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گفت و گو با دکتر صباح زنگنه ،نماینده سابق ایران در سازمان کنفرانس اسالمی

دانشوری نخبه و نادر از تبار کتاب شناسان

برخیتوصیههایاخالقی
آیتاهللسیدعبداهللفاطمینیا

نگاه

عمده چیزی که برزخ را تاریک میکند ،حرف پشت سر مردماست ،غیبت ،تهمت و ...همچنین یکی از چیزهایی که برزخ را
روشــن میکند ،گرهگشــایی از کار مردم اســت .برزخ را گناهان،
تاریک میکنند و از آن طرف دیگر اعمال خیر ،باعث روشنایی
عالم قبر و برزخ میشوند.
 خواهــش میکنــم حاضر جواب نباشــید .من بــه جوانهامیگویــم دیــر نمیشــود ،بعــداً جــواب بدهیــد .کمــی تأمــل
کنیــد .حاضــر جوابــی بعضی وقتهــا آدم را محــروم میکند.
همینطوری زود چیزی را نپرانید ،تمرین کنید و یک ذره دیرتر
جواب بدهید.
 مشــاجرهها و نزاعهــا ،نــور باطــن را خامــوش میکنــد!بســیاری از بیحالیهــا و عــدم نشــاطها بــه جهت مشــاجرات
است! کم منزلی داریم که در آن پرخاش و تندی نباشد .روزی
چند تا پرخاش باشــد ،برکات مــیرود و دیگر چیزی نمیماند!
حتی اگر حق هم با تو بود ،در امور جزئی و شــخصی مشــاجره
نکن ،چون کدورت آور است.
 نعمتــی کــه انســان را از خــدا غافــل کند ،نقمــت و عقابحــال گریــه بــه او
اســت .از جملــه ،گریــ ه اســتدراجی اســتِ .
میدهنــد ،که فکر کند آدم خوبی اســت! بعضی افراد هســتند
کــه در مجالــس و هیأت گریه میکنند اما کارهایی از اینها ســر
میزند که ســنگ را به گریــه میاندازد! مســکین گمان میکند
خیلی حال خوبی دارد!
 در جامعــ ه مــا تقــوای لســانی خیلی کم اســت ،بعضی ازمتدینیــن ،اهل مســجد ،اهل هیأت ،تقوای لســانی را از دســت
دادهانــد! گویــا غیبت واجب اســت و تهمت و افترا مســتحب!
خــدا میدانــد خیلی خطرناک اســت ،توفیق ســلب میشــود،
قلب تیره میشود ،نشاط در عبادات موجود نیست.
 بگذارید جملهای کامل شــود بعد ایراد بگیرید .نمیدانمچرا اینطوری هســتیم! در خواهر و برادری هم حاضر نیستیم
حــرف یکدیگــر را تا آخر گوش کنیم .میگوییم وایســا ،شــکر تو
کالمــت! خــب شــکر به چــه درد میخورد؟ یــا اگــر از جملهای
خوشــش نیاید میپرد وســط حرف! بابا جان صبر کن تا حرف
اون آدم تمام شود.
 خشم ما را بیچاره کرده است ،نمیگذارد به جایی برسیم!هــی دور خــود میچرخیم ،چــرا کــه بداخالقیم! امــام صادق
علیهالسالم فرمود« :آدم بداخالق ،معارف را پیدا نمیکند».
آقــای طباطبایی اگــر بداخالق بــود ،المیزان نمیتوانســت
بنویسد .بداخالقی با معارف جور در نمیآید.
 ماهــا ولخــرج نورانیــت و نــور هســتیم .کاری میکنیــم،نورانیتی حاصل میشــود بعد راحت کاری میکنیم که میرود
و جایــش را بــه ظلمــت میدهــد .شــب بلند میشــویم چندتا
اســتغفار میگوییــم و مشــمول آیه «ویســتغفرون باالســحار»
میشــویم اما صبح میگوییم «حاال غیبت فالنی نباشدها…»
هیچی تمام شد و رفت.
 تعجــب میکنــم از بعضیهــا! آقــا یا خانم مؤمــن  ۲۰بارعمــره رفته ،بــار  ۲۱میگویند بیا پول عمره را بده برای جهیزیه
