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نقدی بر اظهارات اخیر مهدی نصیری درباره آیتاهلل فاطمینیا

حجتاالسالم دکتر داوود مهدویزادگان
دانشیار و سرپرست سازمان سمت

إِنَّ َما ْ
ِن ِعبَا ِدِه اْل ُعلَ َماءُ إِ َّناهلل َعِزیزٌ
یخ َشــىاهلل م ْ
َغ ُفورٌ(فاطر)28 :
یس َعى َق َ
ال یا
َو َجاءَ م ْ
ِن أَْق َصى اْل َمدِینَ ِة َر ُج ٌل ْ
ِین (یس)20:
َق ْو ِم اتَِّب ُعوا اْل ُم ْر َسل َ
مرحــوم آیــتاهلل فاطمینیــا« :هرکــس با
رهبر انقالب مخالفت کند خدا از او نمیگذرد.
هرکس کوچک ترین حرفــی در تضعیف مقام
رهبــری بزند ،هرکس اندیشــهای داشــته باشــد
که ضد مقــام رهبری اســت خــدا او را نخواهد
بخشید.
خدایــا تــو شــاهدی کــه چیــزی میدانــم و
میگویــم .هرکس بــا این مــرد بزرگ کــه امروز
آبــروی اســام اســت ،ایــن فرزنــد حضــرت
زهــرا(س) بخواهــد مخالفــت کنــد ،عاقبت
بهخیرنمیشود.
حواســتان باشــد یــک چیــزی میدانــم و
میگویم امــروز از اوجب واجبات یکپارچگی و
تأیید حضرت آیتاهلل خامنهای است.
ل ام القرای،
امروز ایران مشــعل دارد .مشع 
رهبرش هم این مرد بزرگ اســت .اگر بخواهد
کســی با این مرد مخالفت کند ،با اســام بازی
کرده اســت و هرکس با شــئون اســام ،با کیان
اسالم ،با حیثیت مسلمین بازی کند ،خدا او را
نمیبخشدhttps://tn.ai/392191».
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 .مرحوم آیتاهلل سید عبداهلل فاطمینیا
بــر پایــه معرفــت شــهودی کــه داشــت،
فرمــود« :هرکــس بــا رهبــر انقــاب مخالفت
کند خدا از او نمیگــذرد .هرکس کوچکترین
حرفی در تضعیف مقام رهبری بزند ،هرکس
اندیشــهای داشــته باشــد که ضد مقام رهبری
اســت خــدا او را نخواهــد بخشــید ».او در بیان
ایــن ســخن هــم خــدا را و هــم مــردم را گــواه
گرفته اســت که ذرهای حب دنیا در او نیســت
که چنیــن میگوید .این ســخن ،اختصاص به
ایشــان نــدارد تــا در آن تردیــد کنیــم .عالمان
ربانــی بــا فضیلتتــر دیگــری هــم بودنــد که
همین معنا را ابراز داشتهاند.
وقتــی از مرحــوم آیــتاهلل حقشــناس
رضواناهلل تعالی علیه میپرســند که نظرتان
دربــاره آیــتاهلل خامنــهای چیســت ،پاســخ
دادنــد« :نگوییــد آیــتاهلل خامنــهای بگوییــد
آیــتاهلل العظمــی خامنــهای .آیــتاهلل
خامنــهای علمــدار اســت .نپرســید چه کســی
اعلم اســت ،بگویید چه کســی علمدار اســت.
علمدار را باید حفظ کرد».
جملــه معروفــی از مرحــوم آیــتاهلل
حســنزاده آملــی نقــل اســت کــه فرمودهاند:
«گوشتــان به دهان رهبر باشــد .چون ایشــان
گوششــان بــه دهــان حجتبنالحســن(عج)
اســت ».همچنین آن مرحوم در پی سفر رهبر
معظــم انقــاب بــه شهرســتان آمل در ســال

