گفت وگو با محمّدعلي کوشا عضو مجمع مدرّسين و محقّقين حوزۀ علميه قم

ناگفته هايي از آيت اهلل صالحي نجف آبادي
 -روزنامه اعتماد " دوم دي هشتاد و هشت

حامد شفيعي
آ شنايي جنابعالي با مرحوم آيت اهلل حاج شيخ نعمت اهلل صالحي نجف آبادي مربوط به چهزماني است؟
سرآغاز آشنايي من با آيت اهلل صالحي نجف آبادي با مطالعه کتاب پرماجراي «شهيد رجايي»
به سال  3131برمي گردد .ولي نخستين ديدار اينجانب با ايشان در سال  3133بود که پس از
گف ت وگوي ابتدايي مجذوب مقام علمي و اخالقي به ويژه تواضع و فروتني او شدم و سپس
در جرگه شاگردان او درآمدم .فراموش نمي کنم در ابتداي ديدار نخست پس از احوالپرسي
نامم را پرسيد و گفت؛ کلمه «کوشا» چه صيغه يي است؟ بالفاصله گفتم؛ صفت فاعلي .سپس
پرسيد؛ با چه هدفي به حوزه علميه قم آمده يي؟ گفتم؛ مي خواهم اسالم را بفهمم و بفهمانم.
گفت؛ همين؟ گفتم؛ آري «دانستن» و «آگاه کردن» براي من انگيزه اصلي زندگاني است .از
جواب هاي صريح من اظهار مسرت فراوان کرد.

مقام علمي او را چگونه مي دانيد؟براي پي بردن به مقام علمي هر دانشمندي پيش از طرح سواالت علمي بايد از استادان و
مربيان او سراغ گرفت که چه کساني بوده اند .مرحوم صالحي نجف آبادي دست پرورده
استادان بزرگي همچون آيت اهلل حاج آقا رحيم ارباب اصفهاني و آيت اهلل العظمي حاج آقا
حسين بروجردي است .نوآوري هاي فقهي و شرح صدر و بينش باز او ريشه در تعليمات
پرارج و ارزش اين دو فقيه برجسته دارد .او بارها ضمن تدريس از مقام علمي به ويژه
ابتکارات علمي و نکته سنجي و دقت آيت اهلل بروجردي سخن به ميان مي آورد و تاکيد مي
کرد شيوه تحقيق را از آيت اهلل بروجردي آموخته است .از فقاهت و شيوه تدريس و کيفيت
ورود به بحث و خروج از آن و تکيه بر استقالل علمي و اعتماد به نفس از آقاي بروجردي
زياد سخن به ميان مي آورد که در مباحث علمي صرفاً نبايد نقال بود بلکه بايد طالب علم خود
به استنباط بپردازد .مي گفت آيت اهلل بروجردي به شاگردان متشکل حلقه درس مي گفت اينکه
مي گويي فال ن و بهمان چنين و چنان گفته اند به جاي خود ،ولي تو خودت چه مي گويي و با
اين شيوه افراد را وادار به تحقيق و دستيابي به اظهارنظر خاص اجتهادي خودشان مي کرد.
مرحوم صالحي مي گفت اگر آن شيوه دقيق و باريک بيني و نکته سنجي هاي آقاي بروجردي
نبود ،من موفق به تاليف کتاب «شهيد جاويد» نمي شدم .دقت هاي علمي آن استاد بزرگ مرا
واداشت در هر موضوعي که وارد شوم به گونه اجتهادي به بحث و قلم فرسايي بپردازم و
دامن تقليد را رها کنم و وارد عرصه تحقيق و آزادانديشي شوم.
آيا ديدگاه هاي آيت اهلل بروجردي سبب شد ايشان به تاليف کتاب «شهيد جاويد» دستيازند؟
شيوه بحث علمي آيت اهلل بروجردي ايشان را به جانب تحقيق سوق داده بود نه اينکه به گونه
خاص او را وادار به نوشتن چنين کتابي کرده باشد .به عنوان مثال در مباحث فقهي ،آيت اهلل
بروجردي اکتفا به شرح و بسط اقوال فقهاي شيعه نمي کرد بلکه در ضمن آن به بررسي آراي
فقهاي اهل سنت آن هم به طور دقيق و عميق مي پرداخته و عمالً «فقه مقارن» را در حوزه قم
رسميت مي بخشيده است .او با اين شيوه جديد ذهن و زبان طالب را وارد عرصه وسيع تري
مي کرده و ديدگاه آنان را توسعه مي داده و آنان را از محدوده حوزه قم متوجه گستره دنياي
اسالم مي کرده است.
آيا انديشه هاي آقاي صالحي درباره قيام عاشورا متاثر از شخصيت هايي خاص بوده است؟مرحوم آقاي صالحي مي گفت سخنان متناقض و ديدگاه هاي خالف عقل و منطق و آراي
سست و احياناً خرافي شماري از گويندگان و از طرفي متون به ظاهر متضاد درباره قيام امام
حسين(ع) بيش از هر چيز ديگر مرا وادار به مطالعه و بررسي همه جانبه درباره قيام آن
حضرت کرد و تصميم گرفتم همه آرا و نظريات را جمع آوري کنم و همه منابع و مآخذ را
مورد بررسي قرار دهم تا به يک نظر معقول و منطقي که با روح قرآن و سنت پيامبر و