دختــر یتیــم امــا میگویــد نمیتوانــم ،دوســتانم میروند چرا
مــن نــروم؟! حــاال بگو شــما این همه رفتــی ،اخــاق را رعایت
میکنی؟ مگر دین مســخره است؟! هر سال عمره میروی،اما
یک عیب را از خودت دور نکردی؟
 فــرد در حالی که تصور دارد خبری اســت وارد روز قیامتمیشــود امــا ناگهــان تعجــب میکند ،پــس نمازهــا و عمرهها
چه شــد؟ میگویند دل شکســتی! ریا کردی! زهــر زبان ریختی!
جــوان عزیز اگــر میخواهی به جایی برســی از خانهتان شــروع
کن! اگر دل خواهرت را شکستی ،دل مادر و پدر را شکستی ،برو
درستش کن .از خانه شروع کنید.
 اهل قســم نیســتم ولی مجبورم ،دلم میسوزد .خانمها،آقایــان! بشــنوید! بــه حضــرت زهــرا ســاماهللعلیها قســم اگر
لطیــف نباشــید چیــزی گیرتــان نمیآیــد ،خودتــان را معطــل
نکنید .هی اوقات تلخی راه میاندازد ،عصبانی میشــود ،بعد
هم میخواهد بشود زبدةالعارفین؛ یکبار این قسم را خوردم
که تا لطیف نشوید چیزی گیرتان نمیآید.
 خــدا گنــاه «آبرو بــردن» را ســخت میبخشــد .امــام باقرعلیهالسالم فرمودند« :کسی که آبروی مردم را نریزد ،خداوند
از گناهــان او صرفنظــر خواهــد کــرد ».اغلــب جهنمیهــا،
جهنمــی زبــان هســتند! فکرنکنیــد همــه از دیــوار مــردم بــاال
میروند .یک مشــت مقدس را میآورند جهنم به سبب اینکه
آبرو میبردند! اسالم خواهان حفظ آبروی افراد است.
 خبرهــای بــد را هیــچ وقــت در خانــه نگوییــد .تا بــه خانهمیرســد ،میگویــد تصادفــی را دیــدم! نمیخواهــد بگوییــد.
اصــاً خبرهای منفی را در منزل نگویید .شــما را به خدا قســم
میدهــم اینها را رعایت کنیــد زیرا ضربههایی به خانواده زده
میشــود که جبران نمیشود .چیزهای پریشــان کننده نگویید.
به همسر و بچهها آرامش دهید.
 مــردم فکر مــی کنند اولیای خــدا روزی هــزار رکعت نمازمیخواندهانــد کــه ایــن طــوری شــدند .خیــر ،آنها فقــط در اثر
داشتن صفات عالیه به اینجا رسیدند.
 صفات عالیه انسان را  10فرسخ 10 ،فرسخ جلو می اندازد.یک خشم فرو خوردن آدم را از هزار رکعت نماز زودتر به خدا
مــی رســاند .یک دل شــاد کردن و یــک نفر را خوشــحال کردن
انســان را زودتــر به خــدا می رســاند .از اینجا باید شــروع کنیم.
اینجــا را درســت کــن بعد هــزار رکعت نمــاز خــودش میآید،
خودت مشتاق می شوی.
 عمدتــاً بایــد با باطــن خود به خدا برســید! اگر هــزار «قلهــو اهلل» هم خواندی خودت میدانی ،مــن فضولی نمی کنم!
امــا امامان مــا فرمودند با باطن خود زودتر به خدا می رســید.
هنوز باطن را اصالح نکرده نماز هزار قل هو اهلل میخواند ،چه
فایدهای دارد؟
خســته شــدم بس که گفتم این دین ،دین کیفیت است نهکمیــت! مقصودم این نیســت که مســتحبات را انجام ندهیم،
نمازهــای طوالنــی نخوانیــم ،آن بهجــای خــودش ،امــا باید با
باطن به خدا رسید .بعد از همه اینها باید بدانید که رسیدن به
خدا نمــاز هزار «قل هو اهلل» نمیخواهد! هنوز باطن را اصالح
نکرده مرتب دعای کمیل میرود .هنوز بلد نیســت در منزل با
خانواده رفتار کند ،هرســال به عمره مــیرود! چه فایده؟ دین،
مسخره که نیست!

