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نوشــتن و گفتــن در فــراق
بزرگمــردی کــه خــود بحــری
ژرف از معانــی بــود ،غواصــی
چیــره دســت میخواهــد کــه
حجتاالسالم سید در بضاعــت حقیــری چــون
حسن فاطمی نیا من نیســت ،اما دست قضا بر
آن شــده کــه حداقــل وضــوی
عشــقی در ســاحل ایــن دریــا
بســازم و بــا چشــم دل کرانههــای آن را ســیر نمایم.
اخــاص ،درخشــان تریــن دّری اســت که در ســیره و
شــیوه او میدرخشــد .مرحوم پــدرم اخالص عجیبی
در انجام کارهای خود داشت.
به وضوح در خاطرم نقش بســته است که در دهه
اول محــرم ســالهای اولیه دهه  ،۶۰ایشــان مجالس
خــود را به گونهای تنظیم میکردنــد که نزدیک اذان
ظهــر حتماً به یکی از مجالس خصوصی برســند .آن
مجلــس در یک خانه کوچک در پس کوچههای یکی
از خیابانهــای مرکــز شــهر قرار داشــت .مســتمعین
مجالســی کــه پــدرم مجلسشــان را کوتــاه میکرد تا
بــه آن جلســه برســد ،قریــب بــه هــزار نفر بودنــد اما
آن منــزل کوچــک کمتــر از  ۱۰نفــر مســتمع داشــت.
پیرمــردی ســپید مــوی پــای ســماور مینشســت و
خــود برای اعضای جلســه چای میریخــت و تقدیم
مینمود و چه گوارا بود .توفیق داشــتم در آن سالها
همراه پدر ،او را به جلســات مختلف میرساندم از او
سؤال کردم :جلسه به این کوچکی چه مزیتی دارد که
جلســات بزرگ خود را کوتاه میکنیــد؟ و با خود فکر
میکردم که شــاید آن جلســات با مســتمعین بیشتر
منشأ اثر بیشــتری باشــد .هیچگاه فراموش نمیکنم
کــه مرحوم پدرم با لحنی مهربان و ته بغضی در گلو
فرمودند :پسرجان اخالصی که نزد این پیرمرد وجود
دارد ،تا هست جلسهاش را ترک نخواهم کرد.
قدر زر زرگر شناسد قدر گوهر گوهری
یکــی دیگــر از گوهرهــای تابنــاک بحــر وجــودی
مرحــوم پــدرم مهر و محبــت بود .پیر و جــوان ،اقوام
دور و نزدیــک و دوســتان همراه و یــاران ،همه و همه
نســبت به او احساس نزدیکی داشــتند .حتی افرادی
کــه گاه ادبیات اعتقادی آنها شــاید در بــادی امر دور
از دفتــر روحانیت و مجالس عزا بــا اهل بیت علیهم
السالم بود ،از لطف و رحمت مرحوم پدرم بهره مند
بودند .گاه با ابالغ سالم یا صحبتی با تلفن یا دیداری
حضــوری از ایشــان دلجویــی نمــوده و میفرمودنــد
سعی کنید افرادی را که حتی کوچک ترین بارقهای از
محبت اهل بیت در آنها وجود دارد فراموش نکنید.
چه بســا با همین گفت و شــنودها همــان ذره کوچک
شعلهور شود و موجب عاقبت به خیری آنها گردد.
بــه خاطــر دارم بیــش از هفــت ســال نداشــتم که
دیدم پدرم در منزل کفشهای خود را به دورهگردی
میفروشــد .ســؤال کــردم :پدر جــان چــرا کفشهای

