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 آبادیزندگی و آثار استاد صالحی نجف
 

اهلل صــــالحی اهلل حــــاج شــــی  نعمــــتآیــــت
شمســـــی در شـــــهر  1302در ســـــال  آبـــــادینجف
. پــدر و اصــفهان چشــم بــه جهــان گشــود آبــادنجف

کـــار کشــــاورزی در اجـــداد پـــدری اش همگــــی بـــه 
آبــاد آبــاد و حاجیآبــاد از جملــه مل اطــران نجف

اند. پـــدرش حســـینعلی صـــالحی اشـــت ال داشـــته
گشــــــای امــــــا متــــــدّین و گره ســــــوادشخصــــــی بی

ــــود. او همیشــــه روی مــــرز تقــــوا  مشــــکالت مــــردم ب
کـرد رش میکرد و بـه فرزنـدانش نیـز سـفاحرکت می
ایت کننـد. مـادرش خورشـید خـانم نیـز که تقوا را رع

همچـــون پـــدرش زنـــی پـــرتالش و زحمـــتکش بـــود. 



  کیست؟آبادی صالحی نجف ______   10

 

آبــــاد اش از کســــبۀ معــــرون نجفاجــــداد مــــادری
ــار حاّلجــی مشــ ول بودنــد.  ک کــه مــّدتی بــه  ــد  بودن

ـــدار خـــانواده ـــق نام ـــن محّق ای شـــلو  و خـــانوادۀ ای
پرجمعیــت یعنــی چهــارده خــواهر و بــرادر بودنــد و او 

ــود. دمــدوازده ــان ب کــاِر خانــهی آن ــه  داری و ختــران ب
ـــــه کشـــــاور ی و گوســـــفندچرانی ه ینـــــه زپســـــران ب
اهلل در همـــان کردنـــد. نعمـــتخـــانواده را تـــأمین می

آغاز عالقۀ شدیدی به تحصـیالت دینـی داشـت و 
ه رود و درس بخوانــد اّمــا آرزو داشــت بــه حــوزه علمّیــ
کــرد تــا اینکــه کــار کنــد و بــرادر بــ رگش مخالفــت می

و  و پرجمعیت را بـه همـراه دیگـر ه ینه خانوادۀ شل
ــرادران تــأمین کنــد. او ناچــار در عــین کشــاورزی و  ب

خوانــــد و شــــبانگاه در گوســــفندچرانی، کتــــاب می
درس اخالق و تفسیر قرآن حـاج علـی منتظـری کـه 

های قـــدیمی داشـــت، خانـــهشـــباهت بـــه مکت 
ـــو ، شـــرکت می ـــا اینکـــه در ســـّن قبـــل از بل نمـــود ت

از مـر  پـدر، زنـدگی او  پدرش را از دسـت داد و پـس
ــــا بــــه عســــرت و ســــختی می گذشــــت. مــــادرش ب

 کرد. ها را تأمین میبافی ه ینه روزمّرۀ بچهکرباس
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پیش از ورود به مدرسه »استاد صالحی گوید: 
معّلم  ،ای بردندخانهدر شش سالگی مرا به مکت 

آخوندی به نام ماّل غالمعلی بود در خانه، مکت 
مان کاغذ نداشتیم، ماّل ی  محّلۀ میرزاحکیم. آن ز

نوشت و ورقۀ آهنی صیقلی داشت روی آن چیز می
 گفت: دوباره بنویسید: کرد و میپاک می

 الف با دو َزَبر، َاند دو زیر، ِاند دو پیش، ُاند. 
نزد این ماّل مکتبی، سواد چندانی 
نیاموختیم، ولی از شش سالگی وارد مدرسه 

ر این مدرسه، شدم آن هم نه آن مدرسۀ دولتی؛ د
شد های دولتی داده میهای مدرسههمان درس

سرپرست آن ی  فرد روحانی متدّینی به نام 
حاج شی  حسینعلی مسجدی بود که به او 
لق  مدیر داده بودیم. معّلم مدرسه که ناظم هم 

گفتیم، مردی بلندقامت، بسیار مؤّدب و به او می
مقّدس بود. نزد همین مرحوم آخوند حسینعلی 
تا کالس چهارم را خواندم، پس از آن، پدرم از 
دنیا رفت و وضع اقتصادی خانوادۀ ما مختل 
گردید و دیگر نتوانستم به مدرسه بروم و آن روز به 
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  1«.سّن ده سالگی رسیده بودم
استاد صالحی در ده سالگی آرزوی طلبه 
شدن داشته، ولی به خاطر فقر خانوادگی ناچار 

کار کند، گوسفنمی د بچراند یا در صحرا و شود 
د و به کم  َبر ن، زیر دست برادرانش فرمابا 

کار و فرمانبری از برادر  آنان بشتابد. او ضمن 
که بر همه مسّلط بود،  ب رگش حاج نصراهلل 

ها به جلسات تفسیر حاج علی منتظری ش 
دهد و رود. حاج علی هم خودش درس میمی

در د که کرهای دیگری را دعوت میهم معّلم
ها درس عربی بدهند. حاج همان جلسه به بچه

کار بوته کنی در بیابان و مختصری علی به 
باغداری و چرای گوسفندان زندگی خود و 

کرده است، او به ِجّد و اش را تأمین میخانواده
ها و نوجوانان را با هِد تمام دوست داشته بچهَج 

دین و حقایق آن آشنا سازد و مردم نیز دوست 
د فرزندانشان را به جلسات او بیاورند. داشتن

شد جلسات او با استقبال فراوان آنان مواجه می
                                                             

 . 32 – 31اندیشه، نسخه اصلی، ص . شوکران  1
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به طوری که جلساتش از مجالس بسیاری از 
شد! عّلت این تر میعلمای محل و منبرها شلو 

که او به صورت ساده و خودمانی  کار این بود 
گونهمطال  را بیان می ای که برای همه کرد به 

استفاده بود. این حاج علِی معّلم  قابل فهم و
اهلل حسینعلی منتظری قرآن، همان پدر آیت

کارگر و کشاورز زحمتکش و  است. او که ی  
عربی و بسیار متعّبد و متشّرعی بود، دروس 

گونه ای که تفسیر قرآن را خوب آموخته بود؛ به 
متن کتاب عروة الوثقی را با حواشی آن در زمانی 

سّید ابوالحسن اصفهانی  اهللکه مرحوم آیت
کّل را داشت به خوبی معنا و بیان  مرجعّیت 

کرد. با اینکه ی  روز هم به مدرسۀ طلبگی می
برای درس خواندن هم نرفته بود ولی در نتیجه 
رفت و آمد با علما و حضور در جلسات و 

وجو از مسائل شرعی، مجالس آنان و پرس
 معلومات خوبی کس  نموده بود. 

لحِی نوجوان، پس از آشنایی با دو استاد صا
آباد یعنی آقایان حججی و عالِم ب ر  شهر نجف
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ریاضی و شرکت در نماز جماعت آنان، 
 شود.مند به دروس طلبگی میعالقه

نماز مرحوم حاج شی  احمد حججی، پیش
ۀ صالحی، عالمی بسیار موّجه بود مسجد محلّ 
وّجه آباد و مورد تترین عالم شهر نجفبلکه موّجه

اهلل صالحی با همۀ مردم بود، آشنایی نعمت
شود. او الگوی خوبی در ساز میایشان سرنوشت

علم و عمل به ویژه اخالق و سالمت نفس برای 
همگان مخصوصًا جوانان بوده است. عالم دیگر 
آن دیار مرحوم شی  ابراهیم ریاضی از شاگردان 
مرحوم حاج شی  عبدالکریم حائری یزدی که به 

آباد شده نهاد مرحوم حججی ساکن نجفپیش
که با اجاای تأسیس میمدرسهبود،  مرحوم  زۀکند 

حاج سّید ابوالحسن اصفهانی از وجوهات 
شده بود. وجود این عالم ب ر   بناشرعی مردم 

مند به دروس دینی بوده، برای نوجوانی که عالقه
 شود. آموزی او میساز انگیزۀ علمزمینه

نی که در مدرسۀ ماّل استاد صالحی زما
خواند با حسینعلی مسجدی درس می
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حسینعلی فرزند حاج علی که کمی جلوتر بوده 
شود. حسینعلی به عنوان همکالسی آشنا می
ای قوی بوده و در بسیار با هوش و دارای حافظه

اندک مّدتی چند سوره از قرآن از جمله سورۀ 
ه ها را بکند و توّجه همۀ بچهواقعه را حفظ می

نماید! و پس از آنکه به اصفهان خود جل  می
آید و آباد میهای جمعه به نجفرود و ش می

شود و بخشی از اش برقرار میبا صالحی دوستی
کتاب صمدیه و جامی و سیوطی را برای او 

اهلل دائی نعمت . در آن روزگار،کندتدریس می
دحسن عالم محّم  صالحی، مرحوم شی 

یکی از عالمان ب ر  در  آبادی به عنواننجف
 داشتهتدریس کرسِی مدرسۀ جّدۀ اصفهان 

اش شود تا خواهرزادهاست، وجود او سب  می
نزد او رود و در حوزۀ علمّیۀ اصفهان به تحصیل 

قبیل هدایه، بپردازد و در آنجا دروس مقّدماتی از 
ماّل عبداهلل، شرح  انموذج، سیوطی، حاشیۀ

 خواند.وبی میو مطّول را به خ ُم نیجامی، 
مطّول تفتازانی را نزد مدّرسی به نام هروی 
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و حاشیه را نزد مرحوم   نیُم خواند و می
آبادی، و بخشی از هدایه را نزد شی  حبی 

یحیی فقیه ایمانی و بخشی از انموذج و سیوطی 
را نیز نزد حاج شی  اسداهلل نور الّلهی و شرح 

ی از رسائل و مکاس  را نزد و بخشلمعه 
اش مرحوم شیح محّمدحسن عالم یدای

اهلل آبادی و مابقی آن را نزد مرحوم آیتنجف
 خواند. حاج آقا رحیم ارباب در اصفهان می

استاد صالحی در دوران تحصیل در 
مضیقۀ شدید مالی بوده است. آن  راصفهان د
شدند ها به خاطر فقر و نداری تحقیر میروز طلبه

وزه علمّیه شد که به حو کمتر کسی حاضر می
گوید:  مردم »برود و درس حوزوی بخواند. او 

مادرم در آن گفتند: آِخِر ماّلیی و اّول گدایی! می
صادی به ما کم  اقت نا مناسِ   وضعیِت 

که از زراعتمان می کرد و از همان گندمی 
داشتیم مقداری را در خانه، ناِن خش  

که از اصفهان به ، هفتهپختمی ای ی  بار 
خش  با  آمدیم ی  بقچۀ ناِن میآباد نجف
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و گرفتیم و ُجوی بو داده را کول می توِت خش 
گشتیم یعنی مسافت پیاده به اصفهان بر می

آباد و کیلومتری بین نجف 30پنج فرس  فاصله 
کرایۀ ماشین هم نداشتیم  –اصفهان را  چون پول 

کرایهپیاده می – اش آن روز پنج ِقران بود رفتیم؛ 
  1!«نج قران را هم نداشتیمکه ما همان پ
انگیزۀ فهم دقیق و کوشی صالحی سخت

شود که به سوی درس و سب  می شناسی،دین
یم ارباب جذب شود و مابقی رحبحث حاج آقا 

رسائل و مکاس  را نزد ایشان بخواند و همین 
کار سب  ایجاد روحیۀ تحقیق و کس  استقالل 

نامی  شود. او دربارۀ این مجتهِد علمی در او می
شخصیت ایشان واقعًا برای ما »گوید: ن میچنی

مقام و از نظر جاذبه داشت، عالمی مدّقق و عالی
اخالقی نمونه و الگو بود. از خصائص ایشان 
اینکه بسیار اهل دّقت و موشکان بود و ایشان 
باعِث دمیدن روحیۀ تحقیق و دّقت علمی در ما 

هایی مثل لمعه گفت: آنچه در کتابشد. او می
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ل نیست، نَز   و امثال آنهاست وحِی ُم و مکاس
اند، این مباحث شهید و شی ، قابل مناقشه

کرد و باید درباۀ   ،مطال همۀ نباید تقلید 
کرد  حاج آقا رحیم اهل مرید بازی ... اجتهاد 

اش بیایند یا نبود که بخواهد مردم در خانه
دستش را ببوسند و وجوهات بدهند. ایشان از 

جع زمان خودش لحاظ علمی، از علما و مرا
کمتر نبود و در آن زمان برخی علمای قم سؤاالِت 

  1«.پرسیدندخود را از ایشان می
ان با کس  دانش از ماستاد صالحی همز

ر دپردازد او به تدریس میمحضر اساتید ب ر ، 
را شروع   نیُم  مدرسۀ ذوالفقار اصفهان تدریِس 

اّلب را به سوی بحث کند و بسیاری از طمی
کند که از جمله آنها شی  جذب می خویش

محّمد یزدی بود که با اینکه مشکل راه رفتن 
نزدی  و درس  داشته اما پیاده و با عصا پاِی 

 کرده است. نشسته و پایش را نیز دراز میاستاد می
استاد صالحی از او به عنوان شاگرد خوب و 
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کرد. از دیگر شاگردان درس زحمتکش یاد می
و سّید احمد د محّمد روضاتی ایشان، سّی   نیُم 

 اند.در حوزۀ اصفهان بودهروضاتی 
 از اساتید استاد صالحی در اصفهان عالوه بر

محّمدحسن  اهللمرحوم حاج آقا رحیم ارباب، آیت
آبادی دایی ایشان و مرحوم میرزاعلی آقا نجف

شیرازی بوده که بارها از سجایای اخالقی و مقام 
قعًا وصف مرحوم وا»کرد. علمی آنان یاد می

حاج میرزاعلی آقا شیرازی گفتنی است، به جز 
خصائص اخالقی و تقوایی و سطح باالی 
معلومات اسالمی، طبی  هم بود و بیماران را 

ُکر نظر . ایشان در بحکردمعالجه می ث آب 
کرد مرحوم ابن عقیل و فیض کاشانی را تأیید می

د ای در تأییصفحه 90و من نیز اخیرًا ی  ج وۀ 
 1«.امنظر ایشان نوشته
های استاد صالحی، مباحثهیکی از هم

اهلل سّید محّمدحسین بهشتی بوده مرحوم آیت
را با ایشان در  فقه که درس معالم در اصول
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کرده است. مدرسۀ جّده اصفهان مباحثه می
پس از مّدتی آقای بهشتی به آقای صالحی 

دهد برای ارتقای مقام علمی از پیشنهاد می
کند و در درس مرحوم  اصفهان به قم هجرت 

اهلل بروجردی شرکت نماید. این پیشنهاد آیت
آید و در گردد و به قم میمقبول ایشان می

گیرد و در ای میمدرسۀ حاج ماّل صادق حجره
که خارج دراهلل بروجخارج اصول آیتدرس  ی 

کفایة االصول بوده شرکت می کند. بحث 
د. از بس درس ایشان خیلی برایم جال  بو»

