرح پيشنهادات، آن سيد روحاني با بيـاني سـحرآميز شـروع   
لغات پيشنهادي بود و همه را مبهوت و در  ةقرائت اشعاري كرد كه حاوي هم

  .جاي خود ميخكوب كرد
من فهميدم اين قضايا عادي نيست، بالفاصـله   :فرمودند اد جعفري مياست

جيب خود درآوردم و ابياتي از آن اشعار زيبـا را يادداشـت   قلم و كاغذ را از 
  :كردم كه چنين بود

ــيمي ز ــر  گرنس ــر ط ــان خيــ  ةس   زدـجان
 

ــ ـــت ــزدـا رايحـــا قيامــت زصب   ه جــان خي
 

  شـوي  بيـدار  ازخواب تـو  والهم من كه چو
 

  ژگان خيـزد ـم ان توـچشم سر از روز چه 
 

ـ ـلطـ  ةند از قاعـد ـاري كـبه خ گر   ظرـف ن
 

  رضـوان خيـزد   ةصـد روضـ   از بن خـار دو 
 

ــر ــ گ ــه دامــ  ـزن ــت ب ــون ـد دس ــش فرع   ان والي
 

  از لحــد بــا دو كــف موســي عمــران خيــزد
 

  دارااليمان قم از من شـده رشـگ فـردوس   
 

  عرفــان خيــزدة آري اينســان پســر از خانــ
 

ــ ــ ،راـداورا، دادگـ ــب جـ ـــجانـ     ظريـدا نـ
  طوفان خيزد به چون بحر دح توـز پي مـك
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اد پرورش از قول عالمـه محمـدتقي جعفـري    ها اشعاري بود كه است اين
بنـده   ةاز حافظ اگر احياناً اشكالي وجود داشته باشد، .براي بنده نقل فرمودند

و ليكن به نظـرم هرچـه    ،خاطر بسپارمه است كه نتوانستم اشعار را درست ب
البته اين ماجرا را استاد پرورش براي  .ها آمد كه عرض كردم فكر كردم، همين

هللا خزعلي هم كه به اصفهان براي ديدار ايشان رفته بودند، نقل ا حضرت آيت
  .كردند و احتماالً مضبوط است

به هرحال عالمه جعفري داستان را ادامه دادند كه اين سيدروحاني با قرائت 
بود كه هر سخني را بـا قـدرت     اين اشعار آنچنان فضاي جلسه را تسخير كرده

دانيد  مي! آقايان: بزرگمنشان كرد و گفت ةهمگاه رو به  و آن .توانست بگويد مي
من براي اين آمدم كه ديدم شما به عشـق مـواليم   ! من چرا به اين جلسه آمدم

   .ايد منين مجلس جشني با اين عظمت و با اين همه پذيرايي فراهم كردهؤاميرالم
چرا اين جشن ! هاي گرسنه هستند؟ دانيد در اين شهر چقدر انسان آيا نمي

اشـربه را   چرا ايـن اطعمـه و  ! پا كرديد؟ االي شهر و در بين اشراف بررا در ب
مگر موالي شما همان كسي نبود كـه نيمـه   ! بريد؟ براي فقرا و گرسنگان نمي
من ! برد؟ يتيمان و بيوه زنان مي ةكشيد و بر در خان شب انبان غذا بر دوش مي
د، تصميم بگيريـد  ييداريد بيا 7عشق به موال علي آمدم بگويم شما اگر واقعاً

ين شهر يها را هم ببريد در پا ثروتتان را با فقرا تقسيم كنيد و اين غذاها و ميوه
  !بين گرسنگان و فقيران توزيع كنيد

هـا را در آن جلسـه    اين سيدروحاني اين حـرف  :گويند استاد جعفري مي
كـه همـه را تسـخير و     جشن اشرافي زد و از جلسه بيرون رفت و مثـل ايـن  
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كه لحظاتي گذشت  ده باشد، كسي از جاي خود حركتي نكرد تا اينتصرف كر
  .و او از منزل بيرون رفت

بناگاه همه بيدار شده و تكان خوردند و به پرسش افتـاده و از همـديگر    
و  جرأت كرد در حضور اين همـه امـرا  چطور  !آقا اين كي بود؟ :پرسيدند مي

يزبان مأمورانش را به دنبال م .اشراف و مقامات حكومتي اين سخنان را بگويد
آن سيد روحاني فرستاد كه او را دستگير كنند، امـا هرچـه گشـتند او را پيـدا     

  !كه در آسمان باال رفته و يا در زمين فرو رفته بود نكردند و مثل اين
من فهميدم كه اين شخص از ابدال بوده است  :فرمودند استاد جعفري مي

نذار دهد و اين جمـع را  طور ا ده بود تا اينبر مأموريت به اين جلسه آم و بنا
منقلب شدند  البته اثرگذار هم بود و برخي افراد آن جلسه واقعاً .دنمتذكر شو

عملي آن  ةسير اكتفا نكنند و واقعاً ،صميم گرفتند به صرف علي علي گفتنو ت
  .روي خود نمايند ةم عدالت گستر را پيشاما

و اوالده المعصـومين    اميرالمـومنين  اللهم اجعلنا من المتمسـكين بواليـه   

  !عليهم السالم
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  1كاتِبُوَن؛
ه پس كسى كه برخى از كارهاى شايسته را انجام دهد در حالى ك
مؤمن باشد، نسبت به تالشش ناسپاسى نخواهد شد، و ما يقيناً 

  .نويسيم براى او مى] تالشش را[

 از زمان رحلت استاد اخالق و عرفان و مفسر قـرآن جنـاب اسـتاد سـيد    
به ديار باقي شتافتند،  1392 ماه   ششم دي ةاكبر پرورش كه در روز جمع علي

ايشان اندوهگين هستيم و با ياد و و ما همچنان در فراق  2گذرد هشتاد روز مي
  .كنيم ها را سپري مي خاطرات اين معلم بزرگ روزها و شب

گرچه در اين مدت توفيقي دست داد تا مروري اجمالي بر ابعاد وجـودي  
وليكن هنـوز معتقـدم حـق مطلـب ادا      ،شخصيت استاد پرورش داشته باشيم

ـ  ايم به خوبي در  نشده است و نتوانسته وي ايشـان سـخني   تبيين عظمـت معن
  .ايم اندكي برده  بهره  يم و از مجموع معارف اين استاد بزرگ،يبگو

قرار داريم و از طرفي مصـادف بـا    92به هرحال در روزهاي پاياني سال 
ها، به  آيد با عرض مطالبي در همين مقوله ايام فاطميه نيز هستيم و به نظرم مي
                                                

 .94 آية ء،انبياسورة . 1
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در آينده و در فرصتي ديگر بتوانيم با  ـ  اهللا ء شا  انـ اين نوشتار پايان دهيم تا  
  .رويكردي جديد به استفاده از بيانات ايشان بپردازيم

