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آشــنایی بــا ســیره و اندیشــه مربیــان و معّلمــان ربانــی، بــه هیــچ وجــه 
صرفــًا یــک کار تاریخــی و ترجمانــی نیســت. نیــز نبایــد مطالعــه و انــس 
بــا ســیره معلمــان الهــی را بــه صــرف »آشــنایی بــا خوبــان« تقلیــل داد! 
در واقــع ُجســتن و خوانــدن ســیره و اندیشــه مربیــان رّبانــی، آشــنایی بــا 
گــر امــر تربیــت را متجّلــی  جلــوه ای از جلــوات آن رســالت اساســی اســت. ا
ســاختِن توحیــد در قلــب آدمیــان بدانیــم -چــه آن آدم خویشــتن باشــد 
و چــه دیگــری-، مطالعــه ســیره مربیــان رّبانــی بهتریــن راِه شــناخت 
کــه می بایــد فهمیــده شــود، بــه  طریــق توحیــد خواهــد بــود؛ طریقــی 
درســتی تفســیر شــود و امتــداد یابــد. بــا فهــم وجــوه مشــترک ســلوک 
علمــی و عملــی و تربیتــی ایشــان می شــود پیوســتار تاریــخ مرّبیــان الهــی 
را مالحظــه کــرد و آن را همچــون الگویــی عــام پیــش چشــم داشــت، و 
نیــز می شــود بــا درک وجــوه ممتــاز کار هرکــدام از ایــن بزرگــواران، نقــش 

ــز روایــت نمــود. خــاّص هریــک را نی
موسســه جلــوه نــور علــوی بــرای ایــن مقصــود طرحــی بــرای روایــت 
ح ضمــن توضیــح  تاریــخ مربیــان الهــی را دنبــال می کنــد. در ایــن طــر
شــخصیت ها  ایــن  از  هریــک  ممتــاز  نقــش  بــر  تاریــخ،  ایــن  پیوســتار 

کار  ایــن  کیــد می شــود.  تأ اســالمی  امــت  تربیــت  در توســعه و تعمیــق 

مقدمه



حیات فرشتگان  12

یاد استاد  12

بــا روایتــی از زیســت و اندیشــه معلــم اخــالق و مّربــی نفــوس، مرحــوم 

آیــت اهلل حــاج شــیخ علــی پهلوانــی تهرانــی )ســعادت پرور( آغــاز شــده 

در  آورد؛  الزم  را  دیگــری  آغــاز  خــود،  آغــاز  ایــن  به جهاتــی  امــا  اســت. 

تحقیقــی  مســتقّلِ  اثــر  هیــچ  ســعادت پرور  اســتاد  مرحــوم  خصــوص 

بــه  ایشــان  خصــوص  در  کــه  آثــاری  اســت.  نشــده  منتشــر  و  نوشــته 

نوشــته های  و  بیانــات  از  گزیده هایــی  و  یــا خالصه هــا  رســیده،  چــاپ 

و  کتاب هــا  بــه  ناظــر  مــوردی  اســت  یــا پژوهش هایــی  اســت۱  ایشــان 

آثــار ایشــان۲. امــا همچنــان ســؤاالت و مســائل مهــم و آموزنــده ای در 

میــان اســت کــه ســند مکتــوب و معتبــری دربــاره آن در دســت نیســت؛ 

گردان چگونــه بــوده اســت؟  ســلوک و روش ایشــان در مــراوده بــا شــا

خــود ایشــان چــه ســیر و رونــدی را طــی نموده انــد؟ و مواضــع ایشــان 

در خصــوص مســائل مختلــف سیاســی و اجتماعــی چــه بــوده اســت؟ در 

وهلــه نخســت، ایــن پرســش ها ســواالتی ناظــر بــه بیوگرافــی و زندگینامــه 

ــر نــگاه کنیــم، می بینیــم ایــن  ــر دقیق ت گ ایشــان قلمــداد می شــود؛ امــا ا

ســواالت راه بــه نقاطــی اساســی می برنــد. وقتــی دربــاره عالمــی عــارف 

ســخن می گوییــم، بایــد بتوانیــم تمــام کنش هــای شــخصی و اجتماعــی 

ح و تفســیر  آن شــخصیت را، ذیــل درک او از عبودیــت و توحیــد، شــر

نماییــم. بــا ایــن صورت بنــدی، مجمــوع اقوالــی کــه از رفتــار و گفتــار یــک 

