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درانتظارنفسهایگرماستادفاطمینیا
استاد برجسته اخالق و شاگرد عالمه طباطبایی و آیت ا...العظمی بهجت ،همچنان در بستر بیماری است
او با بهرهگیری از چه عواملی اقشار مختلف مردم و به ویژه جوانان را مجذوب منبر و وعظ خود کردهاست؟

جــواد نوائیان رودســری – سه چهار سالی
اســـت کــه مــــردم صــــدای دلــنــشــیــن و کــام
خوشآهنگ او را نشنیدهاند؛ از سال 1397
که خبر بیماری آیتا ...سیدعبدا ...فاطمینیا
منتشر شــد ،آرزوی دوســتــداران کثیر او این
بــودهاســت که اســتــاد ،سالمت جسم خــود را
باز یابد تا همگان به برکت حضور و سخنش،
توشهای برای جهاد با نَفْ س خود برگیرند .او
معلم اخالقی اســت که سخنانش بــوی امید
میدهد و بر دل مینشیند .چند باری که توفیق
نشستن پای منبر او را داشتم ،این را با همه
وجود حس کردهام؛ استاد فاطمینیا ،نه یک
منبری بلکه یک معلم تمام عیار است و شاید
مصداق همان حدیث مشهور امام صادق(ع)
ّاس بِغَ ي ِر ِ
ألس َن ِت ُكم،
که فرمود« :کونوا ُد عاةً ِللن ِ
ِل َي َروا ِم ُ
الو َر َع َو ا ِ
َ
ير،
الخ
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َ
نك ُم َ
َ
َفإ َِّن ذ ِل َك ِ
داع َي ٌة»(کافی ،ج ،2ص)78؛ مردم
را با غير زبان خودتان [به خیر] دعوت كنيد ،تا
پارسايى ،سختكوشى ،نماز و خوبى را از شما
ببينند؛ [زيرا اينها ]،خود بهترین وسیله برای
تبلیغ هستند .طی ماههای اخیر ،اخبار جسته
و گریختهای دربــاره وضعیت سالمت استاد
منتشر شد هاست و گاه و بیگاه ،خیل عظیم
دوستداران او را که در این چند سال ،دل به
سخنرانیهای قدیمی وی خوش داشتهاند،
نگران کردهاست؛ همه ما ،چشم به راه َدم گرم
او هستیم تا باز هم ،با موعظههایی که از دل بر
میخیزد و بر دل مینشیند ،جانمان را جال
دهد و معنویت را به فضای زندگیمان بیاورد.
امروز به یاد استاد فاطمینیا و با آرزوی سالمتی
عاجل برای وجودش ،میخواهیم به زندگی و
خدمات او نظری بیندازیم ،تا راز محبوبیت اش
را بیشتر بشناسیم.

حوزه علمیه تبریز بود .او در سال 1368ش
درگذشت و در مقبرةالعلمای شهر مقدس
قــم ،به خــاک سپرده شــد .استاد فاطمینیا،
مقدمات را در زادگــاه و محضر پدرش و دیگر
اســتــادان حــوزه علمیه تبریز گذراند و قریب
به  30ســال ،در کنار فراگیری علوم فقهی و
ح ــوزوی ،به تربیت نفس و فراگیری عرفان
عملی ،نــزد آیـــتا ...سیدحسین مصطفوی
مبر ز مرحوم سیدعلی
تبریزی ،از شاگردان ّ
قاضی ،عارف نامدار معاصر پرداخت .این دوره
طوالنی ،برای استاد فاطمینیا ،دورانی ارزنده
و بسیار تأثیرگذار بود .او در عرصه عرفان عملی
و نظری ،به حد صاحبنظر رسید؛ بسیاری
از اهــل فــن ،وی را شاگرد باواسطه مرحوم
سیدعلی قاضی میدانند .تأثیر این دوران را
میتوان در حضور مــداوم استاد در جلسات
درس بزرگانی که هر کدام ،از اعاظم عرفان و
فقاهت محسوب میشدند ،آشکارا
مشاهده کرد؛ او حضور در جلسات
درس نامدارانی همچون عالمه
طباطبایی و بــرادر بزرگوارش،
آیـــــــتا ...ســیــدمــحــمــدحــســن
الهی را تجربه کرده و در محضر
آیــات عظام محمدعلی اراکــی،
محمدتقی بهجت و آیات محمدتقی
آملی و سیدرضا بهاءالدینی ،حاضر
شــد هاســت؛ بزرگانی که افــزون بر
قرار داشتن بر قله فقاهت
و عــلــوم عــقــلــی ،در
عرفان نظری و

