ا���د ���� آ�� ا� ������� �����،

آن ﮔونه ﮐه مﻦ شناختﻢ...
عنوانی که فرارو شماسـت ،برگرفته از نوشـتار اسـتاد حجة االسـام والمسـلمین

رسول جﻌفریان*

رسـول جعفریـان می باشـد ،کـه بعـد از شـرح حال نـگاری مفصل و شناسـاندن
ویژگی هـای اخاقـی ،علمـی ،نـوع تاریخ نـگاری ،سخت کوشـی و ...مرحـوم
سـیدجعفر مرتضـی عاملـی ،نگاشـته اسـت(.رویکرد«الصحیح»به سـیره رسـول
خـدا ،ص)26
مرحوم عامه سـیدجعفر مرتضی25 ،سـال در حوزه علمیه قم ،آثار و ثمرات پرباری در پژوهش(عرصه های
ً
گوناگـون به ویـژه تاریـخ اسـام) ،تربیـت طاب(مخصوصـا طـاب لبنانی مقیم قـم) و شـاگردپروری حوزویان
عاقه منـد بـه سـیره معصومـان و تاریـخ از خـود بـه جایـی گذاشـت ،کـه این عمل کـرد مخلصانه ایشـان
مصـداق واقعی« باقیات الصالحات» را نشـانگر اسـت.
بـرای شـناخت چنیـن شـخصیت هایی بایسـتی آثار علمـی آنان و رویکـرد نخبگان ،پژوهش گران و اسـتقبال
اهـل مطالعـه را بـا چنیـن آثاری سـنجید ،که چـه نگاهی درخور بهره مندی از منشـورات محصلـه دارند ،که به
جرئـت می گفـت دربـاره آثـار متنوع مرحـوم جعفرمرتضـی عاملی ،آنانی کـه توفیقی در تاریخ نگاری اسـام و
سـیره پژوهی معصومان داشـتند ،نگاه شـان مثبت و در خور تقدیر اسـت.

 ...در ایـن شـماره ،مجلـه حـوزه گفت وگویـی با

همـان وقت هـا ،دکتـر خلیـل خلیلیـان (کـه

اسـتاد رسـول جعفریان سـامان داده اسـت ،كه

اآلن در کانـادا هسـتند) ،آن را خالصـه ترجمـه

پیش رو شماسـت.

ً
کاملا جدیـدی بـود
و منتشـر کردنـد ،چـون کار

حـوزه :نحـوه آشـنایی حضرت عالـی بـا

بسـیار هـم اسـتقبال شـد .خاطـرم هسـت ،آن

اسـتاد سـید جعفـر مرتضـی عاملـی چگونه بود

موقـع کتاب چـه ای درباره «مبدأ تاریخ هجری»

و میـزان و مـدت آشـنایی شـما با ایشـان چقدر

و کتاب چـه ای هـم دربـاره «ابـوذر» داشـتند.

بـوده اسـت؟

کتـاب بسـیار خـوب دیگـر ایشـان تـا آن زمـان

جعفریان :آشـنایم با اسـتاد جعفر مرتضی،

حدیـث االفـک بـود که یک اثر بسـیار ارزشـمند

بـه  1361شمسـی ،بـاز می گـردد .آن زمـان ،بـا

بـه حسـاب مـی آمـد .ایـن اثـر هـم در بیـروت

شـماری از دوسـتان ،دربـاره سـیره نبـوی

منتشـر شـده بود.

فعالیـت مطالعاتـی داشـتیم و می کوشـیدیم

زمانـی کـه بنـده بـا ایشـان آشـنا شـدم،

جزواتـی دربـاره جنگ هـای صـدر اسلام

مجلـدات اول کتـاب الصحیـح مـن سـیرة

بنویسـیم ،كـه اسـتاد بـرای تدریـس روش

النبـی  توسـط انتشـارات اسلامی در حـال

تحقیـق در تاریـخ معرفـی شـدند .فکـر می کنم

نشـر بـود .ایـن کارهـای جـذاب ،عالقـه ام را بـه

دو سـه جلسـه در خدمت شـان بودیـم .ایـن

ایشـان بیشـتر کرد .این رفت وآمد ادامه یافت.

جلسـات سـبب شـد تـا شـیفته ایشـان شـویم

اسـتاد تـا ده سـال بعـد از آن ایـران بودنـد و

و در منـزل خدمت شـان برسـیم .ایشـان بـه

سـپس بـه بیـروت رفتند .در تمام این سـال ها،

گرمـی از مـا اسـتقبال می کردنـد ،كـه توانسـتم

مرتـب خدمتشـان می رسـیدم .بعـد از رفتـن

از نزدیـک بـا فعالیت هـای علمـی ایشـان و نیز

بـه بیـروت هـم ،بارهـا در آن جـا و هـر بـار کـه

کتاب خانه شـان که بسـیار غنی بود ،آشنا شوم.

بـه ایـران می آمدنـد ،در منـزل آقـازاده ایشـان،

ایـن آشـنایی سـبب شـد تـا دریابـم بایـد تمرکز

بدون اسـتثنا خدمت شـان می رسـیدم .در همه

بیشـتری روی کار پژوهشـی داشـته باشـم و در

ایـن دیدارهـا ،بحـث و گفت وگو درباره مسـائل

ایـن مسـیر می توانم از تجربه ایشـان اسـتفاده

گوناگـون ـ حتـی در آخرین بـار هـم خاطـرم

کنـم.

هسـت کـه باز سـؤال هایی مطـرح کردم و بحث

مرحـوم سـید جعفـر ،طـی چنـد سـال آثـار و

مقاالتـی نوشـته بودند کـه مهم ترین آن ،کتاب

مـی شـد ـ ادامـه داشـت.

ً
خصوصـا آثـار تاریخـی
حـوزه :آثـار ایشـان

حیـات سیاسـی امـام رضـا بـه عربـی بـود.