بیان ایشان واضح بود و مطال  را به خوبی 
که البته شکافت، تکرار هم زیاد میمی کرد، 

مفید بود ... مرحوم آقای بروجردی به جز خارج 
که  کردند ... تا وقتی  اصول، درس فقه هم شروع 
ایشان در قید حیات بودند به طور مرّت  درس 

  1«.کردمفقه و اصول ایشان شرکت می
ات بحث استاد صالحی، معمواًل در جلس

افتاد یماهلل بروجردی ایشان به یاد استادش آیت
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تحقیق و  روح یبروجرد یآقا»گفت: یو م
میراثی که ما از آقای  ،موشکافی را در ما دمیدند

بروجردی داریم این است که ایشان تحقیق را 
دادند نه تقلید را و به مبنای اصل درس قرار می

 «. د اجتهاد کنیم نه تقلیدما آموخت که بای
استاد صالحی همزمان با حضور در درس 

های بر حس  نیاز در درساهلل بروجردی آیت
اهلل اهلل محّقق داماد و آیتامام خمینی، آیت

کرد، همچنین در درس گلپایگانی نیز شرکت می
تفسیر و درس فلسفه عاّلمه طباطبایی به ویژه 

یان منتظری و مباحث اصول فلسفه همراه با آقا
ری و آقا موسی صدر شرکت داشته و مطّه 

همیشه از فضائل اخالق و مقام علمی عاّلمه 
نمود. ایشان یکی از طباطبایی تمجید می

نویسندگان مجّلۀ مکت  اسالم و مجّلۀ معارن 
آمدند. مّدتی هم در جعفری در قم به حساب می

اهلل سّید محّمدتقی خوانساری و درس آیت
اهلل حّجت ّید حسن صدر و آیتاهلل سآیت

های درس هری  از نموده و به ویژگیشرکت می
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آنان در خاطراتش اشاراتی نموده است، ولی 
اهلل بروجردی برای سب  تدریس و اجتهاد آیت

ایشان جاذبۀ بیشتری داشته است، و بارها 
دمیدن روح تحقیق و اجتهاد واقعی »گفت: می

است به ویژه های علمی آقای بروجردی از روش
و سّنت  و مراجعه به آرای اهل در فقه تطبیقی

مقایسه آن با آرای فقهای شیعه درس و بحث 
ایشان درباره درس امام «. نظیر بودایشان بی

اهلل خمینی در مسائل آیت»گوید: خمینی نیز می
بینی بود. ذهن علمی به خصوص فقه فرد روشن

رفت و ایشان سریع روی حاّق مسأله می
دانست چگونه نسبت به مسائل فقهی ورود و یم

خروج داشته باشد. ایشان در مسائل بیع و شراء 
در بحث خارج مکاس  معتقد بود اینها مربوط 
به بازار است و ربطی به مسائل فلسفی ندارد، 
چنانچه مرحوم آشی  محّمدحسین کمپانی 
مسائل فلسفی را با این مسائل خلط کرده است. 

ما دربارۀ فهمیدِن بیع و شراء گفت: شامام می
باید بیایید در بازار تا بفهمید بیع یعنی چه! باید 
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فروش سر کوچه معنی بیع معاطات، از سبزی
این  و آور بودِن آن را سؤال کنیدت و ل ومصّح 

 1«.مباحث ربطی به فلسفه ندارد
استاد صالحی در حوزۀ علمّیه قم به تدریس 

معه، مکاس ، مطّول تفتازانی، معالم، شرح ل
کفایه پرداختند و عّدۀ فراوانی از طاّلب  رسائل و 

یافتند کسانی های ایشان حضور میدر درس
مصطفی خمینی، هاشمی سّید مانند 

انی املشی، حسن رفسنجانی، حسن صانعی، ربّ 
کنی، ناطق نوری، عّب  اس الهوتی، مهدوی 

بین ق وینی، محفوظی، محّمدی گیالنی، باری 
ائی، مدّرسی طباطبایی و شی  د دعوسّید محم

اند. پس از انقالب حسین انصاریان از آن جمله
اسالمی که درس خارج فقه را شروع کردند شمار 

ایشان قابل توّجهی از طاّلب فاضل در درس 
جهاد  رکت داشتند. ایشان برای درک صحیحش
نخست مّدتی به جبهه جنگ عراق بر  ،اسالم در

پس از آن  ،بود رفتندان که عراق آغازگرش رضّد ای
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به بحث عمیق جهاد  در حوزۀ علمّیۀ قم
ایشان از « جهاد در اسالم»پرداختند. کتاب 

معدود کت  دقیق و عمیق موضوع جهاد است 
تواند برای همۀ فقیهان قابل استفاده باشد. که می

قبل از  1342ایشان درس تفسیر قرآن را از سال 
که تفسیر چاپ المیزان در حوزۀ قم شروع کردند 

سورۀ یوسف از آن جمله است که با عنوان 
چاپ شد و مورد توّجه عام و « جمال انسانیت»

خاص قرار گرفت. سلسله مقاالت تحقیقی 
پیش از « مجموعه مقاالت»ایشان نیز که با عنوان 

انقالب چاپ شد مربوط به همان دوران است و 
که هفت سال تمام « شهید جاوید»نیز کتاب 
به  1349ه تحقیق پرداخت در سال دربارۀ آن ب

چاپ رسید. دروس نهج البالغه ایشان پس از 
 انقالب از جاذبۀ خاصی برخوردار بود. 

مرحوم استاد صالحی در دفاع از امام 
به زندان رفت و سپس به  کوتاه خمینی مّدتی

سه سال تبعید در شهرهای تویسرکان، ابهر 
شد. در آذربایجان غربی محکوم  دزنجان و مهابا
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کرد به که ایشان در این سه سال تحّمل   رنجی 
هایی بود که دیگران در مرات  بیش از شکنجه

 های شاه متحّمل شدند. زندان

 آشنایی من با استاد صالحی 
جان  با استـاِد فرزانه و محّقِق آشنـایی این

اهلل حاج شی  اندیش، مرحوِم آیتژرن
، نخستین بار ىآباداهلل صالحی نجفنعمت

از طریِق مطالعۀ یکی از آثاِر ایشان آغاز شد. 
گاهِی  پس از تحصیالِت دوراِن دبیرستان و آ
تاّم و تمام از جوان  و زوایاِى طلبگی، از 

گروس کردستان زادگاهم بیجاِر  راهِی  از استاِن 
شدم. پس از اسکـان در ُحجـرۀ  شهِر مذهبِی قم

کردم. از  یکی از مدارس، دروِس حـوزوى را آغاز 
کتاِب  قضا در ضمِن مطالعاِت َجنبـی با 

آشنا شدم. بعد از مطالعۀ آن « شهید جاوید»
کنجکاوى گاهی اثِر ُپرماجرا ِحّس  ام براى آ

چوِن قضایا مرا به سوى هرچه بیشتر از چند و 
کشانید.   منزِل نویسندۀ آن 

ُپرسی نامم را نخستین بار پس از احوال
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پرسید و هدفم را از وروِد به حوزۀ علمیه جـویـا 
کلمۀ  گفت:  در زباِن فارسی « کوشا»شد، آنگاه 

گفتم: صفِت فاعلی. به چه صی ه ای است؟ 
چند سؤاِل دیگِر او نیز پاس  دادم. از 

گفتار و جّدیتم بسی حاض رجوابی و صراحِت 
ُگشاده گرمی و  رویی مرا خشنود شد و به 

کرد. گرفت و تشویق   تحویل 
 ،از آن پس در َجنِ  دروِس حوزوى 

ای چندین ساعت به حضورش هفته
رسیدم و او با تأّنی و دّقِت فراوان به می

گوِن من در مسائِل اعتقادى، پرسش گونا های 
 داد.ی و اجتماعی پاس  میتفسیرى، تاریخ

که از جواِب پرسش ها در نشاط و ُسرورى 
ناشدنی است. شور شد وصفروحم ایجاد می

که فاصلۀ نسبتًا طوالنی  و احساسم ُچنان بود 
هیچ منزِل استاد تا محّلِ سکونتم را بی

کردم و در احساِس خستگی، پیاده طّی می
ج یه و تحلیل های او را تطوِل مسیر، پاس 

نمودم، از اینکه توفیِق حضوِر ُچنین می
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گفتار و روحانِی دانشمنِد سنجیده
گویاِى استوارى در خوش که بیانش  رفتارى ـ 

نصیبم  _در بینش بود  اندیشی دانش و ژرن
 نمودم. شده، خداى را سپاس و ستایش می

پس از تحصیالِت مقّدماتی و تکمیِل دروِس  
وى که همزمان با پیروزى انقالِب متوّسطۀ حوز

اسالمی شد رسمًا به َجرگۀ شاگرداِن استاد 
الّرجـال و  در دروِس فقه، تفسیر، علـم صالحی

 پیوستم. مبـاحـِث استـداللِی  البالغهنهج
جهـاد »، «ُخمس و َانفال»، «والیت فقیه»

های از جمله بحث« رجالیهفوائد »و « اسالمی
 گرم و ُپرجاذبۀ آن روز استاد بود. 

استفادۀ علمی من منحصر به شرکت در  
ام از جلساِت مندىدروِس او نبود بلکه بهره

که ناشی از آمد و شد  خصوصی دو نفرى 
خانوادگی در منزِل بنده و یا خانۀ استاد بود به 

 مرات  بیشتر و ُپربارتر بود. 
که از درس  های عمیِق آن استفاده و لّذتی 

ُبردم مشابه آن را تنها در راسِ  در علم می
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اهلل الُعظمی دروِس خارِج فقه حضرت آیت
گاه و احسـاس می منتظرى نمـودم و بس. 

گذشتهبی های گاه در جلساِت خصوصی، از 
های دوراِن تحصیل، و نشی زندگی، فراز 

های استفاده از اساتیِد تأثیرگذاِر مفید، و شیوه
کردم. او از راه و رسِم تحقیق از او پرسش می

ای بیان خاطراِت خویش، نکاِت بس آموزنده
که امیدوارم شّمهمی ای از آنها را در داشت 
 منعکس نمایم. جااین

 تا قم آباداز نجف
کاوان، شخصیِت هر انسانی را از سه روان

 تربیت.  و دانند: وراثت، محیطمؤّلفه متأّثر می
ای پاک و در خانواده ؟حر؟استاد صالحی

مقبوِل همگان، از پدر و مادرى پرهیزگار در 
دیده به جهان  اصفهان آباِد شهرستاِن نجف

 و زحمتکش ای صالحُگشوده بود. از خانواده
های ناِب اسالمی برگرفته از که با اندیشه

گاه و پرهیزگار پا به عرصۀ  تعلیماِت عالماِن آ
که از زماِن عاّلمۀ  زندگی نهاده. محیطی 
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که  ذوفنون مرحوِم شی  بهاءالّدین عاِملی
به دسِت او انجام  آبادطرح و نقشۀ شهِر نجف

کنون به  « دارالُمؤمنین»و « دارالِعلم»یافته و تا
 معرون و مشهور بوده است. 

که   طبیعی است در ُچنان فضایی 
های اسالمی و انسانی و امـوِر معنوى، ارزش

کـم بر همه چیز است، زمینه هاِى رشِد حـا
آبادى ی مستعد چون صالحی نجفدانشور

بیشتر و بهتر خواهد بود و او را به سوِى تعالی و 
تکامِل وجودى به عنواِن شخصیتی َبرازنده و 

 تأثیرگذار پیش خواهد ُبرد. 
کودکی و نوجوانی  اش را در آن او دوراِن 

گذرانده و در پانزده سالگی با اندوخته ای شهر 
فته از محیِط خانـواده های معنـوِى برگراز ارزش

، راهِی حوزۀ علمیۀ آبادو اجتماعش، از نجف
که پایۀ سوِم می اصفهان شود. اینجاست 

گاه و  که متأّثر از تربیِت مرّبیانی آ شخصیِت او 
 گیرد. دلسوز است بنیاد می

های علمی آن او وارِد حلقۀ دروِس استوانه 
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اهلل آیت»شود و از محضِر می فهانروِز حوزۀ اص
های فقهی و که نوآورى« حاج آقا رحیم ارباب

َشرِح َصدر و بینِش باز و تقواى او بر ارباِب 
های حوزوى پوشیده نیست، دانش

رها با َبرد. استاد صالحیهای فراوان میاستفاده
کرد و از آن فقیِه فرزانه با تجلیل و تبجیل یاد می

های فقهی و ُستود و به اندیشهاو را می
که نماز اجتماعی او َارج می نهاد. شخصیتی 

دانست و بر اقامۀ آن جمعه را واجِ  تعیینی می
های جمعه، مردمان ورزید و در خطبهاصرار می

اِب قرآن کرد و حقـایـِق نرا ارشاد و راهنمایی می
 داشت. را با تأّنی بر آنان َعرضه میسّنت  و

که اهِل حکمت بود و به حکمِت   فقیهی 
پوشاند و مسائِل ناِب نظرى جامۀ عمل می

گفتار براى عموِم نمازگزاراِن  اعتقادى را در 
پیامبر سّنت  جمعه با نصایِح برگرفته از

ه روشنـی و روانـی بیت پـاک او بو اهل اکرم؟ص؟
های ِبکِر حاج آقا رحیم نمود. اندیشهبیـان می

در تکویِن شخصیِت علمِی استاد  ارباب
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های فقاهت و تأثیرگذار بوده و زمینه صالحی
 پژوهی را در نهاِد او تسریع بخشیده بود.قرآن

که در تربیِت او نقِش  عاِلِم ارجمنِد دیگرى 
اهلل شی  مرحوِم آیت»اش ، دایـیفراوان داشته

از اساتیِد « آبادىمحّمدحسن عاِلم نجف
بوده است. او  برجستۀ آن روِز حوزۀ اصفهان

ُالگویی َبس ارزشمند در دانش و بینش براى 
که بارها از ب میمرحوم صالحی به حسا آمده 

مقاِم علمی و تقوا و اظهاِر ادب و ارادتش به 
عبداهلل؟ع؟ و ساالِر شهیدان، حضرِت ابی

 داستاِن استشفاى او به تربِت امام حسین؟ع؟
در هنگاِم بیمارِى سخت و بهبوِد او بر اثِر 

 کرد. خوردِن آن تربِت پاک، یاد می
مرحوِم میرزا »او از استاِد دیگرش عالوه بر 

نمود. به نیکی و ب رگی یاد می« آقا شیرازىعلی
زیستی، َصفا و تقوا و پارسایی، قناعت و ساده

در تربیت  آقا شیرازىصداقِت مرحوم میرزاعلی
تأثیِر بسـزایی  ۀ نفِس استاد صالحیو تزکی

