محمد جواد مصطفوی*

بازشناسی یک حقیقت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آنچه مرحوم عالمه سـیدجعفر مرتضی عاملی را در سـیرهپژوهی کمنظیر وشـاید
هـم بینظیـر شناسـانده ،نقـش آثـار مکتوب بـه ویژه کتاب گرانسـنگ الصحیح ایشـان
در مجامع علمی اسلامی ـ شـیعی اسـت که میتوان اوج جسـتوجوگری ایشـان را در نگارش و
گـردآوری اسـناد آن جسـت .چیرگـی در دسـتهبندی مطالب با ابـداع پذیرفتنـی در ارائه قضایای
تاریخی ،تفسـیری و روایی با نوع وقایعشناسـی ،چنان همسـانی دارد که اهل تحقیق وخوانندگان،
بـه سـهولت بـه اطالعات دسـت مییابند .ارائه پیشـینگی در شـناخت موضوع بحث مـورد وقایع،
بـا نـگاه به پیشـینه گذشـتگان و بررسـی صحتوسـقم آن هـا در منابـع گوناگون و حصـول نتیجه
مطلوب از شـاخصههای آثار قلمی این متفکر برجسـته اسلامی ـ شـیعی اسـت.

و

شیعه شناسـی

اسلامی
تاریخـی»

در میـان عالمـان دینـی ،از
و روشـی مشـترك بـود ،كـه بـا
تأسـی از یك دیگـر بـه درسـتی
وقایـع و گاهـی بعضـی از
موضوعـات اختالفـی ،تأكیـد
و بازنشـر می كردنـد ،كـه در
ایـن برهـه از زمـان ،درسـتی و
نادرسـتی برخـی مطالـب بـرای
نسـل حاضـر و آینـدگان ،كـه
بـا ابزارهـای پژوهشـی روزآمـد
مشـكافانه ،تحلیلـی و شـكاكانه
بـه مسـائل تاریخـی و روایـی
می نگرند ،بسـیار دیرباور اسـت.
درسـت نگاری

و

علت یابـی

حاكمان باعث شـده تا شـناخت
و واقعیـت تاریـخ گذشـتگان
دچـار غبارزدگـی و آسـیب
اساسـی شـود ،چراكـه فهـم و
درک درسـتی از واقعیـات در
چندگانگـی تضـارب آرا قـرار
می گرفـت و

ایـن دشـواری

کار محققـان دقتنـگار ،در
تشـخیص سـره از ناسره و کشف
درسـت حقایق آن ،زمانی میسـر
می شـد کـه شـواهد تاریخـی و
شـناخت اسـناد در زمـان وقـوع
جریـان گسـترده ،اما به رسـیدن
واقعیـت بسـیار ناکافیانـد.
ازایـنرو ،بازشناســی درســت

وقایـع تاریخـی و روایی عالمان

اســناد در اقــوال متنــوع

دوره اخیـر ،نظیـر مرحـوم عالمه

میــراث تاریخــی و فرارونهــادن

امینـی ،عالمـه شـرف الدین ،عالمـه عسـكری

آن هــا بــرای آینــدگان بــا مشــربهای

و ،...نوعـی غبارروبـی از مباحـث روایـی و

گوناگــون ،نیازمنــد محققــی ژرفاندیــش و

تاریخـی اسلامی ـ شـیعی ،كـه در اصـل در

تحلیلگــر چیرهدســت اســت کــه عالمــه

لفافه هـای تحـوالت و ر خدادهـای متعـدد

ســیدجعفرمرتضی عاملــی ،متبحرانــه و

سیاسـی ،اجتماعی ،فرهنگـی و نیز جابهجایی

متفکرانــه پــا در ایــن عرصــه پرتالطــم نهــاد

قدرتهـا و همچنیـن بغـض و کینـه حاکمـان

و بهخوبــی بــا ارائــه طریــق و ابتــکار ســبک

مسـتبد(بنی امیه ،بنی العباس و )...می باشـد،

جدیــد ،چــراغ راه پژوهشگــران و عالقهمنــدان

به گونـه ای كـه بـا تبلیغات سـوء و بدعت های
ّ
متقلبانـه دربـاره اصـول و مبانـی حکومـت

اینگونــه مباحــث شــد .گرچــه عالمانــی
ســخت كوش در این بــاره تالش هایــی

الهـی ـ اسلامی شـبهه كـرده بودنـد بـا جدیـت

درخــور انجــام داده انــد و آثــاری برجســته

تمـام ،كاری شایسـته ای انجـام داده باشـند.

باقــی گذاشــتند ،امــا ایشــان انگیــزه خویــش
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گذشـته بـه شـیوه تك نـگاری

درســت نگاری و علت یابــی
وقایــع تاریخــی و روایــی عالمــان
دوره اخیــر ،نظیــر مرحــوم عالمــه
امینــی ،عالمــه شــرف الدین،
عالمــه عســكری و ،...نوعــی
غبارروبــی از مباحــث روایــی
و تاریخــی اســامی ـ شــیعی،
كــه در اصــل در لفافه هــای
تحــوالت و ر خدادهــای متعــدد
سیاســی ،اجتماعــی ،فرهنگــی
و نیــز جابهجایــی قدرتهــا و
همچنیــن بغــض و کینــه حا کمــان
مســتبد(بنی امیه ،بنی العبــاس
و )...می باشــد ،به گونــه ای كــه
بــا تبلیغــات ســوء و بدعت هــای
ّ
متقلبانــه دربــاره اصــول و مبانــی
حکومــت الهــی ـ اســامی شــبهه
كــرده بودنــد بــا جدیــت تمــام،
كاری شایســته ای انجــام داده
باشــند.