معظم لـه ،چـه ویژگی هـای مبـرز و انحصـاری

بخش هایـی از ایـن کتـاب بـه صـورت مقاالتی

دارد؟

شماره پنجم

اخالقـی ،جدیـت در دقیق نگاری و منابع یابی و

صـورت یـک کتـاب در بیـروت منتشـر گردیـد.
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بـرای ارزیابـی بیشـتر شـخصیت علمـی،

در مجلـه الهـادی منتشـر شـده ،و سـپس بـه
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فصل نامه تحلیلی ـ انتقادی حوزه

جعفریـان :مـا در دوره اخیـر تاریـخ شـیعه،

تذکـرة الخـواص و ینابیـع المـوده و ...آشـنا

در میان علمای شـیعه نسـلی داریم که در یک

بودنـد .دایـره معلومات آن هـا از کتاب هایی که

زمینـه مشـترک و با روشـی نزدیـک به هم دیگر

در دوره صفویـه در اصفهـان شـناخته می شـد،

فعالیـت می کردنـد .اآلن بـا دیدگاه هـای آنـان

اگـر پایین تـر نیامـده بـود ،باالتر نرفته بـود .اما

و تمایلات مذهبی شـان کاری نـدارم ،امـا از

افـرادی یادشـده ،از ایـن جهت ،یعنی شـناخت

نظـر سـبک کار ،آنـان را نزدیک بـه هم می دانم.

آثـار مهـم مسـلمانان در حـوزه تاریـخ ،رجـال و

مرحوم سیدشـرف الدین ،مرحوم عالمه امینی،

ً
کاملا آشـنایی داشـتند و در ارجاع ،به
حدیـث،

مرحوم عسـکری و مرحوم سـید جعفر مرتضی،

انبوهـی از ایـن کتاب هـا اسـتناد می کردنـد.

این هـا تحقیـق در «شیعه شناسـی تاریخـی» را

دلیلـش هـم ایـن بـود که آن ها عـراق و لبنان را

دنبـال کردنـد و در این بـاره آثـار برجسـته ای را
ً
تقریبا همه این ها کتاب شناسـان
پدید آوردند.

دیـده بودند.
عالمـه امینـی جسـت وجوگر مهمـی در

برجسـته ای بودنـد ،یعنـی بـا آثـاری کـه در

میـان آثـار اهل سـنت بـود و کتاب خانه هـای

حـوزه تاریـخ ،رجـال و حدیث نوشـته شـده بود،

زیـادی را حتـی در هنـد دیـده بـود و خـودش در

آشـنایی داشـتند .ایـن آشـنایی بـا کتاب هـای

نجـف ،کتاب خانـه بزرگـی تأسـیس کـرده بـود.

قدیـم ،در حوزه هـای شـیعی ،چنـدان گسـترده

دامنـه ارجاعـات گسـترده ایشـان را می شـود

نبـود .علمـای شـیعه ،بیشـتر فقـه و اصـول کار
ً
صرفـا کتاب هـای ایـن حـوزه را
می کردنـد و

در الغدیـر دیـد .مرحـوم جعفـر مرتضـی هـم در
ایـن جهـت در آن مقطـع تاریخـی ،کم ماننـد

می شـناختند.

بـود .کتاب خانـه ایشـان ،بسـیار غنـی و مملـو

در قـم کـه در ایـن زمینـه ضعـف جـدی

از آثـار مهـم بـود .تازه تریـن آثـار کهـن تصحیح

بـود و البتـه مرحـوم آقـای بروجـردی اندکـی

شـده در کتاب خانه ایشـان وجود داشـت .افراد
ً
عمدتا همین شیعه شناسـی
یادشـده ،کارشـان

جبـران کـرده بودنـد .در آن زمان هـا بـه گونه ای

تاریخی ـ کالمـی اسـت .کاری

بـود كه کتاب هـای چاپ مصر و
لبنـان بـه خوبـی امروز ،بـه ایران
ً
مخصوصـا بـه قـم نمی رسـید،
و
در حالی كـه سـنت اسـتفاده از
آن ها از پیش در قم و حوزه های
شـیعی ایـران نیز وجود داشـت.
آن هایـی کـه از قدیـم در ایران به
مباحـث امامـت عالقه داشـتند،
حداکثـر بـا کتاب هایـی مثـل

در میــان علمــای شــیعه نســلی
داریــم کــه در یــک زمینــه مشــترک
و بــا روشــی نزدیــک بــه همدیگــر
فعالیــت می کردنــد .اآلن بــا
دیدگاههــای آنــان و تمایــات
مذهبیشــان کاری نــدارم ،امــا از
نظــر ســبک کار ،آنــان را نزدیــک بــه
هــم میدانــم.

کـه بـا اسـتناد بـه آثـار کهـن و
تتبـع در آن هـا بـه نفـع شـیعه
انجـام می شـد .یافتـن مؤیدات
بـرای اثبـات باورهـای شـیعه،
پاسـخ دادن بـه اعتراضاتـی
از قبیـل آنچـه ابن تیمیـه و
دیگـران داشـتند ،و همین طـور
نقد کـردن از باورهای اهل سـنت

منابعـی کـه اسـتاد مرتضـی از آن هـا اسـتفاده

اسلامی هـم دارد .بـه علاوه ،بـه دلیـل این که

می کرد ،از بقیه بیشـتر و جسـت وجوی ایشـان

درگیر زمان انقالب شـد ،به مسـائل حکومتی و

در یافتـن مؤیـدات از البـه الی متـون ،ظریف تر

نظامـات اداری از نظـر اسلام هم توجه داشـت

بـود .در واقـع ،در ایـن افـراد کـه همـه متتبع و

و تالش می کرد در آثار اهل سـنت و شـیعه ،به

جسـت وجوگر بودند ،امـا مرحوم جعفر مرتضی

دنبـال نصوصـی باشـد کـه بتواند نظـام اداری و

یـک ویژگـی برجسـته داشـت و آن ایـن که ً
اوال،
ّ
تسـلطش
ذهـن تاریخـی نیرومنـدی داشـت.

