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هركونكندفهمي،زينكلكخيالانگيز
نقششبهحرامارخود،صورتگرچينباشد

جامميوخوندل،هريكبهكسيدادند
دردايرهقسمت،اوضاعچنينباشد

دركارگالبوگل،حكمازلياينبود
كاينشاهدبازاري،وانپردهنشينباشد
امسال،دومينسالياستكهاستادپرورشدرميانما
نيست.استادسيداكبرپرورشيكيازبندگانخالصو
مخلصپروردگاربود.اوازس��اداتاصيلبودوسلسله

نسباوبهامامحسن)ع(ميرسيد.
اينناچيزنميتواندفهمولوناقصازابعادوجودياوبه
دس��تدهد.ميگويندُمعرِّفبايداجلازُمعرَّفباشدو
منازاينبابتدستمخالياست.پردهنشينياوباعث
ميش��دكس��يبهنهانخانهارزشهايوجودياوكمتر
دس��تپيداكند.لذاسخنگفتنازاستاداكبرپرورش
سختاست.بهويژهآنكهاوهميشهابعادوجوديخود
راباتردستي،زيرخرواريازشوخطبعيپنهانميكرد.

هركسيبهتناسبفهمخودحظيازشأناودارد.
ش��خصيتجهاديوتالشهايمبارزات��ياودرزمان
طاغ��وتوپ��سازانقالبازاوبهعنوانيكس��ربازپا
ب��هركابرهب��راندينيبهوي��ژهام��ام)ره(ورهبري
معظمانقالبتصويرمينمايد.خدم��اتارزندهويدر
مسئوليتهايسنگينمديريتيدرقبلوبعدازانقالب
درقابنمايندهمجلسخبرگانقانوناساسي،نماينده
مجلسش��وراياس��المي،وزيرآموزشوپرورشو...از
اوتصوي��ريكمديرنمونه،كارآمد،متعهد،مس��ئوليت

شناس،فداكار،اصيلو...راواتابميدهد.
نظري��هپردازيهاياودرمس��ائلاخالق��ي،عرفاني،
ادب��ي،سياس��يوفرهنگيوبداههگوي��ياودرهمه
اي��نقلمروها،بُعدديگريازش��خصيتاورانش��ان
ميدهد.سادهزيس��تيوسبكزندگياوكهبرخاسته
ازفهمدقيقوموش��كافانهوياززندگيوآموزههاي
پيامبرانوامامانواوليايالهياستبعدديگرياست
كهميت��وانتصويرواقعياورادرآنقاببهتماش��ا
نشست.تسلطاوبرمعارفقرآنورواياتوفهمدقيق
مع��ارفالهي،اورادررديفروحانيونعاليقدريقرار
ميدادكهدرحوزه»عم��ل«و»نظر«زبانزدخاصو
ع��امبودن��د،اوكهپسازانقالبب��رايانجاموظايف
انقالبيبهتهرانآمدديگريكچهرهاس��الميوملي

بودوآوازهاوسراسركشورراپركرد.
يادمميآيداوايلانقالبپنجش��نبههاكهبرايشركت
درجلسهمسئوالناستانهايحزبجمهورياسالمي
بهتهرانميآمدميكهفتهقرارش��ددرجلسهايكه
نمايندگانمجل��س،وزراومعاونينوش��خصيتهاي
انقالبيوسياس��يح��زبجمهورياس��الميروزهاي
پنجشنبهدرحزبجمهورياسالميداشتندمسئوالن

استانهاهمشركتكنند.
درايننشس��تافرادپش��تتريبونميرفتندوازهر
دريراجعبهمس��ائلسياسيكشورسخنميگفتند.
مرحومشهيدبهشتيگردانندهجلسهبود.اوبهاصراراز
مرحوماستادپرورشخواستكهپشتتريبونبيايدو

سخنبگويد.اوحاضرنبودپشتتريبونبرود.باالخرهبا
اصرارپشتتريبونرفتوراجعبهمسائلسياسيكشور
سخنگفت.لحنوسخناوباهمهمتفاوتبود.سخن
اوحكايتازاطالعاتوسيعويازاوضاعكشورهمراهبا

يكهوشسياسيميكرد.
ابتداهمهازخودسوالميكردنداينكيستكهآيتاهلل
بهشتياينقدراصراردارداوسخنبگويد؟بعدكهسخن
گفتهمهراجعبهاوحرفميزدند.اويكخطيبمبرز
ب��ود.ايناولي��ننگاهمنبهاوبود.ب��اخودميگفتماو
بدونشكيكيازلنگرهايانسانيدرحزبخواهدبود

وحزبميتواندبهاوتكيهكند.
بعدهاكهحزبمنحلش��دواوبهمؤتلفهاسالميآمد
فهميدمكهمنراهرادرس��تآمدهام.استادپرورشدر
س��لوكسياس��يوعرفانيهرفرديميتوانستيك
»مراد«حقيقيباش��د.ي��كراهبلدكهبهدقايقروحي
انسانكامالمسلطبودوهرلحظهميتوانستبگويداز
كداممسيرميشودرفت.اودراينراهخوندلهاخورد
تانفس��يرابيداركندوهم��راهكاروانانقالببهفالح
برس��اند.مرحومپرورشصوتخوشيداشت.آنانكه
قبلازانقالبوبعدازانقالبپايقرائتدعايكميلو
دعايندبهوزيارتعاشوراياوبودندهنوزصوتخوش

اورادرگوشخودميتوانندحسكنند.
يادمميآيدتوفيقيبوداوايلتشكيلروزنامهرسالتبه
اتفاقاستادپرورشوجنابآقايمهندسسيدمرتضي
نب��ويبهمالقاتمرحومآيتاهللعالمهجعفريرفتيم.
حضرتعالمهقبلازهرچيزبعدازاحوالپرسيبالفاصله
مثنويموالناراآوردوازاستادپرورشخواستآنرابا
صوتخوشبخواند.استادهمقبولكرد.اوميخواندو

عالمهاشكميريختولذتميبرد؛
مازباالييموباالميرويم

مازدرياييمودرياميرويم
ماازآنجاوازاينجانيستيم

مازبيجاييموبيجاميرويم
الالهاندرپياالهللاست

همچوالماهمبهاالميرويم
استادپرورشهمهنبوغفكريوذهنيوعمليخودرا
وقفانقالبوواليتكرد.نظريهپردازياودرامرواليت
فقيهچهدرايامبررسياصولمربوطبهواليتفقيهدر
مجلسخبرگانقانوناساس��يوچ��هپسازآنواقعا
ستايشبرانگيزاست.دوستخوبمسيدمسعودشهيدي
مجموعهديدگاههاياستادپرورشرادرمقالهايجمع
كردهاستونشانميدهدمحورانديشهدينيودغدغه

اصلياودرانقالب،مقولهواليتفقيهبودهاست.
اوبهتعبيرمقاممعظمرهبري»ياورصديقانقالب«بود
وعم��رپربركتخودراوقفترويجوتحكيمانقالبو

نظاماسالميكرد.روحششادوراهشپررهروباد.
ج��ادارداززحم��اتعزيزانم��اندرهفتهنامهش��ما،
خبرگزاریتس��نيمو...همچنينازخانوادهاستادونيز
برادرعزيزمآقایمحمدمهدیاس��المیمديرموسسه
مطبوعاتیش��ماكهدرتنظيموگردآوریمطالبويژه

نامهتالشويژهداشتند،صميمانهتشكركنم.
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امامخامن��هایدرديدارباخانوادهمرحومپرورشفرمودند:منآقایپرورشراپيش
ازانقالبوقبلازاينكهببينم،میشناختم
ايشاناصفهانبودومامشهد.مندرمشهد
اطالعپي��داكردمكهدراصفهانيكآقايی
بهنامپرورشبهخاطرمبارزه،بهخاطرامام
خمينی،باانجمنحجتيهقطعرابطهكرده
اس��تواينمسئلهبرانجمنحجتيهتاثير
داشتهاست،يعنیبگومگوواختالفايجاد

كردهاست.
معظ��مل��هافزودند:آنوقتهادرمش��هد،
انجمنحجتيهباجلساتماخيلیمخالفت
میكردن��دوآنهاراممنوعونس��بتبهما
خيل��یبدیمیكردند.مندرمس��جدبعد
ازنم��ازصحب��تمیك��ردموجوانهاهم
جمعمیش��دند،امااينهاسعیمیكردند
كهجوانهايش��اندرآنجانباشند.آنوقت
جال��باينبودكهممنوعك��ردهبودندكه
جوانهايشانبيايند،امامديرانجلساتشان،
پنهانازهمديگردرجلسهشركتمیكردند.
يكش��بفردیكهخوداوهمآنزماناز
همينانجمنجداش��دهب��ودبهمنگفت
امشب9يا10نفرازمديرانانجمنرااينجا
ديدمكههركدامسعیمیكردندآنديگری
آنهارانبيند.خبخيلیخوشحالشديم
كهدراصفهان،يكآقايیبهنامپرورشكه
جزءمدرس��ينفعالانجمنبودهبهخاطر

مبارزهوبهخاطرامامخمينیباآنهاقطعرابطهكردهاست.منازآنجاآشناشدمبا
اسمآقایپرورش.

رهبرمعظمانقالبخاطرنشانكردند:درجريانانقالبومبارزهوفعاليتهایانقالبی
درتهرانوماننداينها،باايشانانسپيداكرديمماهممدتیدرمجلسوهمشورای
عالیدفاعباهمبوديم.آقایپرورشرامنبهچندخصوصيتمیش��ناختم.يكیبه
صفا،آدمباصفايیبود.يعنیانسانمیتوانستوقتیپهلویاومینشست،خاطرجمع
باشدكهدركارشفريبوكلكوماننداينهانيست،انسانباصفاوصادق،دررفاقت
ودرجهتگيریودرانقالبودرهركاریكهبود،انس��انباصفايیبود؛اينيكیاز

خصوصياتآقایپرورشبود.انسانبامعرفتیبود.

ايش��انبااش��ارهبهاش��عاریكهمرحومپرورشحفظبودند،فرمودند:اينآشنايیبا
ادبياتوشعروماننداينهايكبخشیازنگاهبامعرفتافراداستكهنسبتبهمسائل
گوناگوندارایمعرفتاند،دارایمديريتاند،اينهميكخصوصيتديگرايشانبود.
حضرتآيتاهللالعظمیخامنهایيادآورش��دند:انس��انمؤمنپايبندوپايداریبود،
يعنیايش��انعميقاًبهمبانیانقالباعتقادداشت،
دردورهایكهايش��انوزيرآموزشوپرورشبودند،
خببسيارباايشانكلنجارمیرفتندوبعضیهاآقای
پرورشرااذيتمیكردند.اماايشانقرصومحكم
میايستاد.انس��انصريحیهمبود،يعنیيكفرد
صادقومومنوصريح،يعنیاگرچنانچهايشانبه
يكنتيجهایمیرس��يدكهفكرمیكردوظيفهاش
ايناس��تكهاينكاررابكندي��ااينحرفرابزند،

هيچمالحظهاینمیكرد.
ايش��اندرادامهفرمودند:ايش��اناهلگذشتبود؛
سختیهايیرابرخودشتحميلمیكردبهخاطر
گذش��تازبعضیازچيزهايیكهافرادديگرخيلی
اوقاتمالحظهنمیكنن��دوخبدلمتذكریهم
داش��ت.اينخصوصيات،خصوصياتبرجس��تهای

است.
ايشانباتبيينمعنایكلمه»تمحيص«كهخالص
ك��ردنطالازناخالصیهااس��ت؛باقرائ��تآيه»و
امحصاهللالذينآمنوا«خاطرنش��انكردند:خدای
متعالهمدراينآخريكتمحيصیايشانراكرد؛
اينبيماریس��ختومانن��داينها،تمحيصالهی
استديگر؛اينهافش��ارهایالهیاستوبرایاين
اس��تكهانس��انهاراديگربهكلیخالصوپاكيزه
ببردآنط��رفوايندرواقعلطفخداس��ت،اين
عنايتويژهخدانسبتبهبندگانخوباستكهاين
جوراينهاراتمحيصكند.خداوندانشاءاهللدرجات

ايشانراعالیكند.

امام خامنه ای در دیدار خانواده مرحوم پرورش:

در راه وظيفه هيچ مالحظه ای نمی كرد

آقای پرورش را من به چند خصوصیت می شناختم. 
آدم با صفایی بود. انسان مؤمن پایبند و پایداری بود، 
یک فرد صادق و مومن و صریح، اگر چنانچه ایشان 
به یک نتیجه ای می رسید که فکر می کرد وظیفه اش 
این است که این کار را بکند یا این حرف را بزند، 
هیچ مالحظه ای نمی کرد. اهل گذشت بود و خب دل 
متذکری هم داشت

پیام تسلیت امام خامنه ای

بسم اهلل الرحمن الرحیم
با تاس�ف و تأثر، خبر درگذش�ت ي�اور صديق انقالب 
مرحوم آقای س�یدعلی اكبر پرورش رحمت اهلل علیه را 
دريافت كردم؛ چهره محترم و اثرگذاری كه بخش اعظم 
عمر با بركت خود را در خدمت اسالم و ارزشهای متعالی 
دين گذرانید،  و لهجه صادق و دل با اخالص و ُخلق نیک 
را به ترويج و تحکیم انقالب و نظام اس�المی گماشت؛ 
تالش�های مبارزات�ی در دوران طاغ�وت را به خدمات 
ارزنده و مسئولیتهای سنگین خود در قوه مجريه و قوه 
مقّننه و شورای عالی دفاع در دوران جمهوری اسالمی 
پیون�د داد و با همه توان به كش�ور و ملت خود خدمت 
كرد،  و سالمت و راحت خود را بر سِر انجام وظیفه نهاد. 
بیماری رنجبار و طوالنی او آخرين آزمايش دشواری بود 
كه وی با صبر و متانت، آن را تحمل كرد و زندگی پاک و 
شرافتمندانه را به پايان برد. اينجانب در گذشت ايشان 
را به خانواده و بازماندگان محترم و به همه دوس�تان و 
عالقمندان ايش�ان تسلیت میگويم و رحمت و رضوان 

الهی را برای وی مسئلت میکنم.
سیدعلی خامنه ای
۶ دی
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دو عهد 
مرحوم پرورش

حضرت آیت اهلل العظمی جوادی آملی


وجودمب��اركاميرمؤمنانامامعلی)ع(دروصف
عالماندي��ندوجادرنهجالبالغهس��خندارد،
خداازعالماندينتعهدگرفتهاس��تكهدربرابر
ظلمظالمانساكتننشينندودربرابرگرسنگی
محرومانآرامنگيرند،چنينعالمانیاگربهرسالت
خودعملكردندآنگاهمشمولبياننورانیديگر
ِحضرتك��ههمان»العلماءباقونمابقیالدهر«

استقرارمیگيرند.
كسانیكهعالماندينياشاگرداِنشاگردعلمای
دينهستنداگربهايندوعنصركهحضرتعلی
)ع(درنهجالبالغهبهآنهااشارهكردهعملكنند،
هماهنگعملكردهاندوخدایس��بحانفرموده
»م��ناوفیبعهدهمناهلل«يعنیخداهرگزخلف

وعدهنخواهدكرد.
آق��ایپرورشدرعمرپرفضيل��تخودبهمردمو
نظامخدمتكردواينبرایيكانس��انبهترين
بركتاس��ت.مرحومپرورشه��مدردورانیكه
رس��التومأموريتداش��تخدمتكردوهمآن
وقتیكهوظيفهتبليغوتعليمرابرعهدهداشت،و
خدمتبهترينبركتبرایآدمیاست،انسانمگر

چهمیخواهد؟
آقایپرورشدربعدتربيتیهمبهواقعمؤثربودند،
ايش��انطيفوسيعیازجوانانرادرچنديندهه
درراهاهدافاس��المونظامتربيتكردندوخدارا
شكرهمهاينهابرایايشانذخيرهاست.
اميدواريمخدایسبحانهمهعالماندينوپيروان
علمایدينرامشمولعنايتويژهخودقراردهد،
انشاءاهللمرحومآقایحاجسيدعلیاكبرپرورش
اينعالمبزرگوارودوس��تانوعزيزانیكهدرسايه
سخنرانیهایايشانهدايتشدند،مشمولادعيه

زاكيهحضرتولیعصر)عج(قرارگيرند.
حياتومماتبرایاس��تادپرورشيكساناست
زيراباخدماتیكهايشانبهجامعهعلمیودينیو
مخصوصاپرورششاگردانوجوانانشايستهانجام
داد،هرگزنمیميردوزندهاست.اميدوارمخداوند
ب��هخانوادهمحترم،ش��اگردانودوس��تدارانآن
مرحومهمتوفيقعطاكندتااينچراغراهمچنان

روشننگهدارند.

آيت اهلل  العظمی حس�ین مظاهری رئیس حوزه 
علمیه اس�تان اصفهان از جمله علمايی بود كه 
استاد پرورش با ايش�ان رابطه عاطفی طوالنی 
مدت داشت و پس از ارتحال استاد نیز بر پیکر 
او نم�از خواند. آنچه در ادامه می آيد گفتگويی 
با اين مرجع گرانقدر تش�یع درباره يار صديق 

انقالب است.

حضرتعالی مق�ام و جايگاه مرح�وم پرورش را 
چگونه ارزيابی می كنید؟

جنابآقایپرورشدرايننظامخيلی
كاركردن��دوهمهمانبايدازايش��ان
تش��كركنيماينپيامیكهمقاممعظم
رهبریدادندپياممقدسیبودوخوب
تشكركردهبودند،آقایپرورشاززمانی
كهاينانقالبش��روعش��ددرصحنه
حاضربودندآنهمبهطورعالیوخوبی
آق��ایپرورشدراينزمينهاينبودكه
برایهمهبودنده��مبرایخواص،هم
برایعواموازالط��افبزرگخدابرای
ايش��اناينبودكههمخواصايشانرا

قبولداشتندهمعوام.

مديريت و رياست آن مرحوم از نظر 
ش�ما چگونه بود و مقام ايشان را در نزد عوام و 

خواص چگونه می ديديد؟
درايننظاموبهويژهدربينفرهنگیهارياستايشان
همرياس��تعامهایبود،بعدهمكهنظامپيروزشد
ايشانازمسئوالنردهباالبودند،كارهمكردندوبه
ه��رحالفردیكهيكعمرب��رایايننظاممقدس
كاركردهباش��دكمپيدامیشود،كسیكهيكعمر
كاركردهباشدوآنمسئوليتورياستعامهایكه
داشتهباشدباقیبماندتاآخركمپيدامیشودوآقای
پرورشچنينبودند،پرورشرامردمدوستداشتند

روحانيت،فرهنگیها،مس��ئوالنردهباالوهمچنين
عموممردم؛

درمي��انافرادانقالبیكمپيدامیش��ودكس��یكه
اينقدرمحبوبيتعامهداش��تهباشدوآقایپرورش
چنينبودند،مس��ئوالنايش��انرادوستداشتند،
روحانيتايش��انرادوستداشت،فرهنگیهاايشان
رادوس��تداش��تندوهمهآنانهمآقایپرورشرا
بهرياس��تقبولداش��تندوالحمدهللپروردگارعالم
ه��متوفيقعناي��تكردوآقایپ��رورشبراینظام
خيلیكاركردند،چيزیكهبايدتوجهداشتهباشيم

اينكههمسرآقایپرورشهمبرایايننظامخيلی
زحمتكش��يدند،خيلیخونجگ��رخوردند،خانم
ايشانهمسو،همگاموهميشهباآقایپرورشبودند
واگراينهمس��ويیوهمگام��یازطرفخانمنبود
آقایپرورشنمیتوانس��تنداينقدركارهایمثبت
انجامدهند؛همهمابايدتوجهداش��تهباشيمهماز
آقایپرورشتش��كركنيمهمازخانمايش��انومن
هرگاهب��رایآقایپرورشدعامیكردمخانمش��ان
راه��مش��ريكدردعايممیكردم،چ��وناوحقبه
گردننظامداش��تخانمشهمحقبهگردننظام

آیت اهلل  العظمی حسین مظاهری:
پرورش از ارکان مبارزات در اصفهان بود

دانشمند مجاهد مرحوم مغفور جناب آقای سّید اکبر 
پرورش»ره« یکی از سابقون و پیشتازان نهضت اسالمی 
حضرت امام راحل عظیم الّشأن»قّدس سّره الّشریف« و از 
ارکان مبارزاِت مردمي علیه رژیم ستم شاهی در اصفهان 
بودند و با مجاهدت فرهنگی و تربیت معنوی جوانان، 
خدمات بزرگی را به اسالم و انقالب اسالمی تقدیم داشتند.
پس از پیروزی انقالب نیز در مسئولّیت های با اهمّیتی از 
جمله در مجلس خبرگان قانون اساسی و سپس در قوای 
مجرّیه و مقّننه و همچنین در جریان دفاع مقّدس، همواره در 
خدمت به اسالم و نظام جمهوری اسالمی و استمرار جهاد 
فرهنگی و تربیتی، از هیچ تالش ارزنده اي فروگذار ننمودند
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داشت،الحمدهللآقایپرورشاالننتيجهكارشانرا
میبيننند،پيشاهلبيتعليهمالسالمآنجاشادند
وبراینظاممادعامیكنند،برایانقالبما،مردمما.

با اين اوصاف توصی�ه ای به خانواده و اطرافیان 
مرحوم پرورش داريد؟

چيزیكهبايدبهآقازادههايش��ان،بهدامادهايشان،
بهدخترهايش��انبايدبگويمهميناس��تكهآقای
پرورشنگرانخانمش��انهس��تندوآناحترامیكه
خان��مداش��تندبايداالنمحفوظباش��د،منازهمه
اطرافيانوفرزندانايشانتقاضادارماگرمیخواهيد
آق��ایپ��رورشراراضیكني��د،خدم��تكنيدبه
خانمشان،منفراموشنمیكنمحضرتامامرضوان
اهللتعالیعليهوقتیرفتندبرایاتاقعملاينچند
قدمازخانهتامريضخانهرادوس��همرتبهايستادند
وسفارشخانمرابهاحمدآقاكردند،آنانهمخوب
عملكردند،خانمدرزمانحضرتامامخانمبودند
بهتماممعنا،بع��دازحضرتامام)ره(همتاآخر
عم��رخانمبودندبهتماممعن��ا،احترامخاصیدر
زم��انحضرتاماموبعدازحضرتامامداش��تند،
مناينتقاضاراازبازماندههایآقایپرورشدارم،
اينكهخوش��حالیآقایپرورشايناستكهاين
خان��ممعززومحترمباش��د،بههران��دازههمهبه
ويژهپس��رهاودخترهابتوانندخدمتبهاينخانم
بكنندبايدانجامدهندچونسببخوشحالیآقای
پرورشمیش��ود،آقایپرورشنتيجهعملشانرا
االندرعال��مبرزخدارن��دمیبينند،اگ��رنگرانند
برایخاطرنظاماس��ت،اگرنظامآنطوركهآقای
پرورشمیخواس��تندنباشدايش��اندرعالمبرزخ
نگرانند،البتهدعاهممیكنندبرایبقاینظاماما
اگ��ربهنظامضربهایبخوردايش��اندرعالمبرزخ
نگرانن��دچونخيل��یزحمتكش��يدندبرایاين
نظام،اگرخانمش��انهمي��كناراحتیپيدابكنند
ايش��اننگرانند،ايشانبهخانهحتیبيشازنظام
ز توج��هدارندپسازهمهتقاضادارماينخانممعَزّ
مرامحترمبشمارند،بهطوریكهديگراين ومكَرّ
داغرافراموشكنندوبهزندگیخانمیشانادامه
دهن��د،مورددع��ایآقایپ��رورشدرعالمبرزخ
باشندوش��ماهماگرمیخواهيدآقایپرورشاز
دس��تشماراضیباشدخدمتكنيدبهاينخانم،
ماهميش��هبهيادآقایپرورشوخانمشانبوديم
وهميش��هدعامیكرديم،االنهمبهويژهپساز
فوتايش��انمنخيلیبهيادخانمش��انهستم،و
االنه��مهمينرامیگوي��مدوشبهدوشآقای
پرورشاي��نخانمزحمتكش��يدنداميدوارمكه
خداعاقبتايش��انرابهخيركند،پاداشهایباال
برایايننظامبهايشانعنايتكندوآقایپرورش
وخانمشاندوسربازِمهياودوسربازِفهميدهبرایاين
نظامبودند،اورفتواالندرآس��ايشاس��تايشان
ماندواالنبايدهمهمابههراندازهمیتوانيماحترام
ايشانراحفظكنيم،خداعاقبتهمهتانرابهخير
كند،اينمصيبترابههمهش��ماومردمتس��ليت
میگويمواميدوارمپروردگارعالمپاداشدنياوآخرت

بههمهتانعنايتكند.
 ان شاء اهلل

آيت اهلل العظمی جعفر سبحانی

ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم 
الرحمن ودا 

خداونداوراباعزيزانخودشكهپيوستهاينمرحوم
بهيادآنعزيزانبود،محشوربگرداند.دربارهمرحوم
فقيدسعيددرجرايدمطالبزيادیگفتهشدنيازی
بهتكرارآنهانيستگويندگانهمبررویمنابرمسائلی
رامطرحكردهاندكههمهاشبسيارخوبومطلوب
بودولیمنبهيكنكتهاش��ارهمیكنمش��ايددر
ايننوش��تههانبوديااگرهمباش��دمننديدهامآن
ايناستكهاگربخواهيمميزانمحبوبيتيكانسان
رادرجامعهبفهميمميزانشچيس��تانس��انیكه
درجامعهمحبوباست.هنگامیكهدرمیگذردآن
تشييعجماهيریانجاممیدهند،تشييعیكهدرباره
يكمرجعبزرگانجاممیدادنددراصفهان،درباره

مرحومجنابآقایپرورشانجامدادهاند.
اينتشييععظيموايناظهارارادتوعنايتبهاين
مرحومس��ببشچيستمسلمامعلم،استاددردنيا
فراواناس��ت.ولیهراستادومعلمچنينتشييعی
وچنيناظهارارادتیدربارهاوكماستمندراينجا
اينآيهرامیخوانمعالقهمندانازاينآيهعلتاين
گرايشمردمرابهآنمرحومبهدستبياورندقرآن
میفرمايدهركسمومنباش��دوعملصالحانجام
ده��دمامحبتاورادردلم��ردمقرارمیدهيمان
الذي��نامنواوعملوالصالحاتافرادباايمانكهعمل
صالحانجامدادهاند،عملصالحتنهاعباداتنيست
ه��ركارخيریكهبهنفعدني��اوآخرتمردمتمام
شودعملصالحاستگروهمومنهنگامیكهباعمل
صالحباش��ندمامحبتاورادردلهامیگذاريم.ان
الذينامنواوعملوالصالحاتسيجعللهمالرحمنودا
حتیازكلمهرحمناستفادهكردهنهازكلمهرحيم
چونرحيمتنهادردنياس��تورحمنهمدنياوهم
آخ��رت.خدامحبتاينهارادردني��اودرآخرتدر

دلهامیگذارد.
مرحوماستادبزرگ،استادقرآن،استادحديث،استاد
اخالقواس��وهجنابآقایپرورش،مصداقاينآيه
اس��تقرآنمجيدمانندآفتاباس��ت؛درهرزمانی
میتابدوبرایخودمصداقیدارد.قرآنتنهابرایيك
قرنوبرایيكجمعنيامدهاس��تاينآيهدرطول
تاري��خبرایخودمصاديقیپيداكردهوماباتوجهبه
آنچهكهدرطولحياتايشانوبعدازمماتايشان
اينهمهمجالساينهمهنوشتههااينهمهگفتهها
همهحاكیازايناستكهاينمردمومنبودهوعمل
صالحانجامدادهازاظهارارادتپیبهآنمیبريمدر
حقيقتازنظرفالس��فهمیگويندبرهاناِنّیاست
يعنیازمعلولپ��یبهعلتمیبريمازاينگرايش
ه��اوازاي��ناظهارارادته��اازاينعملوحركت
بسيارعظيمپیمیبريمكهاينمردهممومنبوده

وهمعملصالحانجامدادهاست.
البتهماشناختمانازايشاندرخبرگانبود؛قبلاز
خبرگانهمكموبيشاس��مشبهگوشمارسيده

بودامادرخبرگانكهچهارماهدرخدمتشانبوديم،
درسال1358هجریشمسی،اخالقايشانتواضع
ايش��انواي��نكهدرفكرايناس��تكهيكقانونی
درستشودكههمدنيایمردمراتنظيمكندوهم
آخرتازاينمردپيدابودكمترسخنمیگفت،ولی

روزیكهسخنگفت،محكمسخنگفت.
اگرمطالعهكنيدكمترايش��انسخنمیگفت،اما
آنچندباریكهآمدبرایسخن،سخنانشمفيدو
سودمندبود؛همهمامشهدرفتهايم،درمشهديك
مسجدیاستبهنامگوهرشادازتبارايلخانياناست.
امادرعينحالهمهمردمبهاينمسجدوبهاينبانو
ارادتمیورزند.چرا؟يكمس��جدیراساختهاست
كههمهازآناستفادهمیكننداينبرایبندهوبرای
دوستانبندهوبرایجوانانوبرایمسئوالنحاالی
جمهوریاسالمیدرسیاستببينيدهيچكساين
افرادراتحريكنكردهاستكهاينهمهاظهارارادت
كننديادرموقعبيماریتفقدكنندازپزشكوغير
پزش��ككراراجنابآقاینجفیكههميشهوسيله
خيراس��تگاه��یبيگاهیحالايش��انراازطرف
ايشانمطلعمیشدمباالخرهدردل،منيكعالقه
ایداش��تمكاریازدس��تمبرنمیآمدجزدعااين
برایهمهمادرساستكهدرزندگیطوریزندگی
بكني��مكهدردلمردمجايیپيداكنيمواينبرای
همهماهادرساس��توعبرتايندنيایچهارروزه

میگذردآنكهبرایانسانمیماندهميناست.
انالذينامنواوعملوالصالحاتسيجعللهمالرحمن
ودا.عالوهبراين،اينمردشاگردانیراتربيتكردههر
شاگردیراكهتربيتكردهاستچراغیاستبرایاو
درآخرت»منسّنسنةحسنة«هركسيككار
خيریرابكنداثرآنعملبرایاوهمهس��تدر
كالسدردانش��گاهدردبيرستاندردورانوزارت
باالخ��رهافرادیراتربيتكردهاس��تهرفردیو
هرش��اگردیك��هدرمكتبايش��انتربيتيافته
نمازگزارش��دهمخلصشدهمحباهلبيتشده
ثوابشهمبهخودايشانبرمیگرددخوشابهحال
اينمردیكهرفتهاس��توآثاریازخودبهيادگار
نهادهاس��تومنخانوادهايشانرافرزندانايشان
دامادايشانكس��انیكهدراينمحضرهستندبه
همهاينهاتس��ليتمیگويموع��رضمیكنمعا
شس��عيداوماتس��عيداپروردگارجهاناورابا
پيغمبراكرموسيدالش��هدا-كهنس��بتبهزيارت
سيدالش��هدااينفردملتزمبود-باسيدالشهداو

اوالدسيدالشهدامحشوربفرمايد.

رمز محبوبیت پرورش
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ثابت قدم بود
آيت اهلل العظمی ناصر مکارم شیرازی
مرحوماستادپرورشمردفوقالعادهایبودكسیبودكهازاولتا
آخرانقالبوقبلازانقالبمسيرشراتغييرندادماشاهدوناظر
بوديمكسانیكهدرانقالبشركتكردند.چندگروهبودندبعضی
ازاولتصمي��مش��اناينبودكهانقالبرامص��ادرهكنندووقتی
نتوانستنددستبهخرابكاريهاوترورهایعظيمیزدندوفراركردند
بعضیديگرواقعاانقالبیبودندامادرمس��يروقتیخواستههاشان
انجامنشدتغييركردنداماگروهعظيمیبودندكهخالصانهومخلصانه
درخدمتانقالببودندونهسهمخواهیازانقالبداشتندنههدف
شخصیداشتندهدفشانعظمتاس��الموكشورواستقاللهمه
جانبهمابوداينهاكسانیبودندكهقبلازانقالبدرحينانقالببعد
ازانقالبتاآخردرمسيرصافماندندوازآزمايشمهمیتوانستند
پيروزدربيايندويكیازافرادفوقالعادهایكهجزءگروهسومبود

مرحوماستادپرورشبود.
هرگزتغييرمسيرنداد،گرموداغقبلازانقالببعدازانقالبدر
مسيرانقالببودودرمجلسخبرگانقانوناساسیمجلسعجيبی
بود.درآنمجلسهمهرقمافرادبودنداكثريت،علمادانش��مندان
چه��رههایانقالبیممتازولیبعضیاف��رادهممخلوطبودندكه
بعدحسابشانراازماجداكردندومعلومشد؛ولیمرحومپرورش
درمجلسخبرگانقانوناساس��یبسيارخوبمیدرخشيدابراز
نظرهايیكهمیكردس��خنرانیهايیكهداشتهمهنشانمیداد
كهدلس��وزیاوتمامبرایانقالبوبرایرش��دوپرورشايننهالی
اس��تكهباخونهایش��هيدانآبياریش��دهبودبعدازمجلس
خبرگانقانوناساس��یهمدرموقعيتهایمختلفآنوقتیكه
وزي��رآموزشوپرورشبودواقعاتحولیايجادكردوچنانبودكه
هم��هباورمیكردندهدفاوايناس��تكهآنفرهنگبيگانهرااز
آموزشوپرورشبرداردوفرهنگاس��المراجانشينكندفرهنگ
عزتاستقاللآبروراجانشينفرهنگوابستگیكهقبلازانقالب
بودبكندودراينكارهمموفقشددربعضیازجلساتمنايشان
رادراصفهانديدهام.ديدمخيلیپرشورصحبتمیكندازاينكه
بعضیقليلازروحانيينجوشوشورنداشتندناراحتبود،میگفت
چراچنيناس��تمردمقيامكردهاند؛بايدكلروحانيتقيامكند.
درستاستگروهزيادیقيامكردهاندولیبايدهمهقيامكننداز
اينمعلوممیشدكهدلسوزیعجيبیدارد،عالوهبراينكهخودش

درصحنهبود؛اصرارداشتديگرانراهمبهصحنهبكشاند.
برایاينكهبدانيممسئلهشخصيتايشانچگونهبودكافیاستكه
پيامیراكهرهبرانقالبدروفاتايشاندادندكهيكپيامواقعاكم
نظيریبود،بررس��یكنيم.شناختیكهايشانرویمرحومپرورش
داشتندواينپيامپرمعنایپرفيضنشاندادكهواقعادريكسطح
عالیبوده،ازنظرتوسالتمعنویايشاناعتقادايشانبهزيارتعاشورا،
اعتقادشانبهنمازشب،اعتقادشانبهخدمتمادر،بهبستگان،خود
اينهاهميكفصلیدرزندگانیايش��انبود.اميدواريمخدایمتعال

ايشانرابااولياءخودوشهدایراهاسالممحشورفرمايد.

آيا پیش از انقالب هم شما با مرحوم استاد پرورش آشنايی داشتید؟
لُواتَْبِديالً«؛ ََعلَْيِهَفِمْنُهممَّنَقَضینَْحَبُهَوِمْنُهممَّنيَنَتِظُرَوَمابَدَّ »ِمَنالُْمْؤِمِنيَنرَِجاٌلَصَدُقواَماَعاَهُدوااهللَّ
قبلازانقالبباايشانآشنايینداشتم،امادوستانیدراصفهانداشتمكهبعضیهاازشاگردانايشانو
بعضیهاازهمكارانايشانبودند.تعبيریدارمومیگويمبعضیازانقالبيونازمسلمانانقبلازانقالباند
وايشانازآنهابودند.بعضیهاازانقالببهاينطرفواردانقالبشدند.انقالبيونقبلازانقالبهمكهبعداً
همادامهدادنددودستهبودند.يكعدهانقالبيونمسلمانبودندويكعدهمسلمانانانقالبی.انقالبيون
مسلمانكسانیبودندكهازاوضاعموجودناراضیبودندودلشانمیخواستدركشورتحولیپيداشود.
البتهكشورمااسالمیبودونفوذمسلمانان،علماومؤمنيناقتضاداشتكهانقالبيونزيرپرچممسلمانها
بيايند.اينهايیكهانقالبرامقدممیداشتند،خيلیهايشانبعدازانقالبمنحرفشدندوديدندمطابق
ميلش��اننيستودستبرداشتندوبااماموروحانيتمخالفشدندوتندرویهايیكردند،ولیآنهايی
كهمسلمانوواقعاًبهاصولاسالمیمؤمنبودندوانقالبرادرسايهاسالممیپذيرفتند،منحرفنشدند
ََعلَْيِه«عهدیراكهباخداكردهبودند وماندندوخيلیهايشانبهتعبيرآيه»رَِجاٌلَصَدُقواَماَعاَهُدوااهللَّ
صادقانهادامهدادندوباعهدشانشوخینكردند.»َفِمْنُهممَّنَقَضینَْحَبُه«بعضیهايشانبهعهدشانهم
لُواتَْبِديال«اماراهراتغييرندادند وفاكردندوشهيدشدند.بعضیهاهممنتظربودندتاازدنيارفتند»َوَمابَدَّ

ومرحوماستادپرورشازمصاديقاينآيهكريمهاست.واقعاًمردیمؤمنبود.

حضرت آيت اهلل به واقع كه تعبیر بس�یار به جا و حساب شده ای فرموديد، درباره شخصیت 
آقای پرورش و پابرجا بودنشان در همه اين سالها در مسیر انقالب بیشتر توضیح می دهید؟

آشنايیامباايشانازبعدازانقالباست،نهازقبلازانقالب.دردولت،مجلسومراحلمختلفانقالب
آنچهكهازايش��انديدمجزصداقتنبود.البتهدراوايلانقالببرایبعضیهااختالفاتس��ليقهایپيدا
شدكهنمیخواهمتذكربدهم،ولیمرحومپرورشدرمسيرانقالبودراينفرازونشيبهاباانقالبو
روحانيتبودند.ازخصوصياتیكهبهنظرمنافرادراثابتقدمنگهمیدارد،ارتباطباروحانيتاست.كشور
مايككشوراسالمیوشيعیاستواكثريتشيعههستند.شيعهسنتهاوفرهنگهایخاصخودشرا
دارد.مسئلهمرجعيت،روحانيتوواليتفقيهجزواصولتشيعاستومرحومپرورشواقعاًبهاينمسائل
معتقدبودندولذادرمراحلمختلفباتمامفرازونشيبهاراهراگمنكردندودرهمينمسيربودند.اين
برایانقالبيونكهبهتعبيربندهمسلمانانانقالبیهستندوراهراعوضكردنديكیازخصوصياتمهم

است.كسانیكهامامدربارهآنهادعاوتوصيهكردكهآنهارانگهداريدوحفظكنيد.