: سلوک سعادت. علیرضا سعیدی. تهران: انتشارات کتابستان. 1398 1. کتاب هایی نظیر
کلمه از مرحوم آیت اهلل سعادت پرور )پهلوانی تهرانی(  عید وصال )مجموعه هشتصد 

در اخالق و معارف توحیدی(. تهران: انتشارات تراث
. محمد بدیعی. قم: انتشارات تشیع. آذر 1398)این کتاب  یادنامه استاد سعادت پرور
گردان استاد  ، شامل چند مصاحبه از شا گزیده ای از آثار استاد سعادت پرور عالوه بر 

نیز می شود.(
شیوه  درباره  همدانی  مصطفی  حجت االسالم  آثار  به  می توان  نمونه  عنوان  به   .2
استنباط، روش اعتبارسنجی احادیث و روش اجتهاد در عرفان مأثور در آثار استاد 

سعادت پرور مراجعه نمود.
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ــم ربانــی نقــل و روایــت می شــود، می توانــد حــاوی ظریفــه ای مهــم  معل
گــر می پرســیم کــه  در بــاب حقایــق و ظرائــف اصــِل طریــق باشــد. مثــال ا
»نســبت مرحــوم اســتاد ســعادت پرور و سیاســت چگونــه بــوده اســت؟«، 
در حقیقــت مشــغول پرســش از نســبت حقیقــت سیروســلوک توحیــدی 
ایشــان و سیاســت هســتیم. در وضعیتــی کــه اســناد معتبــر و مکتوبــی 
در ایــن مــوارد در دســت نبــود، پاســخ گفتــن بــه ایــن پرســش ها به طــور 
طبیعــی ناممکــن می نمــود. بنابرایــن الزم دیدیــم تــا در قــدم اول بــه 
گــردآوری اســنادی کــه می تواننــد در ایــن مــوارد نقطــه ارجــاع مســتند و 

معتبــری باشــند، همــت گماریــم. 
نزدیک تریــن کســانی کــه می توانســتند روایتگــر شــخصیت اســتاد 
ســعادت پرور باشــند، همــان کســانی بودنــد کــه می توانســتند ســازندگان 
ــد  ــانی نبودن ــراد کس ــن اف ــن نزدیک تری ــد. ای ــته اول گردن ــع دس ــن منب ای
گردان و اطرافیــان ایشــان. در همــان ســال رحلــت مرحــوم اســتاد  مگــر شــا
ــان  گردان ایش ــا ــی ش ــا برخ ــی ب ــال ۱۳8۳( مصاحبه های ــعادت پرور )س س
انجــام شــده بــود. فیلــم ایــن مصاحبه هــا به دســت نگارنــده رســید و 
ــرای شــناخت  ــه خوبــی ب ــوم شــد کــه مای ــر فیلم هــا معل بعــد از مــروری ب
مصاحبــات  ایــن  دل  در  پهلوانــی  آیــت اهلل  مرحــوم  کار  و  شــخصیت 
ادبیاتــی  و  منبــع  دادن  ترتیــب  و  کار  ایــن  آغــاز  بــرای  اســت.  نهفتــه 
دســته اول مناســب بــود تــا متــن همیــن مصاحبــات بــه عنــوان اســنادی 
تاریخــی منتشــر شــوند. کتــاب پیــش رو متــن همــان مصاحبــات شــفاهی 
اســت. بنابرایــن ایــن کتــاب، اثــری پژوهشــی و دســته دوم نیســت، بلکــه 
تالشــی اســت بــرای ایجــاد منبعــی دســته اول بــا ارجــاع بــه کســانی کــه 
بــدون واســطه محضــر آن مربــی الهــی را درک نمــوده بودنــد و بعضــا از 
گــر بخواهیــم در میــان  ســوی ایشــان مفتخــر بــه تأییداتــی شــده بودنــد. ا
فرم هــای رایــج نگارشــی، نامــی بــر فــرم حاضــر در ایــن کتــاب بگذاریــم، 