حکومتـی را از دیـد اسلام ،روشـن کنـد.
یـک نکتـه اساسـی درباره ایشـان این اسـت

ً
ثانیا،
روی تاریـخ صدر اسلام بسـیار عالی بـود؛

کـه می شـد و می شـود از کارهـای ایشـان ،یک

محقـق بـود؛ ایـن بـه معنـای آن نیسـت کـه

روش تحقیق در تاریخ اسـتنتاج کرد و به دسـت

دیگـران محقـق نبودنـد ،امـا بـه این معناسـت

آورد .بنده همان آغاز که حدیث االفک را دیدم،

کـه او روش منـد بـه کار تحقیـق می پرداخـت و

دریافتـم کـه ایشـان تا چه انـدازه به روش های

از نظـر علمـی ،در حـوزه تاریـخ و تحقیـق در آن،

پژوهـش در تاریـخ ،در ارزیابـی سـند ،دقـت در

توانایـی و قـدرت حـدس زدن داشـت و تیزبیـن

متـن ،مقایسـه متـون مربـوط بـه یـک ماجـرا،

بـود .حـدس زدن ،در «علـم» نکته بسـیار مهمی

اسـتفاده از بحث هـای انگیـزه ای و  ، ...پای بنـد
ً
مطلقـا در اسـتفاده از
اسـت و

است .این که شما بتوانید از یک
نـص تاریخی ،برداشـت محققانه
داشـته باشـید و البتـه بتوانیـد
آن را بـه مخاطـب خودتـان هـم
بقبوالنیـد ،نیاز به نوعی تیزبینی
و قدرت حدس دارد .به نظرم ،در
ایـن زمینـه ،وسـیع تر و عمیق تر
از هم تـرازان خـود عمـل می کرد.
این کـه اشـاره کـردم ،مرحـوم
جعفـر مرتضـی تاریخی تـر بـود،
بـه ایـن معناسـت کـه ایشـان
فراتـر از این کـه نظـرش بـه
اسـتوار کردن بنیادهـای تشـیع
باشـد ،بـه خـود تاریـخ اسلام

امــا مرحــوم جعفــر مرتضــی یــک
ویژ گــی برجســته داشــت و آن
ً
ایــن کــه اوال ،ذهــن تاریخــی
ّ
نیرومنــدی داشــت .تســلطش
روی تاریــخ صــدر اســام بســیار
ً
عالــی بــود؛ ثانیــا ،محقــق بــود؛
ایــن بــه معنــای آن نیســت کــه
دیگــران محقــق نبودنــد ،امــا بــه
ایــن معناســت کــه او روشمنــد
بــه کار تحقیــق میپرداخــت و از
نظــر علمــی ،در حــوزه تاریــخ و
تحقیــق در آن ،توانایــی و قــدرت
حــدسزدن داشــت و تیزبیــن
بــود .حــدسزدن ،در «علــم»
نکتــه بســیار مهمــی اســت.

آن هـا کوتاهـی نمی کند.
مرحـوم جعفـر مرتضـی از
ً
صرفا برای مقاصد کالمی
تاریـخ،
بهـره نمی گیرد ،بلکـه جنبه های
دیگـری را هـم در تاریـخ در نظـر
دارد کـه دیگـران بـه آن هـا کمتر
توجـه دارنـد .یکی از ایـن موارد،
توجـه بـه جنبه هـای اخالقـی
اسـت .گفتنی اسـت كه ایشـان،
ً
شـخصا فـردی اخالقـی بـود و در
زندگـی روزانـه ،رعایـت مسـائل
اخالقـی را می کـرد و هیـچ گاه
ضعـف اخالقی از ایشـان ندیدم.

شماره پنجم

انجـام می شـد .بـاور بنـده ایـن اسـت کـه تنوع

بـر جنبه هـای مذهبـی ،ارزش مسـتقل تاریـخ
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بـه نفـع شـیعه بـا اسـتفاده از همیـن ارجاعات

هـم عالقـه داشـت .کتاب هـای ایشـان ،افزون
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در کنار آن ،حس می کردم ایشـان هر جا که در

کردم که یک گرایش مهم ایشـان در تحقیقات

تاریـخ و سـیره نبـوی و امامانبـه جنبه های

تاریخی ،کار روی نظامات اسلامی بود .خاطرم

اخالقـی می رسـید ،روی آن متمرکـز می شـد .از

هسـت کـه ایشـان ،کتـاب تراتیـب االداریـه را

دیگـر مسـائلی کـه به آن ها تکیه داشـت ،توجه

چنـان ریـز و دقیـق خوانـده ،و یادداشـت هایی
ً
واقعا دیدنی بود .بیشـتر
اسـتخراج کرده بود که

بـه ابعـاد سیاسـی اسلام بـود .نوشـتن حیـات
سیاسـی امـام حسـن یـا امـام
رضـا و همین طـور مسـیری

کـه در کتاب الصحیح من سـیره
النبـوی دنبـال می کـرد ،وجه
سیاسـی زندگی ایشـان را نشـان
مـی داد.
ایشـان در جریـان انقلاب
اسلامی ،سیاسـی شـده بـود و

این یادداشـت برای نشـان دادن
مرحــوم جعفــر مرتضــی از تاریــخ،
ً
صرفــا بــرای مقاصــد کالمــی بهــره
نمیگیــرد ،بلکــه جنبههــای
دیگــری را هــم در تاریــخ در نظــر
دارد کــه دیگــران بــه آنهــا کمتــر
توجــه دارنــد .یکــی از ایــن مــوارد،
توجــه بــه جنبههــای اخالقــی
اســت.

ً
کاملا
در مسـائل لبنـان هـم،

جانـب دار حـزب اهلل و هواخـواه جریان هـای
ً
طبعـا مـی کوشـید تـا آنچـه از
انقالبـی بـود.

جنبـه هـای اداری و سـازمانی و
حکومتـی در اسلام بـود که اول
انقلاب سـخت کاربـرد داشـت.
ایشـان در سـیره نبـوی در جـای
جـای آن ،ایـن نکات را آورده و از
آنهـا اسـتفاده مـی کرد.
حـوزه :شـخصیت علمـی
مرحـوم اسـتاد ،چـه تاثیـری بـر

مراکـز علمـی خصوصـا حوزه هـای علمیه لبنان
و قـم داشـته اسـت؟

تاریـخ اسلام بـه کار سیاسـت مـی آیـد ،مطرح

جعفریـان :شـک نبایـد کـرد کـه اسـتاد

کنـد و بـا توجـه بـه ریزبینـی که داشـت ،نکاتی

مرتضـی ،بـا توجـه بـه ویژگـی هـای علمـی

را مطـرح مـی کـرد کـه دیگـران توجهـی بـه آن

و پژوهشـی و جنبه هـای نوآورانـه کـه در

نداشـتند .ایشـان این ظرفیت سیاسـی را از قبل

تحقیقـات خـود داشـت ،و در حالـی کـه نزدیک

از انقلاب داشـت و آن را در کتـاب زندگانـی

به  25سـال در قم زندگی کرده بود (از سـال 47

سیاسـی امـام رضـا  نشـان داده بـود .دربـاره

تـا  )71و بعـد آن هـم مرتـب رفت و آمد داشـت،

حیـات امـام رضـا ،بایـد عـرض کنـم هیچ کس

تأثیـر زیـادی در حـوزه گذاشـت .ایشـان وقتـی

در میـان شـیعه کتابـی بـا ایـن زاویه دیـد ،این

بـه قـم آمدنـد ،دومیـن طلبـه لبنانـی بودند که

همـه ارجـاع و بـا ایـن نظم ننوشـته بـود .اثری

در قـم سـاکن شـدند .پیـش از ایشـان مرحـوم
ً
اتفاقـا همیـن
سـیدعبداهلل شـرف الدین کـه