از تاریـخ ،نخبهگریـزی بـه عمـد

شماره پنجم

«تاریخ نـگاری

گفتنـی اسـت كـه در مقاطـع ای
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ﻓﺼﻞ ﻧاﻣﻪ تﺤﻠیﻠﯽ ـ اﻧتﻘادی ﺣﻮزه

را از تاریخنــگاری چنیــن
یــادآور میشــود :هــدف مــن
جــز انجاموظیفــه نیســت کــه
سهیمشــدن اگرچــه بهصــورت
محــدود در نیــل بــه حقایــق
زندگانــی رســول اکــرم و
ائمــه اطهــار اســت ،زیــرا
آنــان پیشــوا و اســوه هســتند
و همــواره کوشــش شــده اســت
تــا زندگانــی ایشــان در پــرده
ابهــام و پیچیدگــی باقــی بمانــد
و نیــز هدفــم کشــف تحریفــات

حـوزوی ،مقـاالت تخصصـی و
بازشناســی درســت اســناد در
اقــوال متنــوع میــراث تاریخــی و
فرارونهــادن آنهــا بــرای آینــدگان
بــا مشــربهای گونا گــون،
نیازمنــد محققــی ژرفاندیــش
و تحلیلگــر چیرهدســت اســت
كــه عامــه ســیدجعفرمرتضی
عاملــی ،متبحرانــه و متفکرانــه
پــا در ایــن عرصــه پرتاطــم نهــاد
و بهخوبــی بــا ارائــه طریــق و
ابتــکار ســبک جدیــد ،چــراغ راه
پژوهشگــران و عاقهمنــدان
اینگونــه مباحــث شــد.

و نادرســتیهای بســیاری از

غیرتخصصـی و ...چاپونشـر
میشـوند .باوجودایـن ،زمانـی
کـه بـه راسـتیآزمایی و دقـت در
متـون میشـوید ،نـوع تحریـر،
برداشـتها ،نـوع مأخذشناسـی،
ارجـاع بـه منابـع ،تجزیـه و
تحلیـل بیمحتـوا و گاه مشـابه
برمیخوریم .متأسفانه در بعضی
از منشـورات ناجوانمردانـه پـا را
فراتـر مینهنـد و سـرقت علمـی
ـ ادبـی نیـز اتفـاق میافتـد کـه
ً
واقعـا شـوکآور اسـت.

روایــات اســت کــه در معــرض کورانهــای

رویارویی بـــزرگان اما با میـــراث مکتوب

سیاســی و هواهــای نفســانی بــوده و

عالم اســـالم به ویژه تشـــیع متفـــاوت بوده

سادهاندیشــان و گاهــی مــزدوران حرفــهای از

اســـت .مرحوم ســـیدجعفرمرتضی عاملی در

خــود جعــل

کردهانــد1.

مقدمـــه کتاب الصحیـــح من ســـیرة النبی
األعظم ،دراینباره مینویســـد« :در تدوین

دقتنگاری با حفﻆ اصالت

کتـــاب حاضر ،نخســـت

بـه بـاور برخـی ،تنـوع

بـــه تألیفات گذشـــتگان

در آثارقلمـی امـروز ،نوعـی

تکیه کـــردهام و به کتاب

تکـرار و نقـل مباحـث بـا

معاصـــران مراجعـــه قابل

واژگان جدیـد اسـت کـه

ذکـــری نداشـــتهام ،زیرا

در نـوع خـود تأثیرگـذار کـه

آنچه از آنان دیدم ،مطالبی
ً
عمومـــا از کتابهای
بود

جبرانناپذیـری بـر میـراث

گذشـــتگان گرفتهانـــد و

مکتـوب تحمیـل میکنـد.

آنگاه با نظـــم و ترتیب و

سـاالنه در کشـور میلیونهـا

نگارشهـــای متفاوت ،به

پایاننامـه

توجیـــه و باســـازی و نیز

علمـی از دانشـگاهی و

اصالح آن هـــا پرداختهاند.