اميرالمومنين و اهل بيت اطهار آن حضرت منطبق و هم جهت باشد دست يابم .لذا ايشان
قاطعانه و با يک دنيا اعتماد به نفس مي گفت؛ من در موضوع قيام امام حسين(ع) نسبت به
آنچه ديده ام و شنيده ام و خوانده ام خود را اعلم مي دانم و تاکنون هيچ کس به اندازه من در
اين باره همه جوانب مساله را مورد دقت و بررسي قرار نداده است .به هرحال او در تحقيق
خويش به جايي رسيده بود که به يقين و باور قطعي رسيده بود و مسيري که طي کرده بود
مسيري استداللي و اجتهادي بود نه تقليدي و بازنويسي آراي ديگران.
شيوه تحقيق مرحوم صالحي نجف آبادي را چگونه ارزيابي مي کنيد؟واقع مطلب اين است که سبک و سياق تحقيقي آقاي صالحي با سبک و سياق حوزويان و
حتي دانشگاهيان تا حدودي متفاوت است .ديدگاه هاي او در اين باره منحصر به فرد و ويژه
خود اوست .مرحوم آيت اهلل صالحي عنصر «عقل» را در استنباط همه مسائل چه فقهي و چه
تفسيري و چه تاريخي و اجتماعي سرلوحه کار خود مي دانست و بارها مي گفت هرگاه متني
را ديديد که خالف عقل است حداقل درباره اصالت آن شک کنيد البته «خالف عقل» چيزي
است و «مافوق عقل» چيز ديگر .نمونه هاي بارز اين ديدگاه در اکثر آثار او آشکار و
هويداست .به عنوان مثال مباحثي چون الف -بحثي در طهارت و نجاست ب -بحثي در اخبار
کر ج -بحثي در طهارت کافر د -بحثي در آيه محاربه و احکام فقهي آن هـ -مباحث مربوط به
جهاد در اسالم و -تفسير سوره يوسف ز -فلسفه قيام امام حسين(ع) در کتاب «شهيد جاويد».
ويژگي ديگر آن مرحوم در نگارش ،نقد و بررسي دقيق احاديث است .او در اين باره سخت
متاثر از آيت اهلل بروجردي بود و خود نيز بارها آن شيوه را مي ستود .احاديث و اخبار را از
جهت متن ،سند و داللت با دقت تمام مورد بررسي قرار مي داد و از همه مهم تر «مصب» و
«مورد» احاديث را از جهت زماني و مکاني مورد مطالعه همه جانبه قرار مي داد و خوش
باوري و تقليد را کنار مي گذاشت و تنها به کشف واقع مي انديشيد و درايت را الزمه فهم
صحيح روايت مي دانست .مرعوب نشدن در مقابل چهره هاي ممتاز علمي و اجتماعي در مقام
تحقيق از ويژگي هاي بارز آيت اهلل صالحي نجف آبادي بود .هرگز عظمت علمي بزرگان او را
از مسير تحقيق بي طرفانه تحت تاثير قرار نمي داد .نقد عالمانه نظريات شماري از شخصيت
هاي حوزوي در شماري از آثار او کامالً نمايان است.
آزادانديشي به تمام معنا در عمق افکار و انديشه هاي او موج مي زد .آزاد انديشي در فقه،
تفسير ،کالم ،تاريخ و مسائل اجتماعي از ديگر ويژگي هاي آن مرحوم بود .در اين باره کافي
است به کتاب «مجموعه مقاالت» او بنگريد.
استقالل علمي او که همراه با عفت قلم و نثر روان و استوارش بود وجهه حوزوي او را ممتاز
و برجسته ساخته بود .او بيش از نوشتن به انديشيدن مي پرداخت و به کارهاي نيمه تمام و
نار سا اعتنايي نمي کرد .کم مي نوشت اما پخته و سخته مي نوشت .حجم آثار او نسبت به
بسياري از نويسندگان اندک است اما سرشار از پختگي و دقت و توام با فخامت و استواري

است .کلمه به کلمه و جمله به جمله نوشته هاي او حساب شده و از روي تامل و تاني است.
او هميشه به کيفيت مي انديشيد نه کميت.
کتاب شهيد جاويد فلسفه قيام امام حسين(ع) را چه چيزي مي داند؟مولف «شهيد جاويد» در اين تحقيق نظر دو عالم بزرگ شيعي يعني سيدمرتضي علم الهدي و
شيخ طوسي را در کتاب «تلخيص الشافي» سوژه کار خود قرار داده است.
«شهيد جاويد» داراي پنج بخش و يک خاتمه است .عنوان بخش هاي آن عبارتند از؛  -3علل
قيام  -2ماهيت قيام  -1مراحل قيام  -4هدف قيام و نتايج و آثار آن.
او پس از بحث و بررسي هاي همه جانبه به اين نتيجه رسيده است که هدف نهايي قيام امام
حسين(ع) تشکيل حکومت اسالمي بوده است .آن هم حکومتي بر مبناي حکومت پيامبر
اسالم(ص) و علي(ع) .آنگاه مي نويسد؛ «پيروزي نظامي براي امام مطلوب درجه يک و صلح
شرافتمندانه مطلوب درجه دو و شهادت مطلوب درجه سه بوده است ،ولي براي کشته شدن
هيچ گونه فعاليتي نکرد بلکه اين عمال حکومت بودند که فرزند پيغمبر را کشتند و چنين
خسارت بزرگي را بر جهان اسالم وارد ساختند( ».ص)331
ديدگاه آقاي صالحي نجف آبادي نسبت به جامعه کنوني به ويژه انقالب اسالمي را چگونهارزيابي مي کنيد؟
نگاه مرحوم صالحي در مورد جامعه و نيازهاي آن نگاهي واقع بينانه و باز بود نه دگم و بسته.
او مبناي مديريت جامعه کنوني را مبتني بر «مشورت» و «خردورزي» مي دانست و در تمام
نوشته ها و اظهاراتش خردورزي و تحمل مخالفان را مبناي اصالح گري قلمداد مي کرد .نامه
مبسوط او به رئيس مجلس شوراي اسالمي در زمان جنگ درباره کنفرانس طائف گوياي چنين
ديدگاهي است .او از طرفداران سرسخت امام خميني(ره) و از مروجان پيشتاز آن بزرگوار بود
تا جايي که به خاطر دفاع از او به سه سال تبعيد در شهرهاي دوردست محکوم شد و در اين
باره متحمل رنج فراواني شد و پس از پيروزي انقالب اسالمي هم تا آخرين لحظه حيات
وفادار به انقالب اسالمي و امام خميني(ره) باقي ماند و کتاب «واليت فقيه حکومت صالحان»
را در ضرورت تشکيل حکومت اسالمي نگاشت و نقش مردم را در فعليت و تحقق چنين
حکومتي امري اساسي و محوري به حساب آورد.
آيا پس از کتاب «شهيد جاويد» تاکنون اثري جديد در موضوع قيام امام حسين(ع) که بتواندبه صورت استداللي فلسفه قيام را بررسي کند ،سراغ داريد؟
در ميان آثار مکتوبي که درباره قيام امام حسين(ع) به رشته تحرير درآمده است معموالً «ابعاد
عاطفي» در بررسي قيام بيشتر مدنظر قرار گرفته تا «منهج عقالني» .و عمده امتياز کتاب «شهيد
جاويد» لحاظ کردن «منهج عقالني» در تحليل و بررسي اين قيام جاودانه است و تا زمان
تاليف اين اثر کتابي با اين سبک و سياق به شيوه استداللي آن هم با نقد و بررسي همه جانبه
اخبار ديده نمي شود .اما پس از آن تنها کتابي که تا حدودي به آن سمت و سو نزديک شده و

مبناي پژوهش را بر دليل و برهان مبتني کرده اثري است به نام «عاشوراپژوهي» درباره هدف
امام حسين(ع) به قلم نويسنده توانا آقاي محمد اسفندياري که در سال  3131توسط نشر
صحيفه خرد در قم انتشار يافته است .شاکله اين کتاب متاثر از «شهيد جاويد» است و کم و
بيش در همان سمت و سو به تحليل و تفسير مي پردازد .اين اثر با نثري روان و استوار داراي
سه بخش است؛  -3هدف شناسي امام حسين(ع)  -2کوفه انتخاب درست امام  -1ديدگاه
گذشتگان .به گمان اينجانب پس از «شهيد جاويد» اين کتاب در ميان آثار گوناگوني که
نگارش يافته اثري معقول و موفق به شمار مي رود و نويسنده آن درخور تحسين و تشويق
است.
با توجه به اشاعه بعضي از خرافات در عزاداري ها و تحريفات عاشورا در شرايط کنوني چهکتاب هايي را به خوانندگان براي مطالعه توصيه مي کنيد؟
حداقل دو کتاب در اين باره مي تواند براي دفع خرافات و آگاهي از تحريفات عاشورا مفيد
واقع شود؛  -3کتاب «لولو و مرجان» از مرحوم ميرزا حسين نوري طبرسي استاد مرحوم شيخ
عباس قمي که بارها چاپ و منتشر شده است -2 .کتاب «عاشورا ،عزاداري و تحريفات» که به
کوشش مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم در سال  3131توسط نشر صحيفه خرد در
قم انتشار يافته است.