علی محمدی  /ایران

با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی
 .مرحــوم آیتاهلل فاطمینیــا عمری را در
زهــد و پارســایی گذرانــد تا اینکــه به وقت
رســیدن اجل ،دعوت حــق را لبیک گفت و به
لقاءاهلل پیوســت رحمتاهلل علیه .او در میان
مردم زیســت و مردم از او جز پارســا منشــی و
خشــیت و تواضع برابر عظمت خدا و مواعظ
ربانــی چیز دیگری ندیدند و نشــنیدند .او نزد
مــردم بــه عالمی خاشــع و راســتگو و راســت
کردار و در یک کالم به مرد خدا شــهرت یافته
است.
اگرچــه مــردان خــدا آفاقــی و بــه لســان
قومشــان موعظه میکنند؛ لکن حقایق عالم
را به قدر سعه وجودیشان ،انفسی و شهودی
درک میکننــد و میفهمنــد و خطــا در فهــم
شــهودی راه ندارد .آن مردی که قرآن کریم از
او یاد میکند که چگونه از دورترین نقطه شهر
نزد مردم میآید تا از آنان بخواهد از رســوالن
تبعیت کنند ،یکی از همان مردان خدا بود که
مبتنی بر کشف و شهود ،مردم خود را موعظه
کــرد .اگر او اهل شــهود نبود؛ معلــوم نبود که
قــرآن کریــم از او یــاد میکــرد .چنانکــه درک
امام خمینی(ره) از حقایق عالم بویژه زیست
جهان سیاست ،انفســی و شهودی بود ولی با
مردم به لســان قوم خود ســخن میگفت .به
همیــن خاطر ،از بیان پــارهای از حقایق پرهیز
میکرد .چنانکه ایشان تفسیر سوره حمد را به
همین دلیل ادامه نداد.

اندیشه

 1377کتاب «انسان و عرفان» خود را به ایشان
تقدیــم کردهانــد ،کــه در اول آن آمــده اســت:
«رهبــر عظیمالشــأن کشــور بــزرگ جمهوری
اســامی ایــران جنــاب آیــتاهلل المعظــم
خامنهای کبیر (متعاهلل االســام والمســلمین
بطــول بقائه الشــریف) قائــد ولی وفــی ،و رائد
سائس حفی ،مصداق بارز «نرفع درجات من
نشــاء» میباشــد .عزت و شــوکت روزافزون آن
قائد اســو ه زمــان را همــواره از حقیقة الحقایق
مســألت دارم و امیــدوارم دادار عالــم و آدم
همواره ساالر و سرورم را سالم و مسرور دارد».
مرحــوم آیــتاهلل مصبــاح یزدی کــه گفته
میشــود رابط میان مرحوم آیتاهلل بهجت و
مقام معظم رهبــری بودند ،دربــاره توجهات
خاص ایشــان به رهبری نکاتی را بیان فرموده
اســت .از آیــتاهلل مصبــاح یــزدی نقــل شــده
اســت کــه« :بــرای بیعــت رفته بــودم خدمت
آقا .ولی ،خدا را شــکر دست خالی نرفتم چون
آیتاهلل بهجت یک نامه چهار صفحهای برای
حضرت آقا که تازه رهبر شــده بودند ،نوشــتند
کــه شــروع نامه هم ایــن بود که بنــده انتصاب
حضرتعالی را به سمت مقام والیت و رهبری
تبریک عرض میکنم و بعد شروع کرده بودند
که حاال دیگر وظایف شما این است».
یکــی از علمــای حــوزه (حجتاالســام
فقیهی اصفهانی) چنین نقل کرده اســت که:
«چند ســال پیش کــه آیتاهلل خامنــهای یک