نفیســه فاطمینیــا /آیــتاهلل ســیدعبداهلل فاطمینیــا ،روحانی شــیعه ،اســتاد
اخــاق ،از خطیبــان نامــدار و کتابشــناس بــود ،او را در دانــش رجــال و عرفان
نظری صاحبنظر دانســتهاند که به تفســیر نهجالبالغه و صحیفه سجادیه نیز
یپرداخت .در تاریخ والدت وی چند نقل آمده است :نقل اول سال  ۱۳۱۷ه.ش،
م 
نقــل دوم در کتــاب ســه جلدی نکتهها از گفتهها ســال  ۱۳۲۴ه.ش و در نقل ســوم
ســال  ۱۳۲۵ه.ش ذکــر شــده اســت .آن بزرگــوار در تبریز به دنیا آمد .پدرش ســید
اسماعیل اصفیایی شندآبادی ( ۱۴۱۰-۱۳۲۸ه.ق) ،مدفون در قبرستان باغ بهشت
قم (مقبره العلماء) ،عالم و عارف و از استادان حوزه علمیه تبریز بود .سید عبداهلل
فاطمینیــا تحصیــل علوم دینی را نزد پدرش آغاز کــرد و پس از آن نزدیک به ۳۰
سال نزد حسن مصطفوی تبریزی ،از شاگردان سید علی قاضی ،به تربیت اخالقی
و عرفان عملی پرداخت.
به همین دلیل او را در عرفان با واســطه شــاگرد ســید علی قاضی شمردهاند .وی
همچنین شاگرد سید محمدحسین طباطبائی ،سید محمدحسن الهی طباطبایی،
محمدتقی بهجت ،ســیدرضا بهاءالدینــی ،محمدتقی آملی از عالمــان و عارفان
شــیعه و محمدعلی اراکی بود .پدر بزرگوار وی (میراســماعیل) از علما و عارفان
بزرگ در عصر خویش به شــمار میرفت که سیدعبداهلل از همان کودکی تحت
تربیــت ایــن ولی الهی قــرار میگیــرد .اندکی بعــد وی را نزد حضــرت آیتاهلل
مصطفویتبریزی (عارف کبیر و از شاگردان حضرت آیتاهلل سیدعلی قاضی)
بــرای تربیــت و علمآموزی میفرســتند کــه نزدیک به  ۳۰ســال تحــت تربیت
ظاهری و باطنی این مرد بزرگ قرار داشت.
وی در همیــن زمــان ،تحصیــات حوزوی خویــش را هم دنبال میکــرد .پس از
آیــتاهلل مصطفوی محضر اســتادانی همچون حضرت عالمه محمدحســین

خــود را میفروشــی؟ فرمودند :برای تهیــه نان و غذا.
خدمتشــان عرض کردم :االن لب طاقچه اتاق مقدار
زیادی پول هســت ،چــرا از آن اســتفاده نمیکنید؟ با

طباطبایی ،حضــرت آیتاهلل الهی تبریزی (بــرادر عالمه طباطبایی) ،حضرت
آیــتاهلل محمدتقــی آملی ،حضــرت آیتاهلل ســیدرضا بهاءالدینــی ،حضرت
آیــتاهلل بهجــت و دیگر بــزرگان را درک کرد تا جایی که از اصحاب ســّر ایشــان
محســوب میشــد .از طرفــی میتوان گفت کــه وی با یک واســطه ،از شــاگردان
حضرت آیتاهلل قاضی اســت؛ چرا که تقریباً تمام اســتادان وی از شاگردان سّر
حضرت آیتاهلل قاضی بودند.
ëëفعالیتهایعلمی
استاد فاطمینیا از کارشناسان علوم اسالمی بود که به تحقیق و پژوهش در این
زمینه نیز اشتغال داشت از دیگر فعالیتهای او میتوان به تدریس در حوزههای
علمیه ،حضور در برنامههای مذهبی صداوسیما بهعنوان کارشناس و سخنرانی
در مراکز حوزوی و دانشــگاهی اشــاره کرد .وی در مورد علم رجال و عرفان نظری
دارای آگاهی گسترده بود و در عین حال بیشتر به خطابه در منابر عمومی اشتغال
داشت و با این کار خود را مکتوم کرد تا جایی که بسیاری او را بهعنوان یک خطیب
توانا و استاد برجسته سخن میشناسند و از زوایای علمی او بیخبر هستند .استاد از
مفسران معروف و زبردست صحیفه سجادیه و نهجالبالغه بهشمار میرفت و در
جلسات متعددی در این موارد به سخنرانی پرداخته است.
کتابهــای فاطمینیا اغلب در زمینه آگاهی اســامی و شــرح مفاهیم شــیعی
است:
نکتهها از گفتهها :گزیدهای از سخنرانیهای فاطمینیا ،گردآورنده و ناشر :بخش
فرهنگی مسجد و حسینیه الزهراء مشهد ،دوره سه جلدی.۱۳۸۵ ،
فرهنگ انتظار :در مورد غیبت امام زمان و مباحث اسالمی دیگر.۱۳۷۵ ،
فرجام عشق :شرحی بر غزل سید روحاهلل خمینی ،به زبان فارسی و اردو.۱۳۶۹ ،

لحنــی مهربــان اما با صالبتــی درخــور فرمودند :آنها
دم عقرب اســت ،آنها پول مردم اســت که دادهاند تا
به دســت مراجعشــان برســانم ،مبادا به آنها نزدیک

شوی که بسیار خطرناک است .به یاد دارم از آن پس
بــه جای واژه حقالناس کلمــه دم عقرب در منزل ما
رواج داشت و هر چه رنگ و بوی حقالناس داشت با

