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Abstract: To introduce the person-
ality and scholarly works of Ja›far 
Morteza Ᾱmeli ,the author divides his 
works into different groups of books 
explaining the correct traditions of the 
infallibles ,works in defense of Shiite 
characters ,writing in refuting histori-
cal issues ,interpreting suras ,and some 
works on the social issues .In each 
category ,he also mentions the books› 
names. 
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li ,scientific books ,the infallibles› 
traditions ,the Shiite characters ,the 
historical issues ,the Qur›an ,the in-
terpretation of the Qur›an ,the Qur›an 
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مة الســّيد جعفــر مرتىض العاميل املرابــط حاّد البصر 
ّ
 العال

والبصيرة

اخلالصــة: يســعى الكاتــب يف مقالــه احلــايل إىل تقــدمي 
ملحة عن شــخصّية الســّيد جعفر مرتىض العاميل وآثاره 
يــن  العلمّيــة، وذلــك بتصنيــف كتبــه ضمــن عــّدة عناو
هــي الكتــب اليت تســتعرض الســّنة والســيرة الصحيحة 
 عن رجال الشيعة، 

ً
للمعصومني، وتلك اليت كتهبا دفاعا

خيّية،   عىل بعض القضايا التار
ً
والكتب اليت جــاءت رّدا

وتفســير بعض الســور القرآنّيــة، إضافــًة إىل الكتب اليت 
تبحث يف القضايا االجتماعّية، مع إيراد أمساء كتبه اليت 

ين.  عنواٍن من هذه العناو
ّ

تندرج حتت كل
اآلثــار  العامــيل،  مرتــىض  جعفــر  األساســّية:  املفــردات 
العلمّيــة، الكتــب، ســّنة املعصومني، ســيرة املعصومني، 
خيّية، القرآن، تفسير القرآن،  أعالم الشيعة، املسائل التار

السور القرآنّية، املسائل االجتماعّية.

چکیــده: نویســنده در نوشــتار پیــش رو، بــا هــدف معرفــی 
بــا  عاملــی،  مرتضــی  جعفــر  علمــی  آثــار  و  شــخصیت 
کتاب هایــی در تبییــن ســنت و  ــار ایشــان بــه  تقســیم بندی آث
ســیره صحیــح معصومــان، آثــاری در دفــاع از شــخصیت های 
کتبــی در رد مســائل تاریخــی، تفســیر ســوره هایی از  شــیعه، 
کتاب هــای  قــرآن و آثــاری در مســائل اجتماعــی، بــه ذکــر نــام 

ــت. ــوده اس ــدام نم ــته، اق ــر دس ــان در ه ایش

کتاب ها،  کلیدواژههــا: جعفــر مرتضــی عاملــی، آثــار علمــی، 
ســنت معصومــان، ســیره معصومــان، شــخصیت های شــیعه، 
قــرآن،  ســوره های  قــرآن،  تفســیر  قــرآن،  تاریخــی،  مســائل 

ــی. ــائل اجتماع مس

عالمهسیدجعفرمرتضی
عاملیمرزبانیحساسو

ژرفاندیش
121-125

کری کبر ذا علی ا
عضو هیئت علمی پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت)ع( پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی
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امســال در هشــتم آبــان شــاهد ضایعه درگذشــت عالمه ســیدجعفر مرتضی عاملــی بودیم. 

یــادی در دفــاع از ارزش هــای اســالم و تشــیع دارد و آثــار فراوانی  کــه خدمــات ز شــخصیتی 

یخ  ی به تار گرچه نگاه و یخی و ســیره ای تقدیم جوامع علمی کرده است. ا درباره مســائل تار

کــه وارد می شــد، خواننــده را بــه تعظیم  ســبقه کالمــی دارد، امــا تتبــع ایشــان در موضوعــی 

که به  وامی داشــت؛ فــارغ از اینکــه بــا نظر ایشــان موافق باشــد یا مخالــف. در هر موضوعــی 

گذشــتگان استفاده می کرد و دیدگاه شخصیت های معاصر را  پژوهش می پرداخت از آثار 

مورد توجه قرار می داد.