تجلي دوگانه تأثر و اميد
دکتر محيط طباطبائي
در ايران پديده هاي فرهنگي هميشه به دو وجه يا صورت تجلي مي نمايند ،يک وجه همان
شکل حقيقي و تاريخي است همانند واقعه عاشورا که در آن حضرت امام حسين(ع) بر اثر
حوادثي که در طول تاريخ نقل شده است تسليم زور يزيد نشدند و شهادت را انتخاب کردند
و در کربال توسط قشون ابن زياد به شهادت رسيدند ،اما وجه دوم يا شکل دوم اين پديده در
فرهنگ ايراني ويژگي خاصي را مي يابد .براي وضوح بيشتر مطلب به ذکر مثالي مي پردازيم،
شيخ بهايي سمبل فرهنگ معماري يا مهندسي ايران است و وجه ديگر وي همان وجه تاريخي
شيخ بهايي است يا حضرت علي(ع) ،وجه تاريخي ايشان همان امام اول شيعيان و داماد
حضرت رسول(ص) و ...هستند و وجه دوم ايشان در جاي جاي فرهنگ مردم اين سرزمين
نقش بسته است .از داستان هاي عاميانه گرفته تا نواهاي فولکلور ايران و ...و در نهايت اوج
اين تاثير را در خاوران نامه مي توان مشاهده کرد که قهرمان آن حضرت علي(ع) است.

بنابراين صورت دوم واقعه عاشورا تالش در راه زنده نگه داشتن يک نحوه تفکر و انديشه
است که هر سال در مراسم ويژه عاشورا بازسازي مي شود و به اين ترتيب حفظ مي شود و
در حقيقت صورت ايراني يا هويت ايراني اين مراسم است به بياني ديگر تشيع و ايرانيت با هم
تلفي ق شده اند .حداقل طي چهار يا پنج قرن اخير در مراسم عاشورا تجلي دوگانه آن را
مشاهده مي کنيم .بسياري از مناسک و آيين هاي عاشورا ريشه در تاريخ ايران دارند .در
حقيقت آيين سوگ ،آييني است که بيش از  3411سال قدمت دارد مثالً در سوگ سياوش و
تداوم آن و...
بنابراين عاشورا درست است که زنده نگه داشتن قيام عليه ظلم و پايداري و ...است اما جنبه
ديگر آن اين حقيقت است که عاشورا بخشي از ميراث آييني  -فرهنگي سرزمين ماست و در
اين بخش در فرهنگ ما و در روند هنرهاي اين سرزمين موثر واقع شده است مثالً در هنر
نمايش ،در هنر نگارگري ،در شعر ،در ادبيات و ...همان طور که مي دانيم يکي از قديمي ترين
شعرهاي زبان فارسي شعر درباره عاشورا از کسايي مروزي است ،اين معرف همان ريشه
تاريخي است.
دو پديده ايراني بودن و تشيع در آيين عاشورا به هم گره خورده اند و به هم پيوسته اند و نمي
توانيم از يکديگر جدا کنيم مثالً وقتي درباره تشيع صحبت مي کنيم ايران وجود دارد و امروزه
هر جا درباره ايران صحبت مي کنيم با پديده شيعه روبه رو هستيم و اين موضوع را مي توانيم
در درازناي تاريخي اش مشاهده کنيم به عبارت ديگر عاشورا و آيين هاي مرتبط با آن بخش
عمده يي از فرهنگ ما ،هنر ما ،ادبيات ما ،رفتارهاي ما ،روش هاي سوگواري ما و ...را
دربرگرفته است.
در اينجا براي درک بهتر موضوع به ذکر مثالي بسنده مي کنيم .در جنگ چالدران شاه اسماعيل
در مقابل سلطان سليم شکست مي خورد اما پس از آن يعني بعد از شکست شاهد تولد ايران
هستيم و به عبارتي دولت ملي ايران تشکيل مي شود بنابراين اگر شکستي در ظاهر شکست
باشد ولي در بطنش يک نوع زنده بودن و تداوم حيات جريان داشته باشد خود منجر به
پيروزي است در حقيقت اين سوگ نيست شکل سوگ دارد اما سرانجام آن اميد است به همين
دليل است که مراسم عزاداري حسين بن علي(ع) با صورتي که دارد با تاثر به پايان نمي رسد
در حقيقت تاثري است که سرانجام و انتهاي آن اميد است پس چون با اميد پيوند مي خورد
شکل خاصي از پديده آييني را به وجود مي آورده است .تلفيق سوگ و اميد در کنار يکديگر
است که ما در طول تاريخ شاهد آن بوده ايم بنابراين مهم پيروزي و شکست نيست بلکه زنده

بودن فکر و آيين است که در حقيقت عاشورا از بخش عمده يي از فرهنگ عمومي و فولکلور
سرزمين ما و در حقيقت فرهنگ شفاهي ايران برگرفته شده است.