  هـايي ايـن   كه استاد پرورش در مواجهه با اعيـاد و مناسـبت   اول اين ةنكت
در دعـاي   7فرمايش امام حسين اين چنيني هميشه نگاهي معرفتي داشتند و

  :دادند را مورد استناد قرار مي عرفه

األَطواِر، أنَّ ُمـراَدَك ِمنّـي أن   ، َعلِمُت بِاختِالِف اآلثاِر، و َتنَقُّالِت إهلي
َف إلَيَّ في ُكلِّ َشي دانستم به  ،خداياٍء؛  ٍء، َحتّى ال أجَهَلَك في َشي َتتََعرَّ

اختالف آثار و زير و روشدن و تغيير اطوار هسـتي، مقصـود تـو آن      ةوسيل

من بشناساني تا در هيچ چيزي نسبت است كه در هر چيزي خود را براي 

  .به تو ناآگاه نباشم

كه پديد آمدن  شدهدر قرآن كريم هم در آيات متعددي به اين نكته اشاره 
خلقت، آثار الهي است و بـراي خردمنـدان موجـب     ةشب و روز و مجموع

  .شود ها نسبت به پروردگار مي افزايش معرفت آن

 َكيَْف ُحيِْي اْألَْرَض َبْعَد َمْوِهتا إِنَّ ذلَِك َملُْحـِي آثاِر َرْمحَِت ادمحم  َفاْنظُْر إِلى
پس با تأمل به آثار رحمت خدا بنگر  1ٍء َقدير؛ ُكلِّ َشيْ   َو ُهَو َعلى  اْملَْوتى

خـداى  [ترديد اين  بى .كند اش زنده مى ن را پس از مردگىكه چگونه زمي

 . تواناستمردگان است و او بر هر كارى  ةكنند زنده] قدرتمند

    :و يا در جاي ديگر مي فرمايد

امواِت َو اْألَْرِض َو اْخـتِالِف   إِنَّ في َو النَّهـاِر َآليـاٍت   اللَّْيـلِ   َخْلِق السَّ
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ها و زمين، و در پى يكـديگر   مسلماً در آفرينش آسمان 1؛ِألُولِي اْألَلْباِب 

 .است]  قانع كننده[هايى  آمدن شب و روز، براى خردمندان نشانه

بايد در انسـان تحـولي و    ،به هر حال اين گردش روزگار و آمدن سال نو
    :معرفتي جديد پديد آورد و انسان دريابد كه

ــد   ــه و خورشــيد و فلــك در كارن ــاد و م ــر و ب   اب
 

ــاني بــه كــف آري و بــه غفلــت نخــوري    تــا تــو ن
 

كيد فراوان داشت و أهاي زماني ت برداري از فرصت استاد پرورش در بهره
هـا   هاي آن هاي قمري و مناسبت ماه  خصوص ه بها،  ماهبود كه ترتيب معتقد 

  .ثر باشدؤو سلوك يك انسان عارف، رهگشا و متواند براي سير  مي
الحجه، رجب و شعبان و  ذي ةهاي ماه رمضان، محرم و صفر، ده تفرص 

 هايي دارند هركدام ظرفيت  ديگر ايام و اعياد بزرگي مانند غدير، فطر و قربان ،
توانند در طي طريق الـي اهللا قـوتي افـزون ببخشـند و      كه انسان سالك را مي

  .صعود او را در مسير حق تعالي فرصتي جهشي بدهند
ـتاد      براي ما شاگردان، اين اعياد فرصت مناسبي بود تـا هميشـه خـدمت اس

امـا حـاالت   . منـد شـويم   برسيم و از خرمن علم و دانش و معرفت ايشان بهره
شعبان،  ةدر عيد غدير، نيم مثالً .ها متفاوت بود ك از اين مناسبتايشان در هر ي

يا عيد فطر و قربان و يا ايام فاطميه و  ،)عج(الزمان سالروز تولد حضرت صاحب
گرفـت و متمركـز در همـان     در فضاي خاص خودش قرار مي  محرم و صفر 

  .پرداخت شد و در بحري عميق در آن موضوع به غواصي مي مناسبت مي
                                                

  . 190سورة آل عمران، آية . 1



  167  يماريگفتن استاد پرورش در بستر ب» زهرا اي« يماجرا  

پرداخـت و بـا    اي عميق در نهضت كربال مي در ايام محرم به مطالعه مثالً
شـد و رابطـه برقـرار     آشنا مـي  7عبداهللا الحسين تك تك ياران حضرت ابي

به طوري كه غالب اسامي آنان را از حفظ بود و هر كدام را ستارگاني  ،كرد مي
قـرار   7دانست كه چون در كنار خورشيد وجـود حضـرت سيدالشـهدا    مي
اي در  شود و حال آن كه هر كدام ستاره اند، پرتو نور آنان كمتر ديده مي فتهگر

  .جهان آفرينش هستند
ـ  أدر ماه مبارك رمضان، غرق در دعاهاي م خصـوص  ه ثوره در اين مـاه ب

شد و تمامي اين دعـا را بـا    مي 7ثمالي از امام سجاد ةدعاي شريف ابوحمز
هاي احيـا،   و يا در شب .كرد مي اي سوزان از حفظ قرائت ريزان و سينهك اش

و يـا در عيـد فطـر آن     .هاي عارفانه ايشان بـود  اوج شور و احساس و گريه
قبولي اعمال مـاه مبـارك رمضـان، در وجـود      ةشادابي و پاكي فطرت و جلو

  .ايشان مشهود بود
به هر حال در هر مناسبتي سعي ايشان آن بود كه از آن فرصت، حـداكثر  

، عيد نوروز هم به اعتبار گردش سـال در . حق آن را ادا كنداستفاده را ببرد و 
َل اْحلَْوِل َو   َيا ُمَقلَِّب الُْقُلوِب َو اْألَْبَصاِر َيا ُمَدبَِّر اللَّيْلِ «با ذكر دعاي  َو النََّهاِر َيا ُحمَوِّ

ْل َحالَنَا إِلَى َأْحَسِن اْحلَالِ  و تحـول   صدد ارتقاي تغيير پيوسته در ،»اْألَْحَواِل َحوِّ
  .كرد وجو مي اي معرفت الهي را جست و از هر دريچه . روحي بود

شـكافندة دانـه و هسـته     1؛ َو النَّـوى  اْحلَِب   فالُِق «اين خدايي كه  :فرمود مي
  اْألَْرَض   َو ُحيِْي « ،كند و اين زمين مرده را دوباره به بهار طبيعت زنده مي »است
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ما را هم دوباره زنده كند تـا   ةهاي مرد ت تا دلاين خدا قادر اس 1،»َبْعَد َمْوِهتا
  .ها و درختان، حياتي مجدد يافته و با طراوت باشيم همانند گل