که مرکز انتشــار کتاب در جهان اســالم  ی توانایی علمی و حضورش در بیروت بود  ویژگی و

اســت و همین نکته باعث می شــد که از آخرین شــبهاتی که علیه مکتب اهل بیت مطرح 

می شود مطلع شود و به سرعت به آنها پاسخ دهد. کتاب الصحیح من سیرة النبی االعظم 

که در آغاز در ده جلد منتشــر شــد، باعث مطرح شــدن تفکر ایشــان و معرفی شخصیت آن 

که در ســال 1380 برای ایشــان برگزار شــد،  بزرگ مرد در جامعه علمی شــد و در نکوداشــتی 

یکرد »الصحیح« به سیره رسول  کتاب رو کتاب چاپ و بعد به صورت  مقاالتی درباره این 

خدا)ص( از سوی پژوهشکده حوزه و دانشگاه با نظارت آقای رسول جعفریان منتشر شد. 
کردم و نیز به تناسبی از محضر ایشان بهره بردم. وقتی جلد  حقیر در آن نکوداشت شرکت 

کارگــزاران علی بن ابی طالب را می نگاشــتم که دربــاره کارگزاران مصر و بصره  دوم ســیمای 

که متهم به بردن اموال بصره به مکه بود.  اســت، درباره عبداهلل بن عباس تحقیق می کردم 

گردان ممتاز علی بن ابی طالب و مفسر قرآن بوده است،  که از شا طرح مطلب درباره کسی 

کــه تصور می کــردم در این بــاره می توان  بســیار مشــکل می نمــود. بــه همین دلیل از کســانی 

از محضرشــان بهــره برد موضــوع را می پرســیدم. از جمله آنان آیت اهلل شــبیری زنجانی بود. 

کرد؛ چون در آن  کتب دیگر راهنمایی  کتاب قاموس الرجال و برخی  ایشــان مرا به مطالعه 

مقطع در دهه شــصت هنوز چاپ جدید قاموس منتشــر نشــده یا کامل نشده بود. در درس 

کــه جریان عبــداهلل بن عباس مطرح شــد،  خــارج یکــی از اســاتید درس خــارج به تناســبی 

کرد که  گویا شــامی نام داشــت، از کتاب ابن عباس و امــوال البصره یاد  عالمــی لبنانی که 

توسط جعفر مرتضی عاملی و به دفاع از ایشان نوشته شده است. من در جستجوی این اثر 

کتاب فروشــی ها هم نبود تا اینکه تماســی  کتابخانه ها آن را پیدا نکرددم و در  بودم، ولی در 

گرفتم و مشــخص شد نسخه هایی از این اثر را دارند و امکان دسترسی به آن  با دفتر ایشــان 

وجود دارد. خدمت عالمه جعفر مرتضی رسیدم. ایشان کتاب را هدیه کردند و درباره اصل 

موضوع هم از ایشان پرسیدم و شواهدی را برای همراهی عبداهلل بن عباس با امیرالمؤمنین 

تــا آخــر عمــر مطرح کرددند که من با ایشــان هم رأی نبــودم و این احتمــال را مطرح کردم که 

کــه عبیداهلل بوده به عبداهلل تفســیر کرده انــد. از جمله از  ممکــن اســت برخــی ابن عباس را 

که در این باره نوشته بودند  یخی  گفتند و شواهد تار حضور عبداهلل در جنگ نهروان سخن 
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کــه مــن معتقد بودم اینها مربوط به تجمع خوارج در حروراء اســت و ربطی به اصل جنگ نهروان که مدتی بعد  آوردنــد 

یافت کردم و  کتــاب ابن عباس و اموال بصــره را در رخ داده اســت نــدارد. به هر حال از محضر ایشــان مرخص شــدم و 

کارگزاران آوردم. دیدگاه ایشان را در جلد دوم سیمای 

که به آن اشاره شد و جزء کتاب های اولیه ایشان است حساسیت ایشان را به موضوعاتی که مرتبط  عنوان این کتاب 

بــا شــخصیت های برجســته اســالمی و بــا گرایش اهل بیتی اســت نشــان می دهد. این کتــاب قبل از پیــروزی انقالب 

کنیم می توان عمده آثار ایشان  گر بخواهیم آثار جعفر مرتضی را تقسیم بندی  اسالمی در سال 1356 منتشر شده بود. ا

کرد. را در چند دسته مهم ارائه 

اّول: تبیین سنت و سیره صحیح معصومان
یخ و سیره پیامبر و ائمه است. یکی از تالش های ژرف عالمه دقت در تار

که دو جلد آن فهرست  که آخرین چاپ آن در 35 جلد  1. مهم ترین اثر ایشان الصحیح من سیرة النبی األعظم است 

اســت، به وســیله انتشــارات دار الحدیث در ســال 1428- 2007- 1386 در ایران به زیور طبع آراسته شده است و در 

