
اشاره
ــتاى عيتا الجبل، در  ــال 1364ق  در روس ــيد جعفر مرتضى عاملى در 25 صفر س آيآلاهللا س
ــب خاندان پدرى  اش به  ــهر بيروت؛ واقع در  جنوب لبنان به  دنيا آمد. نس 110 كيلومترى ش

«الحسين ذوالدمعآل»، فرزند زيد، فرزند امام سجاد مى رسد.
وى تحصيالت خود را به  صورت غيررسمى نزد پدرشـ  كه معلم بودـ  آغاز كرد و در 1382ق 
ــة آيآل اهللا بروجردى و  ــفر كرد. در آن جا مدرس ــرف س براى تحصيل علوم دينى به نجف اش
«جامعآل النجف الدينيآل» را براى اقامت برگزيد و به تحصيل علوم دينى مشغول شد. در سال 
1388ق به شهر مقدس قم مهاجرت نمود. در حوزة علميه قم، ابتدا باقي ماندة دروس سطح 
ــپس در درس حضرات آيات زنجانى، فانى، حائرى و  را نزد آيآل  اهللا ميرمحمدى آموخت و س
آملى حاضر شد و همزمان به پژوهش دربارة مسائل تاريخى و عقيدتى شيعه همت گماشت. 
ــال  هاى اقامت در قم ـ مى  توان به  از فعاليت  هاى مهم عالمه جعفر مرتضى عاملى ـ در س
ــيعه، راه اندازى «منتدا» يا «مدرسه علميه  پژوهش در زمينه  هاى مختلف تاريخ و عقايد ش

و  با عالمه  گفتـگ
سيد جعفر مرتضی عاملی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــول، «استاد سيد جعفر مرتضى، آن گونه كه من شناختم»، رويكرد «الصحيح» به  *.  برگرفته از: جعفريان، رس

.سيره رسول خدا

فصلنامه امامت پژوهى 
سال دوم ، شماره 6 

صفحه 25 ـ 7
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ــى ارشد دانشگاه تربيت مدرس  ــجويان دوره كارشناس جبل  عاملى ها» و تدريس براى دانش
ــاوره  هاى تحقيقاتى و تأمين شرايط  ــاره كرد. وى در همين سال  ها از تدريس، ارائة مش اش

مناسب براى تحصيل طالب لبنانى نيز غافل نبود. 
ــتاد اواخر سال 1993م  پس از 25 سال اقامت در شهر مقدس قم، به  سوى موطن خود  اس
ره سپار شد و تالش  هاى علمى، پژوهشى و تربيتى خود را در جنوب لبنانـ  كه آن زمان در 
اشغال اسرائيل بود ـ ادامه داد. وى در اين سال  ها عالوه بر پژوهش در زمينة تاريخ و عقايد 
شيعه و تأسيس مركزى تحقيقاتى در بيروت، به برگزارى جلسات مختلف براى جوانان شيعة 
ــت و از اين راه، نسلى از فعاالن مذهبى در ميان شيعيان لبنان به  وجود  لبنانى همت گماش
آورد. يكى از مهم ترين اقدامات نهادى ايشان در مسير آموزش مبانى اعتقادى، تأسيس حوزة 
علميه  اىـ  در سال 1377شـ  در شهر بيروت است. دفاع پرشور از حريم امامت و واليت و 
تالش مستمر در پاسخ گويى به شبهاتِ مبنايىـ  اعتقادى، از اقدامات درخشان سال  هاى اقامت 

عالمه سيد جعفر مرتضى عاملى در لبنان است. 
مجلدات اولية كتاب الصحيح من سيرآل الرسول االعظمـ  كه به  تعبيرى، مهم ترين اثر استاد 
استـ  ابتدا در سال 1361ش توسط انتشارات اسالمى منتشر شد و انتشار آن در سال  هاى بعد 

ادامه يافت. اين كتاب يك بار نيز حائز عنوان كتاب سال جمهورى اسالمى ايران شد.
ــبختانه هنوز هم ادامه دارد. در  ــيد جعفر مرتضى عاملى خوش ــتاد عالمه س پژوهش  هاى اس
گفتگوى پيش رو از وى دربارة پيشينه و محتواى پژوهش  هايش در حوزة امامت و واليت ائمه 

معصومين و نيز بايسته  هاى اين عرصه پرسيديم. 

برخى از آثار استاد عبارتند از:
1ـ ابوذر ال اشتراكيه ... وال مزدكيه... ؛

2ـ احيوا أمرنا؛
3ـ افال تذكرون! (حوارات فى الدين والعقيدآل)؛

4ـ اإلمام على والنبى يوشع (تاريخ يعيد نفسه)؛
5ـ الجزيرآل الخضراء و مثلث برمودا؛

6ـ  الحياآل السياسيآل لإلمام الجواد؛
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7ـ الحياآل السياسيآل لإلمام الحسن؛
8ـ  الحياآل السياسآل لإلمام الرضا؛

9ـ الزواج الموقت فى اإلسالم «المتعآل» (دراسآل وتحليل)؛
10ـ الشهادآل الثالثآل فى األذان واإلقامآل (شبهات و ردود)؛

11ـ الصحيح من سيرآل اإلمام على؛
12ـ الصحيح من سيرآل النبى األعظم؛

13ـ المواسم والمراسم؛
14ـ الواليآل التشريعيآل؛

15ـ اهل البيت فى آيآل التطهير (دراسآل وتحليل)؛
16ـ حديث اإلفك؛

17ـ رّد الشمس لعلّى؛
18ـ ظالمآل أبى طالب (تاريخ و نقد)؛
19ـ ظالمآل أم كلثوم (تحقيق و دراسآل)؛
20ـ على والخوارج (تاريخ و دراسآل)؛

21ـ الغدير والمعارضون أو عواصف على ضفاف الغدير؛
22ـ كربال فوق الشبهات (حديث عن التشكيك والمشككين)؛

23ـ لست بفوق ان اخطئ من كالم على؛
24ـ مأساآل الزهرا (شبهات و ردود)؛

25ـ مختصر و مفيد (أسئلآل و أجوبآل فى الدين و العقيدآل)؛
26ـ مراسم عاشوراء (شبهات و ردود)؛

27ـ موقف علّى فى الحديبيآل؛
28ـ ميزان الحق.
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گفتگو

 آثار حضرتعالى طورى با مباحث امامتى آميخته است كه جدا كردن آثار امامتى 
از غير آن كار ساده  اى نيست؛ به همين خاطر از شما درخواست مى  كنيم كه مهم  ترين 