ــد.  ــبی باش ــف مناس ــد توصی ــفاهی« می توان ــخ ش »تاری



حیات فرشتگان  14

یاد استاد  14

کمی درباره استاد سعادت پرور؟هر؟

شــخصیت اســتاد ســعادت پرور از جهــات مختلفــی واجــد موقعیتــی 
خــاّص و تماشــایی و آموختنــی اســت؛ اوال ایشــان بــا معلمــان مختلفــی 
به دســت  گونه گونــی  علمــی  و  تربیتــی  تجربیــات  و  بــوده   محشــور 
آورده انــد؛ مکتــب درســی و تربیتــی مرحــوم شــیخ محمدحســین زاهــد 
از مربیــان الهــی و بــزرِگ »مکتــب تهــران« بودنــد، فرصتــی  کــه یکــی 
ارزنــده بــرای هــر تلمیــذی بــود کــه نصیــب ایشــان هــم شــده بــود. انــس 
کبــر برهــان نصیــب بــزرگ دیگــری بــوده اســت  بــا مرحــوم شــیخ علی ا
ــد از درک  ــود. بع ــیده ب ــان رس ــه ایش ــی ب ــی و نوجوان ــنین کودک ــه در س ک
محضــر ایــن دو اســتاد بــزرگ، ورود بــه مدرســه حجتیــه قــم و حشــر و 
گردان اخالقــی مرحــوم میــرزا جوادآقــا ملکــی تبریــزی  نشــر بــا برخــی شــا
»پاســداران  کتــاب  در  خــود  ایشــان  کــه  اســت  دیگــری  موّثــر  تجربــه 
مقدمــه ای  گویــی  این هــا  همــه  کرده انــد.  یــاد  آن  از  عشــق«  حریــم 
کــه شــخصیت علمــی و ســلوکی مرحــوم اســتاد پهلوانــی نقشــی  اســت 
شایســته بنــدد تــا ایشــان بــرای درک محضــر وحیــد دهــر مرحــوم عالمــه 
طباطبایــی؟هر؟ آمــاده شــوند. عالمــه طباطبایــی؟هر؟ البتــه یــک اســتاد 
در میــان ســایر اســاتید نبوده انــد؛ بلکــه ایشــان را بایــد عصــاره و زبــده 
از ســنت حکمــا، متکلمیــن،  اعــم  اســالمی  تمــام ســنت های پیشــین 
کــرد. امــا اّس و اســاس کار  فقهــای اصولــی و محدثیــن شــیعه قلمــداد 
مکتــب  توحیــدی  آموزه هــای  را  طباطبایــی  عالمــه  تربیتــی  و  علمــی 
کــه از اســتادی بــزرگ چــون  مالحســینقلی همدانــی تشــکیل مــی داد، 
ســیدعلی قاضــی طباطبایــی بــه ایشــان بــه ارث رســیده بــود. مرحــوم 
اســتاد شــیخ علــی پهلوانــی -کــه هنــوز بــه لقــب ســعادت پرور ملقــب 
نگشــته بــود- تکمیــل مراتــب تهذیــب و توحیــد را تحــت اشــراف چنیــن 
اســتادی پــی گرفتــه بــود. ایــن آشــنایی علمــی و تربیتــی نقطــه عطفــی 
اســت کــه زندگــی اســتاد را دگرگــون می کنــد و مســیر آینــده زندگــی ایشــان 
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تعییــن می نمایــد. را 
ممکــن اســت توفیــق درک محضــر اســتاد نصیــب بســیاری بشــود، 
امــا اینکــه کســی بتوانــد مکتــب و اندیشــه آن اســتاد عالــم را ادامــه بدهد، 
ــار بــزرگان را بــه دوش گیــرد،  ســخن دیگــری اســت. کســی کــه بتوانــد ب
خــود الجــرم بایــد بزرگــی باشــد در ردیــف آن بــزرگان. اســتاد ســعادت پرور 
کامــال مبتنــی بــر اندیشــه و ســیره مرحــوم  کار علمــی و عملــی خــود را 
عالمــه طباطبایــی؟هر؟ قــرار داده بــود. آثــار برجای مانــده از ایشــان، 
طباطبایــی؟هر؟  عالمــه  کــه  اســت  درســی  مجالــس  امتــداد  واقــع  در 
گردان خــود را در آن مجالــس  پژوهــش علمــی خــود و ســیر تربیتــی شــا
پی می گرفــت. »ســر االســراء« امتــداد جلســات تدریــس حدیــث معــراج 
اســت، »جمــال آفتــاب« امتــداد و بســط وجهه نظــر عالمــه در تفســیر 
ح حافــِظ ایشــان تدریــس و  غزلیــات حافــظ اســت کــه در جلســات شــر
کــره می شــده اســت. کتــاب »راز دل« تنقیــح تقریــرات مطالــب عالمــه  مذا
مفّصــل  کتــاب  اســت.  شبســتری  مرحــوم  راز  گلشــن  ابیــات  ح  شــر در 
فهرســتی  و  ح  طــر اســاس  بــر  اساســا  هــم  عشــق«  حریــم  »پاســداران 
ــه در  ــود )چنان ک ــه ب ــوم عالم ــخص مرح ــر آن ش ــه نگارگ ــد ک ــته ش نگاش
مقدمــه کتــاب تصریــح شــده اســت(. عــالوه بــر تمــام ایــن فعالیت هــای 
گردان مرحــوم عالمــه نیــز  علمــی و تالیفــی، تربیــت ســلوکی و اخالقــی شــا
گردان در زمــان  بــه مرحــوم پهلوانــی محــّول شــد )و حتــی بعضــی از شــا
ــه اســتاد ســعادت پرور ســپرده  ــات مرحــوم عالمــه از ســوی ایشــان ب حی
گردان مرحــوم عالمــه طباطبایــی؟هر؟ کــس  شــده بودند(. در میــان شــا
دیگــری را ســراغ نداریــم کــه ایــن قــدر جــدی در ایــن امــر اهتمــام کــرده و 
کــی از آن اســت کــه اســتاد مرحــوم  توفیــق یافتــه باشــد. همــه این هــا حا
شــخصیت  بســط  و  امتــداد  کالم،  یــک  در  تهرانــی  پهلوانــی  آیــت اهلل 
ادامه یافتــن  بخواهیــم  گــر  ا اســت.  طباطبایــی؟هر؟  عالمــه  مرحــوم 
آن اندیشــه عمیــق عرفانــی، حکمــی، قرآنــی و در یــک کالم توحیــدی 
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ح امــور مختلــف معرفتــی و تفســیر اشــعار عرفانــی و ادعیــه  را در شــر
معصومیــن و ســیره اهل بیــت؟مهع؟ مالحظــه کنیــم، راهــی بهتــر از آثــار و 

