
برای بازشناسـی و آشـنایی شـخصیتی، علمی و هم چنین شـیوه تاریخ نگاری و سـبك سیره شناسی 
مرحوم اسـتاد سـیدجعفر مرتضی، مجله حوزه گفت وگویی با چندتن از اسـاتید برجسته تاریخ اسام، 
کـه از نزدیـك بـا ایشـان ارتباط تنگاتنگ داشـتند نظیر: حجة االسـام والمسـلمین مهدی پیشـوایی، 
عضو هیئت علمی مؤسسـه آموزشـی _ پژوهشـی امام خمینی؟هر؟ وحجة االسـام والمسـلمین سیدعلی 
میرشـریفی، عضـو هیئـت علمـی سـازمان مطالعـه و تدوین کتاب های درسـی دانشگاه ها)سـمت(، 
حجةاالسـام والمسـلمین ابوالحسـن نّواب، ریاسـت محترم دانشـگاه ادیان و مذاهب و حجة االسام 
والمسـلمین ایمانی مقـدم، معـاون امـور فرهنگـی مجمـع جهانـی اهل بیـت  و عضـو هیئت علمی 

دانشـگاه ادیـان و مذاهـب، ترتیـب داده که فرادید شـما می نهیم.

  نگاه بـه شخصیت علــمیـ ـــ  اخــالقی
استاد سیدجعفر مــرتضی؟هر؟



106

وزه
ی ح

قاد
 انت

ی ـ
حلیل

ه ت
نام

صل 
آشـنایی ف نحـوه  حـوزه:      

اسـتاد  بـا  حضرت عالـی 

چگونـه  سـیدجعفرمرتضی؟هر؟ 

بـود و میـزان و مـدت آشـنایی 

شـما با ایشـان چقدر بوده است؟

پیشـوایی: آشـناییم بـا مرحوم 
اسـتاد سـیدجعفر مرتضـی؟هر؟، 

پیـروزی  اول  سـال های  بـه 

برمی گـردد.  اسـالمی  انقـالب 

و  رفت وآمدهـا  از  پـس 

شـورای  ميـان  گفت وگوهـای 

عالـی آموزش وپـرورش و حـوزه 

علمیـه کـه رابـط آن، مرحـوم اسـتاد عقیقـی 

بخشایشـی بـود، بـه درخواسـت شـورای عالـی، 

هیئتـی جهـت بازنگـری در کتاب درسـی تاریخ 

سـال اول و دوم دبیرسـتان تشـکیل شـد، کـه 

من و مرحوم اسـتاد عقیقی بخشایشـی و یکی 

دو نفر دیگر نزد اسـتاد سـیدجعفر مرتضی؟هر؟، 

بـرای تحقـق اهـداف می رفتيم. ایـن کار مدتی 

زمـان بـرد و جلسـات متعـددی تشـکیل شـد و 

طـی آن، دو کتـاب یـاد شـده به دقـت بازخوانی 

شـد و آثـار فرهنـگ شاهنشـاهی از آن ها حذف 

شـد و اصالحـات الزم صورت گرفـت. 

اسـتاد سـیدجعفر  نظـر  ایـن جلسـات  در 

خـالل  در  بـود.  فصل الخطـاب  مرتضـی؟هر؟  

ایـن کارهـا دو ویژگـی در ایشـان متوجه شـدم: 

یکـی، ایشـان عمـاًل در مـورد هر قضیـه عالمت 

سـؤال می گذاشـتند و هیچ چیز از ابتدا مسـّلم 

نمـی گرفتنـد )حتـی اگـر مشـهور بـاش د(، مگر 

آن کـه دالئـل کافـی بـرای اثبـات آن به دسـت 

شـدید  پای بنـدی  دوم،  آیـد. 

ایشـان به تشـیع بود. در یکی از 

جلسـات، بحث سلسله صفویه و 

دولـت آن هـا پیـش آمد، ایشـان 

صفویـه  دولـت  از  شـدت  بـه 

حمایـت کـرد و گفتنـد: )بـه این 

مضمـون( کـه دولـت صفویـه را 

دکتـر شـریفی بدنام کرده اسـت، 

ایـن دولـت یـک دولـت شـیعی 

دویست سـال  در  ببینیـد  بـود، 

حکومـت آن هـا چقـدر علمـا و 

دانشـمندان در ایـران برخاسـتند 

و چقـدر آثـار علمـی بـه وجود آمـده، این دولت 

را بـا دولت هـای قبـل و بعد از آن مقایسـه کنید 

ببینیـد چقـدر تفـاوت دارد.

