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مرحــوم آیــت اهلل آقــای حاج ســیدجعفر مرتضی حســینی عاملی، 

که آوازه  یخ اســام بود  یکــی از مشــهورترین مورخین و محققین تار

آثارش، در جهان اسام طنین افکن است.

بهمــن   20( 1364ق  صفرالخیــر   25 جمعــه  روز  در  لــه  معظــم 

کیلومتــری   110 -در  »عیتاالجبــل«  روســتای  در  1323ش(، 

یادگیــری علــوم  از  پــس  و  بیــروت، و در جبــل عامــل- زاده شــد 

نخســتین نــزد پــدرش، در 1382ق، رهســپار نجف اشــرف شــد و 

در جامعــة النجــف، تحصیــات خویــش را نــزد حضــرات آیات: 

شــیخ محمدتقــی جواهــری، ســید عبدالصاحب حکیم و شــیخ 

گرفــت.  کــرد و ســطوح عالیــه را فــرا  محمدهــادی معرفــت آغــاز 

ســپس در 1388ق، رهســپار قــم شــد و در بیرونــی خانــه آیــت اهلل 

گزید و تمام ســطوح عالیه را  ســیدابوالفضل میرمحمــدی اقامــت 

نزد ایشان تکمیل و تنقیح نمود و از این رهگذر با حضرات آیات: 

شــبیری زنجانــی، احمــدی میانجــی و ســیدمهدی روحانی آشــنا 

شــد و بیشــترین و بهترین اســتفاده علمی را از محضر این بزرگان 

بــرد و مســیر تحقیــق و تتبــع علمی خویــش را انتخاب نمــود. آنان 

یخ اســام بودند  جــزو برتریــن علمای حوزه علمیه قم در رشــته تار

یخ می  گذشــت  و محضر علمی  شــان به بحث و بررســی زوایای تار

و  یــد  پرور و  بالیــد  مجالــس  ایــن  در  هــم  مرتضــی  ســیدجعفر  و 

گشــت و نتیجه آن،  شــکوفه  های تحقیــق در ذهــن جّوالش بــارور 

یشــه در بحث  هــای آنــان  کــه ر یخــی –  کتــاب تار نــگارش ده هــا 

ی بود. او عاوه بر این، به تحصیل دروس فقه  داشــت- از ســوی و

و اصــول نزد حضــرات آیــات: میرزاهاشــم آملی، فانــی اصفهانی، 

حــاج آقا مرتضی حایری و شــبیری زنجانی هــم پرداخت و مبانی 

پژوهش  هــای  گــرو  در  دل  او  امــا  ســاخت،  اســتوار  را  علمــی  اش 

ی در ســال  های  کشــف زوایــای پنهــان آن داشــت. و یخــی و  تار

یــس در حوزه  اقامــت در قــم، عــاوه بــر تالیــف و تحصیل، بــه تدر

گردان فــراوان )همچــون:  و دانشــگاه تربیــت مــدرس و تربیــت شــا

ی راد و اســتاد  اســتاد رســول جعفریان و اســتاد محمدعلی مهدو

سیدعلی میرشریفی( و تاسیس »منتدٰی جبل عامل« برای طاب 

لبنانــی و ارائه مشــاوره  های تحقیقاتی و تاش برای ایجاد شــرایط 

مناســب جهــت تحصیــل طاب لبنانــی پرداخــت. آن مرحوم در 

اواخر ســال 1373ش )1993م( پس از 25 ســال اقامت در قم، به 

لبنان بازگشت و فصل تازه  ای در زندگیش آغاز شد و تاش  هایش 

کتابخانه، تربیت جوانان و طاب،  گرفت. تاســیس مدرسه،  اوج 

حمایت از انقاب اسامی ایران و جنبش حزب اهلل، پاسخگویی 

یس و تالیف بخشــی  یخــی، تدر بــه انبــوه اســتفتائات فقهــی و تار

ی اســت. در پــی بروز شــبهاتی از ســوی مرحوم  از فعالیت  هــای و

ســید محمدحســین فضل اهلل درباره چگونگی شهادت حضرت 

ی  - بــا وجــود ســابقه دوســتی دیریــن بــا او- ُبرید و  زهــرا)س(، از و

کتــاب مشــهور »ماســاة الزهــراء« را نگاشــت. او ســّدی اســتوار در 

کارهای سترگ علمی  مقابل شبهات اعتقادی بود و شبانه روز به 

کتاب ارزنــده و مانا  گرانبــارش ده  هــا  خویــش پرداخــت و در عمــر 

پدید آورد. 

ی راد، درباره ایشان می گوید: استاد محمدعلی مهدو

»مــن بــا آثــار عالمه ســید جعفــر مرتضی)رضوان 

اهلل( از حدود ســی و پنج ســال قبل آشــنا شــدم. 

