استاد مرتضی
به مثابه یک مورخ  -متکلم
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رسول جعفریان

ُ
ّ ً
ّ ً
مؤرخا ومتكلما
األستاذ جعفر مرتىض باعتباره

چکیــده :جعفــر مرتضــی در مقــام یــک متکلــم و مدافــع
مذهــب ،روش هــا و تالشــهای خــاص خــود را دارنــد و از ایــن
جهــت ،در ادامــه تاریــخ طوالنــی علــم کالم در شــیعه قــرار
مــی گیرنــد .آنچــه مــد نظــر نویســنده در نوشــتار حاضــر اســت،
بررســی بــروز و ظهــور ایشــان بــه مثابــه یــک متکلــم شــیعی در
طــرازی نویــن و متناســب بــا شــرایط جدیــد اســت .وی در
راســتای تحقــق ایــن هــدف ،پــس از بیــان ســنت کالمــی
تاریخــی در شــیعه ،از نقــش ایشــان در ایــن زمینــه و ذکــر چنــد
نمونــه از تــاش هــای کالمــی جعفــر مرتضــی و مــدل اســتدالل
ایشــان دربــاره آنهــا ،ســخن بــه میــان مــی آورد.
کلیدواژههــا :جعفــر مرتضــی ،مــورخ ،متکلــم ،متکلمــان
شــیعه ،علــم کالم ،کالم شــیعی ،باورهــای کالمــی ،باورهــای
شــیعه ،باورهــای کالمــی شــیعه ،کالم ،تاریــخ ،تاریــخ دان،
مباحــث کالمــی ،مدافعــان مذهــب ،مذهــب شــیعه.

ّ
ّ
اخلاصة
للســيد جعفر مرتىض أساليبه وجهوده
اخلالصة:
ً
ّ ً
ّ
ّ
باعتبــاره متكلمــا ومدافعا عن املذهب مما أهله الحتالل
مكانتــه البــارزة يف ســياق التار يــخ العر يــق لعلــم الكالم
لدى الشيعة.
ومــا يســعى لــه الكاتــب يف مقالــه احلايل هــو البحث يف
ًّ
ّ ً
شيعيا من
مسألة ظهور وبروز هذا العامل باعتباره متكلما
ّ
العصري املتفاعل مع الظروف اجلديدة.
الطراز
ّ
ويف ســعيه للوصــول إىل هدفــه يبدأ باســتعراض الســنة
الكالمية التار ّ
ّ
خيية لدى الشــيعة ،وبيان دورهم يف هذا
امليدان ،ليصل إىل إلقاء الضوء عىل بعض النماذج من
للسيد جعفر مرتىض ّ
الكالمية ّ
ّ
وكيفية استدالله
البحوث
علهيا.
ّ
األساســية :جعفــر مرتــىّ ،
ّ
املــؤرخ ،املتكلــم،
املفــردات
ّ
متكلمو الشــيعة ،علم الكالم ،الكالم الشــيعي ،العقائد
ّ
ّ
ّ
ّ
الشيعية،
الكالمية
الشــيعية ،العقائد
الكالمية ،العقائد
ّ
ّ
الــكالم ،التار يــخ ،املــؤرخ ،املباحــث الكالميــة ،محــاة
املذهب ،مذهب الشيعة

Master Morteza as a Historian-Theologian
By: Rasool Ja›fariyān
Abstract: As a theologian and defender of religion, Ja›far Morteza has his
own methods and efforts, and thus,
continues the long history of theology
in Shia. What the author intends in this
article to examine is his emergence
as a Shiite theologian in a new way
that matches the present conditions.
In order to achieve this goal, after
speaking about the historical theological tradition in the Shia, he talks about
Ja›far Morteza›s role in this field and
cites a few examples of his theological efforts and his model of reasoning
about them.
Key words: Ja›far Morteza, historian,
theologian, Shiite theologians, theology, Shiite theology, Shiite theological
beliefs, history, theological discourse,
defenders of religion, Shia religion.