البتـه کـه هـدف مذهبـی در پشـت سـر ایـن

دو سـه هفتـه قبـل درگذشـت ،در قـم زندگـی

تحقیقـات تاریخـی اسـت ،این روالی اسـت که

می کـرد .او ایشـان را بـه آقایـان میرمحمـدی

در بیشـتر کتاب هـای تاریخـی نـگارش یافته با

و روحانـی و احمـدی معرفـی می کنـد و آقـای

تفکـر حـوزوی از قدیم االیام بوده اسـت .اشـاره

میرمحمـدی ،بـرای مدتی طبقـه ای از خانه اش

منحصـر بـه فـرد در ایـن زمینـه بـوده و هسـت.

داشـتند .نزدیـكای سـال پنجـاه گروهی دیگری

این کتاب به سـرعت ترجمه شـد و بسـیاری از

از طلاب و فضلای عـراق گرفتار جریان تسـفیر

کسـانی کـه در این بـاره می نوشـتند یـا تدریس

و اخـراج از عـراق می شـوند و بـه قـم می آینـد.

تاریـخ اسلام داشـتند ،از آن متأثـر بودنـد .این

این هـا در دارالتبلیـغ فعالیتی را آغاز می کنند و

مسـیر ادامـه یافت.

شـروع به نشـر مجالت و کتاب هایی می کنند.

بعـد از آمـدن ایشـان بـه قـم ،و بـه خصوص

فعالیت هـای مرحـوم سـیدجعفر مرتضی و این

بعـد از انقلاب ،تعداد قابل توجهی طلبه لبنانی

گـروه ،بـرای تغییـر در وضع نـگارش و پژوهش

به ایران آمد که با حمایت ایشـان در قم اسـکان

در قم موثر بوده اسـت .البته مرحوم سـیدجعفر

یافتند .ایشـان مدرسـه ای به نام «منتدی جبل
عامـل» بـرای آنـان تأسـیس کرد

مرتضـی ،شـخصیت مسـتقلی
داشـت و از همـه آن هـا متفاوت
بـود .تـا ایـن زمان ،تاریخ اسلام
نویسـی در قـم ،مطابق یک روال
قدیمـی بـود کـه اشـاره کردیـم.
ً
اوال ،مأخذشناسـی درسـتی نبود
و کتاب هـای اصلـی ایـن حـوزه،
چنـدان بـه قـم نمی رسـید.
مطالعـه آن منابـع قدیـم هـم
معمـول نبود .البته چندین دهه

ایشــان در جریــان انقــاب
اســامی ،سیاســی شــده بــود
ً
و در مســائل لبنــان هــم ،کامــا
جانــبدار حــزباهلل و هواخــواه
ً
جریانهــای انقالبــی بــود .طبعــا
مــی کوشــید تــا آنچــه از تاریــخ
اســام بــه کار سیاســت مــی آیــد،
مطــرح کنــد و بــا توجــه بــه ریزبینی
کــه داشــت ،نکاتــی را مطــرح مــی
کــرد کــه دیگــران توجهــی بــه آن
نداشــتند.

بـود کـه در ایـران ،آثـار جدیـدی
ً
مثلا در تهـران
نوشـته می شـد.

و خـود سرپرسـتی آن و طلاب
لبنانی را بر عهده گرفت .با همت
تعـداد قابـل توجهـی خانـه برای
لبنانی هـا تهیه شـد کـه در آن ها
زندگـی می کردنـد .ایـن خانه ها،
تـا سـال ها ،بـه نـام بنده بـود که
ایـن اواخـر ،بـه نـام مؤسسـه ای
شـد کـه بـرای همیـن کار در نظر
گرفته شـده بود .در واقع ،بخش
دیگـری از تأثیـر ایشـان در ایـن
زمینه سر و سامان دادن به وضع

میرزا خلیل کمره ای بود .سـیدجعفر بر اسـاس

طلاب لبنانـی در ایران بود که تاکنون یک گروه

کار منبع شناسـی خود ،مطالعه گسـترده متون

بسـیار قابل توجه هسـتند .ایشان خودشان هم

قدیمی و اسـتخراج یادداشـت های بی شـمار از

به شـماری از آن ها درس می دادند و برخی هم

ً
معموال در پشـت همـان کتاب ها هم
آن هـا که

کارهای پژوهشـی با اسـتاد داشـتند که یکی از

می نوشـت ،و ذهـن فعالـی کـه برای نـگارش و

آنـان مرحـوم آقای قصیـر و دیگری جناب آقای

ترکیب آن متون و نقادی آن ها داشت ،کارهای

دعمـوش بـود .متأسـفانه بـه دالیلـی مرحـوم

ً
کاملا متأثـر کرد.
تـازه ای کـرد کـه حـوزه قـم را

مرتضـی ،اوائـل دهـه هفتـاد از ایـران رفتنـد،

وقتـی الصحیـح مـن سـیرۀ النبـی »منتشـر

امـا آثارشـان مرتـب در ایـران انتشـار می یافـت

شماره پنجم

با همین حضرات و آقای شـبیری حشـر و نشـر

جدیـد آن ،بـه تدریـج در قـم مقبـول واقع شـد.
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را در اختیار ایشـان قرار می دهد .بعد از آن هم

شـد ،طـوری تأثیر گذاشـت که برخـی از دعاوی

87

88

فصل نامه تحلیلی ـ انتقادی حوزه

و بارهـا جوایـزی را در کتـاب سـال و فارابـی و

فراوانی در قم نوشـته شـده و حتی برخی ده ها

مـوارد دیگـر بـه خـود اختصـاص داد .گفتنـی

عنـوان کتـاب بـا دیدگاه هـای تردیدگرایانـه

اسـت کـه یـک سـال ،هم زمـان ایشـان و بنـده

در برخـی از مسـائل تاریـخ اسلام نوشـته اند،

کـه شاگردشـان بـودم ،جایـزه فارابـی را در کنـار

امـا هیـچ گاه یک صـدم اثـر اسـتاد مرتضـی را

هـم دریافـت کردیم.