کــه از میــراث مکتــوب ایشــان  آثــاری  از اولیــن 

االمــام  السیاســیه  »الحیــات  کتــاب  خوانــدم، 

رضــا)ع( و بعــد هــم »حدیث عشــق« بــود و بعد 

از آن بــه لطــف دوســت عزیزمان حضــرت آقای 

گردی و اســتفاده از محضر  که بــه شــا یــان  جعفر

 آیت اهلل سّید جعفر
 مرتضی عاملی
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ایشان افتخار می کنند، با حضرت استاد عالمه 

کــه در قــم زندگــی  ســید جعفــر مرتضــی زمانــی 

از  و  کــردم  پیــدا  مســتقیم  آشــنایی  می کردنــد، 

محضر ایشان بسیار استفاده بردم. بعد از آن هم 

که ایشــان به لبنان تشــریف بردند، هرگاه که من 

به لبنان می رفتم، خدمت ایشان می رسیدم و از 

ایشــان بهره می بردم و از آثار ایشــان هم اســتفاده 

یاد اســت و میراث  می کــردم. آثار ایشــان خیلی ز

قلمــی ایشــان واقعا جــزو آثــار افتخارآمیز فرهنگ 

و میــراث مکتــوب مــا اســت. حقیقتــا ایــن مــرد 

بــزرگ همت طاقت شــکنی داشــت، خیلی آدم 

یــک  مریضــی  زگار  رو در  ایشــان  بــود،  عجیبــی 

امــام حســین(ع( را در همــان  از ســیره  بخشــی 

کرده  که در ایام بیماری برای ایشــان فراهم  اتاقی 

بودند و کتاب ها را به ایشــان می رســاندند، تقریر 

می کردند.

در میــان آثار ایشــان، شــاید مهم تریــن اثر »الصحیح من ســیرة النبی 

االعظم« اســت. من به صورت فشــرده به بخشــی از وجوه اهمیت 

آثار ایشان اشاره می کنم. اولین نکته مهم آثار ایشان، تتبع کم نظیر 

یا بی نظیر اســت. مرحوم استاد مرتضی بسیار بسیار گسترده  نگاه 

بــود و در بــه ســامان رســاندن یک موضــوع و یک مطلبــی به جمع 

کتفاء نمی کرد. در همین گســتره ی تتبع، کار ایشــان  چنــد منبــع ا

کــم نظیــر باشــد و آن بهره منــدی از  کــه شــاید  یــک ویژگــی ای دارد 

گسترده جنبی است. منابع 

که  کــه اهل پژوهش هســتند می دانند  در روش تحقیــق، آن هایــی 

کارآمدتریــن ابــزار، منابع جنبی اســت. منابع مســتقیم چون مکرر 

کســی قدرت  که  دیده می شــوند، نوعا حرف تازه ندارند، مگر این 

تحلیل داشــته باشــد و از منابع مکرر دیده شــده، حرف تازه ای را 

یخ اســام بحث  کــه می خواهد در تار کســی  کند. مثًا  اســتخراج 

یخ طبری مراجعــه کند، یا به  کــه به تار کند، بســیار طبیعی اســت 

یخ هــای کهن و جدید نوشــته شــده مشــهور مراجعــه کند. ولی  تار

اســتاد در ســامان دادن به کارهای پژوهشی خود، از همه آنچه که 

از دور و نزدیک می توانست، دست ایشان را بگیرد و به یک جای 

خیلــی مطمئنــی برســاند، منابــع ادبی، شــعر، فقه، تفســیر و غیره 

همــه این هــا را بــه کار می گرفتنــد و گاهی بهره منــدی از این منابع 

جنبی در مقایســه با منابع مستقیم، برای رسیدن به هدف و طرح 

حرف های تازه، او را بیشتر موفق می کرد.

یکــی دیگر از ویژگی های ایشــان، ذهنیت خیلی حســاس ایشــان 

یه دید،  بود. در تحقیق می گویند که گزیدگی ذهن و پیدا کردن زاو

بســیار بســیار مهم اســت. حضرت اســتاد جناب آقای جعفریان 

یک وقتی می فرمودند، که من یک متن بسیار کهنی را از سفر حج 

آوردم و به یکی از عالمان بزرگ دادم. این عالمان قدیم رسمشان 

یافت هایشــان را می نویســند، آن  کتــاب در کــه در حاشــیه  اســت 

کتــاب دو جلــدی قطور را خوانــده بــود و مجموعًا در  عالــم بــزرگ، 

ده بیســت مــورد حاشــیه زده بــود، به بزرگــوار دیگری دادم که ســی 

چهل مورد حاشیه زده بود، اما وقتی به عامه مرتضی دادم، بیش 

کتاب حاشیه زده بودند. از سیصد مورد به این 

کوچکی  که از هر متن خرد و  ایشان ذهن بسیار حساسی داشتند 

بــه یــک نکته هــای کان و موضوعــات مهمــی می رســید. همیــن 

ویژگــی یــک چیــزی بــرای او بــه وجــود آورده بود بــا عنــوان نقادی. 