   حـوزه: آثـار ایشـان خصوصـًا آثـار تاریخـی 
معظم لـه، چـه ویژگی هـای مبـرز و انحصـاری 

دارد؟

پیشـوایی: ایشـان گنجینـه ای گران بهـا و آثار 
متعـدد علمـی از خـود بـه یـادگار گذاشـت کـه 

در آن هـا وسـعت تتبـع مؤلـف و میـزان تسـّلط 

همـان  اسـت.  جلوه گـر  مطالـب  بـه  ایشـان 

خصیصـه ای کـه ایشـان داشـت و بـه آن اشـاره 

شـد کـه هیـچ حادثـه ای را مسـّلم نمی گرفـت، 

حتـی اگـر از مشـهورات باشـد، در ایـن آثـار بـه 

چشـم می خـورد.

   حـوزه: شـخصیت علمـی مرحـوم اسـتاد، 
چـه تاثیـری بر مراکز علمـی خصوصًا حوزه های 

علمیـه لبنـان و قم داشـته اسـت؟

پیشـوایی: آثـار علمـی گران بهایـی که ایشـان 

ســیدجعفر  اســتاد  نظــر 
فصل الخطــاب  مرتضــی؟هر؟  
كارهــا  ایــن  خــال  در  بــود. 
متوجــه  ایشــان  در  گــی  ویژ دو 
در  عمــًا  ایشــان  یکــی،  شــدم: 
مــورد هــر قضیــه عامــت ســؤال 
می گذاشــتند و هیچ چیــز از ابتــدا 
گــر  گرفتنــد )حتــی ا م نمــی 

ّ
مســل

آن كــه  مگــر  بــاش د(،  مشــهور 
آن  اثبــات  بــرای  كافــی  دالئــل 
پای بنــدی  دوم،  آیــد.  به دســت 
بــود. تشــیع  بــه  ایشــان  شــدید 
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ش از خـود بـه یـادگار گذاشـت مورد 

مورخـان  اسـتناد  و  اسـتفاده 

تاریـخ  در  پژوهش گـران  و 

اسـالم اسـت. ایـن آثـار عمومـًا 

عمیـق، پرمایـه و قابـل اسـتفاده 

می باشـد. البتـه گفتنـی اسـت 

کتاب خانـه ای بـزرگ و غنـی نيز 

داشـت، كـه ممتـاز بـود.

اسـتاد  مرحـوم  حـوزه:     
در  مرتضـی،  سـیدجعفر 

رویکـردی  چـه  تاریخ نـگاری 

داشـتند؟ روش ایشـان در تألیـف آثـار تاریخـی 

بـود؟ چگونـه 

پیشوایی:  رویکرد کلی ایشان در تاریخ نگاری 
به ویـژه در کتـاب دوره ای الصحیـح مـن سـیرة 

النبـی االعظـم کـه در قلـه تألیفـات ایشـان 
اسـت، نفـی ورد اقـوال و گزارش هـای مورخـان 

غیرشـیعی اسـت و گویـا بـه ایـن مناسـبت 

اسـت کـه نـام کتـاب الصحیح من سـیرة النبی 

االعظـم  انتخـاب شـده اسـت. در ایـن زمینه 
ابداع هـا و ابتکارهایـی و نیـز برخـی متفـردات 

دارد. گویـا بـا توجـه بـه ایـن رويکردهاسـت 

کـه برخـی می گوینـد: ایشـان تاریـخ و سـیره را 

کالمـی کـرده اسـت! در اين باره يادآور می شـوم 

كه در 1380شمسـي، نکوداشـتی با حضور خود 

ایشـان، از طرف »پژوهشـگاه حوزه و دانشـگاه« 

برگـزار شـد و مقـاالت رسـیده به نکوداشـت )به 

قلـم مورخـان جـوان حـوزوی( در قالـب یـک 

مجموعـه مقـاالت چـاپ شـد. محـور بحـث نيز 

کتـاب مانـدگار الصحیـح بـود. در ایـن مقـاالت 

ویژگی هـا و مزایـای ایـن کتـاب 

تبییـن و نیـز روش مؤلـف ارائـه 

شـده است.

دربـاره سـجایای     حـوزه:  
را  نکاتـی  اسـتاد؟هر؟،  اخالقـی 

. يیـد بفرما

    پیشـوایی: دربـاره سـجایای 
اخالقـی ایشـان تـا آن جايـی که 

طی دیدارهای گوناگون مشاهده 

کـردم، شـخصیتی خوش محضر 

و خلیـق بـود و هیچ گونـه نخوت 

علمی در او مشـاهده نمی شـد و بسـيارمتواضع 

بود.