او به سرسـبزي و بـاغ و    .استاد پرورش ديدش در همه حال معرفتي بود
ولي گويا با آفرينش همراز بود و اين اشعار را با صداي زيبا  ،گل عالقه داشت

  :كرد ي ميو دلنشين بر زبان جار

  ند همچون خاكيانا اين درختان

  ت درازـان سبز و با دسـبا زب

  دـافالن آواز اينان نشنونـغ
 

  اند از خاكدان ها بركرده دست  

  د رازـق گوينـايي حـوانـاز ت

  تيزهوشان راز اينان بشنوند
 

طور كه ما را به تفكـر در خلقـت آسـمان و     اميدواريم خداي متعال همان
خواند، ما هم بتـوانيم   و روز و مجموعه آفرينش فرا مي زمين و گردش شب
يم كه چه خـوب  يشاهده كرده و بر معرفت خود بيفزاها م آيات الهي را در آن

  :گفته است سعدي شيراز
  هر ورقش دفتري است معرفت كردگار          برگ درختان سبز در نظر هوشيار

» فاطميـه «  يام حزن آلودبا ا  تقارن اين روزهاي آخر سال  ،دوم ةنكت  و اما 
 ؛ي در خلقت كه محور عالم وجود اسـت ا است و تعلق دارد به وجود دردانه

ـ نْ َمـ وَ « :هنگامي كه جبرئيل پرسيد :خوانيم مي چرا كه در حديث كساء  َت َحتْ
 هـا وَ لُ عْ بَ  ابوهـا وَ  وَ  هُ َمـفاطِ  مْ هُ «: جواب آمد» ؛ چه كسي زير كساست؟ءساالكِ 

يعني مركزيت بـا   ».ست و پدرش و شوهرش و پسرانشفاطمه ا ؛ايشاننوهابَ 
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  .است 3فاطمه
سفانه در حق او أه سال ميهمان ما خاكيان بود و متاين وجود نوراني، هيجد

كه حق تعالي مجموعه هستي و آفرينش  و فرزندانش بسيار جفا شد و حال آن
  .را به طفيل وجود آنان خلق فرمود

يعنـي   ،وندهاي عميق با مادر خوداستاد پرورش يكي از كساني بود كه پي
داشت و در چنين ايامي بسيار محزون و سوگوار بود و در  3ا حضرت زهر

  .ريخت مصائب اين بانوي بزرگوار اسالم بسيار اشك مي
سـرايان   ني از شاعران و مرثيهداستان جالبي را جناب استاد حاج علي انسا

رحلـت اسـتاد پـرورش بـه     دو ماه قبل از  اند كه تقريباً نقل كرده :بيت اهل
سـفانه  أولـي مت  ،عيادت ايشان در اصفهان رفته و جوياي احوال استاد بودنـد 

مدت زماني بوده است كه ديگـر   ايشان قادر به صحبت كردن نبودند و ظاهراً
  .كردند صحبت نمي

هـايي كـه در    آقاي انساني ساعتي در كنار ايشان نشسـته و بـه يـاد سـال    
روابط دوسـتي داشـتند و    كردند و ان زندگي ميمجاورت منزل ايشان در تهر

حالي را با ايشـان در ميـان    زبان  كردند، را با هم اداره مي :بيت مجالس اهل
درد و غصه كه ايشـان قـادر بـه صـحبت كـردن       گذارند و در آخر از سر مي

 !بگو تا دلمان خوش شـود » يازهرا«الاقل يك ! گويند قربانت بروم نيستند، مي
كند و با  ناگهان استاد پرورش گويا تمام نيروي خود را جمع مي در اين هنگام

  !»يا زهرا« :گويد تمام وجود مي
و در اينجا اهل منزل و آقاي انساني و همراهانشان همه از اين كه ايشـان  



  170  خاطراتي از استاد پرورش  

را توانستند اين كلمه را بگويند، بسيار متعجب و خوشحال شدند و اين مـاج 
آقاي انسـاني در مجـالس تـرحيم     هاي جناب  اصلي روضه ةدر حقيقت سوژ

  .استاد پرورش شد

 رِّ السِّ  واليها وَ مَ  ها وَ تِ ريَّ ذُ  نيها وَ بَ  ها وَ لِ عْ بَ  بيها وَ اَ  وَ  ةَ مَ لی فاطِ عَ  لِّ َص  همَّ اللّ 
  !َک مُ لْ عِ  هِ بِ  حاطَ ما اَ  دِ َد عَ فيها بِ  عِ ودِ ستَ اْملُ 

 :راطها ةائم  كوتي ايشان را با مواليانش،خدايش رحمت كند و روح مل
  !محشور بفرمايد

ـتم    .اين دفتر آمدبه هر حال به پايان  ـا را نداش ـيكن   ،گرچه قابليت ايـن معن ول
تا بتوانم به   خداي عزيز را هزاران مرتبه سپاسگزارم كه به اين حقير عنايت فرمود 

ـاد      ـان موجـب ازدي ذكر خوباني مانند استاد پرورش مشغول شوم كه حتـي يادش
  :فرمايد خداوند در قرآن كريمش مي ا كهچر ؛شود ايمان و معنويت مي

إِنََّام اْملُْؤِمنُوَن الَّذيَن إِذا ُذكَِر اهللاُ َوِجَلْت ُقُلوُهبُْم َو إِذا ُتلِيَْت َعَليِْهْم آياُتـُه 
ُلوَن؛  زاَدْهتُْم إيامنًا َو َعلى ِْم َيتََوكَّ مؤمنان، تنها كسـانى هسـتند كـه     1َرهبِّ

گردد؛ و هنگامى كه آيات او  هاشان ترسان مي هرگاه نام خدا برده شود، دل

گردد؛ و تنها بر پروردگارشان  تر مى شود، ايمانشان فزون ها خوانده مى بر آن

 .توكل دارند
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َو اْذُكْر ِعباَدنا إِْبراهيَم َو إِْسحاَق َو َيْعُقوَب ُأولِي اْألَْيدي َو 

ُْم ِعنَْدنا َملَِن اْألَْبصار إِ  اِر َو إِهنَّ نَّا َأْخَلْصناُهْم بِخالَِصٍة ذِْكَرى الدَّ
اْملُْصطََفيَْن اْألَْخياِر َو اْذُكْر إِْسامعيَل َو الْيََسَع َو َذا الْكِْفِل َو ُكلٌّ 

  1؛ِمَن اْألَْخياِر هذا ذِْكٌر َو إِنَّ لِْلُمتَّقيَن َحلُْسَن َمآٍب 
ما ابراهيم و اسحاق و يعقوب را، صاحبان  و به خاطر بياور بندگان

ها را با خلوص  ما آن)! ى بينا(ها  و چشم) ى نيرومند(ها  دست
ها نزد ما  و آن! اى خالص كرديم، و آن يادآورى سراى آخرت بود ويژه