که دســت های آلوده  شــما هیــچ اثری از آثــار ایشــان را نمی بینیــد 

یخ اســام را شناســایی نکرده  و دســت های ناپیــدای آلــوده در تار

گردان دوره دکتری  کاس درس، به شا باشد. من چند روز قبل در 

کتــاب »الصحیــح من ســیرة النبی  کســی فقــط  گــر  ا کــه  می گفتــم 

االعظــم« حضــرت اســتاد را از اول تــا آخر به دقــت مطالعه کند، از 

گون  گونا یخی و موضوعات  که ایشــان، روایت و حادثه تار مواردی 

کرده  کرده اســت و جریان های ناپیدا را آفتابی  را نقادی و بررســی 

کتاب به این  است، از این سی و پنج جلد، شاید سه چهار جلد 

شکل از آن استخراج شود.

مثا در این صد ســال اخیر در ســیره رســول اهلل بعضی از علما به 

گفته  که  ناهنجــار بــودن ماجرای »شــق الصدر« متوجــه شــده اند، 

کرم کــودک بودند و در  کــه پیغمبر ا یــخ اســام وقتی  می شــود در تار

کنار حلیمه ســعدیه زندگی می کردند، یک حادثه ای اتفاق افتاده 

کوه بردند  که من را به باالی  گفته است  و ایشان آمده و به حلیمه 

گــون اســت – و ســینه ام را شــکافتند، یــا آنکــه برادر  – نقل هــا گونا

کــه محمــد را بردند و ســینه اش را  رضاعــی اش بــه مــادرش گفــت 

شــکافتند و قلبش را بیرون آوردند، شستشــو کردند و مجدد جای 

کــه  کردنــد  گذاشــتند. ایــن دروغ را این قــدر خــوب درســت  خــود 

کرم تــا اواخر عمرش  کــه پیغمبر ا بعضی از جاها نقل شــده اســت 

وقتی این قضیه را نقل می کرد، سینه و جای شکافته شدن سینه 

را نشــان مــی داد. مرحوم صدر باغی، هاشــم معروف الحســنی  و 

بعضــی دیگــر از عالمــان و بزرگان هــم به نتیجه رســیده اند که این 

بحث نمی تواند درست باشد و مفسران غالبا ذیل »الم نشرح لک 

صدرک و وضعنا عنک وزرک«، این »شرح صدر« را به همان »شق 
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کرده اند، حتی برخی از مفســران خیلی بزرگ هم به  صدر« تفســیر 

خاطر اینکه نقل بســیار گســترده اســت، در این موضوع مانده اند، 

همین هاشــم معروف الحســنی)رضوان اهلل( گفته اســت که قصه 

یاد است،  به افســانه بیشتر شبیه اســت، ولی چون نقلش خیلی ز

یاد غالبــًا راه زنی دارد، ولــی هرگز نتوانســته در نقل های  ایــن نقــل ز

انبوه ســاخته شده، آقای عامه مرتضی را بفریبد و برای او راهزنی 

کند. آن مرحوم بزرگوار فرمودند – شاید هم از باب مهاجه  درست 

کار از طریق معجزه عقل در آن راهی ندارد، ایشــان  که در  باشــد- 

نــه تنهــا روایــات این بحــث را نقادی کرده اســت و نشــان داده که 

کرده اســت،  یشــه آن را هم پیدا  نمی توانــد درســت باشــد، بلکــه ر

یعنــی به یــک حادثه و فرهنــگ جاهلی پیوند زده اســت و از آنجا 

که این داستان نمی تواند داستان درستی باشد. نقد زده است 

یا قصه این که امام حسن و امام حسین(ع( قبًا اسمشان »حرب« 

کــرده اســت. ایشــان نقادی هــای  بــوده اســت، این هــا را نقــادی 

گونی در ســیر این مســیر دارد. چه در ســیره امام حســین(ع( و  گونا

چه در ســیره امام حســن)ع) و چه در ســیره علی(ع( و رســول اهلل. 