آثار خود در موضوع امامت را اجماالً معرفى بفرماييد.
عالمه سيد جعفر مرتضی: الزم است به  عنوان مقدمه نكته  اى را متذكر شوم؛ در دين اسالم 
امام و پيامبر شخصيت  هايى منزوى از مردم و زندگى آنان نيستند؛ طورى كه از مردم خواسته 
ــده باشد كه فقط تقديس شان كنند و به آنان تبرك جويند. امام و پيامبر اين  گونه نيستند  ش
ــند و مردم فقط امر و نهى  هايشان را دريافت كنند؛  ــته باش ــى قرار داش كه در جايگاه مقدّس
جايگاهى كه نزديك شدن به آن براى مردم ممنوع باشد؛ مگر اين كه بخواهند اظهار كوچكى 
ــانـ  كه فرصت كوتاهى براى نگاه كردِن  ــراقات فرشته  گونة ايش ــوع نمايند يا از اش و خش
ــت پرده  هاى خفا باز گردند  ارادتمندانه ايجاد مى  كند ـ بهره ببرند و خيلى زود دوباره به پش
و در پوششى رازگونه مخفى شوند. اين  گونه نيست كه پرده  هايى از ابهام و معما در اطراف 
ــته باشند. آن  ها خود را در جنگل  هاى تودرتوى توهم و خيال پنهان  امام و پيامبر وجود داش
نكرده  اند؛ بلكه امام و پيامبر مردان تالش و كوشش هستند؛ با مردم زندگى مى  كنند؛ براى 
مردم زندگى مى  كنند؛ بين آن  ها به  سر مى  برند و حتى مى  توان گفت به نزديك  ترين شكل 
ممكن ميان مردم هستند. مردم آن  ها را مى  بينند و مستقيماً و بدون هيچ واسطه  اى با ايشان 
تعامل مى  كنند و هر ريز و درشتى را از آن  ها فرا مى  گيرند و تمام حركات و سكنات شان را به 
دقت از نظر مى گذرانند. مى  توان گفت به همين دليل است كه خداوند آنان را اسوه و پيشوا 
ــت و چون از هر عيب و نقصى كه موجب خجالت شان شود مبّرا هستند، چيزى  قرار داده اس
ــاير مردم  را از مردم مخفى نمى  كنند؛ مگر آن چه را خداوند مخفى كردن آن را بر او و بر س
واجب فرموده باشد كه البته اين پنهان كردن هم از سر تعّبد و ديانت است و با هدِف حفظ، 

مصونيت و سالمتِ عمومى جامعه صورت مى  گيرد.
ــّفاف امام يا پيامبر، الزمة مأموريت ايشان در جامعه است. مأموريتى  اين حضور دائمى و ش

كه مى توان از آن با اين تعابير ياد كرد: 
ــى مردم به خير ، صالح، موفقيت  ــت؛ اصالح و رتق و فتق امور جامعه؛ راهنماي ــت ام هداي
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ــازى براى جلوگيرى از تجاوز اشرار و اوباش؛ تربيت شخصيت مردم  ــتگارى؛ زمينه  س و رس
ــوند و از طغيان  ــلط ش ــه بتوانند رفتار خود را كنترل كنند و به نفس خود مس ــه  اى ك به  گون
هوس  ها، شهوات و غرايزشان جلوگيرى كنند و آن  ها را در مسير خير و صالح به  كار گيرند؛ 
ايجاد امكانات و مقدماتى كه مردم در ساية آن بتوانند آينده  اى درخشان و پربار را پايه  ريزى 
ــان و فراوان است و برترين و ارزشمندترين  كنند؛ آينده  اى كه خيرات و بركات در آن جوش
اهداف در آن محقق مى  شوند؛ آينده  اى كه شيرين  ترين و روشن  ترين آرزوها در آن به وقوع 

مى پيوندند.
ــود را از زندگى مردم دور  ــان از عالمى ديگر آمده بودند يا اين كه خ ــر انبيا و اوصياى ايش اگ
مى  كردند، امر به الگوپذيرى و تبعيت بيهوده بود و معناى واقعى تأّسى و موجوديت و تأثير 
ــيب  ــايد آن  ها هم با فراز و نش آن نيز از بين مى  رفت؛ زيرا اين احتمال پيش مى  آمد كه ش
ــد؛ يا اين كه در  ــد و در بخش  هايى از زندگى آنان هم معايبى پيش آمده باش ــى كرده   ان زندگ
مسائلى دچار لغزش شده باشند و امكان اطالع از آن براى مردم فراهم نبوده است. اّما حضور 
ــگى و همراهى آنان با مردم ـ حتى در ريزترين جزئيات زندگي شان ـ مانعى است در  هميش

برابر تهمت  هايى كه هيچ توجيهى ندارند و در نهايت تهمت  زنند گان را رسوا مى  كند.
هم چنين از آن جا كه بنا بوده است انبيا و اوصيا با تكبر مستكبرين و طغيان هوس  هاى مردم 
ــت كه[ دشمنانشان زياد مى  شوند و با  ــتن حصار شرع مقابله كنند، ]طبيعى اس و نيز شكس
ــمنى با انبيا  ــانى را به تمّرد، مقاومت و دش ــياطينى روبه  رو مى  گردند كه از درون، هر انس ش
فرا مى  خوانند.  از سوى ديگر تهمت زنندگان و كارشكنان هم فراوان مى  شوند و به همين 
خاطر نسبت به هرچه از جانب انبيا رسيده باشد ايراد فراوان گرفته خواهد شد و اهل باطل 
ــته باشند براى مقابله با انبيا به  كار مى  گيرند؛ از هيچ دروغى كه بشود  هرچه را در توان داش
منتشر كرد يا حادثه  اى كه بشود وارونه جلوه داد يا آيه و روايتى كه بشود معنا يا اساس آن 

را تحريف كرد، فروگذار نكرده  اند.
ــى و مالى  اش و  ــى  هاى سياس ــان و هوس  هايش، سركش ــت] هرجا كه انس ــوان گف [مى  ت
ــتم  هايش حضور دارند، پيامبر يا امام هم حضور دارد تا مقابل آن  ها  زورگويى  ها و ظلم و س
ــير صحيح زندگى قرار دهد.  اين حضور مؤثر و قاطع باعث شده  ــتد و انسان را در مس بايس
است كه مباحث امامت، شئون امامتى و حتى شخصيت و زندگى امام و پيامبر هميشه هدف 
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حيله  ها و حمله  هاى دشمنان باشد. به همين دليل الزم است هر محقق مسئولى، با اَشكال 
ــيعه پر  مختلف تحريف، تقلب و تهمت مقابله كند. علت اين كه مى  بينيد تأليفات علماى ش
ــت از بحث  هايى كه به نوعى پاسخ به اين حمالت و تجاوزات است و ميراث شيعه را از  اس
ــت. در جاى  جاى نوشته  هاى من هم مباحث زيادى در پاسخ  آن پاك مى  كند نيز همين اس

به اين حمالت به  چشم مى  خورند.
اما در پاسخ به اين سؤال كه پرسيديد: مشخصاً در موضوع امامت چه كتاب  هايى نوشته  ام، 
ــت بفوق أن  ــود از كتاب  هاى أهل البيت فى آيآل التطهير ، الغدير و المعارضون ، لس مى  ش

أخطئ، الواليآل التشريعيآل و ... نام برد.