ذا «و » اليسع«و » اسماعيل«و به خاطر بياور ! اند از برگزيدگان و نيكان
اين يك يادآورى است، و براى ! دندرا كه همه از نيكان بو» الكفل

  .پرهيزكاران فرجام نيكويى است

فراوان است، متوجه  كه در قرآن كريم آنت مشابه ايات و ديگر آيآاز اين 
و بنـدگان خـاص و    شويم كه خداي متعال دوست ندارد ياد و نـام اوليـا   يم

ها به نيكـي   نبرد و از آ ها را مي پي نام آن در پي .ها برود اش از خاطره برگزيده
كند تا بندگان خدا  ها را بيان مي آن ةهاي خوب و برجست كند و خصلت د مييا

  . آنان را اسوه و الگوي خود قرار دهند
هـا و سـلوك    مردم در هر زمان نيازمند الگوهايي هستند تا با نگـاه بـه آن  

 .خوبي بپيماينده آنان بتوانند ره رستگاري و سعادت را ب  زندگي
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هـاي بـزرگ از ايـن     فلسفه نكوداشت و بزرگداشت شخصيت ،بنابراين
اصوالً بازخواني  .جهت است كه خصايص نيك آنان در جامعه تسري يابد

هـا   يادآوري شـجاعت  .كند اهل خرد، انسان را خردمند ميزندگاني بزرگان 
بيـان فضـايل و    .كنـد  ائيان، انسـان را عاشـورايي مـي   هاي عاشور و شهامت

ني اهـل معرفـت نيـز انسـان را عـارف و در مسـير       كماالت معنوي و عرفا
 .دهد تكاملي قرار مي

به رهبـري حضـرت    ،خوشبختانه در پرتو انقالب اسالمي ملت ايران
هاي بزرگي بروز و ظهور كردند كه برخـي از   شخصيت ،)ره(امام خميني

آنان مانند شهداي محراب و يا شـهيد آيـت اهللا بهشـتي و يـارانش و يـا      
ـ  سرداران بزرگ جب خـود مجمـع فضـايل و     ةهه و جنگ، هر يك بـه نوب

  .مكارم اخالق بودند
شهيد چمران در عين حالي كه مجاهدي بزرگ بود، عارفي دلسوخته  
همگي  واالي انقالب اسالمي تا شهداي مدافعان حرم،ديگر شهداي  .بود

از نيكان برگزيده هستند كه بايـد نـام و   و  »مصطفين االخيار«از مصاديق 
هميشه زنده بماند و چراغ راه ملت بزرگوار و جوانان اين مرز و ياد آنان 

 .بوم باشند
 نيز يكي از كساني است كه در نهضت امـام  ،علي اكبر پرورش استاد سيد

اي كه در علم و معرفت داشـت،   سابقه ةخوش درخشيد و به واسط 1خميني
 مدتي به عنوان وزير آموزش و پرورش خدمت كرد و بارها از طـرف مـردم  
شريف اصفهان به مجلس شوراي اسالمي راه يافت و در شوراي عالي دفـاع  
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هـا مهمتـر در    اين ةو از هم .و جبهه و جنگ حضوري فعال و اثرگذار داشت
ه بسـياري از آنـان از   تربيت نسلي از جوانان توفيق بسيار خوبي پيدا كـرد كـ  

 .جهاد و شهادت شدند ةسرداران عرص

  !استاد پرورش به ،آيت اهللا مهدوي كني ةغبط

اي بـه محضـر    بعد از ارتحال استاد پـرورش روزي بـراي ضـبط برنامـه    
ايشـان در غـم درگذشـت اسـتاد      .رسيدم) ره(حضرت آيت اهللا مهدوي كني

آقـاي پـرورش غبطـه      من به شخصـيت  :فرمودند .پرورش بسيار متأثر بودند
  ! خورم و دوست داشتم جاي ايشان بودم مي

ايشـان   .عجب كردم و علـت آن را جويـا شـدم   بنده از اين سخن بسيار ت
ولـيكن   ،متعهد انقالبي و متدين سياستمدار بود يفرد آقاي پرورش :فرمودند

 ايشان موفق شده اسـت  بينم خورم كه مي من از اين جهت به ايشان غبطه مي
 !زيادي از جوانان را تربيت كند ةعد

ايـد و بـا    داشتهحضرتعالي هم توفيق خوبي در اين زمينه  :بنده عرض كردم
بسياري از جوانان كشور را پيوسته متـدين و بـا    7تأسيس دانشگاه امام صادق

اما كار آقاي پرورش  :ايشان فرمودند .دهيد پرورش مي اخالق و دانش و متعهد،
من وقتي  .جهاد و شهادت هستند ةباالتر است و شاگردان ايشان، سرداران عرص

مـن   :گويـد  اي سردار رحيم صفوي مـي در تلويزيون ديدم كه شخصي مانند آق
 !خورم شاگرد استاد پرورش هستم، به شخصيت آقاي پرورش غبطه مي

از جمله كساني « ،حضرت آيت اهللا جوادي آملي ةاستاد پرورش به فرمود
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اين راه را من رفتم  :گفت بلكه مي  نبود كه بنشيند و به بقيه بگويد شما برويد،
برد  خوبي بود و ديگران را نيز با خود راه ميوي خود رهرو  .و شما هم بياييد

   ».و چنين كسي مي تواند در نقش يك رهبر و قائد باشد
استاد پرورش در اثر ارتباط با علمـا و بزرگـان، معـارف    : ايشان افزودند

هـا   ها را بـاور كـرد و سـپس بـه آن     ابتدا آن. قرآن و عترت را دريافت كرد
هـا را بـه ديگـران     آن  اين معارف،  متخلق شد و در نهايت پس از عمل به

 .منتقل كرد

ها كه بگذريم، آنچه كه بيش از همه جوانان را مجذوب اسـتاد   اين ةاز هم
و  اءكـ مخصوصـاً بـا آن حـال ب    .كرد، مباحث عرفاني ايشان بـود  پرورش مي

دلي كه ايشان داشتند، نسيمي از معنويت بر مجـالس اخالقـي ايشـان     سوخته
بلكـه نـوش    ،دادنـد  معارف الهي را جوانان گوش نمي وزيد و در حقيقت مي

 !كردند جان مي

هاي جمعه در سحرگاه براي جمع معدودي از شاگردان، دعاي كميل  شب
گـداز و اشـك ريـزان طـوري قرائـت       و سوز را با صوتي بسيار دلنشين و با

پـس از آن نمـاز    .كردند كه تا اذان صبح همه غرق در ندبه و انابـه بودنـد   مي
   .شد تي با ايشان خوانده ميجماع

كـرديم، در پايـان آن، احسـاس     كه شركت مي ي كميليدر هر جلسه دعا
بالي در پرتو قرائت دعاي كميل به خوبي براي انسان مشهود بود و حتي  سبك