نیسـت ،بلکـه هزینههـای

جلـد

کتـاب،

ترتیب جدید در جملههاســـت
تـــا بدینوســـیله برتری علمی
مطالـــب اظهار کننـــد ،بدون
این کـــه هیچ تحقیقـــی کرده
باشـــند ،گویـــی آن نصـــوص،
جزئـــی از وحـــی بودهانـــد که
هیچگونـــه شـــک و تردیدی در
آن راه نـــدارد ـ اگر چه متناقض
هم باشـــند ـ باید کوشید وجه
جمـــع و تصحیحـــی برایش
پیـــدا نمود ،البتـــه اگر جمعی
ممکـــن باشـــد ،وگرنـــه باید
ســـکوت کـــرد و اعتـــراف به
نادانـــی از درک

حقیقت!»2

پیچیدگـی و ابهـام در بعضی
از مسـائل تاریخـی و روایـی بـرای رسـیدن بـه

از حادثههـا و نیـز مواضـع مهـم
و حسـاس بـوده اسـت ،ترسـیم
شـود .مقطعـی کـه محققـان،
سیاسـتمداران و مذهبیـون
بـرای نیـل بـه اهـداف خویـش،
همـاره بـدان چشـم دوختـه و بر
آن استشـهاد نمودهاند ،بلکه این
دوران به شـکل مطلق مهمترین
مرحله تاریخ اسـالم بوده اسـت،
زیـرا تمـام زیربنـا و آزادیهـای
نادرسـت جامعه در همه شـئون
انسـانی را دسـتخوش تحـول ـ
نـه فقـط اصالحات ـ قـرار داد3».

ضـرورت شناسـاندن مسـائل
اصیـل و رخدادهـای تاریخـی

بـرای اذهـان آینـدگان بـا معلومـات و آگاهـی

حصـول نتیجـه مطلـوب،

روزافـزون و شـبهات وافری

اوج دقتنـگاری محققـی

کـه از طریـق رسـانههای

پرتـالش را در آثـار مکتـوب

گوناگـون

و

میرسـاند ،تـا جاییکـه در

مغرضـان بـه سـهولت قابـل

اینباره مینویسـد« :بیشـتر

دسترسـی اسـت ،بایسـتی

سـعی مـن بـر ایـن بـوده که

معانـدان

ً
کامال روشن و تطابق
مدقق و

دربـاره صحـت و فسـاد آنچه

بـا واقعیـت باشـد کـه نـگاه

بهعنـوان تاریـخ ادعـا شـده،

مرحـوم سـیدجعفرمرتضی

بـه انـدازهای کـه ظرفیـت

واقعبینانـه رخ مینمایـد

نوشـتار اجـازه میدهـد ،بـه

و مینویسـد« :هـر چنـد

بحـث بپـردازم .همچنیـن

پرداختـن بدیـنکار بسـیار

تـا حـد ممکـن تـالش

دشـوار اسـت ،امـا مـن از
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خویـــش را با تأییـــد و تأکید

تنــوع در آثارقلمــی امــروز ،نوعــی
تکــرار و نقــل مباحــث بــا واژ گان
جدیــد اســت كــه در نــوع خــود
تأثیرگــذار كــه نیســت ،بلکــه
هزینههــای جبرانناپذیــری
بــر میــراث مکتــوب تحمیــل
میكنــد .ســاالنه در كشــور
میلیونهــا جلــد كتــاب،
پایاننامــه علمــی از دانشــگاهی
و حــوزوی ،مقــاالت تخصصــی و
غیرتخصصــی و ...چاپونشــر
باوجودایــن،
میشــوند.
زمانــی كــه بــه راســتیآزمایی
و دقــت در متــون میشــوید،
نــوع تحریــر ،برداشــتها ،نــوع
مأخذشناســی ،ارجــاع بــه
منابــع ،تجزیــه و تحلیــل بیمحتــوا
و گاه مشــابه برمیخوریــم.

و زیبایـی آن برهـهای کـه لبریـز

شماره پنجم

تنهـــا کاری که انجـــام دادهاند

کـردهام نمایـی کامـل از زشـتی
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فصل نامه تحلیلی ـ انتقادی حوزه

آنجهـت کـه خـوب میدانـم کتابخانههـای

را فـرارو اهـل تحقیـق میگـذارد ،امـا در بعضی

جهان اسلام ـ هرچند به طور محدود ـ نیازمند

موضوعـات خیلـی عالمانـه میتـازد ،آنگونـه

ایـن تلاش اسـت ،راضـی شـدم در ایـن میدان

کـه اشـاره دارد« :چنـدان تعجبآور نیسـت اگر

وارد شـده و سـختیهایش را
تحمـل نمایـم؛ باشـد کـه ایـن
کوشـش بهعنـوان نخسـتین
گام از اعتمـاد بـر روش «تحقیق
علمـی» در شـناخت ر خدادهـای
ً
جـدا مهـم اسـت
آن زمـان کـه
تلقـی

گـردد4».

گفتنـی

اسـت

کـه

سختکوشـی در دسـتیابی بـه
اخبـار موثـق و نکتهنـگاری آنهـا
در نـوع دقتنـگاری و حفـظ
اصالـت،

ارائـه

تحلیلهـای

صریـح و بیپـرده و همـراه بـا
واقعگرایـی نظریـات خویـش،

میبینـم کـه تاریخنـگار بـه امور
دقتنگاری تاریخی و روایی
همانچیزی است که همگان
خواهان این واقعیت هستند
که شر ح زندگانی انبیا ،اولیا
و گذشتگانی از بزرگان الهی
به درستی شناسانده شوند
و الگوسازی و سیرهشناسی
ناب آنان در تحول شخصیتی و
اجتماعی یک امت تأثیر عمیقی
خواهد داشت .غلوسازی یا
نوشتن اسرائیلیات در بعضی
از سرگذشتنگاری بزرگان
بهگونهای رواج یافته که
متأسفانه نه الگویی سازنده که
اسطورهای برای تخریب بیشتر
بزرگان محسوب میشود