سالیسُام،مشـارۀپنجم،آذرودیمــــــــــــــــــــــــاه1398

179

9

ً
معموال استاد سیدجعفر مرتضی با دانش سیره نبوی و امامان شناخته میشود و البته حق
هم همین اســت؛ زیرا در این زمینه فعالیت علمی برجســته و تأثیرگذاری روشــنی در دوایر
علمــی ایــن حــوزه داشــته اســت .البته این طور نیســت که تمام شــخصیت فکــری وی در
این بخش خالصه شــود .ایشــان افزون بر تاریخ ،در فقه ،تفســیر ،ملل و نحل و جز اینها هم
آثاری قابل توجه دارند .فارغ از اینها آنچه در این نوشــته مدنظر اســت ،بروز و ظهور ایشــان
به مثابه یک متکلم شــیعی در طرازی نوین و متناســب با شــرایط جدید اســت .ایشــان در
مقــام یــک متکلم و مدافع مذهب ،روشها و تالشهای خاص خود را دارد و از این جهت
در ادامــه تاریــخ طوالنــی علم کالم در شــیعه قــرار میگیــرد .میدانیم بحــث کالم بهویژه در
سنت علمی مسلمانان به مباحث توحید و شقوق آن و سایر مباحث اصول دین در حوزه
نبــوت و معــاد برمیگــردد ،امــا در میان شــیعیان و ســنیان از معتزله گرفته تــا اهل حدیث،
ســنت کالمــی به طور خــاص در حوزه امامــت و خالفت هم مباحث خاص خــود را دارد و
ً
حجم زیادی از بحث را به خود اختصاص داده است .طبعا مبحث امامت برای شیعیان
محوریت خاصی داشــته اســت؛ زیرا در بســیاری از مباحث دیگر از توحید تا نبوت و معاد
با بســیاری از فرق دیدگاههای مشــابه دارد ،اما در مبحث امامت دیدگاههای اختصاصی
خــود را دارد کــه بایــد از آنهــا دفاع کند .این بحث شــمار زیادی از عالمان شــیعه را به خود
مشغول کرده است .استاد مرتضی هم حساسیتهای خاص خود را در این زمینه داشت
و بــه آن میپرداخــت .بــه نظرم از این زاویه و مباحثی که او به آنها پرداخته اســت ،میتوان
وی را در ردیف متکلمان شــیعی به شــمار آورد .این نکتهای اســت که میخواهیم قدری
درباره سنت کالمی  -تاریخی در شیعه و ایشان سخن بگوییم.
علــم کالم بــه نوعی علم جــدل و مباحثه در موضوعات عقیدتی و دینی اســت؛ علمی که
برای دفاع از آوردههای وحی بوده و وظیفه متکلم ،اثبات آنهاست .البته در تفسیر آنچه به
عنوان وحی میرسد ،اختالفنظرهایی میان مسلمانان و میان خود متکلمان وجود دارد،
ً
اینکه کســی جبــر بفهمند یا اختیار ،اما اساســا دانش کالم ،دانــش اثبات پیشفرضهای
ارائهشــده از طریق وحی اســت( .در اینباره بنگرید :احصاء العلوم فارابی ،ترجمه حســین
خدیــو جــم ،ص  )119 - 114در بــاره چنیــن موضوعاتی مباحثه از طرح ســؤال آغاز میشــود
و وقتــی جوابهایــی داده شــود ،باز از دل آنها ســؤاالت تــازهای پدید میآیــد و بحث ادامه
پیــدا میکند .مجموعهای از این ســؤال و جوابهــا مباحثی را بر محور خدا ،نبوت ،معاد،
امامــت و مســائل فرعــی اینهــا و در یک کالم «عقیــده» پدید میآورد کــه از آن تعبیر به کالم
میشــود .این دانش به صورت ســؤال و جوابهای عقیدتی در قرآن هم مصداق دارد .پس
از عصــر وحــی بــزرگان جامعــه در برابــر پرس ـشهای تــازه مباحثی را بــه عنوان پاســخ مطرح
میکردند .بهتدریج پرســشهای بیشــتری پدید آمد ،بهویژه وقتی مســلمانان با مسیحیان،
یهودیان و زردشتیان رودررو شدند .این مباحث درباره خدا ،نبوت و معاد و برای شیعه در
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آنها و امامت جدیتر از هر مسئلهای بود .سازوکار این مباحث بهویژه در ارائه پاسخها و تنوعشان در گذر تاریخ قابل
بررســی اســت .اینکه مســئله ریشه قرآنی داشته باشد یا نه ،و اگر دارد اصل جواب برگرفته از آنهاست یا به کمک عقل
ً
حاصل میشــود ،مباحثی اســت که فراوان درباره آن بحث شــده اســت .نیز اینکه مثال در حدیثی مطلبی در اینباره
آمــده اســت یــا خیر ،چنانکــه هر تعبیر ،حدیث یا آیهای میتوانســت متکلــم را به نوع خاصی از بحث ســوق دهد .در
اینجا نص و آوردههایی که به اسم وحی شناخته میشود و نیز میراث پیامبر ،امامان و صحابه خطوط را تعیین کرده
و بهتدریج دانش کالم را به عنوان حاصل تکاپوی عقلی گرد نص پدید آورده اســت .گرایشهای داخلی آن هم میان
مذاهــب متفــاوت بوده اســت .این تفاوت بســته به ریشهداشــتن ایــن نظریات در آرای رؤســای آن بود؛ اینکه آبشــخور
ً
فکــری خــود آنهــا و روش بحثــی آنها از عقلی یــا حدیثیبودن چگونه بوده اســت و اینکه آنها مثال بــا روشهای عقلی و
فلسفی آشنا بودند یا با روشهای یهودی و مسیحی و کالم آنها آشنایی داشتند ،در دیدگاههایشان تأثیر میگذاشت.
هر کدام از اینها در شــکلگیری آرای کالمی مهم بوده اســت .در یک مقطع ممکن بود دیگر از پرس ـشهای تازه خبری
ً
ً
نباشــد که چنین امری تقریبا اتفاق نمیافتاد ،اما نســبت به هســتههای اصلی یک تفکر کالمی که قبال شــکل گرفته
یشــده ،ابعاد
بــود ،علمــای جدیــد میبایســت نظرات خود را بیــان میکردند .در نتیجه برخــی از آرای کهن بازتولید م 
تازهای مییافته ،اشــکاالت جدیدی درباره آنها مطرح میشــده و همه اینها ســبب گسترش علم کالم میشده است.
کافی بود کسی علیه مذهب دیگری ردیهای بنویسد و دوباره بحث تازه شود .ادبیات ردیهنویسی که گستردگی دامنه
آن را در فهرست ندیم تا نیمه قرن چهارم شاهد هستیم گواه این است که این دانش میان جدل و بحث و ردیهنویسی
پدیــد آمــده اســت .وظیفــه این علم پاســخدادن به ســؤال و قانعکردن ســائل بود و انبوهــی از مباحث مرتبط با مســئله
اصلی مطرح میشد تا بحثکننده بتواند به نتیجه برسد.
ً
علم کالم میان معتزله و ســپس اشــاعره گســترش بیســابقهای یافت .طبعا در یهودیت و حتی مســیحیت مباحث
کالمی مطرح بود ،اما در میان مســلمانان دامنهاش وســیعتر بود .شــیعه هم در کنار آنها باید دیدگاههایش را درباره این
مســائل و پرســشها مطرح میکرد .اوایل عالوه بر قرآن و حدیث نبوی باید به احادیث امامان اســتناد میکرد و پاســخ
ســؤاالت را از آنــان میپرســید .بهتدریــج و بــا قطعشــدن این ارتبــاط و حتی پیــش از آن ،آنان هــم وارد مباحث جدی
کالمیشــدند .برای شــیعیان همــه بحثهای کالمی جالب بود ،اما برخی جالبتر و مه متــر بودند .عناوینی که برای
آنهــا اهمیــت داشــت ،مربوط به حوزه امامت بــود؛ مباحثی که بیارتباط با نبوت هم نبود؛ زیرا امامت از نظر شــیعیان
به نوعی وظیفهاش بهجز وحی ،شــبیه وظیفهای بود که برای انبیاء در امر هدایت و به عنوان یک حجت مطرح شــده
بــود .بحثهــای مختلفــی در محدوده امامت وجود داشــت که شــیعیان مجبور به دفــاع از آنها بودنــد ،مثل انتخاب
امــام ،صفــات امام ،علم و عصمت امام ،مهدویت ،رجعت و مطالب دیگری که عناوین آنها را در فهرســت مؤلفات
شیعی مشاهده میکنیم .به عالوه شیعیان در برابر سنیان اهل حدیث و اشعری به معتزلیان نزدیک شدند و دادوستد
فکری بیشــتری با آنان داشــتند؛ هر چند در امامت با آنها مجادالت ســختی داشتند .شیعیان در بحثهای توحید و
عدل وارد شــدند و نخســتین متکلمان شــیعه از قرن دوم در این حوزهها شناختهشــده هستند .چهره هشام بن حکم
در میان آنها برجســتهترین اســت .بعد از آن نیز یکســره این متکلمان در میدان هستند .برخی از آنان معتزلیانی بودند
کــه امامیمذهــب شــدند .تا اواســط قرن چهارم آثار فراوانی نوشــته شــده که کمتر در دســت اســت .یــک نمونه خوب
باقیمانده ایضاح منســوب به فضل بن شــاذان اســت که مدل خاصی از دفاعیات کالمی شــیعه را در این دوره نشان
میدهد .بدین ترتیب ســنت کالمی بحثکردن در میان شــیعه اســتوار شــد .دامنه عناوین مورد عالقه شــیعیان را در
رجال نجاشی میتوان مشاهده کرد؛ انبوهی از موضوعات کالمی  -تاریخی که مورد عالقه آنها بود.
مهمتریــن متکلمــی که آثارش با تنوع به دســت ما رســیده شــیخ مفید (م  )413اســت .شــیخ مفید انبوهی از مســائل
کالمی را مطرح و با پاسخهای شیعی همراه میکند و بدین ترتیب مجموعهای منظم از باورهای کالمی شیعه را ارائه