عملی نیز ،صاحب جایگاه رفیعی بودند .بازتاب
این حضور را میتوان در سخن و عمل استاد
فاطمینیا دید .او طی سالهای عمرش ،یک
لحظه از آموختن فــروگــذار نــکــرد ه؛ حتی در
بستر بیماری و در ایام حضور در بیمارستان
نیز ،کتاب ،مونس همیشگی اوست .با وجود
اینکه استاد هرگز سخنی دربــاره احاطهاش
بر علوم نقلی ،مانند علم رجال ،بر زبان نیاورده
اما کسانی که او را میشناسند ،اذعان دارند که
تسلطی کمنظیر بر این دانش دارد و اشارات گاه
و بی گاهش در سخنرانیها به برخی ظرایف
علوم نقلی ،از این تسلط فو قالعاده حکایت
میکند.
▪محبوب خاص و عام

با اینحال ،آنچه شخصیت استاد سیدعبدا...
فاطمینیا را جــذا ب و منبر و وعظ وی
را شنیدنی مـیکــنــد ،تنها
آگــاهــی وی از مباحث
مختلف عــلــوم عقلی
و نقلی و َد َ
رکــــش از
عرفان علمی و نظری
نیست؛ او را باید به
تــمــام مــعــنــی کــلــمــه،
عالمی مردمی بدانیم؛ با
وجود همه دانشی که دارد،
خودش را در حصار شاگردان
و مجالس درس و بحث
پنهان نمیکند و
فقط اهل

▪شاگرد با واسطه سیدعلی قاضی

استاد سیدعبدا ...فاطمینیا ،متولد تبریز
اســــت ،ســـال 1325ش؛ ف ــرزن ــد مــرحــوم
سیداسماعیل اصفیائی شندآبادی ،از علما
مبر ز
و عرفای نامدار معاصر که از اســتــادان ّ

استادفاطمینیا،طی 30سال
عرفانعملی را نزدآیتا...سیدحسین
مبرز
مصطفویتبریزی،ازشاگردان ّ
مرحومسیدعلیقاضی،عارفنامدار
معاصرفراگرفت.ایندوره،برای
استادفاطمینیا،دورهایارزندهو
بسیارتأثیرگذاربود.اودرعرصهعرفان
عملیونظری،بهحدصاحبنظر
رسید؛بسیاریازاهلفن،ویرا
شاگردباواسطهمرحومسیدعلی
قاضیمیدانند

نوشتاری از استاد کزازی به مناسبت آغاز نمایشگاه کتاب تهران

کتاب؛ این پدیده بیجان ،اما جاندار!

مــیــرجــالالــدیــن
دیدگاه
کـــــــزازی ،اســتــاد
برجسته ادبــیــات
فارسی و شاهنامهپژوه نامآشنا،
یادداشتی را به مناسبت برگزاری
سیوسومیننمایشگاهبینالمللی
کتابتهرانبهرشتهتحریردرآورده
کهمتنآنتوسطخبرگزاریکتاب
ایران(ایبنا)منتشرشده؛آنچهدر
پی میآید ،مشروح نوشتار استاد
مــیــرجــالالــدیــن کـــزازی بــا نثر
منحصربهفرداوست.
▪اینآگهیخجسته