پسـت و ناچیـز میپـردازد و در
وصـف مجلـس میگسـاری یـا
ندیمـان خلیفـه و سـلطان ،داد
سـخن میدهـد و نکتـهای را
فروگـذار نمیکند .یـا حوادثی را
کـه جـز در عالـم خیـال و پنـدار
نبـوده ،جعـل و نقـل میکننـد،
یـا از کسـانی سـخن میگوینـد

ً
اصلا
کـه گفتنـی نیسـتند یـا

وجـود نداشـتهاند .باوجودایـن،
میبینـم شـخصیتهایی را در
تاریـخ اهمیـت و قـدر و منزلـت
خاصـی داشـتند بـه کلـی از

در بعضـی نگرشهـا ،نقدهـا و

یـاد میبرنـد ،تـا در بیـان نقـش

تحلیـل بعضـی موضعگیر یهـا

تاریخـی آنـان خـود را بـه نادانی

علمـی و تاریخـی ،در آثـار قلمـی مرحـوم

میزننـد و حـوادث بـا اهمیتـی را کـه از همـان

سـیدجعفرمرتضی بسـیار مشـهود اسـت.

فرمانروا یا دیگران سرزده و در سرنوشت امت و

ایـن نـوع امتیازهـا سـبب شـده کـه از نـگاه

آینده آنان نقش مهمی داشـته و تأثیر بسـزایی

سـیرهپژوهان و تاریخنـگاران مـورد توثیـق

در تغییـر مسـیر تاریـخ ایفـا نمـوده اسـت ،فرو

قـرار گیـرد و ظریفبینـی ایشـان را بـا وجـود

میگـذارد یـا آشـفته و مبهـم بیـان میکننـد و

آثـار متعـدد بـه نیکویـی نامبرنـد .در کنـار این

میپیچـد5».

در پـردهای از کتمـان و ابهـام در

تأییدهـا ،ایشـان نیـز از آثـار و اسـتنادهای

بنابرایـن دقتنـگاری تاریخـی و روایـی

صحیحنـگاری برخـی از سـیرهپژوهان بـه

همانچیـزی اسـت کـه همـگان خواهـان ایـن

ظرافـت بهـره جسـته ،به زبان عالمانـه مینوازد

واقعیت هستند که شرح زندگانی انبیا ،اولیا و

و همـواره در اینبـاره راه صـواب در پیـش

گذشتگانی از بزرگان الهی به درستی شناسانده

گرفتـه و بـا واقعبینانـه مسـائل تاریـخ و روایی

شـوند و الگوسـازی و سیرهشناسی ناب آنان در

اسـرائیلیات در بعضـی از سرگذشـتنگاری

با شـخصیت افراد ،امکان تاریخی و موافقت با

بـزرگان بهگونـهای رواج یافتـه کـه متأسـفانه

احکام فقهی و موافقت با حکم عقلی سنجیده

نه الگویی سـازنده که اسـطورهای برای تخریب

شـود که بیشـک مرحوم سـیدجعفر مرتضی با
ّ
تسـلطی متبحرانـه کـه بـر علـوم حـوزوی اعـم

از مواقع در گفتار وعاظ و نویسندگان کماطالع

از فقـه ،علـم حدیث ،تفسـیر ،انسـاب ،ادبیات،

دیـده میشـود .ایـن نـوع جریانهـای انحرافی

منابـع تاریخـی و  ...داشـت ،توانسـت بـا ذهن

در چگونگـی انتقـال مسـائل بـا انگیزههـای

نقادانـه کتـاب الصحیـح را مانـدگار ارائـه دهد.

بیشـتر بزرگان محسـوب میشـود که در بعضی

متفاوت فردی ،اجتماعی و بیشتر معنوی افراد
تأثیرگـذار از گذشـته تاکنـون بایسـتی جوانـب

واکاوی صحیـح در منابعنگری

مربـوط را بررسـید کـه در اینبـاره اشـاره دارد:

بررسـی حـوادث و تحـوالت تاریخـی و

شـناخت تاریخ صحیح ،راههای و قواعدی دارد

بازشناسـی شـخصیت فردی و اجتماعی و نوع

کـه اگـر بر اسـاس آن ها سـیر کنیـم ،میتوانیم

تأثیرگـذاری آنـان بـر افـراد جامعـه یـا فراتـر از
جامعـه ،یـک امـت همعقیـده و

بـه تاریـخ صحیـح و مطمئـن
دسـت یابیم 6.همچنیـن یادآور
میشـود :بـا احتیـاط و هوشـیار
مطالعه کنید و چشـم و دل خود
را نسـبت بـه جملـه بازنگهداریـد
و بـه مقـدار ممکـن تلاش کنید
تـا از آن هایـی کـه منطبـق بـا
واقعیت اسـت استخراج نمایید
وهـر آنچـه بازیچـه هوسهـا
گشـته و تمایلات نفسـانی بـر
آن حاکـم شـده رهـا و یـا درنـگ
نمایید7 .