 !ماند ها باقي مي اثر آن تا هفته
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 نهادينه شدن روح انتظار

ح انتظار آنچنان در او رو .به تمام معنا يك انسان منتظر بود استاد پرورش
قرآن كريم هـم   .ديد نهادينه شده بود كه ظهور حضرتش را بسيار نزديك مي

بُْح «: فرمايد چه زيبا مي    »!آيا صبح نزديك نيست؟ 1؛ بَِقريب  َأ لَيَْس الصُّ
اين موضوع هرگز به معناي تعيين وقت و زمان براي ظهور نيسـت و  

كه منتظر باشد و خودش را بـراي   وليكن انساني ،داند آن را فقط خدا مي
بينـد و ايـن اثـر وضـعي      عصر مهدوي آماده كند، قطعاً آن را نزديك مـي 

 .انتظار است

استاد پرورش از قبل از انقالب اسالمي در بحث مهـدويت ورود داشـت   
ولـيكن   ،ايـم  مقاله به تبيين آن پرداخته سهكتاب  در طي  اين و به تفصيل در

ان، اين بحث براي استاد پـرورش بـروز و ظهـور    هاي آخر عمر ايش در سال
عجيبي داشت و اينجا هم يكي از جاهايي است كـه انسـان بـه حـال آقـاي      

 !خورد پرورش غبطه مي

سـت و  امتأسفانه در شرايطي كه جهان منتظـر منجـي عـالم بشـريت     
اي در كشـور   امروزه بحث ظهور حضرتش يك بحث جهاني است، عـده 

ن موضوع پرداختند و تعيين مصداق كردنـد كـه   طوري ناشيانه به ايه ما ب
اصل بحث را هم تحت الشعاع قرار داد و ديگر كمتـر بـه ايـن موضـوع     

 !شود پرداخته مي

اما استاد پرورش در سيروسلوك خود به مراتب وااليي دست يافته بود و 
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 .كنم در اين مقال به يكي دو خاطره از ايشان بسنده مي
سر حرف آورم، شروع  را در اين مباحث بر كه ايشان روزي بنده براي آن

سـخن گفـتن و   ) عـج ( كردم از تشرفات علماي بزرگ به محضر امام زمـان 
از مراجع  ،)ره(ابوالحسن اصفهاني داستان تشرف مرحوم آيت اهللا العظمي سيد

از شـاگردان  ) ره(عاليقدر شيعه را كه مرحوم آيت اهللا سيد حسـن ميرجهـاني  
كردند و ديگر قضايايي كه براي مرحوم ميرجهاني  ايشان براي خود بنده نقل

آمده است، همه  »تشرف يافتگان«ها هم در كتاب  رخ داده بود و برخي از آن
   .را تفصيالً بيان كردم

عجيبي به  ةها را شنيدند، جمل اين حرف ةهم وقتيدر آخر استاد پرورش 
) عـج (امام زمانوجود مقدس ! آقا: بنده فرمودند و با حالتي عتاب گونه گفتند

به خدا اگر كسي : سپس با قسم محكمي افزودند! را رؤيت كردن، كاري ندارد
 !يك هفته درست زندگي كند، حضرت را خواهد ديد

كه در پي ديدار باشيم، بايد در فكر خود سازي باشـيم   يعني ما به جاي آن
ت تا بتوانيم الاقل يك روز درست زندگي كنيم و سپس بتوانيم يك هفته درس

 ـ  شـاءاهللا  انـ خود جلوات مهدوي  ه ب زندگي كنيم و اگر درست شديم خود
 .رخ خواهد داد و خدا ظرفيتش را عنايت كند

دوم كه باز بسيار عجيب است، روزي خصوصـي محضرشـان    ةاما خاطر
 آيا شـما تـا  : ايشان گفتند .بحث نزديك بودن ايام ظهور را مطرح كردم .بودم

سپس ادامـه   .خير :اي؟ عرض كردم ادعايي شنيدهكنون از من در اين مباحث 
ولي  ،ام اصالً اهل ادعا در اين مباحث نبوده تاكنون دادند و تأكيد كردند كه من
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خـدا شـاهد   «خواهم يك چيزي را به شما بگويم و آن اين است كه  ن مياآل
كنم كه يعقوب بوي پيـراهن   قدر بوي آمدن حضرت را استشمام مي است آن

 »!يوسف را
ايـن بـو را بـه     ايشان باز مجدداً قسم خوردنـد كـه  بهت زده شدم و  من

آمـدن   ةن رايحـ اين استشمام را نداشتم، امـا اآل  قبالً .كنم وضوح استشمام مي
 !و قطعاً ظهور نزديك است حضرت برايم عيني است

روزي اين خـاطره را بـه    ،اين نكته را هم اضافه كنم كه پس از اين ماجرا
ناس كه به استاد پرورش ارادت داشت، به عنوان نويدي يكي از دوستان سرش

امام زمان تا دو هزار سال ديگر : او با صداي بلند خنديد و گفت. عرض كردم
چنين تصوري نداشتم، و از اين حـرف او حيـرت زده    من اصالً! آيد هم نمي

   :خوانيم مگر ما در قرآن نمي :گفتم .شدم

ُْم َيَرْوَنُه َبعيدًا َو نَ  و مـا آن را   بيننـد،  ها آن روز را دور مى آن 1راُه َقريباً؛إِهنَّ

   .بينيم نزديك مى

امـا ايـن    ،من شـوخي كـردم   :البته او هم اين معنا را قبول داشت و گفت
 .استاد پرورش هم خيلي عجيب است ةجمل

 شيخ محمد حسين غروي اصفهاني كالم را با دو بيتي از مرحوم آيت اهللا
 .برم به پايان مي ;)كمپاني(

  اي حجـاب ربـاني تــا بـه چنــد تـو پنهــاني    
 

  اي تو يوسف ثـاني تـا بـه كـي بـه زنـداني      
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  شــد محــيط امكــاني همچــو شــام ظلمــاني
 

  جلوه كن بـه آسـاني همچـو صـبح نـوراني     
 

بـراى   اين يادكردى است، و قطعاً 1؛  َمآٍب   َحلُْسنَ   هذا ذِْكٌر َو إِنَّ لِْلُمتَّقينَ 

    !پرهيزگاران فرجامى نيك است
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خداست، باشد ]  قدرت[هاى  اين از نشانه. تقواست  و بهترين جامه، لباس
  .كه متذكّر شوند

لبـاس تقـوي    گويـد  ها مـي  انسان ةيعني هم ،خداي متعال به فرزندان آدم
است و ايـن لبـاس   داشته باشيد كه تقوي نيكوترين جامه و پوشش براي شم

  .اي از آيات الهي است تا شايد موجب ياد پروردگار شود تقوي داشتن، جلوه
 ،اول دي ماه مصادف بود با دومين سالگرد ارتحـال اسـتاد   ةروزهاي هفت