هفتهای تشــریف آوردند قم ،جمعیت زیادی
بــرای اســتقبال آمــده بودنــد در خیابانهــا.
آیــتاهلل بهجــت هــم آمدند جــزو جمعیت
اســتقبالکنندگان .حــاال یک مرجعی در ســن
حــدود نود ســال! ایشــان هم آمدنــد در جمع
اســتقبالکنندگان آیــتاهلل خامنهای .ایشــان
میگفت که یک شــخصی به ایشــان گفت که
حاجآقا شــما با این ســن و ســال آمدید وسط
ایــن جمعیــت اســتقبال کننــدگان! آیــتاهلل
بهجــت فرمودنــد :اگر مــردم میدانســتند که
اســتقبال این ســید چقدر ثواب دارد هیچکس
در خانه نمینشست».
هــر یــک از این بــزرگان اهل ســیر و ســلوک
بودنــد و در میــان مــردم به مردان خــدا و عالم
ربانی شــهرت داشــتند و مراتب عالیه معرفت
شهودی را کسب کرده بودند .لذا تردیدی نیست
که ایشــان همانند مرحوم آیتاهلل سیدعبداهلل
فاطمینیا مبتنی بر معرفت شهودی ولیفقیه،
حضرت آیــتاهلل خامنــهای را تأییــد و تمجید
کردهانــد و در ایــن تأییــد ،خطا راه نــدارد .چون
مبتنی بر کشف و شهود است .اگرچه اهل ظاهر
به این سخن باور نداشته باشند.
 .برخــی از مدعیــان دینــداری گمــان
کردهانــد که چــون انســان غیرمعصوم
و جایزالخطا اســت ،شایســته نیســت کــه او را
ســتایش و تقدیــس کــرد؛ ســتایش و تقدیس
راه نقد را میبندد .اینان برای قوت بخشــیدن
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مرحوم آیتاهلل سید عبداهلل فاطمینیا بر پایه معرفت شهودی
که داشت ،فرمود« :هرکس با رهبر انقالب مخالفت کند خدا از او
نمیگذرد .هرکس کوچک ترین حرفی در تضعیف مقام رهبری
بزند ،هرکس اندیشهای داشته باشد که ضد مقام رهبری است خدا
او را نخواهد بخشید ».برخی از مدعیان دینداری گمان کردهاند که
چون انسان غیرمعصوم و جایزالخطا است ،شایسته نیست که او را
ستایش و تقدیس کرد؛ ستایش و تقدیس راه نقد را میبندد .در حالی
که دامن علمای ربانی اهل خشوع و خضوع از ستایش و تقدیس
و تملقگویی حاکمان به دور است .اگر آنان تبعیت و پیروی از
ولیفقیه عادل را بر مردم توصیه میکنند ،از روی چاپلوسی و سخن
پادشاهان نیست .چنین تلقیای از این بزرگان تهمت و افترایی
بیش نیست .جفایی باالتر از این نیست که اهل حق را به چنین
اوصافی توصیف کرد .آنان از روی سلوک انفسی است که ولیفقیه را
چنین توصیف کردهاند
به استداللشــان ســخن حضرت وصــی امام
علــی(ع) را پیــش میکشــند کــه فرمــودَ :
«فَل
ُتکل ُ
ِّمونِــی بِ َما ُتکلَّ ُم بِ ِه ْال َجَبابِــ َر ُة َو َل َتَت َحَّف ُظوا
ــد اَ
ِمنــی ب َمــا َیت َحَّف ُ
ــظ بِــ ِه عْ
ِن َ
ْ
ــل ْالَبــا ِدَر ِة َو َل
ه
ِّ ِ
ِ
ُت َخال ُ
ِطونِی بِ ْال ُم َص َان َعةِ»؛ آنســان که با جباران
ســخن مىگوینــد ،بــا من ســخن مگوییــد و از
من پنهان مدارید آنچه را از مردم خشــمگین
بــه هنــگام خشمشــان پنهــان مىدارنــد .نیــز
به چاپلوســى و تملــق با من آمیــزش مکنید.
(نهجالبالغه :خ )216
در حالــی کــه دامــن علمــای ربانــی اهــل
خشــوع و خضــوع از ســتایش و تقدیــس و
تملقگویــی حاکمــان به دور اســت .اگــر آنان
تبعیت و پیــروی از ولیفقیه عادل را بر مردم
توصیــه میکننــد ،از روی چاپلوســی و ســخن
پادشــاهان نیســت .چنیــن تلقــیای از ایــن
بزرگان تهمت و افترایی بیش نیســت .جفایی
باالتــر از این نیســت کــه اهل حــق را به چنین
اوصافــی توصیــف کــرد .آنــان از روی ســلوک
انفســی اســت کــه ولیفقیه را چنیــن توصیف
کردهاند .اگر آن مدعی دینداری صدق نیت و
گفتار داشــته باشد؛ اینگونه بیمحابا و بیپروا
دربــاره ایــن بــزرگان داوری نمیکنــد .مدعــی
گمــان کــرده فقــط اواســتکه نهجالبالغــه را
خوانــده اســت و عالمان ربانی کــه ولیفقیه را
تأییــد کردهانــد ،از محتــوای نهجالبالغــه خبر
ندارند .به راســتی این حــد از خود بزرگبینی