کردم، و  یکــی از نکاتــی که من چند شــب قبل در تلویزیون اشــاره 

به نظر من به ویژه در ســیره پیامبر بســیار مهم است، در این سیره، 

یخــی. یعنــی انــگار  حضــرت اســتاد اول قرآنــی هســتند و بعــد تار

یخ  کرده اند و تار قــرآن را به خدمت ســیره آورده انــد و ســیره نگاری 

گذشــته،  را در حاشــیه قرآن پیش برده اند. ما از دوران های خیلی 

که به قرآن توجه داشتند، مثًا قرن های اول  سیره نویسانی داشتیم 

که آیات  صرفــا نقل بود و شــاید بهترینــش »مغازی واقدی« باشــد 

مربــوط بــه جنگ را نوعــا گزارش کرده و این ســیره را می توان نوعی 

گــزارش کرد.  یــخ اســام هــم  تفســیر جنگــی و نبــردی و غــزه ای تار

کار اســتاد از نوعی دیگر اســت، اصا  ولــی بــه قول بیهقــی بــزرگ، 

نــوع نــگاه ایشــان به آیات و بررســی آیات و اســتنباط از آیات برای 

که  یخ و سیره  کار بسیار بسیار مهمی است. ایشان غیر از تار سیره 

َحیاُة 
ْ
ل
َ
کار »ا کار در ســیره همان  که اولین  بــرای حضرت جواد دارد 

که هنوز اســت  کنم، هنوزم  گمان  ماِم الّرضا« اســت.  ِ
ْ

الّسیاســّیة ِلل

یه و از بحث سیاســی، کتاب  بــرای امــام رضا)ع( کتابی از این زاو

کتــاب مربــوط بــه قبــل از انقاب  بی نظیــری باشــد، هرچنــد ایــن 

است و بعد از انقاب نیز بارها چاپ شده است.

که ایشــان در لبنــان بودند، در همین زادگاهشــان  ســال های اخیر 

»عیتــا الجبــل«، بــا جوان هــای خیلــی خــوب و رزمنــدگان خــوب 

که من خدمت ایشــان  حــزب اهلل همــراه بود.  حدود ده ســال قبل 

رفتــم، هفتــه ای دو روز بــه آنجــا می رفتــم و در آنجــا می مانــدم، در 

ایــن دو روز ایشــان برای آن جوان هــای رزمنده، تفســیر می گفتند، 

تفســیر ســوره های کوچک را که یک بخش قابل توجهی از آنها هم 

چاپ شــده اســت، که از جمله ســوره ضحی، سوره مسد و تفسیر 

بســیاری از ســوره های قصار چاپ شــده است و ســوره انسان هم 

یافت های تفســیری ایشــان هم  در دو جلد چاپ شــده اســت. در

جالب توجه است.

کارهــای  یــک وقتــی مــن بحث هــای فقهــی ایشــان را در ضمــن 

که  که نگاه می کــردم، خیلی برای مــن جالب بود  یخــی ایشــان  تار

یابــی روایات بــه لحاظ ســند، چه  تامــات فقهــی ایشــان، چــه ارز

درون مایــه و فقه الحدیثی، جالب توجه اســت. از آقای جعفریان 

ســوال کردم و ایشــان فرمودند که اصًا من یک مدت قابل توجهی 

را در محضــر ایشــان فقه می خواندم و یــک فقه بین متن و خارج را 

درس می دادنــد و خیلی هم در درسشــان موفــق بودند. به هر حال 

کوتاه نمی توان به راحتی و  گفتگوی  ابعاد آثار این بزرگوار را در این 

کرد. یابی  به درستی ارز

کــه به ایشــان  ســال ها قبــل، آقــای جعفریــان بــه لحــاظ عاقــه ای 

کتابی را  گروهی از فاضــان  کردنــد و  دارد، یــک نشســتی را برگــزار 

یخی و روش ســیره ایشــان تهیه کردند که یک  در روش شناســی تار

کتــاب چهارصد پانصد صفحه ای اســت و مقــاالت متعددی در 

روش شناســی ایشــان نوشته شده اســت که خواندنی و قابل توجه 

گردانش خاصه کرده  اســت. ســیره رسول اهلل ایشان را یکی از شــا

که از بررســی حادثه ها،  و در چند جلد نتایج اســتاد را به نتایجی 

غزنه هــا و ابعــاد زندگــی رســول اهلل به ایشــان رســیده بودنــد، آنها را 

که ان شــااهلل  گمــان می کنم  کرده اســت. مــن  گــزارش  بــا دالیلــش 

گردان ایشــان و عاقه مندان به ایشــان با ســیره علی  فرزندان و شــا

کننــد، حتمًا قابل توجه اســت،  کاری  و امــام حســین)ع( بتوانند 

این ها می تواند برای فاضان دست مایه های خیلی خوبی باشد، 

یــخ اســام به دقــت و با دیــد نقادی  کــه در تار گــر کســی بخواهــد  ا

کند، قطعا از نگاه به آثار ایشان بی نیاز نخواهد بود. مطالعه 

ک  نکته آخر پیدا کردن جریان اموی و دست ناپیدا و بسیار خطرنا

یخ اســام و ساختن صحابه ها و جریان ها برای اینکه  اموی در تار

یــخ بــا قرائــت امــوی بتوانند درســت کنند، اســت. عامه  یــک تار

کــه در شــخصیت و محــدوده  کســانی اســت  مرتضــی از معــدود 

گزارش توانســته اســت این موارد را کشف کند، من ندیدم کسانی 

که با این دقت و تامل بتوانند به مساله برسند. را 

بــه هــر حال مــا شــخصیت بســیار بزرگــی را از دســت دادیــم، این 
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ســال های اخیر ایشــان از درد و مریضی رنج می کشــید، ولی با این 

