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 مورخ امین، 
گاه مرزبان آ
محمدعلیمهدویراد

اإلمام الصادق )ع( فیما رواه اإلمام العسکري:
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امــام صــادق)ع( بــه روايــت امــام حســن عســکری)ع(: علمــای شــیعه، 

كــه ابلیــس و عفريت هــای او از آنهــا حملــه  مــرزداران مرزهایــی هســتند 

مى كنند، آنان سپاه ابلیس را از هجوم بردن بر ناتوانان شیعه باز مى دارند. 

گاه باشــید هــر كس از شــیعه ما خــود را به این مــرزداری بگمارد، مقامش  آ

تر اســت، بدان  كــه بــا رومیان جهاد كردنــد و... هزار هزار بار بال از كســانى 

جهــت كه این مرزدار از دین دوســتان مــا دفاع مى كند، در صورتى كه آنان 

از بدن ايشان دفاع مى كنند.                           

کالمی تنّبه آفرین و روایتی نشانگر واالیی جایگاه عالمان و مکانت  سخنی است بیدارگر و 

رفیع فقیهان و اندیشه وران.      

»مــرزداری« عنــوان ســترگی اســت، آن هم »مــرزداری« اندیشــه، تفکر و حراســت از مکتب و 

تمامت دین و حراست از دین ورزان.   

کنیم و بر چیستی و چگونگی  کنون و بدون اینکه از »عالم« در فرهنگ اسالم چهره نمایی  ا

که »مرزبانی« مؤلفه ها و مشــّخصه هایی  کید می کنیم  یم، تأ عالم در معارف »ثقلین« بپرداز
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  اگآ ن بزر  ،نیوا خروم 

گاهی گسترده و ژرفی از »مرزها« داشته باشد. دو  که به ســادگی بر کســی تطبیق نمی کند. دســتکم »مرزبان« باید آ دارد 

یابد. سه دیگر آنکه خأل و به تعبیر لطیف  دیگر اینکه به درستی دشمن را بشناسد و چگونگی های ظهور و بروز او را در

روایت »ثغر«1، رخنه ها، مســیرهای نفوذ دشــمن، راه هایی را که دشــمن به درســتی شناســایی می کند تا بدون مؤونه ای 

ی دیده بانی و...                                                            آن چنانی به اهدافش برسد، نقطه های آسیب پذیر و برج و بارو

یک بینی، موقعیت شناسی و... .       گاهی از این همه است و نیز بار الزمه مرزبانی آ

گاه، هوشــمند و زمان شــناس. درباره  شــیخ طوســی - رضوان اهلل تعالی علیه - ســرمرزبانی بود ســترگ و دیده بانی بود آ

عالمان راستی ما نوشته اند:         

يش غرق ســازد - چــه آنان كه قديــم بودند  علمــای بــزرگ مــا - خــدای آنــان را در بیکــران رحمت خو

كــردن دلیل های زمان پســند و آنچــه طبیعت زمان  بــاره پیدا  كــه ســپس آمده اند، همه در و چــه آنــان 

گاهانه  اقتضا كرده است تا نهايت درجه ممکن كوشیده اند و پیش تاخته اند و در برابر ديگران موضع آ

گاهى ها و  داشــته اند چــون همــواره شــبهه ها و مســائل تازه ای القا مى شــده اســت. ازایــن رو آنان نیــز آ
دلیل های تازه ای برای حقانیت حق، عرضه داشته اند.                                    2

شــیخ الطائفــه - ره - خــود چنیــن بوده اســت، آثــار و مآثــر، مواضع و ایســتارهای هوشــمندانه اش همه و همه نشــانگر 

زمان شناسی، درک استوار و عمیق از الیه های زیرین و درونی واقعه است. بدین سان روشن است که بر پایه داوری این 

کرده است بودند و در آوردگاه اندیشه ها با  که زمان اقتضا  گونه  بزرگوار، عالمان شیعه زمان شناسان هماوردجوی بدان 

گام می نهادند و مااًل فیروز و سرافراز برمی آمدند. گامی و موضع شناسی درست  سالح زمان و استوار 

یــخ  چهــارم آبــان 1398 جامعــه شــیعی و حوزه هــای علــوم اســالمی،                      در آوردگاه اندیشــه ها همــاورد بیــدار و   در تار