و غــره شــدن و مدعی بــه معلومــات ظاهری
خود سرانجام نیکی نخواهد داشت .او از عالم
ربانی مستبدانه میخواهد هر آنچه او میبیند
یــا درک میکند ،عالم ربانی نیز باید بپذیرد و
با او همســخن شــود .اگر از نگاه او ولیفقیه در
موضوعــی محکوم به نقد اســت ،عالم ربانی
هم باید به آن نقد معترف باشــد و حق ندارد
خالف آنچه مدعی میپندارد ،داوری کند .این
چنین رویکردی ،اســتبدادی است در پوستین
دموکراسیخواهی.
 .حقیقت آن اســت که اهل شهود درباره
حاکم شــرع عادل ،ســخنان زیادی دارند
ولــی چون پروای مدعیان دینداری ظاهرگرا را
دارنــد ،از بیــان و توصیف همه آن حقایق ســر
باز میزنند .مدعیان قشریگرا بزرگترین مانع
کشــف اســرار و بیــان حقایق هســتند بنابراین
تنهــا عده کمی از اهل شــهود یافت میشــوند
که شــمهای از معرفــت شهودیشــان را بیان
میدارند .به عبارت دیگر ،اهل شهود در بیان
اســرار حقایق با دو مانع بزرگ روبهرو هستند؛
نخســت ،مانعیت ســاطین جور و جبّــاران و
دیگری ،قشــریون از اجتماع دینــداران و البته
مانعیت ظاهرگرایان خیلی بیشتر از مانعیت
ســاطین جور است .از همین رو است که اهل
شهود نمیتوانند با مدعی گفتوگو کنند.
با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی
تا بیخبر بمیرد در درد خودپرستی
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گفتوگو با حجتاالسالم علی ذوعلم ،رئیس پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

نقش سنت وعظ در فرهنگسازی

آیتاهلل فاطمینیا از منبر به مثابه رسانهای برای ارتقای فرهنگ دینی بهره میگرفت
مهسا رمضانی
خبرنگار

آیــتاهلل ســید عبــداهلل فاطمینیــا ،از نســل واعظــان اثرگــذاری اســت کــه از منبر بــه مثابه
یک «رســانه» بــرای فرهنگســازی و ارتقــای فرهنــگ دینی بهــره میگرفــت .در گفتوگو با
حجتاالســام والمســلمین علی ذوعلم ،رئیس پژوهشــکده فرهنــگ و مطالعات اجتماعی
پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشــه اســامی و معاون پژوهش و آموزش مؤسســه پژوهشی فرهنگی
انقالب اســامی« ،نقش ســنت وعظ در فرهنگســازی و ســهم آیتاهلل فاطمینیــا در چنین
ســنتی» را به تأمل گذاشــتیم .ذوعلم در این گفتوگو به «ویژگیهای مخاطبشناسی عمیق
آیتاهلل فاطمینیا» اشاره میکند که تأثیرگذاری منبرهای ایشان را دو چندان کرده بود.

khamenei.ir

ëëاســتاد ذوعلم ،به اعتقاد شــما ،سنت وعظ
و خطابه چه ســهم و نقشــی در فرهنگسازی
و اعتالی فکری و فرهنگی یک جامعه دارد؟
بیان حقایــق ،تکرار و تذکر آنهــا نه تنها در
یــک جامعه که در زندگی هر فــردی میتواند
جهتدهنــده و مؤثــر باشــد .وعــظ ،یکــی از
راهبردهــای اساســی در همــه مکاتــب الهی و
بخصوص قــرآن کریم اســت .قــرآن کریم در
بخشهای بسیاری و به شکل پیوستهای وعظ
میکند که بهعنوان مثال در راه خدا قیام کنید.
اما در کنار قرآن و مکاتب الهی ،پیامبران(ص)
نیــز در مقام وعظ قرار میگیرنــد؛ چراکه آنان
نیــز از روی خیرخواهــی آنچــه را که مــورد نیاز
مخاطــب معاصرشــان میدیدنــد ،بــه آنــان
تذکر میدادند و راه سعادت را برایشان هموار
میکردنــد .اما این ســنت ،تنهــا اختصاص به
مکاتب الهی ،کتابهای آســمانی ،پیامبران و
ائمه ندارد بلکه از آن بهعنوان یک مسئولیت
اجتماعی یاد شــده و دســتور داده شــده که هر
فــرد مســلمان در حدی کــه میتوانــد باید به
دیگران در قالب وعظ کمک کند.
بنابراین «موعظه» با توجه به کاربستی که