کتــاب ســیره علی  وجــود مطالعــه و دقــت می کــرد. دو ســال قبــل 

کتــاب ســال شــد و حق ایــن اثر بود که کتاب ســال شــود.  ایشــان 

در نهایــت بزرگــواری بــا اینکه ســر حال نبودنــد و از لبنــان آمدند و 

که با توجه به اوضاع حال  گفتم  گرفتم و  وقتی من با ایشان تماس 

یــد و یکی از فرزندان شــما تشــریف  شــما می توانیــد تشــریف نیاور

یافت کنند، ایشان گفت که همه افتخار من به  بیاورند و لوح را در

جمهوری اسامی بود، افتخار من این بود که در جمهوری اسامی 

کارم را شــکل دادم، با افتخار می آیم و با افتخار لوح را  کردم و  کار 

از دســت رئیس جمهور می گیرم. ایشــان آمد و با خیلی سختی به 

ی ســن رفتنــد و لوحشــان را از آقای دکتر روحانــی گرفتند، آقای  رو

دکتر روحانی و آقای صالحی خیلی به ایشان احترام کردند و واقعا 

هم حق ایشان بود. به نظر من، جمهوری اسامی یکی از نیروهای 

بزرگ تحقیقی و پژوهشــی و یکی از اســتوانه های خیلی جدی اش 

را در لبنان از دست داد. خدا ایشان را رحمت کند و روضان الهی 

از آن ایشــان باشــد. ایشــان مرد بزرگی بود. ما مرد بزرگی را از دست 

دادیم.

یخ بود، اما ایشان در فقه و اصول یدی داشتند.  جلوه ایشان در تار

ایشــان یک تفســیر ســوره ضحی دارد، که بیش از ســیصد صفحه 

ی« که نوعا مفسران و مورخان 
َ
َك َوَما َقل

ّ
ُب َعَك َر است، در ذیل»َما َوَدّ

کرم؟ص؟مدتی فاصله شــد،  ایــن بحــث که بین دو وحی به پیامبر ا

که چرا وحی متوقف شــده اســت را طرح  و اینکه پیامبر دلگیر بود 

کرده انــد و با عالمانه ترین نقدهای روایات نشــان داده اند که اصا 

توقــف وحــی وجود نداشــته اســت و تفاســیر دیگر ایشــان هم قابل 

کــه مطالعاتــی دارم، واقعــا از تفاســیر  توجــه اســت. مــن در تفســیر 

یخ  ایشان لذت می برم، در تفسیر آدم بسیار قدرتمندی بودند و تار

گر اصولی ما و هر یک از  گر مفسر و فقیه ما، ا کار ایشان بود. ا جلوه 

گاهی های  یخ آ یخ و تمدن از تار گون تار کارکننده هــا در ابعــاد گونا

گستره  درســتی نداشته باشند، با مشــکل مواجه خواهند شد. آن 

کــه در ابعاد دیگر  گاهی هــای عجیب به ایشــان قــدرت داده بود  آ

که من  تمدن اسامی هم مقتدر باشند. آقای جعفریان می گفتند 

یخ اســام، عما نتیجه پژوهش هــای عامه مرتضی  در بحــث تار

را عرضــه می کنــم، بــا اینکــه خــود ایشــان هم در ایــن زمینه بســیار 

کرده اند«. مطالعه و پژوهش 

و استاد رسول جعفریان هم می  نویسد: 

که با ایشان آشنا شدم، خیلی  »بنده از ســال 61 

کــه بــا یــک مــرد عالم و دانشــمند و  زود در یافتــم 

معلــم و یــک مربــی اخالق بســیار عالــی روبه رو 

هســتم؛ بنابرایــن درتمام این ســال  ها، هیچ  گاه، 

فرصتــی را بــرای بهره  گیــری علمــی از ایشــان، از 

دست ندادم.

حجــت االســام و المســلمین ســید جعفــر مرتضی، حاصل ســه 

مکتب فکری بود: یکی مکتب لبنان که ادبیات نگارشــی ایشــان 

کودکی،  و انــس و الفتــش با آثــار آن دیار، عــاوه بر تربیــت در دوره 

میراث آن دوره است.