نوشــته های مرحــوم اســتاد ســعادت پرور نخواهیــم داشــت.
مرحــوم اســتاد بــه وضــوح در برخــی آثــار خــود تربیــِت عمومــی را 
نیــز قصــد کرده انــد. تالشــی کــه از ایشــان در بیــان ســاده معــارف بلنــد 
نــور«  »جلــوه  و  شــهادت«  »فــروغ  چــون  آثــاری  ضمــن  در  توحیــدی 
می بینیــم، محصــول همیــن قصــد مهــم اســت. ایــن تربیــت عمومــی 
بــه معنــای ســُبک و رقیــق بــودن معــارف ایــن دو کتــاب نیســت؛ بلکــه 
ــات  ــر اصطالح ــد ب کی ــدون تا ــدی ب ــارف توحی ــه مع ــت ک ــا اس ــه آن معن ب
ســاده ترین  بــه  نظــری،  عرفــان  متــون  در  مرســوم  پیچیدگی هــای  و 
شــکل خــود بــا اتــکای بــر ظواهــر آیــات قــرآن و کلمــات معصومیــن؟مهع؟، 
صورت بنــدی شــده اســت؛ بــه نحــوی کــه هرکــه آشــنایی اولیــه ای بــا 
مجمــوع معــارف اســالم داشــته باشــد، بتوانــد در حــّد ظرفیــت خــود از 

آنهــا قــدم بــه قــدم بهره منــد شــود.