از حضرت امام سخن گفتید مسلما در همان ماه های ابتدايی انقالب برخی مخالفت هايشان 
را با انقالب و امام نشان می دادند نظر حضرت امام در مورد اين افراد و واكنشی كه به اقدامات 

آنها نشان می دادند، چه بود؟
يادمهستامامدرسالهایآخرعمرشريفشاناصحابحلوعقدراكهبيشترشانعلماوروحانيونی
بودندكهدرانقالبشركتداشتند،جمعكردندونكتهایرافرمودندكهبدانيداينانقالبراهخودشرا
بازكردهاستودرمسيرپيشمیرود،ولیشرطشايناستكهشماباهمباشيدوازهمجدانشويد.اگر
شماجداشويد،دشمنانسوءاستفادهخواهندكرد.اختالفسليقهامریطبيعیاستونمیشودگفت

همهيكجورفكروتصوركنند،ولیدرعملمیشودانديشههارابهيكنقطهواحدرساند.
دركارهایجمعینبايدبهس��ویصددرصدرفت.ازاش��تباهاتیكهدرمراحلیازانقالبیپيشآمدهو
جدايیايجادكردهكهبسياریازآنهاهمممكناستمبتنیومنبعثازحسننيتباشد،بگذريم.بعضی
ازمافكرمیكنيماگربخواهيمانقالبراحفظكنيمبايدراهیرابرويمكهصددرصدقبولداريم.اين
روشيكروشفردیاست.اگرانسانبخواهدتنهايیكاركندمیتواندبگويداينراقبولدارموانجام
میدهم،اينراقبولندارموانجامنمیدهم،اماكس��یكهبخواهدباجمعكاركندوحكومتتش��كيل
بدهد.كسیكهبخواهدمجلسودولتداشتهباشدوبامشورتكاركند،اينسبكتفكرنادرستاست.
يكیازمعجزاتامامدربينمراجعوعلمایبزرگشيعهاينبودكهايندركراداشتندوعملكردند.
مكررگفتهامواليتفقيهامرینيس��تكهاماماختراعكردهباش��د.ازابتكاراتامامنيست.اززمانشيخ
مفيداكثرعلمایشيعهواليتفقيهرابههمانمعنایواليتمطلقهقبولداشتند،حاالباتفاوتدرسعهو
ضيقاش.درتشيعبدونواليتاصالًنمیشودزندگیكرد.اگركسیدرامريكاوشيعهباشد،ولوظاهرش
اينباشدكهدارددرحكومتامريكاكارمیكند،ولیاوهمبدونحكومتاسالمینمیتواندكاركندو
باالخرهبهمسائلیبرمیخوردكهبايدببيندواليتشيعیچهمیگويدكهچهكاربايدبكند،ازنظركار،

سياست،زندگیو...اينطورنيستكهبتواندخودراجداكندوبگويدمنكهدرايراننيستم.
كاریكهامامكردنظامسازیجمعیبود.امامفرمودواليتفقيه.اگرزمانصفويهبودجورديگریعمل
میش��د.اگرزمانش��يخمفيدبودممكنبودجورديگریعملكنند.امامگفتدردنيایامروزبرای
حكومتنظامیپذيرفتهشدهاست،منتهیبايدآنرابانظريهخودمانمنطبقكنيموپيشبرويم.ايشان
يكحكومتمردمیتشكيلداد.فرمودبايدمجلس،قوهقضائيه،قوهمجريه،سپاه،ارتش،كميتهامداد،

مرحوم آیت اهلل مهدوی کنی:

انقالبی و دارای فکر جمعی بود
آیت اهلل مهدوی کنی اگرچه در فضای سیاس�ی کمتر جلوه داش�ت؛ اما کیس�ت که نقش کلیدی وی در 
لحظات بحرانی انقالب را نداند؛ استاد سید علی اکبر پرورش در این لحظات سرنوشت ساز از جمله یاران وی 
بود. گفتگویی که با آن پیر فرزانه در فاصله فراغ استاد تا ارتحالش انجام شده است؛ در ادامه تقدیم می گردد:
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دانشگاه،حوزهو...داشتهباشيم.تماماينهامربوطبهاستوانههاینظاماسالمیاستكهدر
رأسآنواليتفقيهودرقاعدهاشمردمقراردارند.قبلازامامفقهایبزرگمااينكاررا
نكردندوموفقنشدند.علمایمشهوریچونمرحومآخونددربحثمشروطهواردشدند
وعلمایبزرگیكهقريب100سالقبلبودند،برایاصالحبهميدانآمدندومیخواستند
بااستبداد،ظلموتعدیسالطينمبارزهكنند.آنهانمیخواستندسالطينراتثبيتكنند،
ولیبازبابودنس��لطانخواس��تندمملكترااصالحكنند،امااماممیگفتخودسلطان
منش��أفساداس��تواگربخواهيداوراحفظكنيدنمیشود.درزمانفتحعلیشاهمرحوم
كاشفالغطاءازعلمایبزرگیكهمرحومشيخانصاریدربارهايشانمیگويدبعضاالساتين،
يعنیاستوانهدينوفقاهت،ايشانهممیآيدوواليتفقيهرابهفتحعلیشاهواگذارمیكند.
درزمانصفويهمرحوممحققَكَركیكمربندس��لطنتوواليترابهكمرشاهطهماسب
میبنددوخودشمیرودوكنارمینشيندومیگويدمانظارتمیكنيم.آنهاكاریراكه
ازدستشانبرمیآمدكردند،ولیامامآمدوفرمودبايدشاهبرودونظامیكهآوردندنظام

جمعیاست.
مرحوماستادپرورشكسیاستكهاينراپذيرفتهبود.كسیكهبهمجلسمیرودوقبول
میكندنمايندهمجلسباشد�كهايشانهمپذيرفت�يعنیكهبرويمدرجمعیبحثو
مذاكرهكنيموحرفبزنيموبعدبهيكنظرجمعیبرسيموبعدهمنظراكثريتراقبول

كنيم.غيرازايننمیشود.

در مورد اين روحیه تعاون و  مشورتپذير بودن استاد بیشتر توضیح میدهید؟
اگرهريكازوكالبگويدمنرأیخودمرادارم،بايدگفتبيخودبهمجلسآمدهای.مكرر
بهبزرگانوعلماهمعرضكردهاموقتیواردموضوعانتخاباتمیش��ويداگربگوييداالو
هللهمانكهمنمیپسندم،ديگرانهممیگويندهمانكهمامیپسنديموخالصهجمع
نمیشويموبايدبهتيپهمبزنيمودعواكنيمويكجمعيتمتفرقدرستكنيموآنچه
كهمیخواهيمشايدبرایهيچكدامماننشودودشمنهمسوءاستفادهكند.صددرصد
نمیشودواماماينراپذيرفتهبودند.دراوايلانقالبمسائلومشكالتیپيشمیآمدند،
چونهيچكدامازماتجربهحكومتینداش��تيم.خودامامهمنداش��تند،درعينحالكه
امامخيلیباهوشبودندوهوشش��انبهاندازههزارآدمعالموباتجربهبود،معذلكخيلی
چيزهارااماممیگفتندنمیدانم.وقتیبحثهاپيشمیآمد،امامخودشتنهايیتصميم
نمیگرفتونمیگفتاينكاربايدحتماًبش��ود.میگفتند»همهتانبرويدجمعشويدو
بحثكنيدوكاررابهجايیبرس��انيد«مگردرمواقعحساسنيازیبهاعمالواليتبود،

اماماينكاررامیكرد.
مرح��ومپرورشچنينروحيهایداش��ت.دراوايلانقالباختالفات��یدراصفهانبودكه

نمیخواهمآنهارابگويم،ولیمرحومپرورشآدممتدينیبود.
درآنجمعیكهدراصفهانبود،ايشاندرآنجمعخودشراازبعضیازفتنههايیكهدر

اصفهانبودنجاتدادوبهنظرولیفقيهبسيارمعتقدبود.
در مقطع نخست وزيری حضرت عالی هم آقای پرورش وزير بودند.

بله،درزمانمرحومرجايیايش��انوزيربودند.آقایرجايیكهش��هيدش��د،موقتاًبنده
نخستوزيرشدم.منهمطبقمصلحتگفتمهمانبرنامههایدولتمرحومآقایرجايی
بايددنبالشودومرحومپرورشهمچنانوزيرآموزشوپرورشبودند.خدماتیكهاينهابا

صداقتشانانجامدادند،هيچكسیانجامنداد.
مرح��ومپ��رورشازجهتحكومتیمردیانقالبیودارایفك��رجمعیبود.اگردرحزب
همبودند،حزبرابرایهمينمیخواس��تند.اماموقتیديدنداينحالتجمعیدارددر

ح��زبازبينمیرود،گفتندق��دریفتيلهرا
پايينبكشيد.مرحومبهشتیيامرحومباهنر
يامرحومپرورشازانقالبقهرنكردند.گفتند
حزبكمیآرامت��ركاركند،ولیاصلجريان
انقالبيعنینظاماسالمیراحفظكردند.مثل
بعضیهاكهاوقاتشانتلخشدقهرنكردند.اين
يكیازامتيازاتخصوصی،جمعیوحكومتی
مرحومپرورشاس��تواينهابودندكهانقالب
راحفظكردند.آنچ��هكهدارمعرضمیكنم.
بس��يارمهماست.بهنكاتیكهدراينموضوع
نهفتهاستتوجهكنندوببينندبقایانقالب
باتماممش��كالتیكهدراولانقالبداش��تيم
مدي��ونچ��همس��ائلیاس��ت.دراولانقالب
مشكالتفراوانیداشتيموحتیدرشهرهای

كوچكهمدعواداشتيم.

استاد ارادت خاصی به روحانیت داشتند 
در مورد اين ارتباط و نوع برخورد مرحوم 

پرورش با روحانیت می فرمايید؟
ايشانمردیدانشمندوعارفبودوسخنرانیهایپرباریداشتوبههميندليلهمبا
علمايیكهدرانقالببودندانسداشت.بامرحومشهيدمطهری،مرحومشهيدبهشتی،
باهنر،مفتحوعلمايیكهدراصفهانبودندوعلمایمجلسارتباطداش��ت.شايدبگوييد
آخوندهستیومعلوماستكهازآخوندتعريفمیكنی،ولیاينجاآمريكانيست.درآمريكا
بايدجورديگریحرفبزنيم.اينجامملكتشيعه،اسالم،فقاهتوروحانيتاست.بعضیها
میگوين��دروحانيتدرانتخاباتچنددرصدرأیدارد؟ولیاينهاازايننكتهغافلاندكه
مسئلهروحانيتايننيستكهدرانتخاباتچنددرصدبهكانديدایمنرأیمیدهند،بلكه
هرجايیكهبرويديكروحانیولوبهصورتمنبریحضورداردودربسياریازجنبههای
دينیمردمدخيلاست.درختنهس��ورانبچههايشان،اسمگذاریها،عقد،عروسی،عزاو
محضرشانو...اينروحانیرانمیشودناديدهگرفت.غيرازجنبههایمعنویكسانیكه
بخواهن��ددراينمملكتحكومتكنند،بايدبهروحانيتاحترامكنند.البتهمقصودمن
روحانيتخارجازگودنيست.منظورمروحانيتیاستكهدرگودانقالب،ديانتوامامت
استومرحومپرورشواقعاًاينطوربود.تاآخرعمرشاينطوربود.شايدايشانسنشاز
مقاممعظمرهبریبيشترهمبود،ولیايناواخرديدمدستايشانرابوسيد.اينتظاهر

نبود،بلكهبهاينكاراعتقادداشت.اينخودشنكتهمهموارزشمندیاست.

حضرت آيت اهلل دلیل اينکه همه در هر لباس و جايگاهی و حتی كسانی كه تلمذ 
خدمت ايشان نداشتند، مرحوم پرورش را استاد خطاب می كردند، چه بود؟

مرحومپرورشيكمربیبودكهبسيارمهماست.مسئلهتربيتاساسكارانبياست.اصاًل
پيامبراكرم)ص(آمدكه»يزّكيهمويعلّمهمالكتابوالحكمه«.تزكيه،تربيتوتعليمبا
همهستندومرحومپرورشازجوانیدراينوادیبود.درتشييعجنازهايشانآقايانیرا
میديدمكهدرسپاه،مجلسوجاهایديگرهستند.اينهاافتخارمیكردندومیگفتندما
جزوشاگردانايشانهستيم.اينخيلیمهماستكهكسیشاگردانیراتربيتكردهاست
كههركدامدراينانقالبجايگاهیدارند.اينهاارزش��منداس��ت.همهكساينراندارد.
آقایپرورشداشت.ايننكتهتربيتیخيلیمهماست.برایآقايانیكهدرمسيرروحانيت
هستندمیگويمبودندرانقالب،حكومتوسياستخيلیمهماستوضرورتهمدارد،

امامسئلهتربيترارهانكنند.

چه س�خنی خطاب به افرادی كه در حال حاض�ر در لباس روحانیت يا غیر در حال 
خدمت به مردم و اين انقالب و نسل های سوم و چهارم بعد از انقالب هستند، داريد؟
م��ني��اددارمكهامامدرجماراندرآنبحبوحهجنگودعواوجدالسخنانش��انغالبا

سخنانتربيتیبهزنهاومردهابود،
مربیبودنمهماست.يكیازنكتههایاساسیعلمابايدتربيتمردم،بهخصوصجوانها
باشد.امامصادق)ع(فرمود:»عليكمباالحداث«جوانانرادريابيد.مابايدبااخالق،روش،
گذشت،سادهزيستی،حرفمطابقبازمانزدنباشيم.»الَْعالُِمبَِزَمانِِهاَلتَْهُجُمَعلَْيِهاللََّوابُِس«
عالمامروزباعالم50سالقبلفرقمیكند.محتوايكیاست،ولیاينمحتوارابابيانی

بگوييمكهجوانتحصيلكردهامروزبپذيرد.
يكزمانیپایمنبرماشايدنصفبيشترشانبیسوادبودند،امااالنپایمنبربندهخيلیها
دكتر،مهندسوديپلمهستندوديگركمسوادكمداريمومیگويمشمادرمسجدآمدهايد
چهامتيازیبرمنداريد؟يكروحانیبايدازنظراخالقی،تربيتی،تقواو...امتيازداشتهباشدو

مرحوماستادپرورشچنينمعلمیبودند.خدايشرحمتكند.
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آيت اهلل العظمی حسین نوری همدانی   

بعضیافرادهس��تندكهدرطولزندگیاينهامورد
عنايتوي��ژهپروردگارمتعالهس��تندودرزندگی
شانيكموفقيتهايیخاصوويژهپيدامیكنند
مرحوماستادجنابآقایپرورشرضواناهللتعالی

عليهيكیازاينافرادبود.
مرحومآقایسيدعلیاكبرپرورشرحمهااهللعليه
ازجهاتمتعددیشخصيتوشايستگیخودشان
راظاهركردند.همشخصيتانقالبیهمشخصيت
فرهنگیهمش��خصيتسياسیازلحاظشخصيت
انقالب��ی.ازآغازانق��البازهمانموقعیكهصدای
امامرضواناهللعليهبرایانقالببلندش��د،ايشان
جزءكسانیبودندكهقدمبهميدانانقالبگذاشتند.
درحقيقتالسابقونالسابقوناولئكالمقربونجزو
پيشكسوتهایمبارزاتانقالبیمیباشند.درقرآن
كريمخداونددرس��ورهحديدفرموده»اَليَْسَتِوي
ْنأَنَفَقِمنَقْب��ِلالَْفْتِحَوَقاتََلأُْولَِئَكأَْعَظُم ِمنُكمَمّ
َنالَِّذيَنأَنَفُقواِمنبَْعُدَوَقاتَُلوا«كس��انیكه َدَرَجًةِمّ
قبلازفتحقبلازاينكهآنانقالببهثمربرس��د،
انفاقكردندسرمايههایمالیوجانیخودشانرادر
اينراهگذاش��تند.اينهاباكسانیكهبعدادرعرصه
انقالبظاهرمیشونديكساننيستند.اولئكاعظم
درجهيعنیخداوندمتعالدرجهومقامكس��انیكه
پيشكس��وتاندازآغازدرراهمبارزهگامبرداشتند
اينهاموقعيتشانخيلیباالستبنابراينازلحاظ
شخصيتانقالبیآقایپرورشرحمهاهللعليهجزو
پيشكسوتانومبارزانیاستكهازاولدرعرصهاين

انقالبگامبرداشتند.
مندرسال56درجريان19دیكهصحبتكردم،
درنتيج��هآنمراتبعيدكردندب��هخلخال،بعداز
خلخالبهسقز.ايشانمخصوصابرایمالقاتبنده
آمدندهمبهخلخالآمدندهمبهس��قزوهروقت
همكهمیآمدباجمعيتیهمراهش��انازاصفهان
میآمدند.صحبتهايیمیش��دآنفكروفرهنگ
انقالبیدرحركتايش��اندروجودايشاندرحرف
هایايشاندرسطحبس��يارباالظاهروآشكاربود.
خلخاليكمرتبهآمدنددرس��هچهارماهكهآنجا
بودمولیازخلخالكهبهس��قزرفتيمقدمبهقدم
انقالبپيش��رفتمیكرد،مردمگرمترآمدند.چند
دفعهبامردماصفهان،درس��قزازشهرهایمختلف
ب��رایديدنمام��یآمدنداماازاصفه��انبيشاز
همهشهرهامیآمدند.مخصوصايادمهستكهآن
اشعاریكهمنگفتهبودمدربارهانقالبشهرهاكه
»زهرسوانفجارآيد/صدایانزجارآيد/خزانرفت
وبه��ارآيد/هدفنزديكمیگردد«ايناش��عاری
اس��تدربارهتمامش��هرهاكهدرآنحركتسهم
داش��تند.خالصهازلحاظادبیوفرهنگیچوندر
سطحباالبودندايناشعاررامیخواندمخيلیازاين
اشعارتمجيدمیكردند.درخلخاليكمرتبهودر
سقزچنددفعهديدنمنآمدندباچندتاازاهالی
محت��رماصفهانخيلیبامحبتيكطوریبودكه

گاهیايشانبهبندهدلگرمیمیدادند،درمبارزات
وتبعي��دیخ��ودمكهبودموهيچوقتهمدس��ت
خالینمیآمدند.يكیازصفاتايش��انهماينبود
كههميشهبرایمالقاتمنكهمیآمدند،هدايايی

هممیآوردند.فراموشنمیكنم.
بنابرايناوليننقطهدربارهشخصيتانقالبیايشان
اس��تكهازپيشكس��وتهاومجاهدانیبودندكه
ازاولدرراهمب��ارزاتانقالب��یگامبرداش��تنددوم
شخصيتفرهنگیايش��ان،ازجهتتعليموتربيت
چونخودش��انازلحاظعلميتدرس��طحباالدر
فرهن��گب��االبودن��ددرتعليموتربيتش��اگردان
فراوانیچندينسالزحمتكشيدندكهبراینمونه
جنابعالیيكیازآنهاهس��تيدازطرفینشاندادن
چهرهاس��المنابكهباانقالبهم��گامبود.ازاين
جهتازاستفادهازقرآنوازاحاديثاهلبيتبرای
نشاندادنچهرهاس��المناب،ازطرفینشاندادن
چهرهاستكبار،صهيونيسمها،جناياتآنهاخالصهدر
دوجبههدرفرهنگكارمیكردند.همچهرهاسالم
رابراس��اسآياتق��رآنوفرهنگاهلبيتعليهم
السالمنشانمیدادند؛همچهرهاستكباروكسانی

كهدربرابراسالمهميشهدشمنیدارند.
ام��روزه��مازلحاظفرهنگیهماندش��منیباقی
است.تاآخرعمرافرادبسياریراباقلموبيانتربيت
كردوتعليموتربيتيكیازكارهایبس��ياربزرگو
شايستهايشانبود،دراصفهانجلساتیترتيبداده
میشدبرایانقالبايشانآنجاسخنرانیمیكرد.

بس��يارسخنانعالیواينس��خنانرابرایمانقل
میكردند.اينش��خصيتفرهنگیايش��انبوداما
شخصيتسياس��ی،بعدازاينكهانقالبپيروزشد
پستهایسنگينمسئوليتهایسنگينوبزرگ
راب��هعهدهگرف��ت،گاهیدرقوهمقنن��هدرآنجا
ش��خصيتشظاهرمیش��دكهچقدراينشخص
دقيقاس��تدرمس��ائلمربوطبهقانونگذاریدر
عرص��هقانونگذاریوق��وهمقننهخدمتمیكرد.
گاهدرقوهمجريهخدمتكردحتیدرشورایعالی
دفاع،خالصهدرچندعرصهآقایسيداكبرپرورش
رحمهاهللعليهشايستگیخودشراويژگیخودش
رانشانداد.درمجلسبودندكهازبندهدعوتشده
بودبروميكبحثاخالقیداش��تهباشم،كسیبود
كهدراينكارپيشقدمبودودرتشويقماوخالصه
يكفردس��اكتوخاموشوبیتفاوتنبودند.يك
ف��ردتاثيرگذارونقشآفرينوازلحاظفرهنگدر

سطحبسيارباالبود.
ازلحاظسياس��تبسياربس��يارباتدبيروازلحاظ
مبارزاتجانخودرادركفدستگذاشتهبودودر
مبارزاتزمانطاغوتحاضربود.ايشانيكفردی
بودكهب��اتمامتوانمندیخودشدرراهانقالبگام

برمیداشتومبارزهمیكرد.
برمابس��يارالزماستكهآثارايش��انرافراموش
نكني��م.آنچهماندهبهكتابت،بهنوش��تهيافيلمها
نشانبدهيم.ديدنهميناينهاخيلیاثرگذاراست.
مخصوصادرنسلدوموسومانقالبدرجوانانكه

يكفردیچقدرمیتواندتاثيرگذارونقشآفرين
باشد.واقعايكیازافرادیاستكهخيلیتاثيرگذار

ونقشآفرينبود.
يكمردبس��يارمخلصیبودكاره��اراچونبرای
خداانجاممیدادحرفوحركتوكارهايشبس��يار
تاثيرگذاربود،دومازلحاظحسنمعاشرتوحسن
اخالقب��امردمبازيكفردنمونهایبودند،س��وم
ازلح��اظتواضعدرعينحالكهدارایش��خصيت

وااليیبودندبسيارمتواضعبودند.
ايناستكهخيلیالزماستكهمافراموشنكنيم
آثارايشانعملكردايش��انسرمشقبرایبسياری

ممكناستكهقراربگيردوبايدهمقراربگيرد.
برایايشاندعامیكنمواميدوارمشماهمبتوانيد
آثارنيكیازايشانبگذاريدكهسرمشقبرایجوانان

ماباشدانشاءاهللتعالی.
 

حاج علی انسانی
نظامیگنجویدرس��وگاشعرالشعرامیگويد:»بهخود
گفتمكهخاقانیدريغاگویمنباش��د/دريغامنش��دم
آخردريغاگویخاقانی.«مانمیخواس��تيمدربارهمرگ
شهادتگونهايشانصحبتیداش��تهباشيم،اماباالجبار
عرضمیكنمكهحقيربهايشاندورادورارادتداشتمتا
اينكهشبیدرمنزلآقایجوادافخمیدرمحضرمرحوم
آميرزااسماعيلدوالبی،جلسهدوستانهومحفلجمعو
جوریبودومنخدمتشانشرفيابشدم.ديدمحضرت
آقایپ��رورش»رضواناهللتعالیعليه«روبهرویآميرزا
نشس��تهاندوايشانداشتندسخنرانیمیكردندوايشان
عاشقوارمثلاينكههمدردخودراپيداكردهبودند،چشم

دوختهبودندومثلابربهارگريهمیكردند.
ايش��اندرآنجاازمادلربايیكردواينباعثشدكهبعد
ازچندجلسهباايشانحشرونشرپيداكرديموبعدهم
ازايش��اندعوتكرديمكهعصرهایجمعهبهمنزلما
تشريفبياورندوآشنايیماقدریبيشتریشد،اماگفت:
»میگريزمزآشنايیها/بسكهمیترسمازجدايیها«.به
هرحالجلس��اتیراازايشاندعوتمیكرديمومردمبه
فيضمیرس��يدند.تمامافرادیكهپایسخنرانیايشان
مینشستند،واقعاًمس��تفيضوبهقولخودشانمست

فيضمیشدند.
تااينكهروزیازبنيادش��هيدبهمنزنگزدند.درآنجا
میخواس��تندكاروانیرابهسویحجاعزامكنند.كاروان

نباید آثارش فراموش شود
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حبیب اهلل عسکراوالدی *

لََكفِیاَلنََّهاِر َوْطأًَوأَْقَوُمقِياًل؛إِنَّ نَاِشَئَةاللَّيِلِهیأََشدُّ إِنَّ
َسْبًحاَطِويال

ازويژگیهایاينسرداربزرگفرهنگیكشوروانقالب
اس��المیمعلم،قاریقرآنومفسرقرآنبودناست.من
هداي��تش��دماينف��رازازكالمخداراك��هاولينباراز
ايشانتفسيریشنيدمدراينجاكهنكوداشتاينمفسر
عارفقرآنهست،استفادهكنموتمسككنيم.خداوند
میفرمايدكهپديدهش��باّنناشئةالليلهیاشّدوطئا
واقومقيالپديدهشبگامهایتورااستوارمیكندسخن
توراريش��هدارمیكند،قویمیكن��د،پيامبر،»اّنلك
فیالنهارس��بحاطويال«پيامبرتودرروزشنایطوالنی
داری،اولينبارمناينتفس��يرراازايناس��تادمفس��ر
عارفداشتم؛خواستمكهعرضبكنميكیازجنبههای
فوقالع��ادهاس��تادپرورشتهّذبوتهجدوتوس��لبود.
همينطوركهتوس��لرافرمودند،توسلبهحضرترضا

عليهالصلوهوالسالم،تهجدايشاندرطولمدتیكهمن
توفيقهمراهیباايشانراداشتم،)مندرشورایمركزی
حزبجمهوریاسالمیهمراهايشانبودم،دردودورهاز
مجلسبهخصوصدورهچهارمكهايش��انعضوهيئت
رئيسههمبودندونايبرئيس،مندرخدمتايشانبودم،
درمناطقمحرومهمچونبشاگرد،چندشبانهروزرادر
خدمتايشاندرالیَكَپرهامیگشتيمكهمحرومبيابيم(
درتماماينمراحلتهجدايشانراشاهدبودم.بزرگانكه
بحمداهللمس��تغنیهستند،منبهجوانترهایمجلس
میگويميكیازويژگیهایپرورشش��بگرفتنوروز
رس��اندن،بود.نهآنكه»ِمنعندی«آنچهازنزدخودش
بافتهداش��توآنچهازديگرانيافتهداش��ت.اينراشب
هن��گامبرایبرنام��هروزشمیگرفت.همهمس��ئوالن
بايدبداننداگرش��بنگيرند،روزكفگيرشانبهتهديگ

میخورد؛بافتههاويافتههانمیشود.
ببينيداي��نبندهصالحخ��داچگونهش��بگرفتههارا
برروزرس��انهابهعمقجامعهتزريقمیكند.منهمراه
اس��تادپرورشدرروزنامهرس��الت)وجنابآقایدكتر
توكلیهماينجاتشريفدارند(باهمدرتاسيسرسالت،
بهوسيلهچهارفقيهبوديم؛چگونهايشانآنجادلسوزی
میكردوچگونهايشاندرشورایمركزیحزبجمهوری
اس��المیتاللوودرخش��شداش��ت،چگونهدرشورای
مركزیمؤتلفهاسالمیخاضعانهجلساتراادارهمیكرد.
پرورشتهجدوتوسلشوخودفراموشیاشازامتيازاتش
بودكهمندرطولاينمدتسیوخردهایساليافتم.

منقبلازانقالبزندانبودموتوفيقآش��نايیباايشان
رانداش��تم،آشنايیباايش��انتوسطدكتربهشتیبود.
مننامیكهبرایپرورشدرذهنمهس��ت،ازاينطول
معاشرتهاهست،تصويريكعارفسالك،يكانسانی
كهواقعاتالشدرگرفتنمعارفازچشمههایاصلیدارد.
مث��اليكخاطرهایراايش��انازخوابراجعبهآيتاهلل
عالمهطباطبايینقلمیكردكهمندرخواببهعالمه
طباطبايیعرضكردمشمادريككتابتانرسيديدبه
يكجايیوگفتيداينرانمیدانم،دريككتابديگرتان
همبازبهچيزیرس��يديدفرموديداينرانمیدانم،من
س��والمايناس��تكهحاالپسازاينهمهگذش��تآيا
میداني��دآنيكیاولیچیبود؟آي��امیدانيدآنيكی
دومیچیب��ود؟مرحومآيتاهللعالم��هطباطبايیدر
خوابعنايتیبهايش��انكردندوگفتن��دآنیكهدرآن
كتابنوش��تمنمیدانمحااله��منمیدانم،آنیراكهدر
كتابدومنوشتمكهنمیدانم،حاالهمنمیدانم؛اماشما
بداني��دمنايننمیدانمراهمنمیدانم.واقعااثرتربيتی
عالم��هطباطبايیدرايش��انبهصورتیبودكهايش��ان
خودرافراموشمیكرد،درتهجدمیگرفتودرتوس��ل

ساماندهیمیكرد.
پ��روردگاراآنچهاينبندهصالحت��ودرراهدينتودرراه
سامانبندگانتوكوششكردهبهاحسنوجهقبولبفرما
* سخنرانی در مراسم بزرگداشت استاد پرورش 
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ويژهجانبازانبود.اينجوركهش��نيدمبهايش��انگفته
بودندش��ماچهكس��یراانتخابمیكنيدكهدرآنجااز
عهدهبربيايد؟وايشانحقيررامعرفیكردهبودندواين
سعادتیشدكهمندرطولسفرخدمتايشانبودمودر
آنسفرازبياناتايشانوازخرمنفيوضاتشانخوشهها
چيدم.بعضیازمواقعسواالتیرامطرحمیكردموايشان
جوابمیدادند.درس��تبهياددارمكهروزیبهايش��ان
گفتمش��مادردورهچهارمكهكانديداش��ديدوانتخاب
نش��ديد،منخيلیخوشحالشدم.بهنظرخودمايشان
باس��يروسلوكومراتبیكهداشتند،وظايفنمايندگی
يكقدریمانعكارشانمیشد.ايشانباحالفوقالعاده
آرامومطمئنیفرمودند:»بهفضلخداسالهاس��تكه
هيچچيزیمراخوشحالياغمگيننكردهاست.«مناول
اينحرفراسرسریگرفتم،ولیبعددرخودمفرورفتم
كهاينچهفرمايشیاس��تكهايشانكردند.هردهنی
نمیتوانداينحرفرابزند.هركدامازمادرطولشبانهروز
چندينباردراثرپيشامدهایگوناگونعصبانیياغمگين
میشويم،ولیايشاندرچنينمقامسلموتسليمیقرار
گرفتهاند.فرمودندعمده،خدمتاس��توبهعزيزیشما
قسمكهچهرياستجمهوریباشد،چهمعلمیدرابرقو،
برایمنيكساناست.انسانبايدبهوظيفهاشعملوبه

مردمخدمتكند.
ديدمايش��انچهروحسرشاریدارندوچقدروارستهاند.
بعدازيكیدوروزبهايش��انعرضكردم:آقاجان!ماچه

كنيمكهبهاينمقامبرسيم؟چهمراحلومراتبیراطی
كنيمكهبهاينجابرسيمواينآرامشدرمامصداقپيدا
كند؟وچونديدنداصرارمیكنم،فرمودند:كاردشواری
نيس��ت.نزديكترينراهنمازهایدلشبورياضتهای
فراواننيست.عرضكردم:پسچيست؟فرمودند:فقط
ي��ككالم،خودمانرادراي��ندنيامالكچيزیندانيم.
تمامنزاعها،گرفتاریها،دادگستریها،دعواهاوبرخوردها
برس��رايناستكهبش��رخودشرامالكمیداند.اسم
من،پس��تمن،صدایمن،ش��عرمن،آوازهمن،آبروی
منو...اگرانساناينهاراازناحيهخداوندديدخودشرا

مالكنمیداند.
درهرموردیكهايش��انكهاحساسمیكردكهفردی
درمقابلاس��المونظامايس��تادهاس��ت،راستقامت،
صبور،شجاع،مس��تدل،پُر،بامحتوا،بالحنهایكوبنده
ومقالههایبسيارروش��نگرانهمیايستاد.مردمازايشان
اينچيزهارامیدانند.اماازجنبههایمعنویوس��يرو
سلوكهایاينمردوارتباطاتیكهداشت،خبرندارند.

طیپنجس��الیكههمسايهايش��انبودم،باصدایاذان
تأثيرگذارايش��انازخواببيدارمیش��دم.آقایپرورش
كتومبودندونمیخواستندكسیمتوجهشودكهايشان

دارنددرچهمرحلهایسيرمیكنند.
ايشانبرایكتاب»دلسنگ«بزرگواریكردهومقدمه
نوشتهاند.مندرمقدمهنوشتهبودمكهتخلصنمیآورم،
چراكهمتنوحاشيهازخودآنذواتمقدساست.چرا

آنرابهخودنس��بتبدهم؟نوش��تهبودمازمننيست
وعنايتخودشاناس��ت.مقالهرابهايشاننشاندادمو
گفتماالنخواهندگفتاحسنت!چهبویعرفانیازاين
شعرمیآيد.باريكال!ديدمخيلیعادیفرمودند:كاشاين
رانمینوشتی.ايشانمیفرمود.معنایبعضیازاالحقرها
االكبراس��ت.بهش��دتازمطرحش��دنخودشانحذر

داشتند.عالمیمخصوصبهخودداشتند.
بههمهروضههاعالقهداشت،امابهنامحضرتزهرا)س(
جورديگ��رینگاهمیكرد.بهمجردآنكهنامفاطمه)س(

بردهمیشدشانههايشمیلرزيد.

عرفان مستتر پشت سیاست

خود را فراموش کرده بود
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سید مسعود شهیدي

پسازانتشارمخفيانهنوارهايدرسواليتفقيهامام)ره(
دراواخردهه40موضوعواليتفقيهبهتدريجبهموضوع
اصليپژوهشپژوهش��گرانمتدينومبارزتبديلشد،
كسانيكههموارهمصممبودندهمهابعادزندگيفردي
واجتماعيومبارزاتيخودرابااسالموقرآنهماهنگ
كنند.آنهادراينمرحلهازانقالبباموضوعبسيارمهمي
ك��هتماميزندگيآيندهآنه��اراتحتتاثيرقرارميداد
روبهروش��دهبودندوبايدتكليفشرعيومذهبيخود
راباآنروش��نميكردند.اس��تادپرورشبهعنوانيك
پژوهشگرقرآنيازجملهكسانيبودكهوارداينميدان
شدوسالهايمتماديبامراجعهبهمنابعاصليوتفاسير
وتاريخصدراس��المومراجعهبهاس��اتيدمختلفحوزه
سعيكردمعناومفهومواليتفقيهوجايگاهآندرنظام
اعتقادياس��المودامنهوعملكردآنوموقعيتآندر
مجموعهآموزههاياسالمرادريابدوآنرابرايجامعهاي

كهبهشدتبهآننيازداشتتبيينكند.

ايش��انمحصولس��الهاتحقيقهمهجانبهخودراطي
س��خنرانيها،مقاالتوكتابهاييبهتدريجدراختيار
عالقهمن��دانقرارميدادوذهنه��اوقلبهارابرايفهم
كاملتروپذيرشبنيانيترايناصلمهماعتقاديوعمل

بهآنمهياميساخت.
ايش��انبااس��تنادبهبيشازپنجاهآيهقرآنواحاديث
بس��ياروداليلمحكموقويكهبرايهرانسانمنصف
ودلس��وزقابلقبولبوداصلاساس��يواليتفقيهرابه
اثباتميرس��اندوازآندفاعميكرد.ايش��اندركتاب
مردانآنجلسباتاكيدبرآيهاليساهللباحكمالحاكمين
منش��اءاصليحكومتراذاتمقدسربوبيدانس��تهو
تصريحميكنداسالمحاكميتاهللوحاكميتقانوناهلل
برجامعهبشريرامبناقراردادهوبااتكابهآنحكومت
پيامبرانواولياياله��يرابهعنوانتكليفيالهيمقرر

فرمودهاست.
ايش��اندركتابنبردنورون��ارهمينموضوعرابهطور
مش��روحترموردبحثقراردادهمنشأواليتوامامترا
صفاتربوبيپروردگاردانس��تهوارادهخداوندبرايقرار
دادنخليفهايدرزمينراسرآغازتحققحكومتالهي

درجامعهبشريوسرآغازامامتنورميدانند.
ايش��اناستكبارورزيدنشيطاندرس��جدهبهانسانو

درخواس��تاوازخداوندبراياغوايانسانرانيزسرآغاز
امامتناردرسراسرتاريخمعرفيميكند.

   قال فبعزتک الغوينهم اجمعین 
اس��تادپرورشدركتابنبردنوروناراولينبرخوردآدم
وابليسوسپسبرخوردهابيلوقابيلراسرآغازتقابل
تاريخيحقوباطلوتقابلجبههنورباجبههناردانسته
بااس��تنادبهآياتقرآني،اي��نرودرروييرااصلثابتو
دائميحاكمبرتاريخبش��رمعرفيميكند.ايشانوجود
ام��امناردربرابرامامنورووجودحزبش��يطاندربرابر
حزبخدارامشيتيحكيمانهوبستريرشدآفرينبراي
نوعانساندانستهوتصريحميكند:تقابلتاريخيگروه
خداوگروهش��يطانكهبرسراس��رتاريخسايهافكنده
انسانمومنبهواليتالهيرادرصحنهعملودرميدان
دشوارمقابلهباشيطانبهمراحلكمالمعنويوايمانيو

باالترينمراتبقربالهينائلميكند.
بنابرتاكيدايش��اندركتابنبردنورونارتقابلهابيلو
قابيل،ابراهيمونمرود،موسيوفرعون،عيسيوقيصر،
محمد)ص(وابولهب،علي)ع(ومعاويه،حس��ين)ع(و
يزيدهمهدراينتحليلقرآنيقابلتعريفاستوهمه
درتداومهمانتقابلش��يطانباواليتالهياس��ت.در
حقيقتش��يطانوآدمدرزميندريكپيكارتاريخي
دائميقرارگرفتهاندكهاينتقابلدرهردورهتاريخيو
درهرعصروزمانيبهشكليبروزوظهورخواهدداشت.
ايش��انباصراحتمقابلهكنونيايراناس��الميباكفرو
اس��تكبارجهانيراتداومهمانتقابلتاريخيامامنورو
امامناردانستهمخاطبينخودرابهشناختعميقتراين

واقعيتمهموسرنوشتسازفراميخوانند.
ايشاندرسخنرانيسالروزوالدتاميرمومنانعليعليه
الس��المباورودبهجزئياتبحثواليتفقيهيافتههاي

قرآنيخودرااينگونهبهافكارعموميارائهميكنند:
واليتريش��هدرامام��تداردوامامتاص��لاعتقادي
ش��يعهاستامامتيعنيبعداجرايينبوت.اماموظيفه
دارداس��المرادرجامعهپيادهكند.بههمينعلتهمه
طاغوته��اوغارتگرهاومس��تكبرهادرمقابلاوقدعلم
ميكنند.اسالمتاوقتييكمجموعهسخنهايخوب
وقوانينخوبباشدخطريبرايغارتگرانجهانيندارد
وليوقتيقراراستقوانينالهياجراشودوعدالتالهي
محققگرددشمشيرهابهروياسالمكشيدهميشود.

محمدبنعبدالكريمشهرستانيمورخودانشمندبزرگ
قرنشش��مپسازعمريتحقي��ق،دركتابمعروفو

معتبرخودمللونحلميگويد:
»بهرويهيچيكازارزشهاياسالميشمشيركشيده

نشدهآنگونهكهبهرويامامتشمشيركشيدهشد«
بهرويتوحيد،بهروينبوتوبهرويخودقرآناينگونه
شمشيركشيدهنش��ده،علتآنهمروشناستچون
قرآنقانوناس��تووقتياجرايينشوداثرينداردولي
امامتاجرايقانوناس��تاجرايقرآناس��ت،حكومت
قرآناس��ت.نبيخبرراميگيرد،رس��ولخبرراابالغ
ميكندوليامامتاستكهبايدآنارزشهايالهيرادر
جامعهپيادهكند،بههميندليللبهتيزحمالتدشمن
متوجهامامتاس��ت.درطولتاريخ،دشمناناسالم،با

امامتوواليتبيشازهرچيزديگردشمنيورزيدهاند.
البتهاصلواليتوحكومتيكمسئلهفطريوبديهي
اس��توهمهجوامعميپذيرندكهاگرقرارباش��دنظم
وقانونوامنيتدرجامعهايوجودداش��تهباش��د،بايد
حكومتوحاكمومديريتوجودداشتهباشد.عقيدهبه
نبودنحكومتيكعقيدهآنارشيستياستكهحتياگر
تحققپيداكندمردمبهسرعتازآنبهستوهميآيند.

درص��دراس��المودرتم��امدورانهايپ��سازآنهمه
مسلمانانبرايناعتقادبودهاندكهجامعهبايدحكومت
داشتهباشدامادرتعريفحكومتوحاكماختالفنظر
وجوددارد.قرآنكريمكهدربس��ياریازآيات،قانونو
حكمودس��تورحكومتياستبراساسايننيازفطري
وبديه��ي،حاكمتعيينميكن��دوميگويدالنبياولي
بالمومنينمنانفسهميعنيپيامبربهتريناجراكننده
استوبرمردمواليتداردآياتمتعدديدرقرآنوجود
داردكهواليتپيامبربرمردمراموردتاكيدقرارميدهد
ياايهاالذينآمنواطيعوااهللواطيعوالرس��ولواولياالمر
منكميادرآيهديگرالمومنينوالمومناتبعضهماولياء
بع��ضپسقرآنن��هتنهااصلوالي��تراپذيرفتهبلكه

مصداقآنراهممعينكرده.
نق��شواليتدراس��المنق��شحياتياس��تامامرضا
عليهالس��المدرم��ورددورانغيبتفرمودن��د:اگردين
سرپرستينداشتهباشدمتروكميشودواسالمازميان
ميرود.آياجايگاهومقامامامتوسرپرستيباايننقش
حياتي،پسازپيامبرتعطيلميش��ود؟باداليلبسيار
محكماثباتميشودكهبارفتنيكفردمقاموجايگاهاز
بيننميرودبلكهفردديگريمتصديآنمقامميشود.
ايناصلدرهمهدنيادرموردهمهمقامهاومسئوليتها
يكامربديهياست.اگرچهپيامبرسزاوارترينفردبراي
اينمقاماس��تول��يوقتيازدنيارفتمق��امواليتو
سرپرس��تيازدنيانميرود.متجاوزازهزارحديثوجود
داردك��هپيغمبراك��رم)ص(بهصورته��ايگوناگون
جانشينخودرامعرفينمودهوفرمودهاندكهپسازمن
عليبنابيطالب)ع(جانش��ينووصيمناست،بعداز
عليراهممعينكردهاندكهجايآنبحثاينجانيست
وشماميتوانيدبهكتابالغديرعالمهامينيكهبااستناد
بهكتبومنابعاهلس��نتاينمسئلهرااثباتكردهاند
وب��هكتابعبقاتاالنواروصدهاكتابديگركهدراين
زمينهنوش��تهشدهمراجعهكنيدوامابحثاصليامروز

مربوطبهدورانغيبتاست.
زمانامامتائمهس��پريشدهوحاالكهبهارادهخداوند
آخرينپيشوايمعصومبايدبرايمدتزمانيغايبباشد،
آياامامتوسرپرستيجامعهاسالميتعطيلميشود؟آيا
بايداجرایقوانيناجتماعياس��الممتوقفشودياادامه

پيداكند؟
مسئوليتاجرايقوانيناسالمومقاماجرايياسالمرااز
زمانپيامبرتازمانغيبتامامعصر)عج(دنبالكرديم
ومعلومش��دكهحكومتوامام��ت،بخشحياتيدين
استامابرايدورانغيبتكهدسترسيبهاماممعصوم
وجودنداردمس��ئلهامامتوسرپرس��تيامتاسالمي
چگونهخواهدبود؟اينجااختالفاتحتيدربينبرخياز

شيعيانوجوددارد.