 بخشى از آثار حضرتعالى مانند : الحياة السياسية لإلمام الرضا، ماساة الزهرا
ــم و المراسم، ابن عباس و أموال البصرة، أبوذر ال إشتراكية و ال مزدكية،  ، المواس
الوالية التشريعية، كربال فوق الشبهات و ... با انگيزة پاسخ به يك شبهه، يك توهين و يا 
يك هجمه به كيان تشيع تأليف شده  اند؛ لطفا در مورد اين انگيزه براى امامت  پژوهان 

و مخاطبان خاّص اين مجله توضيح بفرماييد.
عالمه سيد جعفر مرتضی: شايد جوابى كه به سؤال قبل دادم براى پاسخ به اين سؤال 
ــود اين نكته را هم اضافه كرد كه شبهه، در حقيقت همان باطلى  ــد؛ اما مى  ش نيز كافى باش
است كه به ظاهر و زيور حق آراسته و عالمات و ظواهر حق به آن داده شده است؛ به  طورى 
ــت و اين امر، مهارت متقلبان را نشان  ــخيص آن دشوار اس ــيارى از مردم تش كه براى بس
مى  دهد. شبهه مانند درهم و دينار تقلبى است كه جنس واقعى آن پست و بى  ارزش است؛ 

اما به  گونه اى رنگ شده كه آن را شبيه فلزات گران قيمتى چون طال و نقره كرده است.
چنين تقلب  هايى معموالً نسبت به اشيا و مسائلى صورت مى  گيرند كه مورد توجه و رقابت 
هستند و در رشد، تكامل و پيشرفت نقش حياتى دارند. زمينه  هاى اعتقادى و ايمانى هم كه 
ــر تأثير به  سزايى دارند، از جمله مواضعى  در موضع  گيرى  ها، اخالقيات، زندگى و اهداف بش
ــتان تالش دارند تا در آن دست به تقلب و فريب كارى بزنند؛  ــت كه طمع  كاران و هواپرس اس
چون زمينه  هاى اعتقادى بسيار مهم و از جمله مسائلى هستند كه به  ناچار  هركسى به شكلى 
ــت اندركاران و آگاهان را وا مى دارد كه  ــر و كار دارد. همين اهميت فوق  العاده، دس با آن س
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ــه اقدامات خصمانة اهل باطل را عليه حق و اهل حق زير نظر بگيرند؛ اقداماتى كه  هميش
عقيده، فكر و ايمان آن  ها را مورد هدف قرار مى  دهد.

ــكارى، تحريف، هتك حرمت، كوچك كردن و  ــد با تمام تالش  هايى كه در زمينة خراب  باي
ــات بر وجدان مردم صورت مى  گيرد، مقابله نمود؛ چون فرصت دادن  بى  تأثير نمودن مقدّس
به دشمن در اين زمينه به  معناى اجازه دادن به او براى نابود كردن آثار خير و صالحى است 
كه  ماية حفظ مرزهاى دين و تشّيع از تجاوز دشمن است.  همين موضوع اهل فكر و قلم 
را وادار مى  كند تا با هوشيارى در مقابل اين خطر بايستند و براى دفع آن تالش كنند. اهل 
فكر و قلم مدافعان، رهبران، حاميان و مرزبانان فكرى و ايمانى اين امت  اند و هوشيار نبودن  

آن  ها به  معناى كوتاهى در حق كيان اسالم است و اين يعنى نابودى دين و تشيع.

  بيش تِر آثار شما ناظر به ضرورت و نياز جامعه هستند؛ اگر امروز بخواهيد با همين 
نگاه تأليف كتابى را شروع كنيد، كدام موضوع و زمينه را ضرورت و نياز جامعه مى  دانيد؟
عالمه سيد جعفر مرتضی: مشكلى كه از آن رنج مى  بريم اين است كه وقتى مى  خواهيم 
ــى صورت دهيم،  ــراى مردم كار فرهنگى انجام دهيم يا در زمينة تربيتى و اخالقى تالش ب
ــاخته و پرداختة فكر خودمان ارائه مى  كنيم و به ناحق ـ صراحتاً يا تلويحاً ـ  نهايتاً كارى س
ــبت مى دهيم. در صورتي كه آن چه بايد منتشر شود، تعاليم اسالم و عقايد و  آن را به دين نس
ــتورات آن است؛ يعنى همان مضامين آيات قرآن و فرمايشات معصومينكه توسط  دس
متخصصان دين استخراج مى  شوند. در واقع اين تعاليم كه با معناى قداست آميخته  اند، روح 

عبوديت، تسليم و آرامش را در مردم تثبيت مى  كنند.
در مقابل، آن چه ساخته و پرداختة ذهن ماست ارزشى ندارد؛ چون هيچ عبوديت و قداستى را 
ــت و ما را به مقام تسليم نمى  رساند؛ هرچند  در بر ندارد و به همين دليل آرامش   بخش نيس
ــخصى براى مردم ساده  لوح اعجاب  آور باشند يا موجب پسند و  ــت اين نظرات ش ممكن اس

رضايت افراد غيرمطلع نسبت به امور دينى هم بشوند.
ــيرى معصومينو نيز از  خالصه اين كه ما بايد از طريق آيات محكم قرآن و روايات تفس
ــان، مردم را با اسالم آشنا كنيم؛  راه ارائة روش زندگى آن حضرات و زيبايى  هاى كالم ايش
چون اين روش برگرفته از خود آن حضرات است؛ فرموده  اند: اگر مردم زيبايى  هاى كالمشان 
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را بشناسند از آنان پيروى مى  كنند.
اين نكته هم قابل توجه است كه همان  طور كه الزم است بين مردم و الگوهاى عملى  شان 
ـ كه معصومينهستندـ  رابطة قلبى ايجاد كنيم، الزم است بين مردم و قرآن (مضامين، 

معانى، لطايف و اهداف آن) نيز رابطه  اى قلبى ايجاد كنيم.
ــئون زندگى انسان نظر دارد و حتى در جزئيات امور هم همراه  ــالم به تمام ش از آن جا كه اس

مردم است، اين به  معناى ضرورت تحقيقات فراوان در اسالم و دقت نظر در آن است.
در اين جا اصلى است كه بايد تمام فروع به آن منتهى شود و دريايى است كه تمام نهرها بايد 

به آن بريزند: اصل «امامت». 
ــان تحقق  ــمة معرفت و الهامـ  در انبيا و اوصاى ايش ــوايى و چش اصِل امامتـ  يا همان پيش
ــتند و تنها ايشان راه مستقيم، درست و  ــانى كه راهنماى حق و دين هس مى  يابد؛ همان كس
اصلى  اند. اين همان چيزى است كه بايد همت گذاشت و مردم را به آن راهنمايى كرد و بين 
آن  ها با اين اصل ارتباط برقرار كرد؛ چون امام چشمة زاللى است كه سيرابشان مى  كند و به 
ــى است كه آن  ها را از زشتى  ها بازمى  دارد و  ــان جانى دوباره مى  بخشد. امام همان كس روحش
بال را از آن  ها دور مى  كند. ائمهپناه گاهى براى حل مشكالت و عبور از معضالت هستند.

ــت كه امامت، ِصرف تصورات مجرد و مفاهيم  البته در معرفى امام به مردم بايد توجه داش
ذهنيه نيست؛ بلكه مسئله  اى واقعى و خارجى است كه در تمام جزئيات زندگى همراه انسان 
است و در او تأثير مى  گذارد. امامت راه زندگى و روش زيستن است. امامت همه جا با انسان 
حضور دارد؛ حتى زمان  خوردن و  آشاميدن؛ خريد و فروش؛ حضور در كنار همسر يا فرزندان؛ 
ــت، اقتصاد و تربيت؛ جنگ و صلح و خالصه در تمام  ــب و روز؛ سياس بيدارى و خواب؛ ش
شئون؛ چه شئون مهم و حياتى و چه شئون كوچك و كم  تأثير. پس موضوع امامت بايد در 
تمام بحث  ها، سخنرانى  ها و كتاب  ها وجود داشته باشد؛ چون مردم همان  طور كه به آب، غذا 

و هوا نيازمندند، به معنا و مفهوم امامت هم نيازمندند.