 داشتـه است. از دیگـر اسـاتیِد او در اصفهـان



  کیست؟آبادی صالحی نجف _____   32

 

که از « اهلل فیاض اصفهانیمرحوِم آیت» بوده 
 رفته است.های ِعلمی حوزه به ُشمـار میچهره
پس از فراغت از دروِس  استاد صالحی 

 1325، در ساِل سطوِح حوزوى در اصفهان
شمسی براى ادامۀ تحصیِل دروِس خارِج فقه و 

شود و به َجرگۀ می اصول وارِد حوزۀ علمیه قم
گرداِن  « محّمد داماد اهلل سیدمرحوم آیت »شا

دقیِق فقه و اصول بوده  که از مدّرساِن 
 امام»پیوندد و از دروِس فقه و اصوِل می

گردد و همزمـان با آن ور می؟حر؟ نیز بهـره«خمینی
اهلل مرحوِم آیت»های عمیـق و ُپـربـار در درس

کند و در ُزمرۀ شرکت می« الُعظمی بروجردى
گردا  آید. مند و پایبنِد به او در میِن عالقهشا

های اهلل صالحی به مناسبتمرحوِم آیت
گون در جلساِت بحث، با عظمت و گونا

، از فقاهت و احتراِم فراوان و ستایش در خور
کیفیِت ورود به بحث و خروِج  شیوۀ تدریس و 

کردند و اد میی اهلل بروجردىاز آن، از آیت
دانستند و بارها نظیر میسب  و شیوۀ او را بی
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تعّمق و ژرفنگرِى آن مرحوم را در مسائِل رجالی 
کیفیِت استنباِط مسائِل فقهـی می ُستـودند. و 

بررسی آراى »یا به تعبیـر دیگر « فقـِه ُمقـارن»او 
پا به پاِى بیاِن آراى فقیهاِن سّنت  ُفقهاى اهِل 

اهلل بروجردى، یادآوِر تفّقه ا از سوى آیتر« شیعه
 دانست.ِحّلی می شیِ  طوسی و عاّلمۀ

یِس آیت  اهلل الُعظمی تأثیرگذارى شیوۀ تدر
کم و بیش  بروجردى گردانش  بر ذهن و زباِن شا

از جمله تحّوالِت بدیع و ُپرَبَرکِت علمی در 
قرِن اخیر به حساب در نیم  حوزۀ علمیۀ قم

که امروزه هیچ دانشوِر فقهمی پژوِه محّققی آید 
گرداِن آن را انکار نمی کند، و شاید در میاِن شا

کدام ماننِد فقیِه عالیقدر آن فقیِه ب ر  هیچ
اهلل صالحی و آیت اهلل الُعظمی منتظرىآیت

گفتار و نوشتار، آن َس نجف ب  و آبادى در 
شیوه را ادامه نداده باشند. این دو ب رگوار در 
مسائل و مباحِث مربوط به فقه و اصول و 

اهلل الُعظمی حدیث، شیوۀ ُپرَارج و ماندگاِر آیت
بروجردى را به خـوبـی منعکس نمـودند و به 
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را زنده نگه داشتند و « َمنهِج استوار»نحـوى آن 
گرداِن خویش نیز منتقل ساخ  تند. به شا

پا به پاى مباحِث فقه و  استاد صالحی 
 هاصول، در دروِس فلسفۀ مرحوِم عاّلم

کردند و  طباطبایی منظومۀ »نیز شرکت 
آن  را از محضِر « اسفاِر ماّل صدرا»و « سب وارى

حکیـِم نامی آموختند و بعدًا خود نیز دو دوره 
 پرداختند. «منظومه»به تدریِس 

به موازاِت تحصیِل علوِم عالیۀ حوزوى در  
یِس قم ، «شرِح ُلمعه»، «ادبیاِت عرب»، به تدر
« کفایة االصول»و « مکاس »و « رسـائـل»

شمسی )یعنی ساِل  1352پرداختند و تا ساِل 
تبعید شدنش( از ُمدّرسیِن برجستۀ دروِس 

ز به شدند و پس از آن نیـمذکـور محسـوب می
یِس  « تفسیـر»، «علم الّرجـال»، «خـارِج فقه»تدر

 پرداختند. « حدیث»و 
گویاِى او، حلقۀ درسش   بیاِن رسا و تفهیِم 

گرم تر نموده بود به تر و ُپرجاذبهتر، باُشکوهرا 
که بیشتِر فضالى نامداِر حوزه از گونه ای 
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گرداِن حوزۀ درِس او بودند. آقایان: مهدوى  شا
گیالنی، طاهرى اصفهانینیک ، ، محّمدى 

، رّبانی ، هاشمی رفسنجانیاحمد جّنتی
، رضا ، محّمد یزدى، حسن صانعیَاملشی

، اسداهلل ایمانی ، مصطفی خمینیاستادى
کازرونیکازرونی یان، بنیادی  ، ، حسین انصار

، ضاتیاحمد رو ، سیدمحّمد روضاتی سید
بین ، باری آبادیعلی غیوری نجف سید

 ، سیدآبادی، مصطفی زمانیان نجفق وینی
 ،حسین مدّرسی طباطبایی ، سیدمحمود دعایی
، نورى، ناطق، موسوى یزدىحسین ایرانی

 اند. از آن جمله و محفوظی الهوتی ِاشکورى

زاِت سیاسی  مبار
آبادى در تحکیِم نجف استاد صالحی

؟حر؟ نقِش بسزایی مرجعیِت امام خمینی
یِ   زیباترین و  16/3/1349داشت. او در تار

کوتاهدر عیِن حال جامع ترین عبارت را ترین و 
در معّرفی مرجعیِت امام نوشت. عیِن عبارِت 

رجعیِت عاّمۀ صالحیِت م»او ُچنین است: 
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اهلل الُعظمی آقای خمینی ُمّدَ حضرِت آیت
که قیاساتها  ِظّله العالی از قضایایی است 
َکالّنار َعَلی المنار و الّشمس فی رائعة  َمَعها َو 

َله وظیفۀ الّنهار. تأیید و ترویج و تقویِت معّظم  
مند به اسالم و شرعی هر فرِد مسلماِن عالقه

 «. مصالِح مسلمین است
عالوه بر آن، ایشان از همان آغاِز مبارزۀ امام  

های علمی و مورِد ؟حر؟ از شخصیتخمینی
که از طرِن معّظم   َله توّجه حضرت امام بوده 

اجازۀ تصّدى در اموِر حسبیه و تصّرن در وجوِه 
کتبی به او  شرعیه و اخِذ َسهَمین به صورِت 

که  داده شده بود و نیز او ج ِو کسانی بود 
کرده بودند.  صالحیِت مرجعیِت امام را امضا 
کوتاهی در  بدین جهت پس از تحّمِل دوراِن 

 اهلل منتظرىبه همراه آیت 1352زندان، در سال 
دستگیر و به سه سال تبعید محکوم شد. سال 

ویسرکان و ، سال دوم را در تاّول را در َابهر زنجان
 گذراند. سال سوم را در َمهاباد

ها در دوراِن او بر خالِن دیگر تبعیدى 
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در لباِس روحانی و  ـتبعید، از عوامِل ساواک ـ
های روحانی ــ رنِج فراوانی ُبرد و مشّقت غیر

گفت: می روحِی جانُگدازى را تحّمل نمود 
دل را به دهعوامِل ساواک از طرفی مردم سا»

بهانۀ اینکه من دشمِن امام حسینم! بر ضّدِ من 
کوچه و بازار به من بر می که در  انگیختند 

کنند و از طرفی هم با تبلی اِت غلط،  توهین 
اذهاِن روحانیوِن محّلی را ُچنان علیه من 
که ُحکِم تکفیر مرا صادر  کرده بودند  آشفته 

ر به بحث و کدام هم حاضکردند و هیچمی
گو با من نمیگفت  شدند! در طوِل ی  سالی و 

که در تویسرکان بودم بر من خیلی سخت 
ام را ها منزِل مسکونیگذشت. افرادى، ش 

کوچ کردند. بّچهسنگباران می که  سال ها 
پرسیدند، ترسیدند و عّلِت آن را میبودند می

گفتم: نترسید، چیزى نیست، این می
پرانی از سوِى چند تا جّنِ سرکش است سنگ

که  کرد! وقتی  که به زودى آنها را رام خواهم 
رفتم براى خریدِن ناِن سنگ  به نانوایی می
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که از اهلل! با سنگِاَلی  بعضی ُقرَبًة  های داغی 
کردند مرا هدِن خود قرار سنگ  ُجدا می

 دادند! ی  روز به چند نفر از علماى شهرمی
یاِن متدین پی ـام  به وسیلۀ شخصی از بازار
کنید براى بحث  که شما انتخاب  دادم: هرجا 

گفت پذیرفتند و ام، ولی آنها نمیگو آمادهوو 
گر با آنان به طوِر اّتفاقی در خیابان و  حّتی ا

شدم روى را بر رو میکوچه و بازار روبه
که حّتی دادنگرداندند و مسیر را ت ییر میمی د 

کردِن مرا نشنوند!   سالم 
کار به همین  کاش  شد! جا َختم میای 

که دلشان  آنها روى منبر هر ُتهمت و افترایی 
کمخواست نثاِر من میمی که  تریِن آنها کردند 

اّتهاِم وّهابیگرى بود! و سرانجام پس از تکفیر و 
دادند تا تفسیق، ُحکم به نجس بودِن من می

تباط با من را نداشته باشد! کسی ُجرأِت ار
البّته در آن روزگاِر سخت، پس از مّدتی چند 

یان،  از   نفر  چند  نفر از طاّلِب فاضل و بازار
گاهی از توطئه کشِف حقایق و آ های پس از 
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کردند و  گرایش پیدا  ساواک، به سوِى من 
 .«مدافِع من شدند

آبادى نمونۀ بارِز نجف آری، استاد صالحی 
صبر و استقامت در هدِن راستیِن خود بود. او 
که با این بادها بلرزد، او مصداِق  بیدى نبود 

کُه اْلَعواِصُف » بود. « کاْلَجَبِل الّراِسِ  ال ُتَحّرِ
اش منبعث از ایماِن شکیبایی و ُبردبارى

که با تحقیق و اجتهاد به  استوارش بود. ایمانی 
ورده بود نه با تقلید و تلقین. او در چیزى دست آ

رسید سخت پایدار و استوار بود و که به یقین می
اش بود. در راِه تصمیمش بر اساِس باوِر قطعی

اى درنگ جویِی حقیقت، لحظهحّق و پی
کرد، و هیچ تهدید و تطمیعی او را از نمی

  .داشتهدفش باز نمی
این  آِخرین حربۀ مخالفانش در حوزۀ قم 

که شهریۀ طلبگِی او را قطع نمایند و  بود 
ها را بر ضّدِ او برآشوبند و یا در خوانروضه

کدام از این صدِد تطمیِع او برآیند! ولی هیچ
کارگر نشد. داستاِن زیر  امور بر ارادۀ نیرومنِد او 
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که شنیدنی است:  در »را از زباِن او بشنوید 
که عوامِل مر ئی و نامرئِی ساواک و افراِد زمانی 

شهید »خورده، جنجاِل شدیدى بر ضّدِ فری 
آفریده بودند، ی  روز آقاى عبایی « جاوید

)که پس از انقالب  و آقاى َغروى ُخراسانی
کنی کمیتۀ انقالِب  مّدتی با آقاى مهدوى  در 

کرد( در قم به منزِل ما یاسالمی همکارى م
جان  ای را به اینآمدند. آقاى َغروى نوشته

گفت: ما از طرِن فالن بیت آمده ایم و آقـا داد و 
این نوشته « شهید جاوید»اند: نویسنـدۀ فرموده

کتاِب نامُبرده  کنیم و  کند تا منتشر  را امضا 
له مردود اعالم شود و دیگر چاپ نشود و غائ

اند: من همه خاتمه یابد و نیز فرموده
که از این راه به ایشان وارد خسارت هایی را 

 کنم. شود ُجبران میمی
که از زباِن این  جان  من آن نوشته را 

کنم خواندم خالصۀ  نوشته بودند تا آن را امضا 
که آنچه در من اقرار می»آن ُچنین بود:  کنم 

م باطل است و اکتاِب شهید جاوید نوشته
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که دربارۀ بدین وسیله اعالم می نمایم نظرى 
کتاِب نامبرده داده قیاِم امام حسین؟ع؟ ام در 

 « اشتباه بوده است.
گرفتم و   که این نوشته را خواندم آتش  همین 
گالیلهبی کلیسا  اختیار به یاِد  که ارباِب  افتادم 

که دربارۀ َحَرکِت زیِر برِق سرن یزه او را از تحقیقی 
کرده بود توبه دادند! با  کردم:  زمین  خود فکر 

کنیم خدایا! مگر ما در قروِن ُوسطی زندگی می
که که می خواهند ی  نویسنده را از تحقیقی 

کرده است توبه دهند؟! بارالها! این چه منطقی 
که می های مالی را گویند: خسارتاست 

توان ؟ مگر ِعلم و اجتهاد را میکنیمجبران می
کرد؟ مگر ممکن است حقیقتی  با پول معامله 

که با مطالعاِت طاقت ام و فرسا به دست آوردهرا 
کرده و نوشته ام اینان به دسِت خودم اجتهاد 

کنند و دیۀ آن را بپردازند؟!   ذبحش 
نامه در آن هنگام، سخت ناراحت بودم، توبه 

ارزش با خشم و پارۀ بیی  ورق را به عنواِن 
پاره کردم و دور ریختم و گفتم: آنچه ناراحتی پاره 
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اکنون از من دیدید بروید و به آقا برسانید و 
شوم و بگویید: من هرگز تسلیِم ظلم و زور نمی

 «.کنمام باطـل اعـالم نمیحقیقتـی را که یافتـه
اِن دیگرى را تعریف باز داست ،او از سِر درد 
که آن هم شنیدنی است: می در حدوِد »کرد 

ام شمسی ی  روز دوسِت قدیمی 1350سال 
از سِر دلسوزى بدوِن اّطالع  امینی آقاى ابراهیم

گفت: من آمده ام از شما قبلی به منزلم آمد و 
که اعالمیـه کنم  کنید و در  ایخواهش  منتشر 

ام آنچه در شهید جاوید نوشته»آن بنویسید: 
و خود را از این فتنه و غائله « باطل بوده است.

کنید.   راحت 
کردم: من از این پیشنهاد بی  اندازه تعّج  

که باید از دشمـن بشنـوم از این  زیرا چیزى را 
گفتم: آیا دوسـِت قـدیمـی می شنیدم! به ایشان 

که صد در صد یقین شما می گویید: چیزى را 
دارم حّق است و براى تحقیِق آن رنِج فراوان 

گر ُچنین ُبرده کنم باطل است؟! ا ام حاال اعالم 
گفته ام و هم حقیقتی را پایمال کنم هم درو  
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ام و هم رنِج چندین سالۀ خود را به َهَدر کرده
گفتم: شما دارید پیشنهاداده ِد انتحار به ام. 