گزیده ویراستاریشده از کتب، مقاالت و سخنرانیها؛

والیتفقیه از دیدگاه استاد پرورش

استاد پرورش سالهاي 
متمادي با  مراجعه به منابع 
اصلي و تفاسیر و تاریخ صدر 
اسالم و ... سعي کرد مفهوم 
والیت فقیه را براي جامعه اي 
که به شدت به آن نیاز داشت 
تبیین کند.
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افرادزياديتاكنونعليهواليتفقيهسخنگفته،مقاله
نوشتهوكتابمنتشركردهاند.البتهنقدهاياصليمربوط
بهچندكتابمحدوداستوبقيهمنتقدينهمانمطالب

رابهشكلهايمختلفتكرارميكنند.
انتقادهاياصليعليهواليتفقيهمواردمشخصياست

كهسعيميكنيمدراينجلسهآنهارامطرحكنيم.
اوليناشكالايناستكهميگوينداسالممجموعهاياز
عباداتفردي،مسائلاخالقيوتربيتياست.تعليمات
عرفان��يوتوج��هدادنبهمبدأومعاداس��توكاريبه
كارسياس��توحكومتنداردواساس��اامرحكومترا
بهخودمردمواگذاركردهاس��تودخالتيدرآنندارد.
ميگويندكاراسالمايناستكهمردمراازجهتفردي
رشددهد،آنهاراباخداومبانيتوحيدوباقيامتآشنا
كند،باعباداتفرديآشناكندامادرموردحكومتنظري
نداردوآنرابهخودمردمواگذاركردهكهباعقلعملي
خودشانبههرنحويصالحدانستندحكومتتشكيل
دهندوامورخودرابهس��امانبرسانند.ميگوينداينكه
اموريككش��ورچطورحلوفصلشود،خيابانكشي
ونصبچراغراهنماييدرس��رچهارراههاچگونهباشد
اينرااسالمدخالتنميكند.نتيجهعمليايناستدالل
ايناستكهحكومتوامامتازاسالمحذفشود.آنها
دانستهياندانستهچيزيراازاسالمحذفميكنندكه
براساسسخنامامرضاعليهالسالمكلاسالمراازانتفاع

وبهرهدهيساقطميكند.
بايدازاينآقايانسوالكرداگراسالمفقطاخالقفردي
وعباداتفرديواحكامفردياستپساينهمهاحكام
اجتماعيقرآندرموردجنگوجهادوحدودوقصاص
ودياتوتعزيراتبرايچيس��ت.اگراسالمفقطمسائل
فردياستپسچراخداونددرقرآنتصريحفرمودهكه
پيامبرواليتدارد،اخالقفرديوبياناحكامشرعيكه
نيازبهواليتندارد.عالوهبراينمگرش��مااطالعنداريد
كهپيامبردرمدينهحكومتتاس��يسكرد.اگرقراربود
فقطراجعبهمبدأومعادواخالقوعبادتسخنبگويد
ورابط��همردمباخداراس��اماندهداينهمهزحمتو
تالشوزجروش��كنجهوتهديدوتحريموتبعيدبراي
چهبوداينهمهجنگهاوغزواتوشهيدهابرايچهبود.
بديهياس��تكهحكومتوامامتريش��هدرقرآندارد
وبديهياس��تكهپيامبرحكومتتاسيسكردهاست.
وقتيدرمقابلايناس��تداللق��رارميگيرندميگويند
پيامبروظيفهابتدايينداشتحكومتتشكيلدهدبلكه
ازروياضط��راروبهجهتاينكهمردمرش��دكافيبراي
تشكيلحكومتنداشتندپيامبراينكاريراكهبهمردم
مرب��وطبودبراياينكهاينباربرزميننماندخودانجام
داد.بايدپرس��يداگرتشكيلحكومتازسويپيامبراز
روياضطراربودونهازرويتكليفخداييچرادهسال
بعدكهمدينهيكشهربزرگمسلمانانبودبازهمپيامبر

برايجانشينيخودحضرتعلي)ع(رامعرفيكرد.
پاسخبس��يارضعيفآنهاايناس��تكههنوزهممردم
نميتوانستندحكومتتشكيلدهندوحاكمتعيينكنند.
وپيامبردوبارهازروياضطرارحاكمتعيينكردند.سوال
ميكنيمآياتازمانامامدوازدهمهمكهچندصدسال
زمانبودبازهممردمنميتوانستندحاكمتعيينكنند
كهپيامبرامامانامترامعرفيكردند.ميگويندبلهمردم
نميتوانس��تندوباربرزمينافتادهبودوامامانمعصوم
بدونآنكهوظيفهالهيداش��تهباشندبرايامامتاقدام
ميكردند.هرش��نوندهمنصفيمتوجهميشودكهاين

پاسخهاقانعكنندهنيست.

از ديگ��ري گروه
واليت مخالف��ان
فقيهميگويندما
امامتوواليتو
حكوم��ترابراي
امامهاي و پيامبر
معصومت��ازمان
غيب��تامامعصر
)عج(قبولداريم
وچونش��ناخت
خداورسولخدا
ازم��ردمبيش��تر
استاينحاكمان
الهيراهمتاييد
ميكنيمولياين
واليتقابلتسري
ب��هدورانغيبت
نيست.آنهاضمن
توهينوناسزابه
مرحوممالاحم��د
نراق��يميگويند
واليت اوپايهگذار
فقيهبودهاس��ت.
در اي��نس��خن
حاليبيانميشود
ك��هباي��كنگاه
س��ادهب��هتاريخ
معاص��رمتوج��ه
ميش��ويمقبلاز
طرحواليتفقيه
ازسويمالاحمد
نراق��ي،مي��رزاي
ش��يرازيحك��م
تحري��متنباكورا
ص��ادرك��ردهكه
اي��نحك��ميك
مت��ي حكمحكو
واعم��الواليتو
امامتبودهاست.
براي فقه��ا همه
خودش��انچنين

واليتيراقائلاند.اي��نواليترااماممعصومبرايفقيه
تعيينكرده.وقتيفرديازامامرضاعليهالس��المسوال
كرد،اگرشماراهممانندپدرتانزندانكنندودسترسي
بهشمانداشتهباشيمچهكاركنيمامام)ع(تاكيدميكنند
حتمادينبايدقيموسرپرستداشتهباشدواالمتروك
ميشودواسالمازبينميرود.امامصادق)ع(فرموددر
چنينشرايطيبايدازبينخودتانكسيراكشفكنيد

كهآنشخصحاللوحراممارابشناسد.
طبيعياستكسيكهحاللوحرامخدارابشناسدغير
ازفقيهكسديگرينيس��ت.امامصادق)ع(فرموداين
شخصرابهعنوانسرپرستخودتانقراردهيد.»فاني
جعلتهعليكمقاضياً«مناينفرديكهحاللوحرامما
راميشناسدوشمااوراكشفكردهايدبهعنوانقاضي

برايشماقرارميدهم.
يكيازمنتق��داندركتابخودميگويدمااينحديث
ابوخديج��هراقب��ولداري��مناقلينحديثهمبس��يار

محكمانداماحضرتفرمودهمنچنينكس��يراقاضي
قراردادمنهحاكمدراينجاهماينآقابهمرحومفاضل
نراق��يتوهينهاييميكندوميگويداوتفاوتقاضيو

حاكمرانفهميده.
باكمالتأسفاينآقايمنتقدآنقدرانصافنداشتهكه

استاد پرورش در مورد خواص 
نگراني بزرگی راهمواره مورد 
تاکید قرار مي داد که آنها 
وخانواده هایشان به قدرت و 
ثروت آلوده شده و طبقه فاسد 
جدیدي را تشکیل دهند و در 
مقابل ولي فقیه قد علم کنند.
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بقيهحديثراكهبهضرراس��تداللاوبودهحذفنكند.
درادامهحديثآمدهاستواياكمانيخاصمبعضكمبعضا
اليالسلطانالجائراينجاديگربحثقاضيمطرحنيست
بحثس��لطانوحكومتاس��ت.ميفرمايددردعاوي
خودتانپيشطاغوتهانرويدنبايدكارتانبهسلطانجائر
كشيدهشودكسيرابرايخودتانانتخابكنيدكهديگر
نيازيبهسلطانجائرنداشتهباشيد.همهكارحكومتكه
قضاوتنيستحضرتكلمهحاكمراهمبهطورصريحبه

كارميبرند.
وقتيسوالميكننددرزمانغيبتچهكنيم،ميفرمايد
مراجعهكنيدبهكس��يكهحديثمارابشناسدسپس
ميفرمايداينفردراكهحديثماراميشناس��دوشما
اوراكشفكرديدمناوراحاكمبرشماقراردادم.آيااز
اينصريحترميتوانحكومتوواليتفقيهرابيانكرد؟
البتهبازهمآنهاكهقصدشانمخالفتاستشبههديگري
ميآفرينن��دوميگويندحاكممعناهايمختلفيداردو

بايدببينيممرادازحكمچهنوعحكميبودهاست.
لغتشناس��انتصريحكردهاندكهدراينحديث،حاكم
همانواليواماماس��تكهاستداللهايمفصلدراين

مختصرنميگنجد.
آخريناش��كالمهميكهمطرحش��دهايناس��تكه
ميگوين��دمالص��درايش��يرازيحكيمبزرگش��يعه
بي��انكردهكهآنفقيهيك��هدررواياتبهاواختيارات
گستردهايدادهشدهازنفوسكملهاستكهبهخزانگه
علمربوبيپيوستهواينامكانفقطبرايبرخيازفقهابه

وجودميآيدنهبرايهمهفقها.
كسانيكهايناشكالرامطرحميكنندتوجهندارندكه
بااستنادبهس��خنمالصدرااصلواليتفقيهدردوران
غيبتراپذيرفتهوتاييدكردهاندواينكهتعدادفقيهاني
كهبهاينمرتبهازعلمميرسندكميازياداستتاثيري

دراصلموضوعواليتفقيهندارد.
مخالفينواليتفقيهيكاس��تداللعقل��يراهمبراي
اثباتس��خنخودموردتاكيدق��رارميدهندوآناين
اس��تكهميگويندبرايادارهاموريكجامعهمديريت
علميموردنيازاستنهمديريتفقهي.اينكهكجابايد
خيابانكشيكنيموكجابايدچراغراهنمانصبكنيمو
ترافيكراچطوركنترلكنيممسايلتخصصيوعلمي
استنهسائلفقهيپسمردمبايدبرايادارهامورخود
يكمديرباتخصصعلميانتخابكنند.ايناستداللآنها
درحقيقتيكمغالطهاستزيرادرهيچكشوريحتي
كشورهاييكهبراساسدموكراسيحاكمتعيينميكنند
ش��خصاولحكوم��تدرامرخيابانكش��يوترافيك
تخصصندارد.اوبايدبهكلياتاموربپردازدوكارشناسان
بهامورتخصصيميپردازنددراسالمهمهمينطوراست
مبانيحكومتراخداامرفرمودهامورعاديرابهمردم
واگ��ذاركردهتابامتخصصينآنهاراحلكنندوفرموده
امرهمشورابينهممسائلشهري،مسئلهماليات،مسئله

ترافيك،امرهماست.
وليفقيهكلياتام��ورواحكامالهيرامراقبتميكند
وام��ورعاديراخودمردمتش��خيصميدهند.خداوند
نفرمودهامراهللشورايبينهم،فرموهامرهمشوريبينهم،
امرخداباوليخدااس��توامرهمبامردماس��ت.واليت
فقيهدرحقيقتواليتفقهاس��توطبيعياس��تكه

واليتفقهفقطبوسيلهفقيهميتواندمحققشود.
بس��ياريازانتقادهاواشكالهامبنايعلمينداردودر
حقيقتبرايصافكردنخردهحسابهايسياسياست
واالنظام��يكهتصريحميكندحاكمبايدحتمامتكي

ب��هرأيمردمباش��دوويژگيهاياوه��معلموعدلو
آگاهيبهزمانومكاناس��تچهاش��كاليدارد.كجاي
دنياگفتهاندرئيسجمهوربايدعادلباشد؟كدامرئيس
جمهوردنياعادلاست؟ميگويندرئيسجمهورها،چون
بارأيمردمانتخابمیشوندموردپذيرشهستند.مگر
وليفقيهبارأيمردمتعييننشده؟چرابيجهتباآن

مخالفتميكنيد؟
دراينجااس��تادپرورشخاطرهايراازمجلسخبرگان
قانوناساس��يب��رايمردميكهازاتفاق��اتداخليآن
مجل��سبياطالعبودندبهاينص��ورتبازگوميكنند:
شهيدبهشتيدرپاس��خبهبنيصدركهواليتفقيهرا
ديكتاتوريناميدهوموجبتش��نججلسهشدهبودطي
يكبيانمستدلومنطقيگفتواليتفقيهازديدگاه
مايعنيحكومتيكهباانتخابمردمتشكيلشودودر
رأسآنوليقرارداردكهجزءذاتاوعلموعدلاست.
اگريكذرهازعدلخارجش��ودخلعميشودواگرعلم
اونقصانگرفتخلعميشوداينحكومتچهتناسبي

باديكتاتوريدارد؟
اس��تادپرورشبادردمنديتمامميگويدامامبزرگوار
ماكهشاهدبوديمدرايندنيانهارثيگذاشتنهميراثي
وزندگيشجزمبارزهوش��كنجهواذيتوآزاروتبعيد
وغربتنبودآمداصلالهيامامترااحياكرد،چرابايد
عدهايجاهالنهاوراموردحملهقراردهند؟چرابحثهاي

علميوفقهيراآلودهبهاغراضسياسيميكنند؟
دعوادعوايفقهينيس��تدعوايسياس��ياست.اصل
حرفش��انايناس��تكهچراحكومتدستتوباشدو

دستمننباشد.
اينكهمرتبتكرارميكنندواليتفقيههيچس��ابقهاي
دراس��المنداشتهوامامخميني)ره(آنرااختراعكرده
وبعضيازآنهاكهكميباس��وادترندميگويندمالاحمد

نراقيآنرابوجودآوردهحرفعجيبياست.
ت��اكنونهيچكدامازعلمايبزرگ،واليتفقيهرانفي

نكردهان��د.حت��يآيتاهللخوئ��يوديگرمراجعتقليد
همي��نكهمرجعيتراقبولكردهانديعنيواليتفقيه
راقب��ولكردهاندزيرامرجعيتبخش��يازواليتفقيه
است.اگرواليتنداشتنميتوانستمرجعتقليدباشد
وفتوادهد.برس��راص��لاليتفقيههيچاختالفيبين
علماوجودنداردوبحثهاييكهگاهمطرحميش��وددر
موردمحدودهواليتاس��تنهاصلآنبعضيازفقهاءبا
تاكيدبرموضوعبس��طيدحوزهآنرامحدودتروبرخي
ديگرحوزهراگستردهترميدانندامثالميرزايشيرازي
ومالاحم��دنراقيهممعتقدندفقيهاگربس��طيددارد
بايدحكومتتشكيلدهدبايدحكومتمقابلراساقط
كندوحاكميتاس��المرااعمالكند.امامبزرگواراولين
كس��يبودكهاينوظيفهالهيراانج��امدادوحكومت
تاسيسنمود.استادپرورشدراينسخنرانيبهتحقيقي
كهاخيرادرقمانجامشدهاشارهميكنندوميگوينددر
اينتحقيقحدودچه��اردهقرنهمهفقهايبزرگيكه
معتقدبهواليتفقيهبودهاندسالبهسالمشخصشده
وحتينامشيخانصاريهمذكرشدهاست.سپسايشان
بهاصليترينسواالتمربوطبهواليتفقيهاينگونهپاسخ
ميدهند.مهمترينسوالايناستكهآياواليتفقيهبا
واليتاهلبيت)ع(يكس��اناستيادرمراتبمختلف

قراردارد.
بايدباصراحتوروشنيگفتدرفرهنگاسالميواليت
فقي��هوواليتاهلبي��ت)ع(دربعدواليتهيچفرقي
ندارنداگرچهازنظررتبهصاحبواليتفرقدارند.مثل
واليتپيامبراس��توواليتخداكهايندوواليتهيچ
فرق��يباهمندارند.اگرخدايمتعالفرمانيدادواجب
استانجامدهيمواگرپيامبرهمفرمانيدادواجباست
انج��امدهيموايندوهيچتفات��يباهمندارنددرحالي
كهمقامهايكساننيست.علمخداباعلمپيامبردريك
حدنيست.همينطورواليتپيغمروواليتاميرمومنان
يكساناستيعنيدرفرماندادنوپذيرشمردمهيچ
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تفاوتيندارند.درحاليكهمقامپيغمبرباالتراست.واليت
اميرمومنانهمباواليتديگرائمهاطهار)ع(يكس��ان

استوليمقامآنهايكساننيست.
واليتمعصومين)ع(وواليتفقيههميكساناست،در
فرم��اندادنوتبعيتمردمهيچتفاوتيوجودندارد.اما
بديهياستكهرتبههادريكسطحنيست.فقهاييهم
ك��هدرطولتاريخفتوادادهاندومردمتبعيتكردهانداز
نظرعلميدريكس��طحنيستندوليدرتبعيتمردم
هيچتفاوتينيس��توهمهيكساناند.استادپرورشدر
سخنرانيبرايجانبازاناينمفهومراصريحتروروشنتر
بيانكردهوگفتهاند:حوزهواليتاولياءخداهمانحوزه
واليتخدااس��ت.امرونهيآنها،امرونهيخدااس��ت،
تمكي��ندربرابرآنهاتمكينكردندربرابرخداس��تو
س��رپيچيازفرمانآنهاس��رپيچيكردنازفرمانخدا
اس��ت.فاذاحكمبحكمنافلميقبلمنهفانمااس��تخف

بحكماهلل.
ايشاندرسخنرانيبرايبسيجيانتصريحميكنند:

روحانيتدرزمانغيبتامامزمان)عج(همانحركتي
رادنبالميكندكهامامزمان)عج(ميخواس��تنددنبال
كنندوآنتحققامامتنوردرزميناس��ت.امروزايران
اس��الميمناديامامتنوراستودنيايكفرواستكبار
مناديامامتناراس��توايندوقهرادرمقابليكديگر

قراردارند.
استادپرورشدرسخنرانيسالروزوالدتامامعليعليه
السالمبردشمنشناسيتاكيدنمودهوتوجهمخاطبان
راب��هخصومتهاييكهعليهاص��لواليتفقيهجريان
داردجل��بميكنند.ايش��انكهباكمكدوستانش��ان
تمام��يحملهه��ا،تخريبه��اوتوهينه��ا،تهمتها،
شبههآفرينيهايرسانههايمعاندداخليراظرفشش
م��اهجمعآوريكردهاندبابرش��مردنآنهامخاطبانرا
ازس��ادهلوحيوخوشخياليبرحذرداشتهوتصريح
ميكنندبامشاهدهبرخيپيروزيهانبايدبگوييم»ذهب
السيئاتعني«يعنيدشمندستازدشمنيبرداشتهو
خطريماراتهديدنميكند.ايشانبااينگزارشتكان
دهن��دهبهمخاطباينآگاهيراميدهندكهدش��من
ازغلفتماس��وءاس��تفادهكردهوحتيدردرونبرخي

رسانههايداخلكشورپايگاهزدهاست.
استادپرورشدرتحقيقاتقرآنيخودمخالفتهاييكه
دردرونجامعهودربينخواصباواليتوامامتفقيه
صورتميگيردبررسيكردندواصليترينعلترامنيت
وغروروخودپرستيميدانندوآنرابتپرستيجاهالنه

خواندهودركتابجاهليتميگويند:
ش��گفتاكهاين»خود«تاچهحدقدرتطلباستكه
درمقاب��لحكومتخ��داپرچمميافرازدوش��گفتتر
آنكهدرتالشاس��تتاحاكميتخداراازصحنهخارج
كند،استادپرورشخطاببهكسانيكهگمانميكنند
درميانراهتبعيتازوليفقيهوراهتبعيتازشيطانراه
سوميوجودداردكهراهاعتدالوميانهاستحديثامام
صادق)ع(رايادآورميش��وندكهفرمودالحكمحكمان
حك��ماهللوحكمالجاهليه.دوراهبيش��تروجودندارد.
اگرحكماهللگردننهادهنش��دآنچهباقيميماندحكم

جاهليتاست.
ايش��انآيه36سورهزخرفرانيزيادآوريميكنندكه
فرمود.منيعشعنذكرالرحمننقيضلهشيطانافهو
لهقرين،آنكهازيادخداوجبههخدادورشدشيطانرا
بااوقرينوهمنشينقرارميدهيمدراينآيهنيزتصريح

ميشودكهراهميانهايوجودندارد.

بي��نجبههنوروجبههناربينامامنوروامامناريكيرا
بايدانتخابكرد.ايناستادفرهيختهدرسخنرانيبراي
مديراندرموردعاقبتكارمخالفانوبيعتش��كنانبا
ذكرنمونههاييعبرتآموزعاقبتسوءافراديمثلشيخ
عليتهراني،بنيصدر،قطبزادهوسيدحسينخميني
نوهامامرايادآوريميكنندكهدراثرمخالفتباوليفقيه
ازاوجمحبوبيتوعزتبهحضيضذلتوبدناميسقوط
كردند.خيانتگناهبزرگیاست.حضرتعليعليهالسالم

باالترينخيانتراخيانتبهوليميدانند.
اس��تادپرورش18-17سالقبل،برخيازافراديراكه
درپس��تهايمهميقرارداشتندوظاهرالصالحبودند
خائنميدانستندوعاقبتسوءآنهااينشد،كهامروزاز
تريبونراديواسرائيلسخنميگويندوديگرآبروييبراي

آنهاباقينماندهاست.
استادپرورشدرموردخواص،بزرگانومسئوالنكشور
دونگرانيبزرگراهموارهموردتاكيدقرارميدادند.اول
آنكهآنهاوخانوادههايش��انبهقدرتوثروتآلودهشده
وطبقهفاس��دجديديراتشكيلدهندودرمقابلولي
فقيهقدعلمكنند.ايشاندرهمانسالاولانقالبكه
هنوزچنينمس��ائليدربينمسئولينوجودنداشتبا
بهرهگي��ريازهش��دارهايق��رآن،درمجلسخبرگان
قانوناساس��يدريكبياناستدالليوبااستنادبهآيه
ياايهاالنب��يقلالزواجكانكنتنتردنالحياهالدنياو

زينتهافتعالينامتعكنواسرحكنسراحاجميال.
خطرخانوادههايفاس��دوآقازادههايفاس��درابههمه
هشداردادندوسعيكردندباتصويبقانونمانعبروزآن
شوندنگرانيدومايش��انكهدرسخنرانيبرايمديران
موردتاكيدبيش��تريقرارگرفتكمطاقتيمس��ئولين
دربرابرس��ردوگرموتلخوش��يرينواليتبودآنهاكه
خودرادوس��توهمراهوهمسنگررهبرميداننداگردر
اثرخطاييتوبيخشوندنبايدمسيرواليتمداريراتغيير
دهند.بلكهبايدخطايخودراجبرانكنندايش��انكه
ازنزديكبامسئوالنبلندپايهكشورآشنابودنداعتقاد
داشتندبخشيازكجرويهاوانحرافهاوبهجبههدشمن

نزديكشدنهاازهميننقطهضعفآغازشده.
درآنس��خنرانيتصريحكردنداگردردورانغيبتامام
زمان)عج(سردوگرموليخداراپذيراباشيمايناميد
هستكههنگامظهور،تحملسردوگرمحجتخدارا

داشتهباشيمورستگارشويم.
دربحثواليتفقيههش��دارمهماس��تادپ��رورشبه
مخاطبيناينبودكهدش��منبافشاراقتصاديودادن
وع��دهوعيدهادرصدداس��تجامع��هرادرحمايتو
تبعيتازوليفقيهدچارترديدكند.ايشاندرسخنراني
س��الروزوالدتامامجواد)ع(سرنوشتعزيزتريناقوام
نزدخداوندرايادآورش��دندكههنگامتحديداقتصادي
كمطاقت��يكردندوبهپيامبرخ��ودگفتندولنتصبر
عليطعامواح��دوبااينگرايشكهبهرفاهپيداكردند
وب��اغفلتازفرهنگايثاروفداكاريوجهاد،بتدريجاز

باالتريندرجاتعزتبهذلتوخواريمبتالشدند.
اس��تادپرورشدرآسيبشناس��يجبههي��ارانواليت،
تحقيقاتگستردهايدرقرآنداشتنداصليتريننقطه
ضعفراضعفدرتبعيتواطاعتدانس��تهوتبعيترا
نهفقطيكتكليفش��رعيمهمبلكهيكعاملتغيير

سرنوشتمعرفيميكنند.
ايشاندرس��خنرانيحزبجمهورياسالميبااستناد
ب��هآيهقلانكنتمتحبوناهللفاتبعونييحببكماهللبه
ايننكتهبسيارحيرتانگيزتوجهميدهندكهتاقبلاز

تبعي��تازولي،مامحبخداونديموخداوندمحبوبما
استامااگرازوليتبعيتكنيمخداوندمحبماميشود
ومامحب��وبخداوندخواهيمبود.تبعيتكردنازولي
كهدرحقيقتعملكردنبهحكمخداونداستچنين

معجزهبزرگيرادرسرنوشتماپديدميآورد.
ايشاندرس��خنرانيحزبجمهورياسالمياطاعتو
تبعيتعمليراش��اخصواليتمداريودوستيباولي

معرفيميكنند

   ان ول�ي محمد من اطاع اهلل ...  و ان عدو محمد 
من عصي اهلل 

اس��تادپرورشگاميفراترازاطاعتراهمبهيارانش��ان
توصيهكردهانداطاعتاگرچهشرطالزمبرايوفاداريو
واليتمدارياستامااصحابخاصدرمرحلهايباالتراز
اطاعتند.استادپرورشدرمراسمسالگردشهدايهفتم
تيراينخاطرهرانقلكردندكهش��هيدبهشتيبهمن
گفتمابايددراينانقالبمثليارانامامحس��ين)ع(
هنگامنمازظهرعاشوراباشيموخودراسپرباليامامو
رهبرمانقراردهيمتاتيرهاييكهبهسوياورهاميشود

بهمااصابتكند.
شهيدبهشتيگفتمناينتصميمراگرفتهاموتاآخربر

اينتصميمباقيخواهمبود.

استادپرورشكهعمريرادرپژوهشهايقرآنيگذرانده
واص��لواليتفقي��هرادرعمقآياتق��رآنواحاديث
مش��اهدهكردهوآنرادرنظامفك��ريواعتقاديخود
جايدادهبودوقتيروش��نفكرانغربزدهحتيدرداخل
مجلسخبرگانقانوناساسيعليهواليتفقيهشروعبه
جوسازيكردهوآناصلمترقيقرآنراضدارزشمعرفي
ميكردن��دوحتيدرمقطعيدراوهمطمعورزيدندو
برايشدامگستردندتامثلبعضيديگرازمسئولينبه
آنهابپيونددودرمقابلوليفقيهقرارگيرد،باهوشياري
تمامدستآنهاراخواندوبهآنهاگفتاينقبريكهبر

سرشگريهميكنيدخالياستومردهايندارد.
آنگاهپشتتريبونمجلسرفتوحاصلهمهتحقيقات
قرآنيخودراوهمهاعتقاداتدينيخودرادريكجمله
خالصهكردوباگردنيافراشتهوصداييرساگفت:واليت
فقيهاصلدينيمااس��تومنش��رعاخودراموظفبه
تبعيتازوليفقيهميدانموآنچهبگويدمنآنرابراي

خودمواجباالطاعهميدانموبهآنعملميكنم.

استاد پرورش گفت
 ما باید در این انقالب 
مثل یاران امام حسین )ع( 
هنگام نماز ظهر عاشورا 
باشیم وخود را سپر بالي 
امام و رهبرمان قرار دهیم 
تا تیرهایي که به سوي او 
رها مي شود به ما اصابت 
کند. 
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از خدمات كمتر بیان ش�ده مرحوم پ�رورش، ايفای 
نقش ايش�ان در ش�ورای عالی دفاع اس�ت. حضور 

ايشان در اين شورا  منجر به چه خدماتی بود؟
البتهآشنايیاينبندهحقيربااستادعالیمقاممرحومآقای
پرورشقسمتیمربوطبهقبلازپيروزیانقالباسالمیبود.
درزمانیكهبندهدوراندبيرستانرادراصفهانمیگذراندم
وپایس��خنرانیهایویدركانونتوحيدوجاهایديگر
میرفتم.ولیقس��متاعظمآشنايیبندهبااينشخصيت
مؤمن،انقالبی،ش��جاع،خردمندومتقیبهماههایقبلاز
پيروزیانقالباسالمیدراصفهانوبعدازپيروزیانقالب
اسالمیوتشكيلسپاهپاسداراندردورانمجلستدوين
كنندهقانوناساس��یجمهوریاس��المیوسالهایدفاع
مقدسوپسازسالهایدفاعمقدسبرمیگردد.قسمت

عمدهاشبهبعدازپيروزیانقالباسالمیبرمیگردد.
بهمن58كهبنیصدررئيسجمهورايرانش��د،حضرت
امامرضواناهللتعالیعليهحكمفرماندهیكلقوارااسفند
ماههمانس��ال58،ب��هویدادند.يعنیزمانیكهجنگ
شروعشدبنیصدرهفتماهبودكههمرئيسجمهوربود
وهمفرماندهكلقوابود،درش��ورایعالیدفاعباش��روع
جنگدوتفكرودوخطسياسیبهوجودآمدهبودويك
خطسياس��یعمدتاًبهدنبالراهكارسياس��یوسازشو
كنارآمدنباآمريكايیهابود.اينخطسياس��یرابيشتر
بنیصدررهبریمیكردومیگفتمانمیتوانيمعراقیها
راازس��رزمينايرانبيرونكني��موبايدبرويمبامذاكرات

سياسیوراهكارسياسیمشكلراحلكنيم.
خ��طمقابلاينخطتفكرحضرتام��ام)ره(بود.آنقدری
كهدرذهنمهست؛سهنفربهطورشاخصدرمقابلتفكر
بنیصدربودندبااينعنوانكهملتماوانقالباسالمیاين
ظرفي��تراداردوامامبزرگوارمانمیتوانداينجنگرااز
طريقمقاومتوجهادفیسبيلاهللبهپيروزیبرساند.مقام
معظمرهبریكهآنزمانبهاتفاقشهيدچمرانبهعنوان
2نماين��دهحضرتامام)ره(درش��ورایعالیدفاعبودند.
همچنيندرآنزماناستادپرورشوشهيدمحمدمنتظری
دونمايندهایبودندكهازمجلسش��ورایاسالمیباحكم
امام)ره(درجلس��اتشورایعالیدفاعشركتمیكردند.
درحقيقتاينسهبزرگواريعنیحضرتآيتاهللخامنهای،
شهيدمحمدمنتظریواستادعلیاكبرپرورشآنخطامام
)ره(راكهمیگفتندباجهادوبامقابلهكردنمیتوانيمما
عراقیهاراازسرزمينمانبيرونكنيم،نمايندگیمیكردند.
امادرموردنقشش��خصآقایپرورشدرش��ورایعالی
دفاع،شايددرشورایعالیدفاعيكیازكسانیكهمحكم
وبايكروحيهانقالبیبابنیصدربرخوردمیكردمرحوم
پرورشبود،ضمناينكهيكمنطقواستداللقویوخوبی
همداشتوآدمیاهلكالمومنطقوسيدبزرگواریبود.
بهطورخاصدرشكس��تنحصرآبادان-كهخودمنآن
زمانفرماندهعملياتجنوببودموطرحشكستنحصر
آب��ادانراتهيهكردهبودي��م-طرحعملياترابرديمودر
جلس��هش��ورایعالیدفاعكهدرپايگاهشكاریدزفولبا
حضورآقایبنیصدررئيسجمهوروفرماندهكلقوایآن
زمان،شهيدفالحیرئيسستادمشتركارتشومرحوم
زهيرن��ژادفرماندهني��رویزمينیارتش،ش��هيدفكوری
فرماندهنيرویهوايی،آيتاهللهاش��میرفسنجانی،مقام
معظمرهبری،شهيدچمرانوازمجلسهمشهيدمحمد
منتظریومرحومپرورشتشكيلشد،ديدمآقایپرورش
يككيفبزرگیهمراهشهس��توگفتم��ناينرااز
تهرانبرایش��ماهديهآوردهام،ولینمیدانمچيست.من

آنرابازكردمديدميكموشكدراگوناست.
»دراگون«يكموش��كضدتانكب��ود،حاالاوايلجنگ
همهس��ت،اصلقضيهاينموشك»دراگون«يكیخود

موشكشويكیهمدوربينشبود.ايندوربينیبودكهبه
ماهديهدادوآمديمدرجلسهشورایعالیدفاع.آنطرح
مابرایشكستنحصرآبادانباكمكمقاممعظمرهبری
وكمكآقایپرورشهمانجاتصويبشد.البتهبنیصدر
مخالفتهايیمیكردكهموردقبولواقعنش��دومرحوم
آقایزهيرنژادكهفرماندهنيرویزمينیبود،گفتكهاين
طرحمالس��پاهاستوبايستیبالش��كر77خراسانكه
مسئوليتمنطقهرادارد،هماهنگیشود.ولیطرحتصويب
شدوهمينطرحبعدازفراربنیصدر،يعنیدرپنجممهر
ماهسال60،باهماهنگیارتشمنجربهآزادسازیآبادان

ازمحاصرهشد.
اينايستادگیواينبرخوردبسيارخوببودومقاممعظم
رهب��ریوآقایپرورشدري��كجبههبابنیصدرمقابله
كردندوباعثشدكهاينطرحتصويبشودوبهفضلالهی
وباهماهنگیس��پاهپاسدارانولش��كر77خراساندر5
مهرماهسال60آبادانكهدرحقيقتاولينپيروزیبزرگ
ماآنهمبعدازفراربنیصدرازايرانبود،بهوقوعبپيوندد.
درموردمسائلاصفهاندرآستانهپيروزیانقالباسالمی
وتش��كيلكميتهدفاعشهریوپسازآنسپاهپاسداران
انقالباس��المیهمينقدربگويمكهآقایپرورشمحور
جوانان،نيروهایانقالبیومحورمنتهیيكمبارزهتوامبا

عقالنيتسياسیبود.
میداني��دانقالبهایديگرینيزدرجه��انرخداد،مثال
انقالباكتبرروسيه1917،انقالبچين1949،انقالبكوبا
1959،اماانقالباس��المیمايكیازتفاوتهايیكهباآن
انقالبهایديگرداشت؛يكیازبعدايدئولوژيكومردمی
بودنانقالباسالمیبودويكیاينكهماتاپيروزیانقالب
اسالمیتعدادشهدامانكمبودوواقعاًاينباخردمندیو
هوشمندیانقالبيونانجامشدهبودويكیازخصوصيات
حضرتام��ام)ره(وانقالبيونیمثلآقایپرورشاينبود
كهانقالبباكمترينخس��ارتوباكمترينآسيبپذيری

كشورپيروزشد.

آقای پرورش در تش�کیل س�پاه پاس�داران استان 
اصفهان چه نقشی داشت؟

آق��ایپ��رورشمظهرعقالني��تسياس��ی،خردمندیو
دورانديش��یبود،آق��ایپرورشضمناينك��هدرسهای
اس��المیتفس��يرقرآنودرسهایانقالبیمیدادولیاز
عقالنيتدورانديش��یآيندهنگریبهرهمندبودوبس��يار
انس��انبااحتياطیبودوزمانیكهانقالبپيروزشدآقای
پرورشدرتش��كيلكميتهدفاعشهریدرهمينخيابان
كمالاسماعيلوبعدسپاهپاسدارانتقريبامحوربودوعده
زي��ادیازجوانهایانقالبیاصفهانهمانروز22بهمن
س��اواكاصفهانراگرفتندوكميتهدفاعشهریتشكيل

دادندكههمينكميتهدفاعشهریبود.
3-4ماهكهگذش��تازتهرانچندنفریآمدندكهاينجا
رابهس��پاهپاس��دارانتبديلكنند.آق��ایپرورشنقش
محوریدرتعيينش��ورایس��پاهاس��تاناصفهانداشت
كهآقایحجتاالس��الموالمسلمينسالكفرماندهسپاه،
بندهفرماندهعملياتسپاه،شهيدمهندسحبيبخليفه
سلطانیمسئولآموزشسپاه،آقایحسينرضايیمسئول
واحدتبليغات،حاجآقایابطحیمسئولامورمالی،آقای
ناصرمدديانمسئولتداركات،يكآقايیهمبودمسئول
اطالعاتش��دكهنمیخواهماس��مشراببرم،چونبعداً
مش��كالتیراآفريدوآقایپرورشومرحومدكترواعظی
اوليناس��تانداراصفهانهمانجاآنشوراراتاييدكردندو
همينشوراهمشورایسپاهپاسداراناصفهاننامگرفت.

آق��ایپرورشحماي��تمیكردوانصافاًهميكش��ورای
مستحكمومتشكلازانسانهايیكههمخطاماموبايك
بينشسياسیبود،سپاهاستاناصفهانجزومستحكمترين
س��پاههابودوآقایپرورشمرتببهاينسپاهسرمیزدو

حمايتمادیومعنویمیكرد.

ارتباط آقای پرورش با آيت اهلل بهشتی چگونه بود؟
دررابطهباارتباطاس��تادپرورشباشهيدعالیمقامدكتر

سردار سرلشگر سید یحیی صفوی:

مرحوم پرورش در شکست 
حصر آبادان نقش ويژه داشت

بیشتر رزمندگان او را با نام »آقا رحیم« می شناسند و از جمله جوانانی است که استاد را از سخنرانی های قبل از انقالب شناخته 
است.  خاطرات او از استاد آن قدر هست که نتوان در چند دقیقه بدان اکتفا کرد و از این رو ناگزیر به جنبه های کمتر شنیده 

شده، یعنی نقش مرحوم پرورش در یاری رساندن به دفاع مقدس متمرکز شده ایم. 
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بهشتیمظلومومقاممعظمرهبریمنهمينقدرخاطرم
هستكهزمانیكهشهيدبهشتیمیآمدنداصفهانودر
خانهخودش��اندرخيابانیكهاس��مقديمششاپوربود-
حاالنمیدانماسمشراچهگذاشتهاند-مابهاتفاقآقای
پرورشخدمتآيتاهللش��هيدبهشتیمیرسيديميامن
آنزمانكهدانشجویدانشگاهتبريزبودم،هرازچندگاهی
كهمیآمدمتهرانومیخواستمبرومخانهآقایبهشتیو
مسائلمرامطرحكنم،ازكانالآقایپرورشوقتمیگرفتم،
بينآقایپرورشباآيتاهللشهيددكتربهشتیيكارتباط

بسيارصميمیبود.
مثالدرجنگكردستانبازماازكانالآقایپرورشخدمت
آيتاهللشهيددكتربهشتیكهآنموقعرئيسديوانعالی
كش��وربودمیرس��يديم.آنموقعقوهقضائيهنداشتيمو
ايندوبزرگواردرمجلسش��ورایاسالمیبرایحمايتاز
رزمندگانبسيجيانوپاسدارانوبرایحمايتازخطامام

انصافانقشوروابطبسيارصميمیوعالیداشتند.