 از جمله مبانى شما در تحليل تاريخ اسالم  كه در بخِش مدخٌل لدراسة السيرة 
و التاريخ به آن اشاره فرموده ايد، اين است كه پژوهش گر تاريخ بايد به برخى علوم ديگر 

نيز اشراف كافى داشته باشد؛ در رابطه با اين مبنا توضيح بفرماييد.
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ــاتى سر و كار دارد كه  عالمه سيد جعفر مرتضی: وقتى پژوهش گر تاريخ اسالم با گزارش
داللت  هاى مشخص دارند و او مى بايست صحت و سقم آن را معين كند، نياز به ابزارى دارد 
كه به او چنين امكانى را بدهد. مثًال فرض كنيد او با گزارشى سر و كار دارد كه با سند متصل 
ــأن نزول خاصى براى آيه  ايست و از طرفى نسبت دروغ، كفر،  ــده و متضمن ادعاى ش نقل ش
دزدى يا فراموشى در نماز به پيامبر يا وصى پيامبرى هم مى  دهد و نيز مى  گويد فالن شخص 
از مردم عادى به او اعتراض كرد و تمام اين ماجرا هم در فالن سرزمين اتفاق افتاده است كه 
زير مجموعة هند يا مثالً فارس است. اين محقق تاريخ بايد در مورد تك  تك اين موضوعات 
تحقيق كند؛ اوًال بايد در مورد سند تحقيق كند؛ شايد در سلسلة سند، شخص مجهولى باشد يا 
كسى باشد كه به دروغ  گويى شهرت دارد. در مرحلة بعد بايد در آيه  اى كه شأن نزول خاصى 
براى آن ادعا شده، دقيق شود؛ شايد در سوره  اى باشد كه مثًال پنج سال قبل يا بعد از آن تاريخ 
نازل شده است. پس از آن بايد در روايتى كه به پيامبر يا وصى ايشان نسبت داده شده توجه 
كند و چون با دليل قطعى، عصمت پيامبران برايش ثابت شدهـ  و مى  داند كه شيطان بر پيامبر

ــود و هيچ سهو و اشتباهى از او صادر نمى  شودـ  در نتيجه ضعف و سستى  ــلط نمى  ش  مس
اين روايت بيش تر مى  شود. هم چنين وقتى برايش مسلّم شد كه شخصى كه ادعاى اعتراض 
او در اين روايت آمده است، قبل از آن تاريخ فوت كرده يا اين كه در آن تاريخ هنوز متولد نشده 
بوده يا اصالً پيامبر را در طول زندگى  اش نديده است، باز ضعف روايت بيش تر برايش روشن 
مى  شود؛ يا مثالً اگر برايش ثابت شد جايى كه روايت از آن سخن مى  گويد مكه است، نه هند 
و يا فارس ـ  يعنى حجاز محل وقوع حادثه بوده است ـ پس از اثبات همة اين امور  بايد اين 

روايت را رد كند يا آن را به كذب و جعلى بودن محكوم كند.
ــگر در مثل چنين روايتى نيازمند علم رجال، علوم  ــد كه پژوهش  با اين توضيحات معلوم ش
قرآنى، علم كالم و جغرافيا و ساير علوم است؛ در حالى كه اين تنها يك روايت است و چه 
بسا روايتى شامل مسائل ديگرى هم باشد؛ مثًال به علم پزشكى مرتبط باشد و ادعا كند كه 
ــت يا به علم انساب مرتبط باشد و بگويد معاويه پسر  ــيدن آب موجب درمان جذام اس نوش
عبدالملك مروان است. هم چنين است ارتباط روايت به ساير علوم مانند عروض، فقه و... .

در نتيجه پژوهش گر بايد سعة علمى داشته باشد؛ به  طورى كه علمش شامل علومى كه احيانًا 
در روايات هست هم بشود تا در صورت نياز با اشراف بر آن علوم بتواند حقايق را كشف كند.
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ــالم و اعتقادات   از آن جا كه بدون ترديد حضرتعالى از صاحب نظران تاريخ اس
ــتيد، ارتباط بين امامت  پژوهى و تاريخ  پژوهى را چگونه و  ــالمى در عصر حاضرهس اس

كدام يك را پيش  نياز ديگرى مى  دانيد؟
عالمه سيد جعفر مرتضی: ضمن پاسخ به سؤال اول به اين سؤال هم پاسخ دادم.

ــالم نياز به كارى در حد  ــى از مصاحبه ها فرموده  ايد: «... در تاريخ اس  در يك
اجتهاد هست...»؛ در مورد اين جمله كمى توضيح بفرماييد.

عالمه سيد جعفر مرتضی: روش تعامل با روايات تاريخى فرقى با روش تعامل با ساير 
ــيرى و ...) ندارد. محقق در روايت فقهى نياز به  روايات (مانند: روايات فقهى، اعتقادى، تفس
بحث سندى و داللى دارد؛ نيازمند ترجيح بين روايات يا جمع رواياِت به ظاهر معارض است 
و بايد روايت را بر قرآن يا بر مسلمات فقهى، اعتقادى، پزشكى و ساير علوم عرضه كند. در 
مورد روايات تاريخى هم كه واقعه  اى را نقل مى  كند يا مسأله  اى را به پيامبر يا امام يا عالمى 
نسبت مى  دهد نيز مسأله به همين شكل است؛ وقتى قرآن به واقعه  اى اشاره مى  كند، محقق 
ــخص كند. او نيازمند جست جو در احاديث  ــوره يا آيه را مش تاريخ بايد زمان و مكان نزول س
ــت و بايد با دقت آن احاديث را بر آيه منطبق كند. گاهى نياز به جست جوهاى  ــيرى اس تفس
ــارات و خصوصيات زيادى كه در آن  ها نهفته  ــراوان و عميق دارد تا به اهداف آيات و اش ف
ــا احاديث نقل شده در كتاب  هاى حديثى حاكى از رويدادى باشند  ــت دست يابد.  چه  بس اس
كه مرتبط به تاريخ يك شخص يا گروه باشند يا اين كه در آن  ها اشاره به مسأله  ا ى اصولى، 
فقهى، اعتقادى و يا غير آن باشد. بسيارى از اتفاقات متضّمن حكمى شرعى است كه شايد 
معارض با ادلة فقهى باشد يا اصالً در تناقض با آن باشد يا موافق يا مخالف  قاعده  اى باشد. 
بسيارى از رويدادهاى تاريخى به نكته  اى از نكات اعتقادى اشاره دارند يا مرتبط با يك رفتار 
ــا تصديق يك واقعة تاريخى نيازمنِد  ــى اقتصادى يا تربيتى هستند.  چه  بس اخالقى، سياس
شناخت حق و باطل در پرتو يك مسألة اصولى يا فقهىِ نقل شده در روايات باشد و يا اين كه 
نياز به مراجعه به ادلة آن مسأله و اجتهاد باشد تا بتوان نظر درست را از نادرست و نقل سالم 
ــخيص داد. خالصه اين كه ممارست محّققانه در  ــاختگى و تحريف  شده تش و محكم را از س
روايات مشخص مى  كند كه در بسيارى از موارد پژوهش گر بايد در تحقيقاتش از ابزار اجتهاد 
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براى يافتن حق و حقيقت استفاده كند.