   حوزه:  نحو آشـنایی شـما با اسـتاد چگونه 
بـود و میـزان آشـنایی حضرت عالـی بـا جنـاب 

اسـتاد سـید جعفر مرتضـی؟هر؟ چقـدر بود؟

میرشـریفی: آشـنایی این جانـب بـا حضـرت 
اسـتاد، بـه اوائـل 60 13شمسـی، بـر می گـردد، 

زمانی که من طلبه بودم و از اسـتاد سـؤال هايی 

درباره تاریخ اسـالم و کتاب الصحیح من سـیرة 

النبـی االعظـم می پرسـیدم. بـه مـرور زمـان 
ارتبـاط مـن بـا ایشـان بیشـتر و صمیمی تـر 

شـد و بـه رفت وآمـد خانوادگـی انجامیـد. در 

1383شمسـی،به اتفاق خانواده  به لبنان رفتم 

و ایشـان نیـز در ایامـی ایـران تشـریف داشـتند 

بـه اتفـاق خانواده شـان به منزل مـا می آمدند و 

رابطـه مـا با ایشـان خیلی عالـی و صمیمی بود.

   حـوزه: ویژگی هـای بارز و انحصاری جناب 
اسـتاد را در تألیـف آثارشـان چگونـه ارزیابـی 

می کنیـد؟

آثــار اســتاد ســیدجعفر؟هر؟ ســه 
كــه بــه اجمــال  گــی داشــت،  ویژ
اشــاره می كنــم: اول، تتبــع ایشــان 
ــاد بــود؛ دوم، تحقیــق و تحلیــل  زی
آثــار  در  اســتناد  ســوم،  داشــت؛ 
ایشــان جایــگاه ویــژه ای داشــت، 
را  حرفــی  كســی  از  گــر  ا حتــی 
گوینــده  كام را از  می شــنید و آن 
تــا  مــی داد  آدرس  می كــرد،  نقــل 

كــرده باشــد. رعایــت امانــت 
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میرشـریفی: آثـار اسـتاد سـیدجعفر؟هر؟ سـه ف

ویژگـی داشـت، كـه بـه اجمـال اشـاره می كنم: 

اول، تتبـع ایشـان زیـاد بـود؛ دوم، تحقیـق و 

تحلیـل داشـت؛ سـوم، اسـتناد در آثـار ایشـان 

جایـگاه ویـژه ای داشـت، حتـی اگـر از کسـی 

حرفـی را می شـنید و آن کالم را از گوینـده نقـل 

می کـرد، آدرس مـی داد تـا رعایـت امانـت کرده 

باشـد.

   حـوزه: تاثیـر شـخصیت علمـی اسـتاد بـر 
حـوزه علمیـه قم و مراکز علمـی لبنان را چگونه 

ارزیابـی می کنیـد؟

میرشـریفی: دانـش تاریـخ در حـوزه علمیـه 
قـم، دو مشـکل اساسـی داشـت، كـه در اين جـا 

برمی شـمرم: يـك، اهمیـت چندانـی نداشـت؛ 

دوم، گزارش های تاریخی، قطعی تلقی می شـد 

و حوزویان بيشـتر آن گزارش ها را ارسـال مسّلم 

می گرفتنـد. مرحـوم سـیدجعفر مرتضـی؟هر؟  با 

روی آوردن بـه تاریـخ و نقد گزارش های مشـهور 

تاریخـی، دو مشـکل يادشـده را تـا حدود زیادی 

مرتفـع سـاخت. در بیـروت لبنـان هـم در حوزه 

علمیـه ای بنـام »حـوزه امام علـی«، در بنیاد 

نهادنـد و بـه نشـر معارف اهل بیـت در میان 

مردمـان آن دیـار به ويـژه نوجوانـان و جوانـان 

پرداختنـد. مـن شـاهد بودم که شـخصیت های 

برجسـته لبنـان، بـرای ایشـان احتـرام خاصـی 

قائل بودند. هم چنین »مرکز لدراسـة االسالمیه 

بیـروت« زیـر نظـر ایشـان بـه فعالیـت علمـی و 

پژوهشـی در زمینه علوم اسـالمی می پرداخت.

   حـوزه: مرحـوم اسـتاد سـیدجعفر مرتضـی 
در تاریخ نـگاری چـه رویکرد و روشـی داشـتند؟

میرشـریفی: پيـش از آن کـه بـه سـؤال پاسـخ 
دهـم بایـد عـرض کنـم کـه بین تتبـع و تحقیق 