میدهد .این آرا در آثار مختلف مفید آمده و میتوان فهرســتی از آنها و جوابهایش را در کتاب اندیش ـههای کالمی
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ً
شیخ مفید اثر مک درموت مالحظه کرد .اساس این کار بر کتاب اوائل المقاالت و طبعا سایر آثار بهویژه رسائلی است
که از مفید باقی مانده اســت .طبیعی اســت که بســیاری از مباحث در آثار قبلی امامیه هم هســت ،اما در آثار مفید
بــه صــورت منظــم و قابل دســترس از نظر متن اصلی در اختیار ما قرار گرفته اســت .آوردن نام شــیخ مفید و یادنکردن
از دانشــمندان بزرگ دیگر در اینجا فقط به این دلیل اســت که او مهمترین دانشــمند و متکلم شیعی است که با روش
کالمی به بیان پاســخهای شــیعه به پرســشها و دیدگاههای مهم کالمی در حوزههای مختلف پرداخته اســت .شیخ
صدوق ( )381 - 305بیشــتر نگاه حدیثی داشــت .پس از مفید شــاگردش ســیدمرتضی (م  )436بزرگترین متکلم
شــیعی در طــول تاریــخ این مذهب اســت .او ّ
بحاثترین فردی اســت که تاریخ شــیعه از نظر داشــتن ابتــکار در طرح
ً
پاســخهای تازه برای مباحث کالمی داشــته و دقیقا در مقام یک متکلم عرض اندام کرده اســت .تنوع مباحثی که او
طرح کرده اســت ،همراه ابتکاراتی که در ارائه پاســخها دارد ،از وی شــخصیتی کمنظیر در میان شیعه ساخته است.
اگر این را عالوه بر آن کنیم که او یک فرد عقلگرای درجه یک بوده و چندان به حدیث باور نداشــته اســت ،تصویری
که از او به عنوان یک متکلم خواهیم داشت ،جلوه بیشتری خواهد داشت .مروری بر رسائل سیدمرتضی افزون بر آثار
منحصر او در مباحث کالمی میتواند تصویری از فهرســتی بلند از مســائل و پاس ـخهای ارائهشــده از وی را در اختیار
ما قرار دهد .فهم مدل او در دادن پاســخها از روشهای نوآورانه وی پرده برخواهد داشــت؛ چنانکه دادن پاس ـخهای
جدید به سؤاالت قدیمی هم اهمیت خاص خود را دارد.
کالم شیعی در دورههای بعد با حضور قاطع شیخ طوسی (م  )460و شماری دیگر از بزرگان علم شیعی ،هم در بغداد
و حلــب و هــم شــماری از شــهرهای کوچــک دیگــر در ایران ادامــه مییابد و بارها کســانی بــه معرفی آنهــا پرداختهاند.
چهرههای کالمی شیعه مانند کراجکی و ابوالصالح حلبی (م  )447و دیگران در امتداد یک مکتب قدیمی هستند
و برخی نوآور یهایی دارند که شاید بشود از آنها یک مکتب تازه را معرفی کرد .مهم این است که پس از شیخ طوسی
که نقش مهمی در ایجاد تعادل در نظام کالمی شیعی و ایجاد تلفیق میان حدیث و عقل دارد ،این مکتب در حلب و
سپس حله ادامه مییابد و آثار فراوانی تولید میشود که بسیار حرفهای و حساب شده است .اکنون با مشارکت شمار
زیادی از عالمان شیعه در این مباحث ،پاسخها به گونهای هستند که میتوانند از شیعه محافظت کنند .دشمنان
شــیعه از معتزله و اهل حدیث و اشــعری در بســیاری از آثار علیه آنها به پا خاســتند و آرای آنها را نقد کردند .بســیاری
حتــی نســبت بــه برخــی از آرای کالمی امامیه حالت تمســخر داشــتند یــا آنها را با غالیان شــیعی یکی میپنداشــتند.
شــیعیان باید به همه این موارد جواب میدادند و تنها در این صورت بود که میتوانســتند در دوایر علمی حضور خود
را حفــظ کننــد .آنهــا باید متکلمانی میداشــتند که نهفقط در نوشــتن ،بلکه در مناظره وارد شــوند و پیروز درآیند .این
ً
پیروزی البته لزوما به معنای ســا کتکردن کامل طرف نبود ،بلکه میتوانســت در شــرایطی باشــد که به هر حال سؤال
و جوابها ادامه داشــته باشــد و یک ســقوط آزاد در آنها دیده نشــود .ســنت کالمی شــیعی از نوع آنچه شــیخ طوســی
بــه پیــروی از نســلهای قبلی بنیاد نهاد تا مکتب حله و ســپس مکتــب جبل عامل ادامه یافت .نمون ـهای از آن آراء را
میتــوان در رســائل شــهید ّاول و معاصــران او دید .در تمام این دورهها تاریخ یکــی از ارکان مباحث کالمیبود .به این
ً
معنــا که پاســخدهی به پرســشها ،البته بــا توجه به موضوعاتی از مباحثــات کالمی عمال در تار یــخ ممکن بود یا آنکه
تاریخ میتوانست کمک شایستهای به آن داشته باشد.
ّ
متشیع بنیاد گذاشته شده بود و همزمان افکار فخر رازی در آن
یک جریان مهم کالمی که بر انبوهی از میراث معتزله
مداخله بسیار کرده و مسائل و آراء و راههای تازهای را گشوده بود ،در جریان نزدیکشدن فلسفه به کالم در آموزههای
خواجــه نصیــر در عــراق و بــه تبع آن ایران پدید آمد .ایــن جریان البته در حلب نفوذ نیافت؛ ز یــرا ممالیک مانع از دوام
تشیع و اندیشههای آن در آن نواحی شدند ،اما در عراق گسترش یافت .این مکتب با خواجه نصیر طوسی (م  )672و
سپس با شا گردان و معاصرانشان بهویژه عالمه حلی توسعه یافت .تجرید االعتقاد و شروح آن و نیز انبوهی از کتابها
و رسائل عالمه حلی هم در پدیدآوردن آن نقش داشت و یک مکتب خاص کالمی را که رنگ فلسفی داشت و حتی
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در برخــی از مســیرها رنــگ عرفانــی هم پیدا کرد ،ایجاد کرد .این مکتب با مکتب ســنتی کالمی شــیعه هم دادوســتد
داشــت .شــرح مواقف و شــرح مقاصد نمونههایی از کالم اشــعری ســنی هســتند که به عقاید شــیعه هم توجه دارند و
مباحث کالمی را مطرح میکنند .در این دوره با وجود نقدها اوضاع شرق اسالمی آرامتر بود.
یک مسئله مهم این بود که در میان اهل سنت عالمانی پدید آمدند که این بار از ترس رواج تشیع ،زمانی که خالفت
از میان رفته بود ،به وســیله مغوالن آثاری علیه شــیعه نوشــتند .آنچه به عنوان رد بر رافضه در قرون قبلتر نوشــته شــده
بــود ،حــاال بهآرامی در شــکلهای تازه ادامه مییافت .این آثار میبایســت پاســخهای خاص خــود را مییافت .بدون
شــک ابــن تیمیــه یکــی از نیرومندتریــن کســانی اســت که در تاریخ دوره اســامی بــه نقد مبانی شــیعه پرداخــت و آثار