اسماعیل علوی

دبیر گروه پایداری

کتابشناســی شــعبهای از علــم اســت کــه شــامل معرفــی
محتوایــی کتــاب ،مقایســه اختالفــات موجــود در چاپهــا،
تحریرها و نســخهها ،همچنیــن اطالعاتی پیرامــون مؤلفان
کتــاب و میزان دسترســی آنان به منابع و ....اســت که تعیین
ارزش ســندی و محتوایــی یــک اثــر را وجهــه همــت دارد.
کتابشناســی از دیربــاز مــورد توجــه محافــل علمــی بــوده
و عالمــان بویــژه عالمــان دینــی کــم و بیــش بدان اشــتغال
داشتهاند .یکی از ابعاد کمتر شناخته شده شخصیت وجودی
مرحوم حجتاالســام والمسلمین سید عبداهلل فاطمینیا
که در آن تبحر بســیاری داشــته ،کتاب شناســی است ،تا آنجا
که در ایــن ارتبــاط ســفرهای متعددی بــه کشــورهای منطقه
عربی داشــته و بــا چهرههای دانشــگاهی و عالمان برجســته
این کشورها پیرامون این موضوع به محاجه پرداخته است.
حتی از سوی مراکز دانشــگاهی معتبر دنیا همچون آکسفورد
در همین ارتباط دعوت به همکاری شده است .در این ارتباط
با دکتر صباح زنگنه نماینده سابق ایران در سازمان کنفرانس
اسالمی و دارای مســئولیتهای متعدد سیاسی و فرهنگی از
جمله ریاست نمایشگاه کتاب تهران در دهه  ،۱۳۶۰همچنین
معاونــت وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی و ...پیرامون این
ویژگی شــخصیتی مرحوم فاطمینیا به گفتوگو نشستهایم
که حاصل آن پیش رویتان قرار دارد.
ëëیکــی از ویژگیهــای آقــای فاطمینیــا
کتابشناســی ایشــان بــود .مهارتــی کــه
میان بســیاری از عالمان دیــن رواج دارد.
اساســاً کتاب و کتابت از چه جایگاهی در
مجموعه تعالیم اسالم برخوردار است؟
کتابــت بــه عنــوان حامــل فرهنــگ
وعامــل انتقــال دهنــده فکــر و اندیشــه،
در آیــات قــرآن وســنت پیامبــر و ائمــه
از جایــگاه ویــژهای برخــوردار اســت چرا
که هــم حــوادث و هــم مفاهیــم را ثبت
میکنــد .وقتــی یک منبع مکتــوب وجود
داشــته باشــد ،میتــوان بــا کمــک آن،
ســاختار رســم کرد و از آن بــه عنوان یک
ابــزار در انتقــال فرهنــگ از یک نســل به
نســل دیگــر بهــره برد .بــه همیــن دلیل
تعالیــم اســامی تأکیــد دارد کــه فکــر و
اندیشه بهطور دقیق ثبت و ضبط شوند.
در روایتــی آمــده اســت« :ثبــت العلــم
بالکتــاب» یعنــی «علــم را بــه وســیله
کتابــت ثبــت کنیــد ».زیــرا از ایــن طریق
میتــوان علم را به آینــدگان انتقال داد.
تأکیــد اســام بر این اســت که علــم باید
مکتوب شــود تا قابل انتقال به نسلهای
بعدی باشد .البته انتقال فرهنگ و علم
میتواند شــفاهی هم باشــد .امــا کتابت
عالوه بر آنکه موجب میشــود فرهنگ
به نســلهای بعد منتقل شــود ،میتوان
در مــوارد لــزوم صحــت آن را نیــز مورد
ارزیابــی و بررســی قــرار داد .در حالــی
کــه در نقلقولهــای شــفاهی نمیتــوان
موضــوع را مورد ارزیابی و بررســی دقیق
قرار داد .در واقع در کتابت تحریف کمتر
صــورت میگیرد و اگر هم اتفــاق بیفتد،
بــا پیگیری سلســله انتقال نقــل مطالب
قابــل شناســایی خواهد بــود .از اینرو در
کنــار نقــل آیــات و احادیــث ،بــرای آنکه
قابل استناد باشند و بتوان آنها را ارزیابی
کرد بر نوشــتن آیــات قــرآن و کتابت آن
هم بســیار تأکید شــده اســت .بــه نحوی
که گفته میشــود  ۱۰فرد شــاخص کاتب
قرآن بودهاند .البته مدتی به بهانه حفظ
اصالت وحی ،از مکتوب شــدن احادیث
نبــوی جلوگیــری شــد بــا ایــن اســتدالل
کــه احادیث پیامبــر(ص) با آیــات قرآن
اشــتباه گرفته نشود که استدالل ضعیفی
اســت زیرا یکی از مهمترین کاتبان وحی
حضــرت علــی(ع) بــوده و آن حضــرت
تفاوت روایات و آیات را به نحو مطلوبی
آشــکار میســاخت .بــا وجــود ایــن ثبت
احادیــث بــه دلیــل ممانعــت حاکمــان
دچار آفت تأخیر شــد .این بود که برخی
از علما به کارشــناخت احادیث صحیح
از غیــر آن روی آوردند و از جایگاه باالیی
نیز برخوردار شــدند چرا که یقین به یک
روایــت یــا یک حدیــث یا یک ســنت ،در
تدوین احــکام فقهی نقش مهمی دارد.
بــه همین دلیل فصلی در علوم دینی به
وجــود آمد و آن علم شــناخت صحت و
اصالــت احادیث و ثقه بودن راویان آنها
بود.
در چنیــن شــرایطی دو نــوع علــم
جدیــد متولــد شــد یکــی «علــم درایه»،
دیگری هــم «علم رجــال» .اهتمام این
دو علــم دســتیابی به احادیــث از جهت
صحــت و اصالــت مطلــب و سلســله
راویــان آن اســت .در همیــن راســتا نیــز
صنعــت استنســاخ کتــاب هــم بهوجــود
آمد تا نسخههای منحصر به فرد از گزند
تحریف مصون مانند.
ëëبــا توجه بــه توضیحاتــی کــه فرمودید،
آقــای فاطمینیــا چــه موقعیتــی در