ــيرى  اى كه به  رشتة   كتاب حقائق هامّة حول القرآن الكريم و كتاب  هاى تفس
تحرير درآورده  ايد، گواه مطالعاتِ قرآنى حضرتعالى است؛ به  نظر شما آيا تفسير صحيح 
قرآن نيازمنِد اطالعاِت دقيق تاريخى است؟ يا بالعكس، با داشتن فهم صحيح از قرآن 
است كه مى توانيم تاريخ را بهتر بفهميم؟ كدام  يك را ترازوى سنجش صحت و سقم 

ديگرى مى دانيد؟
ــت؛ بلكه مشرف بر تمامى كتاب  ها و  عالمه سيد جعفر مرتضی: قرآن كتاب تاريخ نيس
متونى است كه به ما رسيده است؛ خواه اين متون تاريخى باشند يا فقهى يا اعتقادى و يا ساير 
ــرآن بر تمام افكار، رفتارها، موضع  گيرى  ها، ارزش  ها، عقايد، روش  ها و خالصه  موضوعات. ق
بر همه  چيز هيمنه و برترى دارد. قرآن است كه بر آن  ها حكم مى  راند و معيار صحت و سقم 
آن  هاست و بدون شك هرچه در تعارض با قرآن باشد دروغ و باطل است. البته آن چه به صراحت 
در قرآن مطرح نشده و در ساير متون نقل شده است، اگر با مالك  هاى قرآنى سازگارى داشته 
باشد و از نظر قرآن شرايط قبول و پذيرش را دارا باشد، مورد اعتماد قرار مى  گيرد. آن دسته از 

متونى كه اين چنين شرايطى را دارا نيستند به دو دسته تقسيم مى  شوند:
ــتة اول: آن بخش از روايات تاريخى كه با اصول و ضوابط قرآنى تعارض و تناقض دارند؛  دس
مثًال اين موارد از اصول  قرآنى هستند: عصمت انبيا؛ طهارت مطلق اهل بيت نبوتاز هر 
پليدى و عيب و نقص؛ عدم جواز نسبت دادِن ظلم و جهل به خداوند؛ هيچ چشمى خداوند را 
درك نمى  كند، اما او چشم  ها را درك مى  كند؛ خداوند غفور، رحيم، عادل و حكيم است و... حال 
اگر روايتى كارى را به انبيا نسبت دهد كه با عصمت ايشان منافات دارد يا چيزى را كه منافى 
طهارت اهل بيتاست به ايشان نسبت دهد يا بگويد كه خداوند در دنيا يا آخرت ديده مى 

شود و... در ساختگى و دروغ بودنش شكى نيست؛ چون با ضوابط قرآنى تعارض دارد.
دستة دوم: رواياتى  كه مضمون آن  ها با محكمات قرآن تناقض ندارد و با هيچ  يك از اصول، 
ضوابط و قوانينى كه خداوند وضع فرموده در تعارض نيستند؛ چنين رواياتى محكوم به بطالن 
نيستند؛ بلكه در محدودة احتماالت باقى مى  مانند و طبق روال طبيعى در مورد آن  ها تحقيق 
مى  شود و مطابق روش عقال در چنين مواردى، قرائنى بر نفى يا اثبات مضمون آن ارائه مى  شود.
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ــراف به  ــوان يكى از صاحب نظرانِ عرصة امامت  پژوهى  بفرماييد كه اش  به  عن
بحث  هاى قرآنى تا چه حد در پيشرفت كسانى كه در زمينة موضوعات امامتى فعاليت 

مى  كنند مؤثر است؟ 
عالمه سيد جعفر مرتضی: شكى نيست كه قرآن كريم اصول و ستون  هايى را كه بناى 
ــود را بنيان نهاده است و اگر مردم در آيات قرآن دقت  ــتوار مى  ش عظيم امامت بر آن  ها اس
مى  كردند و به  دور از تعصب و با انصاف به آن مى  پرداختند، قطعاً هر شكى از بين مى  رفت و 
راه هدايت از راه گمراهى براى همه آشكار مى  شد و در اين صورت بود كه همه به ريسمان 

محكم الهى ـ كه جدايى و انقطاعى ندارد ـ چنگ مى  زدند كه خداوند شنوا و داناست.
 اين مسلم است كه خداوند تبارك و تعالى درهاى هدايت را از جهات گوناگون بر روى مردم 
گشوده است. كسى كه نمى  تواند به  راحتى از شرّ شبهه  هاى امامتى كه هواپرستان، گمراهان 
ــود، خداوند براى او درهاى مختلفى گشوده  ــكريان شيطان ايجاد مى  كنند خالص ش و لش
است كه بتواند از يك يا چند در، از آن شبهه خارج شود؛ درهايى كه هركدام او را به مفهوم 
صحيح امامت و چشمة معرفت حقيقى مى  رسانند. مثًال ممكن است براى كسى شبهه ايجاد 
ــان اجازه  ــود كه پيامبر، اميرالمؤمنينرا وصى خود قرار ندادند؛ زيرا زمان رحلت  ش ش
نفرمودند چيزى به اين مضمون نوشته شود! براى چنين شخصى، حديث غدير و بيعتى كه 
مردم در حضور پيامبر با اميرالمؤمنيننمودند، درى است كه مى  تواند به واسطة آن از 
اين شبهه به سالمت خارج شود. اگر شبهات ديگرى مانع خروج او از اين در شوند، مى تواند 
از درِ حديث « ثقلين» خارج شود و اگر باز نتوانست، از درِ آية «خاتم  بخشِى اميرالمؤمنيندر 

ركوع» خارج مى  شود و درهاى ديگرى كه به  شمارش نمى  آيند.
نسبت به بسيارى از شبهات و مشكالتى كه انسان با آن  ها مواجه مى  شود، مى  توان همين 
ــرايط و فرهنگش  ــانى مى  تواند آن چه را كه با طرز فكر، حاالت، ش نكته را گفت كه هر انس

تناسب دارد پيدا كند.
نكتة قابل اشاره در اين جا اين است كه خداوند تبارك و تعالى در تدبير امور بندگانش رحيم، 
مهربان، حكيم و عليم است و در صدد اين نيست كه درهاى رحمتش را ببندد و مردم را بين 
بهشت و جهنم مخيّر فرمايد؛ عده  اى را به بهشت ببرد و ابايى نداشته باشد و عده  اى را هم 
ــد. خداوند تبارك و تعالى با مردم با مدارا، رحمت و صبر  ــته باش به جهنم بريزد و باكى نداش
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برخورد مى  كند؛ حاالت آن  ها را از قّوت به ضعف، از مرض به عافيت، از راحتى به سختى، از 
نيازمندى به بى  نيازى و از تنگنا به گشايش تغيير مى  دهد؛ به آن  ها زمان و فرصت بيش ترى 
ــوند؛ مى  شنوند و  ــوند و پراكنده مى  ش مى  دهد. مردم در اثناى عمر طوالنى خود جمع مى  ش
ــتى و دشمنى مى  كنند؛ مى  جنگند و  مى  بينند؛ ايراد مى  گيرند؛ بحث و گفت گو مى  كنند؛ دوس

