اندیشه
توصیههای آیتاهلل فاطمینیا به نسل جوان:

از والیت غافل نشوید
تا دنیا و آخرت خویش را ضامن شوید
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حجتاالسالم محمدمهدی تسخیری
معاون ارتباطات و امور بینالملل دانشگاه ادیان و مذاهب

 .الذیــن یبلغون رســاالتاهلل و یخشــونه و ال یخشــون أحــدا إالاهلل و کفى باهلل
حسیبا
پیــروان مکتــب اهلبیــت(ع) و انســانهای آزاده ،ایــن روزها در ســوگ مبلغ
رساالت پیامبران الهی نشستهاند؛ انسانی که بحق در رساندن پیام الهی همیشه
خدا را در نظر میگرفت و انســانها را به ســوی خدایی شــدن هدایت میکرد؛ ره
یافتــهای که معــارف امامان هدایــت را در محضر اســتادان وارســته و به درجات
عالی کمال انســانی واصل شــده ،آموخته بود .سیرابشــده در حوزه وارســتگانی
چون آیتاهلل مصطفوی ،عالمه ســید محمدحســین طباطبایی و آیتاهلل الهی
تبریــزی ،محمدتقی آملی و بهاءالدینی و بهجت و الگــو گرفته از آیتاهلل قاضی
و ...بدون شــک انســانی چون مرحوم فاطمینیا را جلوهگر اســت .فقیه روحانی،
خطیب ،اســتاد اخالق ،مورخ اســامی و کتابشناس ،مردمشناس ،خداشناس،
مربی اهل دل و عاشقان مکتب والیت و هدایت بود.
در اخــاق ،تقــوی و پرهیــزکاری و عرفان و آشــنایی بــا احادیــث پیامبر(ص)
و اهلبیــت(ع) از ســرآمدان دوران خــود بــود .تســلط بــر شــعر فارســی شــاید از
ویژگیهای بزرگان معرفت وعلم و ادب اســت،اما تســلط ایشان بر اشعار عربی
بویژه آنچه در وصف الهی و جایگاه خاندان رسالت بود ،الحق که کمنظیر بود.
 .آنان که نوشــتههای این ســالک الىاهلل یا سخنرانیهاى دلنشین و اخالقی
و عارفانه این عبد صالح را تتبع میکردند ،متوجه گذشــت زمان یا ســردی
و گرمی مکان نمیشــدند؛ زیرا که بیاختیار خویش را در جهانی متفاوت از آنچه
که هست ،میدیدند.
ایــن مــرد بــزرگ ذوب در والیــت بــود و چــون چنین بود لذا ســخنان ایشــان
در عاشــقان مکتــب والیــت بســیار تأثیرگــذار بــود ،جوانان ایــن مرز و بــوم ،بارها
توصیههای قلبی این سالک را شنیدهاند که از والیت غافل نشوید تا دنیا و آخرت
خویش را ضامن شوید.
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یکی از دغدغههای مرحوم فاطمینیا ،تفسیرهای غلط مفاهیم دینی و
دخالت غیرمتخصصان در امور دینی بود« :دورهای شده که همه چیز
صاحب دارد غیر از دین و معارف .همه متولی دین شدهاند .اگر درباره
طب بخواهیم صحبت کنیم ،باید آقای دکتر بیاید ،اما در مورد دین؛
هر کسی مینشیند چشمش را هم میبندد و میگوید :فکر میکنم فالن
آقا اشتباه کرده ،فالن چیز حالل است و ...همه االن صاحب معارف
شدهاند .همه عارف شدهاند .به جوانی گفتم چرا میروی فالن جا؟
گفت حاجآقا سیمش متصل است .گفتم تو مبتدی هستی ،سیم را
هم تشخیص میدهی؟ من اسم این عرفان را گذاشتم عرفان سیمی».
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ت فرهنگی خطیب دانشمند
سلوک اخالقی و فضیل 

دین شناسی که هیچگاه جامعه را به دو دسته «دیندار» و «بیدین» تقسیم نکرد

عالم روشناندیش و متواضع

سه فضیلت و دو مکرمت
حجتاالسالم محمدمهدی ایمانیپور
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی

در بیــان فرازهــای حیــات معنــوی و فضیلتهــای علمی و
فرهنگی یک دانشــمند محبوب و واعظ تأثیرگــذار بر قلوب،
اســتاد ســیدعبداهلل فاطمینیــا بســیار خواهنــد نوشــت و
فهرســت بلندباالیی از مــکارم اخالقی آن عالم برجســته و
واعظ وارســته کــه او را بر تــارک فرهنگ و علم و شــعر و ادب
برنشاند ،خواهند گفت .من از میان آن همه برجستگیهای
علمیواخالقی ،به سهفضیلتعلمیدرشیوه دعوتیعنی
«حکمت»« ،موعظــه» و «احتجاج» و دو مکرمت اخالقی
در منــش او یعنی «مبارزه با ســطحینگری» و «موازنه میان
فقه و اخالق» اشاره خواهم کرد .اما ذکر این دو و بیان آن سه
به معنای نفی دیگر فضایل آن دانشــمند بزرگ نیست ،بلکه
بهجهاتدیگریاستکهخواهدآمد.
 .قرآن کریم در آیه  ۱۲۵ســوره مبارکه نحل از ســه قســم
ُ
ــبیل َربِّــک
«دعــوت» ســخن رانــده اســت :ادع إِلــى َس ِ
َ
الموع َ
ِظه َ
حس ُ
الح َس َــنه َوجاد ُ
کمه َو َ
الح َ
ِلهم بِالَّتی هِی ا َ
ــن.
بِ ِ
یعنــی با حکمت و اندرز نیکو ،به راه پروردگارت دعوت کن
و بــا آنها به روشــی که نیکوتر اســت ،احتجــاج کن .تفکیک
میان ســه دســته از دعــوت یعنی «حکمــت»« ،موعظه» و
«احتجاج» ممکن است به لحاظ مخاطبان باشد و ممکن
است به لحاظ حاالت روحی و فضایل شخصی داعی باشد.
در قســم نخســت ،برای دعوت به ســوی پــروردگار باید
از وســیله «حکمت» بهره جســت و با کاربســت حکمت و
اســتدالل وجدان مخاطبان را قانع کرد .این قسم از دعوت
بــه مهارت ،دانش و تســلط بر حوزههــای مختلف علمی و
فرهنگی نیازمند است.
قســم دوم ،دعــوت بــا اندرزهای نیکــو اســت و داعی با
اســتفاده از عواطف انســانها و تأثیر بر احساس آنان ،توده
عظیــم مــردم را به ســوی حــق فرامیخوانــد .در حقیقت
«حکمــت» بــر بعد عقلــی وجود انســان تأثیر میگــذارد و
«موعظه حسنه» بعد عاطفی او را متأثر میکند.
اما قسم سوم ،جدال و مناظره عبارت از اقناع و اسکات
خصم اســت .ممکن اســت داعیانی باشــند کــه حکمت و
روش نخســت را بــرای دعــوت انتخــاب میکننــد ،اما اهل
موعظه و جدل نیستند .برعکس ،بسیار هستند واعظانی که
در وعظ و اندرز نیکو مهارت دارند ،اما مهارت و دانش الزم
برای حکمت را فاقد هستند.
 .مرحــوم اســتاد ســیدعبدهلل فاطمینیــا از ایــن ســه
فضیلــت برجســته و مهم برخوردار بــود .او مجتهدی
واعــظ ،خطیبــی محقــق ،عارفی آشــنا بــا تاریخ اســامی و
نسخهشناســی مدقــق بود .در شــرایطی که ســطحینگری
در وعــظ و اندرز رواج یافته اســت ،در مخالفت با کاربســت
اصطالح «طب اســامی» تردید نکرد و بیاعتباری رســاله
ذهبیه را تصریح کرد و با صراحت تمام اعالن کرد که رساله
ذهبیه را به حضرت امام رضا(ع) نســبت دادهاند در حالی
که این کتاب از اساس ساخته و پرداخته است.
مرحوم استاد فاطمینیا ،به گفته شیخ صدوق در کتاب
اعتقادات اســتناد کرده اســت و اینکه بعضی از این روایاتی
که مرتبط با طب و مسائل بهداشتی وارد شده است ،جنبه
محلی و اقلیمی دارد؛ یعنی در یک اقلیم خوب است و در
اقلیم دیگر ممکن است مناســب نباشد .بعضی از روایات
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حجتاالسالم دکتر رضا غالمی
رئیس مؤسسه مطالعات اجتماعی و فرهنگی
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استاد سیدعبدهلل فاطمینیا در شرایطی که
سطحینگری در وعظ و اندرز رواج یافته است ،در
مخالفت با کاربست اصطالح «طب اسالمی»
تردید نکرد و بیاعتباری رساله ذهبیه را تصریح کرد
و با صراحت تمام اعالن کرد که رساله ذهبیه را به
حضرت امام رضا(ع) نسبت دادهاند در حالی که
این کتاب از اساس ساخته و پرداخته است.