کــرده بود و  دیگــر نجــف که چند ســالی در آنجــا مانده و تحصیل 

البتــه جــزء معدود طلبه  هایی بود که آنجا را ترک و ســال 47 به قم 

آمد و تا سال 73 در این حوزه بود. 

ســوم مکتب قم که عمده تحصیل و تحقیق و تالیفات ایشــان در 

این جا بود. در قم، بیش از همه با ســه اســتاد هم نشــین بود: آیت 

اهلل ســید مهدی روحانی، آیت اهلل احمدی میانجی و آیت اهلل میر 

محمــدی. از طریق آن ها با جمعــی از علمای دیگر مانند آیت اهلل 

شــبیری زنجانــی، آیــت اهلل آذری و ... مربــوط بــود. در کل، بیشــتر 

تحــت تاثیــر آیــت اهلل روحانــی بود. همه آثــارش را قبــل از چاپ به 

کنند؛ چنان که در  آقای روحانی و احمدی میانجی می  داد تا مرور 

کرده است.  بسیاری از آن ها به آن ها اشاره 

حجت االســام و المســلمین سید جعفر مرتضی؟حر؟ نبوغ خاصی 

یاد می  خواند و  یخی داشــت. متون را ز در اســتنباط از نصوص تار

همزمان با سرعت انتقال، در تدوین مطالب هم بسیار سریع بود. 

ایشــان در عیــن حال از نظــرات آیات روحانــی و احمدی میانجی 

اســتفاده می  کــرد بــا ایــن حــال، خودشــان می  گفتنــد: یادداشــت 

کتاب  که عمــًا فیش  نویســی از داخل  کتاب  هــا را  نویســی پشــت 

گرفتند. بود، از آثار سیدعبدالحسین شرف الدین یاد 

کارهایش  کنــار این  هــا، بــه نشــر  ایشــان فــرد مســتقلی بــود؛ امــا در 

می  پرداخــت. نخســتین اثــرش حیات سیاســی امــام رضا؟ع؟ به 

کتاب  عربی در بیروت چاپ شــد. شــاید اندکی قبل یــا بعد از آن 

یخی شــگرفی  کــه قدرت نقــادی تار کرد  حدیــث االفــک را چــاپ 

از خــود در هــر دو اثــر نشــان داد. مقاالتی هم می  نوشــت که اندکی 

بعد، تحت عنوان مقاالت و دراســات در چهار جلد منتشــر شد. 

ســیدجعفر در دو اثــر یــاد شــده یعنــی حیــات امام رضــا و حدیث 

یخ متفاوت با دیگران اســت.  کــه ورودش در تار افــک، نشــان داد 

گســترده اســت. به هر حال، ایشــان  هم روش دارد و هم اهل تتبع 
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کــرد.  در یــک فضــای پرنشــاطی فعالیــت نگارشــی خــود را آغــاز 

یــخ هجری نوشــت که به فارســی هم در  رســاله  ای دربــاره مبــدا تار

که با عنوان ابوذر مسلمان یا  آمد. مقاله  ای هم درباره ابوذر نوشت 

سوسیالیست ترجمه و منتشر شد. 