دهید، ولی بنده به حول و قّوۀ خدا هرگز من می
کرد و از اینکه شما به من  کارى نخواهم  ُچنین 
کاِر سفیهانه و عمِل انتحارى  پیشنهاِد 

 «دهید بسیار متعّج  و متأّسفم!می
تعریف  اش در َمهاباداو از دوراِن تبعیدى 
که در آنجامی سخت احساِس  کرد. شهرى 

که مردماِن ُغربت می کرده است. شهرى 
مذه  آن در بدِو امر توّجهی به او شافعی

ننموده بودند. احساِس بیگانگی مذهبی از 
ی  طرن، تبلی اِت سوِء ساواک و آلودِن 
فضاى اجتماعی بر ضّدِ او از طرِن دیگر، و 
وابستگِی ُشمارى از ماموستاهاى َمهاباد به 

 رصه را بر او و دیگر مبارزاِن همفکِر درباِر شاه، َع 
کرده بود. در ُچنان شرایطی،  او  سخت تنگ 

خود را در زندانی به ب رگِی  این عالِم مجاهد
 کند. شهِر َمهاباد احساس می

که در اوِج »گفت: می  در یکی از روزها 
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ُغربت و تنهایی بودم و سخت احساِس 
گ اه دیدم شهید غریبی و تنهایی داشتم، نا

که تماِم ؟وضر؟مطّهرى گویی  ، به دیدنم آمد. 
العاده خوشحال اند، فوقدنیا را به من داده

شدم و من هرگز آن ِمهر و محّبت صمیمانه را از 
برم. خداوند بر آن شهیِد فرزانه از یاد نمی

  «درجاتش بیفزاید.
ِق خبیر در اوِج ُغربت و این فقیه و محّق  

، سرانجام، نقِش تبلی ی خود احساِس تنهایی
ای از ماموستاهاى کند و به ُسراِ  عّدهرا ایفا می

سرشناِس آنجا از جمله شی  عّزالـّدین 
باره ُچنیـن رود. او در اینمی حسینی

شخصی  شی  عّزالّدین حسینی»گفت: می
درس خوانده و اهِل استنباط بود حّتی در 
ُشمارى از مسائِل فقهی نظِر شافعی را قبول 

کرد، ولی نداشت و طبِق اجتهادِ خود عمل می
های جمعه به مدح و ثناِى شاه و در خطبه
ای به او پرداخت! ی  روز در جلسهدربار می

که شما با ُچنین  فضلی گفتم: حیف نیست 
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به مدح و ثناِى ظالم بپردازید؟! در جوابم 
یم؛ زیرا در حاِل اضطرار گفت: ما چاره ای ندار

گوشِت خوک هم جایز  خوردِن ُمردار حّتی 
است! اّما این آدم پس از پیروزى انقالِب 

گونهاسالمی، انقالبی ای تر از همه شده بود، به 
کرده بود: اگر جبرئیل هم نازل شود تا  که اعالم 

کردستان خودمختارى داده نشود چیزى را  به 
 نخواهم پذیرفت! 

کنار بیایی و باِب اینها می ۀبا هم  شد با او 
گفت  گو با او را به نتیجه برسانی. به مذاکره و  و 

که بلکه طّیِ  کردم  همین جهت تالِش فراوانی 
که: باألخره  مالقاتی با امام خمینی یادآور شوم 

گونه شود شی  عّزالّدین را ُمجاب ای میبه 
نمود و از طریِق مذاکره بسیارى از مشکالت را 
برطرن ساخت و به وسیلۀ او و دیگر 

کردشخصیت کرد. ولی  و های  مردم آنجا را آرام 
  «موانعی پیش آمد و ُچنین رسالتی انجام نشد!

گوهاى ها و گفت از بحث صالحیاستاد   و 
گفت: سخن می علمی خود با ُعلماى َمهاباد
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که حدوِد هفده نفر از ماموستاها در جلسه» ای 
از جمله شی  عّزالّدین حضور داشتند یکی از 

کتاِب  آنها به ناِم شی  ُعمر در مقاِم اعتراض به 
کتاب به « شهید جاوید» گفت: چرا در این 

کرده حضرِت معاویه  اى؟! توهین 
کرده گفتم: هر چه دربارۀ معاویه  ام از نقل 

سّنت  منابع و مآخِذ دسِت اّوِل خوِد اهِل 
است. آیا شما منابِع تاریخی خودتان را هم 
گهان شی  عّزالّدین به  قبول ندارید؟! نا

گفت: شی  ُعمر ! آخر این چه طرفدارى از من، 
که تو می زنی! مگر معاویه هم قابل حرفی است 

 دفاع است؟ برو تاری  بخوان. 
سپس یکی از آنان گفت: امام شافعی داراى  

و صاحِ  فتواست، « ااُلّم »کتاِب ب رِ  فقهی 
مقاِم شما که این همه در  ولی امام صادِق 

نویسند ُجز منقوالتی گویند و میاش میعلمی
کتابی ندارد. که به او نسبت می  دهند 

کتاِب   گفتم: آیا شما  را « ااُلّم »من بالفاصله 
گفت: نه، نخواندهخوانده گفتم: اّما اید؟  ام. 
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کتاب را خوانده که من آن  ام در مقّدمۀ آن آمده 
گرداِن امام به قل« ااُلّم »کتاِب  ِم یکی از شا

بیع بن ُسلیمان مرادى است.  شافعی به ناِم َر
کتاب نه به قلِم شافعی بلکه  بنابراین، این 
تقریراِت درِس اوست و در بسیارى از مسائل 
گون از  گونا حّتی در موضوعی واحد دو فتواِى 

 او نقل شده است.
 آنان از اینکه ی  عاِلِم شیعی به آثارِ  

مکتوبشان این همه توّجه و تسّلط دارد 
گرمی  متعّج  شده بودند و از آن پس با من به 

کردند و به دیِد احترام می نگریستند و برخورد 
که اندکی از ُغربت و  همین امر سب  شد 

 «.تنهایی به درآیم
که آیت  اهلل صالحی خاطرۀ جالِ  دیگرى 

کرد مربوط بنجف ه سفِر حّج آبادى برایم نقل 
در آغاِز مرجعیِت مراجِع بعد از »اوست: 

، توفیِق حّجِ اهلل الُعظمی بروجردىمرحوِم آیت
تمّتع نصیبم شد. پس از تشّرن و بازگشت از 
خانۀ خدا، ُشمارى از ب رگاِن حوزه به دیدنم 
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که از جملۀ آنها حضرت آیت اهلل حاج آمدند 
که به منزل  ُگلپایگانی سید محّمدرضا بود 

ُپرسی، داستانی تشریف آوردند و ضمِن احوال
که چندین سال پیش از  را از سفِر حّجِ خودش 

کردند.   سفِر حّجِ من انجام شده بود تعریف 
که در سفِر حّج، در   فرمودند: در سالی 

مشّرن شدیم و در  به مسجدالّنبی مدینه
ای از مسجد آمادۀ اقامۀ نماز شدیم یکی گوشه

گفت و در آن پس از  از همراهاِن ما اذان 
را با « َاشَهُد أّنَ َعلّیًا َولّیُ اهلل»شهاَدَتین، جملۀ 

صدای بلند خواند، پس از َاداِی نماز یکی از 
ۀ کند و به رئیِس دایرمأموران او را دستگیر می

که امِر به معرون و نهِی از منکر تحویل می دهد 
ای را بر زبان آورده چرا در اذان ُچنین جمله

 است؟
آن مأمور با آب و تاِب تمام به رئیِس خود  
گوید: این آقا ُچنین ُجرمی را مرتک  شده می

گوید: است و باید محاکمه شود. رئیس می
: گویدُجرِم او فقط همین بوده است؟ مأمور می
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گر به خاطِر ُچنین چیزی آری. رئیس می گوید: ا
کرده َکذِلَ  َاَنا َاقوُل: َاشَهُد »ای او را احضار  َو 
کند و سپس او را آزاد می«! أّنَ َعلّیًا َولّیُ اهلل

 رسانند و پس ازگونه آزاری هم به او نمیهیچ
  «آمیزی هم با ما داشتند.آن، برخورِد احترام

ِن بعد، ُشمارى از ُعلماى هرچند سالیا 
اهلل الُعظمی از جمله حضرت آیت حوزۀ قم

کتـاِب  ُگلپایگانی رابطۀ « شهید جاوید»به جهِت 
کردند  حسنۀ سابِق خود را با آقاى صالحی قطع 
و نیز مرتبطاِن بعضی از بیوِت مراجع، 

« شهید جاوید»برخوردهاى تندى با نویسندۀ 
رنج و آزاِر فراوانی بدو  ،اشتند و کسانی دیگر همد

رساندند ولی او هرگز به هیچ ی  از آنان اهانت 
نکرد، بلکه گاهی به تمجید و تعریفشان هم 

پرداخت که: این آقایان همگی محترمند، می
دارند، و نباید اظهاِر عقیدۀ خودشان را اظهار می

کوره به در  نظرها که امرى طبیعی است ما را از 
کند. آرى، در این مّدِت معاشرِت سی سالۀ من 
با این استاِد متواضع، هرگز غیبتی از او نشنیدم، 
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های متدین و بلکه ناقداِن خود را انسان
که از سِر باصداقت و یکرنگ می دانست 

دیندارى احساِس نقِد نظرّیات او را دارند و حّتی 
گفت: یکی از آنان پس از پیروزى انقالِب می
المی از من طلِ  ِحّلیت نمودند و من هم با اس

 َگرمی و دوستی با او برخورد نمودم.

 صالحی استادشیوۀ تحقیِق 
که عمدۀ شیوۀ  واقع مطل  این است 

نه به سب  حوزویان  تحقیِق استاد صالحی
ه باراست و نه به شیوۀ دانشگاهیان. او در این 

منحصر به فرد است و شیوۀ خاّص خود را دارد. 
 های تحقیِق اوست:اموِر زیر از جمله ویژگی

ى عنصِر . 1 در استنباِط مسائِل « عقل»به کارگیر
 فقهی

تفسیِر آیاِت قرآن، و تحلیِل مسائِل تاریخی و 
های بارِز این شیوه در اجتماعی نمونه

آن فقیِه موضوعاِت زیر که مورِد بحث و بررسی 
گرفته به وضوح نمایان است:  اندیشمند قرار 
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 الف( بحثی در طهارت و نجاست 
کّر   .ب( بحثی در َاخبار 

کافر  .ج( بحثی دربارۀ طهارِت 
د( بحثی در تفسیر آیۀ محاربه و احکاِم 

  .فقهِی آن
کتاِب  ه( مباحِث مربوط به جهاد در 

  .«جهاد در اسالم»
  .و( تفسیِر سورۀ یوُسف

کتاِب  فۀ قیاِم امام حسین؟ع؟ز( فلس در 
 « شهید جاوید»

رسینقد و . 2   شناسیمدّققانه در حدیث بر
در هر موضوعی از  استاد صالحی

که وارِد بحث می شد چه در فقه و موضوعات 
گونۀ دقیق به بررسِی  چه در تفسیر و یا تاری ، به 

یث و اخباِر آن موضوع از جهِت سند و احاد
پرداخت و عالوه بر آن، آن را با قرآن متن می

گذارد و سنجید، و سپس در سنجۀ عقل میمی
که های تاریخی تطبیق میآنگاه با واقعیت داد 

آیا مثاًل فالن روایت از جهِت مضمون و محتوا، 
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های محسوس و ملموِس مطابق با واقعیت
 ا خیر؟ خارج از ذهن هست ی

مثاًل اگر در روایاتی سخن از جابلقا و  
گاو و یا  گرفتِن زمین روِى شاِخ  جابلسا و یا قرار 

 علی؟ع؟ ن وِل فالن ستاره به منزِل امیرالمؤمنین
و امثاِل آنها به میان آمده، آیا ُچنین امورى 

 خیر؟ تواند وجوِد خارجی داشته باشند یا می
گر با سنِد   مسائلی از این قبیل فرضًا ا

که  صحیح هم نقل شده باشد، طبیعی است 
تواند مطابق با واقع باشد بلکه جایگاِه آنها نمی

 بود.ِصرفًا در دایرۀ َوهم و خیال خواهد 

ى روان در تماِم  .3 رعایِت اصوِل ادبی و ارائۀ نثر
 ها نوشته

گویاى استاد صالحی در میاِن  نثِر شیوا و 
حوزویان از امتیازاِت فراوانی برخوردار است. نثِر 

ترین نثِر حوزوى ترین و ُپر جاذبهخواناو خوش
کتاِب به زباِن فارسی در نیم قرِن اخیر است. 

مصداِق « شهید جاوید»و « جماِل انسانیت»
که استوارى در « معیاِر امروزین نثرِ »بارِز  اوست 
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های َنرم و لطیف بندى آنها با چینِش واژهجمله
لنشین و مطبوِع طبِع هم آمیخته و نثرى ددر

همگان با مفاهیمی بس واال در قالِ  نثرى 
گردیده است.  ساده َعرضه 

 عّفِت قلم و سالمِت نقد . 4
قدرِت نّقادى با اینکه از  استاد صالحی

این  ای برخوردار بود، ولی او هرگز العادهفوق
موهبِت ب ر  را با تحقیر و توهین نیالود، و از 
مرِز ادب و عّفِت قلم خارج نگردید. سلوک 

کتاِب  نگاهی به حماسۀ »نیکوى نّقادى او در 
درسی بس آموزنده و « حسینی شهید مطّهرى

اى اهِل نقد و بررسی ای بس راهُگشا برشیوه
های این است. او پا به پاى بیاِن ضعف

ید و از جاّدۀ  یغ نورز ِت آن در کتاب، از اظهاِر ُقّوَ
 عدل و انصان خارج نشد.