نسخهشناسی و کتابشناسی داشت؟
مرحــوم فاطمینیــا و بــرادر ایشــان
مرحــوم محمــد اصفیایــی هــر دو در
زمره قهرمانهای رشــته شــناخت کتاب
و نســخههای خطــی و چاپــی بودنــد.
میتوان این طور گفت که هیچ کتابخانه
و کتابفروشــیای وجود نداشــت که آقای
فاطمینیــا از آن بازدیــد نکــرده باشــد.
اطالعــات ایشــان بهقــدری گســترده بود
کــه گفتــه میشــود هــر کتابــی کــه تــازه
بــه بــازار ارائــه میشــد و ارزش خریــد و
نگهداری داشــت را ایشــان به هر قیمتی
به دســت میآورد .همه کتابفروشهای
کشــور کــه کتابهــای مهــم را عرضــه
میکردنــد ،ایشــان را میشــناختند .آن
مرحــوم در میان کتابفروشــیهای قدیم
در ناصرخســرو و بــازار بینالحرمیــن
شــناخته شــده بــود و اگر کتــاب جدیدی
به دســت کتابفروشهــا میرســید ،فوراً
قضیــه را به اطالع ایشــان میرســاندند.
ایشــان هــم بالفاصلــه در محــل فروش
آن کتــاب حاضــر شــده و کتابهــا را بــه
دقــت مورد بررســی قــرار مــیداد و بعد
از اطمینــان از ارزش محتوایــی ،آن را
میخریــد .گاهــی اتفاق میافتاد ایشــان
وارد یــک کتابفروشــی مهــم میشــد و با
کنار گذاشتن عبا و عمامه مانند یک فرد