هم از اســاس جعلی اســت و تشــخیص روایــات جعلی از
صحیح متد علمی دارد.
همچنیــن ایجــاد موازنــه میــان احــکام شــرعی فقهی
و مالزمــات اخالقــی از امتیــازات و اختصاصــات اســتاد
فاطمینیا اســت .بــرای مثال ،ذبح حیوانــات از نظر فقهی
مجــاز و خــوردن گوشــت آنهــا حالل اســت .چنانکــه ترک
اکل گوشــت از نظر فقهی مکروه اســت .با این حال ،اســتاد
فاطمینیــا از نظــر اخالقی تأکید دارد که حیــوان را نباید در
برابــر چشــم عموم مــردم بخصــوص کــودکان و بچههای
نابالغ ذبح کرد.
خداوند متعال آن عارف روشنضمیر و استاد اخالق را
در جنت رضوان خویش جای دهاد.

 .مرحــوم آیــتاهلل فاطمینیــا جــزو روحانیــون عالــم،
روشــناندیش و خــدوم جامعه ما بــود که ســخنان او در بین
طیفهای مختلف جامعه جذاب و دلنشین بود .دو نکته کلیدی
در اینجا وجود دارد :یکی به «روشناندیشــی» مرحوم فاطمینیا
بازمیگــردد و دیگــری بــه «محبوبیــت و جذابیــت» او در بیــن
طیفهای مختلف مردم.
واقعیــت ایــن اســت کــه آیــتاهلل فاطمینیــا یــک روحانــی
تنگنظــر و متحجــر نبــود .او عالوهبــر آنکه همــواره آغوش خود
را بــرای دانســتن بازمیکرد ،درک نســبتاً خوبــی از واقعیتهای
زمانــه داشــت و مبتنی بــر اصــول ،در مواجهه با ایــن واقعیتها
از خــود انعطاف نشــان میداد .مهمتر اینکــه ،هم خود اهل نقد
بود و مرعوب شــهرتزدگی و تقدسگرایی نمیشــد و هم با نقد
عالمانه خود مشکلی نداشت.
مرحــوم فاطمی نیــا در میان طیفها و اقشــار گوناگون مردم
جــذاب و اثرگــذار بــود .ایــن ،یکــی از ویژگیهــای منحصربهفرد
فاطمینیا به حســاب میآمــد که طیفهای گوناگــون جامعه با
هــر طرز فکــر و ظاهری ،با او براحتی ارتبــاط برقرار میکردند و با
احســاس وجود صدق و صفا و یکرنگی در ســخن و رفتار ایشــان،
تحــت تأثیر کالم او قرار میگرفتند .ایشــان ،خــود را در جزیرهای
کوچک محبوس نکرده بود و جامعه را بر اســاس شــاخصهای
ســطحی و ظاهــری ،به دو دســته «دینــدار» و «بیدین» تقســیم
نکــرده بود .با همه مردم براحتی ارتبــاط برقرار میکرد و از هیچ
تالشی برای حل گرههای فکری و دینی آنان دریغ نداشت.
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 .آیــتاهلل فاطمینیــا توأم بــا مطالعه ،مســتند و محتاطانه
ســخن میگفت .هــر حرفی را براحتــی به زبان نمــیآورد و
اصرار بر مستندسازی سخنان خود داشت .او در بیان واقعیتها
بویژه افشــای موهومات و خرافات ترسی نداشت و در بسیاری از
ســخنان خود شــجاعانه انحرافها ،کجفکریهــا و کجرویهایی
کــه در فکــر یا عمــل دینی مــردم رخ نموده را گوشــز د و با آنها به
صراحت به مقابله برمیخاست.
مرحوم فاطمینیا جدای از تسلط خوبی که به مباحث تاریخ
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مصداق «ز گهــواره تا گور دانش بجــوی» بود و
 .حجــت حق ،فاطمینیــا،
ِ
همانگونــه کــه فرزند دلبندشــان اظهار داشــتند« :بیماری مشــکالت خود