متعــددی پدیــد آورد کــه مهمتریــن آنهــا منهاج الســنه فی نقض کالم الشــیعة و القدریة بــود که در نقد منهــاج الکرامة
فــی اثبــات االمامــه عالمه حلی نوشــت .این آثار ناظر به آثار همین مکتب کالمی ایجادشــده در بغداد پس از خالفت
عباسی بود؛ آن هم به دست کسی که با تسلطی شگفت و ذهنی تند و تیز به نقد شیعه پرداخته بود .در واقع دو چهره
مهم ،یعنی عالمه حلی (م  )726در این ســوی و ابن تیمیه (م  )728در آن ســوی نماینده دو جریان مقابل هم بودند
ً
ً
که این بار غالبا نه به مباحث سنتی کالمی ،بلکه عمدتا به مباحث امامت میپرداختند .تمام تالش ابن تیمیه نقد

نظریه امامت شیعی بود و عالمه حلی نیز تالش میکرد با قدرت از این دیدگاه دفاع کند ،البته بعد از نگارش منهاج
الســنه در ســال  710و این خبر به عالمه حلی رســیده بود .او گفته بود« :لو کان یفهم ما أقولَ ،أج ُبته» .معلوم میشــود
عالمه به احتمال زیاد کتاب ابن تیمیه را دیده بوده اســت .به هر حال میدانیم که او اهمیت شــرایط تاریخی خود را
ً
برای ترویج تشیع میدانست و بسیاری از این آثار صرفا برای پاسخدادن به دیگران نبود ،بلکه برای ترویج تشیع امامی
یتــوان جدیترین برخورد
بــه عنــوان یــک تشــیع معتدل با یک نظریه کالمی منســجم و عالمانه بود .منهاج الســنه را م 
با عقاید شــیعی در طول تاریخدانســت؛ هر چند شــمار آثاری که علیه شــیعه نوشــته شــده ،بهخصوص در چند دهه
اخیر بســیار زیاد اســت .جالب اســت بدانیم که پس از عالمه حلی منهاج الســنه دور از دســترس شیعیان قرار گرفت
و دانشــمندانی که پس از آن آمدند ،دیگر درباره آن و نقدهایش نســبت به تشــیع چیزی ننوشــتند .در واقع ابن تیمیه از
جامعه تســنن رســمی هم کنار گذاشــته شد و در دوره عثمانی به او بهایی داده نمیشد .در قرن اخیر این کتاب ابتدا
در بوالق مصر و در نیمه ّاول قرن چهاردهم منتشــر شــد ،ســپس در همانجا در ســال  1962و  1964چاپ آن آغاز شــد
و تنها دو جلد آن به طبع رســید ،اما در ســال  1986/1406با هزینه ســعودیها و به وســیله محمد رشــاد ســالم اســتاد
ً
عقیده در دانشکده اصول دین دانشگاه اسالمی امام محمد بن سعود مجددا تصحیح و در  9جلد منتشر شد .اصل
این ماجرا از قرن هشتم و ناشی از موجی است که علیه تشیع به دلیل ازمیانرفتن محور خالفت در شرق اسالمی و از
ً
ترس برآمدن شیعه ایجاد شده بود .طبعا ردیههایی هم بر این قبیل آثار تا پیش از صفویه نوشته شده است.
کالم شیعی چه آن مقدار که برای اقناع شیعیان و طالب شیعی نوشته میشد و چه آنها که در مقابل دیگران و پاسخ
ً
بــه پرســشها و انتقــادات مخالفان شــیعه بود ،غالبا در مباحــث امامت متمرکز بود .البته مســائل دیگر مانند توحید،
نبــوت و معــاد هــم مــورد توجه بود ،اما بیشــتر آنها نســبت به متــون قدیم تکراری بود .در جهان ســنی هــم این مباحث
ً
تکــراری بــود و دیگــر نــوآوری نداشــت .به عــاوه در آن مباحــث غالبا مواضع شــیعه نزدیک بــه مواضع معتزلــه بود و با
ازبینرفتن معتزله ،شــیعه وارث آن میراث با تکیه بر بیان خود از مســائل شــد .بحثهای کالمی در شیعه در قرنهای
ً
هشتم و نهم با رویارویی نزدیک با مذهب اشعری ادامهیافت .این زمان مخالفان شیعه غالبا متکلمان اشعری بودند
و مباحث بر محور مسائلی بود که در اختالف میان شیعه و سنیان اشعری جریان داشت .البته آثار شیعی در اثبات
امامت همگی کالمی نبود ،بلکه بســیاری از آنها همچنان بر محور احادیث و بهخصوص بحث «فضائل» بود .اینجا
باید قدری بر دامنه مفهوم کالم افزود تا شــامل این مباحثات مذهبی هم بشــود .این نکته روشــن است که در بسیاری
از این روایات تعابیری بود که یک متکلم باید به آنها استناد میکرد یا به آنها پاسخ میداد .در واقع در بیشتر مباحث
کالمــی ایــن مســئله مطرح بود که در روایات و احادیث منســوب به رســول(ص) یــا امامان(ع) نکاتی بــود که به یکی از
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مباحــث کالمــی ارتبــاط مییافــت و باید پاســخ آنها داده میشــد .چنانکه برخــی از این روایات برای متکلم راهگشــا
بــود .در حقیقــت در مباحــث کالمــی میبایســت مراقب همهچیزبود .متکلم یــک عقلگرا نبود که دین او را در مســیر
ً
ً
مشــخصی ببرد ،بلکه دقیقا وظیفهاش دفاع از دین بود .او از روایت خاصی از دین حمایت میکرد و الزاما باید متون
دینی شــامل قرآن و تفســیر آن و احادیثی را که در مجموعه دینی و مذهبی او پذیرفته شــده بود ،مالحظه میکرد .این
مســئله بهخصوص در مباحث امامت بیشــتر بود .اســتناد به روایتی درباره امامت به نص یا جز آن مواردی از روایات،
ً
نه لزوما حدیث ،بلکه حتی روایت تاریخی در حوزه عصمت ،روایات فضائل و آنچه از آنها برای اثبات امامت میشد
ً
اســتفاده کــرد یــا روایــات فضائل دربــاره خلفا که عمــا در تعارض بــا روایات مورد نظــر امامیه بود ،همــه در بحثهای