شخصیت آقای پرورش را چگونه توصیف می كنید؟
دررابطهباشخصيتعرفانیومعنویاستادپرورش،اينها
راآدمنمیتواندزيادبيانكند.ولیواقعاآنقدریكهمن
درككردمآقایپرورشبهمعنیواقعیيكانسانمخلص
صادقاهلتهجدبود.يعنیمعارفقرآنیراكهدرتفسير
قرآنايش��انبيانمیكردياحديثورواياتیكهايش��ان
میخوان��ديابرخورد،اخالقومنِشايش��انكههيچوقت

غرورازخودشنشاننمیداد،نمونهبود.
انس��انیبودكهآنمبانیعرفانناباسالمیراكهتجلی
آندراخالقورفتارودرانديش��هسياس��یودرنورانيت
قلببود،داش��ت.ماآننورانيترادرصورتوسيرتاين
بزرگ��وارمیديديمومنحقيقتاًبهاينافتخارمیكنمكه
آقایپرورشنقشمعلمیماراداشتواگردرحالحاضر
يازمانجنگتوانستيمخدمتیكنيمنتيجهتربيتآقای
پرورشاس��ت،زيراشعاعنفوذیايش��انيكشعاعواقعا

وسيعیبود.
آقایپ��رورشخانهایدرنيرویهوايیارتشداش��تكه
ماهرازچندگاهیخدمتايش��انمیرس��يديمومسائل
سياس��ی،جنگوبعدازجنگرامطرحمیكرديم،انصافاً
آيندهنگریايش��انخيلیخوببودوباآنقلبنورانیكه
داشتتااندازهایمسائلآيندهرامیتوانستتحليلكندكه

چهاتفاقاتیممكناسترخبدهد.

مقابله ای ك�ه آقای پرورش با ملی گراها داش�تند 
چطور بود؟

وقت��یاصلواليتفقيهدرمجلسخبرگانمطرحش��د،
طيفهایليبرالهاوملیگراهاازجملهبنیصدربهشدت
باايناصلمخالفتكردندوازجملهشخصيتهايیكهبه

دفاعازاصلمترقیواليتفقيهصحبتكرد،ايشانبود.
دراوايلجنگبنیصدرحاضرنبودكهس��پاهپاسدارانو
بسيجيانرامجهزكند،يعنیيكسالحهايیمثلآرپیجی
هفتكهآنموقعبرایماخيلیمهمبودرابهمانمیداد.
دراينميانكس��یكهازتجهيزس��پاهپاسدارانحمايت
میكردآقایپرورشومقاممعظمرهبریبودند،منيادم
هس��تاولينپارتیآرپیجیهفتیكهازخارجخريداری
شدوواردتهرانشدباحمايتمقاممعظمرهبریوآقای
پرورشدوقسمتشدويكقسمترابهسپاهپاسدارانو

يكقسمترابهارتشدادند.
درشروعجنگتحميلیدراستانخوزستانكهعراقیها
تانزديكیاهوازآمدهبودند،مابهتعدادانگشتاندستهم
آرپیجیهفتنداشتيم،يعنیپاسدارهاوبسيجیهاشبها
درسوس��نگردوحميديهمیرفتندوبهتانكهایدشمن

میرس��يدندولیصبحكه
میآمدندآنتفنگهایژ3
رارویزمي��نمیزدندوبه
بندهایكهفرماندهعمليات
بودممیگفتن��داينتيرژ3
درتانكفرونمیرود،حداقل
ي��كآرپیجیهف��تبهما
بدهي��د.برایم��اآرپیجی
هف��تآنموقعخيلیمهم
بودوآقایپرورشدرتدارك
وتجهيزوحمايتازبسيج
وسپاهپاسدارانوهمچنين
جهادس��ازندگیيكنقش

محوریداشت.
ب��ازدررابطهباع��زلبنی
صدرهمآقایپرورشمؤثر

بود،يكمطلبیكهمنخاطرممیآيدايناستكهآقای
پ��رورشدركن��اركارهایعقيدتی،سياس��ی،فرهنگیبا
گروههایمسلحمجاهدفیسبيلاللهیكهقبلازانقالب
فعالبودارتباطداش��ت.مثالًدوتاازاخویهایمن،آقای
س��يدسلمانصفویوآقایمصطفیصفوی،گروهمسلح
توحي��دیصفوعدهایديگركهس��الحوموادانفجاری
وگروهمس��لحبودند،اگردرزمانش��اهدستگيرمیشدند
بدونترديداعداممیش��دند.آقایپرورشهمدرتدارك
وتهيهس��الحومهماتبهاينهاكم��كمیكردوهمبا
اينهاجلساتمخصوصیرابرایكسانیكهجهادمسلحانه
میتوانندانج��امدهند،برگزارمیكرد.يعنیآقایپرورش
اينروحيهرادركناراينكارهایعادی،جلس��اتمخفی،
جلساتسياسی،جلس��اتانقالبیوبرایجهادمسلحانه

عليهرژيمشاهنشاهیسازماندهیمیكرد.
منهمي��نجادررابطهباآيتاهللش��هيدبهش��تیهم
عرضكنم،منازدانش��گاهتبريزآم��دهبودم.گفتمآقاما
يكعدهایازدانشجويانتبريزهستيمومیخواهيمدست
بهمبارزهمس��لحانهبزنيم،آيابهمااج��ازهمیدهيديانه.
آنبزرگوارگفتتامرحلهجمعآوریسالحومهماتشما
مجازهستيد.ولیهرنوععملياتنظامیوهرنوعانفجارو
هرنوعكاریكهبخواهيدباسالحانجامبدهيدبايدمجوز
آيتاهللخمينی)ره(رابگيريد.گفتيمآقاماكهبهامام)ره(
دسترسینداريم.ايشانفرمودندازمناجازهبگيريد.يعنی
ايش��انباكمالقاطعيتوش��فافيتبهماگفتاسلحهو
مهماتجمعكنيد،ولیاگرخواستيدعملياتانجامدهيد

بايدمجوزبگيريد.
همانزمانمارفتيمپيشمرحومآقایمهندسبازرگان.
ویيكش��ركتمهندس��یدرخيابانش��اهرضا)خيابان
آزادی(داش��ت.همينسوالراازمرحوممهندسبازرگان
كردم،آق��ایمهندسبازرگانگفتاي��نچهفكرخامی
است؟شماچهكاربهس��الحومهماتداريد؟شمابرويد
معلمش��ويد،اگرتوانستيديككالس��یراخوبتدريس
كنيد،بعدازيكسالبياييدپيشمنتابهتانبگويمكهچه

كاركنيد.ببينيدايندوتاتفكراست.
اينهايیكهمیگويمبرایسال56است،يكیتفكرانقالبی
بودكهش��هيدبهش��تیياآقایپرورشداشتندودركنار
كارهایفكریوعقيدتیبهفكرجهادمسلحانهوسرنگونی
نظامشاهنش��اهیبودندويكفكره��ممرحوممهندس
ب��ازرگانو...بود،البتهآدمموم��نونمازخوانیبود.ولی

خبدوتافكربود.
موقعیكهدفاعشهریراتشكيلدادهبوديموعضوگيری
میكرديم،هيچحقوقینداشتيم.اوالًلباسماشخصیبود،
يعنیحتیلباسهمبرایپاسدارانماننداشتم،حقوقهم

نداش��تيمكهبدهيم.مرحوماستادپرورشبهمن50هزار
توماندادوگفتاينرابهپاس��دارانكهشبانهروززحمت
میكشند،بدهيدومابههرپاسداریخواستيمهزارتاهزار

وپانصدتومانبدهيم،هيچكسیواقعاقبولنكرد.
جوانانیمثلحسينخرازیوسيدعلیبنیلوحیگفتند
م��اآمديمجانمانرابرایانقالبوبرایاس��المبدهيم.ما
برایحقوقنيامديم،طوریشدكهماآن50هزارتومانرا
داخليكجعبهحلبیدراسلحهخانهایكهآقایحسين
خرازیمسئولاسلحهخانهبود،نصبكرديم.درآنهمباز
بودوگفتيمهركسیپولاحتياجداردبيايدازاينبردارد
حاالسال58است،حدودابيشازيكماهطولكشيدتا

اينپولتمامشد.
منخاطرمهستيكجوانخوبیآمدهزارتومانبرداشت.
دوهفتهبعدديدمدويستتومانرابرگردانده.گفتمآقای
فالنیچ��راپولرابرمیگردانی؟گفت:منخرجیام800
تومانبود،200توماناضافیآوردم.ببينيداوالًمخارجچه
جوریبود،مخارجيكماه800تومانبود،ثانياًاخالصاين
بندگانخدا.بعداًهمكهخواس��تيمحقوقبدهيموسپاه
تشكيلشدحقوقپاس��دارانما2هزارتومانبودكهاگر

ازدواجمیكردند2هزارو500تومانمیشد.

آقای پرورش برای تشکیل سپاه پاسداران و در نظر 
گرفتن آن در قانون اساسی نقش داشت؟

ايش��اندرتدويناص��ل150قانوناساس��یكهمربوط
بودبهتشكيلس��پاهپاسدارانانقالباسالمیبرایحفظ
دس��تاوردهایانقالباسالمینقشداشت،بازبنیصدرو
طيفهایليبرالوملیگراهامخالفتجدیكردندبااينكه

سپاهتشكيلشود.گفتندارتشهست.
درمتنمذاك��راتكاملمجلسخبرگانقانوناساس��ی
آمده،انصافاًآقایپرورشكهخودشسابقهكارباگروههای
جوانانمجاهدمس��لحراداش��توقبلازانقالبخودش
ه��مدرتمرينهایتيراندازیباكلتش��ركتمیكرد،آن
جايیكهبحثتأسيسسپاهپاسدارانواصل150و151
بود،يكدفاعمنطقیوهوش��مندانهایكردوسنگتمام

گذاشت.
انصافاًامثالبندهوطيفبزرگیازجوانانانقالبیاصفهان
خودشانرامديونانديش��ه،تفكر،اخالق،رفتاروآنبعد
معنویوپرورشیوبعدمعلمیايناستادبزرگوارمیدانيم.
آقایپرورشمعلمديروز،امروزوفردایجواناناينمرزو
بوممیتواندباش��دواينهاسخنانچنددقيقهایيكیاز
شاگردانايناستادفرهيختهبودكهخوددرحالحاضربه
مقامدستيارومشاورعالیفرماندهكلقوانايلآمدهاستو
افتخاراتخودرامديونپايهفكریانقالبیخودمیداندكه
ازسرچشمههایتربيتیامثالپرورشهاشكلگرفتهاست.
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در حزب جمهوری اسالمی و پس از آن در مؤتلفه 
شما با مرحوم پرورش ارتباط تنگاتنگی داشتید، 

شروع اين آشنايی از كجا بود؟
درس��ال1341درمجم��عتحقيقاتیكهب��اآيتاهلل
شهيدبهشتیداشتيموراجعبهحكومتاسالمیبحث
میكرديم،بانامآقایپرورشآشناشدم.خاطرمهست
كهمرحومآيتاهللبهشتیازايشانباتجليليادمیكرد.
بعدازآغازنهضتامامبهتدريجكهپيشآمديم،باتوجه
ب��هاينكهاصفهانهمپايگاهمؤث��ریدراينقضايابود،

آشناييمانبيشترشد.

در م�ورد فض�ای سیاس�ی اصفه�ان در آن زمان 
و تاثیرگذاری ش�خصیت ايش�ان در پیشبرد آن 

شرايط توضیح می دهید؟
س��هركنمبارزهوجودداشتندكهدوركنآنروحانی

بودندوركنمردمیوتشكيالتیآندراصفهانمرحوم
آقایپرورشبودند.واقعاًهمركنومحوربودند.باسوابق
وبحثهاوگفتگوهايیكهدربخشهایتشكيالتیديگر
داشتندوبادانشوروحعرفانیومحبتاهلبيتیكهاز
آنبرخورداربودند،ازهمانآغازجذبامامشدند.بنده
درجرياناتپسازنهضتامامبهطورپراكندهوبهتدريج

بهايشانآشناشدم.
درجريانمبارزاتسالهای56و57،منهنوزدرسال
56درزن��داناوينبودمكهزنداندورس��وممنبودو
يارانمامرحومآقایعسكراوالدیودوستانديگرهم
بودند.آيتاهللشهيدمطهریدرفروردين1356بهنجف
رفتندوجرياننف��اقوانحرافمنافقينوخيانتهای
آنانوچريكهایفدايیخلقرابرایامامبازومس��ئله
نقلفتوايیراكهدرزنداندرخدمتعلماداشتيمبيان
كردندواينكهدربينتودهمردميكنوعيأسازمبارزه

بهوجودآمدهاست.
حتیيادمهس��تكهدراوين،مرحومآيتاهللطالقانی
قدممیزدوناراحتبودومیگفت:»چرااينطورشد؟«
منداشتمپيراهنايشانرابرايشانمیدوختم.ايشان
روحانیبسيارارزشمندیبود.خدمتشانعرضكردم:
»چرااينقدرناراحتهستيد؟درستاستكهازنفاقو
انحرافاينهاناراحتيد،ولیچيزینمیگذردكهاثراين
نفاقازبينمیرود،چونامامكهرهبرايننهضتاست،
ازفتنهاينهادورماندهاستوموقعيتعظيمیهمبين
مردمدارد.روحانيتاسالمهست.يارانمبارزماهستند.
بخشمؤتلفهداخلزندانيعنیآقایعس��كراوالدیو
ديگرانبااينهاقاتینش��دهاند.شاهوهمهناهمواریها
هستوظلموس��تمشهمبيشترشده،ولیماچهار
س��الديگربهنقطهقدرتمبارزهمیرسيم.«آنروزها
قدرتمبارزهزيادشدهبود.آقایطالقانیگفتند:»اين

تحليلشمادرستاست،امامندلمراضینمیشود.«
م��نايننكتهرابهايندليلعرضمیكنمكهاهميت
ديدامامخمينیمشخصش��ود.درروزگاریكهدعوا
ونفاقودرگيریهاورس��وايیس��ازمانیكهمديريت
مبارزاتمسلحانهرابهدستگرفتهبود،مشخصشده
بود،نگاهش��خصيتعالموارس��تهمبارزیمثلمرحوم
آقایطالقانیاينگونهبودوديدمِنتحليلگرسياسی
مبارزهماينبودكهدستكمچهارسالطولمیكشد

تادوبارهبهنقطهسال54برسيم.

خوب ادامه ماجرا چه بود و پس از 4 س�ال به كجا 
رسیديم؟

آقایمطهریك��هدرنجفباامامصخبتكردهبودند،
میگفتندامامفرمودند:»بهبرادرانمابگوييدكهريشه
شجرهخبيثهپهلویدرايرانازخاكبيرونزده.جمع

ش��ويدوهمتكنيدوبرایهميشهريشهاوراازخاك
ميهناسالمیتانبيرونبكشيد.«

آق��ایمطهریبااينپيامآمدند.آقایعس��كراوالدیو
ديگردوستانجمعشدندوتشكيالتمخفیادارهكننده
درسالهای56و57درپاييزسال56پديدآمد.مندر
نيمهدومس��ال56اززندانآزادش��دم.يادمهستكه
اولينجلس��همادرباغمرحومآقایتحريريان،درجاده
چالوسوكناررودخانهبرگزارشد.ايشاننمايندهفروش
خودكاربيكدرايرانبود.آنجارفتيمكهاگرساواكبه
س��راغمانآمدوگفتچراجمعشدهايد،بگوييمبرای
تفري��حآمدهايم.يكبعدازظهرپاييزیبودوبارانهم
نمنممیآمد.دركناررودخانه،اولينهستهتشكيالتیبر
اس��اسپياماماموازتركيبمؤتلفه،جامعهروحانيتو
جامعهمدرسينتشكيلشد.شهدايیكهازآنمجموعه
ازدنيارفتهاندعبارتنداز:شهيدعراقی،شهيددرخشان،
شهيدكچويی،شهيدمحالتی،شهيدالجوردی،مرحوم

آقایعسكراوالدی.
درس��الهای56و57،اينتشكيالت،مبارزاترااداره
میك��رد.همينط��ورینبودكهخيلیس��ادهكميته
اس��تقبالراهبيفتدو65هزارنيرویانتظامیادارهنظم
مراس��مرابهصورتافتخاریبرعهدهبگيرند.65هزار
نفربرایخودشيكلشكربود،درحالیكهژنرالهايزر
ومستش��ارهایآمريكايیهنوزدرايرانبودندومابايد

امنيتاستقبالازامامراحفظمیكرديم.

آقای پرورش نقشی در اين تشکیالت داشتند؟
رابطاينتش��كيالتبااصفهانمرح��ومآقایپرورش
بود.برایايش��انتوضيحدادهشدكهامامفرمودهاندكه
ريش��هشجرهخبيثهپهلویازخاكبيروناست.همت
كنيدوآنرابيرونبياوريد.ماپيغامامامراحتیبهدو
روحانیایكهدراصفهانفعالبودند،يعنیآقایخادمی
وآقایطاهرینگفتيم.بهآقایمنتظریهمكهمعموالً
چي��زیرانمیگفتي��م.علتشهماينبودكهايش��ان
س��ادگیهایخاصخودشراداشتودراطرافشهم
كسانیبودندكهاگرحرفمیزديملومیرفت.مناين

مطلبرادرنقدخاطراتايشانهمنوشتهام.
آق��ایپ��رورشدراس��تاناصفه��انپاي��هب��ودودر
سازماندهیهاوتشكيالتوبرنامههایپنجمرمضانو
تجم��عدرمنزلآقایخادمیودرگيریهاوبرخوردها
انصافاًنقشمحوریداشت.هنگامیكهايشاندستگير
شد،كارماداشتدراصفهانبهبنبستمیخورد.كارها
لنگبودند،چونسرپلگرفتارشدهبود.آقایبهشتی
ايننگرانیراهمداشتندكهبعضیهادراينگيرودارها
اعترافاتیدرموردآقایپرورشبكنند.ايش��انخودش
آدممحكمیبودوچيزیرالونداد،ولیكس��انیبودند
كهدرارتباطباايشانممكنبودقضايايیرالوبدهندو

كلكاربههمبخورد.
آقایبهش��تیدرجلس��همخفيانهایبهماگفتندبرای
آقایپرورشبنويس��يدكهاگردس��تگيرشدندبگويند
منكارهاینيستموحتیتقاضایآزادیبكنندوبيرون

بيايند،چوناالندراصفهانكارمبارزهلنگاست.

پس مرحوم پرورش واقعا نقش كلیدی در مبارزات 
اصفهان داشتند؟

مبارزهراكههمهداشتندانجاممیدادند،امارابطآنخط
اصيلیكهداشتازنجفمیآمدوبهمركزمیرسيدوبه

اصفهانمیآمد،داشتدچارتوقفمیشود.

دکتر اسداهلل بادامچیان:

اسراری از نهضت می دانست
كه به بزرگان گفته نمی شد

نام بادامچیان در کنار پرورش؛ طبعا حزب مؤتلفه اسالمی را به ذهن متبادر می سازد. اما دکتر بادامچیان در این گفتگو از همه 
خاطرات آشنایی تا فراغ، بیشتر از روزهای پر فراز و نشیب مبارزات و  نیز ابتدای انقالب اسالمی گفته است. هر چند فرصت محدود 

و کثرت خاطرات امکان ورود به مقطع فعالیت حزبی در دوره ثبات انقالب را فراهم نساخت.
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درنتيجهوقتیكهمنرابط��یرامحضرآقایپرورش
بهزندانفرس��تادمكهصالحايناستكهشمااززندان
بيرونبياييد،ايش��انگفتهبودنهنمیش��ود.تابهحال
كس��یدراينجاكس��یرالونداده.رابطگفتهبودآقای
بهشتیگفتهكهشمابايدبياييدبيرونوقضايارااداره
كنيد.االنموقعماندندرزندانوقهرمانشدننيست.

آقایپرورشبههمينعلتبيرونآمد.
وجودپرورشبرایبهش��تیوب��رایمبارزهدراصفهان
تااينحدمؤثربود.برایش��هيدبهشتیحيثيتواين
چيزهامطرحنبود،بلكهبرايشانجاموظيفهواينكهخدا
چهچيزرامیپس��نددوچهمیخواهداصلبود.مادر
مبارزهخيلیهاراديديمكهوقتینوبتبهانجاموظيفه
الهیمیرسيد،حيثيت،ناموعنوانوموقعيت،برايشان
مهمبود.گاهیهمترسازشكنجههایمهيبوشهادت
برايشانمطرحبودونمیگذاشتبهوظيفهشانخالصانه
ومخلصان��هعملكنند.مرحومپرورشاينطورنبودو
وقتیكهبهاوگفتهشد،بالفاصلهقبولكردووظيفهاش

راانجامداد.
درجريانورودامام،آقایپرورشازكس��انیبودكهدر
اصفهاندرمحوراينقضاياودرجريانتغييرنظامقرار
داش��تكهخوداينخاطرهبس��يارعجيبیاست.اينها

هنوزبرایملتماگفتهنشدهاست.
دراينك��هدرانقالب،ملتماب��هرهبریاماميكرژيم
2500سالهوشايدهمچندهزارسالهرادرهمريخت
وكارهاباآرامشانجامشدند،حيرتانگيزاست.درعين
حالكهشهدايیراداديم،ولیمبارزهبارژيمیكهتحت
حمايتاس��تكبارواستعمارقرارداش��ت،نيازمنديك
برنامهريزیدقيقوجدیونقشمرحومآقایپرورش

دراصفهاندراينزمينهيكنقشكليدیبود
خدااينتوفيقوافتخاررابهآقایپرورشدادكهايشان
بتوانددراصفهاندربراندازینظامستمش��اهی2500

سالهنقشكليدیداشتهباشد.

بیش�تر در مورد برخ�ی از خصوصی�ات اقدامات 
اس�تاد پرورش در حركت ه�ای انقالبی اصفهان 

توضیح می دهید؟
امثالعس��كراوالدیهاوپرورشهاازخودش��انحرف
نمیزدند.آقایپرورشبس��يارزيبامیگفتكهانقالب
مث��ليكبحراس��تومادرآنحكمقط��رهراداريم.
گاه��یاوقاتاينقطرههامیخواهن��دهمهاينبحررا
بهخودش��اننس��بتبدهند.پرورشدرتواضعالهیو
اسالميشخودراازذرههمكمترمیدانستوهيچوقت
برایكسینگفتكهنقشاودرسال57ودرپيروزی

انقالبچهبود.
ولیمنبعدازرحلتاومیگويمكهايشاننقشمحوری
داش��توبركتالهیبودودرتأسيسنظامجمهوری
اس��المیكهانش��اءاهللبهنظامعدلوقسطحكومت
جهانیامامزمان)عج(متصلبش��ود،دراصفهاننقشی

اساسیداشتوهمينذخيرهآخرتاوست.

كمی بیش�تر در م�ورد راجع به اتح�اد احزاب در 
انقالب اسالمی توضیح می دهید؟

بعدازپيروزیانقالب،نظراينبودكهيكحزبفراگير
تشكيلشود.البتهاينبحثازاواخرسال56شروعشده
بود.امامدراسفند56فرمودهبودندهمهباهمدرحزبی
كهبرایخداباش��د،جمعش��ويد.پيرودستورامامدر
همانجلساتباآقایبهشتیوسايربزرگواراناينبحث

مطرحش��دكهبعدازپيروزیانق��الب،يكحزبالزم
است.آقایبهشتیباآنصدایآهنگينشانفرمودند:
»برادران!احتمالداردكهانقالببهپيروزیبرسد.دير
يازوداينامرانش��اءاهللتحق��قخواهديافت.تاكنون
تشكيالتیبرایمبارزهداشتهايمواكنونكهنزديكبه
تشكيلحكومتاسالمیهس��تيم،حزبیالزماستتا
جامعهراازحزببازیهاوازاحزابغيرالهیمصونبدارد
وفعاليتهايشرادرامتدادمرجعيتسازماندهیكند.«
بعدبحثش��دكهاينحزبراچگون��هراهبيندازيمو
چهكس��انیدرآنفعاليتكنند.قرارش��دازسهركن
مبارزهيعنیجامعهروحانيتمبارز،جامعهمدرس��ين
ومؤتلفهاس��المیكمكگرفتهشود.جامعهروحانيت
مبارزهوجامعهمدرسينحزبنيستندوفقطروحانيون
ومدرسينمیتواننددرآنهاشركتداشتهباشند.تنها
مجموعهمردمیكهامامدرسال42راهانداختندوهمه
مردماعمازروحانیوغيرروحانیمیتواننددرآنعضو
باش��ند،مؤتلفهاسالمیبودكهدرس��الهایقبلهم

امتحانشراپسدادهبود.
باتدبيرآقایبهش��تیقرارشدسهتاهفتنفرياسهتا
10نفرانتخابشوندكهدردوبخشجبههاولوجبهه
دومقراربگيرند.آقایبهشتیگفتجبههاولیهارارژيم
دستگيروشهيدمیكندوجبههدومیهابايدبمانندكه
بهقولايشانازحضوروشهادتجبههاولیهااستفاده

كنندومبارزهراپيشببرندتابهنتيجهبرسد.
اي��نبحثهاتقريباًتانزديكخرداد57طولكش��يد.
درخرداد57مؤتلفهرادرمنزلمرحومحاجابوالقاس��م
جيرس��رايیدرخيابانریمقابلبيمارستانبازرگانان
تش��كيلداديموهفتنفرانتخابشدندكهبندهبودم
وشهيدالجوردی،مرحومعسكراوالدی،شهيدكچويی،
شهيددرخشان،آقایتوكلیبينا.گوياآقایحائریزاده
همبودند.ماازمؤتلفهانتخابشديم.ازجامعهروحانيت
مبارزوجامعهمدرس��ينهم14نفرانتخابش��دندو
جالباينجاستكهآقایبهشتیخودشانرادررديف
اولگذاش��تندوهرچهماگفتيمبنابراصلتقيهبهتر
استش��مادررديفدومباشيد،فرمودندخيرومرادر

جبههدومگذاشتند.
بع��دقرارش��دموقعیك��هميخواهيمش��روعكاراين
تش��كيالتراخدمتامامعرضكنيم،ازهراس��تانی
چندنفررابرایاينكارانتخابكنيمكهشاخصاستان
اصفهانمرحومآقایپرورشبود.آيتاهللآس��يدحسن
طاهریخرمآبادیرافرستاديمعراقكهباامامصحبت
كند.ايشاندرنيمهراهبودكهامامرفتندنوفللوشاتو.
آقایعراقیرافرستاديمكهبرایامامشرحبدهند.ايشان
كهرفتامامفرمودندكهاينجاحفاظتالزمداردوشما
بمانيد،درنتيجهآق��ایعراقیمحضرامامماندند.بعد
آقایعسكراوالدیوآقایبهشتیرافرستاديموبهامام
گفتيمكهسهگروهماشكلگرفتهاست.يكگروههم
ازكس��انیاستكهدرمؤتلفهنبودهاندونتوانستيمآنها
راباهميكیكنيمكهبهانتخابیبرس��ند،اماحاضرند

همراهیكنند.
موقعیكهآقایعسكراوالدیمطالبرابهامامگفتند،
ايش��انفرمودن��داالنبحثحزب،ش��ماراازكارهای
روزمرهانقالببازمیدارد.مابهزودیبهايرانمیرويمو

درآنجافكریبرایحزبمیكنيم.

خوب با آمدن حضرت امام )ره( به ايران چه بر سر 
حزب آمد و اصال دلیل آن همه اصرار برای داشتن 

يک حزب واحد چه بود؟
وقت��یامامب��هايرانآمدن��د،درروز23بهمنبهآقای
هاش��میوآقایباهنرفرمودندكهحزبچهش��د؟در

نتيجهحزبدر29بهمناعالمموجوديتكرد.
قبلازانقالبسياستحزباينبودكهفقطنيروهای
خالصراداش��تهباش��د،امااينباربحثشدكهحزب
همهكس��انیراكهمیگوينددرخطامامهستيموبه
امامعالقمندنددورهمجمعكند.برایاينرويكردهم

چنددليلداشتيم.
دليلاولاينكهكسانیكهدردورانخفقاننمیتوانستند

بههمنزديكبشوند،بتوانندباهمكاركنند.
دليلدوماينكهبعضیازاينافرادمیخواستندخودشان
حزبراهبيندازندودرنتيجهدركشورجنگاحزاببه

راهمیافتادومااينكارراكرديمكهاينهانروند.
دليلسومهماينبودكهتمامچهرههایمؤثردرمبارزه،
زيرمجموعهپنجنفرمؤسسحزبیكهموردعنايتامام

بود،قراربگيرند.
حزبكهتش��كيلش��د،طبعاًآقایپرورشدرشورای
مرك��زیحزبجزونفراتاولبودوبههمينعلتهم
عضوش��ورایمركزیحزبجمهوریاسالمیهمشد.
خدماتونظراتايشاندرحزببسيارجالبوارزشمند
بودند.درحزبجمهوریگروهبندیهايیشدهبود.يك
گروهتيمميرحسينموسویبودوبهزادنبوی.يكتيم،
تيمروحانيتبودندكهماباآنهابوديم.يكتيمهمتيم
آيتوآقایدكترمحمودكاشانیوهمفكرانشانبودند.
بعضیتيمهایديگرهموجودداشتند.بعدازكنگرهاول
آقایش��يخعلیاصغرهرندیهمازتيماصفهاناضافه
ش��د.آقایپ��رورشدراينوضعي��تهمنقشمثبتی
داشتوتدبيروبيانايشانومخصوصاًتذكراتايشان
ب��هنكاتاخالقی،ايمانیوواليیدربحثهاوگفتگوها

بسيارمؤثربود.

از اقدامات استاد در مجلس شورای اسالمی و قبل 
از آن در مجلس خبرگان می گويید؟

درجريانانتخاباتمجلسخبرگان،ايش��انازاصفهان
مطرحشدندوبهحمداهللبارأیباالبهمجلسخبرگان
آمدند.مجلسخبرگانبس��يارمهماس��ت.اگرنظرات
ايشانراجمعكنيد،مجموعهمؤثریخواهدشد.يكی
ازكسانیكهخيلیسريعبنیصدروعقايداوراشناخت
آقایپ��رورشبود.باالخرهاصفهانیهازرنگهس��تند.
آقایپرورشهممؤمنب��ودوالمؤمنكّيس.حاالفرد
هممؤمنباش��د،همكّيس،ه��ماصفهانیوآنهمدر
اي��نمرتبهعلمیوعرفانیوتقوايیوآگاهیمس��ائل
مردمیومبارزاتی،معلوماستكهدرمجلسخبرگان
چهعملكردیخواهدداش��ت.حتیبعضیش��بهاكه
ايشانبهشورایمركزیحزبمیآمدند،نسبتبهآقای

بنیصدرحساسيتنشانمیدادند.
درجريانمجلسش��ورایاس��المیك��هآقایپرورش
نمايندهشدند،جزوفراكسيونحزبجمهوریاسالمی
بودندودرآنجاهمنقشمحوریبسيارخوبیداشتند.
چ��وننيروهایحزبدرآنجايكمق��دارمخلوطبود،
آقایپرورشوعدهایازدوستان،ازجملهشهدايیچون
طباطبايینژاد،درمدرس��هرفاهيكجلسهويژهحزبی
تشكيلدادندوعدمكفايتبنیصدرازآنجلسهدرآمد.
يادمهستكهيكشبرفتممدرسهرفاهواينجلسه
درزيرزمينآنطرِفمدرس��هتشكيلشدهبود.آقای
طباطبايین��ژادآمد.منگفتمك��ه:»میخواهمبهاين
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جلسهبيايم.«گفت:»نمیش��ودبيايی.«گفتم:»چرا؟
جلس��هحزباس��ت،چطورمننياي��م؟يعنیچی؟«
گفت:»بحثسّریداريم.«ش��هيدطباطبايینژاداهل
زابلوبسيارانسانويژهوارزشمندیوشخصيتیمثل
آقایپرورشبود.گفت:»نمیشود.«رفيقیكهدركنار
دس��تماايستادهبودپرسيد:»يعنیتومیگويیآقای
بادامچي��انبهجلس��هنيايد؟«گفتم:»م��ننمیروم.«
پرسيد:»چرا؟«گفتم:»حتماًموضوعمهمیمطرحاست
كهآقایطباطبايینژادودوستانمیگويندنيا.«بحث
عدمكفايتبنیصدرازاينجلسهدرآمدوآقایپرورش

عضوآنجلسهبود.

از نقاط مهم تاريخی در افشای چهره بنی صدر، 14 
اسفند بود. واكنش ايشان به اين حادثه چه بود؟ 

درحزبنشستهبوديموآقایبهشتیهمچهارزانوروی
صندلینشستهبودند.خدارحمتكندشهيداجارهدار
را،آمدوگفت:»آقایبهشتی!بنیصدرامروزدردانشگاه
ته��رانهرچهخباثتراكهبودبهخ��رجداد.«آمدوبا
هيجانخاصیجوانیخودشش��روعكردبهصحبت.
گفت:»آقایبهش��تی!اگربدانيداينمردكفالنفالن
ش��دهامروزچهكرد.«خالصهبحثراحسابیداغكرد.
مرحومش��هيدجوادمالكیآمدوگفت:»آقایبهشتی!
اينگزارشهايیكهبچهه��ادارندمیدهندكهچيزی
نيست.امروزبنیصدردرآنجاهمهچيزرابههمريخت.«
بعدهمشروعكردبهتوهينكردن.بعدشهيداسالمی
آمدوگفت:»آقایبهشتی!اينمردكفالنفالنشده.«
بعدآقایپرورشآمد.هيچيادمنمیرود.ايشانهميشه
اخالقیبود،ولیآنروزگفت:»نمیدانيدكهاينخبيث

پليدامروزچهكرد.«
آقایبهش��تیتااينجاكهديگ��رانحرفیزدند،چيزی
نگفت،ولیآقایپرورشكهگفتندمعلومشدكهقضيه
خيلیغامضاس��توبالحنیآرامفرمودند:»اينهايی
كهش��مابرادرانگفتيدواقعيتبود،امامنشماياران
عل��ی)ع(رابهآنچهكهمواليتانفرمودتوصيهمیكنم.
ابِيَن«.دوستندارم فرمود:»إِنِّیأَْكَرُهلَُكْمأَْنتَُكونُواَسَبّ
شمابدزبانباشيد.صدایزيبایبهشتیهنوزدرگوشم
ُكْمَشَنآُنَقْوٍمَعلَیأاَلَّ هس��تكهفرمودند:»َوالَيَْجِرَمَنّ
ْقَوی«برادران!اگراوبدمیكند، تَْعِدلُواْاْعِدلُواُْهَوأَْقَرُبلِلَتّ

شمادرالفاظتانبهاوبدزبانینكنيد.
اينجابودكهآقایپرورشيكمرتبهبهخودآمدوحرف
جالب��یزد.گفت:»آقایبهش��تی!م��ندرنهجالبالغه
تحقيقكردهام.حضرتعلی)ع(درآنجادوازدهتافحش
داده.مثالًبهخالدبنوليد«آقایبهشتیفرمودند:»بله،

ولیشمابهعرضبندهتوجهكنيد.«

از اين قبیل مراودات بین ش�هید بهشتی و استاد 
مرحوم خاطره ديگری هم داريد؟

خاطرهديگریهمازآقایپرورشوآقایبهش��تیدارم
كهبرایمادرساست.درجلسههيئتاجرايیشورای
مركزیبوديم.آقایپرورشگفت:»آقایبهش��تی!اين
همهبهشماتهمتمیزنند،جس��ارتمیكنند،دروغ
میگويندواتهاممیبندند.شماكهاينهمهتريبوندر
اختيارتانهس��ت،چرااستفادهنمیكنيدوجوابشانرا
نمیدهيد؟ش��ماكهزبانرساهمداريد.«آقایبهشتی
اگركسديگریاينحرفرابهايش��انمیگفتجواب
نمیداد،ولیبهآقایپ��رورشجوابداد.چرا؟چوناز
پرورشانتظارديگریداشت.فرمود:»آقایپرورش!شما

میگوييدمنازتريبونهايیكهمتعلقبهنظاماست،از
شخصخودمدفاعكنم؟«

يعنیكهايشانانتظارنداشتكهپرورشبهآدمیچنين
حرفیبزند.معلوممیش��ودكهجايگاهپرورشدرنگاه
بهش��تیكهخودشيكامتوملتبرایملتمابود،
اينقدرباالبود.آقایپرورشگفتند:»آقایبهشتی!شما
كهمالشخصخودتاننيستيد.شمامتعلقبهايننظام
وانقالبهستيد.اينهايیهمكهباشمادعوامیكنند،
باشخصشمادعواندارند.اينهادارندبهشتِیايننظام
وانقالبراموردتهاجمقرارمیدهند.«آقایبهش��تی
 فرمود:»آقایپرورش!اگرماايمانیحركتكنيم:»إَِنّ
َعِنالَِّذيَنآَمُنوا«مطمئنباش��يدكهاگرما َيَُدافِ��عُ اهلَلّ
برمبانیايمانیحركتكنيم،خ��داخودشازمردمی
كهايمانیحركتمیكننددفاعمیكند.«آقایپرورش
گفتند:»پسماچهكاركنيم؟«آقایبهشتیفرمودند:
»شماتكليفديگریداريدومنتكليفديگریدارم.«
ايندونفریكهدارن��دباهمحرفمیزنند،دردنيای
سياس��توحزبودعواهایسياس��یوحزبیاستو
ح��زبهمك��هبرایكس��بوحفظقدرتاس��ت،اما
میبينيدكهحرفهایهردوحرفهایخدايیوارزشی
اس��توبرادبياتآنهافرهنگحزبیحاكمنيست.اين
فرهنگدرسختترينش��رايطودرمعركهتهاجمات
بنیصدروگروههایسياسیبهآقایبهشتیهمهرگز
توسطايشانفراموشنشد.بهاينمیگويندارزشگرايی.

نقش ايشان در آن شرايط پرالتهاب چه بود؟ 
آقایپ��رورشدربحثعدمكفاي��تبنیصدر،چهدر
مجلسوچهدرجاهایديگرنقشبس��يارمهمیهم
درزمينهروش��نگریوهمدرتدبيراموروتصويبعدم
كفايتاوداشت.ايشانيكیازچندنفریبودكهبرای
رسيدگیبهمسائلبنیصدرانتخابشد.آقایپرورش
دركناركاریكهدرحزبداشتند،درشورایعالیدفاع

همنقشجدیداشتند.
ايشاندردولتاقایرجايیكهشهيدباهنرنخستوزير
بودند،وزيرآموزشوپرورششدند.انصافاًدردورهوزارت
آموزشوپرورشآقایپرورشبهعينهديديمكهكسی
ممكناستوزيربش��ود،امارئيسنشودواصالًاخالق
رياس��تمآبیبهاوننشيند.درحينوزارت،دوستاندر
اتاقیجمعمیش��دندوايش��اندرسمیدادوتفسير
میگفتوواقعاًنش��انمیدادك��هوزارت،اورانگرفته

است.قيافهاش،رفتارش،لباسشهيچتغييرنكرد.