صلح مى  كنند؛ به اين اميد كه شايد دلهاي شان برگردد و سختى  شان به نرمى بدل شود.
شايد بتوان گفت كه همين مدارا با مردم، علت نيامدن نام اميرالمؤمنيندر قرآن باشد؛ چون 
ــدند. شايد همين  ــده بود و مردم او و امامتش را انكار مى  كردند، از دين خارج مى  ش اگر ذكر ش
نكته علت تقديم آية «اكمال» بر آية «تبليغ» باشد؛ چون ارادة الهى به اين تعلق گرفته است 

كه قرآن مرجع همه، مانع پراكندگىِ امت و نقطة وصل همة گروه  ها و فرقه  ها باشد.
ــوى حق دارد و آنان را به  ــيارى در هدايت مردم به  س خالصة مطلب اين كه قرآن اهميت بس
ــت؛ آياتى كه در نهايِت روانى، سادگى و استوارى هستند.  تدبّر در آياتش ترغيب فرموده اس
ــت؛ معانى  اى كه در نهايِت دقت  قرآن مردم را به تدبّر در معانى  اش نيز ترغيب فرموده اس
ــتِن قلب صاف، مذاِق برتر و نفِس پاك و طاهر، تدبِّر، تمرين  و لطافت  اند. الزمة اين كار، داش
و دقت بيش تر در آيات است كه نتيجة آن بهره  مندى هرچه بيش تر از علوم و بحث  هاى قرآنى 
 ،است. تدبّر در قرآن و انس با آن، به پِژوهش گر توان مضاعفى براى فهم كلمات معصومين
ــان و نكات دقيق آن كلمات مى  دهد و به وى قدرتى مى  بخشد كه هر آن چه در  اهداف ايش

چهارچوب موضوع امامت و شئون آن، در كالم و رفتار معصومين مى  يابد بهتر بفهمد.

 با توجه به اين كه حضرتعالى در تأليف كتب تفسيرى هم ورود پيدا كرده  ايد، 
روش تفسيرى خود را معرفى بفرماييد. 

عالمه سيد جعفر مرتضی: كتاب  هايى كه از من در موضوع تفسير به  چاپ رسيده ، در واقع 
درس  هايى براى جوانان بوده كه به  صورت كتاب درآمده  اند؛ نه آن كه به  صورت تخصصى وارد 
تأليف كتب تفسيرى شده باشم. در اين كتاب  ها سعى كرده  ام به ظاهر آيات توجه كنم و با 
ــعار و متون و توجه به تفاوت بين الفاظ مترادف به نكات و  ــتعمال عرب در اش مراجعه به اس

لطايفى در آيات دست پيدا كنم.
ــت ندهم. مثًال در موضوع حضرت آدم ــعى كرده  ام روايات را هم از دس عالوه بر اين س
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قرآن مى  فرمايد: فعصي آدم ربّه فغوي؛ روايات هم فرموده  اند كه ايشان از درخت حسد 
ــعى كرده  ام مقصود از آية قرآن را در كنار آن روايت بفهمم. اولين  تناول كرد. من اين جا س
ــؤال اين است كه حسادت حضرت آدمبه چه كسى و به چه چيزى بوده است؟ پس  س
ــتند  ــت در روايات مى  يابيم كه افراد مورد نظر، پيامبر و اهل بيِت آن حضرتهس از دق
ــؤال بعدى اين است كه  ــت. س و موضوع مورد نظر هم، مقامات اختصاصى آن حضرات اس
ــت كه  ــخ اين اس ــادت چه معنايى دارد؟ پاس با توجه به مقام عصمِت حضرت آدمحس
شخصيتى مثل حضرت آدمكه از كمال عقل و حكمت برخوردار است، طبيعى است كه 
طالب همة كماالت باشد و از آن جمله مقامات كمالية محمد و آل محمداست. ايشان 
آرزو كردند كه اى كاش در رتبة محمد و آل محمدمى  بودند و اين تمّنا در واقع كمالى 
است براى حضرت آدم؛ اما از آن جا كه مقامات محمد و آل محمدويژة آن حضرات 
ــلب مقام تفّرد و اختصاص آن حضرات است و  ــت، آرزوى دست  يابى به آن، به  نوعى س اس
به همين جهت شائبة حسد پيش مى  آيد. هرچند كه حضرت آدمبه هيچ وجه تقاضاى 
سلب چنين مقامى را از اهل بيتنفرمود؛ اما الزمة قهرِى درخواست آن حضرت در واقع 
همان نتيجة حسد است؛ اما خود فعل ايشان درخواست كمال است؛ نه حسد؛ به  عبارت ديگر 

به دليل اشتراك در نتيجه، از آن به حسد تعبير شده است.
بنابر اين مى  فهميم كه روايات، مطابق قرآن و در جهت فهم آيات آن سخن گفته  اند. با اين 
توضيح احساس مى  كنم من در تفسير قرآن كار جديدى انجام نداده  ام؛ بلكه از ظاهر آيات، 

استعمال عرب، لغت و روايات در فهم آيات كمك گرفته  ام.

 از جمله سؤاالتى كه نسبت به حضرتعالى در اذهان اهل پژوهش وجود دارد 
اين است كه علت عدم ورود جّدى شما به موضوع وهابيت و حمالتى كه عليه شيعه 

صورت مى  دهند، چيست؟
عالمه سيد جعفر مرتضی: من به شبهات وهابيت ورود جدى داشته  ام! گواه آن هم كتاب 
ميزان الحق است كه در چهار جلد نوشته  ام و موضوع آن هم فقط پاسخ به شبهات وهابيت 
است. به عقيدة خود من تمام كتاب  هايى كه نوشته  ام ـ حتى الصحيح من سيرآل النبى ـ  

در واقع رد نظريات نادرست وهابيون است و اين يعنى ورود جدى!
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ــة بين موضوعات امامتى و بحث  هاى قرآنى كدام را پيش  نياز فهم   در مقايس
ديگرى مى  دانيد؟

ــرزمين دانش و نور زندگى مى  كنيد؛ در واقع شهر  عالمه سيد جعفر مرتضی: شما در س
ــيدى به ساير كشورها مى  تابد و با علوم قرآنى و حديثى نور افشانى مى  كند.  قم مثل خورش
ــت. قرآن  ــده و تنها اصول را پايه  گذارى نموده اس مى  دانيد كه قرآن وارد تمام جزئيات نش
ــاس آن  ها، روايات و  ــت كه ما بايد بر اس براى ما مالك  ها و معيارهايى را وضع نموده اس
ــات تاريخى را بسنجيم و در موردشان قضاوت كنيم. در تحقيقات امامتى هم بايد از  گزارش
ــم در موضوع انتخاب طالوت براى  ــن مالك  هاى قرآنى بهره بگيريم. مثًال قرآن كري همي
ــرائيل مى فرمايد: إّن اهللا اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. اين  بنى اس
ــت؛ يعنى تعادل و تناسب در جسم، روحيات، صفات، ملكات و عادات  يك مالك قرآنى اس
نفسانى و داشتن علم از مشخصات يك پيشواست كه بايد اين معيارها را بر امام و بحث  هاى 
امامتى منطبق كنيم. بنابر اين معيار، اگر نقصى در ويژگى  هاى علمى، اخالقى، جسمى و يا 
ساير شئون امام ديده شود، درمى  يابيم كه آن شخص صالحيت امامت را ندارد. قرآن چنين 

مالك  هايى را در اختيار ما مى  گذارد و بر ماست كه از اين مالك  ها بهره ببريم.