تفـاوت اساسـی وجود دارد، کـه معمواًل این دو 

بـا هـم خلـط می شـوند، تتبـع عبـارت اسـت از 

دنبال کـردن و جسـت وجوکردن دقیـق مطالـب 

و تحقیـق، یعنـی بـه حقیقت رسـیدن و سـره را 

از ناسـره جداکـردن و کار محقـق ایـن اسـت که 

بعد از تتبع دقیق، صحیح را از غیر صحیح جدا 

می سـازد. مرحوم اسـتاد سیدجعفر مرتضی؟هر؟  

اواًل، تتبـع کاملـی داشـت؛ ثانیـًا، قـوه تحقیق و 

تحلیـل خوبـی نيـز داشـت و بـه ایـن دو ویژگی 

آیـة اهلل  مرحـوم  مثـل  حـوزه  علمـای  برخـی 

سـیدمهدی  آیـة اهلل  و  میانجـی؟هر؟  احمـدی 

روحانـی؟هر؟ اذعـان داشـتند. و به همین جهت 

بـود کـه کتـاب الصحیـح ایشـان، کتـاب سـال 

حـوزه انتخاب شـد.

   حوزه: در باره سـجایای اخالقی اسـتاد هم 
نکاتـی را بفرمایید.

میرشـریفی: زبانـم قاصـر اسـت کـه از اخـالق 
ایشـان بگویم، ایشـان در اخالق؛ پیرو راسـتین 

جدشـان رسـول خدا بودند. تواضع و فروتنی 

ایشـان مثال زدنـی بـود، یـادم می آیـد وقتی به 

اتفـاق خانـواده در لبنان خدمت ایشـان رسـیده 

بودیم، ایشـان متواضعانه به اسـتقبال ما آمدند 

به طوری کـه خانـواده ام، از مـن می پرسـیدند 

ایشـان خـادم اسـتاد هسـتند؟ و مـن در جواب 

گفتـم نـه، خـود اسـتاد هسـتند کـه چنیـن 

تواضـع می کننـد، مـن عالـم به فروتنی ایشـان 

کمتـر سـراغ دارم، حتـی بـه طالب جـوان و کم 

سن وسـال هـم احتـرام می گزاشـتند. بارزترين 
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ش ویژگـی اخالقـی ایشـان، احترام حضرت اسـتاد 

بـه پـدر و مـادر بـود، بارها دیده بـودم به احترام 

پدرشـان از جـا بـر می خواسـتند درحالی کـه 

پدرشـان اصاًل اسـتاد را نمی دید و نگاه پدرشـان 

بـه سـمت دیگـری بـود. وقتی از کسـی ناراحت 

می شـد هرگـز کینـه او را بـه دل 

نمی گرفـت و بی فاصلـه بعـد از 

به گونـه ای  افـراد،  از  ناراحتـی 

رفتـار می کـرد  کـه انـگار هیـچ 

ناراحتـی پیـش نیامده اسـت.

   حـوزه: اگـر نکتـه ناگفته ای 
مانـده اسـت، بفرمایید.

می آیـد  یـادم  میرشـریفی: 
1396شمسـی، که منزل ما آمده 

بودنـد بـا این کـه اوائـل دوران 

بـرای  و  بـود  ایشـان  بیمـاری 

صله رحـم منـزل مـا آمـده بودند، 

لحظـه ای از مطالعـه و تحقیـق 

غافل نبودند و همواره به تحقیق 

و پژوهـش مشـغول بودنـد و یـا 

پاسـخ سؤاالت دیگران را می داد. 

رابطه ایشـان با حضرت امام؟هر؟ 

و مقام معظم رهبری کاماًل خوب بود و اسـتاد 

احتـرام خاصـی بـرای این بـزرگان قائـل بودند.

  حوزه: نحوه آشـنایی حضرت عالی با اسـتاد 
سـیدجعفر مرتضـی چگونه بـود؟ میزان و مدت 

آشـنایی شـما با ایشـان چقدر بوده است؟

نّواب: از1360شمسـی، ایشان را می شناختم 
و ارادت مـن بـه مرحـوم اسـتاد کامـل اسـت و 

عالقـه مـن بـه ایشـان منحصـر بـه فرد اسـت و 

از ایشـان نكاتـی دارم کـه بـا آنچه درباره ایشـان 

معمـول می باشـد، امـا بسـيار متفـاوت اسـت.

ارتباطم با ایشـان خانوادگی اسـت، فرزندان من 

بـرای یادگیـری زبـان و مکالمه عربـی، در لبنان 

خدمـت ایشـان رسـیدند. برخـی بـزرگان وقتـی 

بـه مـن می رسـیدند می گفتنـد: 

صدیقـک فـالن کار را کرد یا فالن 

حرف را زد، و منظور از »صدیقک« 

مرحـوم سـید جعفرمرتضـی؟هر؟ 

بـود که به عنـوان دولت و صدیق 

من معروف شـده بود و من این 

افتخـار را داشـتم کـه دیگـران، 

مرحـوم سـیدجعفر؟هر؟ را دولـت 

و حبیـب مـن می دانسـتند.