فعالیت های سیاسی استاد؟هر؟

ــش  ــات پی ــاد مصاحب ــه از مف ــعادت پرور؟هر؟، چنان ک ــتاد س ــوم اس مرح
ــا رژیــم شــاه را  رو قابــل فهــم اســت، در دوران نهضــت، تجربــه مبــارزه ب
نیــز داشــته اند. در حقانیــت انقــالب اســالمی تردیــدی روا نداشــتند و 
ــرای حفــظ  ــه تــالش ب ــه ب ــز همــواره توصی در مســائل پــس از انقــالب نی
گردان خــود داشــته اند. ایــن البتــه صرفــا  و اســتحکام نظــام را بــه شــا
گــر سیاســت اســالم در  تجلــی وجهــه نظــر سیاســی ایشــان بــوده اســت؛ ا
یــک کالم بســط معــارف توحیــدی در جامعــه انســانی و تربیــت عمــوم 
مــردم تحــت ایــن نــگاه باشــد، نــگارش و نشــر ایــن آثــار برای عمــوم مردم 
دقیقــا مصــداق مشــارکت فعــال در سیاســت اســالم اســت. از طــرف دیگــر 
هرچــه تربیــت قدرتمندتــر محقــق شــود، امــکان تحقــق حرکــت سیاســی 
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صحیــح در یــک جامعــه بیشــتر خواهــد بــود. بنابرایــن امــر تربیــت هــم 
امــکان آغازیــن آن. آنچــه در حقیقــت  غایــت سیاســت اســت و هــم 
جامعــه را می ســازد جــاری شــدن همیــن معــارف تربیتــی اســت؛ و اصــل 
کــه در مراحــل بعــدی در  مناقشــه در برگزیــدن معرفــت اصیــل اســت 
ســاحت عمومــِی سیاســت، در قالــب مناقشــات سیاســی جلــوه می کنــد. 
ــه  ــرم ب ــنت، الج ــاب و س ــالم و کت ــل اس ــیر اصی ــن از تفس ــخن گفت س
معنــای متعــّرض شــدن بــه تفاســیر غیراصیــل از اســالم اســت؛ کســی کــه 
ــا  بــه دنبــال ترویــج اســالم نــاب محمــدی؟ص؟ اســت، به طــور طبیعــی ب
درک هــای ناقــص و ارتجاعــی از دیــن برخــورد خواهــد کــرد و بــا آنــان 
تصریــح  جایــی  در  درگیــری  ایــن  بــه  گــر  ا حتــی  شــد.  خواهــد  درگیــر 
نشــود، میــدان تفســیر اصیــل دیــن، همــان میدانــی اســت کــه تفاســیر 
ج می شــوند. چنان کــه می بینیــم در آثــار اســتاد  نااصیــل از صحنــه خــار
چنیــن درگیــری نیــز بــه چشــم می خــورد؛ هرچنــد در آثــار ایشــان عمدتــًا 
تصریحــی در ایــن زمینــه وجــود نــدارد. از ایــن منظــر، ایــن میــدان را نیــز 
ح  ــر ــم. ش ــی نمایی ــان تلق ــی ایش ــت سیاس ــر از فعالی ــه ای دیگ ــد عرص بای
ایشــان بــر حافــظ و ارجــاع ابیــات ایشــان بــه معانــی بلنــد توحیــدی، 
به روشــنی در مقابــل تفســیر روشــنفکران معاصــر از حافــظ قــرار می گیــرد 
و آنچــه در مقدمــه جمــال آفتــاب در بــاب مقامــات جنــاب لســان الغیب 
کــه می کوشــیدند  آمــده اســت، جــواب شــفافی اســت بــه روشــنفکران 
حافــظ را بــه مثابــه شــعرپردازی اباحه گــر معرفــی نماینــد. تفســیر معنــوی 
و ســلوکی از عاشــورا، بــه خوبــی پاســخی اســت بــه تفاســیری کــه ماجــرای 
ــه و مقــام سیاســی  ــًا یــک مقول عاشــورا و مقــام امــام حســین؟ع؟ را صرف
می داننــد و روی همــان مبنــا از فهــم بســیاری از ظرائــف توحیــدی قیــام 
ــه را  ــن دو مرتب ــود ای ــیر خ ــان در تفس ــد. ایش ــهدا؟ع؟ بازمی مانن سیدالش
ــارزه سیاســی  ــوم می شــود مب ــار هــم آورده انــد، به گونــه ای کــه معل در کن
گــر آن توحیــد  اباعبــداهلل؟ع؟ نیــز جلــوه ای از توحیــد ایشــان اســت و ا
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ح  نبــود، ایــن قیــام نیــز بی معنــا می بــود. کتــاب »ســّر االســراء فــی شــر
حدیــث المعــراج« کتابــی اســت کــه بــه  بهتریــن نحــو مراتــب و دســتورات 
ســلوک الــی اهلل را منطبــق بــر کتــاب و ســنت تبییــن نمــوده اســت. بیــان 
ایــن مراتــب بــا ارجــاع بــه منابــع اصیــل دیــن، نفــی قدرتمنــد جریاناتــی 
اســت کــه مدعــی تربیــت و عرفان انــد امــا حّظی از شــریعت محمدی؟ص؟ 
نبرده انــد. مرحــوم اســتاد ســعادت پرور بــا ایــن کار مبنــای شــرعی مکتــب 
ســلوکی مرحــوم عالمــه طباطبایــی؟هر؟ را بــه نحــو غیرقابــل خدشــه ای 
کتــاب به حــدی دقیــق و مســتند نگاشــته شــده  اســتحکام بخشــید. 
اســت کــه می توانــد همچــون معیــاری دقیــق، میــزان خلــوص جریانــات 