ً
کالمی ورود مییافت و الزاما باید درباره آنها بحث میشد.
علــم کالم یــا دفــاع از عقیــده شــیعه در دوره صفــوی و قاجاری چه صورتــی یافت؟ ایــن جریان باید داســتانی طوالنی
داشــته باشــد .صدها رســاله و کتاب در عقیده یا همان اصول دین نوشــته شــد .آثار زیادی از دوره قبلترجمه و شرح
داده شــدند .عالمــان عــرب و عجــم در ایــن زمینه و برای دفاع از تشــیعی کــه صفویان حامیاش بودند ،دس ـتبهقلم
شــدند .جنگهای صفوی  -عثمانی از یک ســو و نیز جدال صفوی  -ازبکی از ســوی دیگر دامنه گفتگوها را بار دیگر
بازتر کرد .همچنین تالش فرهنگی صفویان برای بسط شیعه در ایران نیز زمینه را برای نگارش آثار کالمی شیعی فراهم
کرد .داستان عقیدهنامهنگاری این دوره حکایتی است که باید آن را مرور کرد .بحث امامت در این آثار چندین برابر
مباحث دیگر اســت .برخی از این آثار همان ســنت کالمی  -فلســفی قبل را دارند و شــماری هم به تبع دسترســی به
منابع حدیثی شیعه آثار حدیثی را پشتوانه قرار دادهاند .استدالل به کتابهای فضائلنگاری اهل سنت برای اثبات
عظمت امامان همچنان وجود دارد و در کنار آنها نقد خلفا نیز فضای زیادی را به خود اختصاص داده است .در کل
بخشــی از مجادالت قدیم از قرن ســوم احیا شــده ،اما آثار مکتوب چندانی در اختیار نویســندگان شیعی قرار نداشته
اســت .این میراث به دوره قاجاری هم میرســد و داســتان همان داستان است .باز هم برای سالطینی چون فتحعلی
شاه ،محمدشاه و ناصرالدینشاه کتابهای عقیدتی نوشته و سعی شده است امامت اهلبیت ثابت شود.
از دوره قاجاری که بگذریم ،وارد فضای تازهای میشــویم که شــاید مهمترین ویژگی آن ورود مصریهای ســلفی و نیز
وهابیهــا بــه صحنه مجادالت مذهبی اســت .حمالت وهابیان نســل ّاول به شــهرهای شــیعه در عــراق در اوایل قرن
سیزدهم هجری زمینه را برای یک جدال تازه شیعه و سنی فراهم کرد .از سوی دیگر ارتباطات شیعه و سنی در مصر،
عــراق ،لبنــان و هنــد بیشــتر شــد .در این دوره ادامــه مباحثات کالمی میان شــیعه و ســنی در عصر جدید بــا توجه به
موضوعات تازهای که مطرح شده بود ،توانست موضوع بررسیهای تازه و مفصلی بشود .پیش از هر چیز باید مسیرها
را شــناخت و آنچه در طول این دورهها نوشــته شــده اســت ،بررســی کرد .این مباحثات نهفقط در کتابهای ردود و
ً
ردیهنویسی انعکاس یافته است ،بلکه در کتابهای عقاید نیز خود را نشان میدهد .برخی از این آثار اساسا در ادامه
مباحثات سنتی و در همان قالبهای کهن است .تنها در هند صدها کتاب کالمی بر محور امامت نوشته شد و در
ســوی مقابل نیز آثار فراوانی علیه شــیعه نگارش یافت و تنور این مباحثات را گرم کرد .در عراق نیز آثار فراوانی نوشــته
شد؛ برای مثال در عصر جدید شیعی میتوان کتاب دالئل الصدق از محمدحسن مظفر را اثر مهمی در امتداد همان
مباحــث دانســت .عالمــه حلی نهج الحق را نوشــت ،فضــل بن روزبهان ابطال نهــج الباطل را در نقد عالمه نوشــت و
مظفــر دال ئــل الصــدق را در نقد ابن روزبهان خنجی نوشــت .پیش از آن هم قاضی نوراهّلل شوشــتری احقاق الحق را در
نقد ابن روزبهان نوشــت .دالئل الصدق در چارچوب مکتب کالمی شــیعه بر اساس نوشته عالمه حلی ،اختالفات را
در همه مســائل از اصول دین مطرح کرده اســت .همزمان با نگارش دالئل الصدق و کمی بعد ،کتاب الغدیر نوشــته
شــد که نمونه مدر نتری از این آثار اســت و درباره موضوعی خاص مانند حدیث غدیر و مباحث امامت نوشــته شده
یشــود .این اثر که کاری جدید در حوزه کالم شــیعی بود،
اســت؛ هر چند مباحث حاشــیهای هم در آن بهوفور دیده م 
یشــمار جدیدی را دید .با دیدن منابع دایره مباحث توســعه یافت
در اســتفاده از تاریــخ راه تــازهای را پیمــود و منابع ب 
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و بســیاری از آنچــه شــیعه بــه آن نیاز داشــت ،در کتابهــای تازهیاب برای متکلــم  -مورخهای جدید به دســت آمد.
میرحامد حســین ،عالمه امینی ،سیدشــرفالدین عاملی ،عالمه ســیدمرتضی عســکری و عالمه ســیدجعفر مرتضی
ً
را باید نســلی از متکلم  -مورخهای این دوره بدانیم که تقریبا شــبیه به ســیدمرتضی و شــیخ طوسی عمل میکنند ،نه
مثــل عالمــه حلــی یا متکلمان معاصر او تا دوره قاجاری .صبغه تاریخی اینها حتی از متکلمبودنشــان بیشــتر اســت و
این همه چیزی است که ما در دوره جدید در استاد مرتضی مشاهده میکنیم.
ً
نکتهای که میتواند ما را به بحثمان نزدیکتر کند ،این اســت که اصوال اگر نقطه عزیمت مباحث کالمی ،در ســطح
ً
کلی یا موردی جزئی باشــد ،با کار تاریخی که به طور اتفاقی ،اما غالبا به مباحث کالمی برمیخورد ،متفاوت اســت.
آثار اســتاد مرتضی کتابهای تاریخی اســت که اســاس آن بر بررســی و گزارش تاریخی اســت ،اما مباحث کالمی در
جایجــای آن وجــود دارد؛ مباحثــی که ایشــان به دلیل قرارگرفتنش در نســل مــورخ  -متکلمها و به عنــوان یک مدافع