در عين حـال از   سيد علي اكبر پرورش، انساني متقي و اهل ادب و عرفان و
پيشگامان سياست و انقالب و الگويي تمام عيـار بـراي يـك انسـان متعهـد      
انقالبي و يك عارف متقي و يك اديب سخنور كه محامد بسياري در او جمع 

  .شده بود
توانند الگويي براي نسل جوان و راهنمايي  افراد كه ميگونه  اميدواريم اين

م مسلمان باشند، بيشتر معرفي و ابعـاد  براي دوستداران انقالب اسالمي و مرد
  .ها بيشتر تبيين شود وجودي آن

                                                
   .است اين مقاله در سالگرد ارتحال استاد پرورش نگاشته شده. 1
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دانند  بسياري از افراد كه روزهاي نخستين انقالب را درك نكرده اند، نمي
و يا چه كساني مردم  ،هايي داشته است كه اين انقالب با عظمت، چه استوانه

رت امـام  هـاي حضـ   را براي ايجاد نهضت اسالمي در پرتو افكـار و هـدايت  
ري در پيشبرد انقـالب  ثيأكردند و بيانات و سلوكشان چه ت بسيج مي 1خميني

هاي جمعـي نسـبت بـه معرفـي ايـن       توجه رسانه ،بنابراين .و نهضت داشت
تواند الگويي براي نسل جديـد و رهگشـايي بـراي     بزرگ ميهاي  شخصيت

  .آيندگان باشد
ار رفتـه  هاي شخصيت استاد پـرورش، تـاكنون سـخن بسـي     در ويژگي

اي از آيات الهي در زمـين   هاي متقي و عارف كه نمونه وليكن انسان ،است
و  .هستند را هر چقدر هم كه تبيين كنيم، باز جـاي تـذكر و يـادآوري دارد   

چـه فرمـايش    )دامـت بركاتـه  ( حضرت آيت اهللا العظمـي جـوادي آملـي   
 حيـات « :فرمودند !در توصيف شخصيت استاد پرورش داشتند اي حكيمانه

العلمـاء   :اند چرا كه فرموده ؛راي امثال استاد پرورش يكسان استو ممات ب
  »…باقون ما بقي الدهر 

ايشان از  ةيم، از انساني كه به فرموديما اگر از استاد پرورش سخن مي گو
آيـا  . كنـيم  مصاديق علماست و حيات و ممات براي او يكسان است ياد مـي 

جوانان، معلمان، انديشمندان و اصـحاب  تواند الگويي براي  چنين انساني نمي
  فرهنگي كشور باشد؟

در حقيقت الگويي  ،آيد هرگاه از استاد پرورش سخن به ميان مي ،بنابراين
كنيم و تبييني از معارف و كماالت و اخـالق و   معرفي مي را از انسان مسلمان
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  .علم و معرفت و سياست اسالمي خواهيم داشت
اي از فضايل و كماالت را  مجموعه .نبود استاد پرورش انساني يك بعدي

او در پرتو تعاليم اسالمي و تلمذ در محضر بسياري از علمـا و   .با هم داشت
بزرگان، از همان اوان جواني شخصيتي مورد توجه بـود و در هـر شـهري و    

ي و فعـاالن  گذاشت، بسيار اثرگذار بود و فضاي ديني و مذهب دياري قدم مي
  .داد ثير قرار ميأتاسالمي آنجا را تحت 

قبل از پيروزي انقالب اسـالمي در بسـياري از شـهرها بـراي سـخنراني      
شدند و حتي بزرگاني مانند شهيد آيت اهللا دكتـر مفـتح از ايشـان     دعوت مي

هـاي   كردند، درحالي كه شخصـيت  ايراد سخن در مسجد قبا دعوت مي براي 
و يـا شـهيد آيـت اهللا     ،برجسته و بزرگي همانند شهيد آيت اهللا دكتر بهشـتي 

مطهري در پاي سخن ايشان حاضر بودند و استاد پرورش با كسب اجـازه از  
و الحق در سخنوري بسيار كم  .پرداخت محضر اين بزرگان به ايراد سخن مي

هـا، مسـحور    كرد كه گاهي ساعت خود مي ةآنچنان شنونده را شيفت .نظير بود
  . ردندك شدند و هيچ احساس خستگي نمي سخنان او مي

دست آورده ه راستي استاد پرورش اين قوت سخن و بيان را چگونه به ب
استاد پرورش بر آيات ابتـداي   ال را مي توان از تبييني كهؤپاسخ اين س   !بود؟
  :فرمايد مي در اين سوره خداي متعال .دست آورده مزمل دارند، ب ةسور

ُل ، ُقِم اللَّيَْل إِالَّ  مِّ َا اْملُزَّ َقلِيًال ، نِْصَفُه أَِو انُقـْص ِمْنـُه َقلِـيًال ، أَْو ِزْد َيا َأهيُّ
َعَليِْه َوَرتِِّل الُْقْرآَن َتْرتِيًال ، إِنَّا َسنُْلِقی َعَليَْک َقْوًال َثِقيًال ، إِنَّ َناِشئََة اللَّيِْل 
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اى جامه  1؛ًال َوَأْقَوُم قِيًال ، إِنَّ لََک فِی اَلنََّهاِر َسبًْحا َطِوي  ِهَی َأَشدُّ َوْطئًا 
ز شب را، يا كمى از آن نيمى ا! شب را، جز كمى، بپاخيز! به خود پيچيده

چرا كه مـا  آن را با دقّت و تأمل بخوان؛ يا بر نصف آن بيفزا، و قركم كن، 

مسـلّماً نمـاز و عبـادت    ! زودى سخنى سنگين به تو القا خواهيم كـرد ه ب

ش مستمر و طـوالنى  روز تال و تو در! تر است ابرجاتر و با استقامتشبانه پ

  !خواهى داشت

بخشي از شـب   :فرمايد مي 6به پيامبر اكرم در اين آيات خداي متعال
را از خواب برخيزد و به عبادت مشغول باشـد، حتـي نصـف از شـب يـا      
چيزي كمتر و يا بيشتر را بـه نمـاز و عبـادت و تـالوت قـرآن اختصـاص       

كـالم بسـيار   ، نـازل كـرديم  چرا كه ما اين وحي و قرآني كـه برتـو    ؛بدهد
و  خواهد و ايـن قـدرت   اي است كه تحمل و طاقت مي سنگين و گرانمايه

داري و سـحرخيزي و عبـادت و تـالوت     توان را بايد در پرتو شـب زنـده  
   .يقرآن شبانه كسب نماي

قوام سخن  .موجب قوي شدن زانوها و قوام سخن خواهد شد »ليل ةناشئ«
   .الغ دعوت و تبليغ، امر الزمي استهت ابو بيان هم براي شخص پيامبر ج