پديده « شهيد جاويد »
مصطفي ايزدي
موضوع قيام حضرت سيدالشهدا حسين بن علي (ع) يکي از دامنه دارترين و در
عين حال پرتحريف ترين موضوعاتي است که صدها و بلکه هزاران کتاب در
طول  34قرن گذشته توسط انديشمندان پرمايه و محقق يا نويسندگان کم سواد و
بي مايه درباره اش نوشته شده است .آيت اهلل حاج شيخ نعمت اهلل صالحي نجف آبادي
موضوع قيام امام حسين (ع) را حتي فراتر از يک حادثه تاريخي که پرداختن به آن از نگاه
تاريخ نگاري امر رايجي شده ،مي داند و معتقد است بايد به همان سبک درس هاي عالي
اجتهادي (خارج) از طرف علماي طراز اول مورد تحقيق قرار گيرد .صالحي نجف آبادي معتقد
است؛ «مساله قيام امام حسين (ع) يکي از پيچيده ترين مسائل تاريخي اسالم است و علت اين
پيچيدگي ،اختالف و تعارضاتي است که در مدارک مربوط به اين مساله وجود دارد و به همين
جهت در تشخيص حقيقت اين قيام نظرهاي متضادي اظهار شده و از طرفي چون عمل امام
حجت است بايد واقعيت نهضت آن حضرت شناخته شود تا مردم بتوانند از آن پيروي کنند
بنابراين حرکت امام موضوع يک مساله مهم فقهي و عملي است و تا موضوع حکمي مشخص
نشود عمل به آن حکم غيرممکن است .از اين رو پيشنهاد مي شود مساله قيام سبط پيغمبر
(ص) در حوزه هاي علميه به همان سبک درس هاي عالي اجتهادي (خارج) از طرف علماي
طراز اول مورد تحقيق قرار گيرد و محصول اجتهاد آنان منتشر شود تا به اين وسيله هم به اين
آشفتگي که در نوشته هاي نويسندگان و گفته هاي گويندگان وجود دارد خاتمه داده شود و
هم مردم از سرگرداني نجات يابند و هم پيروي و بهره برداري از قيام عظيم امام ميسر شود ».با
اين ديدگاه صالحي نجف آبادي وارد تحقيق و پژوهش در موضوع قيام امام حسين (ع) شد و
پس از هفت سال بررسي و کنکاش جامع و همه جانبه ،کتاب ارزشمند « شهيد جاويد » را به
جامعه اسالمي و عالقه مندان به حضرت اباعبداهلل الحسين (ع) و پژوهشگران تاريخ اسالم
ارائه کرد .گزار ش انتشار کتاب شهيد جاويد و بحث ها و جدل هايي که بر سر آن در حوزه
هاي علميه در ميان روضه خوان ها ،در ميان مردم کوچه و بازار و در ميان انقالبيون سال هاي
 41تا  32پيش آورد بسيار مفصل و خواندني است اما ارائه آن گزارش -که خود کتاب
مفصلي خواهد شد -در اين مقاله ميسر نيست و وسع اندک اين نوشته اجازه چنين کاري را

نمي دهد .نکته اول اينکه چه شد آيت اهلل صالحي به تاليف « شهيد جاويد » دست زد ؟ ايشان
در پاسخ به اين پرسش و ايجاد انگيزه براي کار تحقيق در موضوع امام حسين (ع) و شهيد
جاويد گفته است؛ « مرحوم آيت اهلل بروجردي در حوزه قم يک روح تحقيق دميد و چون من
مجذوب ايشان بودم اين مطلب در روح من اثر زياد گذاشت که در هر مساله يي تحقيق جديد
بکن .استاد هر چه گفت  ،گفت  .براي خودش گفت  .نظر خودش بود  .اين را آقاي بروجردي
براي ما کامالً جا انداخت .لذا اين روحيه در من کامالً جا گرفت که هر مساله يي را بايد از نو
فکر کرده ،بعد از فکر فهميد که فالن آقا اين مساله را که گفته ،آيا درست گفته يا درست
نگفته؟ باالخره در هر مساله جديد ما بايد فکر کنيم و خودمان فکر کنيم .من درباره همه
مسائل ،نه منحصراً در قضيه امام حسين (ع) در هر بحثي ،فقهي ،اصولي ،تفسيري ،رجالي و
تاريخي فرق نمي کند من اين روحيه را اعمال مي کردم .يک روز دعوت شدم براي سخنراني
در انجمن مهندسين ايران .قرار بود در جلسه انجمن مهندسين در ايام عاشورا پيرامون نهضت
امام حسين (ع) صحبت کنم .طبيعي است در يک چنين جلسه يي تحصيلکرده هاي دانشگاه،
روشنفکرها و استادان حضور دارند .بايد مطالبي ارائه شود که مورد قبول واقع شود و تکرار
مکررات نباشد .براي اين جلسه خودم تحقيق جديدي کردم .تمام منابع را بايد زير و رو کنم
از قديم و جديد ،مقايسه کنم و ببينم علماي ما از قديم چه گفته اند و علماي جديد ما چه
گفته اند و روايات در اين باب چيست و حق در مساله کدام است .اين تحقيقات بناي شهيد
جاويد شد( ».برداشت از خاطرات چاپ نشده).

يادي ازآيتاهلل صالحي نجفآبادي
احمد قابل  :هرگاه سخن از روش هاي فقهي و اصولي به ميـان مـيآيـد  ،رويکردهـاي اخيـر
حوزههاي علميه ( در سدههاي  31تا  34هجري ) و سيطره نگرش فقهي و اصـولي بـر کليـت
معارف « شريعت محمدي » (ص) به ذهن مخاطب تبادر ميکند  .به عبارت ديگـر ؛ گـويي راه
و روشي ديگر  ،نمي توان يافت تا به حقايق شريعت  ،راهنمايي کند و بخـش فقهـي و احکـام
شريعت را به عنوان زيرمجموعـه مبـاني و مسـائل کالمـي و اخالقـي شـريعت قـرار دهـد .
رويکرد رايج چند سدۀ اخير ( اگر زمانهاي پيشين را بتوانيم استثنا کنيم ) عدم توجه فقيهـان و
دانش فقهي به مباني و مباحث کالمي و اخالقي را نشان ميدهد .گرچه در مقـام نامگـذاري از

بحثهاي کالمي و اخالقي به عنوان « اصول » و از مباحـث فقهـي بـه عنـوان « فـروع » يـاد
کردهاند  ،ولي هميشه جايگاه فرع و اصـل را تغييـر دادهانـد و « احکـام شـريعت » را مبنـاي
پذيرش « عقايد و اخالق » قرار داده اند و « از فرع به اصل » گـذر کـردهانـد ؛ در حـالي کـه
اقتضاي منطق و عقالنيت « گذار از اصل به فرع » است.

نگاه اوليه به فرهنگ ديني رايج در جوامع اسالمي  ،آشکارا بر اين جا به جايي گواهي ميدهـد
و البته اهل تحقيق را نگران مي سازد که چگونه اين وارونگي را ترميم کنند .همان واژگوني کـه
امير مؤمنان علي(ع) با عبارت ؛ « لبس اإلسالم لبس الفرو مقلوبا = اسالم  ،پوسـتيني واژگونـه ،
پوشانده شده است » .

مرحوم آيت اهلل حاج شيخ نعمت اهلل صالحي نجفآبادي ،در جاي جاي فرهنـگ اسـالمي ،ايـن
تغييرات و تحريفات را رصد کرده بود و در محـدوده تـوان خـويش  ،اقـدام بـه « اصـالح و
بازســـــازي انديشـــــه دينـــــي » و نشـــــان دادن تحريفـــــات مـــــيکـــــرد .
اهــم رويکردهــاي اجتهــادي آيــتاهلل صــالحي را مــيتــوان در چنــد نکتــه گــزارش کــرد :
 -3در بخش فقه و مباني آن (اصول فقه) ضمن بهرهگيري از روش هاي معهود حوزوي ،بايد به
تطبيق و تصحيح مباني فقهي (که فروع شريعت را تشکيل ميدهند) مبتني بر «مبـاني کالمـي و
اخالقي» مورد قبول (که اصول شريعت را در دو بخـش نظـري و عملـي تشـکيل مـيدهنـد)
پرداخت .در اين مسير ،بيشترين ارزش مربوط به «عقل» و در مرحله دوم مربوط به «نقل معتبـر»
(قرآن و روايات معتبره) است و هرگاه دليل قانع کننده عقلي يـا نقلـي معتبـري وجـود داشـته
باشد ،بايد آن را برگزيد و به آن فتوا داد و از مخالفت با رويکردهاي ظاهرا اجمـاعي (اگـر آن
را مخــالف عقــل يــا نقــل معتبــر مــييافــت) هيچگونــه هراســي نبايــد داشــت.