تشــیع روی آنهــا حساســیت دارد ،آنهــا را طــرح میکنــد و نــوع طرحــش هم تاریخی  -کالمی اســت .روشــن اســت که
بســیاری از تاریخنویســان اســامی این رویه را دارند ،اما در این زمینه استاد سیدجعفر مرتضی متفاوت است .تفاوت
از ایــن نظــر کــه یک مــورخ ممتاز اســت .مورخی کتابشــناس کــه میداند تاریــخ چگونــه میتوانــد در خدمت مذهب
درآیــد .اســتاد مرتضــی در طــرح مباحــث تاریخــی به مثابه یــک نقاد تاریــخدان وارد میشــود؛ هر چند هدفــش دفاع از
مذهــب اســت .بــه عبارت دیگر آثار ســیدجعفر مرتضی از ایــن زاویه که اصل آن یک ورود تاریخی اســت ،اما همزمان
سعی کرده است کلیت مباحث تاریخی مورد نظر را به سمتوسوی دفاع از باورهای کالمی شیعه و تبیین آنها سوق
دهد قابل بررســی اســت .البته این جهت را در شــرح نکات کالمی که ایشــان بیان میکند میتوان در نظر داشــت که
اغلب در البهالی نقلهای تاریخی مســائلی به چشــم میخورد که خود منشــأ یک اشکال کالمی است و ایشان مانند
دیگران آن را رها نکرده ،بلکه ســعی کرده توجیه معقول و مقبولی برای آن ارائه دهد .همین که تالش میکند از منابع
تاریخی شاهدی برای سخنش بیابد ،ما را در امر نقادی تاریخ و گسترش مطالعات تاریخی کمک میکند .در اینجا
ً
وقتــی از کالم بحــث میکنیــم ،با احتیــاط میتوانیم آن را به حوزه مباحث اختالفی در فقــه هم که عموما در منازعات
فکری میان شــیعه و ســنی درگیر بوده اســت ،توسعه دهیم .بحث از تبرک ،اســتفاده از ُمهر و سنگ در سجده ،بحث
مهم خمس از غنایم و مفهوم آن و بســیاری از مباحث دیگر از مواردی اســت که اســتاد وقتی در ســیره به موردی از آنها
برمیخورد ،اگر مخالف با رأی شیعه باشد ،نقد و اگر موافق باشد ،استفاده میکند و بهره خود را از آن میبرد.
شاید بتوان برای روشنکردن بحث نمونههایی را مطرح کرد .برای مثال باید گفت یکی از مهمترین دغدغههای استاد
مرتضــی در هنــگام نــگارش مباحث تاریخ در حوزه ســیره حضرت رســول(ص) یــا امامان(ع) این بود کــه بههیچروی
نمیتوانست موافق با گزارشهایی باشد که عصمت را به نوعی در معرض تردید قرار میدهد .این مهمترین دشواری
کالمی اســت که ایشــان در نگارش تاریخ این دوره روبروی خود داشــت و تالش میکرد تا با نقد خبر یا واردکردن انواع
ایرادهــای دیگــر ،آن را از اعتبار ســاقط کند .ما میدانیم ســنیان هم هنگام نگارش ســیره نبــوی مالحظاتی در اینباره
دارند و چه بســا در بســیاری از موارد ،این احســاس سبب کنارگذاشــتن برخی از گزارشهای تاریخی یا انکار شماری
دیگر شــده باشــد .آنان در معنای عصمت گرایش ســختگیرانه ای ندارند و در مواردی که بحث از سهو است ،ایرادی
ً
در پذیرش آن و طبعا پذیرش گزارشهای تاریخی مؤید آن ندارند .این در حالی اســت که شــیعیان از قدیماالیام و نیز
روزگاری که سیدمرتضی تنزیة االنبیاء و االئمه را نوشت ،نسبت به این مسئله حساس بودهاند .بنابراین در این موارد
باید گزارشهای تاریخی را تعدیل کرد .این تعدیل میتواند در اظهار تردید کامل در آنها باشــد یا عبارات مشــکوک به
ً
نفی عصمت توجیه ،تفســیر و احیانا حذف شــود ،البته در صورتی که حذف آن به اصل واقعه لطمه نزند .دهها مورد
از این دســت را میتوان در آثار اســتاد مالحظه کرد و بر اســاس آنها یک تنزیة االنبیاء و االئمه تازه نوشــت .با این حال
همــه مســائل کالمــی به این حــوزه مربوط نیســتند و مطالب دیگری هم هســت که به حوزههای دیگــر مباحث کالمی
رایج مربوط میشود.
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شاید پیش از بیان برخی از نمونهها یادآوری این نکته جالب باشد که اختالفات داخلی شیعه بر سر برخی از مباحث
کالمی هم شــعبهای از گســترش این بحث در میان خود شــیعیان بوده است .پیدایش غالیان ،جریانهای اعتدالی،
اخبار یگــری ،اصولگرایــی و نیــز تشــیع کوفــی و بغــدادی و قمی هر کــدام میتوانســت روی طرح برخی از پرس ـشها و
مباحــث تأثیــر بگــذارد .حتی درباره مســئله مهمی مانند تجســیم نیــز اختالفنظرهایی وجود داشــت .چنانکه میان
ً
اصحاب امام صادق(ع) هم منازعاتی بود .غالیان که اساسا تفسیرهای ویژه خود را داشتند یا درباره علم امام و مقام
او دیدگاههــای شــگفتی مطــرح میکردند .این مباحــث ،یعنی اختالفات کالمی در داخل شــیعه همچنان تا قرنها و
تا امروز وجود داشــته اســت و حتی در برخی از دورهها که ارتباط شــیعیان با جوامع فکری ســنی قطع شده ،دامنه این
اختالفات در داخل خود را بیشــتر نشــان داده اســت .اســتاد مرتضی در این بخش هم درگیر بود .درباره آنچه به دفاع
کالمی  -تاریخی از شــیعه مربوط میشــود ،در آثار مختلف ایشــان نمونههای فراوانی هســت .گاهی تکنگار یهایی
ً
هم مانند زواج الموقت هســت که طبعا به دلیل تســلط وی بر منابع میشــود گفت تا زمان خود و حتی شــاید تا االن