 از جمله مسائلى كه امامت  پژوهان به  ناچار بايد به آن بپردازند، مسائل اختالفى 
است و ممكن است پرداختن به اين مسائل به نحوى نقض وحدت اسالمى به  شمار آيد؛ 
كما اين كه حضرتعالى نيز گاهى با اين نگاه محكوم شده  ايد؛ در اين مورد توضيح بفرماييد.
ــؤال از قرآن كمك مى  گيرم. خداوند  عالمه سيد جعفر مرتضی: من در پاسخ به اين س
ــما نمى  توانيد  مى  فرمايد: ولن ترضي عنآل اليهود وال النصاري حتي تتبع ملتهم؛ ش
رضايت ديگران را به  دست آوريد؛ مگر آن كه از روش آن  ها پيروى كنيد. ايرادهايى كه گرفته 
مى  شود، گاهى به شخص بنده و امثال بنده است؛ يعنى اشكال متوجه طريقة مطرح كردِن 
حقيقت است؛ ولى گاهى موضوع فراتر از اين است و اشكال متوجه روش بنده نيست؛ بلكه 
ــه با پيامبر اكرم نيز همين  ــلِ مطرح كردنِ حقيقت، ايراد مى  گيرند؛ همان  طور ك به اص
ــكل را داشتند و با اين كه آن حضرت حقايق را به بهترين شكل بيان مى فرمودند، اما با  مش
ــان سر جنگ داشتند و پيامبر خدا را به بيان اباطيل و اساطيراالولين متهم مى  كردند و  ايش
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ــبت ساحر و شاعر به ايشان مى  دادند و مى  گفتند كه وحدت آن  ها را بر هم زده است!  يا نس
عمرو عاص در سفر به حبشه به همين نكته اشاره كرده است.

ــد  ــخص بنده باش ــكال و نقص نمى  دانم و اگر ايراد به ش در مجموع من خودم را مبرّا از اش
استقبال مى  كنم؛ اما نسبت به طرح حقايق، بايد بگويم اين وظيفة ماست و بايد مطرح كنيم 
و انتظار هم نداريم كه همه راضى و خشنود باشند؛ هرچند كه ما به بهترين و زيباترين روش 
ــن هم بيان مى  كنيم. قطعا ما از نظر روِش ارائة حق، بهتر از پيامبر و ائمه طاهرين ممك

نيستيم؛ در عين حال مى  بينيم كه هيچ وقت همه از آن  ها راضى نشدند.
ــاس ضوابطى كه پيامبر و اهل بيتفرموده  اند حقيقت را  ــت كه بر اس وظيفة ما اين اس
ــه عده  اى هستند كه مى  گويند: ما اشتباه  مطرح كنيم و البته اين را هم مى  دانيم كه هميش
ــم، ما فراموش مى  كنيم، ما خراب كاريم، ما موجب تفرقه  ايم، ما مخالف وحدتيم و... ؛  مى  كني
ــأله هميشه بوده و هست؛ اگر در نهايت ادب سخن بگوييم و رفتار كنيم، باز هم تا  اين مس

وقتى با آن  ها همراه نشويم و كوتاه نياييم، دست بردار نيستند.
بنابراين انتظار ما همين است و انتظار شما امامت  پژوهان هم بايد همين باشد. يقين داشته 
ــيد به اخالص شما خدشه وارد مى  كنند؛ به روش شما اشكال مى  گيرند و مى  گويند كه  باش
شما طبق حكمت و مصلحت عمل نمى  كنيد. بله حق اين چنين است و در واقع اين غربت 
ــت. اميرالمؤمنين عليه السالم فرموده  اند: «ما ترآل الحّق لي صديقاً». آيا آن زمان  حق اس
ــى نبود كه بهتر از آن حضرت  ــى بود كه بهتر از علىحق را بيان كند؟! به  واقع كس كس
و پيامبر حق را بگويد؛ ولى در عين حال آن حضرات هم متهم شدند. پس نبايد دست از 
كار بكشيم؛ بلكه بايد سخت تالش كنيم. نبايد انتظار داشته باشيم همه از ما راضى باشند؛ 
بايد بدانيم كه عدة بسيارى، از بيان حق و حقيقت زيان مى  بينند و در نتيجه ما را متهم به 

بطالن و گمراهى مى  كنند.

 شما به   عنوان كسى كه هميشه دغدغة مرزبانى از حريم مذهب حقة تشيع 
را داشته  ايد، براى ما و خوانندگان اين مجله بفرماييد كه در حال حاضر چه تهاجماتى 
جهان تشيع را تهديد مى  كند و از بين اين تهاجمات كدام هجمه را خطرناك  تر مى  دانيد؟

عالمه سيد جعفر مرتضی: ما شيعيان از جهات مختلف مورد هجوم و حمله هستيم؛ از 
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طرفى مذاهب فكرى و طرفداران آن مذاهب با ما دشمنى دارند. علت اين دشمنى اين است 
كه توان مقابلة فكرى و علمى با ما را ندارند و به همين دليل به تهمت زدن رو مى  آورند و با 
فحش، تكفير، جنگ تبليغاتى و تحريك احساسات، جوانان خود را از ما دور مى  كنند؛ يعنى 

با تعصّب و ايجاد تشنج از ما فاصله مى  گيرند؛ نه با گفت گوى علمى و دليل.
ــراناِن دنياطلب جامعه  ــگى شيعه، حكام، ثروتمندان و هوس ــمنان هميش از طرف ديگر دش
هستند؛ چون فرهنگ شيعه رفتار و افكار آن  ها را نادرست مى  داند؛ آن  ها شيعه را مقابل خود 
و سدّ راه خود مى  دانند و نمى  توانند وجود شيعه را تحمل كنند؛ به همين دليل به شكل  هاى 
مختلف و با تمام توان با شيعه مى  جنگند: جنگ تبليغاتى، محاصرة اقتصادى، تحريم، منزوى 
ساختن، زندانى كردن، جنگ نظامى، كشتن، آوارده كردن، دور كردن از مجامع علمى جهانى 

(تا آن مجامع را در مسير اهداف خود به  كار گيرند) و... . 
ــن نه حاكمان، نه ارباب مذاهب و نه دنياطلبان هيچ  يك ما را تحمل نمى  كنند؛ چون  بنابراي
ما با كسى اهل مدارا نيستيم؛ مثًال اگر حاكمى مرتكب عملى خالف شريعت شود، بر خود 
واجب مى  دانيم او را نهى از منكر كنيم؛ در حالى كه غير شيعه چنين روشى ندارند و معتقدند 
ــبت به مسأله  اى راضى باشد ما هم  ــتورات حاكميم؛ اگر حاكم نس ما در هر صورت پيرو دس
راضى هستيم و اگر غضب كند ما هم غضبناكيم. آن  ها مى  گويند: همراه حاكم باش هرچند 
ــيعه ساية خدا بر روى  ــتت زند يا اموالت را غصب كند! حاكم در ديدگاه غيرش تازيانه بر پش
زمين است؛ خدا حاكم را سركار آورده. اما شيعه چنين نيست و به همين دليل حاكمان، شيعه 
ــه مورد هجمه  هاى مختلف هستيم؛ چون تحمل ما  را براى خود خطر مى  دانند و ما هميش

برايشان سخت است.
ــلمان  ــت كه بايد تحمل كنيم و به راه خود ادامه دهيم. اگر بخواهيم مس اعتقاد من اين اس
واقعى باشيم نبايد آرام بگيريم؛ بلكه بايد اين رنج، سختى و بال را تحمل كنيم تا زمانى كه 

امام عصرظهور كنند.