در مورد خلقیات ايشان هم برايمان می گويید؟
گاهیانس��انمیبيندك��هطرفكارمندب��ودهوحاال
مديركلشدهودرحالیكهاينپستموقتیهمهست
واحتمالداردكهديگرطرففرداسركارنباشد،قيافهو
لباسوعينكونگاهشبهديگرانعوضمیشود،ولی
آقایپرورشدرمجلس،شورایعالیدفاع،نايبرئيس
مجلسووزيرب��ود،اماذرهایدرتواضع،ادبواخالق
ورعايتبيتالمالدراوتغييرايجادنشد،بهگونهایكه
آنروزبهخاطرباندبازیكس��انیكهدانستهياندانسته
پرورشهارادرطولاينس��الهاموردتهاجمقراردادهاند،
درمجلسبهايش��انبرایآموزشوپرورشرأیندادند،
ازدرمجلسكهبيرونآمد،س��وارماش��ينوزارتنشدو
سوارپيكانيكیازدوستانشدورفتمنزلوگفتمن
ديگروزيرنيستمكهبخواهمازبيتالمالاستفادهكنم،در
حالیكهباماشينوزارتخانهبرایجمعكردنوسايلهيچ
اش��كالینداشت،اماايشانتااينحدرعايتنكاتظريف
بيتالمالرامیكردواينقدرمراقبتماماعمالورفتارش

بود.اينهانكاتبسيارمهمیهستند.
يك��یازويژگیهایآقایپرورشاينبودكهكمتراجازه
میدادسخنرانیهايشوگفتارشپخشبشود؛مندوسه
باركوششكردماينكاررابكنم.شايدناشیازاينبودكه
آقایپرورشمیگفت:»يكوقتیمنيكچيزیبهذهنم
رسيدهبودرفتمخدمتعالمهطباطبايیوبهايشانگفتم
كهمنيكابتكارنوينیبهذهنمرسيدهوبرایايشانشرح
دادم،ايشانخيلیتحويلگرفتومحبتوعنايتكرد،من
خيلیخوشحالوسرحالآمدموخالصهدوسهجاهم
اينراخرجكردمكهبلهمنچنيننظریراپيداكردهامكه
عالمهپسنديدوبحثكردويكبارجلویيكیازعزيزان
گفتم؛گفت:اينبحثرامیگويیگفتمآرهگفت15سال
پيشعالمهطباطبايیراجعبهاينموضوعشمايككتاب
نوشتهچاپشده،گفتمعالمهآنچنانبامنروبهروشد
كهمناحساسكردماينبرایاولينباردارداينمطلب
رامیشنودوگفتآناخالقوادبعالمهاست«.عالمه
طباطبايیخيلیروحانیويژهایبوداوالدرفلسفهوبعد
ازمرحوممالهادیسبزواریكسیاستكهفلسفهمال

صدرارافهميدوتوانستدرروشرئاليسمبيانكند.
انصافاًكمترپشمیآيدكهيكانس��اناينقدرفراتر
ازمادياتبنگردوپولومقامونفس��انيات،اورافريب
نده��دوهمهعمرشدرانس��انپروری،تربيت،اخالق،
عرفان،محبت،وظيفهيابی،دشمنشناسی،تدبيرمقابله
بادشمنوتقويتنظامجمهوریاسالمیصرفشود.
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مهمترين ويژگی مرحوم پرورش از نظر شما چه بود؟
منيكچيزیمیخواهمبگويمكهبرایهمهمفيدباشد،
اينكهدرشغلهابهترينشغلمعلمیاستچونهمه
رویمادهكارمیكنند،رویزمينكارمیكنيممیشود
ت��االرياس��اختمان،رویفرشكارمیكنيممیش��ود
قالیياابريش��م،رویفلزكارمیكنيممیشودماشين
ياهواپيما،امامعلمرویآدمكارمیكندوپرورشمعلم
بود،امتيازپرورشبرباقیمعلمهاايناستكهپرورش
خدارحمت��شكندمعلممعلمهابوديعنیاثرگذاربود
درامورتربيت��یدردبيرهادرمعلمان،وكارمعلمتاابد
ايناستيعنیمس��ئلهپرورشاينطورنيستكهدر
هفتهوچهلموسالمطرحباشد،كسیكهيككودك
راتربيتمیكنداينبچهتاقيامتهست،اثركارمعلمتا
ابديتباقیمیماندواينكارازكسیكهيكتاالربسازد
وچندسالوچندقرنیهمباقیبماندجداست،هركه
رویهرچهكارمیكندمدتبركاتش10يا20س��ال،
100يا500س��الاستامااگربندهمعلمبودموروی
يككودككارمیكردماينبچهچونتاابديتهست
اي��ناثِركارمنتاابديتباق��یمیماند،بنابراينمعلم
چهلمندارد،س��الهمندارد،قرنهمندارد،بهويژهاگر
كسیمعلمیاشبركتهمداشتهباشديعنیبرایمثال
درتربيتمعلمانيادردانشگاهفرهنگيانيادركالس
اولكاركند،چونكالساولزيربنایبقيهكالسهاست
واينفضيلتيكمعلماس��تكهبايدقدرخودمانرا
بدانيموخودمانرامقايسهنكنيم،ممكناستكسیدر
يكادارهایباشدحقوقشدوبرابرياپنجبرابرمعلمباشد
ولیاورویجسمكارمیكندمثلپزشككهرویتن

كارمیكندمعلمرویروحكارمیكند.

اس�تاد پرورش در تربیت ش�اگردان خود چگونه 
عملکری داشتند؟

ش��اگردانپرورشنمازخوانبودند،معلمانعزيزبياييد
شاگردانمانرانمازخوانتربيتكنيمشاگردانپرورش
انقالبیبودندبياييمبچههاراباانقالباسالمیآشناكنيم
البتهنهباتوجيه،حقيقتهارابگوييم،منيكخاطره
شنيدمكهايناثرتربيتیچهقدرمهماستدريكیازاين
شبكههاهمگفتميكباررهبرمعظمانقالببرایبازديد
ازيكمانورمیروند،مانوركهفرداصبحاس��تايشان
عصرمیروندوش��بدرمنطقهایكهايش��انهستند
س��رانارتشوسپاهوديگرنهادهاهمهستند،غذاكه
میآورندايشاننگاهمیكنندكهپلوباقالباگوشتاست
میفرمايندهمهاي��نرزمندههاكهفردامانورمیدهند

ازاينغذامیخورند؟گفتند:نه،ايش��انهمگفتند:به
آنهاچهدادهايدگفتند:سوسيسوكالباسوازايننوع
غذاها،فرمودند:پسچراماغذايمانامتيازداشتهباشد؟!
جمعكنيد،گفتند:حاالاگرجمعكنيماينهاسیتاست
آنهاچندهزارتا،غذای30نفررابهچندهزارتانمیشود
داد،گفتند:بدهيدبهفقرا،اينمردانگینيس��تكهما
بهبسيجیهاغذایس��ادهبدهيمخودمانغذایبهتر
بخوريم،برایمننانوپنيربياوريد،اگرهندوانههست
نانوپنيروهندوانهبياوريدكهمنغذايمس��ادهباشد؛
خبببينيداينيكغذاس��تاينچهقدررویسران
ارتشوس��پاهاثرمیگذاردواينس��رانچهقدراثر
میگذارندرویس��ربازها،وچهقدرس��ربازوبسيجی
باش��نيدناينكاربهانقالبورهبرشانخوشبين
میش��وند،خداراش��كركهفرمان��دهكلقواچنين
شخصيتیهستند،اينهايكحركاتتربيتیاستكه
خيلیهمبهدرسمربوطنمیشود،گاهیيكعمل

سادهخودشتربيتاست.

نمونه ای از اين دست در زندگی ايشان سراغ داريد؟
گاهیحركتهایس��ادهیاينچنينیدرزندگیآقای
پرورشفراوانبودهاس��ت،يكبارايش��انخانهخريده
بود،داستانمربوطبهدورانطاغوتاستسالهاقبلاز
انقالب،منباايشانرفيقبودمفهميدميكخانهخريده،
گفت��مخانهراچندخري��دیوبعدهميكمبلغكمی
حدودچندهزارتومانیپيشنهاددادموگفتممیخواهم
بهخريدخانهشماكمككنم،ايشانپولراازمنگرفت
وپسداد،گفتمچراگرفتیچراپسدادی؟گفتگرفتم
كهتوثوابكمكبهمس��لمانرابردهباش��یومنيك
مس��لمانمخانهخريدممیخواستیكمككنیگرفتم
كارتوثوابداش��تهباش��د،پسدادمچوننمیخواهم
كسیكمكمكند،خانهاشهمخانهسادهایبود،گفت
میخواهمرویپایخودمبايستمخباينچيزسادهای
استامااثرتربيتیداردبههرحالخاطراتايشانبهويژه
دراينزمينهزياداست،منتقاضامیكنمكهفرهنگيان
عزيزدركناراينترموواحددردورههایكارشناس��یو
كارشناس��یارشدودرسهايیكهمیخوانيدومداركی
كهمیگيريدكمیهممطالعهكنيد،حاالمطهرینيست
ولیكتابهايشكههس��ت،هفتهایيكیازكتابهای
ايش��انرامطالعهكني��دبهويژهدرش��بهایطوالنی
هفتهایيكیازكتابهایش��هيدمطهریرامیش��ود
خواند،ايشانگاهیشاگردیراكهمیديديتيماستبه
ديدناومیرفت؛خباينمهماستمعلمخيلیمیتواند

اثرگذرباش��د.اميرالمومنينعلی)ع(آمدبابچهيتيمی
صحبتكندديديتيمخيلیغمگيناست؛هرچهعزيز
عزيزكردبازهمديديتيمغصهداردوهمينطوربُهتزده
نگاهمیكند،بازانوودستهايشراهرفت،صدایبزغاله
درآوردودورخانهباچهاردستوپادويد،يكنفرگفت
آقاشمااميرالمؤمنينیرئيسحكومتاسالمیهستی،
صدایبُ��زدرمیآوری،ب��ازانوهايتدرخان��همیَدوی،
زش��تاستفرمود:زشتنيس��ت،يكيتيممیخندد،
منهركاریكردمديدميتيمنمیخنددراهديگرگيرم
نيامدجزاينكهخودمرابياورمپايينتااينيتيمبخندد،
االندردنياكمبوديكچنيناخالقهايیاس��تدنيای
مااالندردنيامشكلعلمومدركنداريممشكلصفات

برجستهانسانيتداريم.

دغدغه تربیتی استاد پرورش هم برای همه همین بود.
بلهپرورشاگريككسیرامیديديكچيزیبلداست
اوراتشويقمیكردودرموقعنيازبهاومشورتمیداد،
مندوچرخهآقایپرورشراديدم،ژيانشراهمديدم.ما
طلبهجوانیبوديمگاهیمیآمدمارابرمیداشتدرراه
میگفتبرایبچههاچهمطالبیبگويم،مابااومشورت
میكرديم.س��الهاقبلازانقالبمادردبيرستانهای
اصفهانمیرفتيموازايشانمشورتمیگرفتيموايشان
چهقدرخوشحالبود،رجايیهمهمينطوربودبايك
نفرش��ريكبود،االنشريكشهستكهبهمنگفت:
ي��كدوچرخهقراضهایداش��تيمدربازارتهرانجنس
میخريديمودركوچهپسكوچههامیفروختيم،40يا
50سالپيشهشتهزارتومانسودداشتيم،میگفت
وقتیخواستيمتقسيمكنيمرجايیگفت:مندوتابچه
دارمازاي��نهش��تتوماندوتومانبهمنبدهش��ش
توم��انتوبردار،توعيالواری،رجايیپنجاهس��الپيش
ازدوهزارتومانگذش��تكهدرآنسالهامیشديك
قطعهزمينخريد،االنبادوميليونيا20ميليونتومان
همنمیشوددرتهرانيكقطعهزمينخريد،امارجائی

كمالداشتكمالبود.
مهمايناس��تكهمعلمانماهمپرورش��یبشوند،نكند
ديپلمههایمادربارهنمازكاهلباشند،نكندديپلمههایما
باانقالبزاويهداشتهباشند،غيرازدرسمانبچههاراباخداو

انقالبهمآشناكنيم،اينپياموجودپرورشاست.

حجت االسالم والمسلمین قرائتی: 

می خواست بچه ها غیر از درس با خدا و انقالب هم آشنا شوند
شاید کمتر کسی گمان کند که رفیق دوره طلبگی استاد درس هایی از قرآن،  چهره ای باشد که بیشتر به سیاست شناخته می شود. 

حجت االسالم و المسلمین قرائتی در این گفتگوی کوتاه، از  ساده زیستی تا شیوه های تربیت استاد را به اختصار بازگو کرده است.
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آشنايی جنابعالی با مرحوم پرورش به چه دوره ای 
مربوط می شود؟

ارتباطنزديكومس��تقيممنباحاجآقاپرورشبهدور
نخستمجلسش��ورایاسالمیمربوطمیشود،درآن
دورهم��نكانديداینمايندگیتهرانازحزبجمهوری
اس��المیوجامعهروحانيتب��ودموآقایپرورشهماز
طرفحزباصفهانمنتخبشدهبودندومادرمجلس
برایاولينبارباهمآش��ناشديم.هردوعضوكميسيون
دفاعبوديمكهرياس��تكميس��يونهمبارهبرمعظم
انقالببود،برگزارینشستهایحزبجمهوریاسالمی

سببشدمابيشترباهمارتباطوديدارداشتهباشيم.

به حضورتان در كمیس�یونی با رياس�ت آيت اهلل 
خامنه ای اش�اره كرديد. با توجه به حضورتان در 
برخی مواقع رابطه مرحوم پرورش با امام و رهبری، 

از اين روابط بیشتر بفرمايید.
ام��ام)ره(آقایپرورشراقبلازانقالبمیش��ناختو
ازكارهاوفعاليتهایايش��انباخبربود،عضويتايشان
درمجلسوش��ورایعالیدفاعهمس��ببشدمرحوم
پرورشبيشازهمهمادرنشس��تهایمحرمانهنظامی
حضورودرتصميماتنظامیمشاركتداشتهباشدكهما
نمیتوانستيمازآنهااطالعداشتهباشيم،ارتباطايشانبا
امامآنقدرنزديكبودكهحتیدرعكسهاوتصاويرباقی
ماندهازآندورانهممشخصاستكهباامامگاهیدِر
گوشیصحبتمیكردوگزارشهايیبهامامارائهمیكرد.
بارهبرمعظمانقالبهمارتباطبيش��تریداش��تكه
بيش��ترمربوطمیشودبهقبلازانقالبوپسازآندر
مجلساولوكميسيوندفاعوبعدهمدرشورایعالی
دفاع؛مرحومپرورشبهدليلهمانويژگیهایاخالقی
پاكوص��افوصادقبودند،مطيعواليتبودودرواقع
ه��مدرزماناماموهمپسازايش��اندردورانرهبری
حضرتآقا،ارزشواليتفقيهرالمسودرككردهبود
ودرهردودورههيچنوعتخطیازفرمانامامنمیكرد،
ازمروجانومبلغانرهب��ریآقاهمبودند،رهبرمعظم
انق��البهمخيل��یبهآقایپ��رورشعالقهتنگاتنگو
عاطفیداش��تند،دردورانكسالتايش��انهمهمواره

پيگيروضعح��الآقایپرورشبودندوپيغاموس��الم
میرساندند،آقایپرورشهمدرحقيقتمطيعامامت

وواليتبودند.

از دوران انق�الب چ�ه خاطرات و مش�اهداتی در 
فعالیت های مرحوم پرورش داريد؟

آنچهمسلماستوتاريخگويایآناستومردماصفهان
همخوببهياددارندروشنبينیهایمرحومپروشبه
ويژهدردورانیبودكهايشانمعلمبودندودردبيرستانو
خارجازآنسخنرانیهایافشاگرانهعليهرژيممیكردند،
درتاريخهس��تكهايش��انوآقایزهتابرادس��تگير
كردنددرپیايندستگيریدانشجويانودانشآموزان
بهخيابانهاآمدندوآزادیايشانرادرخواستمیكردند
كهاينفش��ارمردم،معلمانومسئوالنسببشدبعد
ازچن��دروزآنانراآزادكردند،اي��نموضوعمربوطبه
مدتهاپيشازپيروزیانقالباست،بعدهمارتباطشان
باشبكهمسلحكهبرخیازافرادآنهمچونشهيداقارب
پرستوشهيدنامجوبودندشدتگرفتكهخيلیهم
دركسباطالعاتبرایآقایپرورشوهمكارانشمؤثر
بودوسبباِعمالمديريتیموفقدرحفظارتشاصفهان
شد.مرحومپرورشآنقدرچهرهموجهیبودكهوقتی
دربح��ثش��ورایعالیدفاعازمجل��سوازطرفامام
نمايندهخواس��تندازبينآنهمهنمايندهآقایپرورش
انتخابشدوفعاليتايشاندردورانحساساينشورا
بودآنزمانكهبنیصدربهظاهرفرماندهكلقوابودو
باتوجهبهشيطنتهايیكهآنانمیكردندتصميمگيری
درشورایعالیدفاعخيلیسختبود،مرحومپرورشو
رهبرمعظمانقالبدرشورایعالیدفاعامينامامبودند.
ازويژگیهایبنیص��دراينبودكهباحضوردرپايگاه
وحدتیدزفولبينس��پاهوارتشتفرقهايجادمیكردو
هميندوستانماازجملهآقایپرورشدرشورایعالی
دفاعگزارشهاراخدمتامامارائهمیكردندوسرانجام
بس��اطعواملتفرقهرابرچيدندووحدتبينس��پاهو
ارتشراحفظكردن��دواينآغازپيروزیهابودازثامن

االئمهتاآزادسازیآبادانوبعدازآن.

از نظر جهت گیری های سیاسی و حزبی به خصوص 
در ابت�دای انقالب اش�تراكاتی با مرح�وم پرورش 
داشتید كه در بس�یاری از خاطرات به نام شما در 
كنار هم اشاره می شود. خوب است اشاره ای به آن 

مقطع داشته باشید.
دررابط��هایكهبامرحومپرورشداش��تيمچندجهت
مشتركوجودداشت،يكیحزببودكههردودرحزب
وشوراوجلساتآنبوديم،يكیمجلسبودبهويژهوقتی
ايش��اننايبرئيسشدهبوددرجلساتهيئترئيسهو
تصميماتباهمبوديمووجوهمشتركخيلیدررفاقت
ون��وعبرخوردماتأثيرداش��ت،آقایپرورشهمخيلی
متعبدبودوهمخيلیخاكیوصميمی،ازآناشخاصی
ك��هبادربانونگهبانهمخ��وشوبشمیكرد،البته

دراينمواردهمكمیباهممشتركبوديمهرچندمن
بهپایايش��اننمیرسمامااشتراكاتیدراينزمينههم
داش��تيم.نكتهديگردربارهنامهایبودكهماهشتنفر
امضاكرديمازجملهآقايانواليتی،رفيقدوست،توكلی
وديگرافراد؛مادردولتدودستهبوديمحتیدرجلسات
همدردوطرفمینشستيم،امابااينحالتعاملبيندو
دستهخوببودورئيسهمكهنخستوزيريعنیآقای
موسویبود،تااينكهتفاوتديدهااوجگرفت،مابهاين
مسئلهقائلبوديمكهكارهابايدبامديريتدولتدست
مردمباش��دوازتندرویهاخوشماننمیآمدومعتقد
اينديدگاهچپگرايانهاس��توممكناس��تبهكشور
آس��يببزند،وقتیديديمخيلیگوششنوايینيست
تصميمگرفتيمنامهایتنظيمكنيموديدگاههایخودرا
بهاطالعامامبرسانيمواينكهاعتقاداتمانراهمخدمت
امامبگوييمكهاگرخالفاستايشانبهماتذكردهند
ب��هاينمیگويندعرضهدين،كاتبماهمآقایپرورش
بودنديعنیانش��اوخطآنمرحومبود.گِلايننامهكه
تف��اوتديدگاههارابيانمیكندباادبياتآقایپرورش
نگاشتهشد،درايننامهخطاببهامامنوشتيمدودسته
دردولتبهوجودآمده،يكعدهبهدنبالدولتیكردن
مردمهس��تندوماب��هدنبالمردمیك��ردندولتيمو

نيازمندرهنمودشماهستيم.

در مدت آش�نايی خ�ود با مرحوم پ�رورش كدام 
ويژگی های اخالقی ايشان توجه شما را جلب كرد؟
مرحومآقایپرورشانس��انبس��يارآزادهوغيرمتملق
بوديعنیاگرازكسیتجليلمیكرديابهفردیخيلی
احتراممیگذاشتبهدليلاعتقادوعالقهایبودكهبهآن
شخصداشتوگرنهاينكاررانمیكرد،دراينخصوص

خاطراتیازايشاندارم.
يكیمربوطبهدورهایاستكههردووزيربوديم،يكروز
ظهرهمراهيكیديگرازوزراهرسهنفرواردناهارخوری
مجلسشديم،يكیازنمايندگانرویصندلینشسته
ومنتظرغذابودوهمكارماكهوزيربودس��رپاايستاده
بود،نمايندههمانطوركهنشستهبودباتندیباآنوزير
صحبتمیكردواورابهدليلعملكردشبازخواس��ت
میكرد،آقایپرورشباتوجهبههمانروحيهآزادگیكه
درچنينمواقعیحس��ابیعصبانیمیشدچونتحمل
نداشتبهمنزلتيكانسانضربهبخورد،بههميندليل
باتندیوپرخاشروبهآننمايندهكردوگفت»بلندشو
بايستباوزيرصحبتكنبیادب،ايشانوزيرجمهوری
اس��المیاس��ت«،چنانعتابیبهاوكردكهبلندشودو
عتابتندتریبهوزيركردكهش��ماچرااينقدرضعيف
هستیوتنبهذلتمیدهیكهنمايندهباشمااينگونه
ح��رفبزند،بااينكهآنش��خصنمايندهبودواحتمال
داش��تبهدلبگيردوكاررابهصحنمجلسبكشاند،
ولیمرحومپ��رورشدرچنينمواقعیهيچاعتنايیبه
اينمواردنمیكردووقتیمیديديكانساندچارذلتی

میشوداوضاعراتحملنمیكرد.

حجت االسالم والمسلمین علی اکبر ناطق نوری:

زيرمجموعه مريد پرورش می شدند
از حضور در مجلس اول و  همراهی در اعتراضات به اقتصاد دولتی تا حضور در هیأت رئیسه مجلس چهارم؛ فصل مشترک زیادی از خاطرات سیاسی و اجرایی را برای حجت االسالم و المسلمین 

ناطق نوری از استاد، رقم زده است. خاصه آنکه او شاهد دلنگرانی امام خامنه ای برای مرحوم پرورش در آخرین روزهای حیات استاد هم بوده است.

تحمل نداشت به منزلت 
یک انسان ضربه بخورد، 
به همین دلیل با تندی و 
پرخاش رو به آن نماینده 
کرد و گفت »بلند شو بایست 
با وزیر صحبت کن بی 
ادب، ایشان وزیر جمهوری 
اسالمی است«
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جايگاه علمی استاد پرورش چگونه بود؟

دوياس��هويژگیسببش��دايش��انازنظرعلمیبه
جامعيتبرسند،يكیاينكهانسانمحققیبودودوست
داش��تدرمبانیومس��ائلكالمی،اعتقادیوفلسفه
اس��المیوتفسيرقرآنونهجالبالغهمطالعهوتحقيق
كند،وچونحافظهخوبیهمداش��تس��ببشدهبود
ايش��انبگرددوگمشدهاشراپيداكند،استعدادخوبی
همداشتوبهمطالعهخيلیعالقهمندبود،مندردوران
كس��التكههنوزبيماریبرايش��انمشرفنشدهبود
گاهیبهمالقاتش��انمیرفتمازايشانپرسيدمهنوز
هممطالعهمیكنيد؟ديدميكميزیكنارايشانبود
وق��رآنونهجالبالغهرویآنقرارداش��تومعلوم
بودهنوزهمباوجودضعيفوالغرش��دنوكسالت
داش��تنمطالعهوتحقيقرارهانكردهبود،اينسبب
ش��دهبودايشانارتباطشراباعلمایاهلفنبرقرار
كند،ب��امرحومعالمهطباطبايی،ش��هيدمطهریو
مرحومآشيخمحمدتقیجعفریانسوارتباطزيادی
داش��ت،آنانهممعتقدبودندكهآقایپرورشانسان
بیمايهاینيستوزمينهاشرادارد،همينمیشود

كهش��هيدمطهریآنزمانكهدركتابس��يریدر
نه��جالبالغهيككدم��یآوردمیبيني��مازمرحوم
پرورشيادمیكندواينمربوطبهدورهدبيریايشان
بودواينخيلیمهماستكهشخصيتیهمچونشهيد
مطه��ریوقتیدربارهزهدس��خنمیگويددرمثالاز
دبيریبهنامآقایعلیاكبرپرورشناممیبرد.مرحوم
عالمهجعفریهمخيلیبهايشانعالقهمندبودوخيلی
هممرحومپرورشراقبولداشتآنچنانكهدريكی
دوجلسهایكهباعالمهجعفریداشتموبحثمیشد
ايشانهمازمرحومپرورشبهعنوانفردیفاضلواهل

تحقيقيادمیكرد.

در اوقاتی كه با مرحوم پرورش همسفر بوديد چه 
ويژگی ها و احواالتی را در ايشان مشاهد كرديد؟

مندرچندسفربامرحومآقایپرورشهمراهبودمكه
ازآنجملهدرس��فرحجدرخدمتايشانبودم،واين
حسناتفاقبودبرایمنكهبنده،مرحومآقایپرورش
ومرحومعسكراوالدیهرسهدوستبايكديگرهماتاق
بوديمومنهردودوستراازدستدادمكهمايهتأسف
است،حاالتآقایپرورشازجملهبكاء،توسلوتوجه

ايش��انبرایمنخيلیجالببود،البتهخيلیهانماز
ش��بمیخوانند،خوبهمهس��تبهخصوصكهدر
سفرهایزيارتیازجملهحجخيلیخوباست؛امامن
خيلیكمديدميكنفردرحالتنمازآنهمنمازشب
وقنوتنمازوتراينطورحالتبكاءياهمانگريهداشته
باشدكهبيشتربهضجهزدنشبيهبود،اينحالتبيشتر
درائمهمعصومعليهمالسالمهمچونامامصادق)ع(يا
امامسجاد)س(كههنگامنمازخاِكجایسجدهايشان
اززيادیاشكتبديلبهگلمیشدمشاهدهشدهاست،
اماش��بيهاينحالتوعرفانومعنويتدرانسانهای
عادیوغيرمعصومعجيباست،چونگريهدرنمازبه
س��ادگیامكانپذيرنيس��توراهآنوصلشدنسيم
اس��تبهمبدأكهانس��انرامنقلبمیكند.اينحالت
درمرحومپرورشيكش��بودوش��بنب��ود،بهطور
تقريبیدرش��بهايیكهمنهمتوفيقپيدامیكردم
بلندشوممیديدمكهقبلازهمهماايشانبلندشدهو
بیسروصدابهگونهایكهمادونفرازخواببيدارنشويم
مش��غولنمازوگريهاست،اينبرایمنبسيارآموزنده
ب��ودوآقایپرورشرانزدمنخيلیب��االبردازاينكه

ايشانفردمتعبدوعارفاست.

مديريت مرحوم پرورش چگونه بود؟
مديري��تآق��ایپرورشب��اتوجهب��هاينكهفردی
ج��دیوآزادهبودمديريتارش��ادیهمداش��ت،
يعنیروشمديريتیايشانبهگونهایبودكهافراد
زيرمجموعهاشمريدودوستداراوبودندچوناستاد
اخ��القبود،چوندرمديري��ت،خاكیبودنازيك
ط��رفومتدينبودنیكهم��وردقبولزيرمجموعه
باش��دوارتب��اطقلبیبرق��رارباش��دازطرفديگر
ازاركانمه��مموفقي��تيكمديراس��ت.مديريت
آقایپرورشقلب��یبودومعلمان،مديرانومديران
كلباقلبشانايشانراقبولداشتند،بههميندليل
درآندورانبحرانیانقالبايشانتوانستبهخوبی
آموزشوپرورشرامديريتكندوس��ببمديريت
جوانانونوجوانانوديگرافرادباساليقمختلفبه
ويژهدراصفهانش��د.امروزهمكهايش��اندربين
مردمنيس��تندباصراحتبگويمكهدوس��تانمادر
اصفهاناحس��اسخالءمیكنندومیگويندازكجا
يكمديریبهتوانمن��دیپرورشپيداكنيمواين
بهمش��كلیتبديلش��دهكهاميدواريمروحايشان
دعاگویماباشدتادوستانبتوانندبامديريتخوبی

راهمرحومپرورشراادامهدهند.

رهبرمعظم انقالب هم 
خیلی به آقای پرورش 
عالقه تنگاتنگ و عاطفی 
داشتند، در دوران کسالت 
ایشان هم همواره پیگیر 
وضع حال آقای پرورش 
بودند و پیغام و سالم 
می رساندند
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با توجه به سوابق مبارزاتی خودتان و همچنین از منظر 
س�نگر امامت جمعه اصفهان، كدام ابعاد شخصیتی 
مرحوم پرورش برای ش�ما جالب و تحس�ین برانگیز 

بود؟
آقایپرورشانسانبسيارباذوقیبودبهويژهدرمسئلهشعر
كهاشعارخيلینابیانتخابكردهبودواينهارابهجامیگفت،
يعنیدرصحبتهايشيكبارشعریراآنقدرزيبادرجای
خودشبهكارمیبردكهسببلذتانسانمیشد،حااليك
كسیشعریمیداندياقرآنياروايتیآموختهاماجایبه
كاربردنشرانمیتواندتنظيمكنداماايش��انخيلیجای
شعر،روايتوآيهرابهجاودرموقعخودشبيانمیكردكه

خيلیدردلآدمجامیگرفت.
ايش��انيكیازمبارزانیبودكهقب��لازانقالبدراصفهان
بهويژهبينجوانانخيلیشاخصبودبهطوریكهدراصفهان
وقتیجوانانمیگفتند»حاجآقا«،يعنیحاجآقایپرورش.با
اينكهايشاندرسنجوانیبهسرمیبرد،درمسائلمذهبی
تبحرداشت،انسانعارفیبودوماهمدورادورسخنرانیهای

ايشانرامیشنيديم.
آقایپرورشانس��انیبودكهقبلازانقالبيكخدمتگزار
شجاعبودوسخنرانیهایشانرادرميداناماماصفهانهمه
ماوشماديدهايموشنيدهايم،درفيلمهایسخنرانیاشدر
حالجوانیچهجورفريادمیزندوبيش��ترجلس��اتیكهبا
جوانهادرخانههاودرنشستهایخصوصیداشتخيلی
سببپرورشدادنجوانهابودوخوبتربيتشانمیكرد.

ايشانخيلیازجوانهاراتربيتمیكردكهانسانبهحال
اي��نبچههاغبطهمیخوردكهچقدرزيباتربيتش��دهاند
وبیجه��تنبودكهحاجآق��ادركلاصفهانبينجوانها

محبوبوتأثيرگذاربود.
درمجلسش��ورایاس��المیهمازرویانصافبگويمآدم
تأثيرگذاریبودكهعضوهيئترئيسههمبودند،فكرمیكنم
دورهچهارمازهيئترئيس��هبودكههمهدوستشداشتند
يعنیدارایبرخوردانس��انیواسالمیبودوبااينكههدفی
خاصداشتوشايدخيلیهابااهدافايشانموافقنبودند
امادربرخوردباهمهبرخوردانسانیوخوبداشتكهمورد

محبتبيشترمجلسیهابود.

ويژگی های اخالقی استاد در مجلس چگونه بود؟
ازنظراخالقیوخطیهميشهدرمجلسدوخطمتقابلبا
همبودهاندوش��ايدخطيكديگرراهمقبولنمیكردنداما
آق��ایپرورشراازنظراخالقیهمهقبولداش��تند،ازنظر
خطیهمازقبلازانقالبتاهنگامرحلتشاندرخطامامو
رهبریبودودرهمهمسيرهاوخطوخطوطیكهپيداشد.
بايدبگويمگروههايیكهآمدند،سببنشدندكهدرهيچكجا
اوازخطامامتخطیكند.پرورشانسانیانقالبی،مجاهد،
سياس��یومتفكروعارفبود،قبلازانقالبكارهايشرااز
دوررصدمیكرديمخبرمیآوردندومیگفتندآقایپرورش
چهمیكند،باچهكسانیكارمیكندولیارتباطمابهصورت

رودررووازنزديكباايشانبيشتردرمجلسبود.

خاطره ای از زندگی اس�تاد پ�رورش در دوران قبل از 
انقالب به ياد داريد؟

قبلازانقالبهمس��خنرانیايشان
درميدانامامراكهخيلیشجاعانه
بودبهي��ادمیآورم،ق��رآنكريمرا
همخيلیزيباتفس��يرمیكرد،قرآن
راخوبمیفهميدوتفاس��يرايشان
نهفق��طبهص��ورتترجم��هایكه

محتوایقرآنرابيانمیكرد،آدممیفهميدازيكروحانی
شايدكمنداشتيكروحانیكهكاركردهباشددرمباحث

قرآنی.

يکی از ويژگی های خاص اس�تاد پرورش، اين بود كه 
ايشان در سن جوانی به درجات بااليی رسید. در اين 

زمینه خاطره ای از ايشان داريد؟
همينكهدرجوانیباهمهاينبزرگانقدممیزدوباآنان
بودودروزارتدفاعوبعدهمسنینداشتكهوزيرآموزش
وپرورشش��د،درمجلسهركجابودبهخاطرآنس��ابقه
انقالبیاشوبهخاطرهوش،ذكاوت،سياس��توفهمیكه
داشتهميشهكناربزرگانبود،كنارمرحومشهيدبهشتی
ورهبرمعظمانقالببود،دركارهایانقالبهميشهوحتی

درمجلس،درقانونگذاریودرقانوناساسیفعالبودند.
ايشانعضوخبرگانقانوناساسیبودواينخيلیمهماست
يعنیيككسینهروحانیباشدنهسنزيادیداشتهباشد؛
چونآنموقعشايد34يا35سالشبيشترنبود.يكجوان
آنهمجوانینهروحانیكهبرودعضوخبرگانبشودكنار
افرادیمثلشهيدبهش��تیوديگراعضائیكهدررابطهبا
مسئلهقانوناساسیبخواهدنظربدهد،اينخيلیدليلبر
هوشوذكاوتوكارعلمیاس��تكهايشاندرجوانیاش

انجامدادهبود.

 درب�اره آن مرح�وم از مناظ�ره مجلس س�ومی ها با 
شورای نگهبان چیزی به ياد داريد؟

بله،يكچيزیيادمهستكهدقيقبهيادنمیآورمدرباره
چهبودولیچونقراربودكهمنصحبتكنموچونخودم
اعتقادماينبودكهآقایپرورشاگرصحبتكند،بهترازمن
میتواندحقمطلبرااداكند.بنابراينازوقتخودمگذشتم
ووقتمرابهايشاندادمكهصحبتكند،مطلبكلیاشرا

میدانمكهاينگونهاستحاالخصوصياتشيادمنيست.
البتهمیدانمموضوعیبوددربارهنظارتاستصوابیشورای
نگهبانكهبهاعتقادماگرايشانصحبتمیكرد،حقمطلب
رابهترمیتوانستاداكند،چونهمسابقهاينكارراداشت
همبيانشيرينیداشتكهبهانصافخيلیهمخوشبيان
بود.آدملذتمیبردوقتیصحبتمیكرد،ازحرفزدنش،
ازادبياتیكهدرگفتارداشتِكيفمیكرديم،يادماستكه
وقتمرادادمگفتمايشانبهترمیتواندحقمطلبرااداكند.
دردورس��وموچهارممجلسشورایاسالمیماخاطرات
زيادیباايش��انداش��تيم،اآلنيكچيزینزديكبه20
سالمیگذرد،خوب،خيلیخاطراتيادمنمانده،بامرحوم
پرورشجلساتخصوصیزيادیداشتيمحتیبينفاصله
زن��گتفريحمجلسكهبودمنبايكی2نفرديگرخدمت
آقایپرورشمیرفتيموبهواقعلذتمیبردمازمصاحبتو

همراهیباايشان.

نظر شما در مورد پیام رهبر معظم انقالب اسالمی برای 
درگذشت مرحوم استاد پرورش چیست؟

همانط��وركهفرمودندرهبرمعظمانق��البدربارهافرادی
ك��هفوتمیكنندخيل��یبيانيهنمیدهندام��ااگربيانيه
حضرتآقارادرموردمرحومپرورشمالحظهكنيد،گويی
ايش��انمیخواستنديكچيزهايیبگويندكهزيادهماگر
میخواستندبگويندديگرازحالتبيانيهفوتخارجمیشد.
آقادراينپيامبهويژگیهایقبلازانقالبوبعدازآندوران
اشارهكردهبودند،بهانصافبيانيهممتازوتاحدودیطوالنی
همبود.بهطورمعمولايش��اندريكبيانيهفوتازمتوفی
تعريفنمیكننداماازمرحومپرورشخيلیتعريفكردند.

آق��ایپرورشبهواق��عمدتهاپيشازانقالباس��المیاز
نوجوان��یاشبااماموبامرحومآي��تاهللخادمیكهمحور
انقالبياندراصفهانبودهوهميشههمراهوهميارايشانبود
تاانقالبشدوبعدازآنهمكهنخستينكارهمانمسئله
خبرگانقانوناساسیاستكهدرآنجافعالبود،سپسوزير
شد،بعدنمايندهبود،هميشهدركارانقالببودومواضعشان
رامنمیدانمكهچونبامواضعخودماهميكیبودوباهم

بوديمهموارهدركليتيكیبود.
منهمعرضكردمدرحقيقتيكلحظهمامرحومآقای
پرورشرانديديمكهازخطاماممنحرفباش��دحتیيك
لحظ��ه،هموارهدرخطاماموحامیخ��طامامبود.بهطور
طبيعیتعدادیازافرادكهحرفهایخالفنظراتامامرا
میزدندمثلهماننظارتشوراینگهبانكهمیدانيديك
خطیمیگفتندنظارت،نظارتاستصوابینيستفقطهمان
نظارتبايدداشتهباشدامااينصواباستكهباشدصواب
استصوابیيعنیاينكهنهاگرفردیبهدردكارنمیخوردبايد
كنارگذاشتهشودواگربهدردمیخوردبيايد،آنهامیگفتند
نه،فقطنظارتبكنند،يعنینظارتمحضاماكارینبايد

انجامبدهندونظارتشاننظارتاستصوابینيست.
مرحومپرورشرضواناهللتعالیعليهدردورانبحرانیكه
اينحرفخيلیزيادمطرحمیشد،خيلیمقاومتمیكرد
صحبتوس��خنرانیمیكرد،ماهممیگفتيم،ولیخوب،
ايش��انبابيانزيبايیمطلبراروش��نمیكرد،همبرای
نمايندههاهمبرایجلساتیكهمیرفتسخنرانیمیكرد،
منبهنظرمآنچهبلدب��ودمبرایآقایپرورشبهتربودكه
خودشصحبتكندمانمیتوانيمخيلیادبياتخاصیبه
كارببريمولیبهانصافازهرجهتیيكانس��انشايستهو
اليقیبرایخيلیكارهابودومتأسفانهزودمريضشدوگرنه

تاآخرينلحظاتبايددررأسامورباشد.
خداوندانشاءاهللايشانراغريقدريایرحمتشبگرداندوبه
ماهمتوفيقبدهدكهدرابتداقدراينآدمهايیراكهحاالاز
دستدادهايميادماننرودوقدرشانرابدانيموخاطراتشان
راهموارهزندهنگهداريم،برایاينكهاينهابهواقعمیتوانند

الگويیبرایجوانهایماوبرایمردمماباشند.

آیت اهلل طباطبائی نژاد:
هوش و ذكاوتش موجب درخشش

 در مجلس خبرگان شد
اگر مبارز بوده باشی و در استان اصفهان فعال، قطعا نام پرورش برایت آشنا خواهد بود. آیت اهلل سید 

یوسف طباطبائی نژاد امام جمعه اصفهان از خاطرات آن روزها گفته است.
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آيا ش�روع آشنايی شما با مرحوم پرورش بعد از 
حض�ور ايش�ان در تهران بود يا پی�ش از آن هم 

ارتباطی داشتید؟
مرحوماس��تادپرورشباتوجهبهاينكههمقبلوهم
بعدازانقالببهعنوانيكشخصيتملیمطرحبودند،
بنابراينشهرتايشانفقطبهجغرافيایاصفهانمحدود
نمیش��ود.اولينآشنايیهايمباتفكراتمرحوماستاد
پرورشبهس��الهای1356و1357مربوطمیشود،
يعن��یاوجتظاه��راتمردم��یكهمنجرب��هپيروزی
انقالبدربهمنس��ال1357ش��د.ايش��انيكسری
سخنرانیهايیدرنقاطمختلفتهران،ازجملهمسجد
قباداش��تندكهدرآنمقطعمرحومشهيدمفتحامام
جماعتآنمس��جدبودند.درمجالسسخنرانیهای
ايشان،بهخصوصدرمسجدقباباايشانآشنايیهايی
پيداكردم.البتهايشانبعدكهنمايندهمجلسخبرگانو
نمايندهمردماصفهاندرمجلسشورایاسالمیشدند،
سخنرانیهايیكهدرايندومجلسداشتندومواضعی
كهاتخاذمیكردند،رسانهایمیشدواولينآشنايیهايم
باهمينسخنرانیهاوموضعگيریهایايشاندرقبلاز

انقالبواوايلانقالبشروعشد.
اولينخاطرهبندهمربوطبهزمانیمیش��ودكهايشان
وزيرآموزشوپرورشبودندوبندههماستاندارخراسان
بودم.همايشیازمديرانكلآموزشوپرورشسراسر
كش��وردرمشهدبرگزارشد.بندههمبهدعوتمرحوم
آقایپرورشدربخش��یازاينهمايششركتكردمو

اينخاطرهمربوطبههميناجالسدرمشهداست.
طبيعیاستموقعیكههمايشمديرانكلآموزشو
پرورشتشكيلمیش��ود،غالببحثهاحولوحوش
مسائلاداریوآموزشیاست.درمقطعیازايناجالس
كهدردارالزهدحرممطهرتش��كيلش��دهبود،مرحوم
پرورشتقريباًبدونمقدمهقبلیوبدونارتباطموضوع
بامطالبیكهدرجلس��همیگذشت،مديركليكیاز
استانهارابااسمصدازدندوگفتند:»آقایفالنی!من
ازمذاكراتتلفنیكهچندروزپيشباشماانجامدادم
وش��ماراتوبيخكردم،درحضوراينجمععذرخواهی
میكنم.«هيچك��سدرآنجمعجزخودآنمديركل
واس��تادپرورشنمیدانس��تندچني��نمذاكرهتلفنی
صورتگرفتهاس��توطبيعتاًبرایهمهاينس��ئوال
پيشآمدكهچ��همذاكرهایبود؟خودمرحومپرورش
درجمعتوضيحدادندمدتیقبلگزارش��یازبرخیاز
عملكردهایاينآقاكهمديركلفالناستانهستبه
منرس��يد.چونمنبعیكهاينگزارشرابهمنداده
بودموردوثوقمبود،بدوناينكهبررسیمجددكنم،اين
گزارشراقطعیتلقیكردموبدونتحقيقش��خصی
گفتمتلفناينآقایمديركلرابگيرندوخيلیتندی
ك��ردم،چونفكرمیكردمگزارش��یكهعليهايش��ان
دادهانددرستاست.بعدازمدتكوتاهیمتوجهشدم
گرچهفردگزارشدهندهموردوثوقمنبود،امابهاوهم

اطالعنادرستیرسيدهبودولذاخودمرامقصردانستم
وبهجایاينكهبهط��ورخصوصیبهاينآقایمديركل
تلفنبزنموبابتآنمذاكراتخصوصیعذرخواهیكنم،
تصميمگرفتمدراينجمععذرخواهیكنمتاخودمرا
تنبيهكردهباش��م.يادمباش��دكهازاينبهبعدتحقيق

نكردهبهكسیتندینكنم.
درهمينسفریكهمرحومآقایپرورشبهعنوانوزير
آموزشوپرورشبهاستانخراسانداشتندوبندههم
بهشكلیميزبانايشانبودم،ايشانبهمنگفتند:»آقای
حبيبی!ش��ماازاينهمجواریباحضرترضا)ع(بايد
نهايتاستفادهرابكنيد.«بندهبهايشانعرضكردمكه
درموازينماهستكهاگرهمجواررضا)ع(همنباشيم،
ازراهدورمیتوانيمعرضارادتكنيموتوسلبجوييم
واينقبيلارتباطاترابرقراركنيم.منظورماينبودكه
ش��ماهماگردورهستيدازاينتوفيقمحرومنيستيد.
آقایپرورشفرمودنداينحرفدرس��تاست،امايك
مثالمیزنم.شمايكپدروفرزندرادرنظربگيريد.اين
فرزندهنگامیكهپدرشدرمس��افرتودورازاوست،
رابطهپدر�فرزندیهمچنانبرقراراست،امايكموقع
هستكهدس��تاينفرزنددردستپدراست.ايندو
تاخيلیباهمفرقمیكند،بنابراينكسانیكههمجوار
حضرترضا)ع(هستند،درواقعمصداقفرزندیهستند
كهدستشدردستپدراست.ايشاناصوالًدراينموارد
يعنیتشرفبهآس��تانحضراتمعصومين)ع(ودعاو
نيايشيكیازشخصيتهایسرآمدمابودند،بههمين

دليلاينتوصيهرابهمنمیكردند.