ای ــن آگــهــی ،آگــهــی ارزشــمــنــد و
شادیانگیزی اســت که امسال
نمایشگاه کتاب به گونهای برگزار
خواهد شد که دوســتــداران این
ِ
شگرف دیرینه فرهنگی،
پدیده
میتوانندبهتنخویشدرنمایشگاه
همبازباشندوکتابهاراازنزدیک
ببینند .خجستگی ایــن آگهی
در ایــن اســت کــه یکی دو سال
نمایشگاه کتاب در پی تنگناها و
دشواریهایی که پیش آمده بود،
به شیوه رسانهای برگزار میشد.
اما از دید من ،یکی از شادمانیها

نمیانگارمبتواندستگاهرایانهرابه
دوستیگرامیداشت،آنچنانکه
ماکتابراگرامیمیداریم.برپایه
آن چه گفت آمد ،آگهی که امسال
نمایشگاهکتاببرگزارخواهدشد،
ازآگهیهایب افرهیاست.
▪ اینچارهاندیشی،رواست

و کامههایی که دوســتــدار کتاب
میتواند از آن برخوردار باشد ،این
است که کتاب را خود ببیند ،آن را
برگیرد ،بدان دست بساید ،برگ
بزندکتابرا،نگاهیبهاینبرگها
بیندازد؛ سپس اگر خواست آن را
برگزیندوبخرد.
▪پیوندخوانندهوکتاب

کتاب درســت است که پدیدهای
اســـــت بــــیجــــان ،امـــــا رف ــت ــار
کــتــابدوســت بــا آن از دیــد روان
شناختیبهگونهایمیتواندبودکه
گویی کتاب جاندار است و درست
ازهمینروستکهشیوههایدیگر

در خواندن کتاب یا بهره بردن از
آن هرگز نمیتواند جای کتاب را،
کتابی که به چاپ رسیده است،
بگیرد.خوانندهکتابباکتابپیوند
میگیردآنرابهدوستیمیپذیرد
یا حتی گاهی اگــر کتابی باشد
دلآزاروخشمانگیز،برآندشمنی
مــیورزد .تو گویی کتاب جاندار
اســت .کتابی را که در ابزارهای
آگ ــاهــیرس ــان ــی م ـیخــوانــنــد،
هــرگــز نــم ـیتــوانــد جـــای کتاب
راستین را بگیرد؛ زیــرا که آنچه
خوانده میشود ،درست است که
نوشتههای کتاب است ،اما ابزار،
ابزاری است سرد و خشک .هرگز

این چار هاندیشی هم از دید من
رواســت ،زیــرا میتوانند کسانی
کــه بــه تــن خــویــش در نمایشگاه
نیستند ،کتابی را که میجستهاند
آســا نتــر در نمایشگاه بیابند؛ از
راه دور آن را ســفــارش بدهند،
بهای آن را بپردازند تا آن کتاب
برای آنان فرستاده بشود .یکی از
ویژگیهای نمایشگاه کتاب آن
است که کتابها چند روز در جایی
گردآورده میشوند؛ جوینده کتاب
نیازی ندارد که به کتابفروشیهای
گوناگون برای یافتن کتاب خویش
برود .از همین روی ،این برنامهای
که در این نمایشگاه افــزوده شده
اســــت ،م ـیتــوانــد نــیــاز کسانی
را که جویای کتاب هستند ،اما
نتوانستهاند در نمایشگاه باشند به
شایستگی برآورد.

علم از وجودش محظوظ نیستند .صدای گرم،
بیان دلنشین و تالش استاد برای عرضه مفاهیم
بلند دینی با ساد هترین شکل ممکن ،از او
خطیبی بسیار توانمند ساختهاست؛ خطیبی که
میتواند دلهای مردم را مشتاق معارف الهی
کند و در همان حال ،به اصالح فکر و اندیشه
آن ها بپردازد .بنابراین ،باید این سادهگویی و
بیان شیرین را در زمره اصلیترین دالیل گرایش
مردم و به ویژه جوانان به استاد بدانیم .مث ً
ال او
وقتی میخواهد درباره ابوالفضل العباس(ع)
و جایگاه آن حضرت سخن بگوید ،از پیوند تاریخ
و علقههای معنوی ،جمالتی میسازد که هر
شنوندهای را سخت منقلب میکند« :آقا امام
زمان(عج) یک تبسم به روی آدم بکند ،آدم چه
میشود؟ مجسم کنید که شما امام زمان (عج)
را نگاه کنید و حضرت بخندد فقط ،هیچی
دیگر؛ تمام ن َْس َلت خوشبخت مـیشــود .آن
زمان قمربنیهاشم (امام
وقت میدانید امام
ِ
حسین(ع)) به او چه گفت؟ گفت :بنفسی أنت؛
جان من به قربانت».
▪دلبسته اخالق عملی