گفتنـی اسـت اهمیـت و
گرانسـنگی اثـری تاریخـی و
روایـی ممتـاز ،زمانی بـرای اهل
فـن آشـکار میشـود کـه بادرنظر

حقیقتشناســی در مکتــوب
گذشــتگان و بازنــگاری آن بــرای
آینــدگان ،دشــواری و حساســیت
خاصــی بــه همــراه دارد ،کــه در
عصــر اســامی بــا همــت واالی
عالمــان دینــی و دانشــمندان
متعهــد بــا شــکوفایی رخ نمــود
و بــا الگوپذیــری از قــرآن مجیــد،
نوعــی واقعگرایــی را در شــناخت
از امــم پیشــین و شناســاندن
بزرگانشــان آموختنــد کــه ایــن
مهــم انگیــزهای شــد بــرای ثبــت،
ضبــط ،نقــل ســیره انبیــای الهــی و
خاصــه پیامبــر بزرگــوار اســام
کــه شــاید نخســتینگام در
ّ
مــدون
پیدایــی تاریخنــگاری
اســامی باشــد

همپیمان به ویژه انبیا و اولیای
الهی و اصحاب و یاران شایسـته
آنـان همیشـه بـرای همـگان
جـذاب و بـرای عالمـان دینـی و
دانشـمندان وارسـته طاقتفرسا
بـوده اسـت .درواقـع ،بررسـی
تحـوالت تاریـخ بـا جنبههـای
گوناگونـش در اندیشـه و حیات
بشـری ،نوعـی تصویرگـری از
زندگانی گذشتگان را در پیشرو
آینـدگان نهـادن اسـت کـه
وصـف مکتـوب احـوال و رفتـار
بـزرگان و آنچـه بـر آنان گذشـته
را بـی کموکاسـت و در قالـب
واقعنگـری و صحیـح نظیـر یک

شماره پنجم

عمیقـی خواهـد داشـت .غلوسـازی یا نوشـتن

وتعدیـل راوی ،تعـارض اخبـار ،موافقـت اخبار
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تحـول شـخصیتی و اجتماعـی یک امـت تأثیر

گرفتـن چنـد شـاخصه موافقـت با قـرآن ،جرح
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فصل نامه تحلیلی ـ انتقادی حوزه

اثـر مقـدس فـرارو طالبـان حقیقتجـو گـذارد.

ً
اساسـا در تاریخهـای دیگـر ،امکان ثبت تمامی

حقیقتشناسـی در مکتـوب گذشـتگان

گفتـار شـخصیتها و ...وجـود ندارد ،بهویژه در

و بازنـگاری آن بـرای آینـدگان ،دشـواری و

امـور جزئـی بلکـه به قطعویقین در بسـیاری از

حساسـیت خاصـی بـه همـراه دارد ،کـه در

حـوادث مهـم8 .

عصـر اسلامی بـا همـت واالی عالمـان دینی و

گفتنـی اسـت باوجـود دشـمنیها و اغراض

دانشـمندان متعهـد بـا شـکوفایی رخ نمود و با

آشـکار و پنهـان از صـدر اسلام تاکنـون و

الگوپذیـری از قـرآن مجیـد ،نوعـی واقعگرایـی

شـدت کتمـان حقایـق از سـوی حاکمـان و

را در شـناخت از امـم پیشـین و شناسـاندن

همچنیـن وجـود حـوادث ناگـوار ریزودرشـت

بزرگانشـان آموختنـد کـه ایـن مهـم انگیزهای

بـرای عبرتآمـوزی تاریخـی و بـا الهـام از آیـه

شـد بـرای ثبـت ،ضبـط ،نقل سـیره انبیای الهی

ُ
ََ
َ َ َ َ
صهـم عب َـر ٔه لو ل البـاب»9
قـرآن« :لقـدکان یف قص ِ ِ ِ ِ

و خاصـه پیامبـر بزرگـوار اسلام کـه شـاید

اهمیـت پیونـد تاریـخ با حکومت(سیاسـت) و

مـدون
نخسـتینگام در پیدایـی تاریخنـگاری
ّ

نیـاز بشـریت بـه تاریـخ صحیـح گذشـتگان و

اسلامی باشـد کـه در بازتعریـف ایـن موضـوع

تأثیـر آن در سـبک زندگـی اقـوام و ملتهـا،
ّ
خلاق را بـر آن
برخـی نخبـگان چیرهدسـت و

مـدون اسلام ـ با همه
اشـاره نمـود کـه تاریـخ
ّ

داشـت کـه با بررسـی منابـع گوناگـون و اصیل

مینویسـد :بایسـتی بـه یـک حقیقـت بـزرگ

اسلامی و گاهـی غیـر اسلامی

تلخیهـا و ناگوار یهایـی کـه
دارد ـ غنیتـر از تاریـخ هـر امتی
بـه شـمار مـیرود و بـا دقـت و
گسـتردگیاش ،از سایر تاریخها
متمایز میگردد ...در این تاریخ،

امتیازهای پژوهشی ،منابعنگری،
درستنویسی وقایع و تحلیلهای
عالمانه ،به ویژه سیرهنگاری
معصومان ،سیدجعفر مرتضی
را در میان متتبعان جهان اسالم و