اين روزها بیشتر از جنبه های عرفانی ايشان ياد 
می ش�ود. اگر ممکن اس�ت نگاه سیاس�ی استاد 

پرورش را هم در آن مقطع تاريخی تبیین كنید.
درهمانزمانیكهايش��اندركابينهآقایميرحسين
موسویوزيرآموزشوپرورشبودند،اختالفنظرهای
بنيادينیبامبانیتفكرآقایميرحس��ينموس��ویدر
مسائلاقتصادیوغيراقتصادیداشتند.عالوهبرايشان،
مرحومآقایعس��كراوالدی�كهوزيربازرگانیبودند�
جنابآقایناطقنوریوبهنظرمآقایدكترواليتیهم
بودندكهيكسریاختالفاتبعضاًمبنايیباتفكراتآقای
نخستوزيروقتداشتند.آقایپرورشدرايناختالفات
استداللمیكردندكهمثالًبهچهدليلباتفكراقتصاد
دولتیكهدرآندولتوجودداش��تمخالفهستنديا
دربرخیازمواردكهدرمبانیعقيدتیاختالفداشتند.
ايشاندراينمخالفتشانمستدالًودائماًاستواربودند.
گمانمدردورهسوممجلسبودكهايشانبعدازدوران
وزارتش��انازسویمردماصفهانبهنمايندگیمجلس
انتخابشدند.درآندورهتقسيمبندیهايیدرمجلس
صورتگرفتهبودكهبهاعتقادبندهازاصل،نادرس��ت
است.گروههایسياسیرابهچپوراستتقسيمكرده
بودند.بندهاينتقس��يمبندیراازابتداقبولنداشتمو
االنهمقبولندارمومعتقدميكتقسيمبندیوارداتی
استوتقسيمبندیهایسياسیچپوراستبهشكلی
كهدراروپاماهيتيافت،درايرانوجودخارجیندارد،
امادرهرصورتايناصطالحشايعشدهبودكهگروهی
چپوگروهیراس��تهس��تند.مرحومپرورشدراين
تقسيمبندیهايیكهديگرانبهغلطايجادكردهبودند،
جزوگروهراستحسابمیشدند،اماباوجوداينكهدر
مجلسس��ومغلبهكاملباگروههایبهاصطالحچپ
بود،مرحوماس��تادپرورشذرهایازموضعگيریش��ان
عليهتفكراتچپكوتاهنمیآمدند.يادمهس��تآقای

محمد نبی حبیبی:

در مسیر انجام وظیفه مقهور جریان سازی ها نمی شد
وقتی سخن از مصاحبه با دبیرکل حزب مؤتلفه اسالمی درباره مرحوم پرورش باشد انتظار ارزیابی مواضع سیاسی او خواهد بود. اما حبیبی بیشتر از نگاه عرفانی استاد گفت، از روزی که در حرم 

امام رضا )ع( او را به نکته ای مهمان کرد تا روزی که مرحوم استاد عسکراوالدی در بستر بیماری بر دست او بوسه زد و او را »عارف سالک« خواند.
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كروبیرئيسمجلسسومبود.استادپرورشسخنرانی
داغیدرمجلسكردندوخطاببهآقایكروبیگفتند
رفيقمن!س��رورمن!اينتوهينهايیكهبهپايبندان
بهانقالبوارزشمدارانانقالبتحتعنوانگروههای
راستمیشود،بدانيدكهروزیگريبانخودشماراهم
خواهدگرفتوشمابهعنوانرئيسمجلسنبايداجازه
بدهيدبهاينشكلدرمجلسباآبرویمردمبازیشود.
میخواهمعرضكنممرحومپرورشدرموضعگيریبه
هيچوجهباكسیرودربايستینداشتند.درمجلسسوم
جريانآببهس��متديگریبودومرحومآقایپرورش
وچندتنديگربهدليلاينكهحقراخالفاينجريان
میدانستند،انصافاًبهبهترينوجهموضعگيریمیكردند.

اين ارتباط با ايشان چگونه ادامه يافت؟
درسالهای1368تا1373قائممقامبنيادمستضعفان
وجانبازانبودم.باآش��نايیكهباتفكراتواندوختههای
علمیارزشمندايشانداشتيم،ازايشاندرخواستكرديم
بخشیازوقتخودراصرفآموزشمديرانونيزجانبازان
بنيادكنندوانصافاًوجودآقایپرورشدربنيادجانبازان
برایايندومقولهآموزشی،عرفانیوتعاليمقرآنهماثر
تعيينكنندهایدرآندستهازجانبازانیداشتكهتوفيق
پيدامیكردندازدرسهایايشاناستفادهكنندوهمدر

مديرانبنيادآثارارزشمندیداشت.
يادمهستمرحومپرورشدرهمانسالهای1368تا
1373تفس��يریازسورهمدثّرومّزّملداشتند.جلسه
س��ومياچهارمبودكهمسئولامورمديرانمادربنياد
ب��همنگفتبهعلتاثریكهدرسآقایپرورشروی
اينافرادداشت،عدهقابلتوجهیازاينهانمازشبخوان
شدند.البتهآنهاهمگیمتدينونمازخوانبودند،ولی
بهمنگزارشموثقرس��يدعدهایازاينمديراندراثر
توصيههايیكهمرحومآقایپرورشبااستناداتقرآنی

بهآنهاداشتند،نمازشبخوانشدهبودند.

ارتباط ايشان با جانبازان چگونه بود؟
اس��تادهمدردورهوزارتوهمدردورهغيروزارتش��ان
اظهارعالقمن��دیزيادیبهرزمندگانداش��تندوهم
بهخصوصدردورهایكهدربنيادمستضعفانوجانبازان
بودموتوفيقداش��تمكهارتباطايش��انباجانبازانرا
فراهمكنم،ش��اهدبودمكهدربارهايثارگرانیكهبرای
شهادتبهجبههرفتهبودند،منتهیحاالمجروحشده
وبرگشتهبودند،مرحومآقایپرورشباتماموجودابراز

ارادتمیكردند.
بندهتوفيقداشتمبهعنوانحجتمتعدرمحضرايشان
يكیدومس��افرتهمبهمكهبروم.درآنزمانترتيبی
دادهشدكهبهخصوصجانبازانبامجروحيتباالی70
درصدتوفيقحضوردرمكهمكرمهومدينهمنورهراپيدا
كنند.دوسهبارازمرحومآقایپرورشتقاضاكرديمكه
همراهاينجانبازانبهسفربروند.ايشاندراينجلسات
بهطوركاملباجانبازانمحشوربودند،فضايیازعرفان،
عاطفه،علموتفسيرقرآنراايجادمیكردندوجانبازانی
كهدراينمسافرتهاازنزديكازسخنرانیهایمرحوم
آقایپرورشبرخورداربودند،خاطراتفراموشنشدنیرا

ازايشاندارند.

همکاری ايشان با موتلفه از چه زمانی آغاز شد؟
مرحوماستادپرورشاززمانمشخصیعضويتحزب
مؤتلفهاسالمیراپذيرفتند.البتهايشانازاعضایاوليه

حزبجمهوریاس��المیبودند.پسازآنكهفعاليت
حزبجمهوریاسالمیفوقالعادهكاهشيافتوبه
تعطيلیرفت،سرانحزبمؤتلفهاسالمیدرمالقاتی
ازامامخواس��تندنظرش��انراراجعبهادامهمؤتلفه
اسالمیاعالمبفرمايند.سرانمؤتلفهبعدازتشكيل
حزبمؤتلفهاس��المیباتوصيهمرحومشهيددكتر
بهشتیياباتصميمخودشانتشكيالتمؤتلفهرابه
شكلیدرتش��كيالتحزبجمهوریاسالمیادغام
ك��ردهبودند.وقتیپسازكاهشفعاليتهایحزب
جمهوریاس��المیس��رانمؤتلفهايناستعالمرااز
حضرتامامكردند�امامفرمودهبودندمثلگذشته
بهفعاليتتانادام��هبدهيد�گمانمدرهمينمقطع
مرحوماستادپرورشعضويتشورایمركزیحزب
مؤتلفهاسالمیراپذيرفتند.البتهنحوهعضوشدندر
شورایمركزیبهاينصورتاستكهاگركسیمايل
بهنامزدیباشد،كانديدمیشودواگردركنگرهحزب
رأیآوردعضوشورایمركزیمیشود.مرحوماستاد
بااصراریكهس��رانمؤتلفهداش��تند،نامزدیبرای
ش��ورایمركزیمؤتلفهراپذيرفتندوبارأیبس��يار
بااليیپسازمرحومآقایعسكراوالدیبهعنواننفر

دومانتخابشدند.هميشهاينطوربود.
ايش��انپسازعضويتدرش��ورایمرك��زیبنابه
تقاضایمرحومآقایعسكراوالدیقائممقامیدبيركل
راپذيرفتند.بهنظرمايشانهشتنهسالدرشورای
مركزیمؤتلفهبودندودراينمدتهمچنانقائممقام

مرحومعسكراوالدیبودند.
درمؤتلفهاس��المیازابتدادرشروعجلساتآياتیاز

قرآنمجيدتالوتمیشودويكیازافرادواردبهتفسير،
تفسيرمیكندوبعدمطالبمعمولیمطرحمیشوند.
اس��تادپرورشدرتماممدتیك��هقائممقامدبيركليا
عضوشورایمركزیبودند،كارتفسيریرابنابهتقاضای
مرحومآقایعسكراوالدیبهعهدهداشتندوانصافاًابعاد
مختلفآي��اتقرآنیرامط��رحمیكردند،بهخصوص
درجاهاي��یكهالزمب��ودازبعدعرفانیمطالبیعنوان
ش��وند،استادانهاينمطالبرابيانمیكردند،بهطوری
كهعالقمندیاعضایشورایمركزیبهبخشتفسير
استادپرورشبيش��ترازوقتجلساتبود.شاهدبودم
وقتیايشانتفسيرمیگفتند،بهخصوصدرمواقعیكه

بهابعادعرفانیآياتمیپرداختند،اش��كدرچشمان
بسياریازاعضایجلسهحلقهمیزد.

منتهیمرحوماستادپرورشضمناينكهاينخصوصيت
رادرتفسيرقرآنداشتندكهوقتیواردمسائلعرفانی
قرآنمیشدند،گريهخيلیازافرادراباعثمیشدند،اما
يكشخصيتكامالًخوشمشرببودند،يعنیبذلهگويی

مرحوماستادپرورشهمجزوصفاتبارزايشانبود.
درزمانیكهقائممقامبنيادمستضعفانبودموازايشان
دعوتك��ردمدرجلس��اتمديرانوجانب��ازانافاضه
بفرمايند،برخیازجلساتصبحزودتشكيلمیشدندو
چندنفرهمبيشترنبوديم.صبحانههمبرقراربود.يادم
هستايشانيكیدوبارديربهجلسهآمدندومثالًيك
ربعيا20دقيقهتأخيرداشتند.البتهايشانمستحضر
بودندكهدربارهاينكهجلس��اتسرموقعبرگزارشوند
حساسيتداشتم.میآمدندودمدرجلسهمیايستادند
ومیگفتند:»آقایحبيبی!اگربهبندهصبحانهندهيد
ازعدلشماس��تواگربدهيدازفضلشماس��ت.حال
خوددانيد.«ازاينگونهبذلهگويیهافراوانداش��تندو
لذاخاطراتافرادیكهازايش��انخاطرهدارند،ماندنی

وجاودانهاست.

رابطه حزبی ايشان با مرحوم عسکراوالدی چگونه 
بود؟ هیچگاه به اختالف هم می خوردند؟

بارهااينراازآقایعس��كراوالدیش��نيدهبودمكههم
درحضوروهمدرغيابآقایپرورشايش��انراعارف
س��الكلقبمیدادند،بهخصوصدرغيابايش��انكه
میتوانستندراحتتردربارهاينموضوعصحبتكنند،
بارهاتعابيریازاينقبيلرابهعنوانصفاتبارزمرحوم

استادپرورشراجعبهايشانبهكارمیگرفتند.
آقایپرورشاختالفیهمباآقایعسكراوالدیداشتند
كهتوضيحمیدهم.ايش��اندراينجلساتمیگفتند
مؤتلفهفرزندشماس��ت.مرحومآقایعس��كراوالدیبا
قاطعيتمیگفتند:خير،منفرزندمؤتلفههستموسر
اينكهچهكسیپدروچهكسیفرزنداستبينمرحوم
آقایعسكراوالدیومرحوماستادپرورش�كهانشاءاهلل

در مجلس سوم جریان آب 
به سمت دیگری بود، اما به 
دلیل اینکه حق را خالف این 
جریان می دانستند، انصافًا 
به بهترین وجه موضع گیری 
می کردند. 
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خداوندروحهردویآنهاراباپيامبرگرامیاسالم)ص(
محشوركند�اختالفوجودداشت.

اين كه بیش�تر جنبه تکريمی داش�ت. ايشان در 
مواقع اختالف چگونه رفتار می كردند؟

اينمطلبراازخودمرحوماستادپرورشنقلمیكنم.
ش��ايددريكجلس��هدونف��ریهمبودك��هفرمودند.
اختالف��یبينمرح��ومآقایپرورشويك��یازعلمای
اصفهانوجودداشت.ايشانچندسالپيشازدنيارفتند
ومابرایايشانهمطلبمغفرتمیكنيم.اختالفبين
مرحومآقایپرورشوآنعالمروحانیشديدهمبود.
آيتاهللمنتظریدرآنموقعقائممقامرهبریبودندو
براساسمصوبهمجلسخبرگانمسئوليتمشخصی
همداشتند.ايشانيكبارگفتندجلسهایبگذارندكه
اختالفبينآقایپرورشوآنعالمرفعش��ود.آقای
پرورشمیگفتندبهآقایمنتظریگفتم:»شمابههر
حالقائممقامرهبریومبارزقبلازانقالبهس��تيد.
منهمهاينهارامیدانم.اگربفرماييدمندستوپای
اينآقاراببوسم،هميناالنجلویرویشمااينكار
رامیكنم،امااگربهمنتكليفكنيدنسبتبهايشان

ارادتپيداكنم،چنينكاریازمنساختهنيست.«

در دوره طوالن�ی بیماری ايش�ان هم با اس�تاد 
پرورش ارتباط داشتید؟

اينش��خصيتبزرگوارماچندسالانتهایعمرشان
مبتالبهچندنوعبيماریشدندكهصبرجميلاستاد
پرورشدرايندورهطوالنیوس��ختبيمارینوعی

آموزشبرایتمامكسانیبودكهشاگردانايشانحساب
میشدندكهاگركسیمبتالبهبيماریشد،نحوهتحمل

وصبراوبايدچگونهباشد.
مرحوماستادپرورشهم
درمقاطعمختلفزندگی
وهمدردورهبيماریقطعاً
يكالگویبارزوبرجسته
هس��تند،بهخص��وصدر
اينچندس��الیكهمبتال
ب��هبيماریه��ایرنجآور

گوناگونیبودند.
ه��رچن��دوقتي��كبار
ازته��رانب��رایعي��ادت
آق��ایپ��رورشمیرفتم.
گاهیهمچن��دكاررابا
ه��مانجامم��یدادم،ولی
بهاصفهانك��همیرفتم
حتماًمقيدبودمبهعيادت
ايشاندرمنزلشانتوفيق
پي��داكن��م.يك��یازاين
عيادتهابهاتفاقمرحوم
آقایعسكراوالدیصورت
گرفتوبهمنزلايش��ان
رفتيم.هنگامورودبهاتاق
بستریشدنمرحومآقای
پ��رورشاززب��انمرحوم
آقایعسكراوالدیشنيدم
كهگفتند:»ياس��يدیو
موالي��ی!«بعدك��هكنار
تختمرحوماستادپرورش
رفتند،خمش��دندودستايش��انرابوسيدندواشك
خودراپاككردندكهمانعازشكس��تهش��دنروحيه
استادپرورشنشود.اينعبارتسيدیومواليیودست
بوس��يدنآقایعسكراوالدیراش��اهدبودمكهنشان
میدادارادتمرحومآقایعسكراوالدیبهمرحوماستاد
پرورشيكريش��هعميقاعتقادیداشتويكارادت
صرفاًعاطفینبود،بلكهعاطفههايیكهدراينمالقاتها
ابرازمیشدندياقبلازآننسبتبهايشاندرجلسات

مختل��فصريحاًازس��ویمرحومآقایعس��كراوالدی
نس��بتبهمرحومآقایپرورشابرازمیشد،يكريشه
عقيدتیكاملداش��ت.احساسمیكردممرحومآقای

عس��كراوالدیخودش��انراموظفمیدانستندباتمام
وجودبهمرحومآقایپرورشادایاحتراموارادتكنند.
ايندوشخصيتبس��ياربزرگواریكهازدستمؤتلفه
رفتن��دبهاعتقادبندهنهتنهادرحالحاضرجايگزينی
برايش��انوجودندارد،درآيندههمپيشبينینمیكنم
موفقبهپيداكردنجايگزينبرایآنانشويم.ازدرگاه
الهیطلبمغفرتكاملب��رایايندوبزرگوارمیكنم
واميدوارمباجدبزرگش��انپيامبرگرامیاس��الم)ص(
محش��ورشوند.باش��واهدیكهماداريماينبزرگواران
انش��اءاهللدربهش��تبرينهمنش��ينمعصومين)ع(

خواهندبود.

رابطه اس�تاد پرورش با حضرت امام و حضرت آقا 
به چه شکل بود؟

واقع��اًمري��دومرادیب��ود.زمانیك��همرحومآقای
پ��رورشاظه��ارارادتكاملبهمق��اممعظمرهبری
میكردن��د،دورهرياس��تجمهوریوقب��لازدوره
رهبریايش��انبود،امااحتراموارادتايشاننسبت
بهمقاممعظمرهبریكهدردورهرياس��تجمهوری
ايش��انابرازمیكردند،ناشیازخلوصايشاندراين
بارهبود.مطالبیكهبينمقاممعظمرهبریومرحوم
پرورشدرمالقاتیكهازتلويزيونهمپخششدرد
وبدلشد،گويایهمينمسائلاست.دربارهحضرت
ام��امهممرحومآقایپ��رورشبهعنوانيكمقلدو
ي��كمريدومطيعارتباطبرق��رارمیكردند.مرحوم
اس��تادپرورشدرتولّیبهواليتفقيهيكشخصيت
ممتازدرجهيكبهحس��ابمیآمدند،بنابراينبايد
گفتاس��تادپرورشدراطاعتبیچونوچراازاوامر
ولیفقيهذرهایترديدبهخودراهنمیدادندواطاعت

راجزوواجباتدينیمیدانستند.

نکته ديگری باقی است؟
بهنظربن��دهمرحومآقایپرورشي��كعالمقرآنی
بهمعنایكاملكلمهبودندوتس��لطايش��انبرابعاد
مختلفتفس��يریكاماًلمش��هودبود.م��ادرابتدای
جلس��اتمؤتلفهاس��المیسالهایس��الازتفاسير
ايشاناستفادهمیكرديم.تس��لطويژهایبرادبيات،
بهخصوصش��عرفارسیداشتندكهدرتفاسيرقرآنی
ياتوضيحرواياتدربس��ياریازمواردازايناش��عار
استفادهمیكردندوانصافاًكمكتفسيرقرآنیايشان
اس��تفادهازادبياتفارسیواش��عارگوناگونمرتبط
باآنموضوعقرآنیبود.مرحوماس��تادپرورشبرای
ع��دهبس��ياریازانقالبيوناصفهانقب��لازپيروزی
انقالبمعلمبسيارتأثيرگذاریبودندوپسازانقالب
همعدهزي��ادیازآنالحمدهللمحك��مپایانقالب
ايس��تادندوسمتهايیهمبهآنهادادهشدودراين

سمتهاانصافاًافرادكارآمدوسرآمدیبودند.
بنابراينمیتوانگفتمبارزينقبلازانقالباصفهان
اكثراًبهنوعیبامرحوماس��تادپرورشبهعنواناينكه
ايشانمعلموآنهاشاگردباشندارتباطداشتند.پس
ازانق��البهمب��هاعتقادمنتمامزندگیسياس��ی،
اداری،ش��خصیوخانوادگ��یمرح��ومآقایپرورش
بايدبهعنوانيكمعلمالگوتلقیش��ود.بحمداهللما
درمؤتلفهاس��المیبهدليلحضورمس��تمرايش��ان
درجلس��اتش��ورایمركزیازتعليماتیكهايشان
باتوفيقاتالهیمیتوانس��تندباشاگردانشانبدهند،

بهرهمندمیشديم.

 ارادت مرحوم عسکراوالدی 
به مرحوم استاد پرورش یک 
ریشه عمیق اعتقادی داشت 
و صرفًا عاطفی نبود؛ بارها 
این را شنیده بودم که هم در 
حضور و هم در غیاب
 آقای پرورش را
 عارف سالک لقب می دادند
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دكتر غالمعلی حدادعادل

خداون��دبهماآموختهاس��تبرایخودم��انوبرادران
پيشازخودمانكهبرماس��بقتدرايمانداش��تهاند
َِّذيَنَسَبُقونَا ََّنااْغِفْرلََناَوِلِْخَوانَِناال طلبمغفرتكنيم:»َرب
بِاْلِيَم��اِن«.بندهمرحومآقایپرورشراازمصاديقبارز
كسانیمیدانمكهبرماسبقتدرايمانداشتندوتالش
بس��ياریكردند.انسانهايكروزبهدنيامیآيندويك
 روزهمازدنيامیروند.مرگسرنوشتهمهماست:»ُكلُّ
نَْفٍسَذائَِقهالَْمْوِت«،امامرگداريمتامرگ.زندگیداريم
تازندگی.درستاستسرنوشتهمهماازآنجهتكه
انتهایآنمردناس��ت،شبيهبههماست.سرنوشتها
يكیاست،اماسرگذشتهايكینيست.همهبهايستگاه
نهايیمرگمیرس��يم،اماهركسیازراهوجادهای.هر
كس��یزندگیرابهيكش��كلیتماممیكند.خوشابه
حالكسانیكهمانندآقایپرورشهمهزندگیشانيك
زندگیمعنوی،الهیوباهدفاستووقتیبهايستگاه
مرگمیرس��ندوبهپشتسرخودشاننگاهمیكنند،
راهدرخش��انیراطیكردهواينعمرراضايعنكردهاند.
سرگذشتهامشابههمنيست.يكیمثلآقایپرورش
میش��ودكهاينهمهآثارخيروانسانسازیازاوبهجا

میماند،يكیهممیتواندنقطهمقابلباشد.
آشنايیبندهبااستادبزرگوارمرحومآقایپرورشنزديك
به50ساليعنیازحدودسال1342بالغمیشود.در
آنزم��انمادرتهرانوايش��اندراصفهانتالشهای
دينیومذهبیداش��تيموهمينوجهمشتركمارابا
يكديگرآشناكرد.اينآشنايیادامهداشتتااينكهايشان
وزيرآموزشوپرورششدندومندرسال1362توفيق
يافتمبهعنوانمعاونوزيرورئيسس��ازمانپژوهشو
برنامهريزیآموزشیباايشانهمكارینزديككنم.دو
سهسالیتوفيقداش��تمكهبهعنوانمعاونايشاندر
كنارش��انباش��موهمانطوركهدوستیماازقبلآغاز
ش��دهبود،پسازآنه��مادامهيافت.بندهوظيفهخود
میدانس��تمدرمراس��ممربوطبهمرحومپرورشانجام
وظيفهكنموحقدوستی50سالهواينكهايشانوزير
بودن��دوبن��دهمعاونودرخدمتايش��انبودمايجاب
میكردهمبرایعرضتسليتبهخانوادهمحترمايشان
وآقاصالحعزيزكهدردبيرس��تانخودما،دبيرس��تان
فرهنگدرته��راندرسخواندندوبهديگردوس��تان
مرحومپرورشومقاماتاستانتسليتعرضكنم.روز
يكش��نبهدرگيالنبودمونتوانستمدرمراسمتشييع
ش��ركتكنم.امروزتوفيقیش��دكهانش��اءاهللبتوانم

مختصریازحقدوستیديرينهرااداكنم.
زندگیاس��تادپرورشابعادگوناگونیداشتهاست.يك
جنبهازشخصيتايشانجنبهعلمیاست.آقایپرورش
يكمعلمباسوادوتحصيلكردهوعالمبودوهرچهراكه
خواندهباهوشواس��تعدادذاتیخودشخوبفهميده
بود.ازافكاردانشمنداناسالمیزمانخودشخوببهره
بردهبود.پرورشدردورانیپرورشيافتكهمیتوانست
ازافكاروانديشههایبزرگانیچونشهيدمطهری،شهيد
بهشتیوكسانیمثلعالمهجعفریوديگراناستفاده
كند.ايشانبااينبزرگانارتباطودوستیداشتوآنها

راب��هاصفهاندعوتمیكرد.
كس��انیك��هازفعاليتهای
بعدازانقالبايش��انآگاهی
دارندمیدانن��دكههمخود
ازآن��اناس��تفادهمیك��ردو
هموسيلهاس��تفادهديگران
ازآنانرافراهممیس��اخت.
پرورشب��اقرآنان��سدائم
داشتوبانهجالبالغه،روايات
ومعارفاس��المیواحاديث
معصومين)ع(،تاريخ،عرفانو
اخالقاسالمیآشنايیبسيار
خوبیداشت.دردولتشهيد
رجايیودولتبعدیپرورش
ازوزرایب��اس��واددولتبود.

اهلعلمبودومطالعهمیكرد.دردورانیكهوزيرآموزش
وپرورششددرسخنرانیهافقطبهبيانمطالباداری
وسياسیاكتفانمیكرد،بلكههرسخنرانیاومشتملبر
معارفاسالمیبود.دريككلمهپرورشباجهانبينی
اس��المیآشنايیخوبیداش��ت.ازنظرمعارفاسالمی
تفكرسالموعميقیداشت.دررشتهادبياتفارسیهم
دردورهكارشناس��یدرسخواندهبود.خودشهماهل
ذوق،ش��عر،ادبيات،سخنورونويسندهبودواينهمبر

توانايیهایاوافزودهبود.
جنبهديگریازش��خصيتپرورشجنب��هاعتقادیو
معنویشخصيتاوبود.بندهاينمطالبیراكهخدمت
ش��ماعرضمیكنمازديگراننش��نيده،بلك��هاينهارا
ديدهام.ماديدهايمآنچهخاليقشنيدهاند.اينهايیراكه
عرضمیكنمازنزديكوجدانولمسكردهام.چيزیرا
كهندانموباورنداشتهباشمخدمتشماعرضنمیكنم.
پرورشيكانسانمؤمن،متقی،خداترس،مدافعدين
خ��داواهلعملب��هوظيفهبود.يعنیه��رزمانیكه
مشاهدهمیكردبهاقتضایشرايطوظيفهاشچيست،
بهآنوظيفهاقداموقياممیكرد.يكوقتدرسالهای
دوردربره��هایاززم��انتش��خيصدادهبودوظيفهاو
مبارزهباتبليغاتسوءبعضیازفرقههایضالهاستكه
دراينشهرفعالبودند.درآنزماندراينجهتفعال
بود.درآنزماندراينجهتفعالبود،امااينطورنبود
كهتاآخرعمردستازيكرشتهكاربرنداردوهركاری
كهپيشمیآيدبگوي��دمرغيكپادارد.تحولیكهدر
جامعهپيدامیشد،نيازهاومسائلجديدوتحولشرايط
وبهاقتضایش��رايطجديدوظايفجديدیرابهعهده
میگرفت.درسالهایبعدازانقالبشاهدبوديمآقای
پرورشدراصفهانميدانفعاليتخودشراازمبارزهبا
تبليغاتسوءآنفرقهضالهگسترشدادوبهروشنگری
نس��لجوانوجديدپرداختوباتأس��يسكانونهاو
تشكلهایجوانانوسخنرانیدرانجمنهایگوناگونی
كهجوانانودانشآموزانودانشجويانايجادكردهبودند،
افقديگریازفعاليتراپيشچش��مخودشگشودو
وقتیهمكهامامعلممبارزهبهدستگرفت،پرورشبا
باطنپاكیكهداشت،تشخيصدادحقهمينراهامام
اس��توپيرویازاماموحركتدرراهنهضتاسالمیرا

وظيفهخودشدانس��تتااينانقالببهپيروزیرسيد
وش��مامردماصفهانشاهدتالشدرماههاوهفتههای
منتهیبهپيروزیانقالباس��المیبودهايدواينديگر
مطلبیاستكهبايدازشمابشنوم،چونشماهمشهری
اوبودهايدوازنزديكتالشاورادرراهانقالبديدهايد.

پ��رورشازهم��انروزاولبع��دازپي��روزیانقالببار
مس��ئوليتراچهدراصفهانوچ��هدرتهرانبهدوش
گرفتودر35سالپيشآنقدرنزدشمامردماصفهان
شناختهشده،محترمومعتمدبودكهشمامردماورابه
عنواننمايندهخوددرمجلسخبرگانقانوناساس��ی
انتخ��ابكرديدوپرورشيكیازمعدودغيرروحانيونی
بودكهازسراسركش��وربرایمجلسخبرگانانتخاب
شدهبودواينبهسبباعتمادمردمبهاعتقادات،دانش
وخطوربطاوبودوبعدهمنمايندهمجلسونماينده
درش��ورایعال��یدفاعدرس��الهایجنگوس��پس
وزيرآموزشوپرورشش��د.پ��سازوزارتهمفعاليت
ومس��ئوليتاوخاتمهنيافتوفعاليتهایسياس��ی،
تشكيالتی،مطبوعاتیوروشنگریرادرتهرانواصفهان

ادامهداد.
بندهدرچندسالیكهبااينبزرگوارازنزديكهمكاری
كردم،اورابس��يارسادهزيست،متواضعوفروتنيافتم.
اصالًوابداًتنبهاينكهاينمقامراوسيلهایبرایايجاد
حتیكوچكترينگشايشیدرزندگیدنيویوزرقو
ب��رقدنيویبكند،ندادواه��لاينحرفهانبود.يعنی
اص��الًدرمخيلهاونمیگنجيدكهدراينانقالببهفكر
خودشباش��د.گواهیمیدهمپرورشازجملهكسانی
بودكهخودشرابرایانقالبمیخواس��توانقالبرا

برایخودشنمیخواست.
بسيارپركاربودولحظهایازتالشبازنمیايستاد.دوران
وزارتاودورانسختاوايلجنگبود.همهجاكمبود،
گرفتاری،يكروزتشييعجنازهشهدا،يكجامشكالت
ودراي��نموقعيتپرورشوزارتآم��وزشوپرورشرا
ادارهكردوزحمتزيادیكش��يد،مخصوص��اًبهامور
پرورش��یومعاونتپرورش��یومربيانپرورشیبسيار
اعتمادداش��توسعیمیكرداينيادگارشهيدرجايی
وش��هيدبهشتیراحفظكندوفعاليتهایپرورشیرا
درمدارسگس��ترشبدهد.درآنسالهاآقایپرورش
گرفتارجماعتیازمديران��یبودكهدروزارتخانهبودند

همه جا معلم بود
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وخيلیاورارن��جدادند.اينمطلبراباالخرهيكروز
كس��یدرجايیبايدمیگفتومنسزاوارترمبهگفتن
اينحرف،برایاينكهازنزديكش��اهدبودمچقدرآن
بزرگ��وارراآزاددادندوچقدرخوندلخوردازدس��ت
عناصرچپرو،تند،افراطی،متعصب،متصلب،باندبازو
انحصارطلبكهفقطخودشانراانقالبیمیدانستندو
هركسیراكهمختصرتفاوتیدربيانيانگرشداشت
ياجزوتشكيالتودارودستهآنهانبود،طردمیكردند.
اينه��ادرتماممدتیكهآقایپ��رورشوزيربودند،دل
آق��ایپرورشراخ��ونكردند.دائماًچ��وبالیچرخ
كاروزارتخانهمیگذاش��تند،شايعهسازیمیكردند،در
مطبوعاتچيزهايیمینوشتند،بيخگوشنمايندگان
مجلسمطالب��یرامیگفتندومقدارزي��ادیازوقت
وني��رویمرحومپرورشص��رفتوضيحدادنوخنثی
كردنحرفهايیبودكهاينهامیزدندوهمينجماعت
س��رانجامباعثش��دندفرصتخدمتازآقایپرورش
گرفتهشود.بس��ياریازهمانآدمهابهسرنوشتبدی
دچ��ارش��دندوراهوروش��یرادرپي��شگرفتندكه
نقطهمقابلحرفهایتندوتيزآنزمانش��انبود.سر
ازليبراليسموسكوالريس��مدرآورندودرسال1388
همعمالًعملهفتنهش��دند.بعضیازآنهاهمكهبهاين
سرنوشتدچارنشدند،سكوتكردند.البتهبعضیهاهم
عاقبتبهخيرشدند،امااينيكیازخوندلهايیبود
كهمرحومپرورشخوردوكمترهمدمبرآوردوشكوه
كرد،برایاينكهاواينراحسنهایبرایخودمیدانست

وبرایخداصبروتحملمیكرد.
ازجنبهسياسیمرحومپرورشپيروراستيناماموبعد
ازامام،بدونذرهایانحرافپيرورهبریبود.مثلكسانی
نبودكهبعدازامامراهراگمكردندوبهسرنوشتیدچار

شودكهشمامصاديقشرامیشناسيد.پرورشانحراف
نداش��توباهرگونهانحرافیدرعالمسياس��تمبارزه
بیامانمیكرد.درجرياناتیكهچهدراس��تاناصفهان
پيشآمدوبهترازمنمیدانيد،چهدرش��هراصفهان،
چهدرس��طحكش��ور،چهدرآموزشوپرورش،چهدر
دولت،چهدرمجلسويكروزجلویبنیصدر،منافقين
وكجفكرهايیكهدرهمينش��هراس��بابگرفتاریو
مصيبتبودندمیايس��تاد.آدمیبودكهجاذبهودافعه
داشت.اينطورنبودكهدرگوشهاینشستهباشدوفقط
موعظهكند،بلكهدرمتنعمل،مبارزهوتصميمگيری
بود.يكپاس��داربصيرومؤمندرس��نگرانقالبكهبا
س��الحفكر،زبانوقلموازهمهمهمترباس��الحعمل
زندگیمیكردوهيچكس��یدرزندگیاونقطهتاريكی
راازنظرمالی،اخالقیوفكریس��راغنداردكهمثالًبه
فكركسیخطوركندكهخدایناكردهدرفالنموضوع
خدایناكردهكوچكترينآلودگیدرايشانديدهباشد.
همانطوركهمالحظهفرمودي��د،مقاممعظمرهبری،
حض��رتآيتاهللالعظمیخامن��هایدرپيامیكهبعد
ازفوتايش��انصادركردند،حقمطلبرادراينپيام
كوتاهاداكردندوس��زاوارودرستهمهمينبود،برای
اينكهآقایپرورشراازروزهایس��ختیمیشناختند
وايشانرادوس��تمیداشتند.ازخصوصياتشخصی
اوهمبعضینكتههارابرایش��ماعرضكنم،هرچند
ن��زداصفهانیهاازخصوصياتش��خصیآقایپرورش
س��خنگفتنزيرهبهكرمانبردناس��ت،ولیآنچهرا
ك��هخودمديدهامعرضمیكن��م.آقایپرورشخيلی
خوشمحضروخوشمجلسب��ود.ازآنافرادیبودكه
انساندوستداشتدركنارشبنشيندوازمصاحبتش
لذتببرد.مجلسومصاحبتاوانسانرابهگناهسوق

نمیداد،بلكهجزوآنهايیبودكهديدنشانسانرابهياد
خدامیانداخت.مجلسوجلس��هاینبودكهسخناز
معنويت،دين،اس��الم،قرآنومعارفبهمياننياوردو
هميشهدرالبهالیصحبتهايشنكتههایشنيدنیزياد
بود.اهلذوقوصاحبطبعلطيفبود.دررفاقتصادق،
اهلمناجات،دعا،گريه،اهلتهجدونمازشببود.وقتی
بهياداومیافتموازدوس��تانیكهشاهدسحرخيزیو
تهجدشبودهانداحوالاورامیشنوم،بهياداينادبيات

همشهریاوصفایاصفهانیمیافتم.

ش��مااصفهانیهاح��دوداحوالاورامیش��نوم،بهياد
اينادبياتهمش��هریاوصفایاصفهانیمیافتم.شما
اصفهانیهاحدود100سالپيششاعریبهنامحكيم
صفایاصفهانیداشتيدكهبيشترعمرشرادرمشهد

گذراند.غزلبسيارزيبايیداردومیگويد:
چنينشنيدمكهلطفيزدانبهرویجويندهدرنبندد

دریكهبگشايدازحقيقتبراهلعرفاندگرنبندد
چنينشنيدمكههركهشبهانظربهفيضسحرنبندد

ملككارشگرهگشايدفلكبهكيناشكمرنبندد
دلیكهباشدبهصبحخيزانعجبنباشدكههردم
دعایخودرابهكویجانانبهبالمرغاثرنبندد
زسوزآهچومافقيرانشودمشوشاگركهشبها

فلكزانجمزرهنپوشدقمرزهالهسپرنبندد
پ��رورشاهلاينمعانیبود.بارهاهنگامیكهارتباطبا
خداپيشمیآمد،ش��اهداشكچشماوبودم.بهايشان
میگفتمعرفاچنددستههستند.بهبعضیهامناجاتی
میگويند.ش��ماازآنعرفایمناجاتیهستيد.پرورش
همخوبگريهمیكرد،ه��مخوبمیخنديد.گريهو
خندهدردلانس��انيكسرچش��مهدارد.آدمهايیكه
خوبگري��همیكنند،خوبه��ممیخندند.خندهها
وگريههايش��انازجن��سهمديگراس��ت.پرورشهم
خندههایخوبیداشتوهمديگرانراخوبمیخنداند.
درذهنوحافظهاوهزاراننكتهشنيدنیومسرتانگيز
ازتاريخ،حوادثولطايفمختلفبودكهفقطكس��انی
میتوانندتصوركنندكهپایصحبتشنشس��تهوبهاو
نزديكشدهباشند.بهآنهايیكهاورانمیشناسندبايد
بگوييم:»معذوردارمتكهتواورانديدهای.«ش��اداب،

پرنشاطوبسيارسرزندهبود.
اگربخواهيمبرجس��تهترينجنبهش��خصيتمرحوم
پرورشرابيانكنيم،بايدبگوييمپرورشيكمعلمبود.
اوبهراستیوبهتماممعنیكلمهيكمعلمبود.معلمی
كهفقطدرس��اعاتمح��دودكالسودردورانكاربه
معلمیاشتغالنداشت.هرجاكهبودمعلمبود.دركالس
درس،دانشگاه،مس��جد،انجمنهایجوانانو...هرجا
ب��رایپرورشكالسدرسبود.ذاتاًمعلمبود،درهرجا

وبرایهمهكس.