عاشــق در میان کتابها به جستوجوی
ُدّر و جواهــر میگشــت و آن جواهرهــا و
مرواریدهــا را یافتــه و کنار میگذاشــت و
آنهــا را خریــداری میکرد .اگــر هم توان
مالــی ایشــان کفــاف نمــیداد کتــاب را
قــرض میگرفت یا مطالب مهم و مورد
نیاز خود را نســخهبرداری میکرد .به هر
حــال ایشــان انــس و عالقه عاشــقانهای
به کتاب داشــت و ناشــران هم که میزان
عشــق و عالقه وی بــه کتاب را مشــاهده
میکردنــد ،حاضــر بودنــد هــر نــوع
همراهی را با ایشان داشته باشند.
ëëآقــای فاطمینیا بــر این کتابهــا نقد و
حاشیههایی هم مینوشتند؟
بلــه مــواردی وجــود دارد ،امــا اغلب
بــه صــورت شــفاهی بیــان میکردند .در
مواردی هنگام مراجعه به کتابخانههای
قاهــره ،بغــداد ،نجــف و دیگــر مراکــز
مهــم فرهنگــی جهــان نقد خــود را بیان
میداشــتند و مســئوالن آنجا را از جهت
وســعت اطــاع و دانــش خــود بــه تحیر
وامیداشــتند .ایشــان اســتعداد عجیبی
در حفظ مطالب کتابها داشتند و آنچه
را کــه میخواندنــد ،حفــظ میکردند .از
ایــنرو اختالف نســخ و منابع را بهخوبی
کشــف و بیــان میکردند .خاطرم اســت
مدیــر کتابخانــه و مجموعــهای فرهنگی

«جمعه الماجد» که فردی عالقهمند به فرهنگ و ادبیات
عرب بود در مقطعی از ایشان دعوت کرد تا به دوبی سفر
کند و از مجموعه آنان دیدار داشته باشد .در آنجا بحثی در
میگیرد و اشکاالت کتابی کمیاب که برای مالحظه ایشان
آورده بودند را بعد از تورق و مطالعه فقراتی از آن ،مطرح
مینماید و میگوید :این نقل قول صحیح نیست و مطلب
صحیح در فالن کتاب وجود دارد .جمعه الماجد که میبیند
استدالالت آقای فاطمینیا قابل تأمل بوده و اطرافیانش
از عهده پاسخگویی برنمیآیند ،دستور به تهیه کتابهای
مورد نظر آقای فاطمینیا میدهد .با تهیه کتابها جمعه
الماجد از تسلط و وسعت و دقت اطالعات آقای فاطمینیا بر
نسخههای کمیاب و خطی مات و مبهوت میماند

آبروی منبر دینی

اهــل منبــر در فرهنگ اســامی منزلت خاصــی دارند.
پیامبــر خــدا صلــیاهلل علیــه و آلــه در ایــن خصــوص
میفرمایــد« :آیــا بــه شــما خبــر دهــم از گروههایی که
از پیامبــران و شــهیدان نبــوده ،ولــی در روز رســتاخیز
مجید جعفرپور پیامبران و شــهیدان به جایگاههای ایشــان در پیشــگاه
الهــی که بر منابــری از نور اســت ،غبطــه میخورند؟»
دین پژوه
گفتــه شــد :ای رســول خــدا ایشــان کیســتند؟ حضــرت
فرمــود« :آنها کســانی هســتند کــه بندگان خــدا را نزد خدا محبــوب میکنند و
خدا را نزد بندگانش محبوب میگردانند ».اصحاب گفتند :محبت خدا بر دل
بندگان افکندن را فهمیدیم ،ولی ندانستیم بندگان را چگونه محبوب خداوند
قرار میدهند؟ آن حضرت فرمود« :بندگان را به آنچه خداوند دوســت دارد،
فرمــان میدهنــد و از آنچــه ناخوشــایند اوســت بــاز میدارند و هــرگاه از آنان
اطاعت کنند خداوند ایشان را دوست میدارد».
اهــل منبــر زمانــی در کار خــود موفــق خواهنــد بــود که بــا علــم و آگاهی و
بصیرت کامل در مورد موضوع بحث ،بر منبر نشســته و ســخنرانی کنند وگرنه
به مقصود نخواهند رسید .دعوت به خدا باید با بینش کامل و اطالع از منابع
موثق صورت گیرد؛ همچنان که قرآن از زبان رسول خاتم صلیاهلل علیه و آله
صی َره اََنا َو َم ِن اتََّب َعنى)؛ من و هرکس که پیرو
می فرماید( :اَ ْد ُعواْ إِلىَاهلل َعلىَ َب ِ
من است با بصیرت و بینایى به سوى خدا دعوت مى کنیم.
تسلط به آیات وحی و رجوع به تفاسیر معتبر ،آشنایی کامل از روایات اهل
بیت علیهمالسالم که در مجامع و کتب معتبر دینی گرد آمده است؛ همانند
نهجالبالغــه ،صحیفه ســجادیه ،اصول کافى و آشــنایی با عالمــان تأثیرگذار و
صاحب اندیشه ،بر یک منبری ضرورت دارد.
درست است که ظاهر خوب یک منبر ،اعم از فنون خطابه ،ظاهر سخنران،
چینش مطالــب ،بهرهگیری از عبارات زیبا و ...به درک مطلب کمک میکند،
ولــی مهمتریــن بخش منبــر ،همان محتوای آن اســت .محتوای منبــر نیاز به