بسـیاری از حـرکات ،توجهـات و

تشیع شاخصتر نشان میدهد،

نگاههـا ،تا چه رسـد بـه حوادث،

این ویژ گیها در نوع تفکر و

و

کلمـات،

موضعگیر یهـا
ً
تمامـا بـا دقتـی بینظیـر ثبـت
شـدهاند .چنانکـه از البـهالی
اخبـار صحیـح ،مطالـب فراوانی
بـه دسـت میآید کـه هیچ تاریخ

حساسبودن در نوع نگاه به منابع
و وجدان مکتوبنگاری ایشان
برمیگردد؛ چرا که از کتابهای
تاریخ وسیرههای موجود رنج
میبرد و تأسف میخورد که چرا با
تاریخ  1400ساله اسالم ،تنها نقل
حوادث باشد ،آن هم نقلی که شاید

دیگـری شـبیه آن نیسـت ،البته

بتوان با اطمینان گفت :نمیتوان به

اگـر نگوییـم کـه ایـن امـر از

آسانی به صحتوسقم آن پیبرد.

مختصـات تاریـخ اسلام بوده و

و تأمـل مسـافرتهای دشـوار
شـهری ،کشـوری و قـارهای تـا
درسـتی مطالبـی را درک و درج
کننـد و در اختیـار آینـدگان قـرار
دهنـد .اینجاسـت کـه بـه عمق
اهمیـت

حقیقتشناسـی

و

منابعنگـری بـزرگان ایـن علـوم
پـی خواهیـم بـرد کـه در اینباره
سـه عنصـر را یادآور میشـود که
عبارتنـد از:
 .1موازیـن و معیارهـای
صحیـح را ملاک قـراردادن،
اسـتناد بـه عینیتهایـی کـه به
اصـول نظـری ،عقلـی و شـرعی

11

وارد شـود ،بـدون تردیـد در نتایج نیز اثر خواهد

مینویسـد« :پژوهشهـای علمـی واقعگـرا و

گذاشـت...؛

پیراسـته میتوانـد بـه رغـم شـرایط و احـوال و

 .2رعایت عینیت در تحقق و کاوش و حفظ

بـه دور از توجـه بـه نتایـج و آثار ،پاکیزه از پلید،

امانـت و درسـتی و عـدم جانـبداری و تعصب

سـالم را از تحریف شـده وصحیح را از ناصحیح

در حقایـق علمـی بـه جهـت تعلق بـه مذهب یا

جدا سـازد .او در این راه از مظاهر خشـم ،غوغا

انگیـزه ملـی و نظایر آن که از حیطه پژوهشها

و فریـادی کـه بـرای خاموشکـردن نور حقیقت

بیرون اسـت؛

و محـو درخشـش و فـروزش آن از سـوی باطـل

ّ
تسـلط
 .3قـدرت جمعبنـدی و داشـتن

عقلـی و فکـری و برخـورداری از دقـت بسـیار

بـه پـا میشـود بدان متوسـل میشـوند ،بیمی
بـه خـود را نخواهد داد12».

و ژرفنگـری در موضـوع مـورد پژوهـش و

امتیازهــای

پژوهشــی،

منابعنگــری،

صالحیـت علمـی عهدهدارشـدن پژوهشهـای

درستنویســی

و

تحلیلهــای

دشـوار و متکینبودن به اسـناد و مدرک موجود

عالمانــه ،بــه ویــژه ســیرهنگاری معصومــان،

و طالـب تحقیـق بیشـتر

بـودن10.

وقایــع

ســیدجعفر مرتضــی را در میــان متتبعــان

انگیـزه مقدس تاریخنـگاری در ارائه مطالب

جهــان اســام و تشــیع شــاخصتر نشــان

صحیـح گذشـتگان و پیونـد آن بـه آینـدگان

میدهــد ،ایــن ویژگیهــا در نــوع تفکــر

در مقـام خـود ارج و قـرب الهـی را میطلبـد

و حســاسبودن در نــوع نــگاه بــه منابــع و

کـه پـاداش آن از نـگاه مـردم خـارج اسـت ،اما

وجــدان مکتوبنــگاری ایشــان برمیگــردد؛

درسـتی ،نادرسـتی و اصالتبخشـی در ابتنـای

چراکــه از کتابهــای تاریــخ وســیرههای

خبـر در دانـش و توانایـی علمـی نگارنـده

موجــود رنــج میبــرد و تأســف میخــورد کــه

ارتبـاط مسـتقیم دارد کـه مرحـوم سـیدجعفر

چــرا بــا تاریــخ  1400ســاله اســام ،تنهــا نقــل

مرتضـی در اینبـاره اشـاره میکنـد« :قلـم را

حــوادث باشــد ،آن هــم نقلــی کــه شــاید بتــوان

از بهـر آنچـه دیگـران بـر زبانـش میراندهانـد،

بــا اطمینــان گفــت :نمیتــوان بــه آســانی بــه

بـر ایـن برگههـای سـپید َن َدوانـدهام ،چـون در

صحتوســقم آن پیبــرد .البتــه همیــن نقــل

گفتارشـان چیزی نیافتم که در هویداسـاختن

حــوادث هــم در جــای خــود اهمیــت خاصــی

حکم شـرعی سودرسـان باشـد ،زیرا اندیشهها و

دارد کــه مــا از ایــن جهــت از گذشــتگان خویش

چارههـای غیـر معصومـان بر حکمـی از احکام

ممنــون هســتیم .از ایــنرو ،راهــکاری بــرای

شـرعی گواه نیسـت ،بلکه از آنان نیز بسـان ما

بهرهمنــدی بهتــر از تاریــخ و منابــع اصیــل

دربـاره حکمـی کـه صـادر میکننـد ،پرسـش و

ارائــه میدهنــد کــه بــه امــور ذیــل اســت:
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هرگونـه خلـل و رخنـهای کـه بـه ایـن معیارهـا