پرورش یک معلم بود. معلمی 
که فقط در ساعات محدود 
کالس و در دوران کار به 
معلمی اشتغال نداشت. هر جا 
که بود معلم بود.
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گويا ش�ما از طريق ش�اگردان مرح�وم پرورش با 
ايشان آشنا شديد، درست است؟

بل��ه،م��نمرح��ومآق��ایپ��رورشراقب��لازانقالب
نمیشناختم.اولينباربانامومشخصاتايشاندرزندان
سياسیرژيمطاغوتآشناشدم.برخیازشاگردانايشان
درزندانافتادهبودندوضمنخاطراتشانازكالسهای
ايش��انودرسايشانخبرمیدادند،نكتهایكهخيلی
قابلتوجهبوداينكهمرحومپرورشدرهماندورانهم
برایشاگردانشانرویچندتانكتهتاكيدداشتند؛يكی
اينكههيچراهیجزراهاسالمبهمقصدنمیرسد،وآقا
مالكاينراههستند.آنموقعحضرتامامهنوزرسم
نبودوآق��اكهمیگفتندمنظورديگرحضرتامامبود.
ببينيدايندوتاش��اخصهوالبتهشاخصههایديگردر
آنموقعخيلیكارسازبود.چوندرآندورانجريانات
مختلفدرصحنهبودند.هركدامازآنهاهمهشاخههای
متفاوتتقس��يمش��دهبودندويافتنصراطمستقيم
وحرك��تدرصراطمس��تقيم،خيلیاهميتداش��ت.
مخصوصااينكهحتیبرخیافرادشاخصوشناختهشده
همدريكمقطعیفريبراههایفرعیراخوردهبودند.
لذاافرادیمثلمرحوماس��تادپرورشآنموقعخيلی
ش��اخصبودند.منبعدهاخيلیازش��اگردانايشانرا
میديدموبسياریازبروبچههایانقالبیاصفهانشاگرد
ايش��انبودند؛عجيباينكهتع��دادیازآنهاراكهمن
میشناسموباآنهامحشوربودم،هيچوقتنديدمكه
ازمس��يراصيلانقالببيرونرفتهباشند.ممكناست
معدودیهماينطوریباش��ندولیبس��ياریازآنها

میبينيمكههميشهدرمسيربودند.
بع��دازانقالبمابهدليلن��وعكارمانچهآنموقعی
كهدرستاداس��تقبالازحضرتامامرضواناهللتعالی
عليهبوديموبعدبازهمدرهمينعرصهها،بعددردفتر
سياسیسپاهبوديموبعدهمكهبهكيهانآمديمبهدليل
نوعكارمانعرصهسياس��یرارصدمیكرديم.بنابراين
خيلیازش��خصيتهاراحركتومواضعشانراخودبه

خودمیديديمودرجريانقرارمیگرفتيم.
مرحوماستادپرورشازشخصيتهايیبودندكهدرتمام
طولاينمسيرهروقتشماايشانرانگاهمیكنيدحتما
درصراطمستقيمانقالبمیبينيد.هيچنقطهسياهی-
نستجيرباهلل-طبعانبودهولیهيچحركتانحرافیهم

درمسيرحركتايشانديدهنمیشود.

با توجه به تعامل فکری ش�ما با شاگردان ايشان، 
راز جاذبه استاد پرورش برای شاگردانش چه بود؟

منبهجراتمیتوانمبگويممرحومپرورشازكس��انی
بودكهنهدرس��رشسودایس��ودداشت،نهغمبودو
نبود.يعنیازمنوماهمگذش��تهبودوبهخدارسيده
بود.نفوذكالمشهمعمدتاازهمينجايگاهبود.يعنی

سخنكهازدلبرآيدمینشيندالجرمبردلنشيند.

میداني��دبعضیوقتها
كس��ی وقت��ی آدمه��ا
میشناس��ند دور از را
است ممكن جاذبههايی
داشتهباشديادافعههايی،
آدمه��ایخ��وبمعموال
جاذبهدارندولیوقتیكه
بهآنهانزديكمیشوی
درنزديك��یايناحتمال
هستكهجاذبههایاوليه
درذهنش��انك��مرنگ

بشودوايناحتمالهمهستكهپررنگتربشود.بعدها
كهمابيش��ترباايشانآشناشديم،مرحومپرورشجّدا
ازنوعدومبود.يعنیهرچهبهايشاننزديكترمیشديد
جاذبههایبيش��تریدرايشانمیديديد.بخشهايیاز
شخصيتايش��انرامیديديدكهازدورديدهنمیشد
مثلسادهزيستيشان،صداقتشان،دلسوزیهايیكهدر
همهبرخوردهاداشتند،تاكيدیكهبربرافراشتنپرچم

داشتند.

منظورتان از برافراشتن پرچم چیست؟
مرح��ومپرورشمعتقدبودندك��هآدمدرهرعرصهای
كههستبايستیحتماپرچمشبرافراشتهباشد؛يعنی
تابلويیكههويتشرویآننوشتهشده،باالباشد.اين
نكتهخيلیحساساستوبهنظرمندرپيشگيریاز
انحرافهاخيلیحساسومهماست.بعضیهااشتباهاتی
میكنن��دمثالبرایج��ذببعضیهاياب��رایوروددر
برخیازبخشهاتابلوراپايينمیكش��ند،)منظورمآن
بخشهايیكهضرورتداردنيس��ت،مثالفرضكنيد
بچههایاطالعاتعملياتم��ادرجنگبرایاينكهدر
دش��مننفوذكنندمعلومبوددليلنداشتكهبالباس
س��پاهبروند،طبيعیبودكهبايستیلباسشانراتغيير
میدادند،معموالازبچههایخوزستانانتخابمیشدند
كهعربیبلدند؛منظورماينهانيست(منظورمااشكالی
هس��تكهبعضاپيشمیآيد؛گفتشدغالمیكهآب
ج��ویآردآبجویآمدوغالمبُبرد،بعضیهاتابلوهارا
میكشندپايينپرچمرانيمهافراشتهنگهمیدارند،برای
اينكهكسانیراجذبكنندوحالآنكهبعدازيكمدتی

میبينيدخودشاندچارانحرافمیشوند.
مرحومپرورشرضواناهللتعالیعليهبراينباوربودند
كهاينكهتاكيدش��دهصلواتبلندنفاقراازدلمیبرد،
يك��یازمصاديقشايناس��تك��هآدمبايدپرچمش
برافراش��تهباش��د.يعنیهمهجامشخصباشدكهچه
هويتیدارد،نكتهدقيقیكهدرنظرايش��انبود،اينكه
اينپرچمبرافراشتهبهكسانیكهازراهمیرسندآدرس
درستمیدهد.يعنیفرضكنيدكهشمادرجامعهقرار
باشدكهافرادمتدينپرچمهايشاننيمهافراشتهباشد،

بهعللیخباينهايیكهازراهمیرسندآدرسنيروهای
متدينرانمیبينندولیاگرپرچمبرافراشتهباشد...

چه ويژگی ديگری در شخصیت ايشان برجسته بود؟
منآنموقعهاشنيدمكهايشانحقالزحمهودستمزد
وحقوقارزیراكهدريافتداش��تهباشند،اينهاراپس
دادهبودند.بعدكهپيگيریكردمديدمهمينطوراست
همانموقعهاخيلیاينهانشاندهندهآنمناعتطبع

ايشانبود.
ازطريقشاگردانشانمیشودبهشخصيتايشاننزديك
شد،اكثرش��اگردانايشانراكهمنمیشناسمچندتا
ويژگیدارند؛يكیاينكهمتديناندومس��يراصلیرادر
اسالممیدانند،)تااينجاخبخيلیهاهستند(يكیاز
نكاتبرجستهايناستكهتابلویاينمسيررادرولی
فقيهمیبينندواينازويژگیهایخودمرحومپرورش
همهست.منظورمايناستكهمابايكچيزهايیيك
موقعهايیروبهروبوديموآنهايیكهباآنشرايطروبهرو
بودند،میتوانندبهتردرككنندكهافرادینظيرمرحوم

آقایپرورشچهخدماتیكردند.
مخصوصادرمسيرآموزشيش��انش��اگردپروريش��ان،

كارهایفرهنگیكهبرایانقالبكردند.

ويژگی آن ش�رايط چه بود كه اين رويکرد مرحوم 
پرورش اهمیت دو چندان يافته بود؟

اواخر56بوددههاگروهس��بزشدهبود،حتیجريانات
اسالمیهمبهچندگروهوشاخهتقسيمشدهبودند.هر
كسبرایخودشيكس��ازیمیزدوبچهمسلمانها
واقع��اگيجبودن��د،ن��وروز56بهدليلاينك��هانقالب
جرقههايشخوردهبود،حركتهايیپديدآمدهبودودر
زندانزمانشاههميكگشايشهايیحاصلشدهبود.
آنسالاجازهدادهبودندكهبرایايامنوروزفاميلهای
درج��ه1و2همبهمالقاتبيايند،بعضیازدوس��تانبا
شناسنامهاقوامنزديكمیآمدند،ازجملهآقایالويری
باشناسنامهيكیازبرادرانمنآمد،پرسيدمیدانیمن
سهروزپيشكجابودم؟گفتممنخودمرامیدانمكه
چندسالاستاينجاهستم،ديگرتودوروزسهروزپيش

راز عدم انحراف استاد پرورش در گفتگو با حسین شریعتمداری:

هنگام عبور از عقبه های نفس گير هرگز نلغزيد
»س�ردار قلم« حاج حس�ین ش�ریعتمداری، به جریان شناسی مشهور اس�ت. او با نگاهی 
موش�کافانه مس�یر طی شده از س�وی اس�تاد را واکاویده و  راز ثبات قدم او را آشکار کرده 
اس�ت. گفتگو با شریعتمداری نیم نگاهی هم به س�الهای دفاع مقدس و فعالیت استاد برای 
تأمین نیازهای تسلیحاتی جبهه های نبرد حق علیه باطل داشت. او در این گفتگو اشاره ای 
هم به تالشهایی که برای تخریب استاد شده بود دارد.  متن سخنان وی فراروی شما است:
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كجاب��ودیراچهمیدانم!گفتمننج��فبودموآن
سوالراازحضرتآقاپرسيدم.قراربودكهازحضرتامام
س��والبشودكهدراينوانفس��اهيككانونیرامعرفی
كنند؛گفتمنپرس��يدم،حضرتامامفرمودندكهدر
اينبحثهایعقيدتيتانبهس��راغآقایمطهریبرويد
ايشاننظراتشكامالموردقبولمناست.مامیديديم
كهخودمرحومپرورشهمدرهمينمس��يربود.يعنی
مرحومپ��رورشهمبروبچههايیك��هتربيتمیكرد،
بهاينريس��مانهاوصلمیكرد.خوداس��تادمطهری
همدرآثارش��انازآقایپ��رورشبهبزرگیوبهعظمت
يادمیكنند.منظورمايناس��تك��هآنهايیكهدراين
مس��يربودنديامرحومشهيدشرافتهمازكسانیبود
كهدرجريانهفتادودوتنحزبش��هيدشد،نماينده
شوشتربود.شهيدشرافتهمهمينطوریبود،ايشان
ه��ممیگفتهيچراهیجزمس��يرخمينیبهمقصد
نمیرس��د؛دركاهيمتاينكهاينرامرحومپرورشبه
شاگردانشمیگفت،خيلیمهماست.آنموقعدرآن
تالطمگفتهيچراهیجزمسيرامامخمينیبهمقصد
نمیرسدواينهانشاندهندهآننگاهبازوبارزشانبود.
مادرطولاينس��یوچندس��الهانق��البآدمهايیرا
داش��تيمكهدرجايگاههایحساس��یقرارداشتندوبنا
بههرعلتیازجملهدامیكهدش��منبرايشانگذاشته
بود،بعضیازآنهاواقعاش��كاردش��منشدند.بهقول
حضرتآقاخواصیبودندكهآلودهشدند،شماوقتیكه
بهمسيرحركتآقایپرورشنگاهمیكنيدمیبينيدكه
ازعقبههایخيلیسختونفسگيریعبوركردندولیاز
تماماينعقبههابهسالمترفتند.حتیصريحتربگويم
بعضیازش��خصيتهایديگرخيلیبرجستهبهقول
ماگافدادند؛يعنیخيلیجاهامتوجهفريبدش��من
نشدند،فريبدش��منراخوردند.حاالآنهايیكهفريب
خوردندواصالازمس��يراصلیخارجش��دندكهبماند،
ولیمادررصدهايماندرپيگيریهايمانوقتیارزيابی
میكنيم،میبينيمكهمرحومپرورشهيچجانلغزيدند.

علت اين سالمت در طی طريق را چه ارزيابی می 
كنید؟

م��نفكرمیكنمعلتشايناس��تك��ههيچجايیرا
برایقالبشيطاننداشتند.يعنیشيطانهموقتیكه
میگوي��دهمهبندگانترافريبمیدهممیگويدمگر
بندگانخالصترايعن��یبندهخالصيكَگَزكیدراو
نيستكهقالبشيطانگيركند،بههرحالدنبالدنيا

باشد،دنبالپولباشد،دنبالمقامباشدو...
لذاهيچجاشمانمیبينيدكهايشانپايشراازمسيراصلی
اندكیبيرونگذاشتهباشندواينهملطفبزرگیاست
كهخدابهايشانكردكهباررابهسالمتبهمقصدبردند،

اَرِنیگويانبهميقاترفت.خدابردرجاتشبيفزايد.

از اتهامات�ی كه به ايش�ان م�ی زدن�د، ارتباط با 
انجم�ن حجتیه ب�ود. با توجه به فعالیت ش�ما در 
جريانشناس�ی، اگر ممکن اس�ت دراين باره هم 

توضیح بفرمايید.
ش��ايدپخشكردنايناتهامهمدرستنباشد،مطرح
كردنشخوبنيس��ت.اماازشاگردانايشانآقایاكبر
خليليانبودكهآمدهبوددرسپاه،يكروزبهاكبرگفتم
اكبراينهاچيهدرموردآقایپرورشمیگويند؟ايشان
خوبمیش��ناخت.گفتنه،بيخ��ودمیگويند،چرت
میگويند،آنهادنبالكارهایانقالبینيستند،اصالآنها

باحضرتامامكاردوپنيرند،چهبرسدكهبيايندامامرا
معرفیكنندوحضرتامامرامس��يراصلیبدانند.بعد
هماينهمهتالشداشتهباشندكههرچهبيشترافراد
وجوانهاراجذبكنندوبهاينس��متبكشانند.اين
ش��ايعهباالخرهازيكجایناپاكیمنتش��رشدهبودو
خوش��بختانهخيل��یزودهمفروكشك��رد،بهخاطر
اينكهديگربامس��يرآقایپرورشتنهاچيزیكهبهاو

نمیچسبيداينجورچيزهابود.
منآقارحيمرادرزنداننديدم،يكمدتیكهمادربند
موقتبوديم،اينبَروبچههارامیديديموبعدازاينكه
رفتي��مبندیكهبايدبمانيمتاآخرعمربايدمیمانديم
)كهحاالبهبركتانقالبولطفخداوندتباركوتعالی
وهمتامامرضواناهللتعالیعليهآزادش��ديمبقيهاش
راهمالبتهبهشاهبدهكاريم(آنجامنديگركمتربچهها
رادي��دم،بچههابعضیوقتهاك��همیآمدندبچههااز
اصفهانازجاهایديگرمیآمدندوقتیصحبتمیشداز
شرايطآنجاهامعموالنامآقایپرورشمطرحبود،بعضی

ازمالقاتیهاخبرمیآوردندبعضیازمالقاتیهایديگر
نهچونممكناس��تاصالخانوادههايش��انهمدراين
طيفنبودندايناخویشهيدمنكهمیآمدبعداالبته
درجنگشهيدشد.ايشانوقتیكهمیآمدخبرمیآورد
چهاتفاقاتیافتادهيكچيزهايیمیگفت،بچههایديگر
همهمينطور.بنابراينمالقاتاصفهانیهاكهمیآمدند
خب��راصفهانمیآم��دوهروقتخبرازآنج��اازعرصه
سياسیمیآمد،يكبخشیاشازفعاليتحتمامعموال
ناماس��تادپرورشونوعفعاليتهايیكهدارندمیكنند
درميانبود؛بنابراينطبعاشايعاتنمیچسبيد.نتوانست
همآنشايعاتدوامبياورد.آقایاكبرخليليانهمخدا
خيرشبدهدايش��انهمخيلیتالشكردبرایاينكه

خيلیهارامتوجهبكند.

ايش�ان گوي�ا در ش�ورای عالی دف�اع هم حضور 
داشتند و تالشهايی برای تامین تسلیحات مورد 

نیاز جنگ داشتند. از آن مقطع نکته ای داريد؟
بل��هآنموق��عمرحومپرورشرحم��هاهللورضواناهلل
تعالیعليهباآقاوآقایهاش��میكارمیكردندودراين
زمينهمعموالمحلمراجعهبچههایس��پاههمبودند.
چوناوايلجنگماهيچینداشتيم؛االنرانگاهنكنيد
بهبركتاس��الموانقالباينطوریشدآنموقعاصال
هيچینداش��تيم.بنابراينهروقتبعضیازبروبچهها
جايیچي��زیراپيدامیكردند،ياردیپيدامیكردند؛
معموالبايدبهاينآقايانمیگفتند.ازجملهافرادیكه
موردمراجعهبودندخوداستادپرورشبود.آقايانیكهدر

جريانبودندديگركاركشتهشدهبودند.
يكنمونهبرايتانبگويممنيادماستيكدفعهيكیاز
دوستانیكهدرآلمانبود،میگفتكهمنيكنفریرا

میشناسميكداللكرهایاستواينگفتهمنمیتوانم
س��ايدباينِدربدهمبهشماموشكهایفونيكسبدهم
وپول��شراهمنقداينجانمیگي��رم،بهجایآنبيرون
خلي��جفارسنفتتحويلمیگيرم،آنطرفس��يری.
چ��ونآنموقععراقیهامیزدند.ه��معراقیهابودند
همس��وپراتانداردهایفرانس��ویبودند.مامیگفتيم
ش��ايدهیاصرارداشتكهاينرابرس��اندماآنموقع
ديديمكهجايیكهمیش��وداي��نكارراكرديكیدر
ذهنم��اناينبودكهبهآقایپرورشبگوييم،ازجمله
يك��یهمدرذهنمانبودكهبهآقایهاش��میبگوييم
البتهمابهآقایهاش��میگفتيمآقایهاشمیهمخب
زبلبود،دراينچيزها)انش��اءاهللخداحاالهمزبلش
كندنجاتشبدهدازايناطرافيانآنچنانی(ايشانگفتند
كهفونيكسراكهخودريگانهمنمیتواندبهمابدهد.
راستمیگفتس��ايدبايندروبقيهراباشدبدهند،در
فرودگاهمهرآباددالرمیدهم،نيازینيستنفتبيايد.
بعدخودشگفتولیاينهاكلكاند،ماخودماندنبال
میكنيمكهازجملهاينخودمانكهدراينماجرابودند
همينآقایپرورشبودند.مندرهمينحدمیدانمكه
وقت��یچيزیهمپيشمیآمدبچههادرفكربودندكه

ازايشانبخواهند.

نکته ديگری هم اگر هست، بفرمايید.
اينجورش��خصيتهاهيچوقتازيادرفتنینيستند
چونازخودش��انباقي��اتصالحاتیگذاش��تهاندكه
عل��یالدواميادش��انرازندهمیگذاردوبرايش��اندر
آندنياخيروبركاتمیفرس��تد.يك��یازويژگیهای
آق��ایپرورشاينبودكهخ��ودشراطلبكارازانقالب
نمیدانست،خودشرابدهكارانقالبمیدانست.يعنی
دقيقاهمانبرداشتحضرتامام،میفرمودندنگوييد
انقالببرایماچهكاركرد،بگوييدش��مابرایانقالب
چهكاركرديد.چونخودش��انراطلبكارنمیدانستند
دائمادرفكردادنبودندنهدرپیگرفتن،بااينديدگاه
استكههيچوقتنمیبينيدايشانسهمخواهیداشته
باشد.همهاشدرخدمتكردنبهانقالباستنهاينكه
ازكن��ارانقالبچيزیبرایخودشبردارد.اينويژگی
دراستادپرورشرضواناهللتعالیعليهخيلیبارزاست.

مرحوم پرورش معتقد بود آدم 
باید تابلویی که هویتش  باال 
باشد. این نکته خیلی حساس 
است و به نظر من در پیشگیری 
از انحراف ها خیلی مهم است.
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دوره آشنايی شما با استاد پرورش 
به قبل از انقالب بازمی گردد يا در 

دوران انقالب؟
بندهنس��بتبهمرحومجنابآقای
سيدعلیاكبرپرورشازقبلازانقالب
بهصورتغيابیارادتپيداكردموآن
ه��ماينبودكهايش��اندربعضیاز
محاف��لدينیروش��نفكریجوانان
مس��لمانتحصيلكرده،س��خنرانی
داش��تندويك��یازس��خنرانانو
مراج��عمه��مفك��ریجوانهای
مس��لمانیبودكهاينه��ابهدنبال
پناهگاهیازنظرفكریمیگشتند
بنابراينتعدادیازاش��خاصیكه
سخنشاندرتهرانوشهرستانها
مؤثربود،درجلس��اتس��خنرانی
میكردند.البتهاينس��خنرانیها
بدونمانعنبود،يعنیبابتهمين
سخنرانیهاتحتفش��ارسازمان
امنيتزمانش��اهساواكبودنداما
ايش��اناينكاررامیكردندوخود
مرح��ومپ��رورشجامعيتفكری
داشتندوتبحردرعلومدينی،ونيز
درتفسيردرادبياتعربوادبيات

فارسیتبحرداشتند.

طبیعت�ا بع�د از انق�الب اي�ن 
آشنايی گسترده تر شد، درست 

است؟
بل��ه،بع��دازانق��البآش��نايیما

نزديكترشدوايش��انوبندهنمايندگاندوراولمجلس
شورایاسالمیبوديم،البتهبعداًهمتقريباًباهمدردولت
آقایموسویوزيرشديم،ولیدردولتدوم،ايشانجايشان

رابهديگریدادند.
بهعنوانمثال،مدتیآقایمؤيدسرپرستآموزشوپرورش
بودن��دوبهه��رحالدرهمهدوراننخس��توزيریآقای
موس��ویكه8س��البود،ايش��انبهعنوانوزيرآموزشو
پرورشباقینماندند،بلكهكناررفتندياكنارگذاشتهشدند.
ايش��انجزومجموعهيكگروهیبودند)ش��ايدوالفجر(
يك��یازاينگروههايیكهاينهابعداًباهمتلفيقش��دند،
س��ازمانمجاهدينانقالباس��المیراتشكيلدادند.من
ديگ��ربعدازانقالب،ارتباطاتیكهبينايش��انواعضای
سازمانمجاهدينانقالباسالمیبودوميزانارتباطاتشان
راب��امبارزينپيشازانقالبآنگروهازمبارزانبيش��تر
متوجهشدم.سازمانمجاهدينانقالببه2گروهراستو
چپتقسيمشدندكهحضرتآيتاهللراستیدستوریاز
حضرتامامرضواناهللتعالیعليهبهعنوانكسیكهمورد
رجوعايندوس��تانسازمانمجاهدينانقالبقرارگيرند،
بهعنواننمايندهامام،معلومشدند،البتهدرآنجمعبعضی

اينرانپذيرفتندوخوداينمحلاختالفشد.
ايندوگروهازهمجداشدندكهطبيعتاًجنابآقایپرورش
درهمينبخشمعتقدبهاماموپيرویازديدگاههایجناب
آقایراستیوعضوشورایمركزیحزبجمهوریاسالمی
ايرانبودكهبندهدرآنجاهمدرخدمتايشانبودم.البته
ايشانارتباطاتشانوسيعبودوبارهبرانياادارهكنندگان

نهضتقبلوبعدازانقالبارتباطاتمحكمیداشتند.

در زمانی كه ش�ما به عنوان وزير امور خارجه بوديد، 
ايشان هم در كابینه در سمت وزير آموزش و پرورش 

بودن�د. لطفاً از دوران ارتباطات و فعالیت های خود با 
ايشان در كابینه توضیح دهید.

بعدازاينكهمرحومرجايیش��هيدش��دند،بندهازسوی
حضرتآيتاهللخامنهایبهعنواننخستوزيرمعرفیشدم
ولیدرمجلسرأینياوردم،آقایموس��ویدرمهرس��ال
60كابينهاولراتشكيلدادومندر25آذر1360،وزير
خارجهش��دمدرحالیكهقبلازمنمرحومآقایپرورش
بهعنوانوزيرآم��وزشوپرورشبود،مايكمجموعهایرا
تشكيلداديمكهدرآنزمانمرحومآقايانعسكراوالدیو
پرورش،آقاياناحمدتوكلی،مرتضینبوی،ناطقنوریكه
يكمدتوزيركشوربودندوبندهودراينمجموعهجلسات
هماهنگیباهمداشتيمكهدركابينهچگونهحركتكنيم.

دركابينهدومآقایموسویتنهاكسیكهازآنمجموعه
قبلیدركابينهماند،بندهبودموعلتشهمتأكيدامامبود
ك��هفرمودهبودندكهفالنیوزيرخارجهبماند.اينراخود
آقایموس��ویبهمنمیگفتندكهمنهروقتباحضرت
امام)ره(مالقاتمیكنمازتواحوالپرسیمیكندومعنای

آنايناستكهفالنیبايدباشد.

در كابینه ارتباطتان با مرحوم پرورش چگونه بود؟
ي��ادممیآيدكهقب��الًوزارتآموزشوپ��رورشدرپارك
ظلالس��لطانبودكهمتعلقبههمانخان��دانبودواين
باغبزرگويكخانهخيلیمفصل،محلوزارتآموزشو
پرورشش��دهبود.مادرهمانمكانخدمتآقایپرورش
میرس��يديم،بعدهاآموزشوپ��رورشبهخيابان30تير
منتقلش��دكهخاطرمهمنيس��تازكیمنتقلشد،به
اينمحلیكهاكنوندرخيابانسپهبدقرنیهستدرآنجا
بحثمیكرديمكهمشتركاًچهكاركنيمكهيكهماهنگی

درداخلكابينهباشد.

و به ج�ز اي�ن جلس�ات كاری؟ آي�ا 
ارتباط ديگری با ايشان داشتید؟

مابايكديگ��ربعض��یاقداماتجمعی
میكرديم،ازجملههمينكهقرارش��د
نامهبنويس��يم،نوشتيمامضاكرديمكه
موردپس��ندامام)ره(قرارنگرفت.يادم
استانش��ايشرامرحومپرورشنوشت
ودرآننام��هبعدازبس��ماهللوحمدو
ثنانوشتهبودند»برآنيم«يعنیبرآن
هستيم،تصميمداريمحاالاينكلمه
برآنيمموردتوجهمنبودوهنوزاين

كلمهدرذهنمماندهاست.

نظر حضرت ام�ام)ره( درباره اين 
نامه چه بود؟

بله،امامازاينكارخوش��نودنشدندو
اينكاررانپسنديدند،يعنیدرجنگ
بود؛حااليكع��دهایازوزراكهبنده
همبودمدررابطهباكاریكهنخست
وزي��رمیكندودولتانجاممیدهند،
اينطوریيكگروهیوفراكس��يون
درس��تكنن��ددردول��تونظ��رات
خودش��انرااينچنينكهپنهانهم
نمیماند،بيانكنند،س��ببتضعيف
دولتمیش��ودوصرفنظرازاينكه
چهدولتیباشد،باالخرهدرجنگبوده
ونبايدازداخلاحساستزلزلمیشد.

حضرتامام،جوابنام��همارامكتوب
ندادن��دولیمرحومحاجاحمدآقا،مثل
اينكهباتكتكافرادیكهموافقنامهبودندتماسگرفت،
ازجملهبامنكهمافهميديمكهامامازاينكارخش��نود
نيستند،بعداًهمفهميديمكهكارماكاردرستینبودهيعنی
ح��رفحرفمنطقیبودولیآنروش��یراكهماانتخاب

كرديم،امامنپسنديدند.
حقب��اامام)ره(بودبرایاينكهموقعیكهجنگاس��ت
ودرآم��دهمخيل��یكمبود،مثالًنفتگاهیس��الهابه
بشكهای7يا8دالرفروختهمیشدوگاهیكمتراز7دالر،
وفقط4ميليارددالرخرجساليانهجنگبود،يعنیبخش
بس��يارمهمیازبودجهصرفدفاعمیشدودرآنشرايط

ديگر،آنكارمصلحتنبود.

خاطره ای از استاد در ذهن داريد كه بیان كنید؟
جنابآقایپرورشهميكچيزیكهازعالمهطباطبايی
نقلكردندومنخاطرمهستشايدهممكررنقلكردهاند؛
ايش��انمیگفتند:»مابايديادبگيريمكلمهنمیدانمرا«.
میگف��تازعالمهبارهاش��دهبودكهمكررافرادس��ؤال
میكردندوايش��اندربارهچيزیكهنمیدانس��ت،كلمه

نمیدانمراعنوانمیكرد.
درآنجمعیكهدردفتريااتاقايشانخدمتمیرسيدند،
میگفتنمیدان��محاالباهمانلهج��هآذریمیگفتند
ك��هيعنیيكآدمبزرگیمثلايش��انبرایما،اينچنين
كارهايش��اندرساس��تكههركس��یدرهرسطحیاز
تحصيلموقعیكهس��ؤالمیكنندوبلدنيس��ت،بگويد
نمیدان��م.نبايداگرچيزیهمنمیداندهمينطوریيك
چيزیس��رهمكندياببافدودركم��االتمرحومعالمه
طباطبايیمرحومآقایپرورشمیگفتكهايش��انمكرر

سؤالكهمیكردند،میگفت:»نمیدانم«.


دکتر علی اکبر والیتی: 

 در زمره حاميان اصلی 
سياست های  خارجی امام)ره( بود

ارادت غیابی دکتر والیتی به اس�تاد پرورش خیلی زود تبدیل به آش�نایی نزدیک در مجلس اول و پس از 
آن همنشینی در کابینه دولت در روزهای آغازین استقرار جمهوری اسالمی شد. دکتر والیتی از آن روزها و 

اتحادی که در برابر  معتقدان به »دولت حداکثری« میان آنها به وجود آمده بود، روایت کرده است.
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آيا در زمینه فکری و فعالیت هايی كه ش�ما در حوزه 
خارج�ه و آقای پرورش در آم�وزش و پرورش انجام 

می دادند با يکديگر مراوده خاصی هم داشتید؟
ايش��انبهصورتتخصصینمیتوانستندكمكیدرحوزه
بينالمللداشتهباشندامادرزمرهحامياناصلیسياستهای

حضرتامام)ره(درقضيهسياستخارجیبودند.
چونباالخرههميش��هيكعدهخ��ودیمنتقدروشهای
حكومته��اودولتهاهس��تند،ولیباالخ��رهبعضیدر
ش��رايطحتیبس��يارحس��اسبهجایاينكهيارشاطر
باشندبارخاطرند.امامرحومآقایپرورشاينطورنبودند
ومیشناس��يمآدمهایسرشناسیكهايناواخركهازآن
طرففش��ارصدامبود،ازآنطرففشارآمريكاواسراييل
بود،ازاينطرفهمبهامامفش��ارمیآوردندومیگفتند:
شماهرطورشده،باالخرهجنگراتمامشكنيدولواينكه
بهضررماهمتماممیش��ودوديگراينضررازاينبيشتر

نيستكههرروزمردمبمبارانمیشوند.
حاالنمیخواهماينافرادرانامببرمولیبعضیازمعاريف
مادرآنزماناينطورمیگفتند،يعنیبهامامپيش��نهاد
میكردند.گاهیگل��همیكردندكهچراجنگادامهدارد،
اينياناش��یازبیاطالعیاستيابدفهمی،برایاينكهدر
حالیكهاودرخاكماهست،ماآتشبسرامیپذيرفتيم
وتثبيتمیشد.ماازابتداقبولداشتيمكهجنگهرآنی
متوقفشود،دنبالشهمبوديم،منتهیقطعنامههايیكه
درش��ورایامنيتس��ازمانمللمیگذراندند،اينبودكه
"آتشبس،مذاكره"،مامیگفتيم"آتشبس،عقبنشينیبه

مرزهایبينالمللی"،بعدمذاكره.
اگرآتشبسمیكرديم،ديگرجنگیدرجبههنبود،بيشتر
جنگجوي��انهمداوطلبانبس��يجیوآدمهادرس��نينو
شغلهایمختلفبودندوموقعیكهجنگمتوقفمیشد،
هريكبرمیگش��تندس��رخانهوزندگیش��ان.اينطرف
نيروهایمامردمیبودندومشاغلديگریداشتندكهاگر
جنگنبودمیرفتندس��رزندگیش��انوآنطرفابتدای
جنگصدام12لشكرداش��توايناواخرشد40لشكر،
حتیاگرجنگداشتيميانمیداشتيم،اينهاكنارمرزبودند.
ب��ههرحالاگررهامیكرديموتنورجنگيادفاعس��رد
میشد،آنهادرآنجايیكهاشغالكردهبودند،میماندندو
شايدتاحاالهممیماندندواصالًاوضاعمنطقهووضعيت

ايرانبهگونهديگریمیشد.

از ارتباط مرحوم پ�رورش با حضرت امام)ره( چیزی 
به خاطر داريد؟

آقایپرورشم��ورداعتمادحضرتامام)ره(ومقاممعظم
رهبریبودندوباايشاندوستیسابقهدارداشتندوخيلی
صميم��یونزديكووفاداربودن��د.بايدبگويميكیازاين
مشخصاتكهيكمش��خصهاصلیوعمومیايشانبوده
ونس��بتبهتمامیحركاتوافع��الوگفتارمرحومآقای

پرورششموليتداشت،اينبود.
اكنونبهخاطرمآمدكهايش��اندرتهراندرمس��جدقبا
س��خنرانیمیكردند.دراصفهانهمايشانقبلازانقالب
پناه��گاهفكریجوان��انوملجأبودند.بع��دازانقالبهم
باالخ��رهآنهايیكهمع��روفبهخطامام��یوآنهايیكه
تبعيتمحضراازنظامواليتفقيهدارند،جوانهاوصنوف
مختلفمرحومآق��ایپرورشيكتكيهگاهیبودندومن
نمیبينمكهكسیباآنخصوصياتجایايشانرابگيرد.

از خصوصی�ات رفت�اری و اخالق�ی مرحوم بیش�تر 
برايمان بگويید؟

بحمداهللاصفهانرجلسياسیمعتقدبهانقالبزياددارد
ولیايشانيكجامعيتیداشتندكهسابقهمبارزاتیشان
بود.همچنينآشنايیبهمبانیجمهوریاسالمیومبانی
اسالم،تشيع،مبانیواليتفقيهوآشنايیباادبياتفارسیو
عربومفاهيمواحكامالهیبرايشانيكموقعيتاستثنايی

بهوجودآوردهبودودرحقيقتيكجامعيتیداشتند.
درعينحالآدمبدونرودربايس��تیوش��جاعیبودنددر

اظهارمطلبنسبتبههركسیهرچقدرهمنزديكبودو
دوستامايكجااگربهنظرشمیرسيدكهنزديكترين
دوستشداردكلمهایخالفمصلحتمیگويد،ياراهیرا
خالفمصلحتطیمیكندبهمالحظهدوستیاينطور
نبوديعنیمالحظاتدوستیمانعازايننمیشدكهايشان
نظرشرابيانكندوطرفراواداربهاينكندكهدرطريق

مستقيمبيايد.
بله،ايش��اندردولتآقایموسویشايدبيشازيكبار
مثالًمطلبیمطرحكرد،مخالفتش��د،ايشانيكمرتبه
بهتعبي��رعاميانهاشازكورهدررفتوبلندش��دوكتاب
ودفترچهوهرچهداش��ت،زيربغلشگذاشتوازهيئت

دولت،قبلازپايانجلسهباعصبانيتبيرونرفت.

حمايت های اس�تاد پرورش از نسل جوان انقالبی در 
آن زمان چگونه بود؟

ايش��اندراصفهانبهعنوانيكپناهگاهبهويژهبرایجوانان
مبارزكهواقعاًجوانانمتدينوحزباللهیوبچههایبسيجی
اصفهانكهنيروهایانقالببودند،مطرحبودند.بندهمعتقدم
اصفهاننسبتبهبقيهمراكزازامتيازاتبااليیبهلحاظتعداد

شهداوجانبازانومفقودينبرخورداربودهوهست.
يكزمانماشمرديمومتوجهشديمكهازمجموعهاعضای
كابينه،13نفراصفهانیبودندودرجهادسازندگیدرصدی
باالاصفهانیحضورداشت.درجبههمیرفتيدهمينگونه
بودووجوداش��خاصیمثلمرحومآقایپ��رورشكهدر
خطمس��تقيمانقالببودند،دراينتشكلوگردهمآوری
عالقهمندانبهانقالبيعنیتش��كلمؤثركهحاالجنگ

است،مؤثربود.
دردورانجنگماداوطلبمیخواهيم،وقتیجهاداست،
داوطلبمیخواهيموبههرحالممكناستنيروهابالقوه
باش��دامايككسانیبايدباشنداينظرفيتهاراازقوهبه

فعلدربياورندوايشاندارایچنينرفتارهايیبود.
حتیبعضیازتفكراتكهش��ايديكزاويهایداش��تند،با
نظامستادش��اندراصفهانب��ودوازآنطرفهمبودكه
اصفهانبينشهرهایايرانيكیازمعدودشهرهايیبوده
وهس��تكهدرحقيقتبخش��یازستادبچههایانقالبی
استومرحومآقایپرورشيكموقعيتبیبديلیدراين

رابطهداشت.

در دوران جنگ ما داوطلب 
می خواهیم، وقتی جهاد است، 
داوطلب می خواهیم. ممکن است 
نیروها بالقوه باشد اما باید این 
ظرفیت ها را از قوه به فعل در بیاورند 
و مرحوم آقای پرورش یک موقعیت 
بی بدیلی در این رابطه داشت.
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يک�ی از نقاطی كه نام ش�ما 
و مرح�وم پرورش ب�ه تواتر 
كنار هم ديده می ش�ود، در 
تأس�یس روزنام�ه رس�الت 
اس�ت. علت راه ان�دازی اين 

روزنامه چه بود؟
برایهمهپيشكسوتهایانقالب
بهويژهاستادمحترمجنابآقای
سيداكبرپرورشكهحقاستادی
همگردنبندهدارند،آرزویعلو

درجاتداريم.درروزنامهرسالتكارروزنامهنگاریراخدمت
ايشانآغازكرديم.

پسازشهادتدكترباهنرورجايیبهتدريجيكفرصتیپيدا
شدكهديدگاههایاقتصادیفعاالنسياسیواقتصادیشكل
روش��نتریبهخودگيرد.دردرونكابينهنخستمهندس
موس��ویمابهطورمشخص7نفربوديمكهمخالفتمركز
اقتصاددردستدولتبوديم.درصورتیكهآقایميرحسين
موسویوبهزادنبویودوستانايشانبيشترتمايلبهتمركز
دولتیداشتند.ايناختالفديدگاهكمكمجنبهاعتقادیو
دينیهمبهخودشگرفت.بهتعبيرروشن،مامعتقدبوديم
كهازخاس��تگاهدينینمیشودكهدولتدرهمهحوزههای
اقتصادیتااينس��طحدخالتكند.البتهپشتوانهفكریما

اعضایجامعهمدرسينحوزهعلميهقمبودند.

 آن هفت نفر بجز شما چه كسانی بودند؟
مرح��ومس��يدعلیاكب��رپ��رورش،مرح��ومحبيباهلل
عسكراوالدی،محسنرفيقدوست،احمدتوكلی،علیاكبر
واليتیومحمدغرضیبودند.البتهاينمباحثبيش��تردر
ش��ورایعالیاقتصادطرحمیشد.اگرچهمنوزيرپستو
تلگرافبودمامادراينجلس��اتشركتمیكردم.درضمن
برخیازاعضایجامعهمدرسينقمهمچونآيتاهللآذری
قمی،آيتاهللراستیكاشانیوآيتاهللكريمیجهرمیهمدر

اينجلساتشركتمیكردند.