ى و ُخرافهباطل .5 ى ستیز یز  ُگر
که بر  مرحوِم استاد احمد آرام در تقریظی 

گوید: نوشته است می« شهید جاوید»کتاِب 
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کتابخوان شدهد» اند ر این زمان چون مردم 
نویس خواناِن قـدیمـی روضهبسیارى از روضه

های اخیر از این اند و در این سالشده
کثِر آنها ُمفت کتاب که ا ها بسیار منتشر شده 
کمتر به خواندِن ُچنین نمی َارزد و من 

کتاِب مستطاِب هایی َهَوس میکتاب کنم و 
که مّدت« ید جاویدشه» هاست منتشر شده را 

به همین جهت اصاًل ورق نزده بودم ولی به 
کتاب را  که آن  کرد  دلیلی ضرورت پیدا 
گرفتم تا تمام  بخوانم و چون آن را به دست 

 نکردم بر زمین نگذاشتم. 
کتاِب نامُبرده   دریافت و احساِس من از 

که: سب  نویسندگِی آن متین و جا ل  این بود 
هایش پسند و استداللو مطالبش بلنـد و عقل

َقوى و محکم و منطقش َقوى و رسا و روشن و 
تحقیقاتش روشنگِر چهرۀ واقعِی قیاِم آسمانِی 
سروِر مجاهدان و جوابگوى بسیارى از 
که در اطراِن نهضِت مقّدِس  اشکاالتی است 

. از در دِل روشنفکران بود.. امام حسین؟ع؟
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خداِى ب ر  مسئلت دارم به آقاى صالحی 
آبادى فرصت و قدرت و شکیبایی نجف

کتابی َی عنایت فرماید تا با قلِم ُمعجزِش  م خود 
کند و در آن با همان روِش اسالمی و  تألیف 
کند چه چیزهایی از مسلمانی  َعقالنی معلوم 
که از مسلمانی  که بیش از آن چیزها  نیست 

 «به آن زده شده است. است و رنِگ دین
کتاِب  مرحوِم استاد صالحی ُغُلّو؛ »با نوشتِن 

در واقع « درآمدى بر افکار و عقایِد غالیان در دین
 به این درخواسِت مرحـوِم استـاد احمـد آرام

هایی را که رنِگ دین و اند و ُخرافهلّبی  گفته
 اند.ـده است، افشا نمودهمذه  به آن داده ش

های ممتاِز مرعوب نشدن در مقابِل چهره .6
 علمی و اجتماعی در َمقاِم تحقیق 

این دانشمنِد فرزانه در تحقیقاِت علمی، 
هرگز تحِت تأثیِر شخصیت و ُشهرِت 

های علمی و اجتماعی واقع نشد و شخصیت
ی  از عظمِت علمی و ُشهرِت اجتماعی هیچ

، او را از مسیِر تحقیِق دانشمنداِن نامی
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طرفانه تحِت تأثیر قرار نداد و موقعیِت بی
اجتماعی و ُشهرِت علمی کسی او را مرعوب 
نساخت. نقِد عالمانۀ نظرّیات ُشمارى از 

کتاِب شخصیت عصاى »های حوزوى در 
اهلل سیدابوالحسن از جمله مرحوِم آیت« موسی

 عاّلمۀ طباطبایی و مرحوِم  رفیعی ق وینی
 ای از این قبیل است.نمونه

 آزاداندیشی . 7
را باید  در این باره، مرحوِم استاد صالحی

کم نظیر بلکه از شخِص شاخِص برَجسته و 
های علمی به نظیر در میـاِن حوزهجهـاتی بی

پس از »داشت: حساب آورد. او بارها بیان می
کردم و م ّدتی تحصیل در همه چیز ش  

که از راِه تلقین و  گرفتم تماِم آنچه را  تصمیم 
کرده بود دور بریزم و با  تقلید در ذهنم ُرسوب 

ها و نگاهی علمی و عقلی و دور از یافته
های این و آن، ُبنیادهاى اعتقادى خود را بافته

را  ُبنیان َنَهم و آزادانه بیندیشم و آزادانه مسائل
مورِد تج یه و تحلیل قرار دهم. بنابراین آنچه را 
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ر، بر ام، با تحقیق و تفّک که بدان دست یافته
ام، اساِس دالیِل متقن و محکم به دست آورده

گونه که هیچ ش  و تردیدى در آنها ندارم به  ای 
 «و ج ِو باورهاى قطعی و صد در صِد من است.

کالم، فقه  آرى، نمونۀ بارِز آزاداندیشِی او در 
کافی  و تاری ، آثاِر تحقیقی اوست. در این باره 

کتاِب  که  پژوهشی »، «مجموعه مقاالت»است 
قضاوِت زن »و « جدید در چند مبحِث فقهی

گیرد.« در فقِه اسالمی  مورِد مطالعه قرار 

 استقالِل علمی. 8
بارزترین ویژگِی این استاِد نامدار، استقالِل 

ستیزى دیشی، ُخرافهعلمی اوست. اصواًل آزادان
هاى علمی، نشدن در مقابِل چهره و مرعوب

منبعث از استقالِل علمی است. او آنچه را 
خوانده بود، خوب و عمیق و ُپخته خوانده بود و 

ُک  کرده بود به ُعمق و  نِه در هر مسئله که تحقیق 
کاره رها آن رسیده بود. او هیچ تحقیقی را نیمه

بی به حقیقت ایکرد، و در راِه دستنمی
ایستاد. طبیعی است ُچنین ای باز نمیلحظه
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کّدِ محّققی که دستاوردهاى تحقیقی اش را با 
یمین و َعَرِق َجبین به دست آورده و در تماِم آنها 
راِه استدالل و اجتهاد را پیموده و ج ِو باورهاى 

اِت او شده است، هرگز با تهدید و قطعی و یقینّی 
 نها را از دست نخواهد داد.تطمیع، آ

ــــــزى َزرش ی ــــــاى ر ــــــد چــــــو در پ  موّح
 چـــو شمشـــیر هنـــدى َنهـــی بـــر ســـرش
کـــــس  هـــــراس و امیـــــدش نباشـــــد ِز 

ـــر ـــس ب  ایـــن اســـت بنیـــاِد توحیـــد و ب
 

کارهاى نیمه تمام و تحقیقاِت َابتر و او به 
کاِر نارسا َوقعی نمی گر در مسیِر  نهاد و ا

د با صراحِت شتحقیق، سؤالی از او مینیمه
دانم! زیرا تا خود در گفت: نمیتمام می

رسید آن را براى دیگران ای به یقین نمیمسئله
کننده، کرد و در صورِت اصراِر پرسشبیان نمی
گفت: هنوز در این باره تحقیق تنها می

گفتهنکرده  اند. ام، ولی دیگران ُچنین و ُچنان 
پس از احراِز یقین و اطمینان  استاد صالحی 

در مسائِل مورِد بحِث خویش، با ُجرأت و 
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کرد و آرای دیگران را شهامِت تمام آن را بیان می
گونه موارد داد و در اینمورِد نقد و نقض قرار می

هیچ مصلحتی او را از بیاِن حقیقتی که بدان 
داشت. در بیاِن مسائِل دست یافته بود باز نمی

وى کمتر کسی چون او با کماِل علمی حوز
کرد. بیاِن قاطِع او، ریشه شهامت اظهاِر نظر می

 در استقالِل علمِی توأم با ایماِن او داشت.

ى و استقبال از منطِق صحیححّق . 9   پذیر
، هرگاه سخِن درست و استاد صالحی

مستدّلی را در ضمِن مباحِث علمی از کسی 
پذیرفت و به د پس از بررسی، آن را میشنیمی

ترین اگرچه از کوچ  ،دهندۀ آنتشویِق ارائه
پرداخت. و اگر کسی با بود میشاگرداِن درسش می

شد در اظهاِر نظریۀ تر بر او چیره میدالیِل َقوى
طرِن مقابل و بیاِن علنی آن براى شاگردان تأخیرى 

ذیرفت و بارها تذکر پداشت و آن را میروا نمی
داد که تابِع دلیل باشید نه مرعوِب استاد و یا می

شخصیِت علمی و اجتماعی افراد. چه بسا 
ها بر اذهان نظرّیات دانشمندانی بنام که سال
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حاکم بوده ولی سرانجام باطل اعالم شده است؛ 
همچون نظریۀ َبطلمیوس که حدوِد دو هزار سال بر 

َفَلکی حاکم بود و همه را تحِت  اذهاِن دانشمنداِن 
سیطرۀ خود قرار داده بود، ولی سرانجام معلوم شد 

 که هیچ مبناِى علمِی استوارى نداشته است. 
نمونۀ دیگر، عظمِت فقهِی شیِ  طوسی 

ها اذهاِن فقیهاِن بعد از او را است که سال
گونهتحت ای که همگان در الّشعـاع قرار داد، به 

رفتند، ولی های او پیش میتداللچارچوِب اس
باِب جدیدى در « ابن ادریس»بعدًا کسانی چون 

ُگشودند و به تدریج از تقلید رهیدند.  اجتهاد 

 نویسینویسی اّما ُپختهکم. 10
نویسی ، اندکهای بارِز استاد صالحیاز ویژگی

َحجیم و  زیادنویسیبا کیفیِت باال بود نه 
محتوا. حجِم آثار او نسبت به بسیارى از بی

نویسندگان اندک است اّما با محتوایی غنّی و 
 سرشار از تحقیق و دّقت همراه است. 

ربط و یا در تماِم آثاِر او هیچ مطلِ  زائد و بی 
ارزش وجود ندارد. کلمه به لّفاظی ُپرحجم و کم
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از روى تأّنی و شده و های او حسابکلمۀ نوشته
تأّمل است. این حقیقت را تنها کسانی 

کتابدرمی های او را به دّقت خوانده و یابند که 
کرده باشند. او همیشه به  با آثاِر دیگران مقایسه 

 اندیشید نه کّمیت و حجیمکیفیِت نوشتار می
کند  بودِن آن. در مقاِم نگارِش مطال ، بسیار 

ر و نوشت با تفّک یرفت اّما هر آنچه را مپیش می
چیزى را »گفت: تعّقـل همراه بود. بارها می

کند نه می بایست انتشار داد که َخلئی را ُپر 
ت بیفزاید. خاصّی های بیاینکه بر حجِم نوشته

کوشش کنید که در نوشتن ِصرفًا نّقال نباشید 
گر   بلکه خودتان اجتهاد کنید کتاِب ُپر  ا ی  

لئی ُپرکند و ای را که َخ محتواِى صد صفحه
ِگرهی از مشکالِت علمی بگشاید، ارائه دهید، 

کتاِب ُپرحجم و بی محتواست بهتر از صد جلد 
 «های کتابخانه را اش ال نماید.که قفسه

 هایش ُپختهدر تماِم نوشته استاد صالحی
نویسی بدوِن نویسی همراه با تحقیق را بر زیاده

ای پیِش پاِى اهِل و شیوهتحقیق ترجیح داده 
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 تحقیق نهاده که کاماًل َبدیع و منحصر به او است. 
گوناگوِن تحقیق براى کسانی که شیوه های 

کنند، در علوِم حوزوى و دانشگاهی را دنبال می
که او شیوۀ خاّص خود را دارد  کاماًل روشن است 

َمنهج »و به تعبیِر دیگر در این باره صاحِ  
نچه را نوشته، هم عاقالنه است. او آ« جدید

است و مدّققانه و هم ادیبانه و در عیِن حال، 
گریزانه، و سرشار از عّفِت ستیزانه و ُخرافهباطل

، آزاد ، استقالل در علمقلم، سالمت در نقد
 نویسی است. اندیشی، زیبانگارى و ُپخته

که نام و یاِد این فقیِه   به همین جهت است 
گِر ، مفّسِر مدّقق، ادیِ  َاری  و تحلیلنواندیش

های علمیه براى عمیِق تاری ، بر تارک حوزه
همیشۀ تاری  خواهد درخشید و آثار ُپربهایش او 
را جـاودانۀ تاری  خواهد ساخت. آرى، اگر 

در آستانۀ پیروزى  ؟وضر؟مرحوِم امام خمینی
را به « فقیه عالیقدر»انقالِب اسالمی لقِ  

دادند. مرحوِم شهید  اهلل الُعظمی منتظرىآیت
ای لقِ  ها پیش از آن طّیِ نامهسال مطّهرى



 63   _____________ آثاِر مکتوب

 
 

اهلل صالحی را به آیت« محّقِق عالیقدر»
 آبادى دادند و مقاِم علمی او را ُستودند.نجف

هیچ شدم که بیبر او وارد می من هرگاه 
کاِر علمی خود را پیش می ُبرد جویاى نام و نانی، 

و تنها در صدِد تبییِن حقایِق ناِب واالى دیِن 
مبیِن اسالم است و بس، این شعر در ذهنم 

 شد:تداعی می
 در َسبویی نهفته دریایی

کنجی َخ یده دنیایی  یا به 
ضل و امروز هم که شاهِد رحلِت آن مجمع ف 

و فضیلت هستیم، او را مصداِق این شعر 
 دانم:می

        از ُشماِر دو چشم، ی  َتن کم
 َوز ُشماِر ِخَرد، هزاران بیش

 توب کآثاِر م
بر اساِس تاریِ   آثاِر قلمی استاد صالحی

 نگارِش آنها عبارتند از:
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 مجموعه مقاالِت حقوقی، تاریخی و اجتماعی .1
اثر، مجموعۀ چهارده مقالۀ جال  و  این

خواندنی است که سیزده مقالۀ آن پیش از 
در  1345تا  1338های انقالِب اسالمی در سال

« مکتِ  اسالم»و مجّلۀ « مکتِ  تشیع»نشریۀ 
چاپ و انتشار یافته و مقالۀ اخیِر آن پس از 
پیروزى انقالِب اسالمی به دعوِت شوراى مرکزى 

در « مفهوِم وحدِت اسالمی»ائّمۀ جمعه دربارۀ 
 نگارش یافته است. 1363ساِل 

عناویِن مقاالت به ترتیِ  تاریِ  نگارش 
 عبارتند از:

 ( 1338. رابطۀ حقوق و اخالق )سال 1
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 ( 1339در بستِر شهادت ) . علی؟ع؟2
مردى که دنیا او را نشناخت  . علی؟ع؟3

(1340 ) 
 ( 1340بانوى نمونه ) ؟اهع؟. فاطمه4
  1340 عهدى علی؟ع؟. عیِد غدیر یا والیت5
 ( 1340. ی  امتیاِز روشِن قرآن )6
کناِر پدر )7  ( 1340. بانوى مهربان در 
 ( 1341. مقایسۀ تواریِ  قرآن با ُکتِ  عهدین )8
 ( 1341. ی  نیروی مرموز )9
 ( 1342ای از سیاسِت خارجی اسالم )وشه. گ10
کرد؟  . چرا علی؟ع؟11 زمامدارى را قبول 

(1343 ) 
 ( 1343قاتِل خود را بیدار کرد؟ ) . آیا علی؟ع؟12
. آیا اسالم دیِن خون و شمشیر است؟ 13

(1344 ) 
 ( 1363. مفهوِم وحدِت اسالمی )14

االت، نکاِت بدیع و هر چند در همۀ این مق 
حائِز اهّمیت کم و بیش وجود دارد اّما در دو مقالۀ 

مفهوِم »و « قاتِل خود را بیدار کرد؟ آیا علی؟ع؟»
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برانگیزترى تر و سؤالِنکات بدیع« وحـدِت اسالمی
ای را نیز به دنبال داشت، که سر و صداى عّده

واند آن استاِد محّقق را وجود دارد ولی نقدى که بت
در ارائۀ نظرّیات جدیدى که در این دو مقاله 
َعرضه داشته، متقاعد و ُمجاب سازد، َعرضه 
نگردیده است و سر و صداها بیش از آنکه با دلیل 
و ُبرهان توأم باشد با ناسزاگویی به نویسنده و فشار 

 بر ناشِر چاِپ آن همراه بوده است.