إِنَّ لََک «: كه فرموده است اما چرا زانوهاي او هم بايد قوي باشد؟ براي اين
دريـاي روز يـك    در ،يعني همانا براي تـو اي پيـامبر  . »فِی اَلنََّهاِر َسبًْحا َطِويًال 

 خواهد ست كه شناي طوالني، زانوي قوي ميطبيعي ا .ستاشناگري طوالني 
َسـبًْحا « درياي مـتالطم حـوادث روزهـا بتوانـد    كه در اين  و پيامبر براي اين
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   .است »ليل ةناشئ«اش  داشته باشد، الزمه »َطِويًال 
هاي سحرگاهان است  هاي شبانه و تالوت قرآن اين بيداري شب و عبادت

كنـد و بـه    كه پاهاي انسان را در پيمودن راه الهي و حق و حقيقت استوار مي
  .»َأْقَوُم قِيًال «مسلمان، بيان و قدرتي در سخن مي دهد كه انسان 

استاد پرورش انساني بود كه در پرتو عمل به آيات قرآن، لباسي از تقوي و 
دست آورده بود، ه فضيلت برتن كرده بود، قدرت در بيان و سخن را از قرآن ب

ئـت  ااستواري در عمل و پيمودن طريق الهي را از همين آيـاتي كـه شـبانه قر   
هـا و   شـب  كـرد و  آورد و لطافت سحرها را كسـب مـي   دست ميه ب كرد مي

  .گذراند با حضرت دوست، عاشقانه مي سحرها را
سياست شود، از تقوي سياسي برخوردار  ةچنين انساني اگر هم وارد عرص

با صـداقت   .صدد فريب ديگران نيست گويد و در گاه دروغ نمي هيچ و است
  .عين ديانت و ديانت او عين سياست اوستگويد و سياست او  سخن مي

استاد پرورش در عين حال كه انساني عارف و متخلق بـود، در سياسـت   
بينش عميقي داشت كه شرح اين سخن در مقاطع مختلف، بيان وسيعي دارد 

وليكن از باب اشاره، اعتقاد او به اصل واليت فقيه  ،گنجد و در اين مقال نمي
  .شد محسوب ميسيار محكم و خط قرمز او ب

كنندگان قانون اساسي بود، از جملـه مـدافعين    او كه خود از جمله تدوين
سرسخت واليت فقيه هم بود و سخنراني او در مجلس خبرگان قانون اساسي 

او عشـق   .كنـد، شـاهد بـر همـين معناسـت      و تبييني كه از واليت فقيـه مـي  
دانست  مي عرفا داشت و ايشان را اعرف 1اي به حضرت امام خميني عارفانه
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  .ايشان و در عشق و عرفان به امام امت، مستغرق بود ةو هميشه واله و شيفت
استاد پرورش همين عشق و ارادت را از ديربـاز نسـبت بـه مقـام معظـم      

داشت و با معظم له بسيار ) عاليمدظله ال( اي ت آيت اهللا خامنهرحض ،رهبري
هاي با ايشان داشتند  جالستنوس و همراه بود و خاطرات بسيار شيرين از مأم

اي  من حضرت آقاي خامنه خط قرمز: فرمودند و بارها از ايشان شنيدم كه مي
  .دانم است و دفاع از ايشان را بر خود فرض و الزم مي

هـاي   اين مهم در حالي بود كه استاد پـرورش در طـول دوران مسـئوليت   
 هبري نداشتند وز طرف مقام معظم رگاه سمتي و يا پستي ا شان، هيچ سياسي

بسـيار  ) تـه دامـت بركا (عالقه و ارادت ايشان به حضرت آيت اهللا خامنه اي 
  .بودنبراي كسب پست و جايگاهي  خالصانه و مريدانه و

ايشان شخص مقام معظم رهبري را از جمله مصاديق فرمايش حضـرت  
من دو روزش يكسـان نيسـت،   ؤاند انسان مـ  كه فرموده 7اميرالمومنين علي

بنده، حدود شش سال از نزديك شب و روز : داشتند ردند و اظهار ميعنوان ك
قسـم   .)دوران جنگ و شـوراي عـالي دفـاع   (اي بودم  با حضرت آقاي خامنه

و ! خوردند كه خدا شاهد است در اين شش سال دو روزش را يكسان نديدم
تـر يـافتم و ايـن سـير تكامـل       تر و الهي هر روز، ايشان را از روز قبل نوراني

  .عنوي را در ايشان پيوسته شاهد بودمم
از خداي متعال مسئلت داريم ملت عزيز ما را قدردان وجود شريف ايشان 

بر استكبار جهاني  هاي اسالمي را شان ملت هاي خردمندانه بگرداند و با رهبري
  !پيروز بفرمايد



    1ا���د �ورش & ¹]م Ýر�Àنا���د �ورش & ¹]م Ýر�Àنا���د �ورش & ¹]م Ýر�Àنا���د �ورش & ¹]م Ýر�Àن
ا  اِحلاِت َو ُهَو ُمْؤِمٌن َفال ُكْفراَن لَِسْعيِِه َو إِنَّ َفَمْن َيْعَمْل ِمَن الصَّ

  2؛ لَُه كاتُِبون
جا آورد، در حالى كه ايمان ه ال شايسته بو هر كس چيزى از اعم

داشته باشد، كوشش او ناسپاسى نخواهد شد؛ و ما تمام اعمال او را 
  .نويسيم مى) براى پاداش(

ششم دي ماه ، اولين سالروز ارتحال بزرگمـردي از رجـال علـم و ادب،    
فرهنگ و سخن، زهد و تقوي، جهاد و مبارزه، تالش و تعهد، عرفان و عمل 

 . اكبر پرورش بود و محبت يعني استاد سيدعليو صفا 

اين معلم فرهيخته و استاد حوزه و دانشگاه و مربي اخالق به تعبير رهبـر  
محترم و اثرگذاري بود كه بخش اعظـم عمـر بابركـت     ةمعظم انقالب، چهر

صادق و  ةد و لهجهاي متعالي دين گذراني خود را در خدمت اسالم و ارزش
ك را به ترويج و تحكـيم انقـالب و نظـام اسـالمي     دل با اخالص و خلق ني

 .گماشت

در توصـيف ايـن    ـ دامت بركاته ـ   جوادي آملي العظمي اهللا حضرت آيت
ادي مانند اسـتاد پـرورش   حيات و ممات براي افر: شخصيت عارف فرمودند

                                                
   .اين مقاله نيز در سالگرد رحلت استاد پرورش نگاشته شده است. 1
 .94آية انبياء،سورة  .2
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ْهر  َما َبِقيَ   الُْعَلَامُء َباُقونَ  «: اند زيرا فرموده ؛يكسان است  زگـار بـاقي  تا رو 1؛» الدَّ
 .شود و اين حديث شريف شامل شاگردان علما نيز مي .نيز هستند است، علما
در ارتباط با علما و  استاد پرورش كسي بود كه اوالً: كيد فرمودندأايشان ت