در مطلبـی دیگـر بـه پاکنویسـی در تاریـخ

شماره پنجم

منتهـی میشـود و بـر وقایـع تکیـه دارد ،زیـرا

بازخواسـت خواهنـد شـد».
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 .1اعتمـاد بـر یک دسـته از تألیفـات و توجه

بالطبـع بـر روش معقولـی کـه همـه یـا بیشـتر

بـه نظریـات تنهـا یک گروه خـاص از مؤلفان که
ً
غالبـا آدمـی را از حقایق مختلفی که در اینسـو

فِ ـرق آن را پذیرفتهانـد خواهـد بـود ،گرچـه
فراینـد ایـن قبـول نـزد دسـتهای با دسـته دیگر

و آنسـو تاریـخ رخ داده اسـت محـروم میکند؛

در بسـیاری از مـوارد متفـاوت خواهـد بـود؛

حقایقـی کـه بایـد حجابهـای ضخـم را پـاره

 .3ارزشـیابی نصـوص از مسـتندات دسـت

کنـد تـا بـه دور از هـر تحریفـی درحد امـکان به

اول و اخبـار قرآنـی ،شـخصیت ،روحیه واخالق

دسـت مـا برسـد؛ سیاسـتمداران حرفـهای که

پیامبـر اعظـم ـ در صـورت نـگارش سـیره

نسـبت به آن اسـناد احسـاس خطر و مذهبیان

پیامبـر اعظـم ـ بهـره گیریـم .بلکـه چنیـن

متعصـب احسـاس ضـرر نکردنـد ،آن هـا را رهـا

مالحظـهای را دیگـر شـخصیتهایی که سـیره

سـاختند ،امـا دانشپژوهـان و کاوشـگران

عمومـی ،اخالقیـات و موقعیـت او اطلاع

حقیقت که بسـیار کمند آنان را که شـائبههای
ّ
متقلبـان و تحریفگـران دور
تعصـب و پسـتی

حاصـل کنیـم؛
 .4افـزون بـر این ،ابزار فراوانی برای بررسـی

بـوده و بـر جایگاه قـدرت و عظمت تکیه زدهاند

وجـود دارد کـه در اثـر ممارسـت و تجربـه بـه

بـه تحقیـق پرداختـه و بدان ها دسـت یافته...؛

دسـت میآید ،همانند بررسـی تناقض نصوص

 .2بحـث سـندی و اعتمـاد بـه آن؛ بهعنـوان

و اینکـه اخبـار متعـرض احـوال شـخصیت

تنهـا معیـار و میـزان پذیرش برای این موضوع،

عصـری میشـوند کـه در آن زمـان شـخصیت

یعنـی اکتفـا بـه نصـوص بسـیار اندکـی کـه

مـورد نظـر حیـات نداشـته ،یـا پـس از بررسـی

نمیتوانـد تصـور کلـی و فهرسـت اجمالـی

دقیـق تاریخی مشـخص میگـردد که تحقق آن

از سـیره پیامبـر اعظـم ارائـه دهـد ،تـا چـه

حادثـه در آن برهـه ممکـن نبـوده اسـت13.

رسـد بـه ارائـه چکیـده تاریـخ صـدر اسلام. ...
مشـکل زیربنایـی کـه در بحـث سـند وجود دارد
ً
عمومـا بـر
و معیارهـای قبـول و رد اسـناد کـه