کرده است. بیروت مرکز االسالمی للدراسات نیز آن را منتشر 

2. الصحیــح مــن ســیرة االمــام علــی)ع( )المرتضــی مــن ســیرة المرتضــی(، در 53 جلــد، در بیــروت به وســیله المرکز 

یخ 1432ق/2012م در  االســالمی للدراســات در ســال 1431- 2010م ســی جلد آن منتشــر شده و بقیه را نشــر ایام به تار

کرده است. سه جلد پایانی آن فهرست است. ایران منتشر 

یخ، 24 جلد که مرکز االســالمی للدراســات در بیروت منتشــر کرده اســت.  3. ســیرة الحســین)ع( فی الحدیث و التار

کرده اســت.  که متولی آثار پدر اســت در مصاحبه ای این کتاب را 36 جلد معرفی  ســیدمحمد مرتضــی فرزنــد عالمه 

)قدس آنالین، 8/ 9/ 98(

یــخ، )المجتبــی من ســیرة المجتبــی(، 12 جلد، به وســیله مرکز االســالمی  4. ســیرة الحســن)ع( فــی الحدیــث و التار

للدراسات در بیروت منتشر شده است.

5. الحیاة السیاسیة لإلمام الحسن)علیه السالم(.

6. الحیاة السیاسیة لإلمام الرضا)علیه السالم(.

7. الحیاة السیاسیة لإلمام الجواد)علیه السالم(.

ویژگــی مهــم ایــن آثار این اســت که به شــبهاتی که درباره این شــخصیت ها وجود دارد پرداخته و به آنها پاســخ داده و 

کرده است. فعالیت های آنان را تبیین 

دوم: آثاری در دفاع از شخصیت های شیعه
کتابی  ی  بخشی دیگر از آثار عالمه جعفر مرتضی درباره شخصیت های شیعه و دفاع از آنان یا معرفی ایشان است. و

کی بودن  درباره ســلمان فارســی دارد که به فارســی هم ترجمه شده اســت. کتابی هم درباره ابوذر غفاری دارد که اشترا

کتاب هایی نیز در دفاع از ابوطالب »ظالمة أبي طالب  کمونیستی و سوسیالیستی است رد می کند.  که باوری  ی را  و

کلثوم« دارد. علیه السالم« و درباره موضوع ازدواج ام کلثوم با عمر »ظالمة أم 

کتبی در رد برخی مسائل تاریخی سوم: 
یاد بــود. چنانچه مشــاهده می کرد افرادی در ســطوح مختلف  یخی ز حساســیت جعفــر مرتضی نســبت به مســائل تار
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که جریان  یخ شیعه همخوانی ندارد، به نقد و رد آن می پرداخت. برای نمونه زمانی  که با تار کرده اند  مسائلی را مطرح 

جزیره خضراء در جامعه لبنان و ایران مطرح شد و کتابی در این باره منتشر شد، این کتاب را نقد کرد و آن را نادرست 

دانســت. الجزیرة الخضراء و مثلث برمودا؟! به فارســی با عنوان جزیره خضراء افســانه یا واقعیت ترجمه و به وســیله 

کتــاب بیــان االئمه هم نقد شــده اســت. از این  کتــاب اخبار  کتــاب قم منتشــر شــده اســت. در ایــن ترجمه  بوســتان 

 دســت کتاب ها مأســاة فاطمه)ع( اســت که موضوع حمله به منزل فاطمه)سالم اهلل علیها( را بعد از درگذشت رسول 

کرده است. ی  کاو خدا)ص( وا

چهارم: تفسیر سوره هایی از قرآن
که در مجموع تفسیر سوره هل اتی را در دو جلد و سوره حمد  کوتاه قرآن است  بخشی از آثار استاد در تفسیر سوره های 

و 15 ســوره دیگر را که بیشــتر از جزء ســی قرآن اســت نگاشته است. کتاب اسرائیل فی آیات ســوره بنی اسرائیل تفسیر 

کارهای تفسیری ایشان است. تفاسیر ایشان عبارتند از: ثمان آیات از دیگر 

1.  تفسیر سورة اإلنشراح

نة 2. تفسیر سورة البّیِ

3. تفسیر سورة التکاثر

4. تفسیر سورة التوحید )اإلخالص(

5. تفسیر سورة التین

6. تفسیر سورة الضحی

7. تفسیر سورة العادیات

8. تفسیر سورة الفاتحة

9. تفسیر سورة الفلق

10. تفسیر سورة الکافرون

11. تفسیر سورة الکوثر

12. تفسیر سورة الماعون

13. تفسیر سورة المسد

14. تفسیر سورة الناس

15. تفسیر سورتي الضحی

16. تفسیر سورة النصر

17. تفسیر سورة هل أتی

پنجم: آثاری در مسائل اجتماعی
کتاب های ایشــان را 111  که عالمه ســیدجعفر مرتضی آثار مختلف علمی متعددی دارند. مجموع  واقعیت آن اســت 