در دوبــی به نــام «جمعــه الماجــد» که
فــردی عالقهمنــد بــه فرهنــگ و ادبیات
عرب بوده و کتابهای خطی را از سراسر
دنیــا بخصوص ایران جمعآوری میکند
و افــراد برجســتهای را هــم دراختیــار
دارد ،در مقطعــی از ایشــان دعــوت کرد
تــا به دوبی ســفر کنــد و از مجموعه آنان
دیــدار داشــته باشــد .در آنجــا بحثــی در
میگیــرد و اشــکاالت کتابــی کمیــاب کــه
بــرای مالحظــه ایشــان آورده بودنــد را
بعــد از تــورق و مطالعــه فقراتــی از آن،
مطــرح مینمایــد و میگویــد :ایــن نقل
قول صحیح نیست و مطلب صحیح در
فالن کتــاب وجود دارد .جمعــه الماجد
که میبیند اســتدالالت آقــای فاطمینیا
قابــل تأمل بــوده و اطرافیانــش از عهده
پاســخگویی برنمیآیند ،دســتور به تهیه
کتابهــای مــورد نظــر آقــای فاطمینیا
میدهد .با تهیه کتابها جمعه الماجد
از تســلط و وســعت و دقــت اطالعــات
آقای فاطمینیا بر نســخههای کمیاب و
خطی مات و مبهوت مانده و همانجا به
ایشــان پیشــنهاد میکند که من حاضرم
تمــام امکانــات عالــی اقامت شــما را در
اینجــا فراهم کنــم تا شــما در هفته چند
روزی به ما ســر بزنیــد و نواقص کتابها
را برطــرف کنید که آقــای فاطمینیا این

پیشنهاد را قبول نکردند.
مــورد دیگــری هــم در مســقط پیش
آمــد .در مالقــات آقــای فاطمینیــا بــا
مفتی اعظم عمان ،آقای شیخ الخلیلی
کــه ازجمله افراد بســیار مســلط بر کتب
نســخ خطــی و ادبیــات عــرب اســت،
وقتی تســلط آقای فاطمینیــا بر ادبیات
عرب را مشــاهده میکند ،بــه وجد آمده
و پیشــنهاد اقامــت در مســقط را مطــرح
میکند تا از فیــض علوم و معارف آقای
فاطمینیــا بهــره ببــرد .وزیــر فرهنــگ
عمان نیز برای ایشــان کارت شــهروندی
صــادر کــرده و خواهــش میکنــد آقــای
فاطمینیا در مسقط بماند.
در واقــع توانمنــدی آقــای فاطمینیا
در شــناخت ادبیات عرب برای یک وزیر
فرهنــگ کشــوری عربــی بســیار جــذاب
بــوده و اعتــراف میکنند تاکنون کســی را
ندیدند که به این اندازه شــناخت نسبت
به ادبیات عرب داشته باشد.
ëëآقــای فاطمینیا ایــن علــوم را نزد چه
کسانی آموخته بود؟
والــده ایشــان آیتاهلل میراســماعیل
اصفیایــی به زبان و ادبیــات عرب عالقه
و تسلط عجیبی داشت .به همین جهت
فهــم عمیقی نیــز از قرآن داشــت .آقای
فاطمینیا در وهله نخســت پیش ایشان