نداشـته اند .ایشـان هـم البتـه مدافـع مذهـب

بنابرایـن ،دانـش مربـوط بـه تاریخ اسلام در

هسـتند ،امـا طـرف دیگـر قصه ،تسـلط ایشـان

قم ،و تحوالتی که در این زمینه رخ داد ،اسـتاد

بـر متـون و کارهـای نقادانـه اسـت کـه انصاف
ً
دقیقـا
علمـی در بسـیاری از آن هـا وجـود دارد و

نیسـت کـه همـه دیدگاه هـا و نقدهـا و نظریات

بـرای همیـن تأثیـر می گذارد .بد نیسـت اشـاره

مرتضـی نقـش مهمـی دارد .ایـن معنایش این
ً
اصـوال روال
ایشـان پذیرفتـه شـده ،امـا در علم،

کنـم کـه ارتبـاط ایشـان بـا دانشـجویان تاریـخ

همیـن اسـت کـه هـر کسـی از بـزرگان آن علم،

در دانشـگاه ها کـم بـود .در واقـع بیشـتر همان

چـه مقـدار تأثیـر بر روند کلـی آن دانش بگذارند
ً
واقعـا تأثیرگـذار بوده
و سـیدجعفر در این بـاره،

اوائل انقالب بود .خاطرم هسـت که نخسـتین
دوره ای کـه بـرای تاریـخ در دانشـگاه تربیـت

اسـت .زمانـی كـه ایشـان درقم حضور داشـتند،

مـدرس تهـران گرفتـه شـد ،بـه قـم می آمدنـد و

مجلات ایرانـی ،بارها با ایشـان مصاحبه کردند

درس سـیره را نزد اسـتاد فرا می گرفتند .مرحوم

و دیدگاه هـای ایشـان را ترویـج کردنـد .در

آقـای آئینه ونـد هـم بـا اسـتاد ارتباط داشـت و

این بـاره آینـه پژوهش همیشـه
پیشـگام بـود و دوسـتمان آقای
مهـدوی راد از هر جهت در ترویج
افکار سـیدجعفر فعالیت داشت.
ایشـان شیفته تحقیقات مرحوم
مرتضـی بود.
یک بـار هـم  1379همایشـی
در قـم برگـزار کردیـم کـه محـور
آن بررسـی الصحیـح بـود و در
این بـاره

مجموعـه

مقاالتـی

هـم منتشـر شـد .ایـن کار در

بـه نظـرم متأثر از اسـتاد بود .اما
دانــش مربــوط بــه تاریــخ اســام
در قــم ،و تحوالتــی کــه در ایــن
زمینــه رخ داد ،اســتاد مرتضــی
نقــش مهمــی دارد .ایــن معنایــش
ایــن نیســت کــه همــه دیدگاههــا و
نقدهــا و نظریــات ایشــان پذیرفته
ً
شــده ،امــا در علــم ،اصــوال روال
همیــن اســت کــه هــر کســی از
بــزرگان آن علــم ،چــه مقــدار تأثیــر
بــر رونــد کلــی آن دانــش بگذارنــد
ً
و ســیدجعفر در اینبــاره ،واقعــا
تأثیرگــذار بــوده اســت.

بـه طـور کلـی ایـن ارتبـاط برقرار
نبـود .روش هـای اسـتاد هـم در
تاریـخ اسلام ،بـه دلیـل آن کـه
جنبه هـای مذهبـی و کالمـی
داشـت ،گاه مـورد انتقـاد واقـع
می شـد .بـه طور کلی باید اشـاره
شـود ،كـه تاریـخ اسلام در ایران
رشـته قوی و نیرومندی نیسـت
و در این بـاره ،متخصصـان
حرفـه ای کـه بتواننـد در دنیـای

پژوهشـگاه حـوزه و دانشـگاه

علـم دیدگاه هـای تـازه ای را

انجـام شـد و اداره آن را نیـز بـه

مطـرح کننـد ،نداریـم .در ایـن

عهـده بنـده بـود .در ایـن سـال ها ،آثـار تاریخی

وضـع ،تحقیقـات اسـتاد ،بسـیار مؤثـر و یـک

حوزه :تاثیر شـخصیت علمی اسـتاد بر آثار
حضرت عالی چگونه بوده اسـت؟

در صفحات سـفید آن نوشـته بودند .یک وقتی
قرار شد بنده همه این یادداشت ها را در دفتری

آشـنایم تا رفتن ایشـان از ایران ،به طور مسـتمر

کـه نوشـته بودنـد ،سـؤال می کـردم کـه بـه

جعفریـان :پیـش از ایـن ،در بـاره سـابقه

بـا ایشـان در تمـاس

چـه دلیـل یادداشـت

بـودم .اخلاق نیکـو و

کرده انـد و بـه چه کاری

گـرم ایشـان ،همیشـه

می آیـد.

ایـن رو،

عاملـی بـود تـا بیشـتر

بنـده از 1363شمسـی،

برسـم.

نوشـتن یک دوره تاریخ

چندیـن بـار بـا ایشـان

اسلام را ابتـدا از پیش

حتـی

از اسلام و پـس از آن

یـک بـار تهـران آمدنـد

سـیره شـروع کـردم،

خدمت شـان
سـفر

رفتـم.

از

و آن زمـان کـه مـن تاریـخ اسلام عمومـی را

كـه بـه طبـع ایـن متأثـر از روش هـای ایشـان

در دانشـکده دام پزشـکی تدریـس می کـردم،

بـود .البتـه آن زمـان ،ایـن متـن را در درس های

آمدنـد و سـرکالس نشسـتند .خاطـرم هسـت،

عمومی تاریخ اسالم در دانشگاه درس می دادم

اولیـن موضوعـی کـه بـه بنـده دادنـد تـا درباره

و قـدری می بایـد درسـی هـم نوشـته می شـد.