 اين آقايان تنها در نظريه پردازی و مباحث فکری فعال 
بودند يا آن كه در تاسیس روزنامه هم شركت داشتند؟
درتاسيسروزنامههمشركتداشتند.مرحومآيتاهللآذری
قمی،آيتاهللمحمدعلیشرعیوآيتاهللراستیكاشانیو
آيتاهللخزعلیحضورداشتند.غيرازاعضایجامعهمدرسين
ازهم��كارانمامرحوماس��تادپرورش،مرح��ومحاجآقای
عسكراوالدی،مرحومحاجآقایشفيقوآقاياناحمدتوكلی

ونهاوندياندراينهيئت
شركتداشتند.

آغازبهكارروزنامهرسالت
در19دیمنبعثازحادثه
عظيمومردمیقمبود.ما
روزنامهراوس��يلهایموثر
برایتبيي��نديدگاههای
سياسیخبریوظرايف
اي��نكاردربخشه��ای
گوناگونازورزشیگرفته
تااجتماعیوبينالملل
میدانستيم.امابايدگفت
رسالت مسئوالن اولويت
انتش��اروتروي��جنظريه
برخاستهازدينوسياست
وتلفيقحوزههایخبریو

سياسیبود.
اينهادليلاصلیروزنامه

بود.روزنامههاوصداوس��يمایآنزمانهمهازخطاقتصاد
دولتیدفاعمیكردندواساتيدجامعهمدرسينومادوستانی
كهغيرروحانیبوديمفكرمیكرديمماروشاسالمرادرمورد
فعاليتهایاقتص��ادیبيانكنيم.آنزمانهمآقایتوكلی
مسئولصفحهاقتصادیمابودهوبادوستانشانفعالبودند
وماباجامعهمدرس��ينارتباطورفتوآمدیداش��تيمدر
نتيجهدراينزمينهروزنامهدرآنمقطعسال64بهبعديكی
ازروزنامههایبسيارتاثيرگذاروپرسروصدابود؛چونمجلس
سومتقريبابدوناستثناوقتیتريبونشبازمیشدحمالتشرا

بهروزنامهرسالتآغازمیكرد.

يعنی ريشه تشکیل روزنامه نگرش متفاوت اقتصادی 
بود؟

همانطورك��هعرضكردمدردولتاولآقایموس��ویدر
حقيقتبحثاينبودكهاولينبرنامه5سالهنوشتهشود،آنجا
مهمترينبحثكهپيشآمداختالفنظردرمسائلاقتصادی
بودكهآندوستانآقایموسویوبهزادنبویبيشترطرفدار
اينبودندكهكنترلاقتصاددس��تدولتباشدحاالغيراز
فضایجنگ،چنيناعتقادیهمداشتندومیگفتندعدالت
ازاينطريققابلپيادهكردناستكهمااجازهندهيمميليونر
)بامقياس��هایآنزمان(پيداشودوماهمگفتيماينطور
نمیش��وداس��المبهطوراوليهنظرشايناستكهفعاليت
اقتصادیدردس��تمردمباشدواختالفازاينجاشروعشد.
اينديدگاهماهممتكیبودبهنظرفقاهتیكهتماماساتيد
جامعهمدرسينداشتندوماهمهمينخطراقبولداشتيم.
ماهفتوزيربااينكهدولتدخالتخودشرادرامورمردمو
بهويژهمسئلهاقتصادگسترشدهدوهمهچيزرابهكنترل

خودشدربياورد،مخالفبوديم.

حضور استاد پرورش در روزنامه چگونه بود؟
مرح��ومپرورشدرابتداس��ردبيربودند،مثالمطالبیراكه
مرحومآقایآذریقمیهممینوشتند،منظموويراستاری

میشدوخودايشانهمگاه
بهگاهس��رمقالههایخيلی
زيباباآنقلمشيواوروانشان
داشتند.استادپرورشتوصيه
میكردن��دكهدرنوش��تن
اوالمقدماتطوالنینباشد،
يكمطلبك��همیخواهيد
بنويسيدبالفاصلهواردمطلب
شويدوس��ادهوروانوشيوا
باش��د.يكنكتهكهبس��يار
كارگشابود،میگفتندهرنوشتهبايديكنوآوریدرآنباشد،
تكرارمكرراتنباشد؛يعنیطرفاولبايدراجعبهموضوعیكه
میخواهدمطلببنويسد،فكركندايدهجديدیدرذهنش
ايجادوخلقكندوبعدشروعبهنوشتنكندوطرفدارنوآوری

بودند.

برخ�ی مدعی هس�تنند امام مخالف مش�ی روزنامه 
رسالت بود؛ از جمله می گويند اجازه نمی دادند روزنامه 
رسالت وارد جبهه شود. واكنشی از ايشان به اين اتهام 

به خاطر داريد؟
آنزم��انيكیدوتاروزنامهرابيش��تراجازهنمیدادندكهبه
جبههبروندكهروزنامهكيهانواطالعاتبود؛يعنیس��اير
روزنامههارااجازهنمیدادندكهبروند.بعدهماينمس��ئلهرا
چونآنزمانشايعكردندمانامهنوشتيمخدمتحضرتامام
وبعدداديمبهحاجاحمدآقا،ظاهرامقارنبودباهمانزمانی
كهپذيرشقطعنامهانجامشد.حاجاحمدآقاگفتندازنظرما

منعیندارداينمسئله.
البتهماباحاجاحمدآقامرتبارتباطداش��تيم.هرازگاهی
ايش��انمیآمدنددرهيئتامنایروزنامهجلساتیباايشان
داشتيموگاهیوقتهاايشانتشريفمیآوردنددفترجناب
آقایعس��كراوالدی،بهنوعیباايشانهماهنگمیكرديم
ودرميانمیگذاش��تيموخبآنزمانيكجريانیبودكه
میخواس��تبگويدماانحصاراخطامامیهستيموبقيهرا
مخالفخطاماممیدانستند؛درحالیكهمااصلبنایروزنامه
رادرجهتتقويتخطواليتوآنهماسالمفقاهتیكهمورد

قبولحضرتامامبوددراينمقامبوديم.
نكتهجالبايناست،آنزمانیكهمسئلهواليتمطلقهفقيه
رامطرحكردند،اولينروزنامهایكهبهصورتمستدلشروع
كردبهدفاعازواليتمطلقهفقيه،روزنامهرسالتبودكههرروز
بهصورتپاورقیآقایآذریقمیدراس��تداللبرایواليت
مطلقهفقيهمطلبمینوشتندواينمطالبجمعشدوبعدها
بهصورتسهكتابمنتشرشد؛
يعنیآنقدرحجمشزيادبود
كهس��هجلدكتابشد.حاج
احمدآقابازنقلكردندكهامام
تااينمقاالتروزنامهرس��الت
نمیگذاشتند نمیخواندند، را
ماازاتاقش��انبي��رونببريم؛
يعنیموضعرسالتدرجهت
دف��اعازوالي��تمطلقهفقيه
بود.لذاايناصالنمیش��ودكه
بگوينداينروزنامهباامامزاويه
داشته،نه.همههموغمماچه
آنروزیك��هماازاحكاماوليه
دفاعمیكرديمبراساسرساله
حضرتامامبودوبعدازآنهم
كهايشانصراحتابحثواليت
مطلق��هرامطرحكردن��د،باز
دفاعازواليتمطلقهراروزنامه

مهندس سید مرتضی نبوی:

پرچمدار تفکر اسالم فقاهتی شد
تأسیس یک روزنامه در روزگاری که جایگاه  رسانه کمتر مورد توجه بود و دشواری انتشار روزنامه به مراتب بیش از امروز، نشان 
از یک دغدغه بزرگ دارد که در مرور کارنامه استاد کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این خصوص با مدیرمسئول روزنامه 

رسالت که متواضعانه خود را شاگرد استاد در دوره سردبیری معرفی کند، به گفتگو نشسته ایم.
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رسالتس��ردمدارشبود.عرضكردمرابطهماباامام،رابطه
كسیبودكهخودشرامطيعواليتمیدانستوهمچنين
آقایپرورشهمدراينزمينهمعلممابودندوآنسرمقالهای

همكهگفتمبهقلمايشانبود.

ما به دوره ای كه شما و ايشان هردو عضو كابینه دولت 
جمهوری اس�المی بوديد، از زاويه خیلی خاصی ورود 
كرديم. از زوايای ديگر شما باالخره در كابینه دولت های 
متعدد تا نیمه جنگ با هم حضور داشتید، خاطراتی از 
ايشان در هیئت دولت و شیوه اداره آموزش و پرورش 

اگر نکته ای مدنظرتان هست، بفرمايید.
منازآموزشوپرورشخيلیچيزینمیتوانمبرایش��ما
بگوي��مچونخيلیورودینداش��تم.درمس��ائلآموزشو
پ��رورشدردولتمعموالچالش��یپي��شنمیآمد.عمدتا
چالشهایدولتدرآنزمانراجعبهبحثهایفرهنگیيا
سياستخارجهنبود،مسائلاقتصادیبود.آنهمدربعداينكه
چقدردولتیباشد،چقدرمردمی.خاطرهديگریكهازاستاد
پرورشدارمايناس��تكهزمانیآنقدرفش��اربودكهرسانه
وصداوس��يماهمهيكصداازخ��طدولتدفاعكردهوبه
جريانروزنامهرسالتحملهمیكردند.آنموقعاينچندنفر
كهاسمبرديدبهايننتيجهرسيديمنامهایبهحضرتامام
بنويسيمواعتقاداتمانراخدمتايشانعرضهكنيموببينيم
اگرايشانمصلحتمیدانندمااستعفاكنيمكهراهبازترشود،
برایاينكهدولتدستشبازباشد.اينبودكهنامهایرابهخط
وقلمآقایپرورشخدمتحضرتامامنوشتهشدكهادبيات
خاصايشاناستكهمیگفتندبعضیمیخواهندمردمرا
دولتیكنندوبرخیمیخواهنددولترامردمیكنند،حالما
طرفداراينهستيمكهدولتمردمیشودوبعدهماختالفاتی
پيشآمده،اگرجنابعالیمصلحتمیدانيدمااستعفاكنيم
وكنارآييم.ايننامهرافرس��تاديم؛حضرتامامبهايننامه
پاسخندادندومعلومشدكهقاعدتاايشاننظریبراستعفای
ماندارند.منتهافشاربهخصوصرویآقایعسكراوالدیكه
وزيربازرگانیوآقایتوكلیهموزيركاروسردمداراينمسائل
اقتصادیوقانونكاربودند؛طوریزيادشدكهايندونفركنار

رفتند.ماتاآخردورهبوديم.
البتهچونمجلسودولتبهخاطراستيضاحبنیصدربهم
خوردهبود،همزمانتشكيلنمیشدوطبقآنقانوناساسی
اوليههرزمانكهمجلستش��كيلمیش��د،دولتبايدرای
اعتمادمیگرفت.لذاچندب��ارايندولتیكهآقايانباهنرو
مهدویوبعدآقایموسویتشكيلدادندرایاعتمادگرفتند.
دراواخردولتاولموسویمجلسبهآقایپرورشهمرای
اعتمادندادندياش��ايدايشانرااستيضاحكرد.درآنجلسه
ايشانرفتندونطقبسيارقرايیكردنددردفاعازخودشانكه
جمعزيادیهمازمجلساحسنتگفتند،نطقهایايشان
معروفبود.وليكنبعدرایاعتمادندادندبهايشانيعنیقبلاز
پاياندورهدولتولیبندهتاپاياندورهبودمكهدورهبعدمنرا
ديگرمعرفینكرد.آندورهيادمهستكهزمانآقایپرورش

وزيردفاعآقایسليمیبودندكهايشانهمراینياوردند.

ش�ما در حزب جمهوری اس�المی هم با ايشان همراه 
بوديد. از آن روزها خاطره ای داريد؟

خاطرهایكهازايشاندرذهنمنهميشهزندهاست،بعد
ازانتخاباتاولينرياستجمهوریبودكهدرحقيقتحزب
بهنوعیماتشد؛چونكانديدايشجاللالدينفارسیبود
وبرايشپيشآمدكهچونمیگفتندايرانیاالصلنيس��ت
انصرافدادوبع��دحزبدراينجاهماناولينبارصحنهرا
واگ��ذارك��ردوبنیصدررئيسجمهورش��د.بنیصدركه
رئيسجمهورشدبالفاصلهباآندفاترحمايتازرئيسجمهور
درسطحكشوردرمقاماينبرآمدكهمجلسراهمبگيرد،

مجلساولرابااينفضايیكهدرس��تشدهبودودرحزب
هميكنوعسرخوردگیدربعضیازسرانشودربدنهايجاد
شدهبودكهبااينباختیكهدررياستجمهوریداشتهحاال
ديگردرانتخاباتمجلسشركتكندياخير؟منيادماست
كهجلسهایدرسرچش��مهدفترمركزیحزببرگزارشد
كهادارهاشبهعهدهشهيدبزرگوارآقایبهشتیبودوآقای
موسویاردبيلیهمدرآنجاحضورداشتچونآقایاردبيلی
وبهشتیوبعدسهنفرديگرازآقايانموسسحزبجمهوری
بودند،آنجلسهآقایموسویاردبيلیهمبود.جلسهبرای
اينبودكهمشورتشودآيادرانتخاباتمجلسشركتكنيم
ياخير؟مناينطوربهخاطردارمكهآقایموسویاردبيلی
گفتندنهآقا،حاالبااينش��رايطیكهپيشآمدهايندوره،
اصال.چونفضاخيلیبهنفعبنیصدربود.گفتندمادراين
دورهزيادفعاليتودرانتخاباتش��ركتنكنيموشركتدر
مجلسرابگذاريمبرایدورههایبعدكهبعدآقایبهش��تی
خيل��یهمباطمانينهوصدایپرطنينش��انمیگفتندو
ديگرانهماظهارنظرمیكردند.يكیازكس��انیكهدرآن
جلسهبلندصحبتكردآقایپرورشبودكهنطققرايیكرد
كهنه،بايددرانتخاباتشركتكنيم.بعداآقایبهشتیهم
جمعبندیفرمودندكهخيردرانتخاباتشركتمیكنيمو
انشااهللموفقهممیشويم.بعدهمهمينطورشد؛يعنی
باآثاروش��واهدیكهازرفتاربدبنیصدرآشكارشددوباره
روحاني��تمبارزكهيكش��كافیبينشباحزبجمهوری
اسالمیافتادهبودائتالفكردندوسايرگروههایدرخطامام
مثلمجاهدينانقالبواينهاائتالفبزرگتشكيلشدكه
مجلساولدستطرفدارانبنیصدرنيفتاداكثريتشدست

حزباهللقرارگرفت.

آقای پرورش چند بار از سوی حزب جمهوری به عنوان 
نامزد احتیاطی رياست جمهوری مطرح شد. علت اين 

اقدام چه بود؟
اوايلانقالباينكهچهش��خصيتیقراراسترئيسجمهور
بش��ود،بهنوعیباتوافقتقريباهمهنيروه��ایخطامامی
میش��د.برایاينكهرقابتیهمباشدباتوافقبعضیديگراز
شخصيتهایانقالبیهمنامزدرياستجمهوریمیشدند.و

البتهازبابنگرانیبابتترورياحذف،نامزداحتياطیالزمبود.

ش�ما در مجلس چهارم هم با ايشان همسنگر بوديد. 
كش�مکش هايی كه برای بحث تعديل اقتصادی و ... با 
دولت آقای هاش�می پیش آمد. ايشان در عین رابطه 
عاطفی كه با آقای هاش�می داش�تند منتقد مستدل 
بودند و نمی خواس�تند آقای هاشمی را قبه نور فرض 

كنیم. درست است؟
بله،كليتديدگاهش��اناينبودكهماهمهميشهدرزمان
آقایهاشمیهمآقایهاشمیرانقدمیكرديمهمحمايت
درمقابلتهاجماتیكهبهشانمیشد،اينطورنبودكهيك

دستحمايتكنيم.

خاطره  ديگری از ايشان در ذهن داريد؟
نكتهایكهجالباس��تدرموردايشان،درعيناينكهيك
انقالبیومجاهدبودنديكعارفخيلیعميقودرحقيقت
حكيمه��مبودند؛چوناطالعاتعميقمذهبیداش��تند.
خدمتعالمهطباطبايیوعالمهجعفریرادرككردهبودند
بااينهاهمارتباطنزديكیداشتند.بهتفسيرالميزانخيلی
مسلطبودنديعنیدرحقيقتمفس��رقرآنبودند،عارفو
اديببودندولذاسخنرانیهايشانازايننظرخيلیدلچسب
ودلنشينبودكههمسرمايهایازقرآنداشتوهمازعرفان
وهمازادبوايندرحقيقتمنعكسكنندههمانس��ابقه
ديرينهفرهنگیودرخشاناسالمیايرانیاست.اينميراث
راايشانباخودشداشت؛يعنیهمآشنايیبهقرآنوتفسير
قرآنوهمبهعرفاناسالمیايرانیوهمبهادبياتغنیايرانی.
درنتيجهنوشتههاوسخنرانیهايشانتركيبیازانقالبیگری،
حكمت،عرفانوادببودكهخيلیجذابودلنشينبودواگر
يادتانباشدايشانيكیازنزديكانآقاميرزااسماعيلدوالبی
همبودند.آقایدوالبیهمخيلیبهايش��انعالقهداشتندو
ايشانصدایخوشیهمداشتندوقتیمثنویمیخواندند
خيلیدلنشينبود.ضمناينكهدعایكميلهممیخواندند.
آناوايلانقالبدرهميندفترحزبجمهوریاسالمیكه
سرچشمهباشددعایكميلشبهایجمعهبرگزارمیشد.

ايشاندعارامیخواندند.
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تشکیالت مبارزاتی اصفهان چگونه شکل می گرفت 
و نقش استاد پرورش در اين میان چه بود؟

قب��لازپي��روزیانق��الباس��المیكهش��ايديكیاز
ش��اخصههایپيشكس��وتانمبارزاتیآقایحسنآقای
حدادبودوازشخصيتهایروحانیهمكهدرمتناين
حركتهاقرارداشتمرحومحضرتآيتاهللآسيدمحمد
احمدیبودكهدردورهایامامجمعهخمينیشهربودند،
چ��ونآقایاحمدیرفيقنوابصفویبودندجلس��ات
متعددیشكلگرفتومسايلیازقبيلجريانمنصورون
وديگرجريانهاسامانپيداكردوازاينجابهبعدشكل
مبارزاتمخفیشد،پايگاهاينجلساتبهصورتآشكار
درشبكههايیكهدردبيرس��تان،دانشگاه،حوزهوبازار
تشكيلمیشد،مساجدبود.مبارزاتآشكارشبااستفاده

ازقرآنوسخنرانیهاشكلمیگرفت.
دراصفه��انماعصرهایجمعهدردبيرس��تاناحمديه
واقعدرخيابانمسجدسيدپشتمقبرهآيتاهللشفتی
جلس��اتیداشتيموباايش��اندرآنجلساتبهعنوان
يكیازس��خنرانانجلس��هآرامآرامباايشانآشناشدم
وبهاينبزرگوارعالقهپيداكردم،اينارتباطمقدمهای
شدكهدرمسيرحركتدرزمينههایمختلفاخالقی-
تربيتیازوجودش��انبرایجمعه��ایمختلفیكهدر
اصفهانتشكيلمیشدوخودايشانهمبانیبعضیاز
جلساتزيادیبودنداستفادهكنيم،اينبرایماغنيمت
بودوفرصتخوبیبودكهدرمتنمبارزهنامعدهایاز

پيشكسوتانمبارزاتیرادراصفهانداشتهباشيم.
مبارزاتپنهانهمدرمنازلتش��كيلمیش��د،جلسه
رابط��انبودوبعدباهدايتعدهایاينارتباطبامرحوم
ش��هيدمظلومآيتاهللدكتربهشتیهمبرقرارمیشد،
مرحومآقایپرورشبامرحومآيتاهللش��هيدبهشتی
رفاقتیتنگاتنگداشتندازحيثهمفكری،تشكيالتی
وحتیمبارزاتیكهاينموض��وعدرتداومشبهحزب
جمهوریاسالمیبعدازپيروزیانقالباسالمیمنجر
میشود،البتهپدرمنچونبامرحومشهيدمظلومآيت
اهللدكتربهشتیارتباطمستقيمیداشتند،عالقهایهم
بينخودمانومرحومبهشتیبودواينهمعاملیبود

كهنيروهایانقالبیدورهمجمعبشوند.
بعدازفوتپدرممابهقمرفتيمودرآنجاشهيد
بهش��تیرضواناهللتعالیعليهدوستانراجمع
كردندورویمسائلحكومتیكارمیكردواين
نكتهایكهقابلتوجهاست،مرحومپرورشقبل
ازپيروزیانقالبب��اتالشدرراهمعرفیوبهره
بردنازفيضوجودحضرتامامزمانس��الماهلل
عليهارواحنالهالفدابادوس��تانانجمنحجتيه
دراصفهانفعاليتراش��روعكردندوجلس��ات
متعددیمیرفتند،منيادمهستكهباجلسات
انجمنحجتيهماهمدرگيرشديموبعدازمدتی
آقایپرورشبهداليلیازاينجريانجداشدهو
مستقيمدرمتنمبارزاتواردشدند،اينجدايی
سببدستگيریايشانشد،جلساتیكهدرمنزل
حاجآقارضامهاجردرخيابانفروغیتش��كيل
میش��دبهطورمخفیبودودرآنجاانقالبیها

دورهمجمعمیشدندكهخدمتايشانهممیرسيديم،
اينحركتمبارزاتیمنجرشدبهاينكهمادراصفهان
تعدادزيادیازخانوادههایزندانیهاراكهبيشترمادران
زندانيانبودنددرجلس��اتشركتدهيمچونساواك
اصفهانشكنجههایسنگينیبهاينهاواردكردهبودو
مادرانشانبايدانعكاسصدايیمیشدندوندايشانرابه
مردممیرساندندبنابراينبهايننتيجهرسيديمكهآنان
رابهمنزلمرحومآيتاهللخادمیببريم،بندهودوستان
ديگ��ربااينمادرانوخان��وادهخودمحركتكرديمبه
سمتمنزلآيتاهللخادمیودراندرونیمنزلايشان
مستقرشديم،بهنظرمحدود15نفرازمادرانزندانيان
بودندكهفرزندانبعضیازآنانمتأسفانهپسازپيروزی
انقالبدرجبههمنافقانقرارگرفتندواعدامش��دنداما
مادرانش��انآنموقعقبلازپي��روزیانقالببهدفاعاز

فرزندانشانبهميدانآمدند.

پس از دستگیری استاد پرورش به دست ساواک و 
پس از آن روند مبارزات چگونه پیش رفت؟

همانطوركهگفتمجلس��اتمنزلآي��تاهللخادمیبا
حضورمادرانطولكشيدوواقعهپنجرمضانكلگرفت،
بنابراينهمهس��طوحمنزلآي��تاهللخادمیدراختيار
مردمقرارگرفت،آنجامرحومآقایپرورشيكیازاركان
حركتپنجرمضاناصفهانبود،سخنرانیهایمتعدد،
دعوتازشخصيتها،ترددوجمعيت،تاباالخرهمنجر
ش��دبهزدوخوردبينمردمودس��تگاههایحكومتی،
ساواك،شهربانیوحتیارتشراواردصحنهكردندوما
تعدادیشهيددراينحادثهداديم،منتعدادیازآنانرا
يادمهستمرحومنمنباتومرحومدوازدهامامیبودكه
باالیمنزلآيتاهللخادمیبهش��هادترسيدومرحوم
موحديان،آنانكس��انیبودندكهقبلازپيروزیانقالب
اس��المیبهشهادترسيدندوحتیدرحكومتنظامی
مثلمرحومشهيدمغربیچهارباغخواجوومسائلیازاين
دستاتفاقافتاد،نتيجهاينحركتدستگيریعدهای
توس��طساواكدراصفهانبودكهازجملهمرحومآقای
پرورشهمازايندس��تبودند،البتهمندرحادثهبودم

وتوانستمفراركنموگرفتارساواكاصفهاننشدمولی
جاهایديگردس��تگيرشدمكهبعدپروندهاصفهانهم
مطرحشد،درمدتیكهآنهادرزندانبودنداينجاگذشت
ومهمترينحادثهاينبودكهتفكریدرزندانهایكشور
بينانقالبیهااوجگرفتهبودكهمابرایچهزندانباشيم
مابايدبرويمبيرونومبارزهكنيموهركس��یتوجيهی
داش��تبرایاينمس��ئله،مندراينمحورخاطراتیاز
زنداناوينتهراندارم،خاطراتیازمركزضدخرابكاری
ساواكوشهربانیتهراندارمكهاالنزندانتوحيدشده
وموزهشده،اينتفكربروبچههایانقالبیراوسوسهكرده
بودوالزمهبيرونآمدندادنيكتعهدبودبهس��اواك،
انقالبيونپایاينمسئلهمحكمايستادندكهماتعهدیبه

ساواكنمیدهيموُكدساواكنمیشويم.
اي��نمس��ئلهمهم��یب��ودولیمنش��اهدب��ودمكه
كنفدراسيونهایطرفدارآمريكا،چريكهایفدايیخلق
بعضیعناصرحزبتودهوديگرعواملنامهسهصفحهای
تعهدس��اواكراامض��اكردندورفتند،ول��یمامانديم
چونبايدمیماندي��م،درمبارزاتمرحومپرورشهماز
اينجملهافرادبودندتابحثآزادیايش��انمطرحشد
وحوادثیكهپيشآمد،بنابراينقبلازپيروزیانقالب
اسالمیمرحومپرورشبرایسخنرانیبهشهرستانهای
مختلفدراس��تانهامیرفتندواطالعرس��انیمستند
دينی،افشاگرینسبتبهحكومتشاهومسائلیازاين
مقولهراانجاممیدادند،درداخلاصفهانهمجلس��ات
متعددیداش��تندوگروههایمبارزات��یهمبهمرحوم
پرورشوصلشدند،آنهاهمارتباطاتیداشتندباايشانو
هرچهپيشمیرفتيمدراوجمبارزاتمسئلهمعناداشت.

ارتباط مرحوم اس�تاد پرورش با جامعه روحانیت 
چگون�ه بود و اين ارتباط چه تأثیری در پیش�برد 

اهداف انقالبی ايشان داشت؟
يكیازچيزهایزيبايیكهدرآنزمانمطرحش��داين
بودكهارتباطمرحومآقایپرورشباروحانيتمبارزدر
ش��هرواس��تانجایتقديرويژهدارد،بهويژهبامرحوم
شهيدمظلومدكتربهشتیجلساتمتعددیباآيتاهلل
خادمیرحمهاهللعليهوباشخصيتهايیكهدر
متنمبارزهبودندمثلآق��ایاحمدیواوايلبا
خودآقایطاهری،اينهادرمتنفعاليتهابودند؛
دراي��نقضايايیكهبرایاصفه��اناتفاقافتاداز
تظاه��راتخيابانیكهدرچهارراهوفايیش��كل
گرف��تتاحكوم��تنظام��یودرگيریهايیكه
درصحنهحكومتنظامیاتفاقافتاد،بيش��ترين
نقشمرحوماستادپرورشرحمهاهللعليهنقش
تربيتكادربود،آنهمبااتكابهتفاسيرقرآنكريم،
وسيروس��لوكعرفانیوخودس��ازیودستورات
تربيتیكهاينبزرگوارداشتتربيتكادربودكه
توانستبراساسآنحركتیرابعدهاتضمينكند
ودراينراهتداومداشتهباشد؛اينمطالبفشرده
ومختصریبودازمس��ائلیكهالبتهاينجلسات
دارایريزهكاریهايیهمهستهمچونشهدايی

كهداشتيممثلعباسنبویمنشو...

حجتاالسالم سالک: 

بیشترین نقش استاد پرورش 
تربیت کادر بود

س�ر پر س�ودای جوانان اصفه�ان در روزگار اوج گی�ری انقالب اس�المی، در پی یافتن 
مرش�دی بود تا راه را نش�ان دهد و اس�تاد پرورش به نیکویی این عالقه را در مس�یر صحیح 
هدایت می نمود.  در این خصوص با حجت االسالم و المسلمین سالک که اگرچه خود از 
چهره های ش�اخص مبارزات اصفهان اس�ت، اما در حلقه یاران استاد نیز حضور داشته است 
به گفتگو نشسته ایم. گفتگویی که تنها صفحات اندکی از خاطرات فرمانده سپاه اصفهان در 

آغازین روزهای انقالب اسالمی است.
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شما به عنوان فرزند استاد، قطعا متوجه ظرافتهای 
تربیتی ايش�ان در منزل شده ايد. ايشان چگونه در 

مباحث تربیتی ورود پیدا می كردند؟
ح��اجآق��اازه��راتفاقیك��هدرزندگیش��انرخمیداد،
برداش��تهایتربيت��یواخالقیخيلیجال��بوخاصی
میكردندوهميشهبرروی2چيزبيشترتأكيدداشتندو
میگفتنداگرانسانمیخواهدبهمرتبهودرجهایبرسد،
بايداين2نكتهرارعايتكندتاخداوندبهویعنايتداشته
باش��د؛يكینمازاولوقتبودكهايشانبسياربررویآن

تأكيدداشتندوديگریمناجاتسحرگاهی.
معتقدبودندبراساسرواياتدينیدرهایآسمانهنگام
سحروبعدازنيمههایش��ببهرویآدمیبازمیشودو
انسانموردتفضلوعنايتخداوندقرارمیگيردوهرچهبه
اذانصبحنزديكترمیشويم،مقدارتفضلالهیهمبيشتر
میش��ود.ومیگفتندتوجهبهاينموضوعاستكهمسير
آدمیراتس��هيلمیكندوافرادرابهسمتباالمیكشاند.
ضمناينكههميش��همیگفتندخوبنيستآدم،مشهور
باش��دخوباستمعروفباشد.میگفتندشهرتمختص
اهلزمينومعروفبودنمخصوصاهلآس��ماناس��ت.
يعنیبهتراس��تآدمیاگرمش��هورهممیشودبيناهل
آس��مانباش��دنهزمين؛بههميندليله��مبرعباداتو
مناجاتقبلازاذانصبحتأكيدداش��تندوماهمش��اهد
بوديمكهايشانهميشهقبلازاذانصبحبيداربودندوبعد

ازنمازهمحدوديكساعتپيادهرویمیكردند.

استاد پرورش چقدر از مباحث سیاسی در خانه و در 
جمع خانوادگی صحبت می كردند؟

ايشانمعموالمباحثسياس��یوكاریرادرخانهمطرح
نمیكردندوهميش��هبهحديثیازاهلبيت)ع(اس��تناد
میكردندكهمردبايدهميشهمسائلومشكالتواتفاقات
روزانهكاریراپشتدرِخانهبگذاردوخودواردخانهشودو
بهاينترتيباهالیخانهرادرگيرمسائلكاریخودنكند،
البتهاگرازايشاندرموردمسائلكاریسوالمیكرديمبا

مناعتطبعپاسخمیگفتند.

تا چه میزان متوجه احواالت ايشان كه متأثر از  وقايع 
سیاس�ی به وي�ژه در دوران انقالب بود می ش�ديد؟ 

مسئله ای بود كه ايشان را نگران و ملتهب كند؟
هميشهمیگفتندخداوندهيچچكتضمينشدهاینداده
كهاينانقالببههمينشكلحفظشودواگرخودمردم
مراقبتنكنندوقدرآنراندانند،ممكناستايننعمتو
رحمتازدستبرود.البتهاينگفتهمطابقآموزههایدينی
ماهمهس��تكهسرنوشتهرقومیبهدستخودشرقم
میخورد.برایمثالايش��اندربارهفتنه88،معتقدبودند
مس��ائلیكهپيشآمدبراثرمنيتهايیبودكهافرادبرآن
پافشاریمیكردندوايشانتعبيرحضرتآقادربارهحوادث
آندورانبهفتنهراتعبيردقيقوبجايیمیدانس��تندودر
تبيينبحثفتنهمیگفتندكهماهميش��هجنگاسالمو
كف��رراداش��تهايم.اندكیكهازآغازدورانابتدايیاس��الم
گذشتاينجنگتبديلشدبهجنگبانفاق؛درحقيقت
منافقكسیبودكهبهظاهرشهادتينمیگفتاماازپشت
خنجرمیزد،ولیماجنگسومیهمداريمكهجنگمؤمن
بامؤمناست.اينراهماسالممیگويد.دراينجنگسوم

هرك��سخودراطرفحقمعرفیمیكند.درواقع2گروه
بانامايمانباهمدرگيرمیش��ونداينجاستكهگردوغبار
ناشیازفتنهكهفضاراپركردهخيلیهارابهاشتباهمیاندازد.

ب�ی رقبتی ايش�ان به مقامات دنیا مش�هور اس�ت، 
مصاديقی از آن را به ياد داريد؟

يادمهس��تزمانیكهايشاننائبرئيسمجلسبودنددر
مجلسچهارمازطرفآقایرفيقدوستبعنوانسرپرست
كاروانجانبازانهمانتخابش��دندوبايدبرایادارهامور،
بهح��جمیرفتند.درحجدركن��ارادارهامورجاریكاروان
جانبازان،جلساتخيلیخوبعرفانیومذهبیباحضور
عزي��زانجانبازدرآنجابرگزارمیكردند،كهبعضیوقتها
برخیازجانبازانعزيزكهبندهرامیبينندوازارتباطمان
مطلعمیشوند،ازحالوتوشيرينیوتفاوتآنسفریكه

باحاجآقابهحجرفتهبودندبرايمتعريفمیكنند.
يك��یازايامحجمصادفش��دباانتخاباتهيئترئيس��ه
مجلس،كههرسالانجاممیشدوبراساسقانون،حاجآقا
ب��رایانتخابمجددبهعنواننائبرئي��س،بايدآنروزدر
مجلسحض��ورپيدامیكردند.منبهح��اجآقاگفتماگر
نباشيد،بهطورطبيعینمیتوانيدنامزدشويد.امسالنرويد
ياحداقلباتأخيربرويدكهبهانتخاباتهيئترئيسهمجلس
برسيد؛عالوهبراينكهرأیآوردنشماهمباتوجهبهفضای

مجلسقطعیاست.
ايشانهمانجاكالمیازاميرالمؤمنينحضرتعلی)ع(كه
درحالحاضرعينعبارتخاطرمنيست،دربارهبیارزش
بودنچنينچيزهايیخواندهوگفتندكهاينسفرخيلی
بيشتربرایمنارزشداردتانائبرئيسیمجلسوبهحج

رفتهواتفاقااسمشانازفهرستكانديداهاحذفشد!
خاطرهديگرهممربوطبهآخرينسمتاجرايیحاجآقادر
سازمانبينالمللیفرهنگیاكوبودكهايشانازطرف10
كشورعضواينسازمانبهعنوانرئيسمؤسسهفرهنگیاكو
انتخابش��دند،اينسازمانچونسازمانیبينالمللیبود،
حقوقرئيسوكادراجرايیآنبهدالرمحاسبهوپرداخت
میشدويادمهستكهحقوقی5000دالریدرماهبرای
ايشانمشخصشدهبودومعاونايشانكهفردیپاكستانی

بود،3500دالردرماهحقوقدريافتمیكرد.
ي��كروزكهمثلبعضیازوقتهابهمؤسس��هفرهنگی
اكورفتهبودمكهبهاتفاقحاجآقابهمنزلبرگرديم؛حاج
آقابهمنگفتندك��هآقاصالحامروزقبلازمنزلبهاتفاق
میخواهيمبرويمبهفالنبانك.گفتم:درخدمتيم.دربانك
منديدمكهحاجآقامشغولپركردنفيشواريزیبهمبلغ
75000دالربهحس��ابمجمعجهانیاهلبيتهس��تند!
گفتمحاجآقاقضيهچيست؟گفتند:اينمجموعحقوقی
اس��تكهدراينمدتبهحس��ابمنريختندومنآنرا
يكجابههمينحسابیكهمیبينیواريزكردم!درتعجب
فرورفتهبودموگفتم:دستكميكبخشیازآنرابرای
خودتانبرداريد،كهگفتند:الزمنيست،وبعدگفتند:سرراه
برويممجمعجهانیاهلبيتكهفيششرابهآنهابدهم،
وهمينكارراهمكرديم.ازايننمونههاازحاجآقاكهبی
تعلقیش��انبهمادياتوشغلهایاجرايیرانشانمیداد

هممنزيادسراغدارموهمدوستاننزديكايشان.

شنیده ايم كه استاد در بحث كمک به نیازمندان هم 

پیش�گام بودند و حت�ی در دوران وزارت هم غفلت 
نداشتند؛ خاطره ای از اين موضوع در ذهن داريد؟

يك��یازمس��ائلیكهمنمیدي��دمحاجآقاب��اجديتو
حساس��يتپيگيرآنبودند،همينموضوعكمكبهفقرا
ونيازمن��دانبود.پيشازپيروزیانقالباس��المیخيلی
ازاف��رادیكهنقشمحوریدرمبارزاتبارژيمداش��تند،
بيشترتمركزخودرابرراههاوشيوههایمبارزهباحكومت
ازجملهسياسیويافيزيكیمعطوفمیكردند،اماحاجآقا
دركناراينموضوعاتازبحثكمكومددبهنيازمندانو
روشنگریهايیكهازاينراهمیشد،دراينطبقهازجامعه
كهتعدادآنهاكمهمنبود،درمبارزهباحكومتبهكارگرفت،
غافلنشدندوضمنرفعمشكالتونگرانیهایمحرومان
كهازدستوراتدينیاستوبهتعبيرامروزشيوههاینرم،

اهدافمبارزهراهمپيشمیبردند.
ازاي��نروپي��شازانقالبب��امجموعهائیازدوس��تان،
پايهگذارانجمنمددكاریامامزمان)عج(شدندكهتازمان
حاضراينانجمنمنشأخيراتوبركاتفراواندركمكبه

نيازمندانشدهاست.
حاجآقاازش��يوههاوراههایديگریهمدراينزمينهبهره
میبردند،برایمثالبارهاوبارهازمينههايیفراهمكردند
ك��هافرادیكهتمكنمالیدارن��ددرپروژههایمربوطبه
نيازمندانمثلساختمسكنياتهيهجهيزيهياسرپرستی
ايتامورودپيداكنند.چندوقتپيشيكیازدوس��تاندر
م��ورداهتمامحاجآقادركمكبهنيازمندانمیگفت:من
قبلازانقالبخودرویوانتیداشتمكهباآنكارمیكردم.
گهگاه��یحاجآقابهمنزنگمیزدندكهفالنیامش��ب
مأموريتداريم،س��اعت12شبفالنجاوعده.منهمبا
وانتمنصفشبمیرفتمبهمحلیكهحاجآقاگفتهبودندو
بهاتفاقوانتراپرمیكرديمازآذوقهوخواروبارومیبرديم

درمناطقفقيرنشيناصفهانتوزيعمیكرديم.
بله،چندوقتپيشخودمبهاتفاقاعضایخانوادهويكی
ازخواهرانمبرسرمزارحاجآقاايستادهبوديمكهيكمرتبه
ديدمپيرزنیعصازنانآمدكنارمزارحاجآقاوگفت:شما
نسبتیباايشانداريد؟گفتيم:بلهفرزندانشانهستيم؛بعد
آنپيرزنشروعكردبهگريهوزاریوگفتكهمنسالها
پيش،ش��وهرمرابراثراتفاقیازدستدادم،خودمبودمو
چندبچهصغير.دريكیازمحالتحاشيهاصفهاندرمانده
ش��دهبودمكهچهكنم،تااينكهيكشبیآقايیآمدودِر

خانهمارازدومقداریخواروباربهماداد.
همانجابهآنآقامشكلمراگفتموتقاضایكمككردم،
آنآقابهمنقولكمكدادوبعدازآنماهانهبهمنكمك
میكردتااينكهبچههايمبزرگشدندواالنبرایخودشان
كسیشدهاند.چندسالپيشبودكهفهميدمآنآقا،آقای
پرورشبودندواالنش��بینيستكهبرايشانقرآنونماز

نخوانمومرتببرسرمزارايشانهممیآيم.

سید صالح پرورش:

از حوادث برداشت های تربيتی و اخالقی داشت
آنقدر برایش مقدس اس�ت که پدر را »حاج آقا« صدا می زند؛  س�ید صالح، فرزند س�وم و پسر ارشد استاد، حتی از روزهای 

کودکی خاطرات متعددی از پدر در ذهن دارد. اما در این مجال تنها فراز کوتاهی از این خاطرات را ورق زده ایم.
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اصفه�ان 
17 الی   15 1394                  س�اعت  3  دیماه  پنجش�نبه 

خیمه حس�ینی)ع( 
اء . گلس�تان همیش�ه جاوید ش�هد 

ته�ران 
اذان   مغ�رب از                    1394 4 دیم�اه  جمع�ه 

الزهرا )س( حس�ینیه فاطمه 
میدان س�پاه، خیابان س�پاه