جآقــا در ایــن ســن و بــا مشــکالتی کــه درگیر اســت ،حتــی روی تخت
را دارد و حا 
بیمارســتان برنامــه علمــی و مطالعاتی خــود را تعطیــل نمیکند؛ تــا زمانی که
بیمارستان بود ،به من سفارش میکرد چه کتابهایی را برای وی ببرم .بارها در
استراحت حاجآقا ،دیدهام در حالی که کتاب در دستش است،
آخر شب و هنگام
ِ
به خواب میرود».
جامعه جوان اگر بخواهد رستگاری دنیا و آخرت را بهدست آورد ،فاطمینیاها
را بایــد الگــوی خویش قرار دهنــد؛ زیرا که این بزرگان به ســیره پیامبران و امامان
تأسی کردند تا بهاین درجه از مقامات انسانی رسیدند.
آن راحل عزیز از جوانان ایرانی میخواستند که در هیچ زمانی و به هیچ بهانه
و علتی نباید کارهای علمی و مطالعاتی خود را تعطیل کنند.
جهــل و تعصــب و ندانــمکاری و کینهتــوزی،تفرقه و جدایی وغفلــت و فقر و
بیمســئولیتی و بد اخالقی و خدانشناســی و حق مردم خــوردن و به داد دیگران
نرســیدن ،همه و همه بالی جامعههای بشــری اســت و مبارزه با ظلم و ســتم و
دعوت به فضایل ســرلوحه ارشــادات این عبد صالح خدا بود .کافی است به آثار
باقــی مانده از این انســان الهی رجــوع کنیم تا تمام آنچه را که گفته شــد  ،لمس
کنیم.
 .شــاید بزرگتریــن دغدغــه مرحوم فاطمینیــا در بیش از پنج دهــه تبلیغ و
ارشــاد ،دینداری مــردم بود و بالی همــه بدبختیهای جامعه انســانی و نه
فقــط اســامی را ،دور شــدن از دیــن و مفاهیــم و ارزشهای دینی یا تفســیرهای
غلــط مفاهیــم دینی و دخالــت غیرمتخصصــان در امــور دینی میدانســتند که
باعــث انحراف جامعه یا دور شــدن مردم از دین میشــود و جامعه را به تباهی
میکشــاند .بــه قول آن مرحوم« :دورهای شــده کــه همه چیز صاحــب دارد ،غیر
از دیــن و معــارف .همه متولی دین شــدهاند .اگر درباره طــب بخواهیم صحبت
کنیم ،باید آقای دکتر بیاید ،اما در مورد دین؛ هر کسی مینشیند چشمش را هم
میبندد و میگوید :فکر میکنم فالن آقا اشــتباه کرده ،فالن چیز حالل اســت و...
دین به همین ســادگی اســت؟ همه االن صاحــب معارف شــدهاند .همه عارف
شــدهاند .بــه جوانی گفتم چرا مــیروی فالن جا؟ گفت حاجآقا ســیمش متصل
اســت .گفتم تو مبتدی هســتی ،ســیم را هم تشــخیص میدهی؟ من اســم این
عرفان را گذاشتم عرفان سیمی .هر کسی را بهر کاری ساخته اند؛ متخصص مهم
است .ما از دست غیرمتخصص ،یک آسپرین هم نمیخوریم».
 .دینداری این انســان به حدی بود که آنچه را که تکلیف الهی خود میدید
بدون هیچ تردید و با صراحت و وضوح و افتخار بیان میکرد .شاید بسیاری
هستند که این گفتار مرحوم فاطمینیا را در خصوص مقام رهبری شنیدهاند که
از روی منبر وعظ اعالم کرد« :امشب در ختام این مجلس برایتان میگویم .بنده
روی منبر امام حســین(علیه الســام) ،در خانه خدا ،آن هم در مجلس حضرت
زهرا (ســاماهلل علیها) اگــر چیزی را یقین نکنم ،نمیگویم .بدانید و آگاه باشــید