گاه و میــدان بصیــر، مــورخ امیــن و محقق جلیل و مفســر نیک اندیش را از دســت دادند که به راســتی  حقیقت گویــی آ

ِقَیاَمِة.
ْ
ی َیْوِم ال

َ
َها َشْيٌء ِإل

ُ
 َیُسّد
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ْ
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َ
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ْ
َعاِلُم ُثِلَم ِفي ال

ْ
مصداق ِإَذا َماَت ال

گســتره تتبع را با ژرفای تحقیق،  که  عالمه محقق ســید جعفر مرتضی از تبار عالمان، متفکران مورخان و برنادالن بود 

گاهی های گسترده و نگریستن به کهن ترین منابع را با تأمل در جدیدترین آنها درآمیخت. او  غنای دانش و روش را با آ

گاهانه و از سر هوشمندی به منابع مستقیم و با تمامت آنچه می توانست به گونه ای بر بحث پرتو می افکند  با مراجعه آ

که نتیجه  بحث اش دگر بود و نتیجه پژوهش از »لونی« دیگر .             

که درســت در همان  گاه از جریان ها بود  عالمه ســید جعفر مرتضی زمان شناســی بیدار، دیده بانی هوشــیار و مرزبانی آ

که در موضوعی نیاز بوده، دست به قلم می برد و پرسش ها را پاسخ می گفت.                زمان 

کم تیره جان و ســیاه دل عراق -  کــه ایــران اســالمی و عزیــز ما بــا ددمنش و درنــده صفتی عامل اســتکبار، حا روزگاری 

کرده بود و  صدام حسین - بمباران می شد و بمباران های شهرها، نظام مقدس جمهوری اسالمی را با دشواری مواجه 

برای همگان پرســش بود که در این هنگامه بس دشــوار آیا مقابله به مثل رواســت؟ ایران هم می تواند تا جایی که عّرابه 

کار بیندازد شهرهای دشمن را با همه احتیاط ها، مقدمات و ... بزند یا نه؟              جنگی دشمن را از 

کتاب بســیار مهم و راه گشــای  این پرســش بس فربه بود. حتی برخی از »خودی «ها را هم به تردید افکنده بود، ایشــان 

»االســالم و مبــدأ المقابلــة بالمثــل« را نوشــت و موضوع را آفتابی کرد و به این پرســش پاســخی درخــور داد. توان گفت 

یک بینی و... .               ی چنین بود و پرکننده خألها و بار بسیاری از آثار و

کاربردی فرزان، ج2 / 419. گنبد دار، فرهنگ جامع  کرانه، شکاف و نیز راه نرم و هموار، باالترین نقطه بنای  1. رخنه، منفد، 
2. مقدمه تلخیص الشافی، به نقل از شیخ آقابزرگ / 19.
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گاهــی از ضرورت های بحــث و خالءهای تحقیق از هوشــمندی ویژه ای برخوردار بود. به درســتی  عالمــه مرتضــی در آ

»دســت های آلوده« را می شــناخت و برای شــناخت و شناســاندن آن ها می کوشــیدند و جریان های ناپیدا فسادساز و 

جهالت گستر را شناسایی می کرد و می شناساند.                      

کــه در منابع عامه آمده اســت3 و ناهنجاری و ناروایی و مجعول بــودن آن را در پرتو  او روایــات آغــاز وحــی را بــدان گونه 

که:    کرده و آنگاه در پایان نشان داده است  یخی آفتابی  گاهی های قرآنی، حدیثی، تار آ

که اصل وحیانی بودن حرکت رســول اهلل)ص(و اتصال آن بزرگوار به وحی را از  این همه جعل، افترا برای آن بوده اســت 
همان آغاز نشانه روند و او را مشکوک به اصل نبوتش نشان دهند و... .   4

از شــخصیت ابوطالب )س( به اســتواری ســخن گفته و ایمان واال و دفاع نســتوهانه آن بزرگوار از رســول الهی )ص( را 

که تمام روایات نشــانگر »قدح« ابوطالب  کرده اســت5 و آنگاه نشــان داده اســت  گزارش  برنموده و بر پایه منابع بســیار 

دروغ اســت و ســاختگی و طرفــه آنکــه یکی از آن ها را همگان از یــک نفر نقل می کنند و آن هم از »مغیرة بن شــعبه« که 