   حـوزه: آثـار ایشـان خصوصًا 
چـه  معظم لـه،  تاریخـی  آثـار 

ویژگی هـای مبـّرز و انحصـاری 

دارد؟

عسـكری؟هر؟  عالمـه  نـّواب: 
می فرمودنـد:  ایشـان  دربـاره 

نعرفـه  شـیعی  محقـق  اکبـر 

 مـا دربـاره سـیره اهـل بیـت

مثـل  کارهایـی  اگرچـه   ،ومعصومـان

داریـم ومرحـوم مجلسـی هـم  کشـف الغمه 
سـیره  در  خوبـی  بحث هـای  بحاراالنـوار  در 

معصومـان دارنـد، عالمانـی مثـل آیـة اهلل 

سـبحانی هـم به نوشـتن کتاب هـای تاریخی و 

سـیره اهتمـام ورزیدنـد، ولـی کاری که مرحوم 

سـیدجعفر مرتضـی کـرد منحصـر بـه فـرد بـود. 

کارهـای تاریخـی ایشـان هـم از حیـث کیفیت 

تتبع عبارت است از دنبال كردن و 
جست وجوكردن دقیق مطالب و 
تحقیق، یعنی به حقیقت رسیدن 
كردن  جدا ناسره  از  را  سره  و 
بعد  كه  است  این  محقق  كار  و 
غیر  از  را  صحیح  دقیق،  تتبع  از 
مرحوم  می سازد.  جدا  صحیح 
مرتضی؟هر؟   سیدجعفر  استاد 
 ،

ً
ثانیا داشت؛  كاملی  تتبع   ،

ً
اوال

نیز  خوبی  تحلیل  و  تحقیق  قوه 
گی برخی  داشت و به این دو ویژ
علمای حوزه مثل مرحوم آیة اهلل 
آیة اهلل  و  میانجی؟هر؟  احمدی 
سیدمهدی روحانی؟هر؟ اذعان 
بود  جهت  همین  به  و  داشتند. 
كتاب  كتاب الصحیح ایشان،  كه 

سال حوزه انتخاب شد.
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و هـم از جهـت کمیـت کم نظیـر اسـت. عالمـه ف

سـیدجعفر مرتضی چند ویژگی داشـت که او را 

یـک محقـق تمام عیار کرده بـود، اواًل، عرب بود 

و بـه زبـان عربـی آگاه بود؛ ثانیًا، به منابع سـنی 

هـم مراجعـه کرد و دست رسـی خوبـی به منابع 

و کتاب هـا داشـت.

   حـوزه: شـخصیت علمـی مرحـوم اسـتاد، 
چـه تأثیـری بر مراکز علمـی خصوصًا حوزه های 

علمیـه لبنـان و قم داشـته اسـت؟

نـّواب: عالمـان زیادی بودند کـه کمک کردند 
تـا حـوزه علمیـه قم به وضعیتی کـه امروز دارد 

برسـد، امـروز حـوزه علمیـه قم، بـه برکت همت 

ایـن عالمـان وارسـته و محقـق دراوج و قله قرار 

دارد. امـروز حـوزه قـم، حـوزه پژوهشـی اسـت 

ونسـبت به گذشـته متحول شـده اسـت و این 

تحـول عظیـم مدیـون عالمانی مثل سـیدجعفر 

مرتضـی اسـت، قبـل از ایشـان، حـوزه اصـاًل بـه 

تاریـخ اهمیـت نمـی داد، اما سـیدجعفر؟هر؟ به 

تاریخ تعمیق و تحقیق را هدیه کرد و با اجتهاد 

درتاریـخ توانسـت جایگاه ایـن دانش رادر حوزه 

قـم، تثبیـت کند.

ازسـوی دیگـر، بسـیاری از اسـاتید کـه امروز 

درحـوزه تاریـخ فعالیـت می کننـد و اتفاقـًا از 

چهره هـای مطـرح ایـن رشـته هسـتند، افتخار 

شـاگردی حضرت اسـتاد را داشـته اند و همین 

جـا الزم اسـت عـرض کنـم، ایـن عزیـزان بایـد 

شـاکر نعمت استادشـان باشـند، زیرا ناسپاسـی 

اسـتاد، عواقـب ناگـواری در پی خواهد داشـت. 

نـگاری  تاریـخ  در  ایشـان  رویکـرد  حـوزه: 

بـود؟ چگونـه 

نـــّواب: محققـــان تاریـــخ می گوینـــد که 
ســـیدجعفر؟هر؟ کالمی است و در تاریخ ایشان 

را برنمی تابنـــد و مـــن هم چـــون تخصص 

اصلیم تاریخ نیســـت، در ایـــن حوزه دخالت 

نمی کنم، چـــون ورود در مســـائلی که حوزه 

تخصصیم نیســـت، جفـــا می دانم.