هرکــس کوچکترین حرفی در تضعیــف مقام رهبری بزند ،هرکس اندیشــهای
داشــته باشــد که ضد مقام رهبری باشــد ،خدا او را نخواهد بخشــید .این را یقین
بدانید .قدردان رهبر باشید؛ اگر افکار پاشیدهای ،پوسیدهای به شما عرضه کردند،
قبول نکنید؛ این مرد بزرگ عّز اســام اســت و هرکس با ایــن مرد بزرگ ،با رهبر
معظم انقالب مخالفت کند ،خدا از او نمیگذرد ،اگر یقین نداشتم نمیگفتم».
این مردان الهی در زندگی خویش سادهزیستی و صفا و صراحت را سرمشق خود
و ســرلوحه دیگــران قرار دادنــد .خداوند این عالم واعظ ربانــی را با اولیای پاک و
طاهرش محشور سازد.
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 .مرحــوم اســتاد فاطمینیا از آن دســت عالمانی
بــود که مردمــی باقــی مانــد ،رســالت اصلیاش
را فرونگذاشــت ،منبــر را به تــازهکاران بدلکار نســپرد،
بیمطالعــه ســخن نگفــت ،بــا رویــی بــاز و ســینهای
گشــاده با همــگان فارغ از میزان دینداریشــان روبهرو
میشــد ،با سخنان نغز و ادیبانهاش شوق سخندانی و
نکتهســنجی را در جانهــا برمیانگیخت ،به معنویتی
در جمعیــت و خلوتــی در جلــوت فرامیخوانــد و بــه
نظام و رهبری به سبک خودش سوق میداد ،بیآنکه
بوی تملق ،احتیاج و اغراق از این اقبال و اســتقبال به
مشام برسد.
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 .اینک کــه در «فقد» آن روحانــی عالیمقام به
ســوگ نشستهایم ،به حکم ســالها معاشرت و
مؤانســت بــا آن یگانه فرزانــه ،که گاه افتخــار میداد و
در مجلس سنواتیام در عزای امام هادی علیهالسالم
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 .آن مرحــوم بســیاری از عرفــای بــزرگ زمانــه خــود یــا
مرتبطیــن و شــاگردان تــراز اول آنــان را درک کــرده بــود و
در شــناخت احــواالت جزئــی و خــاص آنــان از خبرگــی خاصــی
برخــوردار بود .از مرحوم ســید علی آقا قاضــی طباطبایی(ره) تا
مرحوم عالمه طباطبایی(ره) ،از مرحوم آیتاهلل بهاءالدینی(ره)
تــا مرحوم آیتاهلل بهجــت(ره) .آیتاهلل فاطمینیا شــهودات و
کرامات اهل حق را به دقت و بدون کم و زیاد و البته برای اهلش
بازگــو میکرد .نه اهل اغــراق بود و نه عوامزدگــی و چهارچوب و
مــاک خود در این عرصــه را ،تنها تعالیم قدســی اهل بیت(ع)
در نظر گرفته بود.
فاطمینیا یک روحانی عالم و محبوب بود اما ادعاهای رایج
را کنار گذاشــته بود و متواضعانه و بدون تکلف ،ســنگر مســجد و
منبــر را برای کمک و دســتگیری از مردم کف جامعه حفظ کرده
بود؛ نه اهل تشــریفات بود ونه درخانه خود را به روی کسی بسته
بــود .در میــان مــردم میزیســت و با خوشــحالی آنها خوشــحال
و بــا ناراحتــی آنهــا ناراحــت بود .بر خــاف برخــی روحانیون که
یــا خودشــان به خودشــان لقب «آیــتاهلل» میدهنــد(!) یا یک
جامعه تخصصی آنان را آیتاهلل خطاب میکنند ،لقب آیتاهلل
فاطمینیا ،مدال زرینی بود که از سوی خود مردم به او اعطا شده
بود.
یادش گرامی و راهش پر رهرو باد.