 مطالعة كتاب طريق الحقِ حضرتعالى، انسان را به  ياد كتاب المراجعاِت مرحوم 
ــيد شرف الدين و زيبايى  هاى اخالقى ايشان در بحث و مناظره مى اندازد. در مورد  س

اخالق اصيل شيعى در مناظره نكاتى بفرماييد.

ى 
امل
ى ع

ض
مرت

فر 
جع

يد 
 س
المه

ا ع
و ب

فتگ
گ



24
13

91
ان 

ست
 تاب

مـ  
شش

ره 
شما

ىـ  
وه
 پژ
مت

 اما
امه

صـلن
ف

عالمه سيد جعفر مرتضی: من روش جديدى را به  كار نگرفته  ام؛ اين روِش ديرين علماى 
ــرف  الدين در مناظره با شيخ سليم بُشرى را ببينيد؛ يا  ــت. شما روش سيد ش ــيعه بوده اس ش
ــت و حتى  بحث  هاى عالمه با ابن تيميه و ديگران را. در طول تاريخ اين روش ما بوده اس
ــود. نكته عجيبى كه در تاريخ به  در مناظرات اصحاب ائمهنيز همين روش ديده مى  ش
ــمن  ترين  ــت كه گاهى بين دش ــاره كرده  ام اين اس آن برخوردم و در كتاب خوارج به آن اش
ــان دوستى  هاى عجيبى ديده مى  شود  ــمنان اهل بيتو ثابت  قدم  ترين شيعيان ايش دش
كه اين حاكى از عقالنيت باال و اخالق مترقّى شيعه است؛ دوستى  هايى كه موجب مى  شد 
ــير  ــود تفس ــال  ها با نرمى و آرامش در كنار هم زندگى كنند. اين رابطه را چگونه مى  ش س
ــت كه در فرهنگ شيعى يافت مى  شود و آن  ها  ــنى اس كرد؟! اين عقالنيت به خاطر محاس
ــت چنين نظرى دارد؛  ــنى متعصبى اس چنين خصوصيتى ندارند. ابن ابى الحديد هم كه س
ــو و ... بود و  ــىخودش مردى خوش  خُلق، نرم خ ــخنى عجيب مى  گويد: عل وى در س
ــت؛ يعنى قرن هفتم ولى عمر  ــيعيانش هم تا امروز باقى مانده اس اين خصوصيت او در ش
ــت  خو، بداخالق و... بود و همين خصوصيات در پيروانش نيز تا امروز باقى مانده است.  درش
البته اين ارتباط و دوستى به اين معنا نيست كه شيعه دست از عقيده  اش برمى  داشته؛ بلكه 
ــت كه موجب جذب دشمن و سيطره بر سوء خلق او  ــمن اس به  معناى مدارا در تعامل با دش

مى  شود. الزم است در مورد اين نوع رابطه و نمونه  هاى آن تحقيق بيش ترى صورت گيرد.
ــنه و  ــيعه از ابتدا تا امروز مبتنى بر حكمت، موعظة حس ــن، روش علما و بزرگان ش بنابراي

خوش خُلقى بوده است و در حقيقت من كار تازه  اى در اين زمينه انجام نداده  ام.

 جنابعالى در پاياِن كتاب لست بفوق ان اخطئ من كالم علىپس از پاسخ كامل به اين 
شبهه، از اصل ارجاع اين كالم امام به محكماتِ روايات نيز كمك گرفته  ايد؛ در مورد اين روش در 

پاسخ  گويى به شبهات توضيح بفرماييد.
ــيار زيبا از تاريخ اشاره  عالمه ســيد جعفر مرتضی: در پاسخ به اين سؤال به نكته  اى بس
ــه ائمهعرضه  ــادات و دين خود را ب ــيعيان، اعتق ــى داريم كه در آن ش ــم؛ روايات مى  كن
مى  كردند؛ يعنى به امام مراجعه و عرض مى  كردند: سيدى و موالى! من معتقدم كه چنين 
و چنان؛ بفرماييد آيا صحيح است يا خير؟ در يكى از اين روايات كسى خدمت امام رسيد و 
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عقايدش را نسبت به توحيد، نبوت، امامت و ساير موارد عرضه كرد. كسى آن جا حضور داشت 
ــيدى و موالى! من اين جزئيات را  ــت؛ به امام عرض كرد: س كه جزئيات عقايد را نمى  دانس
نمى  دانم و نمى  توانم بيان كنم؛ ولى به آن چه على بن ابى طالببه آن معتقد بود اعتقاد 

دارم. امام فرمودند: همين كفايت مى  كند.
ــرآن براى ما اصول و  ــيط كمك بگيريم. ائمهو ق ــاده و بس ما نيز بايد از همين روش س
ــيم كرده  اند كه ما بايد با تكيه به آن اصول و ضوابط مقابل شبهات بايستيم.  ضوابطى را ترس
ــابه به محكم همين است كه مثًال بدانى پيامبر معصوم است؛ اما پاسخ  معناى ارجاع متش
شبهة ابتداى سوره تحريم چيست؟ سؤالى است كه بايد با تحقيق و بررسى به جواب آن برسيم؛ 

اما از همين ابتدا يقين داريم كه عصمت پيامبر اصلى محكم و خدشه  ناپذير است.
ما بايد اين روش را به مردم بياموزيم تا هر وقت با شبهه ه ايى روبه  رو شدند، ايمان خود را حفظ 
ــواب را بيابيم. خداوند هم اين فرصت را به ما داده  ــد. بايد به خودمان فرصت بدهيم تا ج كنن
است. بايد بر اصول، ثابت  قدم بمانيم و در عين حال براى يافتن جواِب شبهه اقدام كنيم. اگر 
ــكار كرده و به عقيده و دين  ــمن، افراد غافل و بى توجه را ش اين روش را آموزش ندهيم، دش

خود نزديك خواهد كرد.
چرا ما اين روش را به جوانانمان آموزش نمى  دهيم؟!

ــمندى را در موضوِع اسرائيليات در دست   قبًال فرموده بوديد كه كتاب ارزش
ــى در مورد اين كتاب و ساير آثار در  تأليف داريد؛ ما و خوانندگان مايليم اخبار خوش

دست تأليف و آمادة چاپ شما داشته باشيم .
عالمه سيد جعفر مرتضی: در طول اين مدت مشغول تكميل الصحيح من سيرآل االمام 
ــت  هايش شايد تا 54  ــانده  ام كه با فهرس علىبوده  ام؛ تا جلد پنجاهم آن را به  پايان رس
ــرائيليات هم بايد بگويم نتيجة آن تحقيقات متأسفانه در  ــد. در مورد اس يا 55 جلد هم برس

حمالت اسرائيل از بين رفت و من در واقع 6 سال قبل دوباره متولد شدم! 
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