 -2اجتهاد حقيقي بايد از مباني کالمي تا مباني فقهي را در بر گيرد و سـپس از آن در اسـتنباط
راهکارهاي عملي الزامي شريعت ،يعني؛ حالل و حرام و واجبات و محرمات فقهي ،بهره بـرده
شود .وانهادن حتي يک مرحله از اين «سير معرفتي اجتهادي» عمال به تقليد پنهان ميانجامد کـه
تنها در پوششي ظاهري از اجتهاد ،خود را نهان ساخته و رهرو را دچار اشتباه ميکند که خـود
را مجتهد بنامد ،در حالي که چنين فردي «مقلدي است که اطالعات عمومياش بـيش از سـاير
مقلدان است».

مرحوم آيت اهلل صالحي نجف آبادي  ،خود آشکارا ميگويد  « :پس از مدتي تحصيل  ،در همـه
چيز شک کردم و تصميم گرفتم تمام آنچه را که از راه تلقين و تقليد در ذهـنم رسـوب کـرده
بود  ،دور بريزم و با نگاهي علمي و عقلي و دور از يافتهها و بافتههاي اين و آن  ،مورد تجربه
و تحليل قرار دهم  .بنا بر اين آنچه را که به آن رسيدهام  ،با تحقيق و تفکر و بر اسـاس داليـل
متقن و محکم به دست آوردهام  ،به گونهاي که هيچ شک و ترديـدي در آنهـا نـدارم و جـزو
باورهاي من است » .
ايشان با اين سخن خود  ،يادآور کالم دلنشين علي بن ابي طالب (ع) مي شود که فرمو  « :لـو
خلّي عنان العقل ولم يحبس علي هوي نفس او عاده دين او عصبيه لسلف  ،ورد بصاحبه علـي
النجاه = اگر زمام عقل  ،رها شود و در بند هواهاي نفساني و عادات ديني و تعصب نسـبت بـه
پيشـــينيان گرفتـــار نشـــود  ،صـــاحب خـــود را بـــه وادي نجـــات مـــيرســـاند » .
 -1آثار منتشره مکتوب و محدود فقهي او  ،عمدتاً شامل کتابها و مقاالتي مي شود همچـون ؛
« -3پژوهشي جديد در چند مبحث فقهي ( طهارت و نجاست  ،اخبار آب کرّ  ،طهارت کافر و
 -2 ) ...جهاد در اسالم ( اثبات دفاعي بودن تمامي جنگهاي زمان پيامبر )  -1واليـت فقيـه ،
حکومت صالحان ( که به اثبات مسأله وکالتي بودن آن از سوي مردم مـيپـردازد )  -4تفسـير

آيـــه محاربـــه  -3قضــــاوت زن در فقـــه اســـالمي و چنــــد مقالـــه ديگــــر » .
سيري اجمالي در اين کتاب ها و مقاالت  ،نشان دهنده اهميـت « عقالنيـت » در بررسـيهـاي
فقهي او است  .او نشان ميدهد که به هنگام پشـتيباني عقـل و نقـل معتبـر  ،نبايـد از بزرگـي
بزرگان و م خالفت آنان ترسيد و بايد حقايق علمي را آشـکارا بيـان کـرد و از کتمـان حقـايق
شريعت پرهيز کرد .
 -4ارزش « عقل و قرآن » براي سره و ناسره کردن روايات منقوله و معيار بودن اين دو مقولـه
با ترتيب ؛ « -3عقل  -2قرآن » در تمامي رويکردهـاي تحليلـي او و در حـوزههـاي مختلـف
معــارف اســالمي ،ســيره مســتمره او را در شــيوه اجتهــادياش نشــان مــيدهــد .
 -3مرحوم صالحي  ،همچون استادش مرحوم بروجردي  ،بر لـزوم بـازخواني تـاريخ و تـأثير
بخشي آن در کشف حقايق شريعت  ،تأکيد ميورزيد  .به همين جهت  ،تبحري مثال زدنـي در
تاريخ و « علم رجال » داشت و کشفيات کمنظيري در مورد احاديث مجعوله داشت که انـدکي
از آن را در کتـــاب « غلـــو » و برخـــي مقـــاالت ديگـــر خـــود  ،آورده اســـت .
 -1در مباني فقه شيعه  ،از « اجماع » به عنوان دليلي مستقل براي استنباط احکام شـريعت يـاد
نمي شود ؛ بلکه تنها به عنوان زير مجموعه « سنت » ارزشگذاري ميشود .بـه عبـارت ديگـر؛
حداکثر توان اجماع در فقه شيعه « حدس وجود دليل معتبر نامشخص و مجملي از نوع قول يـا
فعل يا تقرير معصوم » است که منشأ رويکرد اتفاقي و اجماعي عالمان شيعه در خصوص يـک
مسأله شده است  .اين « حدس معتبر » بنا بود در جايي معتبر شمرده شود که هيچ گونـه دليـل
علمي ديگري از نوع « دليل عقل  ،قرآن يا روايت معتبره » در خصوص مسألهاي کـه اجمـاعي
شمرده ميشود  ،وجود نداشته باشد .
اندک اندک اين مطلب دچار تغيير و تحول جدي شد و « تسلط روش و رويکرد تقليدي » کـار
را به آنجا رساند که در بسياري موارد  ،با ادعاي اجماع ،در برابر داليل محکـم عقلـي و نقلـي