آن تحقیـق کنـم ،نمازخوانـدن ابوبکـر به جـای

ایـن سـبب شـد تـا در جریـان نـگارش ،بیشـتر

پیامبـر در مسـجد در ایـام بیمـاری حضـرت

از کتـاب الصحیـح اسـتفاده کنـم .در 1366

بـود .ایشـان روش مطالعه آثـار ،گردآوری همه

شمسـی ،کتابچـه ای با عنـوان روش تحقیق در

نصوص مربوط به موضوع ،دسـته بندی آن ها و

تاریـخ نوشـتم کـه بخش قابـل توجهی از آن ها،

نقادیشـان را به تدریج به بنده یاد دادند .شـاید

حاصل تجربیاتی بود که با نوشـتن و گفت وگو

از بین این ها ،مطالعه متون کهن و روش ثبت

با ایشـان به دسـت آمده بود .البته و متأسـفانه

مطالـب و ایـن کـه چـه نکاتـی بایـد یادداشـت

هیچ وقـت آن موضـوع را دنبـال نکردم .کارهای
ً
طبعـا نـه در
تاریـخ اسلامی ام ادامـه یافـت،

از متـون حدیثـی و تاریخـی را مطالعـه کـرده و

چارچوبـی کـه ایشـان پیـش می رفـت ،بلکـه

پشـت صفحـات سـفید آن ،مطالـب را در یـک

بیشـتر نـگاه بـه تاریـخ اسلام بـه عنـوان یـک

سـطر یـا نیم سـطر یادداشـت می کردنـد .کتاب

درس مسـتقل دانشـگاهی بود .بعدها به تاریخ

ده جلـدی المصنـف عبدالـرزاق را دقیـق و کامل

تشـیع و یـا تاریـخ صفویه و حتـی تاریخ معاصر

شـود از همـه مهم تـر بود .ایشـان شـمار زیادی
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آشـنایی اشـاره کـردم .طـی ده سـال ،از زمـان

گردآوری کنم که این کار را کردم و همه را در یک
ً
طبعا درباره یادداشـت هایی
دفتر بزرگ نوشـتم.

شماره پنجم

مرحلـه پیشـرفت جـدی بـه شـمار می آمـد.

مطالعـه کـرده و هزاران یادداشـت یک سـطری
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پرداختـم ،کـه خیلـی بـا کارهای ایشـان قرابتی

گونـه کـه اشـاره شـد ،توجه ایشـان بـه تاریخ به

نداشـت.

عنـوان یـک عالم ،بسـیار بیش از کسـانی مانند

یـک فرصـت تاریخـی دیگر هم این آشـنایی

عالمـه امینـی یـا سیدشـرف الدین بود .ایشـان

بـرای بنـده فراهـم کـرد و آن نوشـتن کتـاب

معتقـد بـود کـه باورهایی که ایشـان با تاریخ در

اکذوبـة تحریـف القـرآن بیـن الشـیعة و السـنه

پـی اثبـات آن هاسـت ،در اصل معقول هسـتند

بـود .کتابچـه ای کـه ایشـان از بنـده خواسـتند

و ایشـان از ابزارهایـی اسـتداللی و همین طـور

بنویسـم و نوشـتم .و ایشـان اصالح و ویرایش

بـا بهره گیـری از تاریـخ درسـت ،در پـی اثبـات

کردنـد و تحویـل بخـش بین الملـل سـازمان

آن باورهاسـت .پیـش از ایـن هـم اشـاره کـردم

تبلیغـات اسلامی وقت ـ کـه با مدیریت آیةاهلل

کـه ایشـان ،ضمـن بیـان تاریخ ،هر آنچـه از آثار

تسـخیری بـودـ شـد ،ایشـان هـم اصالحاتـی

دینـی و کالمـی و اخالقـی کـه بـه ذهن شـان

کردنـد و منتشـر شـد .البتـه مرحـوم مرتضـی،

خطـور می کـرد ،بیـان می کردنـد .شـاید در ایـن

بعدهـا خودشـان در موضـوع تحریـف کتـاب

زمینـه قـدری جلوتر هم حرکـت می کردند .این

حقایـق هامـه را نوشـتند کـه به تفصیـل در باره

مفهومـی از تاریـخ مذهبی یا تاریخ برای مذهب

جمـع قرآن بحـث کردند .بنابراین ،بنده در تمام

اسـت کـه ایشـان روی آن پافشـاری داشـتند.

ایـن سـال ها ،هر وقتی هم کـه ایران می آمدند،

پیش از ایشـان هم ،تاریخ در حوزه های علمیه

گفت وگـو داشـتم و سـؤال و جواب هـا مکـرر

و توسـط عالمـان شـیعه بـه همیـن شـکل بود.

بـود .روشـن اسـت کـه اختالف نظرهایـی بـود،

شـیخ مفیـد یـا سـیدمرتضی یـا شـیخ طوسـی،

امـا گفته هـای اسـتاد ،همیشـه راه گشـا و قوی

همین گونـه بـا تاریـخ برخـورد می کردند .کتاب

بود و اگر کسـی می خواسـت جواب بدهد ،باید

الجمل شـیخ مفید یک نمونه از این دسـت آثار

آمادگـی کافـی می داشـت.

تاریخـی اسـت که تاریـخ در آن ،در خدمت کالم

حوزه :مرحوم اسـتاد سـید جعفر مرتضی،
در تاریخ نـگاری چـه رویکـردی داشـتند؟ روش
ایشـان در تألیـف آثـار تاریخـی چگونه بود؟

شـیعی قرار گرفته اسـت.
نکته دیگری که در آثار ایشان مشهود است،
نگـرش شـکاکانه و نقـادی در نقـل گزارش های

جعفریـان :فکـر نمی کنـم خـود ایشـان هم

تاریخـی اسـت و عبـارت« :نحن نشـک فی هذه

انـکار می کـرد کـه تاریـخ بـرای ایشـان ،یک امر

الروایـه» و شـبیه آن فـراوان در آثـار ایشـان بـه

مسـتقل به عنـوان علم تاریخ نبـود ،بلکه ابزاری

چشـم می خـورد .در واقـع ،فـارغ از نکتـه ای که

بـرای فهـم دین و مذهب و تقویت دین داری در

باال درباره رویکرد کالمی و باوری ایشـان یادآور

جامعـه بـود .ایشـان اول و آخـر ،رویکرد کالمی

شـدیم ،نمی توانیـم انـکار کنیـم کـه ایشـان ،با

و اعتقـادی بـه تاریـخ داشـت و ایـن را بارهـا در

نـگاه شـکاکانه در گزارش هـای تاریخـی ،یـک

مصاحبه هـا نیـز ابراز کـرده بود .از این رو ،همان

مکتـب جدیـدی را پایه گـذاری کرد .تاریخ هایی

زیـادی از لحـاظ وجـود انگیزه هـای مذهبـی و

طرف مقابل توانسـته اسـت تاریخ نگاری قدیم
مسـلمانی را گرفتار مشـکل کند.