 اًباور كرد و ثالث اًثاني خوبي دريافت كرد وه بزرگان، معارف قرآن و عترت را ب
 . عمل كرد اًمتخلق شد و رابع

از مراجع عظـام   ـ دامت بركاته ـ  مكارم شيرازي العظمي اهللا يتحضرت آ
پيـام  : كيد فرمودندأتقليد نيز در معرفي استاد پرورش بيانات مهمي داشتند و ت

رهبــر معظــم انقــالب بــه مناســبت درگذشــت ايشــان، نمايــانگر شــناخت  
ا، اي بود كه از استاد پرورش داشتند و بايد گفت كه اين پيام پرمعنـ  جانبه همه

 .نظير بود پرفيض و كم

اي توصيف فرمودند كه از ابتدا  العاده ايشان، استاد پرورش را شخصيت فوق
 .گاه مسيرش را تغيير نداد تا آخر زندگي در مسير صحيح انقالب بود و هيچ

هاي  استاد پرورش در بيان خطابه: افزودند مكارم شيرازي العظمي آيت اهللا
گفت و جلسات ارزشمندي در راسـتاي   يديني بسيار قوي و پرشور سخن م

كرد و خيـل عظيمـي از جوانـان و     ترويج قرآن و معارف اسالمي برگزار مي
هـاي ايشـان    هاي انقالب از سخنراني دانشجويان و عموم مردم در طول سال

 . مند بودند همواره بهره

يكي ديگر از مراجع معظم تقليـد در   ـ مد ظله ـ   سبحاني العظمياهللا  آيت
استاد پرورش، دانشمندي بود كه در مجلس : استاد پرورش بيان كردندوصف 
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گرچه كمتـر سـخن   . خبرگان قانون اساسي چهار ماه در خدمت ايشان بوديم
 .بسيار مفيد، عالمانه و محكم بود كرد،  گفت، اما هرگاه سخني ايراد مي مي

بي استاد پرورش در بعد تربيتي نيز توفيقـات بسـيار خـو   : ايشان افزودند 
را در قلـوب   داشت و شاگردان زيادي تربيت كرد و خداي متعال محبـت او 

اي كه در اصفهان براي ايشان برگزار شد، در  يع جنازهيمردم قرار داده بود و تش
 . حد مراسم تشيع يك مرجع تقليد بزرگ بود

از مراجـع   ــ دامـت بركاتـه ـ     همـداني   نـوري  العظمي اهللا  حضرت آيت
كردند كه مرحوم استاد پرورش شخصيت علمي، سياسـي،  كيد أعاليقدر هم ت

تواند بـراي   ديني و فرهنگي ممتازي بودند كه تشريح ابعاد وجودي ايشان مي
مندان به انقـالب اسـالمي    نسل جوان و جامعه فرهنگي كشور و عموم عالقه

الگو قرار گيرد و بايد جوانان ما بدانند كه براي اين انقالب و نظام اشخاصـي  
  .اند آقاي پرورش چه زحماتي كشيده مانند

در زمان رژيم  به خلخال و سقز ايشان همچنين با اشاره به دوران تبعيدشان
كه در زمان غربت و تنهايي   اشاره داشتند كه يكي از افرادي ،منحوس شاهنشاي

آمدند،  هر بار هم كه مي. زد، جناب آقاي پرورش بودند دوران تبعيد به ما سر مي
  .آمدند آمدند و با دست پر هم مي اي از افراد و دوستان مي  با يك لجنه

قصدشان هم اين بود كه رنج و محنت تبعيد را بر ما كـم كننـد، و حـال    
دانستند كه ما در آنجا تحت نظـر مـأموران سـاواك هسـتيم و      كه همه مي آن

. ها تبعات خطرناكي داشته باشد ها و ديدارها براي آن مالقات ينممكن است ا
آمدنـد و   خريدند و به ديدن مـا مـي   عين حال اين خطرات را به جان مي در
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  .رحمت و رضوان الهي را برايشان مسئلت دارم. بسيار گرم و صميمي بودند
ديگر علما و بزرگان علمي، فرهنگي و سياسي كشور نيز تـاكنون هريـك   

طالـب ارزشـمندي   به نوبه خـود در توصـيف شخصـيت اسـتاد پـرورش، م     
وليكن بنده ديدم اگر خودم بـه عنـوان يـك     ،شود كالم مي ةكه اطالاند  داشته

: انـد  زيرا فرموده ؛ام خارج است معرفي كنم، از عهده شاگرد بخواهم استادم را
پس در ايـن كوتـاه سـخن، بـه اجمـالي از       .ف از معرَّف بايد اولي باشدمعرِّ

يت بـزرگ،  بيانات اعاظم و بزرگان پرداختم تا بلكه ابعاد وجودي اين شخص
 .خوبي معرفي شوده ب

در  هاي بزرگي كه مخصوصاً اما آنچه مبرهن است، درخصوص شخصيت
يا نوشته شود،   اند، هرچه گفته علم و معرفت و عشق و عرفان، غواصي كرده

شـريفه ابتـداي    ةي است كه در آياله ةوليكن اين وعد ،شود حق آنان ادا نمي
هل ايمان بوده و نيكوكار باشند، نزد كساني كه ا: فرمود .سخن بيان شده است

 .شود پروردگار برايشان ثبت و ضبط است و مكتوب مي
حقير نيز اين توفيق را داشتم كه پس از ارتحـال اسـتاد    ةبه لطف الهي بند

و  كـنم پرورش در معرفي اين مرد بزرگ الهي، خاطراتي از ايشان را مكتوب 
بـه صـورت   قاالت منتشره مجموعه ممطبوعات،  ةپس از انتشار آن در عرص

در دو مرحله توسط انتشارات  »خاطراتي از استاد پرورش«كتابي تحت عنوان  
شميم ياس واليت و همچنين انتشارات سازمان فرهنگي و هنري شـهرداري  

  . يافتانتشار اصفهان 
با اصالحات و اضافات و  ،اكنون نيز براي چاپ سوم، همان مقاالت و هم
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جديد به همراه آلبومي از تصاويري از استاد پرورش، هايي  همچنين يادداشت
هاي مربوط به استاد پرورش  اي از كتاب كه مجموعه» عطش«توسط انتشارات 

گرانمايه  درا به چاپ رسانده است، در آستانة پنجمين سالگرد ارتحال آن استا
  .شود منتشر مي

ق بدارد و اين راه ايشان موف ةاز خداي متعال مسئلت داريم كه ما را در ادام
  !ش محشور فرمايديانسان عارف واصل و پاكباخته را نيز با اوليا

  
  قدسي مرتضي نجفي /خادم القرآن 

  ;مدير دارالقرآن عالمه طباطبائي
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