کتاب شناســی دارد و منبری هر چه بیشــتر در این فن تواناتر باشــد ،محتوایی
غنی و مستند خواهد داشت.
کتاب شناســی بــه ارائه مجموعــهای از اطالعــات در مورد یــک کتاب گفته
میشــود که به تفســیر و توصیف و بررســی کتاب میانجامد .کتاب شناســی به
موضــوع مورد تحقیق خود و
محقــق کمک میکند آثار تدوین شــده در زمینه
ِ
گســتره آنها را بشناســد و با دیدن مرزهای پژوهش با بینشــی جامع و توشهای
وافی و کافی ،به سراغ تحقیق خود رود و در زمینه پژوهش ،مسیری رو به جلو،
نه سیری قهقرایی را طی کند.
یکــی از و ّعاظ و منبریهایی که محققانــه و عالمانه منبر میرفت ،مرحوم
حجتاالســام والمسلمین سید عبداهلل فاطمینیا بود؛ ایشان از پژوهشگران
علوم اســامی در حوزه رجال ،کتاب شناســی و موضوع شناسی بود .این عالِم
واعــظ درسآمــوز که شــصت ســال در علوم مختلــف ،موضوع شناســی کرد؛
ِ
اینگونه تأکید میکند :درســت اســت که نسخه شناسی و کتاب شناسی نیاز به
تخصــص زیــادی دارد ،اما از اینها مهمتر و باالتر« ،موضوع شناســی» اســت.
مسأله «موضوع شناسی» بیشتر کار شود و در دانشگاهها و مراکز آموزشی روی
آن کارکنند و تدریس شود .امروز پژوهشگران ،استادان و عالقهمندان به کتاب
و کتابخوانی بیشــتر از شناخت نســخهها و کتابها ،نیاز به شناخت موضوعها
دارند .اینکه در چه موضوعاتی چه چیزهایی نوشــته شــده ،مهم هستند .باید
به اندازه مشتاقان در کتابخانهها ،کالسهای موضوع شناسی تشکیل شود.
او نیز به نیکی از حدیث نبوی آموخته بود ،با نوشتن است که علم ماندگار
میشــود .از ایــن رو ،تصمیــم میگیرد اطالعات گســترده خویــش را در علوم
اســامی که حاصل شصت سال تحقیق بود در قالب کتاب درآورد و در اختیار
عالقهمندان به مکتب اهلبیت علیهم الســام بگــذارد؛ این کتابها عبارتند
از« :نکتههــا از گفتههــا»« ،فرهنــگ انتظــار»« ،فرجام عشــق»« ،یــک نکته از
هــزاران»« ،ارمغان غدیر»« ،شــرح و تفســیر زیــارت جامعه کبیــره» و «نغمه
عاشقی».