کــه حوالــی ســال هــای 59-60 در فکــر تالیف آن  اثــر مهــم ایشــان 

افتــاده بــود، الصحیــح مــن ســیرة النبــی؟ص؟ بــود. وقتــی بنــده در 

ســال61 خدمتشــان رفتــم، ایــن کتــاب حــروف چینــی شــده و در 

یخ  حال نشــر بود و انقاب اســامی، زمینه  ای برای اســتفاده از تار

کتاب قدری با احتیاط منتشر شد و  اسام را فراهم آورده بود. این 

یخ اســامی در قم گذاشت. بعدها  تاثیر جدی در پژوهش  های تار

کرد.  ایشان آن را بازنویسی و تکمیل 

کار می  کرد  حجة االســام و المسلمین سیدجعفر مرتضی نقادانه 

و هرچند خط کشــی مذهبی در بحث  های انتقادی خود می  کرد؛ 

کثــرت تتبــع، نقادی ســندی و متنــی و حدس  های تنــد و تیز  امــا 

ایشــان، راه را بــرای اظهارات جدید فراهم می  کــرد. به همین دلیل 

گذاشــت و دیدگاه  هــای ایشــان شــایع  »الصحیــح« خیلــی تاثیــر 

یخ اســام هم بــرای تعدادی  یس تار کنــار نــگارش، تدر گردیــد. در 

از دانشــجویان تربیــت مــدرس آغــاز شــد. عــاوه بــر آن افــرادی از 

طاب لبنانی و ایرانی هم به طور خصوصی نزد ایشان رفت و آمد 

داشــتند و اســتفاده می  کردند. همکاری  هایی هم با ســازمان امور 

گزینش  ی بحث  هــای  کــه رو کشــور داشــت  اداری و اســتخدامی 

کار می  کردند.  معیارهای دینی و شرعی آن 

کارهای اجرایی  توجــه به وضعیت طاب لبنانی در ایران، یکی از 

ایشــان، بــود؛ منتــدی جبــل عامــل را ســاخت؛ عــاوه بــر آن یــک 

مدرســه بزرگ و همین طور تعداد قابل توجهی خانه برای لبنانی  ها 

ســاخت. ســیدجعفر، ســخت عاقه  مند به انقاب بــود و از وقتی 

کــه مرحوم  کــه بحث  هــای لبنــان پیش آمــد؛ و به خصــوص زمانی 

سیدمحمدحســین فضــل اهلل نفــوذ و قدرتــی داشــت و به قــم آمد، 

دائمًا به منزل ایشان می  رفت. البته مستقیما خودش درگیر مسائل 

لبنان نبود. بعدها که مســائلی در اطراف اظهارات ســّید فضل اهلل 

پیــش آمــد، تا مدتها تاش کرد تا این مســائل را حل کند؛ اما وقتی 

گرفت. همیــن منازعه به نوعی  به جایی نرســید، از ایشــان فاصله 

کرد و به  باعث شد تا ایشان حوالی سالهای 72 یا 73 ایران را ترک 

لبنان رفت و در آنجا یک مرکز اســامی و یک مدرســه درست کرد. 

در لبنــان، عاوه بر تکمیل کتاب ســیره نبوی در35 جلد بحبوحه 

کتابچه  هــای فراوانی به خصوص در  جنگ میان لبنان و اســرائیل 

کنــم که طــی دهه شــصت و اوائل  تفســیر هــم نوشــت، باید اشــاره 

هفتاد، آثار متعددی در ایران منتشر کردند که حیات سیاسی امام 

کارمهم دیگر  حســن؟ع؟، زندگانی سلمان فارســی و آثار دیگر بود. 

در لبنــان، تالیــف زندگی نامه امام علــی؟ع؟ در 53 جلد و همین 

طور نگارش زندگی امام حسین؟ع؟ در 24 جلد، در دوران بیماری 

که با همان سبک و سیاق انتشار یافت.« سخت خود بود 

آثارش )که بیشتر آن ها به فارسی ترجمه شده است( عبارتند از:

1- الصحیــح مــن ســیرة النبــی االعظم؟ص؟ )35ج(. کتاب ســال 

جمهوری اسامی ایران

2- الصحیح من سیرة االمام علی؟ع؟ )53ج(.

3- ماساة الزهراء؟اهع؟ )2ج(.

یخ )24ج(. 4- سیرة الحسین؟ع؟ فی الحدیث و التار

کربا فوق الشبهات  -5

6- مراسم عاشوراء )شبهات وردود(

7- رّد الشمس لعلی؟ع؟

یخ و نقد 8- ظامة ابی طالب؟ع؟ تار

کلثوم. تحقیق و دراسة 9-  ظامة اّم 

10- الغدیر و المعارضون. او عواصف علی ضفاف الغدیر

11-  علی؟ع؟ و الخوارج

12-  حدیث االفک

13- اهل البیت فی آیة التطهیر. دراسة و تحلیل

14- المتعة. دراسة و تحلیل

15- الشهادة الثالثة فی االذان و االقامة. شبهات وردود

16- المواسم و المراسم

17-  الوالیة التشریعیة

کام علی؟ع؟ 18- لسُت بفوق ان اخطی من 

19- موقف علی فی الحدیبیة

20-  میزان الحق

21-  الزواج الموقت فی االسام

22- الجزیرة الخضراء و مثلث برمودا

یخ یعید نفسه( 23- االمام علی و النبی یوشع )تار

24- افا تذّکرون )حوارات فی الدین و العقیدة(

25-ٔاحیوا امرنا

کیة ... و المزدکیة 26- ابوذر ال اشترا

27- الحیاة السیاسیة لامام الحسن؟ع؟

28- الحیاة السیاسیة لامام الرضا؟ع؟
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29- الحیاة السیاسیة لامام الجواد؟ع؟