دم عقرب شناخته میشد.
عشــق ایشــان به کتــاب و کتابخوانــی از وی دریای
عمیقی از علم ســاخته بود که تواضع و فروتنیشــان
مانع از جلوهگری آن میشد و به حق درسآموز بود.
ســال  ۱۳۵۲کالس اول دبستان بودم .یک روز که
از مدرســه به خانه آمدم ،روان نویس زیبایی را که در
آن زمان شــاید تــازه به بــازار آمده بود ،پــدرم به من
هدیــه دادند .با شــوق فراوان آن را گرفتم و مشــغول
نوشتن چند کلمه یا حرفی که یاد گرفته بودم شدم و
بعد از آن هم چند صفحهای را نقاشــی و خط خطی
کــردم .صبــح زمــان رفتن به مدرســه ،کتاب شــریف
صحیفه ســجادیه را به من نشــان دادنــد و فرمودند:
حســن جان من میخواهم شــرحی که بــر این کتاب
شــریف نگاشــته شــده را تصحیح کنــم و روی آن کار
علمی انجام دهم ،دوستداری با رواننویس تو این
مطالب را بنویســم تا توهم در ثــواب این کار بزرگ و
خداپســندانه شــریک شــوی؟ با اشــتیاق قبول کردم.
از مدرســه که به خانه بازگشــتم ،ضمن بیان فضایل
حضرت ســجاد علیهالســام و اهمیت کتاب شــریف
صحیفــه ســجادیه صفحاتــی را کــه نوشــته بودند به
من نشــان دادند و فرمودند :تو در ثواب اینها شــریک
هســتی .فــردا صبــح دوبــاره همیــن داســتان تکــرار
شــد و روزهــای بعــد هــم ،با ایــن عمل ایشــان چنان
شــوق و اشــتیاقی نسبت به حضرت ســید الساجدین
علیهالســام و صحیفه ســجادیه در من ایجاد شد که
هنوز که هنوز اســت این اشــتیاق وجــود دارد و قلم از
بیان آن عاجز است.
ایشــان در ســالهای آخــر عمــر شریفشــان بــه
شــرح صحیفه ســجادیه میپرداختند و کالس درس
صحیفــه داشــتند مــن نیــز خــوش دارم کــه در پایان
این نوشــتار از صحیفه ســجادیه کمــک بگیرم و برای
شــادی روح آن مرحوم چند فــراز از صحیفه را با هم
مرور کنیم.
در دعــای یازدهــم صحیفــه میخوانیم«:یــا مــن
ذکره شــرفا للذاکرین و یا من شــکره فوزا لشــاکرین و
یــا من طاعته نجاتا للمطیعین» پس از این ســه فراز
نورانــی حضــرت میفرماینــد« ،فصــل علــی محمد
و آل محمــد» دوســتان اهــل علم بعضــی مطلعند
کــه این «فــا» ای که در ابتــدای «فصل» آمده اســت
بدیــن معناســت کــه بگوید در صلــوات ،ذکر شــکر و
اطاعت نهفته اســت و به حق چنین اســت .چنان که
روزی بــه حضرت والد رحمتاهلل علیه ذکر کردم اگر
ذکــری باالتــر از صلوات بود خداوند بــه جای «اناهلل
و مالئکتــه یصلــون علی النبــی» شــاید میفرمودند:
«اناهلل و مالئکتــه یقولــون» ،ذکــر صلــوات آنچنــان
شریف اســت که تمام مالئکه و خود حضرت حق به
ایــن ذکر اشــتغال دائم دارنــد و این بدان معناســت
کــه بــرکات بســیاری در ذکر صلــوات هســت و چنین
اســت که ذکر خدا ،یــاد خدا و شــکر نعمتهای خدا
و اطاعــت خــدا همــه در صلــوات نهفته اســت و چه
زیباســت که ما نیز همنوا با حضرت حق و مالئکةاهلل
لب به صلوات بگشــاییم و این سرود هستی بخش را
مرتباً تکرار کنیم.