معتبر مي ايستند و برخالف داليل معتبره فتوا ميدهند و تنها مستندي که ارائه ميکنند  ،دليلي به
نام « اجماع » است !
رويکرد آيت اهلل صالحي نجف آبادي  ،اعتماد به مباني منطقي پذيرفته شده و مراجعه بـه داليـل
مستقلي چون « داليل عقلي و نقلي معتبره » و عدم اعتماد به دليل غير مستقلي چون « اجمـاع »
است؛ تا چه رسد به « ادعاي اجماع » کـه در اکثـر مـوارد ،ادعـايي « غيـر واقعـي » اسـت .
به عبارت ديگر ؛ شبه دليلي چون « اجماع » که بنا بود به عنـوان « معـين الحجـه » بـه يـاري
عالمان آيد تا « سنت احتمالي » را از طريق آن پيدا کنند ،زور و توانش را چنان افزايش دادنـد
که در برابر قويترين داليل شريعت  ،يعني « عقل و قرآن و سنت معتبره » نيز ميايستد و مـانع
تأثيرگذاري آنها در آراء فقيهان و عالمان شريعت ميشود و نقش « مـانع الحجـه » را برعهـده
گرفته است !
مرحوم صالحي در مبارزه با اين رويکرد ضدعلمي  ،همه حيثيـت و تـوان علمـي و اجتمـاعي
خود را به ميدان آورد و تا زنده بود با آن مبـارزه کـرد و « دفـاع از مبـاني علمـي » را هرگـز
فرامــوش نکــرد و غريبانــه بــا آثــار و لــوازم غيــر منطقــي رويکــرد رايــج درگيــر شــد .
به گمان من  ،ميراث اين عالم فرزانه و صالح  ،براي اهـل تحقيـق و نظـر و مجتهـدان آگـاه و
شجاع  ،سرمايه اي عظيم را فراهم آورده است تا با دغدغـه اي بـه مراتـب کمتـر از آن عالمـه
فرهيخته و شجاع ،راه او را ادامه دهند و چراغي را که او بر افروخت ،بـا ايمـان و بردبـاري و
تواضــعي کــه او داشــت و حقيقتــا کــمنظيــر بــود ،بــراي هميشــه فــروزان بدارنــد.
 -1مرحوم صالحي نجف آبادي ،به پيروي از استادش مرحوم آيتاهلل العظمي بروجردي ،اعتقـاد
ثابتي به «فقه مقارن» داشت و خود به لوازم علمي آن شديدا ملتزم بـود .آگـاهي او از نظريـات
اهل سنت و آشنايي کم نظير او نسبت به متون روايي ،تاريخي ،اعتقادي و فقهـي آنـان و عـدم
تعصب نسبت به قبول نظريات مستدل و منطقي ايشان ،امکان تعاطي فکري با عالمان اهل سنت

را براي وي فراهم ميکرد .افسوس که از توانايي کمنظير او در اين زمينهها عمـال کمتـر سـود
برده شد.
 -3هزينه هايي که براي تثبيت رويکرد «عقالني» ،در تمـامي سـاحات معـارف شـريعت ،بايـد
پرداخت ميشد  ،از سوي بزرگمردي چون آيت اهلل نعمت اهلل صـالحي نجـف آبـادي و برخـي
همفکران و دوستان وي تـاکنون پرداخـت شـده اسـت  .همـه گونـه تهمـت و محروميـت و
بــيتــوجهي و مظلوميــت را در بــيش از نــيم قــرن ،ايــن مــرد بــزرگ تحمــل کــرد.
بزرگان ديگري از عالمان شيعه نيز و جود داشتند که الگوي مرحوم صالحي بودند و حقيقتا رنج
تهمتها و بيتوجهيها را چشيده بودند  .ابن جنيد  ،ابن ابي عقيل  ،مقدس اردبيلي  ،مالصـدرا
 ،شيخ هادي نجمآبادي  ،سيد محمد طباطبايي و بسياري ديگر از افـراد کمتـر شـناخته شـده ،
رهپوي اين کوي بودهاند و از تالش باز نايستادهاند.
امروزه کساني که پاي در اين راه نهاده و يا مينهند ،خطرات و دغدغههاي به مراتب کمتري را
تجربه ميکنند و در حقيقت  ،کنار سفره نسبتا آمادهاي مينشينند کـه بايـد بـه يـاد پيشـينيان و
پيشکسوت هاي زجر کشيده خود باشند و با تالش جدي و رعايت پرهيزکاري ،مقتدرانـه و بـا
اتکاي به عقل و علم و قرآن و احاديث معتبره ،راه سلف صالح را ادامـه دهنـد و از « اصـالح
انديشه ديني » خسته نشوند و سستي به خود راه ندهند .
براي « اصالح انديشه ديني » و از جمله « احکام و فقه شـريعت محمـدي » (ص) بايـد چـون
صالحي نجفآبادي  ،صالح بود و مصلح .نام او حقيقتا تداعي ميکند کـالم سـيد الشـهداء(ع)
درباره « حربن يزيد رياحي » را که « انت حرّ  ،کما سمّتک امّک = تو آزادهاي  ،همانگونه که
مادرت نامگذاريات کرده است » .

کديور گفت :سه ويژگي "عمق اطالعات علمي"  " ،نقادي " و " آزادانديشـي و شـجاعت
علمي "  ،صالحي را از ديگر علماي معاصر خود متمايز ميکرد .

به گزارش خبرنگار "ايلنا" ،محسن کديور که در نشست "ستيز با تحجر و غلو در عرصه دين
" به مناسبت گراميداشت آيتاهلل صالحي نجفآبادي در دانشگاه تهـران و بـا عنـوان " نقـش
صالحي در نقد غلو" سخن ميگفت  ،با بيان اينکه محور آثار صالحي نقد افرادي بود کـه بـه
لحاظ علمي بسيار قوي بودند  ،گفت  :به طور مثال صالحي نقدهايي بر آراي عالمه طباطبـايي
و استاد مطهري نوشته و آراي خود را با شجاعت بينظيري ابراز ميداشت در حالي که بسياري
از علماي آزادانديش هستند که جرات بيان يک نقطه از آراي خود را ندارند .
کديور با بيان اينکه صالحي نجفآبادي با اسالم عوامانه وارد چالش شد  ،گفت  :نبايد انتظـار
داشت در صدا و سيما کلمـه اي دربـاره او سـخن بگوينـد زيـرا او منتقـد بـزرگ مـداحان و
روضهخوانان بيسوادي است که همه منابر و کانالهاي تلويزيوني را پر کردهاند و اگر صـدا و
سيما انديشههاي صالحي را منتشر کند  ،تيشه به ريشه اين افراد ميزند .
وي آثار صالحي را به چهار دسته تقسيم کرد و گفت :دسته اول آثار او  ،تفسير قرآن و برخـي
از آيات اين کتاب مقدس است ؛ تفاسير قرآن صالحي کمتر از الميزان نيست .
کديور يکي از ضعفهاي الميزان را عدم تفسير آثار فقهي دانست و گفت :صالحي بحثهـايي
درباره آيه محاربه و آيه مودت مطرح کرده و در تفسير آيه مودت بـه زيبـايي نشـان داده کـه
ذهنيت فعلي مسلمانان در خصوص اين آيه اشتباه است .
وي گفت  :اکنون از آيه مودت اين تفسير وجود دارد که پيـامبر(ص) مـيگويـد مـن از شـما
اجري نميخواهم و تنها حرمت اهل بيت مرا حفظ کنيد  .در حالي که صالحي نجفآبـادي بـر
اين نکته تاکيد دارد که اين آيه مکي است و نه مدني و خطاب به کفار قريش نازل شـده و نـه
مسلمانان مدينه  ،بنابراين پيامبر گدايي دوستي براي خانواده خود نکرده اسـت و اصـل حـرف
اين است که اي قريش من خويشاوند شما هستم اما اجري از شما نميخواهم و تنها ميخواهم
که حرمت خويشاوندي مرا حفظ کنيد و بگذاريد که من رسالتم را انجام دهم .
کديور با بيان اينکه صالحي اعتقاد داشت که قرآن بايد روايات را محک بزنـد نـه اينکـه فهـم
قرآن مبتني بر روايات باشد  ،گفت  :صالحي ميگويد مالک اسالم  ،قرآن است و روايتي معتبـر
است که معارضهاي با کتاب نداشته باشد  ،در واقع صالحي بـا مـالک قـرآن و عقـل بـه نقـد
روايات رفت .
وي ادامه داد :همچنين نقد آيه تطهير که پايه عصـمت در شـيعه اسـت  ،يکـي از تفسـيرهاي
صالحي است که به زبان عربي نوشته شده و هنوز چاپ نشده است .