مســتندترین کاری اســت که در این زمینه انجام شــده اســت .در مســائل داخلی شــیعه نیز کتاب عالمات الظهور و
جزیــره خضــراء و بیــان االئمــه و خطبة البیــان فی المیزان را نوشــت که درباره بعضی از مســائل داخلی شــیعه در این
زمینهها و نوعی مقابله با غلو بود .بعدها که ایشــان درباره حضرت زهرا(س) و مســائل دیگری با مرحوم محمدحسین

فضلاهّلل اختالف پیدا کرد ،دامنه این آثار و تمایل ایشان به نگاههای خاص شیعی هم بیشتر شد .آثاری مانند کربال
فوق الشبهات نمونهای از این دست برداشتها بود که قدری تند مینمود.
در اینجا چند نمونه از تکاپوهای کالمی ایشان و مدل استدالل درباره آنها را تقدیم و اذعان میکنم که این موارد بیشتر
از موارد مذکور اســت .امیدوارم روزی دانشــجویی با جســتجوی کامل در آثار برجایمانده از ایشــان نقش ایشــان را به
عنوان یک متکلم تبیین کند.

الف) مشورت پیامبر با اصحاب
این مورد یکی از نمونههای مباحث کالمی است که به پیامبرشناسی ارتباط دارد .در نقلهای تاریخی آمده است که
پیامبر(ص) درباره جنگ بدر با ابوبکر و عمر مشــورت کرد .دیگران هم مانند مقداد اظهارنظر کردند .اســتاد در اینجا
فرصتی مییابد تا نشان دهد برخی از صحابه چطور با پیامبر و خواستههای آن حضرت مخالفت میکردند ،اما نکته
مهم این است که میکوشد از دریچه تاریخ نشان دهد این مشورت به دلیل ندانمکاری پیامبر(ص) نیست ،بلکه به
دالیل دیگری است .یک مسئله این است که آنها را مسئولیتپذیر کند و بدانند که اگر در مشورت جنگ را پیشنهاد
دادند ،خودشان مسئولیتش را بپذیرند:
و واضح أنه (صلى اهّلل عليه و آله) لم يكن بحاجة إلى رأيهم ،و إنما هو يستشيرهم ألنهم هم الذين سوف
يتحملون أعباء الحرب ،و يعانون من نتائجها ،على مختلف األصعدة( .الصحیح ،ج  ،5ص )24
همچنیــن در ایــن مشــورت پیامبــر میتوانــد افراد ترســو و شــجاع را از یکدیگر تشــخیص دهد .مشــابه این مشــورت در
داســتان تأبیر النخل یا باورکردن نخل هم هســت .آنها از رســول(ص) میپرسند و ایشان نظرش را چنین بیان میکند:
«لو لم تفعلوا لصلح» .آنها هم لقاح را تعطیل میکنند و در نتیجه درختان خرما نمیدهند .بعد که اعتراض میکنند
رسول میگوید« :انتم أعلم بامور دنیاکم» و ایشان در اینباره تردید میکند« :نحن نشک فی صحة ذلک»( .الصحیح،
ج  ،4ص  )169بحثهای تاریخی  -کالمی ایشــان و نقادیها با انواع روشهایی که در نقد تاریخ دارد همراه اســت.
دربــاره همیــن لقــاح نخــل ســؤال ایشــان این اســت :مــردی که بیــش از پنجاه ســال در میان عــرب بوده اســت ،چطور
نمیدانــد اگــر ایــن عمل صورت نگیرد ،درخت نخل محصولی نخواهد داد؟ در دل آن این ســؤال کالمی مطرح شــده
ً
که آیا درست است بگوییم مردم در امور دنیایی اصال نباید از رسول اطاعت کنند؟ روش سؤالکردن در نقدهای وی
اهمیت بسیاری دارد.
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به هر روی در این موارد ظاهرشدن استاد مرتضی به عنوان یک مورخ  -متکلم در این است که هر نص تاریخی که به
گونهای شخصیت حضرت رسول(ص) را به عنوان یک پیامبر با ویژگیهایی که ایشان به عنوان یک مسلمان شیعه
به آن باور دارد زیر سؤال ببرد ،با شک و تردید و نقد روبرو میشود.

ب) نمازخواندن امام حسین(ع) پشت سر عمرو بن سعید اشدق
روایتی در عقد الفرید (ج  ،3ص  )363از قاســم بن ســام هســت که از ورود امام حســین(ع) به مکه یاد کرده و ضمن
آن گفته اســت که عمرو بن ســعید اشــدق یک روز قبل از ترویه وارد مکه شــد و مردم به دیدار او رفتند .در این هنگام
وقت نماز شــد و امام با او نماز گزارد .در اینجا بحث کالمی  -فقهی این اســت که چگونه امام پشــت ســر حاکم اموی
مکه نماز خوانده است؟ این مسئله در موارد دیگری مثل نمازخواندن پیامبر پشت سر ابوبکر بر اساس برخی از نقلها
و حتی نمازخواندن آن حضرت در یکی از غزوات پشــت ســر عمرو بن عاص هم مطرح هســت و ایشــان در موارد نیاز
مطالبی نوشــتهاند .اســتاد مرتضی در اینجا به نقد این روایت میپردازد ،اما در صحت آن تردید میکند .شــاهد تردید
ایشــان این اســت که نوشــت ه عمرو بن سعید روز ترویه آمد و این همان روز خروج امام از مکه است .حتی نوشته است
که آن حضرت وقت ســحر از مکه بیرون رفت .اگر این طور باشــد ،امام او را ندیده اســت .بنابراین این روایت صحیح
نیســت .البتــه ایــن احتمال هســت که بگوییم منظور از وقت ســحر ،فجر اســت و چه بســا این نماز ،نمــاز صبح بوده
اســت .این بعد تاریخی مســئله اســت که ایشــان مطرح میکند ،اما نکته دیگر این است که امام فرموده« :الصالة فی
الجماعة افضل» ،اما آیا به این معناســت که امام نماز را به امامت او خوانده اســت؟ ممکن اســت نماز را با جماعت
خوانده باشــد ،نه اینکه به امام اقتدا کرده باشــد .اگر هم فرض کنیم امام اقتدای به امام کرده اســت ،بسیاری از علما
فتوای استحباب نماز جماعت با مخالف را دارند( .سیرة الحسین ،ج  ،13ص )258