کــه گفتــه آیــد و بغــض و کینه اش از بنی هاشــم و علی)ع( شــهره آفاق اســت و فســق و  پلیــدی او آشــکارتر از آن اســت 

یخ داشــته باشد، آشکار6 و آن گاه روایت حضرت رضا)ع( را آورده است  فســادش برای هر کس که اندک آشــنایی با تار

که فرمود:                                 

ِبي 
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َ
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ى ِإيَماِنِهم 7
َ
َطاِلٍب َعل

گاهی های عالمه مرتضی از تفسیر ارجمند است و یادکردنی بویژه آن گاه که در فهم آیات بستری  اشاره خواهم کرد که آ

یان فضیلت ســتیز  ی در قصه ابوطالب)س( که دســت های آلوده اموی و راو یخی آن نقش آفرینی می کرد؛ از این رو تار

کوشــیده اند آیه 31 ســوره برائت و 65 از ســوره قصص و 19 از ســوره بقره و... را مرتبط با ابوطالب بدانند. عالمه ارتباط 

هر ســه آیه را با شــخصیت ابوطالب گسســته و نشان داده است که مزدوران روایت ساز چرا و برای چه این همه را بافته 

گسترانده اند.8                                                         و 

درباره ازدواج رســول اهلل)ص( در منابع عامه آمده اســت و بســیاری از مورخان و ســیره نگاران را فریفته است که پیامبر 
کرده و 9 سالگی به خانه برده است.9 خدا)ص( عایشه را 6 سالگی خواستگاری 

کید بر این  یخی و با تکیه به برخی از روایات منقول از منابع شــیعه از جمله با تأ گاهی های تار عالمه مرتضی در پرتو آ

که خواهر عایشه، اسماء، به هنگام هجرت، 27 سال داشته و قطعا او 10 سال از عایشه بزرگتر بوده است، بدین سان 

عایشه به هنگام هجرت 17 سال داشته است و این حداقل است بر پایه منابع بسیار مهم.10       

یابــی و تطبیــق صدها منبــع کهن از منابــع اســالمی از اولین  عالمــه مرتضــی در پرتــو مطالعــات گســترده و بــه یمــن ارز

کهن پی برد و برای هشــدار و نمونه ای، مقاله بیدارگر  که به نقش دســت های آلوده در تحریف متون  محققانی اســت 

کمان را خوش  »اعرف الکتب المحرفة« را نگاشــت و نشــان داد چگونه کج اندیشــانی برای ستردن آنچه آنان را و یا حا

3. الصحیح من سیرة النبی االعظم، ج 3/ ص8 به بعد
 4. همان / 33 . لماذا الکذب و االفتعال اذن

 5. همان/ ج4 / 7 به بعد
 6. همان / 35
 7. همان / 37

 8. همان ص 39 ـ 52.
یج النبی عائشه، ص 3894، طبقات ابن سعد، ج8 / 39، الصحیح، ج4 / 61.  9. صحیح بخاری، باب تزو

 10. همان ج 4 / 97 ـ 103 و نیز بنگرید به تجرید البخاری و مسلم من األحادیث التی ال تلزم، جمال بّناء ص 67 به بعد.
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نمی آمده است، حذف می کردند و یا وارونه جلوه می دادند.11                                          

کتابی ســترگ در این زمینه نگاشــت  که به خطر »اســرائیلیات« پرداخت و  و از جمله معدود محققان و متفکرانی بود 

کتابخانه بسیار بزرگ او از سوی اسرائیلی ها از بین رفت.        گوار بمباران  که شوربختانه در حادثه نا

کنون فرصت  کــه او در برنمــودن ناپیداهــا و شناســاندن دســت های آلوده از تیزبینی شــگفتی برخــوردار بــود. ا نوشــتم 

گــزارش کنم. آن بزرگــوار از معدود عالمان و محققانی بود که شــخصیت  کــه ده هــا مــورد آن را از البالی آثارش  نیســت 

یخــی نامعقــول را به یکســو نهــاد و بر قصه  واالی عبــداهلل بــن عبــاس را به درســتی شــناخت و چندیــن و چنــد خبــر تار

کاری مثال زدنی اش  ساختگی و زشت »سرقت اموال بصره« خط بطالن کشید. او با توجه به اخالص ابن عباس و فدا

در محضر امیرمؤمنان و مناظرات بی بدیلش در دفاع از شــخصت علی علیه الســالم از انبوه نقل ها نهراســید و یکســره 