آذر فخری

روزنامه نگار

بــرای بســیاری از مــا ،این مــرد بزرگ،
انســانی ســاده و صمیمی بــود و در یاد
و خاطرمــان نیــز بــه همیــن شــکل به
زندگی ابدی خود ادامه خواهد داد.
بســیاری از مــا ،شــبهای مــاه رمضان،
پای صحبت او مینشستیم تا با خلوص
و صمیمیتــی کــه در ســخن و ســکوت و
نگاهــش بــود ،بــا جلــوهای دیگرگونــه از
اعتقاد و اعتماد مواجه شویم.
ایــن همنشــینی صمیمانــه ،همــواره
بــرای مــا کــه تشــنه لطــف و مهربانــی
وآغــوش همــواره گشــوده ملکــوت
بودیم ،غنیمتی بزرگ بود و چه خوب
کــه بــرای مدتهــا ،او را داشــتیم که با
سخن و سکوتش ،درهای ملکوت را به
روی ما بگشــاید و جانمان را با صافی
و صفای حضورش ،جال دهد.
چــرا در کنــار ســخن ،به ســکوتش هم
اشــاره میکنم؟ زیرا که این ســکوتها
هســتند کــه نواهــا را شــکل میدهنــد،
بــدون ســکوتهای متوالی ،ســخن به
خطی ممتد و بیمعنا بدل میشــود و
اگر سکوتهای بجا و بموقع این استاد
سخن نبود ،شاید نفوذ و اعتبار کالمش
تــا ایــن حــد در روح و جــان نیازمند ما
نفــوذ نمیکــرد .او ارزش ســکوت را
میدانست.
او معنای انتظار بســیاری از شــبهای
مــاه مبــارک بــود ،اینکــه در ســاعتی
خــاص ناگهان از هیچ کجــا ،میآمد تا
به ما از معنویتی بگوید که مدتها بود
گمش کرده بودیم و او راه پیدا و لمس
کردنش را به ما نشان داد.
پس ،نوشــتن درباره او آســان نیســت.
زندگی شخصیاش ،روی صحنه نبود؛
کــه اصــاً قــرار نبــود زندگــی شــخصی
داشــته باشد ،او با ســلوک خاصش در
زندگــی همــه ما حضــور داشــت .کم و
گزیــده گویــی بود سرشــار از اقیانوســی
مرواریــد و ایــن ما بودیم کــه جانهای
خســتهمان را بــه چشــم و ســخن و
ســکوت او میســپردیم تا ُدّر بارانمان
کنــد ،تــا مــا هــم را بــه فضایلی کــه در
وجودش نهادینه شده بود ،بیاراید.
راســتش را بخواهید ،این روزها در کنار
تمــام نیازهای دیگــر زندگی ،کــه دارد
کمکــم از دســتمان ُســر میخــورد و
مــیرود ،وجــود فاطمینیاهــا ،چقــدر
میتوانــد بــرای مــا غنیمــت باشــد تــا
امیدمان را به انسان و ملکوت از دست
ندهیم ،تا بمانیم و ادامه بدهیم.
امــا درد بــزرگ تــر اینجاســت کــه مــا
مــدام در حــال از دســت دادنیــم ،از
دســت دادن آدمهایی که در بســیاری
از لحظــات ســخت و طاقتفرســای
زندگی ،هوای نفس کشــیدنمان شده
بودنــد و بــا روشــنای وجودشــان ،به ما
توان تحمل وادامه میدادند.
روزگار تنگ و سخت ما ،چقدر نیازمند
ایــن آدمهاســت ...مــا چقــدر از ایــن
آدمهــا در زندگی امروزمــان کم داریم
و چــه شــوربختیم ما که مــدام در حال
از دســت دادن ایــن بیجایگزینهــای
اندک هستیم.
هیچ حرف و حدیثــی نمیتواند عمق
انــدوه از دســت دادن اســتاد ســخن و
ســکوت را برســاند و هیــچ خورشــیدی
نمیتوانــد ماننــد نگاه گــرم او ،که حاال
به ابدیت پیوســته اســت ،مــا را در این
عســرت و زمهریــر بیهودگیهــا و زنده
مانیها ،گرم کند.
مــا مــدام در حال از دســت دادنیم .ما
انســانهایی را از دســت میدهیــم که
در این آشــفته بازار ،بــه ما دلیلی برای
ادامــه دادن بودند؛ و معجزهای بزرگ
برای اعتماد و اعتقاد.
شــاید بــه جــای هــر کار دیگــری بایــد
برگردیــم و ایــن انســان بــزرگ را در
ســخن و ســکوت و ســلوکش ،مــدام
دوره کنیــم تــا همچنــان بتوانیــم بــر
اعتمــاد و اعتقادمــان باقــی بمانیــم و
امیدوار باشــیم که روزی دیگر از جایی
دیگــر ،از همــان ناکجــای غریبــی کــه
فاطمینیــا آمده بود ،کســی پیدا شــود
و دوبــاره دســت مــا را در تاریکیهــا و
بنبســتهای زنــده مانیمــان بگیــرد
و بــا نــور وجودش به ســوی رســتگاری
رهنمونمان شود.