در قرآن کریم ،روایات ،سنت و سیره پیامبران
و ائمه معصومین(ع) داشــته اســت ،همواره
بهعنوان یک راهبرد اساسی در پیشبرد فکری
و فرهنگی جامعه مطرح بوده است و واعظان
هم به تبع ،این مســیر و ایــن راهبرد را وظیفه
خــود میدانند که دانش و شناختشــان را در
قالــب موعظه و پند به مخاطبان منتقل کرده
و جامعه را در رســیدن به اهداف و طی مســیر
ســعادت و هدایــت راهبری کننــد .میخواهم
بگویــم ،هدف و غایت اصلــی در وعظ فراهم
کــردن بســتر معرفتــی ،معنــوی و اخالقی در
جامعه است تا از رهگذر آن پیشرفت و تعالی
در ابعــاد مختلف رقم بخورد و جامعه بتواند
با موانع و وسوسههایی که از درون و بیرون کمر
به انحراف انسانها بستهاند ،مقابله کرده و بر
آنها غلبه کند.
ëëآیــتاهلل فاطمینیــا ،بهعنــوان عضــوی
از جامعــه واعظــان چــه ســهمی در ایــن
«فرهنگســازی» و هدایت «فرهنــگ دینی»
ایفاکردند؟
مقــام معظــم رهبــری در پیامی کــه برای
درگذشــت مرحوم آیتاهلل فاطمینیا منتشر

واعــظ
«عالــم
کردنــد ،از ایشــان بهعنــوان
ِ
ِ
درسآمــوز» یــاد کردنــد .نفــس ایــن ترکیب،
قابل توجه و تأمل است و باید به کنه آن توجه
داشت .واقعیت این است که گاهی پند و اندرز
صورت میگیرد اما آن موعظه ،از عقبه فکری
و مطالعاتــی چندانــی برخــوردار نیســت و به
همیــن دلیــل ،ممکن اســت به رشــد و تعالی
فکری مخاطب کمکی نکند و صرفاً یک تذکر
و یادآوری ســطحی و صوری باشد .اما مرحوم
اســتاد فاطمینیا «واعظی درسآمــوز» برای
مخاطــب عام و خــاص بود و بــه همین دلیل
وعظ ایشان جنبه «الگوسازی» داشت؛ چراکه
نــکات زیــادی در ســیره و روش وعــظ مرحوم
فاطمینیا بود که برای دیگر وعاظ میتوانست
درسآموز باشــد .بنابراین ،اثرگذاری آیتاهلل
فاطمینیــا ،در فرهنگســازی بواســطه عقبه
فکــری و مطالعاتی خطابههــا و موعظههایی
کــه داشــتند و همچنیــن بهرهگیــری همزمان
از رســانه ،محافــل و منبرها بســیار قابل تأمل
است.
«ëëمخاطبشناســی» آیــتاهلل فاطمینیــا
چقــدر مســیر هدایــت و راهبــری را که ایشــان
سرلوحه خود قرار داده بود ،هموار میکرد؟
همانطــور کــه اشــاره کردیــد ،ایشــان بــه
«ظرفیت مخاطب» توجه ویژهای داشت و نیاز
مخاطب را بدرســتی تشخیص میداد؛ هم نیاز
مقطعی و فوری بنا بر مقاطع و برهههای زمانی
خاص و هم نیازهای اساسی ،ریشهای ،اخالقی
و معنوی که یک جامعه به آن نیاز دارد.
میخواهــم بگویم مواعظ ایشــان ،ناظر به
نیازهای زمان و جامعه بود؛ بدین معنا که در

استاد آیتاهلل فاطمینیا یک عالم و واعظ فراجناحی بود اما همواره «موضع
انقالبی» خود را حفظ میکرد .از شجاعت و شهامت باالیی در بیان نظرات و
برداشتهای خود برخوردار بود .به همین دلیل وعظ ایشان جنبه «الگوسازی»
داشت؛ چراکه نکات زیادی در سیره و روش وعظ مرحوم فاطمینیا بود که برای دیگر
وعاظ میتوانست درسآموز باشد .اثرگذاری آیتاهلل فاطمینیا در «فرهنگسازی»
بواسطه عقبه فکری و مطالعاتی خطابهها و موعظههایی که داشتند و همچنین
بهرهگیری همزمان از رسانه ،محافل و منبرها بسیار قابل تأمل است

مقابــل هجوم فکری و رســانهای که دشــمنان
انقــاب دارند ،همواره موضعگیری میکردند
و روحیه ،مشــی و دغدغههای انقالبی ایشــان
بــرای مخاطــب مشــهود بــود .ضمــن اینکــه،
ایشــان یــک عالــم و واعــظ فراجناحــی بــود