قبیلـه ای و سیاسـی در تحریـف
مرحـوم سـیدجعفر جلـد اول
الصحیـح را بـه همیـن انحرافات
در

تاریخ نـگاری

اسلامی

اختصـاص داده اسـت .ایشـان
در ضمـن بیـان رویدادهـا روی
مـوارد تحریـف شـده یـا آنچـه را
که تحریف می دانسـت ،انگشت
می نهـاد و بـه صـورت حرفـه ای
آن هـا را در بررسـی گـزارش های
تاریخـی بـه کار می گرفت .البته،

اسـت که مرحـوم مرتضی ،روش
نقـادی گزارش هـای تاریخـی
را بـر اسـاس نوعـی نگـرش
شـک گرایانه

تاریخـی

بنیـاد

گذاشـت .البتـه ایشـان ،در ایـن
شـک ،شـروع به بررسی می کرد و
دالیـل را باز می کرد .این شـک را
طـه حسـین هـم در گزارش های
تاریخـی و حتـی مشـهورترین
روایـات تاریخـی داشـت ،امـا

نگرش شـکاکانه در آثار طه حسـین و در همین

دالیـل روشـنی ارائـه نمی کـرد و بیشـتر یـک

دوره ،در آثـار مرحـوم سـیدجعفر شـهیدی هـم
ً
ً
ابـدا ،آن هـا توانایی
اصلا و
بـود .امـا بـه نظـرم،

حـس نشـان مـی داد .بـرای نمونه ،طه حسـین
هـم در وجـود عبداهلل بن سـبا شـک کـرد ،امـا
هیچ وقـت اسـتدالل ها و روش علمـی عالمـه

اسـتاد مرتضی را نداشـتند .آن ها هم در روایات
ً
مخصوصا طه حسـین
معمول شـک می کردند.

عسـکری را بـه کار نگرفـت .مرحـوم مرتضی هم

در این بـاره جدی تـر بـود ،امـا مرحوم مرتضی در

بـرای شـک خـود ،اسـتدالل می کـرد و روایات را

یک دامنه وسـیعی ،نگرش شـکاکانه را نسـبت

بـه خوبـی می کاویـد ،نقـاط ضعف یـک گزارش

بـه روایـات تاریخی اهل سـنت ،اعمال می کرد.

را به دسـت مـی آورد و آن را رو می کـرد .بیشـتر

خوب اگر توجه کنیم ،روشـن اسـت كه عالمان

بـه تناقـض اخبـار تکیـه می کرد و ایـن را اصلی

ً
کاملا مذهبی
سـنی هـم مثـل ایشـان رویکـرد

بـرای تردیـد در اصـل ماجـرا یـا چگونگـی وقوع

در وقـت چینـش و نـگارش آن آثـار داشـته اند،

آن می دانسـت .بـه نظـر می رسـد در دوره اخیـر،

وقتـی بـا همین ابزار به سـراغ بررسـی آثارشـان

در چارچـوب روش هـای سـنتی بـرای نقـد ،مـا

برویـم ،راحت تـر دستشـان رو می شـود .ممکن

نقادتـر از مرحـوم مرتضی در حـوزه تاریخ نگاری

اسـت یـک فرنگـی نتوانـد ایـن انگیزه هـا را در

اسلامی نداریم .معنای این حرف این نیسـت

تغییر و تحریف به درسـتی درک کند ،اما کسـی

کـه همـه نقادی هـای ایشـان درسـت اسـت،
ً
اساسـا انگیزه هـای ایشـان بـرای اثبـات
یـا

کـه خـود در این سـوی ایسـتاده ،حـس می کند
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و تغییر آن نقش داشـته اسـت.

توجــه ایشــان بــه تاریــخ بــه
عنــوان یــک عالــم ،بســیار بیــش
از کســانی ماننــد عالمــه امینــی یــا
سیدشــرفالدین بــود .ایشــان
معتقــد بــود کــه باورهایــی کــه
ایشــان بــا تاریــخ در پــی اثبــات
آنهاســت ،در اصــل معقــول
هســتند و ایشــان از ابزارهایــی
اســتداللی و همینطــور بــا
بهرهگیــری از تاریــخ درســت ،در
پــی اثبــات آن باورهاســت.

بـه طـور کلی بنـده اعتقـادم این

شماره پنجم

کـه در گذشـته نوشـته شـده ،دشـواری های

ً
دقیقـا چه نوع انگیـزه های متعصبانه ای در
کـه
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دیدگاهـی خـاص از نظـر مذهبـی ،مـورد قبـول

ایـن روش در کشـورهای عربـی ،از ده هـا سـال

همـگان اسـت .مقصـودم تقویـت حـس تردید

قبل رواج داشـت و ایشـان در حوزه شـیعی این

و نـگاه نقادانـه روی اخبـار تاریخـی و روایـات

روش را جـا انداخـت.

اسلامی اسـت کـه در آثـار ایشـان بـه روشـنی

البتـه ایـن بهره گیـری از منابـع بـا ایـن
گسـتردگی ،می توانـد بـا روش هـای مختلـف

وجـود دارد.
اسـتاد جعفـر مرتضـی و بهره گیـری از

انجـام شـود .اسـتاد ،اغلـب ،نظری را کـه دارند،

گسـتره ای وسـیع منابـع در آثـار خویش ،نوعی

بـا اسـتفاده از ارجاعـات مختلـف ،بـه اثباتـش
می پردازنـد ،امـا از نظر سـنجش

نـوآوری داشـته اند ،بـه گونـه ای
اگـر شـما نگاهی بـه کتاب هایی
کـه در حـوزه تاریـخ اسلام در
ایـران نوشـته می شـد بیندازیـد،
حتـی بهتریـن نمونه هایی که در
نیمـه اول قـرن چهاردهم هجری
شمسـی منتشـر شـده ،هیچ نوع
تنـوع و گسـتردگی در اسـتفاده
از منابـع در آن هـا نمی بینیـد.
این در حالی اسـت که آثاری که

بــه نظــر میرســد در دوره اخیــر ،در
چارچــوب روشهــای ســنتی برای
نقــد ،مــا نقادتــر از مرحــوم مرتضــی
در حــوزه تاریخنــگاری اســامی
نداریــم .معنــای ایــن حــرف ایــن
نیســت کــه همــه نقادیهــای
ً
ایشــان درســت اســت ،یــا اساســا
انگیزههــای ایشــان بــرای اثبــات
دیدگاهــی خــاص از نظــر مذهبــی،
مــورد قبــول همــگان اســت.