کديور با بيان اينکه نقد حديث و همچنين آراي فقهي دو دسته ديگر از آثار صـالحي هسـتند ،
گفت  :صالحي ميگويـد در کتـاب شـيخ طوسـي اقـوال ابـوجعفر طبـري آمـده اسـت کـه
نسخهبرداران پس از وي  ،آن اقوال را به نام ابوجعفر که کنيه امام محمد باقر(ع) اسـت  ،ثبـت
کردهاند .
وي با اشاره به اينکه "اختالف علمي درباره علم امام"  ،يکي از مقاالت بسيار ارزنده صـالحي
نجفآبادي است  ،گفت  :همچنين وي آثار فقهي بسيار ارزشمندي دارد که از آن ميان "جهاد
اسالمي" ارزشي حتي بيش از "شهيد جاويد" دارد .
کديور با بيان اينکه صالحي معتقد است که واليت فقيه اخباري و انشـايي اسـت  ،گفـت  :وي
اولين کسي است که معتقد است ولي فقيه را مردم بايد انتخاب کنند يعني بايد انشايي باشد .
اين استاد دانشگاه با اشاره به اعتقاد صالحي مبني بر اينکه عدم توانايي زن براي قضـاوت هـيچ
مبناي قرآني ندارد  ،ادامه داد  :صالحي همچنين به طهارت انسان و طهارت غير مسلمان اعتقـاد
داشت و بحث نجاست و طهارت را به امور بهداشتي مرتبط ميدانست .
کديور با اشاره به بخشي ديگر از اعتقادات صالحي  ،افزود  :از نظر صالحي هر مسـلماني اگـر
به مذهب خود عمل کند  ،عنداهلل مأجور است و خود در اين باره ميگويد شيخ االزهر عمل به
مذهب جعفري را مجاز دانست و من هم ميگويم که عمل به همـه مـذاهب اسـالمي درسـت
است و خدا بايد در اين باره قضاوت کند .
وي با اشاره به اعتقاد صالحي به اينکه نميتوان کسي را در اسالم به زور مسلمان کـرد و اگـر
مسلمان نشد  ،گردن وي را زد ،گفت  :صالحي معتقد است تحميل عقيده مجـاز نيسـت ضـمن
اينکه عوض شدن عقيده  ،اختياري نيست که براي آن مجازاتي قرار دهيم .
کديور با بيان اينکه به اعتقاد صالحي اصل در اسالم بر صلح اسـت  ،گفـت  :از نظـر صـالحي
اسالم از کلمه سلم ميآيد و دين صلح و مسالمت است .
وي دسته چهارم از آثار صالحي نجفآبادي را آثار تاريخ اسالم وي برشمرد و گفـت  :محـور
اصلي کار صالحي نقد احاديث بود و حتي تفسير قرآن  ،آثار فقهي و همچنـين آثـار تـاريخي
وي همه بر اساس نقد احاديث نوشته شدهاند .
کديور با بيان اينکه علوم حوزوي ما به شدت حديثمدار است  ،گفت  :محور تفکـر اسـالمي
در شيعه احاديث ائمه است اما بايد توجه داشت که افرادي به داليل مختلف احاديث نادرستي
به امامان شيعه نسبت ميدادند.

مقام صالحي نجف آبادي در نقد غلو
وي افزود  :صالحي جاعالن روايات را به سه دسته تقسيم ميکند ؛ يکي دشمنان اسالم و تشيع
که قصد داشتند با باال بردن امامان شيعه آنها را تخريب کنند  .دوم  ،اهل اباهه که ائمـه را بـاال
ميبردند تا بيديني را رواج دهند و سوم  ،عاشقان افراطي که هنر صالحي پيدا کردن آن دسـته
از روايات بود که به لحاظ سند مشکلي نداشت و توسط دشمنان اسالم و تشيع جعل شده بـود
و توسط دسته سوم رواج مييافت .
کديور با اشاره به اينکه به اعتقاد صالحي امام در تفکر شيعه جنبه الهـي و بشـري دارد ،گفـت:
صالحي منکر جنبه الهي امام نيست اما ميگويد بايد مشخص شود سياست متعلق به کدام جنبـه
است .صالحي معتقد است نهضت حسيني جنبه بشري امـام حسـين(ع) اسـت و قابـل بحـث
تاريخي است و حسين مانند يک انسان خردمند تصميم گرفته است و شهيد جاويد هـم اولـين
تفکر معقول از نهضت حسيني در تشيع است .
وي با اشاره به بررسي همه روايات در حوزه علم امام توسط صالحي ،گفت :صالحي نميگويد
که امام علم غيب ندارد بلکه ميگويد امام آن چيزي را ميداند کـه خـدا مـيخواهـد بـه وي
بگويد نه اينکه هر چه را که خود ميخواهد .
کديور با اشاره به رساله بسياري از بزرگان تشيع مبني بر اينکه امام حتي به زمان وقـوع قيامـت
عالم است ،گفت :اين موضوع با قرآن در تضاد است زيرا در قرآن ذکر شده است کـه برخـي
مسائل را از جمله زمان قيامت را به شما نخواهيم گفت .
وي ادامه داد  :صالحي معتقد است علم غيب ائمه محدود اسـت و آنـان کـه اعتقـاد بـه علـم
نامحدود امام دارند ،بدون ترديد غالي هستند .
کديور با اشاره به حديثي مبني بر اينکه خداوند مطالبي محرمانه براي ائمه نوشته و آن را با مهر
طاليي ممهور کرده است و براي سيدالشهدا نيز نوشته که چه زماني شـهيد مـيشـود ،گفـت :
صالحي پس از تحقيقات فراوان مشخص ميکند که اين حديث را يکـي از کـذابان بـزرگ آن
دوران گفته است .
وي با بيان اينکه به اعتقاد صالحي ائمه ماموريت ويژه نداشتهاند  ،گفت  :صالحي معتقـد اسـت
ماموريت ائمه نيز مانند ماموريت همه علماي دين است .