30-  االعتماد فی شرح مباحث التقلید و االجتهاد )3ج(

31-  ابن عباس و اموال البصرة

32- حقائق هامة حول القرآن الکریم

33- سلمان الفارسی فی مواجهة التعدی

34- اآلداب الطّبیة فی االسام

یخ و االسام 35- دراسات و بحوث فی التار

36- والیة الفقیه فی صحیحة عمر بن حنظلة

37- موقع والیة الفقیه من نظریة الحکم فی االسام

38- االسام و مبدا المقابلة بالمثل

39- نقش الخواتیم لدی االئمة

کذوبتان حول الشریف الرضی 40- ا

41- السوق فی ظّل الدولة االسامیة

42- ادارة الحرمین الشریفین فی القرآن الکریم

یخ الهجری 43- مبدا التار

44- تفسیر سورة هل اتی )2ج(

45- تفسیرسورة الضحی و المسد

46- تفسیر قصار السور

47- مقاالت و دراسات )4ج(

آن عالــم بزرگــوار، پس از عمری سرشــار از خدمات علمی و دینی، 

بــر اثــر بیماری ســرطان در 75 ســالگی در روز شــنبه 4 آبان 1398 

کرم9 و شــهادت  )27 صفرالخیر 1441( –در شــب رحلت پیامبر ا

کتاب نوشــته بود- بدرود  که برای هر دو قلم زده و  امام مجتبی7، 

گفــت و پیکــرش پــس از تشــییع در روز 28صفــر، و نمــاز  حیــات 

بــرادرش آیــت اهلل ســید مرتضــی مرتضــی، در زادگاهش، روســتای 

ک ســپرده شــد. در پی  کتابخانه  اش به خا کنار  »عیتاالجبل«، در 

گذشــت ایشان پیام  های تســلیت فراوان از سوی مراجع تقلید  در 

عالم تشیع و مقامات سیاسی ایران و لبنان صادر شد. 

آیت اهلل العظمی سیستانی در پیام تسلیت خویش فرمودند: 

بسم اهلل الرحمن الرحیم

عامه بزرگوار سیدمرتضی مرتضی العاملی 

سام علیکم و رحمة اهلل و برکاته

گذشــت برادرتان عامــه محقق  م خبــر در 
ّ
بــا نهایــت تٔاّســف و تٔال

کــه  حجــت االســام و المســلمین ســیدجعفر مرتضــی العاملــی 

عمــر مبــارک خــود را در راه خدمــت به اهــل البیــت؟مهع؟ و دفاع از 

یافت کردیم. به شــما و  کــرد، در آن هــا و نشــر معــارف الهی ســپری 

ســایر خانواده محترم به ویژه فرزندان بزرگوار و عزیزانشــان و عموم 

مســلمین بزرگــوار در لبنــان، این مصیبت بزرگ را تســلیت گفته و 

ابراز همدردی می  نماییم.

علی الحسینی السیستانی   

و آیت اهلل العظمی صافی هم فرمودند:

بسم اهلل الرحمن الرحیم

بــا تاســف و تاثر فــراوان، خبر رحلت عالــم بزرگوار، مدافع راســتین 

اســام و والیــت، عامــه محقــق آقــای حــاج ســید جعفــر مرتضی 

کردیم، انا هلل و انا الیه راجعون.  یافت  عاملی رضوان اهلل علیه را در

یخ اسام و  که عمر پربرکت خود را در ارائه صحیح تار شخصیتی 

مذهب حقه جعفری و پاســخ به شــبهات و دفاع از معارف نورانی 

کتــاب نفیس و ارزنــده و معتبر را به  گذرانید و ده  ها  اهــل البیــت: 

عالــم اســام و حوزه  هــای علمیه و پژوهشــگران ایــن عرصه تقدیم 

کز علمی و دینی، ثلمه  نمود. فقدان این روحانی وارســته بــرای مرا

و خسارت است.

ایــن جانــب ایــن ضایعــه مولمــه را بــه حضــرات علمــای اعــام، 

حوزه هــای علمیــه و دانشــگاهیان محتــرم بــه ویــژه مــردم شــریف 

کشور لبنان و خاندان مکرم آن فقید سعید تسلیت عرض نموده؛ 

از خداوند متعال علو درجات برای روح مطهر ایشان و صبر جمیل 

و اجر جزیل برای بازماندگان محترم  مسئلت دارم.

28 صفر المظفر1441  

لطف اهلل صافی  

و مقام معظم رهبری هم فرمودند:

بسم اهلل الرحمن الرحیم 

گذشت عالم خدمتگزار و پرتاش جناب حجةاالسام و  خبر در 

یافت  المســلمین آقای سیدجعفر مرتضی در لبنان را با تاسف در

کــردم. ایــن عالــم بزرگوار بــا تالیفــات وزیــن و پرحجــم و محققانه 

که از نگارشــی شــیوا و قلمی قدرتمند  یخ صدر اســام  خود در تار

برخوردار اســت، خدمت بزرگی به دنیای اســام تقدیم کرده و نیاز 

فرهنگــی مهمــی را برآورده ســاخته اســت. این جانب بــه خاندان 

مکرم و بازماندگان ایشان و به جامعه علمی لبنان تسلیت عرض 

می  کنم و رحمت و مغفرت الهی و حشــر با اجداد طاهرین را برای 

ی مسئلت می  نمایم.  و

سید علی خامنه  ای  