قـدرت و صراحت در بیان حقایق و چند توصیه

در دهه هفتاد که بحت جزیره برمودا(جزیره

اسـاس عقایـد اولیـه پایهگـذاری میگـردد کـه

خضـراء) در اوج بـود و قلمفرسـایی زیـادی در

خـود نیازمنـد زمانی طوالنی و کوششـی فراوان

اینبـاره شـد مرحـوم سـیدجعفر مرتضـی ،در

اسـت ،البتـه اگـر در بسـیاری موارد با بنبسـت

ّ
مجدانه و در زمانی مقتضی به بررسـی
تالشـی

مواجـه نشـویم و بحـث عقیـم و سـر در گـم

سـه موضـوع مرتبط بـه آن ،کتـاب بیاناالئمه،

نگـردد ،زیـرا منابـع فکـر شـناخت و بسـیاری

خطبۀالبیـان منسـوب بـه امـام علـی و

از پایههـای اعتقـادات ،همیشـه در معـرض

جزیـره خضرا(مثلـث برمـودا) را نقـد و بررسـی

ردوقبـول دانشـمندان و مذاهـب گوناگون بوده

موشـکافانه کردنـد و بـا صراحت و بـدون تزلزل

اسـت و اگـر مـا گاهـی از سـند بحـث میکنیم،

آرا و جانبداری نوشـتند :در بررسـی محتویات

چندسال پیش با روایاتی منتشر
شـد که هیچگونه اساسـی ندارد.
پـس از وقـوع حـوادث جعـل
شـده یـا آن موقـع کـه عالمات و
نشـانههای صریـح و روشـن آن
نمایـان شـده اسـت .همچنیـن
در بررسـی و نقـد خطبـه معروف
بـه خطبۀالبیـان نوشـت...« :
مطالـب کـذب ،باطـل ،نادرسـت
وتحریـف شـدهای کـه بـرای
اهـداف پسـت و شـیطانی وضع
شـده اسـت ».و همچنیـن در

تـا در رؤیـای تجربـه فرورونـد
و بـه بحـث پبرامـون بسـیاری
از اینگونـه موضوعـات کـه
کتابهـای تاریخـی و فرهنگـی
از آن پر است ،بپردازند و صحیح
را از سـقیم ،سـره را از ناسـره جدا
ً
خصوصا اگـر امور جاری
سـازند.
از قبیـل مسـائل عقیدتـی و
عاطفـی انسـان مسـلمان ارتباط
داشـته باشـد ،زیـرا بـازی بـا این
امـور و تأثیرگـذاری بـر آن باعث
تأثیـر گمراهـی در احساسـات

بررسـی خالصـهای از روایـت

و عواطـف او شـده و بـر ایجـاد

مربـوط بـه جزیـره خضـرا ،یادآور

فکـر و عقیـده کـه سراسـر وجود

میشـود« :ما آن را قبول و معتبر ندیدیم ،بلکه

بشـر بـه ویـژه بـر آینـده و سرنوشـت او حاکـم

بـر عکـس درالبـهالی آن مطالب فراوانی اسـت

اسـت ،تأثیر میگذارد .اجازهدادن به بسـیاری

کـه موجـب شـک وتردیـد در صحـت آن بـود.

از مسـائل کـه چـه بسـا تحریـف شـده و گمـراه

ایـن احتمـال را قـوت میبخشـید که از اسـاس

کننده اسـت ،تا در زمینه اندیشـه ،موضعگیری

سـاختگی و جعلـی میباشـد و همانگونـه کـه

و زندگانـی انسـان مسـلمان مـکان شـامخی

بـر خواننـده گرامـی پوشـیده نیسـت ،مطالبـی

بگیرد ،در اکثر اوقات جسـارتی اسـت خطرناک

کـه دربـاره یـاران حضـرت مهـدی و نزدیکی

و اهمالی اسـت کشـنده و نابودکننده .بنابراین

ظهـور حضـرت ،در آن برهـه زمانـی آورده قابـل

را چـارهای نداریـم جز ایجاد یک حرکت و تحول

قبـول نیسـت و نمیتـوان بـه آسـانی آن را

فکـری عمومـی و ایجـاد مانـع در برابـر هر آنچه

در تأکیـد بـه ایـن موضـوع کـه

کـه دسـت تحقیـق و پژوهـش بـدان نخـورده و

دقتنـگاری و منابعنگـری و افشـای صحیـح

جلوگیـری از اشـغال نقـاط حسـاس در زندگـی

حقایـق تاریخـی بـر زیـان برخی تمام میشـود،

مـردم و امـت اسلامی ،زیـرا کنـدن آن از ایـن

بـه گالیـه در آخـر کتـاب بـه پژوهشگـران و

نقـاط حسـاس موجـب تخریـب و تشـویش

طلاب جـوان توصیـهای میکنـد و اشـاره دارد:

بسـیاری از نشـانههای اصیـل آن و گاهـی از

پذیرفـت14».
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معلـوم شـده کـه یا ایـن روایات

از روایــت مربــوط بــه جزیــره
خضــرا ،یــادآور میشــود« :مــا آن
را قبــول و معتبــر ندیدیــم ،بلکــه
بــر عکــس درالبـهالی آن مطالــب
فراوانــی اســت کــه موجــب شــک
وتردیــد در صحــت آن بــود .ایــن
احتمــال را قــوت میبخشــید
کــه از اســاس ســاختگی و جعلــی
میباشــد و همانگونــه کــه
بــر خواننــده گرامــی پوشــیده
نیســت ،مطالبــی کــه دربــاره
یــاران حضــرت مهــدی و
نزدیکــی ظهــور حضــرت ،در آن
برهــه زمانــی آورده قابــل قبــول
نیســت و نمیتــوان بــه آســانی
آن را پذیرفــت.

از پژوهشگـران را برانگیزانـد

شماره پنجم

کتـاب بیاناالئمـه ،ایـن کتـاب

«چـه بسـا ایـن کتـاب بسـیاری
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میـزان بهرهگیـری از آن میشـود ،چـون اگـر
دچـار اینگونـه مسـائل نمیشـد و بـا تمـاس
عناصـر قـدرت ،زیبایـی و جمـال خـود سـالم،
قـوی و محفـوظ باقی بمانـد ،بازدهی به مراتب
بیشـتر و سـودمندتری

میداشـت15».
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