تربیتــی موجــود در یــک جامعــه را روشــن کنــد.
در  ســعادت پرور؟هر؟  اســتاد  کــه  اســت  گســترده ای  میــدان  ایــن 
آن مشــغول بــه مجاهــدت بــوده اســت؛ میــدان علــم و عمــل و میــدان 
تربیــت و سیاســت. توجــه بــه ظرائــف حرکــت علمــی و تربیتــی ایشــان 

روشــنگر ماهیــت عرفــان اســالمی اصیــل در عصــر حاضــر اســت.

توضیحاتی در خصوص غرض و مراحل گردآوری کتاب

کتــاب پیــش رو در صــدد تمهیــد و تــدارک  گفتــه شــد،  چنان کــه 
منبــع و ادبیاتــی اســت دســت اول در خصــوص زندگــی و اندیشــه مرحــوم 
اســتاد ســعادت پرور؟هر؟. بــرای ایــن منظــور ابتدائــًا مصاحباتــی کــه در 
گردان ایشــان  ســال رحلــت اســتاد ســعادت پرور از بعضــی آشــنایان و شــا
بــا توجــه بــه تمــام موازیــن و  گرفــت و  تهیــه شــده بــود مدنظــر قــرار 
اصولــی کــه در نقــل یــک ســند تاریخــی بایــد رعایــت شــود، بــرای تنظیــم 
ایــن مصاحبــات برنامه ریــزی شــد. در مرحلــه اول، مصاحبــات بــا دقــت 
ــه دوم لحــن گفتــاری متــن بــه لحــن  پیــاده و مکتــوب شــدند. در مرحل
نوشــتارِی محــاوره )نــه نوشــتارِی معیــار( برگردانــده شــد. در مرحلــه 
ســوم ویرایشــی فّنــی روی هــر متــن انجــام شــد، و در مرحلــه چهــارم متــن 
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مصاحبــات گویاســازی شــد؛ در ایــن مرحلــه بــه انــدازه نیــاز ایــن کتــاب، 
پژوهشــی بــر روی َاعــالم و برخــی وقایــع مــورد اشــاره گوینــدگان انجــام 
ــوط  ــای مرب ــل فرازه ــی ذی ــکل پاورق ــه ش ــاز، ب ــدور و نی ــّد مق ــد و در ح ش
کوشــیده ایم تــا جــای  در متــن مصاحبــات قرارگرفــت. در ایــن مرحلــه 
ممکــن هــر آنچــه خواننــده بــرای درک بهتــر متــون نیازمنــد دانســتن آن 
ــه انجــام  ــز در همیــن مرحل اســت ارائــه کنیــم. عنوان بنــدی مطالــب نی
ــه صوت هــا و متــن  ــه پنجــم( مجــددًا مقابل شــد. در پایــان )یعنــی مرحل
نهایــی )یعنــی متــن نهایــِی مرحلــه چهــارم( صــورت گرفــت و ابهامــات و 