امــا همــواره «موضــع انقالبی» خــود را حفظ
میکرد و از شجاعت و شهامت باالیی در بیان
نظرات و برداشتهای خود برخوردار بود.
ایشان هم مخاطب عام ،اعم از توده مردم
و جوانــان را مدنظــر داشــتند و هــم مخاطب

خاص همچون بعضی از استادان و نخبگان را
مخاطب قرار میدادند .به همین دلیل ،گاهی
مســائل را در لفافــه و بــا ظرافــت و هنرمندی
خاصی به مخاطب خاص خود میرســاندند؛
در عیــن حال که برای مخاطب غیرتخصصی
و عام هم ابهام ایجاد نمیکردند.
آنجایــی که الزم بود بــه صراحت مطالب و
اظهارنظــر خود را بیان میکرد و اگر تشــخیص
مــیداد بیان صریح ممکن اســت در مخاطب
واکنــش منفــی ایجــاد کنــد میکوشــید تــا بــا
صمیمیــت در گفتــار ،مخاطــب را بــه پذیرش
مطلب برســاند .بــه تعبیــری« ،صمیمیت در
ارتبــاط با مخاطب» یکــی از اصلیترین دالیل
نفــوذ کالم این عالــم دینی بــود .از این جهت،
ایشان در کار وعظ ،یک الگوی تمام عیار بودند.
ëëدر مورد ایشــان گفته میشــود که «منبرهای
کردارشــان» فراتــر از «منبرهــای گفتارشــان»
اثرگذاری داشت .چقدر این التزام به «حکمت
عملی» ،کالم ایشان را اثرگذارتر میکرد؟
همانطور که اشاره کردید ایشان اهل عمل
بــود .در حقیقت انطبــاق «گفتار» بــا «کردار»
نکتهای اســت کــه در قــرآن کریم اشــاراتی به
آن شــده اســت و در روایــات بســیاری هــم بــر
ضرورت این انطباق تأکید میشود .همانطور
کــه اشــاره کردید ،ایشــان اهــل عمــل و التزام
بــود و مطلبــی را از روی تصنــع و تظاهــر بیان
نمیکــرد .اهل صدق و صفا بود و مخاطب در
لحظه به این شناخت از او میرسید .اهل غلو
نبود و مخاطب را در یک بســتر اندیشــهورزانه
و فکورانــه رشــد مــیداد .گاهی بیانی کــه ارائه
مــیداد را بــا نوعــی احتمــال طــرح میکــرد

تــا مخاطــب را به اندیشــیدن ســوق دهــد .در
بیــان مصائــب اهــل بیــت(ع) اهل غلــو نبود
و از اینکــه ادبیاتــی بــکار برده شــود که تــوأم با
اهانت به ســاحت مقــدس اولیا و معصومین
باشد بشــدت پرهیز داشــت .واعظی متخلق،
صمیمی و دلسوز برای مخاطب بود و از چنان
پشتوانه معرفتی و اطالعاتی برخوردار بود که
در شــبهات ،کامالً مخاطــب را اقناع و متقاعد
میکرد.
ëëمیــراث ایشــان را بــرای نســل امــروز مــا چه
یدانید؟
م 
مهمترین میراث آیتاهلل فاطمینیا برای
امــروز ما ،ســبک وعظ ایشــان بــرای طلبهها،
واعظین و اســتادانی اســت کــه میخواهند در
مقــام وعظ قرار گیرند .نــکات ظریف اخالقی
و رعایــت آداب وعــظ ،حقیقتجویــی و...
مجموعــه ویژگیهایــی اســت کــه کالم ایــن
عالم دینی را اثرگذار کرده و طیف گســتردهای
از مخاطبــان را بــه ســوی مباحــث اخالقــی و
معنوی جذب کرده بود .بر این اســاس ،بحق،
میتوان از مرحوم اســتاد آیــتاهلل فاطمینیا
بهعنوان «واعظ تراز روزگار ما» سخن گفت.
خداوند ایشــان را بیامــرزد و با اولیای الهی
ن ایــن عالم
محشــور کنــد .جامعــه ما قــدردا 
دینی اســت و مراسم تشییع ایشــان نشان داد
کــه جامعه مــا یک جامعــه دینــی ،معنوی و
اخالقــی اســت و اگر مــردم مــا «صمیمیت»،
«صداقــت» و «حقیقــت» را در بیــان کســی
ببینند  ،شــأن و جایگاه او را ارج مینهند .امید
است که میراث مکتوب ایشان بیش از گذشته
مورد استفاده قرار گیرد.