یان مزدور چگونه و برای چه این ماجرا را رقم زده اند.12                                                  که اموی مسلکان و راو یخت و نشان داد  نقل ها را به دایره نقد ر

که می خواســتند  آنان همراهان علی علیه الســالم را برگزیده اند تا چهره منّور آنان را مشــّوه جلوه دهند چون بدانســان 

نمی توانستند به خود امام بپردازند.13                      

گاهی های جنبی در تحقیق شــگفت آور اســت. در همین حادثــه آن بزرگوار با  قــدرت عالمــه مرتضــی در بهره وری از آ

محاســبه مســافت بین مکه و بصره و زمان الزم برای رســیدن از بصره به مکه و برگشــتن و... نشان می دهند که تحقق 

آن غیر ممکن بوده است. این واقعیت را آیت اهلل سید مهدی خرسان نیز در نهایت دقت و تأمل سامان داده است.14                            

گزارش ها را تکذیب  گر  کنم، ا گفته است: »من نمی دانم چه  که  عالمه شوشتری سخن ابن ابی الحدید را نقل می کند 

گر قبول کنم، من از ابن عبــاس جز همراهی و همدلی و اطاعت در زندگانی  کنــم، اتفــاق ناقــالن را مخالفت کرده ام و ا

امام علیه السالم و... چیزی نمی دانم. پس توقف می کنم.15                                          

عالمه شوشتری نوشته اند:       

گرفته اند،  اول اتفاقى وجود ندارد و ثانیا در جواب او بايد گفت: چون نقل و عقل با هم در تعارض قرار 

حکم عقل مقدم اســت و چون روشــن شــد كه ابن عباس يکسره در اطاعت على علیه السالم بوده و 

يــان در پــی پیدا كردن زمینه ای بوده اند كه چهره او را مشــّوه كنند، مقتضى عقل را بر نقل  فرصــت جو

يم و دامن عبداهَّلل بن عباس را از تهمت مى پیراییم.16                                 مقدم مى دار

گزارش روایات  ع و ژرف اندیش شیعی شیخ حسن بن زین الدین »صاحب معالم« پس از 
ّ
که فقیه متضل چنین است 

نشانگر »قدح« ابن عباس نوشته اند:              

رد فى مثلــه ألف حديــث ينقل أمکــن أن يعــرض للتهمة، فکیــف مثل هذه  هــذا الــذی رأيــت و لــو و
الروايات الواهیة الضعیفة الركیکة17

پیش تر اشاره کردم که آن بزرگوار در تفسیر نیز متضلع بود و به ویژه در مواردی که روشنگری درباره مفهوم یا مصداق آیه به 

گاهی های تاریخی نیاز داشت با استواری قلم می زد. یک نمونه آن بحث »فترت وحی« است در ذیل آیه »ما و دعک  آ

ربک و ما قلی« که با تتبع و دقت تمام نقل ها را به دایره نقد ریخته و حقیقت را آفتابی کرده است. )تفسیر سوره ضحی(

یخ االسالمی، ج1 / 7 به بعد.  11. دراسات و بحوث فی التار
کتاب دیده شود.       12. عبداهلل بن عباس و اموال البصره. تمام 

 13. همان / 83
 14. موسوعة عبداهلل بن عباس، ج 18.

 15. شرح ابن ابی الحدید، ج 16 / 169ـ 172.
 16. نهج الصباغة، ج8 / 89.

 17. التحریر الطاووسی، ص317.



7 179 سالیسُام،مشـارۀپنجم،آذرودیمــــــــــــــــــــــــاه1398

  اگآ ن بزر  ،نیوا خروم 

یــک اندیشــی، هوشــمندی در آثــار عالمه مرتضــی جلوه ای شــگفت دارد. در اندیشــه بــودم در این  تتبــع، تحقیــق، بار

گــزارش کنم. ســوگمندانه  ســرمقاله در حــّد مقالــه ای درازدامــن ســخن را بگســترانم و مــوارد بســیار از آنچه یــاد کردم را 

یخ  کوتاه برای ثبت در تار کنم، اما در پایان این نگاشــته  که عنان قلم رها  کم و مرا فســحت آن نیســت  فرصت بســیار 