تعلیــم دیــده بــود و در مرحلــه بعد نزد
اســتاد مصطفــی تبریــزی تلمــذ کــرده
بــود .بــه غیــر از اینهــا ،دورههــا و رفت و
آمدهــای زیــادی با افــراد کتاب شــناس
داشــت ضمن اینکــه خود نیز هــر کتابی
بــه دســتش میرســید بــا عالقــه و دقت
مطالعه میکرد.
دلیل دیگر تســلط ایشــان بــر ادبیات
عرب مطالعه مســتمر کتــب عربی بود.
این ویژگی موجب تســلط ایشان به زبان
عربی شــده بــود تا آنجــا که قــادر بود به
زبان عربی به شــیوایی صحبت کند و در
محافــل علمی و دانشــگاهی کشــورهای
ســوریه ،لبنان ،مغرب ،تونس ،عربستان
و بقیه کشورها بهراحتی با لحن و گویش
محلی به سخنرانی بپردازد.
ëëآیــا ایشــان نســبت بــه تصحیح نســخ
خطی اقدام کرده بود؟
آقــای فاطمینیــا در تــاش بــود تــا
«دیوان متنبی» از شاعران عرب در قرون
گذشــته را تصحیــح و طبقهبنــدی کنــد.
یکســری تحقیقــات هــم انجــام داد کــه
کامل نیست .دانشگاههای معتبر همانند
آکســفورد هــم بهشــدت دنبــال ایــن کار
بودند و مکاتبات زیادی با ایشان داشتند.
البته ایشان در سکوت کار را دنبال میکرد
که متأسفانه به انجام نرسید.
ëëآقــای فاطمینیــا در ســایر حوزههــا نیز
فعــال بود .در این ارتبــاط هم توضیحاتی
میفرمایید؟
چیزی که بیش از همه ذهن ایشان را
مشــغول کرده بود ،آگاهسازی اجتماعی
از طریــق خطابــه و بیان مســائل بود .به
تعبیــر خــودش نوکــر امــام حســین(ع)
بــود و خدمــت بــه فرهنگ حســینی(ع)
و فرهنــگ تشــیع را وجهــه همــت خــود
قــرار داده بــود ،تــا بتوانــد جوانــان را بــا
اســام و دیــن و مذهب آشــنا ســازد .آن
مرحوم تالش داشــت تا دین را از دریچه
محبــت بــه نســل امــروز معرفــی کنــد.
همچنیــن ایــن موضــوع موجــب شــد تا
زمــان زیادی را صرف تــدارک و مطالعه
بــرای ســخنرانیهای خود کنــد .موضوع
دیگــر شــرح نهجالبالغــه بــود کــه به آن
عنایــت خاصــی داشــت .شــرح صحیفه
ســجادیه نیز که بیشــتر در حوزه اخالق و
عرفان اســت هــم وقت زیادی از ایشــان
میگرفــت .همچنیــن رفــت و آمدهــای
ایشــان بــا مراکــز علمــی و فرهنگــی نیــز
بخشــی دیگر از مشــغله ایشــان بــود .اما
از همــه اینها مهمتر ایجــاد پناهگاه امن
معنوی بــرای جوانان بــود .این موضوع
مــورد قدردانی مردم نیز بــود .کما اینکه
مردم با عشــق و عالقه برای تشییع پیکر
ایشــان آمدنــد و بــدون اینکــه تبلیغاتی
انجام شود ،مردم به صورت خودجوش
آمدنــد و حضــور شــکوهمندی از
حضورشان شکل گرفت که این موضوع
ذخیــره بــزرگ فرهنگــی بــرای کشــور و
تشیع به حساب میآید.
ëëمرحــوم فاطمینیــا گاهــی توصیــه به
خواندن بعضی اوراد و اذکار داشتند برای
رســیدن به مطلوبهایی که برخی افراد و
محافــل آن را در شــأن علمــی یــک عالم
فرهیخته ندیده و نقطه ضعفی برایشــان
قلمداد مینمایند .آیا این طور است؟
اغلــب مطالبــی کــه ایشــان بیــان
میکردند از عمق بوده و آن را لمس کرده
بودند .یعنی تمــام اینهایی که میگفتند
بهصورت وجدانی و شهودی تجربه کرده
بودند در حقیقت ایشان زندگی را محدود
به افق و چهارچوبهای ســفت و سخت
فقهی نمیدانستند .ایشان معتقد بودند
احــکام جزئــی از زندگی هســتند نه تمام
زندگــی .زیــرا زندگــی شــامل معنویــت،
اخــاق ،عرفــان ،تاریخ و ....هم میشــود
بنابرایــن این دعواهــای تاریخــی که بین
فقهــا و عرفــا وجود داشــت ،ایشــان از آن
مرحله عبــور کرده بود .آقــای فاطمینیا
اطالعات فقهی بسیار باالیی داشت ،زیرا
هم بــا مراجع بزرگ ارتباط داشــت ،هم
نزد پدرشــان که یکی از پایگاههای بزرگ
فقاهت بود تلمذ کرده بود .ایشــان اجازه
نقل روایت و حدیث داشت و مراجع قم
و نجــف از ایــن موضوع مطلــع بودند لذا
از ایــن نظــر مشــکل و کمبودی نداشــت.
اما به باور ایشــان آنچــه در جامعه روابط
اجتماعی را میســازد ،اخالق اســت .وی
معتقد بود با محدود بودن در قالبهای
خاص و خشــک و بدون داشــتن اخالق و
مبانی درســت رفتــاری ،جامعه جهنمی
بــدون آرامــش خواهــد بــود .بنابرایــن
چیزهایــی که ایشــان نقل میکــرد مبتنی
بــر برخی روایتها با هــدف تلطیف روح
اجتمــاع و حاصــل تجربه شــخصی خود
او بود.