   حوزه:  درباره ســـجایای اخالقی اســـتاد، 
بفرمايید. را  نکاتی 

نـّواب: اگـر بخواهم درباره مرحوم سـیدجعفر 
هرچیـزی  از  قبـل  بگویـم،  کالمـی  مرتضـی 

بایسـتی بگویـم، اول اخـالق، دوم اخـالق و 

سـوم اخـالق، كـه ایشـان به معنـای واقعـی 

کلمـه متخلـق بـه اخالق اسـالمی بـود و به نظر 

مـن، وجـود سـیدجعفر مرتضی از سـیره جدش 

رسـول خدا اشـراب شده بود. ما در روایاتمان 

داریـم، وقتـی یک بـدوی وارد مدینه می شـد و 

پیامبـر را بـرای اولین بـار، می خواسـت ببینـد، 

ازاخـالق نیکـوی پیامبـر متوجـه می شـد که 

او، رسـول خداسـت. درتمـام وجـود عمـرم یک 

بـار ندیدم ایشـان به کسـی اخم کنـد اگر صدبار 

بـه او مراجعـه می کردیـد باز هم با روی گشـاده 

بـا شـما برخـورد می کـرد و ایـن رفتـار را نه فقط 

بـا اهـل علـم، بلکـه باروسـتايیان لبنـان کـه به 

دیـدارش می رفتنـد نیز داشـت. بارها شـده بود، 

جمعیـت انبوهـی بـه منزلشـان می رفتنـد و 

سـید هرگـز ناراحتی از خود بـروز نمی داد، هرگز 

اجازه نمی داد کسـی دسـتش را ببوسد با این که 

عالمـه ای کم نظیر بـود. ازدیگر خصوصیت های 

ایشـان، عالم بی بخل بود. ایشـان هرگز در ارشاد 

و هدایـت و راهنمایـی طالب کوتاهی نمی کرد.
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ش و  می گفت  می رسید  درتحقیق  آنچه  به   

با او شود.  از این که مخالفتی  ابايی نداشت 

یادم هست از ایشان پرسیدم، شما بیش از 

پنجاه جلد در سیره امام علی نوشتید، به 

چه نتیجه ای رسیدید و حاصل آن همه تحقیق 

چه بوده است؟ فرمودند: دریک 

جمله بگویم که ایمان و اعتقاد 

دارم که دو خلیفه نخست ضمن 

یک توافق ضمنی و غیر مکتوب، 

بنا گذاشته بودند که کاری بدون 

اذن امام نکنند.

   حـوزه: اگـر مطلبـی هسـت 
درنکتـه پایانـی بفرماييـد.

نـّواب: مرحوم سـیدجعفر؟هر؟ 
عاشق امام و مقام معظم رهبری 

بودند. قصیـده ای درباره حضرت 

امـام؟هر؟ دارند که قبل از انقالب  

سـرودند. ارادت ایشـان به مقـام معظم رهبری 

زیـاد بـود که بدون هیچ چشم داشـتی ازایشـان 

دفـاع و تبلیـغ می کردند. بسـیاری ازچهره های 

مطرح هم سـو با انقالب اسـالمی ایران درلبنان 

از شـاگردان ایشـان بودند. بعداز جنگ 33 روزه 

کـه منـزل ایشـان توسـط رژیم اشـغال گر قدس 

بـا خاک یک سـان شـده بـود، ایشـان می فرمود 

مـا پیـروز هسـتیم و اصـاًل ناراحـت نبودنـد. 

مطلـب دیگـری کـه دربـاره ایشـان بایـد عـرض 

کنـم، اهتمام ایشـان به تحقیـق ویژه بود. یادم 

هسـت شـبی در منزل ما بودند صبح که خدمت 

ایشـان رسـیدم فرمودند: دیشـب خوابم نیامد و 

25 صفحـه از کتابم را نداشـتم.

   حـوزه:  نحـوه آشـنایی حضرت عالـی بـا 
اسـتاد سـید جعفر مرتضی چگونه بود؟ میزان و 

مدت آشـنایی شـما با ایشـان چقدر بوده است؟

ایمانـی مقـدم: همان طـور کـه می دانیـد مـن 
سـال های متمـادی درلبنـان بـودم و محضـر 

علمـای زیـادی را درک کـردم، 

ازجمله افتخار آشـنایی با ایشان 

را پیـدا کـردم،  و نیـز از طریـق 

بـرادر ایشـان که درشـورای عالی 

 بیـت اهـل  جهانـی  مجمـع 

هسـتند، حدودًا بیـش از دودهه 

اسـت کـه مـن بـا ایشـان آشـنا 

هسـتم.