ِ
واعظ درسآموز
عالم
ِ

آیتاهلل فاطمینیا نشان داد که الگوهای سنتی دینگستری و فرهنگپروری همچنان کاربرد دارند
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اســام داشــت ،در دو رشــته «علم حدیث» و «علم رجال» جزو
محققان برجسته حوزههای علمیه شناخته میشد و حرفهای
نو و مهمی در این دو عرصه داشــت ،هر چند در دوران حیات او
حرفهایش بهصورت کتاب منتشر نشد.

 7ویژگی منبرهای فرهنگی و تبلیغی آیتاهلل فاطمینیا

واعظ وارسته و مردمی

 .در روزگاری زندگــی میکنیم کــه همه از تغییرات
مثبــت و منفــی در اصــل و نــوع دینــداری مــردم
ســخن میگوینــد .در تحلیــل و تعلیــل دینگریــزی
نســل نو ،به عوامــل گوناگونی اشــاره میکنند از جمله
تحوالتــی کــه در نــوع کارکــرد روحانیون پیــش آمده و
آنکه مســئولیتهایی تــازه در کنار مشــی و منشهایی
متفــاوت ،جایگزیــن نقــش و منزلتهای ســنتی آنان
شده است.
در چنیــن شــرایطی و بــا توجه بــه چنیــن نگرهها و
نگرانیهایی ،بسیار جالبتوجه مینماید که همچنان
روحانیونی باشــند که در چشــم و دل طبقات مختلف
مردم ،عزیز و گرامی باشند ،فضیلتمدار تلقی شوند،
اثرگذار و تحولآفرین باشــند ،در متن جامعه و همراه
با نظام سیاســی حاکم و چهرهای رسانهای باشند و در
عیــن حــال مردمان ،آنــان را معنوی ،مســتقل و قابل
اتکا بدانند.

آیتاهلل فاطمینیا هم خود اهل نقد بود و
مرعوب شهرتزدگی و تقدسگرایی نمیشد و
هم با نقد عالمانه خود مشکلی نداشت .ایشان،
خود را در جزیرهای کوچک محبوس نکرده بود
و جامعه را بر اساس شاخصهای سطحی و
ظاهری ،به دو دسته «دیندار» و «بیدین» تقسیم
نکرده بود .با همه مردم براحتی ارتباط برقرار
میکرد و از هیچ تالشی برای حل گرههای فکری و
دینی آنان دریغ نداشت

دکتر سیدمحسن میرباقری
استاد علو م قرآن و حدیث

مرحوم آیتاهلل ســید عبــداهلل فاطمینیا عالمی با تقوا و دلنشــین
محبوب دلها بود .آنچه بیش از همه باعث محبوبیت
برای مردم و
ِ
او در میــان مردم میشــد منبرهــای فرهنگی و تبلیغی ارزشــمند و
پرمحتوا و روحیه مردممدار این عالم و واعظ ربانی بود .در توصیف
ویژگیهای منبر ایشان ،بهطور خالصه به هفت نکته میتوان اشاره
کرد:

1
2

 .منبــر مرحوم آیتاهلل فاطمینیا ،منبــری اخالقی و تربیتی بود
و بر مباحث تربیتی بسیار تأکید داشت .به همین دلیل از ایشان
بهعنوان «معلم اخالق» میتوان یاد کرد.

وظیفه خودم میدانم ضمن احترام به آیتاهلل
فاطمینیا و هم ه فضیلتهایی که در او تبلور
داشت ،هم ه همکسوتهای خودم و هم ه
طالب نورسیده را به درنگ و تأمل در «گفتار» و
«رفتار» او فراخوانم و به همه اطمینان میدهم
که همچنان الگوهای سنتی دینگستری و
فرهنگپروری بُرد و کاربرد دارند ،مشروط به آنکه
با زمانشناسی ،مخاطبشناسی ،علممحوری
و از همه مهمتر ،خداباوری و تقوامداری همراه و
قرین باشند.
افــاده و افاضه میکرد ،وظیفه خــودم میدانم ضمن
احتــرام بــه او و همــه فضیلتهایــی کــه در او تبلــور
داشــت ،همــه همکســوتهای خــودم و همــه طــاب
نورســیده را به درنــگ و تأمل در «گفتــار» و «رفتار» او
فراخوانــم و بــه همه اطمینــان میدهم کــه همچنان
الگوهــای ســنتی دینگســتری و فرهنگپــروری ُبــرد
و کاربــرد دارنــد ،مشــروط بــه آنکــه بــا زمانشناســی،
مخاطبشناســی ،علممحــوری و از همــه مهمتــر،
خداباوری و تقوامداری همراه و قرین باشند.