کنون در پی بیان آن هســتم این اســت که نباید آثار ایشان  عنوان و مقاالت ایشــان را 25 مقاله برشــمرده اند،1 اما آنچه ا

کرد، بلکه بســیاری از آثار عالمه در عین  یخی و ســیره صرف معرفی  کنشــی تنها دانســت یا منحصر در مســائل تار را وا

یخی دارد، به شبهات روز پاسخ می دهد و ایرادات مخالفان اسالم و شیعه را مطرح و رد می کند و برای  اینکه جنبه تار

که  کتاب مختصر مفید در 21 جلد پاسخ به پرسش هایی است  حل مشکالت عقیدتی و اجتماعی سودمند است. 

از ایشــان شــده اســت. میزان الحق در چهار جلد نیز اثری است که در پاســخ به شبهات نگاشته است. اهل بیت فی 

آیة التطهیر از دیگر آثار ایشــان در این باره اســت. کتاب المواســم و المراســم با عنوان بزرگداشت ها در اسالم به وسیله 
محمــد ســپهری ترجمــه و انتشــارات دفتر تبلیغات اســالمی حوزه علمیه قم آن را منتشــر کرده اســت. ایــن اثر در عین 

گونه بزرگداشــتی را بدعت می شــمارند، با رد این تفکر، زمینه را برای برپایی آیین ها و شــعائر  که هر  پاســخ به وهابیان 

کتاب مراسم عاشورا شبهات و ردود از دیگر آثار ایشان در این باره است. دینی فراهم می کند. 

که برای حل مشــکالت اجتماعی  کتب عالمه ســیدجعفر مرتضی درباره موضوعات اجتماعی روز اســت  بخشــی از 

که با عنوان بازار در ســایه حکومت اســالمی  جامعه نگاشــته شــده اســت. از جمله الســوق فی ظل الدولة االســالمیه 

ترجمه شــده و انتشــارات جامعه مدرســین آن را منتشــر کرده اســت. این کتاب به موضوع نظارت بر بازار در حکومت 

نبــوی و علــوی پرداختــه اســت و اینکــه هر یــک در دوران حکومت خود افرادی را بــه عنوان ناظر بــازار تعیین می کردند 

1. ر.ک به: موقع المیزان.
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تــا امــور بازار طبق ضوابط شــرعی ســامان یابــد و از نظارت پیامبر و امیرالمؤمنین بر بازار ســخن گفتــه و مبارزه ای که با 

یان داشتند. که به بازار کم فروشی داشتند و بر قیمت ها نظارت می کردند و توصیه هایی  احتکار و 

کتاب دیگری که در این باره قابل طرح اســت تخطیط المدن في اإلســالم« اســت که با عنوان شــهر اســالمی؛ نشــانه ها 

و شناســه ها به وســیله انتشــارات دفتر تبلیغات )بوســتان کتاب( منتشر شده اســت. موضوع این اثر نیز از موضوعات 
اجتماعی است که کمتر درباره آن نوشته شده و عالمه آن را به مناسبت همایشی در مشهد نگاشته است. این کتاب 

کاربردی دارد. یخی و سیره ای استاد متفاوت است و جنبه اجتماعی و  نیز با آثار تار

کــه در آن وصیت امام صــادق)ع( به  کتــاب توجیهــات فــی العمــل االداری، بدائــع و روائــع از دیگــر آثــار عالمه اســت 

کتاب نزهة الناظر و تنبیه الخاطر  کار اداری پذیرفته بودند شــرح داده اســت. این وصیت را از  که  برخی از شــیعیانش 

کم اهواز  که آن را به عبداهلل نجاشــی حا کرده  کرده اســت. شــهید ثانی نامه ای مفصل از حضرت صادق)ع( نقل  نقل 

که ممکن است این نامه بخشی از آن نامۀ مفصل باشد. نگاشته 

رحمت خدا بر او باد!

که به زبان عربی است از سایت میزان )موقع المیزان:http://www.mezan.net( دانلود  کتب و آثار عالمه را   می توان 

کرد. و از آن استفاده 