   حـوزه: آثـار ایشـان خصوصًا 
چـه  معظم لـه،  تاریخـی  آثـار 

ویژگی هـای مبـرز و انحصـاری 

دارد؟

اسـتاد  بارزمرحـوم  ویژگـی  مقـدم:  ایمانـی 
سـیدجعفر مرتضی، پافشـاری ایشـان بر مبانی 

کالمی اسـت، ایشـان برای تاریخ وگزارش های 

آن قداسـتی قائـل نبـود و هرگز حاضر نمی شـد 

ازمبانـی  تاریخـی،  گزارش هـای  به خاطـر 

اعتقادی وکالمی خود دسـت بردارد و همیشـه 

می فرمـود اگـر صدتاگزارش تاریخی هم داشـته 

باشـیم حاضر نمی شـوم دسـت از عصمت اهل 

بیـت، بـردارم یا ذره ای حقانیـت برای جریان 

انحرافـی صـدر اسـالم قائـل شـوم.  هرگـز برای 

گزارش هـای تاریخـی، اصالـت قائـل نبـود مگر 

این کـه گزارش هـا برمبانـی کالمـی واعتقادی، 

مطابقت داشـته باشـد و همین روحیه ایشـان 

مرحـــوم ســـیدجعفر؟هر؟ عاشـــق 
رهبـــری  معظـــم  مقـــام  و  امـــام 
دربـــاره  قصیـــده ای  بودنـــد. 
كـــه  دارنـــد  امـــام؟هر؟  حضـــرت 
قبـــل از انقـــاب  ســـرودند. ارادت 
ایشـــان بـــه مقـــام معظـــم رهبـــری 
هیـــچ  بـــدون  كـــه  بـــود  زیـــاد 
دفـــاع  ازایشـــان  چشم داشـــتی 
بســـیاری  می كردنـــد.  تبلیـــغ  و 
ــا  ــو بـ ح هم سـ ــر ــای مطـ ازچهره هـ
انقـــاب اســـامی ایـــران درلبنـــان 

بودنـــد. ایشـــان  گردان  شـــا از 
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سـبب شـده بود که برخی محققان رشـته تاریخ ف

به ایشـان خرده بگیرند و بگویند که سـیدجعفر 

مرتضی؟هر؟ خلط بین کالم وتاریخ کرده اسـت.  

یـادم می آیـد مرحـوم سـید جعفـر مرتضـی 

درپاسـخ بـه ایـن افـراد می گفـت: مـن تاریـخ 

کارل مارکـس یا موسـولینی نمی نویسـم، بلکه 

تاریـخ معصـوم را می نویسـم و نمی توانـم 

نـگاه مـادی داشته باشـم و حتمـًا درنـگارش 

تاریـخ مسـّلمات  اعتقـادی خویـش را حفـظ 

می کنـم.

این پاسخی بود که مرحوم استاد، درجاهای 

مختلـف می فرمـود، مثـاًل یکـی از جاهایـی که 

ایـن جملـه فرمـود، جلسـه ای بـود کـه مدیـران 

گروه هـای تاریـخ )حـوزوی ودانشـگاهی( را در 

دانشـگاه ادیـان دعـوت کـرده بودیـم و اسـتاد 

درپاسـخ بـه منتقـدان خـود می فرمودند که من 

تاریـخ امـام معصومی را می نویسـم که صاحب 

مکتـب انسان سازاسـت. ایشـان معتقـد بـود 

سـیره های نوشته شـده، درزمان هـای گذشـته 

مثل سـیره ابن هشـام، سیره حلبی و... مخلوط 

و غیـر قابـل اعتمـاد اسـت بـه همین جهت بود 

در  صحیحـی  کتاب هـای  کـه 

سـیره پیامبـر اکرم نوشـت که 

بـه 35 جلـد رسـید و در پـی آن 

کتاب الصحیح من سـیره االمام 

علـی بـن ابی طالب را نوشـت 
کـه ایـن کتاب هم بـه چهل جلد 

. رسید

تعبیـر مقـام معظـم رهبـری 

دربـاره آثـار ایشـان گویـای همه 

چیـز اسـت، حضـرت آقـا بـرای آثـار اسـتاد سـه 

ویژگـی ذکـر می کننـد: 1. وزیـن؛ 2. پرحجم ؛ 3. 

محققانـه. ازایـن سـه ویژگی برمی آیـد کـه آثـار 

ایشـان همـراه بـا تفکـر وتحقیق اسـت.