 .منبــر ایشــان «اعتقــادی» بــود .در عیــن حــال کــه به مســائل
معرفتــی و عمیــق در مواعظ خود التفات داشــت اما همه این
مباحــث را در چهارچوبی عقیدتی ارائه میکرد و بر این حوزه توجه
معرفت دینی اخالقی و عقالنی به درجه
خاص داشــت .ایشــان در
ِ
اجتهاد رسیده بود.
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 .ســومین ویژگی منبر آیتاهلل فاطمینیا که از اهمیت باالیی
هم برخوردار است ،خلوص در گفتار بود .حرف ایشان برآمده
از دل بود از همین رو ،بر دلها هم مینشست و همین ویژگی باعث
محبوبیت او در بین مردم و حتی عالمان و متخصصان دینی شــده
بود .برخی ،در مواعظ و منبرهای خود از ســر اعتقادشــان از امامت
«میگویند» اما برخی از واعظان هم هستند که امامت از وجودشان
«تــراوش میکنــد» .منبرهــای آیــتاهلل فاطمینیا از چنیــن ویژگی
خاصی برخوردار بود.
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 .ایــن عالم فرزانه ،اهل عمل بود؛ یعنــی به آنچه در منبرهای
خــود میگفت عمیقــاً اعتقاد داشــت و خود نیز بــه آنها عمل
میکــرد؛ از اینرو میتوانیــم او را «واعظ عامل» بخوانیم« .حکمت
عملی» در سلوک اخالقی و علمی ایشان نمودی بارز داشت.
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 .ایشان اطالعات و مطالعات وسیعی داشت و در مواعظ خود
از این عقبه دانشــی استفاده میکرد و به ارتقا و رشد مخاطب
خود اهتمام و التزام بســیاری داشت .به همین خاطر ،رهبر معظم
واعظ درسآموز» یاد میکنند.
«عالم ِ
انقالب هم از ایشان بهعنوان ِ
آن مرحــوم در «علــم رجال» و «علم حدیــث» از جایگاه واالیی
برخــوردار بود و با بســیاری از علما و عرفا مأنوس بــود و اطالعات و
خاطرات دست اولی از آنان ارائه میکرد .آیتاهلل فاطمینیا سخن

آیتاهلل فاطمینیا به زبان مردم سخن میگفت و
بخوبی تشخیص میداد که نیاز امروز جامعه چیست و
متناسب با آن نیاز ،به تزریق مباحث فکری و عقیدتی
در جامعه میپرداخت تا به سهم خود از میزان خألهای
معرفتی و عقیدتی بکاهد .به همین خاطر ،رهبر معظم
واعظ درسآموز»
انقالب هم از ایشان بهعنوان
«عالم ِ
ِ
یاد میکنند.

بــدون منبع نمیگفــت ،اصرار به اســتناد به منابع داشــت و همین
امر به کالم ایشــان سندیت خاصی میبخشید .ایشان همچنین ،به
تصحیح و تحقیق متون دینی هم اهتمام داشت.
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 .بیان دلنشــین و عامهفهــم آیتاهلل فاطمینیا ،یکــی دیگر از
ویژگیهای منبرهای ایشــان بود ،چرا کــه از جملهپردازیهای
لطیــف و تأثیرگذار بهــره میگرفت؛ بــه گونهای که افراد در ســطوح
و طبقــات مختلف مخاطب ایشــان میشــدند .کالمشــان همراه با
خضوع و تواضع بود .به تعبیری ،ایشان عالمی بود که با زبان مردم
سخن میگفت به همین دلیل منبرهای او همیشه پرمخاطب بود.
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 .آیتاهلل فاطمینیا بســیار دلسوز و متعهد بودند و با جدیت
و عشق به مسئولیت اجتماعی که عهدهدار شده بودند ،التزام
داشــتند .ایشان به هدایت مردم اهتمامی جدی داشت و از آنجا که
موقعیتشــناس بودند ،بخوبی تشــخیص میدادند که نیــاز امروز
جامعه چیســت و متناســب بــا آن نیاز ،بــه تزریق مباحــث فکری و
عقیدتی در جامعه میپرداختند تا به ســهم خود از میزان خألهای
معرفتی و عقیدتی بکاهند و به شبهات پاسخ دهند و میکوشیدند تا
تصویری اخالقمدارانه از دین ارائه کنند.