ّ
یراهن سبایا
ج) شبهه جبر در ان اهّلل شاء ان

ّ
یراهن سبایا» یاد کرده و آن را مسلم دانسته است ،اما
استاد در جلد  ،14صفحه  31 - 27از جمله «ان اهلل قد شاء أن
یک اشــکال کالمی را متوجه آن دانســته و ســعی کرده اســت جواب دهد .گویا این جمله این شــبهه را ایجاد کرده که
این عبارت تقدیریبودن حادثه عاشورا و به نوعی جبر را القا میکند .بنابراین تالش میکند این شبهه کالمی را پاسخ
دهد .ایشان مینویسد [ترجمه بهاختصار]:
خداوند انســان را آورده و اراده کرده تا او مختار باشــد ،قانون ســببیت را گذاشــته و انســان را نیز به هر
آنچه برای رسیدن به درجات باال در دنیا و آخرت نیاز دارد ،تجهیز کرده است .چیزهایی مثل عقل،
نیرو ،فطرت سالم ،شهوات و غرایز هم به او داده است .بعد هم انبیاء را برای هدایت فرستاده است.
وظیفه انبیاء و اوصیاء را هدایت و اصالح امت قرار داده ،امر به معروف و نهی از منکر را بر آنان واجب
کــرده و مصمــم شــده تا خودش کاری نکند که به اختیار بشــر لطمهای بخــورد و اکنون جمله «ان اهّلل
شــاء ان یــراه قتیــا» ،یعنــی خداوند برای امام حســین(ع) چنان اراده کرده کــه او اصالحگری و امر به
معروف و نهی از منکر خواهد کرد ،چنانکه خود هم گفته است .امام حسین اراده کرد تا این تکلیف
را عمــل کنــد ،حتــی بــا علم به اینکــه او و اصحابش در معرض قتــل خواهند بــود و زنانش در معرض
اســارت .بــا ایــن حال خداونــد دخالتی در جلوگیری از ایــن امر نخواهد کرد؛ چرا کــه در این صورت او
اراده خود را برای آزادگذاشــتن بشــر زیر پا گذاشــته است .کما اینکه جلوی مجرمین را هم برای انجام
چنیــن جرمــی نگرفتــه و مالئکه و جن را به جنگ آنان نفرســتاده اســت .البتــه خداوند در عوض این
ایثــار ،چیــزی باالتر و بهتر در دنیا و آخرت خواهد داد .بدین ترتیب امام حســین و اصحابش مصداق
«بینــه»ای هســتند کــه در آیــه «لیهلــک من هلــک عن بینة» بیــان کرده اســت .درباره اســارت زنان و
کودکان هم میتوان گفت که روشن بود امویان بعد از شهادت امام حسین(ع) سعی میکردند از آثار
منفی آن جلوگیری کنند .در حالی که اســارت این تأثیر را گســترش میداد .این را ابن طاووس هم در
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علت همراهآوردن خانواده گفته است.
البته توجیهات مربوط به همراهآوردن خانواده ،پیش از این گفته شده ،اما هدف استاد ارائه یک تفسیر اختیارگونه از
انتخاب امام حسین(ع) در عین درستی عباراتی است که ظاهر آنها تقدیریبودن عاشوراست.

د) تبرک معاویه
در البــهالی اخبــار تاریخــی گاه نکاتی وجود دارد که میتواند در زمینه برخــی از مباحث کالمی ،بهویژه مباحثی که بر
سر آنها منازعه وجود دارد به کار آید .از این قبیل ،مواردی است که در آثار تاریخی کهن درباره تبرک در میان صحابه
دیده میشــود ،مســئلهای که ســلفیهای وهابی معاصر انکار میکنند .اســتاد در موارد متعدد هر کجا نمونهای از این
قبیل موارد دیده ،برداشــت کالمی خود را از آن بیان کرده اســت .در ســیرة الحســین در اخبار مربوط به مرگ معاویه از
روایتــی یــاد میکنــد کــه معاویه میگویــد« :روزی نزد پیامبر بــودم که ناخنهای خــود را کوتاه میکرد .قیچــی را گرفتم و
اندکی از موی حضرت را چیدم و مو را همراه ناخن در قارورهای گذاشتم تا در وقت مرگ ،اینها را در گوش و چشم من
بگذارید» .استاد میگوید معاویه در اینجا در قامت یک فرد معتقد به نبوت ظاهر شده که به تبرک به پیامبر باور دارد.
این در حالی اســت که او با توطئهای ریحانه رســول امام مجتبی(ع) را به شــهادت میرســاند( .سیرة الحسین(ع) ،ج
 ،11ص  )29 - 28بدین ترتیب استاد هم برداشت و تفسیر کالمی خود را از این مورد دارد و هم اجازه نمیدهد تصویر
معاویه به صورت یک مسلمان واقعی در ذهن مخاطب ثبت شود.

هـ) عدالت صحابه
بحثهــای ســیره نبــوی فــارغ از اینکه اساســش بیان ســیر تحــوالت تاریخی آن دوره اســت ،احکام کالمــی خاصی را
دنبــال میکنــد .یــک نکته مهــم در این زمینه دید مســلمانان در بــاره صحابه اســت .در اینباره شــیعیان انتقاداتی به
صحابه دارند و قصد ندارند بپذیرند همه آنها شأنی در حد عصمت یا عدالت دارند .چاره کار بررسی تاریخی است
و منابع تاریخی فرصت مناســبی در اختیار میگذارند که نشــان دهند صحابه چه نقشــی در آن دوره داشتند و آیا این
نقش برابر اســت یا خیر؟ اســتاد مرتضی در این زمینه فرصت مناســبی دارد تا البهالی نقلهای تاریخی به این بحث
بپــردازد و هــر بار که یکی از آنها مرتکب خطایی شــده اســت که موجب ســقوط عدالت او میشــود یا بــه نحوی متهم
به نفاق شــده اســت آن را میآورد .فرض کنید در میانه بدر ،صحبت از یکی از «بدر یها»ســت ،کسانی که بیشترین
شــأن را از نظر اعتبار عدالت و فضل در میان اهل ســنت دارند .کافی اســت آقای مرتضی به موردی بربخورد که یکی
ً
از بدر یها ،متهم به نفاق شــده اســت .طبیعی اســت که آن را گوشــزد خواهد کرد( .الصحیح ،ج  ،11ص  )21اصوال
بحث نفاق و منافقان در مدینه در این دوره ،از مباحث مورد توجه ایشان بوده و اگر همه آنچه در الصحیح در اینباره
نوشــته اســت گردآوری شــود ،خود یک کتاب خواهد شد .ایشــان درباره نقش صحابه و برجستهکردن برخی از آنها به
ً
دلیل شــجاعت انتقادهایی تاریخی خود را دارد .مثال مراتبی از شــجاعت که برای ســعد وقاص یا طلحه یا زبیر گفته
میشــود ،همواره زیر تیغ نقد ایشــان قرار داشــته اســت( .الصحیح ،ج  ،11ص  86و  )89نقطه مقابل تأ کید بر جایگاه
امام علی(ع) و بحث از شــجاعتهای او در مقایســه با دیگران اســت که این امر بهخصوص در جنگ احزاب بســیار
برجسته بیان شده است( .الصحیح ،ج  ،11ص  )159-137این قبیل مباحث درباره آیات نازلشده درباره برخی از
صحابه یا همســران هم هســت که مورد انتقادهای تاریخی و کالمی ایشــان قرار گرفته اســت .نمونه مفصل آن ،بحث
حدیث افک اســت که هم به صورت کتاب مســتقل منتشــر شــده و هم جلد سیزدهم الصحیح به این واقعه و بررسی
آن اختصاص داده شده است.

18

179

سالیسُام،مشـارۀپنجم،آذرودیمــــــــــــــــــــــــاه1398