آیتا ...سیدعبدا ...فاطمینیا ،صریحاللهجه
اســت؛ این را همه کسانی که پای سخنانش
مینشینند ،میدانند .وقتی پای معارف دینی
و دفاع از حقانیت مذهب اهلبیت(ع) در میان
باشد ،او اهل تعارف و تسامح نیست و از اظهار
عقیده نمیهراسد؛ سخنانش دربــاره برخی
باورهای غیرمستند رایج ،مانند انتقاداتی که
به روضههای بدون سند و مکشوف میکند،
شهرت فراوانی دارد .استاد از بیان روایــات
مربوط به واقعه عاشورا و مصیبت اهلبیت(ع)
که از منظر روایــی و تاریخی محل تشکیک
هستند ،سخت ابا دارد و مداحانی را که در
رعایت این مهم ،سهلانگارند ،به سختی مورد
عتاب و خطاب قــرار مـیدهــد« :توجه کنید،
مصائبی را که به اهلبیت(ع) وارد شدهاست
ما باید به مردم بگوییم؛ اما اگر مث ً
ال اینطور
بود که هیچ کس هیچ مصیبتی را نشنیده
بــود ،مــا دل بــه دریــا م ـیزدیــم ،همه
مصیبتها را بـیپــرده میگفتیم،
ولــی معمو ًال مــردم مصیبتها را
مـیدانــنــد؛ بنابراین ،مصیبت
مکشوف خواندن درست نیست،
مصیبت بیپرده خواندن درست
نیست » .با این حال ،در بیان این
انتقادات ،هرگز پا را از حیطه
اخــاق و ادب بیرون نمیگذارد.
گفتم اخالق و یادم آمد که در زندگی
اســتــاد فاطمینیا ،اخــاق فقط در ُبعد
نظر یاش حضور نــدارد؛ او بیش از آ نکه
در پی اخالق نظری باشد ،دلبسته اخالق
عملی اســت؛ سفار شهای فراوانی برای
تهذیب نفس دارد ،برای از بین بردن رذایل
اخــاقــی ،از بخل و تکبر بگیرید تا دیگر
گناهان و همه این سفار شها ،برگرفته

استاد فاطمینیا،صریحاللهجهاست؛
اینراهمهکسانیکهپایسخنانش
مینشینند،میدانند.وقتیپای
معارفدینیودفاعازحقانیتمذهب
اهلبیت(ع)درمیانباشد،اواهل
تعارفوتسامحنیستوازاظهار
عقیدهنمیهراسد؛سخنانشدرباره
برخیباورهایغیرمستندرایج،مانند
انتقاداتیکهبهروضههایبدونسندو
مکشوفمیکند،شهرتفراوانیدارد
از روایـــات و احادیثی اســت کــه او بــه صحت
آن ها اطمینان پیدا کــرده .اص ـ ً
ا فــرزنــدان و
اطرافیانش ،استاد فاطمینیا را با فضایل
اخالقی او میشناسند و معرفی میکنند؛
اینکه مهربان است و بردبار ،خو شبرخورد
است و شاکر نعمات الهی .استاد توجه ویژهای به
مقوله حقالناس دارد؛ حتی حواسش به حقوق
کودکان است؛ یک بار در یک سخنرانی ،کلی
وقت گذاشت تا به حاضران بیاموزد که نباید
هنگام ذبــح گوسفند ،اجــازه بدهند کودکی
حضور داشتهباشد.