ــد. ــح ش ــفاف و تصحی ــی، ش ــای قبل ــی از ویرایش ه ــالط ناش اغ
حــذف  علــت  کرده ایــم؛  حــذف  را  مطالبــی  انــدک  مــواردی  در 
مطالــب عمدتــًا یــا تکــرار مکــّرر آن مطلــب در همــان مصاحبــه بــوده، 
کــه چنــدان ارتباطــی بــه موضــوع اصلــی مصاحبــه  یــا بیــان مطالبــی 
ــه  ــت ک ــن اس ــات ای ــل مصاحب ــن قبی ــت ای ــت؛ طبیع ــرده اس ــدا نمی ک پی
مــواردی حســب خاصیــت ســخن -کــه الــکالم یجــر الــکالم- بــه میــان 

کــه نوعــًا اســتفاده ای در موضــوع اصلــی مصاحبــه ندارنــد. می آینــد 
در پایــان نکتــه ای را بایــد متذکــر شــد، و آن ناظــر بــه تکــرار مطالــب 
مطالــب  بعضــی  اســت؛  مختلــف  افــراد  مصاحبه هــای  در  مشــابه 
دســتورات  تطابــق  مثــل  شــده اند؛  بیــان  مصاحبــات  تمــام  در  تقریبــًا 
ــر  کیــد ایشــان ب ــا تأ ــا شــرعیات و ی ســلوکی مرحــوم اســتاد ســعادت پرور ب
اســتفاده از قــرآن و ســنت و مــوارد دیگــری از ایــن دســت. طبیعــی اســت 
کــه بــرای خواننــده ایــن پرســش ایجــاد شــود کــه چــرا ایــن مطلــب در 
تمــام مصاحبــات حفــظ شــده اســت، در حالــی کــه می شــد بــا کاســتن 
مکّرراتــی از ایــن دســت از حجــم کتــاب کاســت؟ در توضیــح بایــد یــادآور 
کــه متــن پیــش رو بــه قصــد اســتفاده ای تاریخــی و در دســترس  شــد 
قــرار دادن اســنادی دســت اول تنظیــم شــده اســت. نقــل یــک مطلــب 
واحــد از شــخصیت های مختلــف، اســتفاده تاریخــی دارد و به اصطــالح 
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می توانــد تواتــر مطلبــی را برســاند. از ایــن رو مطالــب مشــابه در بیــن 
مصاحبــات بــه هیــچ وجــه حــذف نشــده اند تــا بــه ماهیــت و اعتبــار 

ســندی مطالــب خدشــه و آســیبی وارد نشــود.
حضــرت  آثــار  نشــر  و  حفــظ  دفتــر  از  می دانیــم  الزم  پایــان  در   
آیــت اهلل ســعادت پرور؟هر؟، به ویــژه جنــاب حجت االســالم والمســلمین 
ــا ارائــه نظــرات و نــکات  ابوالفضــل ســعادت پرور قدردانــی نماییــم کــه ب
اصالحــی خویــش، بــه هرچــه غنی تــر شــدن ایــن اثــر  یــاری رســاندند.
همچنین از جناب آقای میثم بال زده که در فرایند ویرایِش مرحله 
دوم و پنجم زحمات زیادی را متحّمل شدند تشکر و قدردانی  می کنیم.
ــه  ــه ارائ ــا ب ــاز م ــام نی ــدًا تم ــت و اب ــاز راه اس ــازه آغ ــر ت ــن اث ــار ای انتش
روایتــی دقیــق و اساســی از معلمــان رّبانــی معاصــر و خصوصــًا مشــایخی 
تربیــت  همدانــی؟هر؟  مالحســینقلی  مرحــوم  تربیتــی  مکتــب  در  کــه 
کــه بــا  کــرد  شــده اند را مرتفــع نمی کنــد. بــا ایــن وجــود می تــوان اّدعــا 
ــر قــدم مهمــی در تحقــق آن افــق برداشــته شــده اســت؛  انتشــار ایــن اث

ان شــاءاهلل.
ً
 و باطنا

ً
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ً
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