   حـوزه:  شـخصیت علمـی مرحـوم اسـتاد، 
چـه تأثیـری بر مراکز علمـی خصوصًا حوزه های 

علمیـه لبنان و قم داشـته اسـت؟

ایمانی مقدم: سـؤال بسـیار خوبی اسـت، من 
معتقدم مرحوم سـیدجعفر مرتضی ؟هر؟ برحوزه 

علمیـه قـم، نجـف و مراکـز علمـی لبنـان تأثیـر 

مثبـت و قابـل مالحظـه ای، هـم ازطریق تربیت 

شـاگرد و هـم از تألیـف آثـار تاریخـی متعـدد 

گذاشـت، دراین بـاره بایـد عـرض کنـم، آنچـه 

می تـوان به عنـوان تأثیـر مشـهود ایشـان ذکـر 

کنـم، نـگاه ایشـان در مباحـث تاریخـی بـود. تا 

قبـل از ایشـان، گاهـی بـا تکیـه بـر گزارش های 

تاریخـی، مبانـی کالمـی را مـورد تردیـد قـرار 

می دادنـد و بـا کاری کـه سـیدمرتضی در آثاری 

مثـل الصحیـح کرد ،اصالت بر اعتقادات مسـّلم 

شـیعی، قـرار داده شـد و افـرادی کـه تاریخـی 

صـرف بودنـد در اظهار نظـر، احتیـاط می کردند. 

کار دیگـری کـه سـیدمرتضی بـا 

آثاری مثل حیات سیاسـی امام 

رضـا کـرد، همـان رویکـردی 
کـه بزرگانـی مثـل مقـام معظـم 

انسـان  کتـاب  در  رهبـری 

250 سـاله، نسـبت بـه زندگـی 
معصومـان داشـتند.

دربـاره سـجایای     حـوزه:  
را  نکاتـی  اسـتاد،  اخالقـی 

رهبــری  معظــم  مقــام  تعبیــر 
دربــاره آثــار ایشــان گویــای همــه 
بــرای  آقــا  حضــرت  اســت،  چیــز 
ذكــر  گــی  ویژ ســه  اســتاد  آثــار 
می كننــد: 1. وزیــن؛ 2. پرحجــم ؛ 
گی  3. محققانــه. ازایــن ســه ویژ
برمی آیــد كــه آثــار ایشــان همــراه بــا 

اســت. وتحقیــق  تفکــر 
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سـجایای  به عنـوان  آنچـه  مقـدم:  ایمانـی 
اخالقـی ایشـان بایـد ذکـر کنم، تواضـع مرحوم 

سـیدجعفر مرتضی؟هر؟ زبان زد خاص و عام بود. 

اسـتاد چـه در وضـع ظاهـر و لباس پوشـیدن و 

چـه در برخـورد بـا دیگران، حتـی مخالفان خود، 

متواضـع رفتـار می کـرد هیـچ گاه ندیـدم کـه 

لبخنـد بـر چهـره نداشته باشـد. ایشـان خیلـی 

در  درحالی کـه  بـود  متواضـع 

ردیـف مجتهـدان عصـر خویـش 

دیگـری  ویژگـی  داشـت.  قـرار 

کـه در ایشـان دیـدم، پافشـاری 

و اصـرار بـر تحقیـق و پیشـرفت 

علمـی بـود.  یـادم می آیـد بعد از 

جنـگ 33 روزه که منزل ایشـان 

هم در جنوب لبنان و نیز در بیروت توسط رژیم 

اشـغال گر قـدس تخریـب شـده بـود، ایشـان را 

دیدم  و مراتب نگرانی برخی بزرگان از سالمتی 

ایشـان را، گوشـزد کردم ...، دیدم یک سـی دی 

از جیـب خـودش درآورد و گفـت  نگرانی هـا 

به خاطر سـی دی اسـت. پرسـیدم این سـی دی 

چیسـت؟ فرمودنـد: کتـاب الصحیـح اسـت که 

خوش بختانـه سـالم مانـده اسـت. ایشـان از 

این کـه منزل شـان خـراب شـده 

بـود، ناراحـت نبودنـد، بلکه برای 

این کـه کتاب الصحیـح در قالب 

سـی دی مانـده بـود، خوشـحال 

بودنـد و ایـن نشـان از اهتمـام 

و  تحقیـق  بـه  اسـتاد  جنـاب 

تألیـف دارد.

سیدجعفر  مرحوم  تواضع 
مرتضی؟هر؟ زبان زد خاص و عام 
بود. استاد چه در وضع ظاهر و 
لباس پوشیدن و چه در برخورد 
با دیگران، حتی مخالفان خود، 
هیچ گاه  می كرد  رفتار  متواضع 
چهره  بر  لبخند  كه  ندیدم 
خیلی  ایشان  نداشته باشد. 
متواضع بود درحالی كه در ردیف 
قرار  خویش  عصر  مجتهدان 

داشت. 
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