7
کوتاهازنمایشگاهکتاب
«مکتبسلیمانی»
با 2کتابجدید

دیــروز ،در اولین روز نمایشگاه کتاب تهران،
نشست «بایستههای پژوهش در زندگی و زمانه
شهید سلیمانی» برگزار و دو کتاب «ایستاده
بر افــق» و «بــاگــردان» از انــتــشــارات «مکتب
سلیمانی»همرونماییشد.

نهادکتابخانهها

سیارآورد
کتابخانه ّ

هادی آشتیانی ،مدیر کل ترویج کتاب خوانی و
امورفرهنگینهادکتابخانههایعمومیکشور
گفت:نهادامسالبایکغرفهدرشبستانویک
کتابخانهسیاردرمحوطهبازدرنمایشگاهکتاب
تهران حاضر میشود .همچنین امسال یک
ایستگاه اهدای کتاب به مناطق محروم هم در
نمایشگاهمستقرکردهایم.

آخریناثرموسویگرمارودی
در 14جلد

▪عشق به نهجالبالغه و صحیفه سجادیه

اســتــاد فاطمینیا ،دلبستگی ویــــژ های به
نهجالبالغه و صحیفه سجادیه دارد و این
دلبستگی را م ـیشــود در تفسیرهای او بر
فرازهای این دو میراث مقدس ،مشاهده کرد.
سال  1395بود که به یکی از جلسات درس
اخالق او گوش میدادم .موضوع درس ،دعای
پانزدهم صحیفه سجادیه بود؛ دعا برای بیماری
الس َل ُم ِإ َذا
«و َك َ
و اندوه و بال َ :
ان ِم ْن ُد َعا ِئ ِه َع َل ْي ِه َّ
َ
م ِر َ َ
ب أ ْو َب ِل ِّي ٌة» .بحثی ظریف و در
َ
ض أ ْو ن ََز َل ب ِِه َك ْر ٌ
عین حال عمیق و پرمعنا؛ آی ـتا ...فاطمینیا
در تفسیر فرازی از این دعا میگفت« :خداوند
میفرماید حاال که بنده من مریض شد ،بگذار
نامه اعمال او را از چیزهایی ُپر کنم که اص ً
ال
انجام نداده و خبر ندارد .این عجیب است که
انسان متوجه شود مریض هم که میشود چه
مزایایی دارد ،بعد هم مگر بخشیدن گناهان کم
چیزی است؟!» اینها را گفتم تا بگویم که او ،در
همین ایامی که گرفتار بیماری است هم ،جز
این نمیاندیشد و جز شکر خدا نمیکند؛ این
را کسانی از دوست و غریبه میگویند که اطراف
اویند .گزافه نیست اگر منبر استاد فاطمینیا
را ،منب ِر تــراز بدانیم؛ یعنی همان منبری که
انتظار داریم دیگر اهل علم نیز ،صاحبش باشند.
برای استاد ،برای مردی که سالهای سال پای
منبرش نشستیم و آموختیم ،آرزوی صحت و
سالمت داریم.

دفتر نشر فرهنگ اسالمی که امسال به 430
عنوان کتاب در نمایشگاه حاضر شدهاست،
جدیدترین اثر استاد موسوی گرمارودی را به
عالقهمندانعرضهمیکند؛اینکتابمجموعه
 14جلدی «به گزین آثــار کالسیک فارسی»
است.

نشستهایهفتگانه
کتابخانهمجلس

کتابخانه ،مــوزه و مرکز اسناد مجلس شــورای
اسالمی ،در سیوسومین نمایشگاه بینالمللی
کتاب تهران ،با ارائــه هفت نشست تخصصی،
حضور پیدا میکند؛ از جمله ایــن نشستها
میتوانبه«چالشهایمحیطزیستیریزگردها»،
«قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»،
«ظرفیتهای قانونگذاری و نظارتی مجلس در
صیانت از حقوق هستهای» و «مدیریت محتوای
دیداریوشنیداریدرحوزهاسناد»اشارهکرد.