 
 تفسیِر سورۀ یوُسفجماِل انسانیت یا  .2

نظیر و از جهاتی این تفسیر که در نوِع خود کم
، تفسیرى روان، تحلیلی، انتقادی، نظیر استبی

اخالقی و اجتماعی از سورۀ مبارکۀ یوُسف 
از  1343است. پس از چاِپ نخسِت آن در ساِل 



 67   _____________ آثاِر مکتوب

 
 

طرِن دولِت طاغوت توقیف شد ولی چاِپ دوم 
ئه شد و در چاِپ و سوم به صورِت مخفیانه ارا

چهارم با حذِن بخشی از مقّدمۀ کتاب و 
کلماتی که خوشاینِد طاغوتیان نبود، چاپ شد و 

های بعدى آن بعد از پیروزى انقالِب چاپ
 گردید.اسالمی به صورِت کامل روانۀ بازاِر کتاب

در این تفسیر، تسّلط و  استاد صالحی 
ی خود را در علِم تفسیر، همراه با احاطۀ علم

ای که ویژۀ خوِد ایشان است، به َمنّصۀ شیوه
ظهور رسانده است. در این کتاب، نکاِت 
علمی و فّنی ــ که بیشتر جنبۀ نقِد آرای ُشمارى از 
 مفّسران و َطرِد احادیِث مجعول و بررسی توراِت 

او در دو کنونی را دارد ــ در پانوشت آمده است. 
مورد برخالِن همۀ مفّسراِن شیعه و سّنی نظر 

 داده است: 
ع>یکی در تفسیِر آیۀ  َِسب ْ ِݩݧُِبِ ݨُِْسنِ ِݭݭ  رِ ِلٰات  

ض ْ رَِِخ ُ َِوُاخ َ
ِیِ    <...ٰاب  سٰات  

 ِ>و دیگرى در تفسیِر آیۀ 
ن   ُدِݣݣݣَلاَِِِیا  ݧُِِݨَِحیِ رِ ِج   ِی  ِوُسف َ

...>  
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در ی  مورد بر خالِن همه مفّسران، نظِر و 
نویسندۀ تفسیر المنار رشید رضا را در تفسیِر آیۀ 

ْت ِبِه َو َهّمَ ِبها...» تأیید کرده است و « َو َلَقْد َهّمَ
در سه مورد برخالِن قوِل مشهوِر میاِن مفّسران 

 نظر داده است. 
ر>اّول: در تفسیر آیۀ  َِوس َ مُِهِݨِِْوݦݩݩَ َ ب  ݧَِی   ِݧ ِِن   خ ْس  َ   <...ب 

َاب>دوم: در تفسیِر آیۀ  َ ِْف  ݧِٰسݧ ݧ ݧ ِِبُهِݧ ِب ِْالس  َ ْكرَِِطٰان ُ ِذ  
ݭݭِ رَِ ݫ ݧ    <...ݫ ِهیݫ

ِ>سوم: در تفسیِر آیۀ  رَِومٰا  َ ِ ُای  ِݨݨ  ِڡݧ ݧِْی َِِئ ُ ِس  ݩݩݩݩ ِ٭ی 
ِِݦݦݦݩ ن  َ َسِݩ  َِالبِا  ِڡ ْ

َِلَاݡم ݧ  ݢرٰاِݨݨݧ ݢ ِِݥه ِ ݩَ ء  و  الس ُ  . <...ی  
این کتاب با قلمی روان و نگارشی دلپذیر از 

نگارى به زباِن فارسی ترین تفاسیِر ت ُپرجاذبه
دربارۀ سورۀ یوُسف است که در آن جاذبۀ قلم با 

 یخته است. زیبایِی نقد به هم درآم
یکی از عالماِن فاضِل اهِل سّنت، پس از 

العاده نیکو خواندِن این تفسیر، آن را اثرى فوق
ای وقِت تو خوش  دانست و در پایاِن آن نوشت:

 که وقِت ما کردى خوش!
، و تهران این اثر بارها از سوى چند ناشر در قم 
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 چاپ و انتشار یافته است.

 
 شهیِد جاوید. 3

به  در این اثر، فلسفۀ قیاِم امام حسین؟ع؟
گرفته  ــ تحلیلی مورِد بحث قرار  صورِت تحقیقی 

در نگارِش  ای که استاد صالحیاست. شیوه
کار برده اند در نوِع خود َبـدیـع و این کتاب به 

در این کتاب  پسند است، به تعبیِر دیگر اوعقل
در « شیوۀ عاطفی»را جایُگ ین « شیوۀ عقالنی»

 نموده است.  بررسی قیاِم امام حسین؟ع؟
را در  و شیـ  طـوسـی او نظـِر سید مرتضـی 

کاِر خود قرار داده « تلخیص الّشافی»کتاِب  سوژۀ 
فته که هدِن قیاِم امام و به این نتیجه دست یا

نه شهادت بلکه تشکیِل حکومِت  حسین؟ع؟
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اسالمی بوده است. هرچند شهادت آرزوى آن 
حضرت بوده ولی هدِن او از این َحَرکِت 
اصالحی، در نهایت تشکیِل حکومِت اسالمی بر 

بوده  و علی؟ع؟ مبناى حکومِت رسوِل خدا؟ص؟
پیروزى نظامی براى امام، »نویسد: است. او می

مطلوِب درجۀ ی  و ُصلِح شرافتمندانه مطلوِب 
درجۀ دو و شهادت، مطلوِب درجۀ سه بوده 

گونه فّعالیتی شدن هیچاست... ولی براى کشته
نکرد بلکه این ُعّماِل حکومِت ضّدِ اسالم بودند 

نین خسارِت که فرزنِد پی مبر را کشتند و ُچ 
 «ب رگی را بر جهاِن اسالم وارد ساختند.

شامِل پنج بخش و « شهید جاوید»کتاِب  
های آن عبارتند ی  خاتمه است. عنواِن بخش

ِت قیام، مراحِل قیام، هدِن از: علِل قیام، ماهّی 
 قیام، نتایج و آثار. 

کتاب تاکنون نزدیِ  بیست بار چاپ و  این 
های جدید آن چاپ انتشار یافته و در

گاه پاس  »ای تحِت عنواِن ضمیمه نقِد شهید آ
ُگلپایگانیاهلل آقاى لطفبه آیت به « اهلل صافی 
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، تقریِظ آن اضافه شده است. در آغاِز کتاب
گردیده  چند َتن از ُعلمـاى معاصـر بر آن َدرج 

اهلل حسینعلی آنهـاست: آیتاست که از جمله 
 اهلل سید، آیتاهلل علی مشکینی، آیتمنتظرى

، عاّلمه محّمدتقی ابوالفضل مجتهد زنجانی
 . ، استاد احمد آرامجعفرى

سر و صـداهاى فراوانی را سب  این کتاب  
کتاب نوشته   گردید و در رّدِ آن بیش از سیزده

گونه انگیزترین و ای که بحثشد به 
توان را می  ترین کتاب در تاریِ  معاصرجنجالی

کدام از نقدها دانست اّما هیچ« شهیِد جاوید»
نتوانست نویسندۀ آن را قانـع و ُمجـاب سازد. 

کتاِب بدین جهت به عمدۀ آنه ا جواب داد که 
نگاهی به حماسۀ حسینی »و « عصاى موسی»

 اند.از آن جمله« شهید مطّهرى
کتاب در ساِل   پس از تألیف و نگارِش این 

های همراه با جار و جنجال در بحث 1349
گونه قم ۀحوزۀ علمی ای دا  بر سر این کتاب به 

را   و مساجد و منابرشد که محافِل علمی 
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الّشعاِع خود قرار داد و ساواک هم براى تحت
کوبیدِن  ؟وضر؟تضعیِف پیرواِن امام خمینی و 

و دیگر حامیاِن امام، به ایجاِد  اهلل منتظرىآیت
را استاد  اختالن دامن زد. شـرِح این مـاجـرا

کتاِب نجف صالحی توطئۀ شاه بر »آبادى در 
 اند.با اسناِد الزم یادآور شده« ضّد امام خمینی

 
 پیراموِن نظِر دکتر شریعتی دربارۀ شهید جاوید .4

ای است در هشتاد صفحه این اثر، کتابچه
به قطِع ُرقعی که بعد از انقالِب اسالمی در آذر 

تحریر یافته است. در این کتاب،  1359ه ما
ُخّطَ »ضمِن تفسیـِر خطبۀ  استاد صالحی

در  به نقِد عالمانۀ نظر دکتر علی شریعتی« الَموت
کتاب تحِت عنواِن  ُنه  بند پرداخته و در پایاِن 
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  دیدگاِه دکتر « ی  نکتۀ اخالقی و ی  مقایسه»
دیدگاِه دو روحانی حوزوی مقایسه نموده را با 

 است.

 
ای سرُگشاده دربارۀ ُکنفرانِس طائف و نامه .5

 مسائِل مربوط به جنگ
ای است که در این کتابچه در واقع نامه

اهلل صالحی توّسِط مرحوم آیت 1359اسفندماه 
به رئیس وقِت مجلِس شورای  آبادینجف

 ی جناِب آقای هاشمی رفسنجانیاسالمی یعن
دربارۀ اعتراض به شرکت نکردِن ایران در 
ُکنفرانِس طائف در عربستاِن َسعودی نوشته 
ُکنفرانسی  کتابچه مربوط به  شده اگرچه این 
است که زمانش گذشته است ولی مطالِ  آن 
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تواند برای همیشه مورِد توّجه واقع شود و می
های بعد درسی از دیپلماسِی برای نسل احیاناً 

ای از مدیرّیِت صحیح و آموزه معقوِل قرآنی و
چگونگی مذاکره با دشمن و یا برخورد با 

 دشمنان به حساب آید.

 
 والیِت فقیه حکومِت صالحان .6

« خارِج فقه»این کتاب، فشردۀ بخشی از درِس 
در حوزۀ علمیۀ  1360ـ 61در ساِل  استاد صالحی

 است که پس از بحث و بررسی فراوان، با قلِم  قم
رواِن او نگارش یافته و دوبار چاپ و منتشر شده 
است. اساِس بحِث او در این اثر، ضرورِت تشکیِل 

ترین و مدیرترین فرد از حکومت و انتخاِب الیق
طرِن مردم به عنواِن رهبر به ُحکِم عقل است. و 
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مّس  او به روایات از باِب ارشاد به ُحکِم عقل و ت
تأیید و تثبیِت آن است، نه اینکه اثباِت والیِت 
فقیه مّتکی به اخبار و روایات باشد. در میاِن 

فقیه نگارش هایی که در موضوِع والیِت کتاب
 ترین آنهاست.یافته، این کتاب عقالنی

 
ى ُغ . 7  ُلّو عصاى موسی یا درماِن بیمار

کتاب به هشت نفر از  استاد صالحی در این 
کتاِب  پاس  داده است. « شهید جاوید»ناقـداِن 

 ترتیِ  عناویِن جواِب نقدها ُچنین است:
ابوالحسن رفیعی  اهلل سیدـ پاس  به آیت1

  ق وینی
 محّمدحسین ـ پاس  به استاد عاّلمه سید2

  طباطبایی
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  اهلل آقاى زاهدى قمیـ پاس  به آیت3
و  اهلل محّمد فاضلـ پاس  به آقایان: آیت4

  الّدین اشراقیشهاب
االسالم سید احمد َفهرى ــ پاس  به حّجت 5

 جانیزن
االسالم محّمدمهدى ــ پاس  به حّجت 6

  مرتضوى
  االسالم رضا استادىــ پاس  به حّجت 7
اهلل اهلل حاج شی  لطفــ پاس  به آیت 8

ُگلپایگانی   صافی 
کتا  با ناِم ُمستعاِر  1352ب، پیش از ساِل این 

چاپ شد اّما « عبداهلل مظلوم»نویسنده یعنی 
هاى پیش از صحافی، عوامِل ساواک، ُفرم

شدۀ آن را با قدرِت اسلحه از چاپخانه چاپ
خارج و آن را خمیر کردند. سرانجام، در ساِل 

امید »اِت جلد از سوى انتشار 5000در تیراِژ  1380
انتشار یافت و مورِد استقباِل اهِل  در تهران« فردا

مطالعه واقع شد. در این کتاب ثابت شده است 
دانند که امام از غی  همان قدر می  و که پی مبر 
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گاهشان کرده است نه بیش از آن  .خدا آ

 
 توطئۀ شاه بر ضّدِ امام خمینی. 8

کتاب، شرِح توطئۀ  محور اصلی این 
است و در  ماندۀ شاه بر ضّدِ امام خمینیعقیم

هایی که ساواک دربارۀ قتِل آن دربارۀ حیله
و جریاناِت مربوط به  آبادىمرحوم شمس

کتاِب  که بر سِر   ایجاد« شهیِد جاوید»جنجالی 
گونۀ مفّصل و مستند بحث شده و  کرده بود، به 
که بیانگِر نقِش ساواک در ایجاِد  اسناد و مدارکی 
فتنه و غائلۀ آن روزهاست، افشا گردیده است. 

گونه ای معّرِن بخشی از حوادِث تاریِ  این اثر به 
مربوط به انقالِب اسالمی و َسندى قابِل توّجه 

های تاریخی هَعرصۀ ریش براى تحلیلگراِن 
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 انقالِب اسالمی است.

 
ى. 9  نگاهی به حماسۀ حسینی استاد مطّهر

این کتاب، نقدى عالمانه و محقّقانه بر 
حماسۀ »به ناِم  کتاِب سه جلدى شهید مطّهرى

است. این اثر عالوه بر ُعمِق مطل  و « حسینی
ُگستردگی دامنه در موضوعاِت  دارىمحتوا از 

مورِد بحث برخوردار است. در واقع نویسندۀ آن 
که توأم با احتراِم فراوان به  بهترین شیوۀ نقد را 
شخصیِت علمی شهید مطّهرى است در پیش 

تواند درسی بس گرفته است. ُچنین روشی می
آموزنده براى همه نقدنویسان و نّقاداِن 

گوناگون باشد. استاد صالحیعرصه در  های 
اگر عاِلمی در »اند: مقّدمۀ کتاب یادآور شده
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ای نظِر عاِلِم دیگر را نقد کند این به مسئله
معناى آن نیست که آن دو عاِلم در دو صف 
هستند و در مقابِل هم قرار دارند و بیِن آن دو 
معارضه و کدورت وجود دارد بلکه به معناى این 

این مسئله متفاوت است که اجتهاِد آن دو در 
های گونه بحثاست و طبیعی است که در این

گیرد نه علمی دلیل در مقابِل دلیل قرار می
 «عـاِلمـی در مقابِل عالِم دیگر.