که آن بزرگوار عشــق بی بدیلی به امام خمینی داشــتند. در بزرگداشــت و تکریم امام رضوان اهلل تعالی علیه  باید بگویم 

قصیده بلندی سرودند سرشار از شیدایی، شیفتگی، ارادتمندی و عشق ورزی با عنوان:              

»شنابل المجد: قصیدة مهداة الی روح المام الخمیني و إلی شهداء األبرار«

ی را با عنوان الصحیح من ســیرة المــام علی )ع( المرتضی من ســیرة المرتضی برگزیده  گرانقدر و کــه موســوعه  زمانــی 

کتاب ســال جمهوری اســالمی ایران شــد، استاد در بســتر مریضی بودند. تماس گرفتم و خبر دادم و اضافه کردم چون 

جایزه مهم اســت، رئیس جمهور جمهوری اســالمی ایران شــرکت می کنند و الزم است پدید آورنده اثر شخصًا شرکت 

کند و لوح تقدیر و جایزه را بگیرند.        

گفتند:آمدن  ید از لبنان آمدن ســخت خواهد بود، اختیار با خود شماســت.  که دار اما شــما چون با شــرایط جســمی 

برایم دشوار است، اما با افتخار می آیم و لوح تقدیر را از دست رئیس جمهوری اسالمی ایران می گیرم.              

کســاری، مهربانــی و همدلی بود. عشــق او به اهل بیت  بــاری، از جملــه جلوه هــای وجــود عالمه مرتضی، فروتنی و خا

یخی اش که بخش اعظم آثار اوست، این عشق و شیدایی را می توان  علیهم السالم حیرت آور بود. در نگاشته های تار

دید. عالمه  جلد از مجموعه امام حسین علیه السالم را در اوج مریضی و به هنگام »شیمی درمانی« نوشته اند. آنچه 

کــه در مقدمه یاد کرده  آن بزرگــوار را بــر می انگیزانــد، خواب هایی اســت که کســانی می بینند و به اســتاد نقل می کنند 

است و پس از نقل این خاطره ها فروتنانه نوشته اند:                                                               

گــر در فهم این خواب ها هم به خطا رفته باشــم، به هر حال این كتــاب را تألیف مى كردم كه این  مــن ا

كسانى را سود رساند.               كتاب  ديگر خطا نیست و شايد خداوند به وسیله این 

گــر با این  در پايــان ســخن اجــازه مى خواهــم از خواننــدگان بزرگــوار ایــن خاطره هــا عذرخواهــى كنم، ا

گران بهایی را از آنان هدر داده ام و يا باعث ناراحتى آنان شده ام.18                                        سخنان وقت 

کساری است. او حدود نیم قرن کوشید، تالش کرد، سختکوشانه  این واژه ها دنیایی از صفا صمیمیت و فروتنی و خا

یخ را روشن ساخت و ...     .    یکزارهای تار قلم زد، پرتو افکند و بسیاری از تار

یاســت محترم دفتر تبلیغات اســالمی حوزه علمیه قم  کنون و در پایان ســخن ســزامند اســت سپاســگزاری کنم از ر و ا

دانشــور فرهیختــه جنــاب آقای دکتر احمد واعظی که پیشــنهاد ایــن مجموعه را مطرح کردند و پشــتیبانی نمودند و از 

کوتاه مقاالتی ارجمند رقم زدند و از جناب دکتر  گفتند و در فرصتی  که دعوت ما را لبیک  نویسندگان فاضل مقاالت 

که در ســامان گرفتن مقاالت یاری رســاندند و از دبیر تحریریه فرهیخته آینه پژوهش، جناب آقای اســماعیل  مطهری 

کوتاه این شــماره را چونان یادنامه ای برای عزیز  که با سختکوشــی و پیگیری های مکرر در فرصتی بســیار  ی راد  مهدو

کردند. ازدست رفته تدوین 

عالمه ســید جعفر مرتضی زندگی را بدرود گفتند، اما آثار و مآثر آن بزرگوار در ســاحت تفکر اســالمی باقی خواهد ماند و 

همچنان پرتو خواهد افکند و بر رشد و بالندگی اندیشه اسالمی یاری خواهد رساند 
ً
سالم علیه یوم ولد و یوم مات و یوم یبعث حیا

واهلل من وراء القصد

سردبیر

یخ، ج 1 / 14  18. سیره الحسین فی الحدیث و التار