فرنگی هـا دربـاره دنیـای اسلام

منابـع ،طبقه بنـدی آن هـا از
نظـر زمانـی ،متأسـفانه توسـط
ایشـان کار چندانـی صـورت
نمی گرفـت .در واقـع ،ایشـان در
صورت بنـدی گزارشـی کـه آن را
درسـت می دانسـتند ،از هرجایی
کـه ممکـن بـود ،نقل هایـی را
کـه برایشـان قابـل اسـتناد بـود
می آوردنـد .طبیعـی اسـت کـه
این یک مسـیر اسـت ،و می توان

یـا تمـدن اسلامی یا تاریـخ ایران می نوشـتند،

ً
مثال تاریخ نویسـی بر اسـاس
بـه گونـه ای دیگر،

سرشـار از اسـتفاده از مآخـذ گوناگـون بود .یکی
ً
اساسـا تاریخ نویسـان
از دالیلـش ایـن بـود کـه

گـزارش راویـان مشـخص ،و تفـاوت آن هـا بـا
یک دیگـر ،یـا روش هـای دیگر ،بـا مآخذ برخورد

مذهبـی ،پیشـینیه ای در اسـتفاده از منابـع

کـرد .اسـتاد از ایـن قبیل هم در آثارشـان دارند،

متعـدد تاریخـی و رجالـی و حدیثـی نداشـتند

امـا اغلـب ،و بیشـتر بـه دلیـل مواضعـی کـه از

و منابع شـان خالصـه در چنـد کتـاب مشـخص

لحـاظ مذهبـی و کالمـی دارند ،مسـیر خاصی را

بـود .ایـن در حالـی اسـت کـه وقتی آثار اسـتاد

در یـک گـزارش طـی می کننـد ،هرچنـد نهایـت

منتشـر شـد ،انبوهـی از ارجاعـات در پاورقـی

تلاش خـود را دارنـد تـا مسـتنداتی بـرای آن

دیـده می شـد .فهرسـت مآخـذی کـه در پایـان

بیابنـد.

کتـاب می آوردنـد ،شـامل صدهـا کتـاب بـود.
در واقـع ،اسـتاد در ایـن زمینـه ،نشـان داد کـه
می تـوان از انـواع و اقسـام منابع اسـتفاده کرد.

حـوزه :دربـاره سـجایای اخالقی اسـتاد(ره)
نکاتـی را بفرمائید.
جعفریـان :اشـاره کـردم کـه اسـتاد از نظـر

و از نظـر شـخصیتی ،چهـره ای آرام ،هم گـرا،

كـه انسـانیت در وجـود ایـن مـرد مـوج مـی زد

صمیمـی و مثبـت بـود .در تمـام ایـن سـال ها،

و آدم می توانسـت در برخـورد بـا ایشـان ،رفتـار

سـر سـوزنی احسـاس نکـردم در مقابـل آمـدن

کنـد .ایشـان ،بنـده را نـزد اسـتادان دیگـر هـم

مهمـان ،ناراحـت و یـا ترش رویـی کـرده باشـد.

بردنـد .در واقـع بـه خاطـر آشـنایی بـا ایشـان

افـراد زیـادی نـزد ایشـان رفت وآمـد داشـتند ،با

بـود کـه بنـده بـا مرحـوم احمـدی میانجـی و

ً
کامال آرام و
همـه آن هـا رفتـاری

اخالقی داشـت .در مقام صحبت
دربـاره دیگـران ،از هیچ کـس
نکوهـش نمی کـرد و نشـنیدم
از کسـی ناراحـت باشـد .البته بر
سـر مسـائل فکـری حساسـیت
داشـت ،امـا از نظـر رفتـاری،

مرحـوم سـیدمهدی روحانی آشـنا
در مقابـــل دیگـــران تواضـــع
واقع ــی داش ــت ،ب ــه گون ــهای ك ــه
انســـانیت در وجـــود ایـــن مـــرد
مـــوج مـــیزد و آدم میتوانســـت
در برخــورد بــا ایشــان ،رفتــار یــک
ً
انســان کامــا اخالقــی را تجربــه و
مشـــاهده کنـــد.

شـده و مرتـب نـزد آنـان رفت وآمد
داشـتم .ایـن دو نفـر از دوسـتان
بسـیار نزدیـک مرحـوم مرتضـی
ً
معمـوال قبـل از
بودنـد و ایشـان

انتشـار کارهایـش ،آن هـا را در
اختیـار آنـان می گذاشـت تا کامل

حاضـر نبـود اگر به خاطر مسـائل

مطالعـه کرده و درباره مسـائل آن

فکـری و مذهبـی هـم از کسـی

نظـر دهنـد .نظریات آنـان را هم با

ناراحـت اسـت ،ایـن ناراحتـی را بـروز دهـد و

تعبیـر «بعض المحققیـن» وارد متـن می کـرد.

گالیـه کنـد .می دانسـتم همیشـه مشـکالت و

در جلسـات تفسـیری هم که در شـب های ماه

مسـائل مالـی داشـت ،اما هیـچ گاه گالیه ای از

رمضـان برگـزار می شـد ،اغلـب شـرکت می کرد.

ایـن بابـت ندیـدم .از نظر مذهبـی ایمانی جدی

بنده هم همراهشـان به این جلسـات می رفتم

داشـت و بـه همیـن دلیل ،توکل بر خدا داشـت

کـه تا چندسـال در آن شـرکت می کـردم .در این

و کارهایـش را بـا اعتمـاد جلـو می بـرد .از نظـر

جلسه ،آقایان یادشده ،و نیز آیات میرمحمدی،

تواضـع هـم اسـتاد مثال زدنـی بـود .هیچ گونـه

آذری و معرفـت و شـیخ حسـن آقاتهرانـی و ...

رفتـار برتری جویانـه در ایشـان ندیدم .در مقابل

دیگـر شـرکت می کردنـد.

*  .استاد دانشگاه تهران.
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شـاهد مهمان نـوازی ایشـان بـودم و حتـی

ً
کاملا اخالقی را تجربه و مشـاهده
یـک انسـان

شماره پنجم

اخالفـی ،فـردی کاملا مقیـد به مبانـی اخالقی

دیگـران تواضـع واقعـی داشـت ،بـه گونـه ای
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