او انگیزۀ نگاشتِن این نقد را ُچنین بیان 
حماسۀ »پس از انتشاِر جلد سوم »کند: می

ی  بار همۀ آن را با دّقت خواندم و « حسینی
یافتم آن شهیِد ب رگوار در طوِل چندین ُچنین در

کتـابی را دربارۀ امام حسین؟ع؟  سال هر وقت 
هایی به سرعت و به طوِر اند یادداشتهخواندمی

اند که بعدًا به آنها مراجعه نوشتهابتدایی می
های ابتدایی بعضی از کنند... در این یادداشت

کتاِب برداشت « شهیِد جاوید» های سطحی از 
وجود دارد که مطابق با واقع نیست و 

هایی به این جان  داده شده است که نسبت
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برخالِن حقیقت است... در اینجا اگر من 
گناه است و واج  است  خاموش بنشینم 
حقیقت را بگویم و براى بیاِن واقع و براى ثبت در 

کردِن نوشتۀ معّظم  تاری  چاره َله ای ُجز نقد 
جان  براى و این اّولین انگیزۀ این نداشتم

نوشتِن این نقد بوده است که مرا به ُحکِم عقل و 
َشرع ُملزم نموده که حقیقت را بگویم و از آن دفاع 
کنم و این پاسِ  من است به کسانی که ممکن 
است بگویند: آیا با وجوِد این همه مشکالت و 

نه گومسائِل اجتماعی حاال وقِت نوشتِن این
 « مطال  است؟

گـر چه در اصـل، منظـوِر »افـزاید: آنگاه می  ا
حماسۀ »جان  فقط بررسِی ُمجّلِد سوم این

شهید »جاهایی که به آن هم فقط آن« حسینی
شود بوده است ولی پس از مربوط می« جاوید

مطالعه و بررسی ُمجّلِد سوم الزم دانستم ُمجلِد 
که از را نیز « حماسۀ حسینی»اّول و دوم 

های شهیدمطّهرى در موضوِع قیاِم سخنرانی
بوده است، بررسی کنم چون  امام حسین؟ع؟
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هایی بوده ها بر مبناى همان نوشتهسخنرانی
کتاِب م بور را تشکیل  است که ُمجّلِد سوم 

حماسۀ »دهد و پس از بررسی هر سه ُمجّلد می
ا فقـط بـه مـواردى الزم دانستم بحـث ر« حسینی
شود منحصر مربوط می« شهیِد جاوید»که به 

نکنم بلکه موارِد دیگرى را نیز که نقد الزم دارد 
مورِد بحث قرار دهم... نقِد این موارد از این 
جهت ضرورت داشت که بسیارى از افراد 

خوانند می« حماسۀ حسینی»مطالبی را که در 
گُ به عّلِت ُشهرت و شخصّی  مان ِت صاحبش 

کنند همۀ آنها صد در صد صحیح است و می
های خود به ها و نوشتهگاهی آنها را در سخنرانی

کنند بدوِن اینکه بتوانند دیگران منتقل می
 «صحیح را از غیِرصحیح ُجدا کنند.

یا « خاتمه»بخِش پایانی کتاب که عنواِن  
 های ایناختصاص به پیام یا پیام دارد« مؤّخره»

کّلی کتاب از آغاز تا »نقـِد مبسوط دارد:  پیاِم 
ها و ها و نوشتهانجام این است که ما باید گفته

های خود را در مورِد تاریِ  امام باورها و تحلیل
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های ب ر  و تبلکه همۀ شخصّی  حسین؟ع؟
کنیم نه تقلید و نه  الهی بر مبناى تحقیق استوار 

گفته و نوشتهاعتماد ب  «اى.ه هر نقل و هر 
در این  انصان این است که استاد صالحی 

نظیر، حّقِ مطل  را نظیر بلکه از جهاتی بیاثِر کم
کرده و از جاّدۀ عدل و انصان  به َنحو َاحسن َادا 

از راِه استدالل این  خارج نشده است و چون او 
کرده و به شیوۀ  اجتهادى به نتایج مورِد راه را طّی 

نظر خویش رسیده است اگر احیانًا کسانی نظرى 
پسندند الزم غیر از نظِر او را دارند و آن را نمی

است از راِه اقامۀ دلیل وارد شوند و به شیوۀ 
اجتهادى نظِر او را نقد کنند نه اینکه مخالفت با 
نظرّیات او جنبۀ تقلید از این و آن و پیروى 

گروه خاّصی داشته باشد.کورکورانه   از جناح و 
در نگارِش این کتاب، رنِج  استاد صالحی 

فراوانی برده است اّما رنجی که در دوراِن 
جمهورى اسالمی از توقیف و خمیرکردِن چاِپ 

تر بود. کاهنخسِت آن ُبرد به مرات  بیشتر و جان
که با هم سرگرِم گفت بودیم سخن از وگو ی  روز 
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عّلِت مصادرۀ کتاب به میان آمد، با آه و افسوِس 
من و دکتر  ی  روز در تهران»معنادارى گفت: 

مهماِن یکی از دوستاِن  جعفر شهیدى سید
کتاب را  مشترک خود بودیم. اّتفاقًا کسی که این 
ر به دستوِر او توقیف و مصادره و سپس خمی

کرده بودند نیز در آن جلسه حضور داشت. من 
ام در ُپرسی، یادى از دوراِن تبعیدىپس از احوال

تویِسرکان نمودم که آن زمان او به مالقاتم آمده 
کتاِب  گفتم: فالنی! این  بود. سپس َنرم َنرم به او 
که با مجّوز ادارۀ ارشاد چاپ شده بود، شما  من 

ون دستوِر توقیف و مصادرۀ آن بر اساِس کدام قان
را صادر کردید؟ او گفت: ما خودمان فوِق 
قانونیم! من نگاِه معنادارى به او کردم و دیگر 

 چیزى نگفتم. آرى؛
   شرِح این هجران و این خوِن جگر

 «این زمان بگذار تا وقِت دگر
کتاب پس از د ه سال ولی سرانجام این 

توقیف، در زماِن ریاست جمهورى جناِب آقاى 
چاپ شد و با استقباِل  محّمد خاتمی سید
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خود  اهِل مطالعه مواجه شد. استاد صالحی
کتاب می نگاهی به حماسۀ »نویسد: دربارۀ این 

ِت من ، از جملۀ تألیفاحسینی استاد مطّهرى
که بیش از تألیفاِت دیگر براى آن زحمت  است 

که از آن کشیده ام و یکی از تألیفاتی است 
خشنودم و انتظار دارم طالباِن حقیقت آن را با 
کتاِب م بور پس از انتشار، مورِد  دّقت بخوانند. 

که در ی  سال استقبال واقع شد به طورى 
یکی  دوبار چاپ شد و بعضی از ُعلما از جمله

از روحانیوِن اراک آن را تا سر حّدِ اعجاب 
کرد. من طالباِن حقیقت را از خواندِن  تحسین 

 « دانم.نیاز نمیآن بی
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وهشی جدید در چند َمبحِث فقهی. 10  پژ
این اثر از جمله آثاِر بدیع و محّققانۀ آن 
محّقِق نامدار در ُشمارى از مسائِل فقهی است 

به شیوۀ روان و استداللی به  که تماِم مباحِث آن
رشتۀ تحریر در آمده است. این کتاب در پنج 

 فصل با عناویِن زیر تنظیم یافته است:
فصِل اّول؛ ی  بحِث اجتهادى در طهارت و 

 نجاست 
 فصِل دوم؛ اجتهاِد بسته و اجتهاِد باز 

کّر   فصِل سوم؛ بحثی دربارۀ َاخبار 
ــ  7فصِل چهارم؛ مربوط به کمیسوِن 

 حقیقات ت
 فصِل پنجم؛ بحثی مقّدمی دربارۀ طهارِت کافر 

کتـاب، نمونۀ   فقِه »مطـال  و محتـواى این 
پژوهان براى فقه« الگویی اجتهادى»و « پویا

های علمیه است. این اثِر ارجمند در جواِن حوزه
گونه ای یادآوِر نظرّیات فقیهـانی نوآورِى فقهی به 

 ابن»(، 4)قرِن « ـانیَعقیـل ُعمابن ابی»چون 
)قرِن « سید مرتضی»(، 4)قرِن « ُجَنیـد ِاسکـافی
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 ( است.6)قرِن « ابن ادریس»( و 4

 
البیان به های خیالی در تفسیِر َمجمعحدیث .11

ى  همراِه چهار مقالۀ تفسیر
مبحِث دقیِق قرآنی به این کتاب، شامِل پنج 

 است:ترتیِ  زیر 
های خیالی در تفسیِر مبحِث اّول؛ حدیث

 البیان مجمع
مبحِث دوم؛ ُحکِم ُاسراى جنگی در قرآن و 

 نقِد سخناِن مفّسران 
و نقِد سخناِن « َرفث»مبحِث سوم؛ تفسیِر آیۀ 

 مفّسران 
مبحِث چهارم؛ دو ن ول براى قرآن یا ی  

 در المیزان  ن ول؟ و نقِد سخِن عاّلمۀ طباطبایی
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مبحِث پنجم؛ تفسیِر آیۀ ُمحاربه و احکاِم 
 فقهِی آن 

ای که مؤّلِف محّقق گانهدر تماِم مباحِث پنج 
های تفسیرى همراه با تحقیق و نوآورى انجام داده

 تّتبِع فراوان در آنها آشکار است. کسانی که اهِل 
تفسیرند پس از مطالعۀ این کتاب درخواهند 

« تدّبر در قرآن»یافت که این اثر، مصداِق بارِز 
است. تدّبرى که شیوۀ تفسیِر قرآن با قرآن را همراه 
با بررسِی روایاِت مربوط بدان و نّقادِى سخناِن 

دهد و روِش مفّسران را به درستی آموزش می
 آموزد.نگرى در قرآن را به خواننده میَژرن

 
 آبادینجف مرحوم استاد صالحی
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 جهاد در اسالم .12

کتاب، محصوِل درس خارِج »های این 
بر  ؟حر؟ در حوزۀ علمیۀ قماستاد صالحی« فقه

کتاِب الجهاد  « شرایع االسالم»اساِس متِن 
که مّدت محّقق حّلی ها به طول است 

جان  به انجامید. تمامی این دروس را این
نوشتم و پس از پایان هر درس طوِر خالصه می

کاِسِت درسی  از  را  آنها  مجّددًا  روى نواِر 
کامل می هایی نیز کردم و پانوشتبازنویسی و 

جهاد،  اف ودم. پس از اتماِم مباحِث بدان می
گفتند: می خواهم مطالِ  استاد صالحی 

گونه که قابِل استفاده دروِس جهاد را به  ای 



 89   _____________ آثاِر مکتوب

 
 

کنم و آن را به  براى همگان باشد بازنویسی 
کتابی به زباِن فارسی َعرضه نمایم. به  صورِت 
همین جهت مجموِع تقریراِت درس را از من به 
کتاِب  گرفتند و بر اساِس آن،  عنواِن امانت 

را ُمجّددًا به قلِم شیوا و روان « ر اسالمجهاد د»
پسند نوشتند و به با سب  استداللی و عقل

که پس از چاپ و  انتشاراِت نشِر نی سپردند 
گشت. انتشار با استقباِل اهِل تحقیق مواجه 

که در نوِع خود  این اثِر فقهی ــ اجتماعی 
چهار نظیر است، در نظیر و از جهاتی بیکم

 است:فصل ارائه شده 
 ـ فصِل اّول؛ اصل جنگ است یا ُصلح؟1
 ـ فصِل دوم؛ جهاد با ُب اة 2
 ـ فصِل سوم؛ ُاسراى جنگ 3
 ـ فصِل چهارم؛ غنایم جنگ 4
در این کتاب، ضمِن تفسیِر دقیِق آیاِت  

کریم دات ، آیاِت ُمطلقات بر ُمقّی جهاد در قرآن 
مورِد  های پیامبِر اکرم؟ص؟گردیده و جنگ حمل

گرفته و این نتیجه به دست آمده که  بحث قرار 
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دفـاعی بوده  هاى رسوِل خدا؟ص؟همۀ جنگ
« َانفال»، «غنایم»است نه ابتدایی. آنگاه مفهـوِم 

گرفته و سخناِن مفّسر« َفیء»و  ان مورِد بحث قرار 
باره به شیوۀ و فقیهاِن شیعه و سّنی در این

گرفته است و  نیکویی مورِد نقد و بررسی قرار 
با بحثی دقیق و عمیق در مفهوم « کتاِب جهاد»
 به پایان رسیده است.« القربیذى»

 
 ُغُلّو؛ درآمدى بر افکار و عقایِد غالیان در دین .13

در این اثر، پیرواِن مذاهِ   استاد صالحی
َروى در اسالمی را دعوت به اعتدال و میانه

َروى اندیشه و عمل نموده و آنان را از هرگونه زیاده
و افراط و تفریط در عقاید و عمل برَحَذر داشته 
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است. این کتاب، در موضوِع خود اثرى ُپرجاذبه 
و قابِل استفاده براى همۀ طبقاِت اهِل مطالعه 

کتاب در دو فصل است . مطال  و محتواى 
 تنظیم یافته است:

 فصِل اّول؛ ُغُلّو ی  َجَریاِن فکرى انحرافی. 
  شوم. فصِل دوم؛ مثّلث

در فصِل اّول به جریاِن ُغُلّو در میاِن مذاهِ  
پرداخته و در فصِل دوم، غالیاِن سّنت  اهِل 

ذکِر مذهِ  شیعه را بر ُشمرده و در هر ی  به 
هایی از ُغُلّو در گفتار و نوشتاِر سه دسته از نمونه

غالیان پرداخته است و آنان را مثّلِث شوم 
 نامیده است که؛

 اند. دستۀ اّول: دشمناِن ائّمه
 اند.طلباِن کامجو و َهرزهو دستۀ دوم: ِعشرت

دستۀ سوم: بعضی از دوستاِن افراطی 
 اند. دلباختۀ ائّمه

گروه مجموع ًا مثّلثی تشکیل این سه 
نامیده « مثّلِث شوم»دهند که نویسنده آن را می

آور و ضّدِ اسالم آنان براى است. زیرا آثاِر زیان
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جهِان اسالم بسیار شکننده و تل  بوده است. 
این کتاب یکی از آثاِر بسیار ارزشمندى است 
که جامعۀ ما امروزه بیش از هر زماِن دیگرى 

های آن است. گویییق و حّق نیازمنِد بیاِن حقا
های اخیر جریاِن به ویژه آنکه در سال

گویی و ُغُلّوَپردازى به ناِم دین و مذه  در ُخرافه
مراسِم مذهبی به وسیلۀ ُشمارى از مّداحان، بازاِر 

 گرمی پیدا کرده است.

 
ن در فقِه اسالمی همراه  .14 با چند قضاوِت ز

 مقالۀ دیگر
کتاب شامِل یازده مقالۀ تحقیقی در ای ن 

 است:موضوعاِت زیر 
 ـ قضاوِت زن در فقِه اسالمی 1
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 ـ اپوزیسیون در صدِر اسالم 2
با موازیِن  ـ تطبیِق قیاِم امام حسین؟ع؟3
 فقهی 
  ـ دو سؤال دربارۀ قیاِم امام حسین؟ع؟4
 فسیِر رمزى کع  األحبار ــ ت 5
 ــ بحثی در تفسیِر آیۀ موّدت  6
کتاِب  7 ــ نقِد نظریۀ دکتر علی شریعتی در 

 « شهادت»
 ــ تعّدِد زوجات در اسالم 8
 ای در قالِ  حدیث ــ افسانه 9
 ــ اقواِل ُعلما در علِم امام  10
کم11 کتابی ُپرحجمـ نقدى   حجم بر 
ِح تحقیق و در تمامی این یازده مقاله، رو 

جویِی نویسنده، به وضوح نمایان حقیقت
است. هدِن اصلی او در نگارش و تحقیِق این 
کتاب، ُمبّرا ساختِن دیِن مبیِن اسالم از هرگونه 
کامِل قرآن و  افکاِر انحرافی و ُخرافی و شناخِت 

طاهریِن او و پرهیز از و آل پیامبر؟ص؟سّنت 
کورکورانه در مسائِل اعتقادى هرگ ونه تقلیِد 
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 است.
اقواِل ُعلما »در میاِن مقاالِت م بور، دو مقالۀ  

کتابی نقدى کم»و « در علِم امام حجم بر 
ِت بیشترى دارند؛ به ویژه آنکه در اهمّی « ُپرحجم

مقالۀ دهم بحِث ُپرجاذبه و با اهمیتی دربارۀ 
به نقد و بررسی علِم اماِم معصوم َعرضه نموده و 

سخِن ُشمارى از مشاهیِر حوزوى پرداخته است 
که آِخرین اثِر مکتوِب آیت اهلل اّما مقالۀ یازدهم 

صالحی است و آن هم در ُبحراِن کسالِت ناشی 
اند؛ از سرطاِن معده به ُحکم ناچارى آن را نوشته

کتاِب ُپرحجم زیرا نمی خواستند که 
صفحه  608که در  ستادىاالسالم رضا احّجت

و  1349حاوى اعتراضات و انتقادهاى ساِل 
خوانان و جمعی از علماى حوزه و روضه 1350

است، « شهید جاوید»مّداحـان بر ضّدِ کتاِب 
جواب بماند. در عیِن حال در آِخرین تماّسِ بی

که با آن مرحوم داشتم، گفت:  من به »تلفنی 
که آقاى استادى تحِت عنوان خاطِر ک تابی 

ر نوشته دو تشّک « شرح حاِل کتاِب شهیِد جاوید»
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ر از خداونِد متعال که ُچنین دارم. ی  تشّک 
ر هم از توفیقی را به آقاى استادى داده و ی  تشّک 

آورى جناِب آقاى استادى که زحمِت جمع
را « شهیِد جاوید»مطالِ  متفّرقه مربوط به 

ر من از آقاى استادى به تشّک  کشیده است.
کتاِب ایشان را هر کس  جهِت این است که 

کتاِب من که بخواند ناچار می شود به اصِل 
است مراجعه کند و آن را نیز « شهید جاوید»

مطالعه نماید! در واقع آقاى استادى با این نقد به 
ای که آن را نوشته باشد به من خدمِت هر انگیزه

گـاه ب رگی کرده است و ن اخواسته و ناخـودآ
 «را تبلیغ کرده است!« شهید جاوید»کتاِب 

ای به ُلّ ِ در این نقد ُنه صفحه استاد صالحی
مطل  و اساِس نقِد آقاى استادى جوابی 

هفت »های او تحِت عنواِن عالمانه داده، جواب
به طوِر خالصه، مطالِ  نقِد آقاى « نقطۀ ضعف

ادى را به نقد کشیده است و مقاله را با نقِل است
و َجرح و تعدیِل  ؟وضر؟دو سخن از امام خمینی

 آنها به پایان ُبرده است.
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 تأثیِر روایات در تفسیر و فهِم قرآن .15

اردیبهشت  16بعد از رحلِت مرحوم استاد )
(، وارثیِن ارجمنِد آن مرحوم، مجموعۀ 1385

خطوطاِت چاپ نشدۀ تحقیقی و تألیفی م
سازی جهِت چاپ و نشر در ایشان را برای آماده

اختیاِر اینجان  قرار دادند و من نیز در طوِل 
بیش از دو ساِل تمام به تنظیم، ترتی  و 

های موجود پرداختم استخراِج تمامی دستنوشته
بندی، تصحیح و تحقیِق و آنها را پس از دسته

وقت و حوصلۀ فراوان، پس از الزم، با صرِن 
خوانی و در مرحلۀ حروفچینی، مقابله و نمونه

کامل، آمادۀ چاپ نمودم.  سازینهایت آماده
نخستین « تأثیِر روایات در تفسیر و فهِم قرآن»
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کتابی است که بعد از رحلِت آن مرحوم از 
مجموعۀ آثاِر مخطوِط ایشان تحِت عنواِن 

به « های قرآنیوهشــ پژ 1مجموعه آثاِر شمارۀ »
صفحه  260تصحیح و کوشِش اینجان  در 

تدوین و از طرِن انتشاراِت صحیفۀ ِخَرد در ساِل 
 منتشر شد. عناوین و موضوعاِت آن: 1391

 ـ سخِن مصّحح
 ـ بحثی در مفهوم متشابه و تأویل در قرآن 

ـ در بارۀ رسالۀ محکم و متشابه منسوب به 
  سّید مرتضی

 ــ نقِش روایات در تفسیِر قرآن  
  ـ سیری در داستاِن طالوت

 ـ تفسیر أنعمت علیهم در نگاِه روایی 
 ـ تفسیر ألم در نگاِه روایی 

آیه از سورۀ انسان، فضیلتی ب ر   10ـ تفسیِر 
 بیت اطهاربرای اهل

 ـ تأثیر ایمان در عمل 
 ـ تفسیِر آیۀ فاقتلوا أنفَسکم 

 درِس قرآنی برای جوانان ـ سی 
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 ترجمۀ قرآن کریم .16

این ترجمه با ویراستاری اینجان ، و توّسِط 
کویر به ساِل  چاپ و منتشر  در تهران 1394نشِر 

های ترین ترجمهشده است که در ردیِف دقیق
کریم نها به حساب تا کنون از نوِع تطبیقی آ قرآِن 

 آید.می
، به عنوان ترجمۀ 1395این ترجمه در سال 
 ممتاز شایستۀ تقدیر شد.

این ترجمه به صورِت صفحۀ مقابل و در 
ها دارای پاورقی است در انتها هم بعضی صفحه

صفحه درج شده  22سخنی از ویراستار در 
 است.
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کریم»ای از ترجمه 1385در ساِل  ا ب« قرآِن 
محورّیِت ترجمۀ مرحوِم صالحی از طرِن مرکز 
فرهنگ و معارِن قرآن توّسِط نشِر بوستاِن کتاب 

 منتشر شده بود. 

 
هایی از شوکراِن اندیشه )خاطرات و اندیشه .17

 (آبادیاهلل صالحی نجفآیت
مۀ با مقّد  این اثر به اهتماِم مجتبی لطفی

کویر در  431اینجان  در  صفحه توّسِط نشِر 
منتشر شده و شامِل عناوین ذیل  1395ساِل 

 است: 
 یاداشت و دیباچه

 های علمی دفتِراّول؛ توّلد، خانواده و فّعالّیت
 دفتِر دوم؛ خاطرات و مبارزاِت سیاسی
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 دفتِر سوم؛ آغاز و انجاِم شهید جاوید
 ضمائم

 صالحیاهلل آثار آیت ۀفهرسِت مجموع
گرانمایه و  آثاِر ارجمند و ماندگاِر استاِد 

اهلل مرحوم حاج محّقِق عالیقدر حضرِت آیت
؟حر؟ به طوِر آبادىاهلل صالحی نجفشی  نعمت

 شوند:کّلی به سه دسته تقسیم می
 کتاب است.  17ل شده که شامــ آثاِر چاپ 1
که عبارتند از: 2  ــ آثاِر مخطوط و چاپ نشده 

وهش ــ پژ  های قرآنی الف 
 ـ بحثی در آیۀ موّدت 1
ـ تحقیقی در تفسیِر آیۀ تطهیر )به عربی و 2

 (ترجمۀ آن به فارسی به قلِم محّمد جوکار
 ـ تفسیِر آیۀ اولوا األمر 3
 المستقیمـ تفسیِر اهدنا الّصراط 4
ـ دربارۀ رسالۀ محکم و متشابه منسوب به 5

  سّید مرتضی
 ـ مسئلۀ عصمت 6
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 ـ تفسیِر آیۀ هفتم سورۀ حمد در نگاِه روایات 7
کوتاِه ده آیه از سورۀ بقره 8  ـ ترجمه و تفسیِر 
کوتاه هفده آیه از سورۀ 9 ـ ترجمه و تفسیِر 

 ُحُجرات 
کریمـ مالحظاتی دربارۀ ف10   رهنِگ قرآِن 

وهش ــ پژ  های فقهی ب 
ـ بحثی در لیالی ُمقِمَره )به عربی و ترجمۀ آن 1

 ( به فارسی به قلِم محّمد جوکار
 ـ مباحِث استداللی ُخمس و َانفال 2
 ـ ُحکِم معصیِت ُمقارن چیست؟ 3
 ـ پاس  به نقـِد محّمدجواد محـّدثین در4

 روزنـامۀ ایران )دربارۀ شهادِت مرد و زن( 

وهش ــ پژ  های تاریخی و حدیثی ج 
 ـ سیری در تاریِ  اسالم 1
 شناسی به روایِت راویان ـ مجموعۀ امام2
کوتاه در بارۀ واژۀ 3  « عاّمه»و « خاّصه»ـ بحثی 
 « َقَرُضوُه ِبالَمقاریِض »ـ تأّملی در حدیِث 4
کوتاه در ی  حدیِث ن5 بوی در باِب ـ درنگی 
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 جعِل حدیث 
کتاِب 6  «تلخیص الّشافی»ـ مبنای 
  از تهدیِد ملکۀ سبا ـ انگیزۀ ُسلیمان7
 « ِاّنَ اهلَل شاَء َان َیراَک َقتیالً »ـ بررسی حدیِث 8
کّذاب 9  ـ غرایِ  روایاِت ابوسمینه 
در احتجاِج « غدیرّیه»ـ بررسی ُخطبۀ 10

 طبرسی
ُکلینی11 کافی  ـ مطالبی در بارۀ   و 
  ـ تحقیقی در حدیِث کساء12
و داستاِن  پیامبر؟ص؟ ـ آِخرین ساِل ُعمر13

  غدیِر ُخم
  ـ اسامی رجال از تاریِ  طبری14
هایی بر دلیل )یادداشتـ اظهاراِت بدوِن 15

اهلل کتاِب علی خداونِد علم و شمشیر از ذبیح
 ( منصوری

کتاِب 16 از « پس از پیامبر عایشه»ـ مطالبی از 
 اهلل منصوریذبیح

 ـ برنامۀ دینی پیشوای خاَتم 17
 سازی ـ تاریخچۀ حدیث18
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 تحّمل مخالفـ 19
  البالغههایی از نهجـ درس20
 ـ ُصلِح مقّدس 21
 ـ فواید رجالی 22
 ـ معنای شیعه 23
 در فهرست ـ منابِع نّجاشی24
 ـ بررسی حدیِث هّمام 25
 اهللـ آغاِز بعثِت رسول26
 ـ أقساِم تحّمِل حدیث27
 ـ رجاِل حدیِث اّول28
 بن ُمنّبه علی َوه ـ حدیِث ج29
ـ فهرستی از روایاِت َجری و تطبیق در 30
 المیزان
 ـ ُقشوِن مسلمین در جنِگ َبدر31
کتاِب شهیِد 32 ـ سخنی در مستنداِت 
 جاوید
های فرزندان و همسراِن علی بن ـ نام33

 طال ؟ع؟ ابی
ــ مجموعۀ نقد و نظر   د 
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دکتر علی  شمند مجاهدـ پیراموِن نظِر دان1
 دربارۀ شهیِد جاوید  شریعتی

کتاِب 2  «هفت ساله چرا به صدا آمد؟»ـ نقِد 
 « دفاع از اسالم و روحانّیت»ـ نقِد کتاِب 3
کتاِب ـ نقِد مقالۀ آقای مهدی چهل4 َتنی به 

 نگاهی به حماسۀ حسینی 
در  ؟ع؟ای علیـ داستاِن در آوردِن تیر از پ5

 حاِل نماز 
 ـ ضرورِت تحقیق در چند موضوع 6
های دریافتی و ارسالی در بارۀ فلسفۀ ـ نامه7

 قیاِم ساالِر شهیدان 
 ـ ی  مصاحبه با نویسندۀ شهیِد جاوید 8

 های خارِج فقه، رجال و تفسیر نوارهاى درس
نوارها تاکنون موضوعاِت زیر به  ۀاز مجموع

 مده است:دست آ
الف( مباحِث تفسیرى و فقهی سورۀ انفال 

  .درس 100
کتاِب الجهاد،   73ب( مباحِث فقهی 

  .درس
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 40، ج( مباحِث والیِت فقیه در حوزۀ قم
  .درس

  .درس 10د( نقد و بررسی تاریِ  اسالم، 
فقیه در داران و فریدن، های والیِت ( درسـه

  درس 18حدوِد 
 10، آبادهای تبلی ی در نجفانیز( سخنر

  .جلسه
 80ح( نوارهای دروِس مختلف بیش از 

  .درس
  .درس 200ط( نوارهای متفرّقه حدوِد 

باقیماندۀ آثاِر مخطوط و همُچنین تماِم 
و بیش از کم  های مرحوِم استاد صالحیدرس

ست. ای برخوردار اهای ویژهنوآوری
او حکایت از  ۀهای برجای ماندیادداشت

در کشِف  ایشانورزی و تأّمل و دّقِت اندیشه
بافی و نه مطل  داردواقعّیاِت معارِن دین 

 سازی! در عیِن حال اگر آن مرحوم، ُعمرِ کتاب
یافت قطعًا این آثار را بیش از آنچه بیشتری می

 نمود.یتر َعرضه متر و ُپختهکه هست دقیق
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 بیشتِر آثار مخطوِط مرحوِم استاد صالحی 
ها و نویسها، پیشنوشتهرا دست آبادینجف
های متفّرقۀ ابتدایی تشکیل َبرداریفیش
دهد که خود قصِد تکمیِل آنها به صورِت می

 مبسوط داشته اّما ُعمرش وفا نکرد.
 
 