کديور با اشاره به آنچه امروز در خصوص شب قدر نقل ميشود مبني بر اينکه اعمـال بنـدگان
در شب قدر به امام حاضر تقديم ميشده و در زمان ما نيز به امام زمان تقديم ميشـود ،گفـت:
صالحي به خوبي نشان ميدهد که اين مسأله هيچ سندي ندارد و حتـي اسـناد معتبـري نيـز در
تعارض با آن وجود دارد .
کديور در پايان تاکيد کرد  :ردۀ علمي صـالحي نجـفآبـادي در حـد مطهـري  ،شـريعتي و
منتظري است .
پايان خبر به نقل از ايلنا خبرگزاري دانشجويان ايران – تهران

سرويس :سياسي

محسن کديور نقش متمايز آيت اهلل صالحي را در نقد غلـو خوانـد و گفـت  « :صـالحي سـه
ويژگي بارز داشت که آن را از ساير معاصران خود متمايز کرده است ؛ صالحي در علوم رايـج
اسالم  ،مجتهد  ،محقق و انديشمندي عميق بود » .
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ،دبير انجمن دفاع از آزاد مطبوعات که
در همايش "ستيز با تحجر و غلو در عرصه دين" گراميداشت ياد آيتاهلل صالحي نجفآبادي
که از سوي انجمن اسالمي دانشجويان دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشـکي تهـران برگـزار
شده بود سخنراني ميکرد  ،با بيان اين مطلب افزود  « :صالحي آزادانديش و نقاد بود که ايـن
ويژگي در ديگران کمتر ديده شده است  .او نقادي بسيار چيره دست و زبردست بود  .با کساني
هم که به لحاظ علمي در افتاد ،افرادي قوي بودند .نقدهايي هم که بـه آراي عالمـه طباطبـايي
نوشته است بسيار قابل توجه است .نکات و دقايقي در نقد الميزان نوشته است که از وسعت و
عمق آن  ،علما به تعجب ميافتند و همينطور نقدي که بر آثار اسـتاد مطهـري نوشـت  .او در
عداد مراجع فعلي است » .
کديور افزود  « :مرحوم صالحي نجف آبادي شجاعت عيني داشت  .من سراغ دارم علمـايي را
که بسيار آزادانديش هستند اما جرأت ندارند آن را مطرح کنند  .صالحي نه تنهـا آزادانـديش و
نقاد بود بلکه شجاعت بيان عقايد خود را داشت  .صالحي با اسالم عوامانه وارد چالش شد .
وي ابراز عقيده کرد  « :انتظار نداشتيم که در صدا و سيماي رسمي جمهوري اسالمي ما نـامي
از صالحي ذکر شود » .
وي افزود  « :کتب صالحي را مي توان به چند دسته تقسيم کرد ؛ صالحي در تفسير قرآن آثـار
درخشاني از خود به يادگار گذاشت  .صالحي با بيان انتقاداتي نسبت به نوشتة يکي از علمـا در
خصوص تفسير آيهاي از قرآن آورده است  :پيامبر از مردم گدايي دوستي بـا پيـامبر را نکـرده
است  .بايد به آيات توجه کرد و آنها را بر اساس شرايط نزول تاريخيشان تفسير نمود » .

کديور اظهار داشت  « :صالحي  -نقاد بزرگ در عصر ما  -با مالک قـرآن و عقـل بـه نقـادي
روايات رفت  .تفسيري است از او که منتشر نشده  .بر خانواده اش فرض است کـه آثـارش را
منتشر کنند  .يکي از آثار منتشر نشدهاش ،تفسير آية تطهير است » .
وي ادامه داد  « :صالحي قهرمان نقد حديث است  .يک هفته پـيش از فـوتش بـه بيمارسـتان
رفتم  .بحثي در مورد آثارش درباره غلو مطرح شد .صالحي با اشتياق گفت ايـن بحـث بايـد
ادامه پيدا کند و تأکيد داشت که در شرايط فعلي حتما بايد روي آن کار شود » .
کديور گفت  « :بخش سوم آثار صالحي ،آثار فقهي است .صالحي فقيه بزرگي است .صـالحي
تأکيد دارد دو نوع واليت فقيه داريم؛ واليت فقيه اخباري و واليت فقيه انشـايي .واليـت فقيـه
اخباري که در آن مردم بايد راي دهند و انشايي کـه از طـرف خداونـد ولـي فقيـه منصـوب
مي شود .صالحي معتقد است نمي توان واليت فقيه اخباري را تاييد کـرد و بايـد واليـت فقيـه
انشايي باشد .ممکن است من با ايشان اختالف نظري داشته باشم اما صالحي در کتـابهـايش
به اين بحث پرداخته است » .
وي ادامه داد  « :صالحي ميگويد هيچ آيه اي مبني بر محروميـت زنـان از قضـاوت نيسـت و
تاکيد دارد که در قرآن و اسالم سراغ ندارد که کسـي را بـه زور بتـوان مسـلمان کـرد و اگـر
مسلمان نشود ،بايد گردنش را بزنيد .ميگويد اينها دروغ است که بـه اسـالم بسـتهانـد .اصـال
عوض شدن عقيده کار اختياري نيست که به واسطه آن فرد را مجازات کنيم .صالحي ميگويـد
اصل در اسالم صلح است  ،نه جنگ  .اسالم دين خون و شهادت نيست  .اسالم از مسلم است
 ،دين صلح و مسالمت » .
کديور افزود  « :نقد حـديث  ،محـور کارهـاي صـالحي بـود  .علـوم حـوزوي مـا  ،علـوم
حديثمدار است  .محور تفکر اسالمي شيعي در عصر ما بر حديث از ائمه ميچرخـد  .حـرف
تازهاي که صالحي مي گويد اين است که افرادي که روايات را جعل کردهاند  ،سه دسـتهانـد ؛
عده اي دشمنان قسم خورده که مي خواستند آبروي اسالم را ببرند و مردم را بـه اسـالم بـدبين
کنند .ه نر صالحي پيدا کردن روايات جعلي بود که به لحاظ سندي مشکل ظاهري ندارد » .
وي گفت  « :دسـته دوم از جـاعالن در حـوزه حـديث  ،کسـاني بودنـد کـه اهـل اباحـه و
الابالي گري بودند  .دسته ديگر  ،عاشقان افراطي بودند که فکر مي کردند هرچه به ائمـه اضـافه
کنند به آنان خدمت کردهاند  .امامشناسي صالحي از همه قويتر است  .صالحي کتاب الحجـره
کافي را با دقّ ت بررسي و درباره آن تحقيق عميقي کرده است » .

وي ادامه داد  « :کار تازه صالحي اين است که ميگويد نهضت حسيني که يـک فعـل سياسـي
سرزده از امام حسين (ع) است و در جنبه بشري او قرار ميگيرد ؛ لذا قابل بحث تاريخي است
 .امام حسين (ع) مثل يک انسان خردمند تصميم گرفت که قيام کند » .
وي با بيان اينکه تاثير صالحي در ارائه مباحث منطقي در دين کم از شريعتي نيست  ،گفـت « :
صالحي مي خواهد اثبات کند که امام حسين (ع) مي خواست کـار معقـول انجـام دهـد  .اگـر
بگوييم که امام کار معقول انجام داده است  ،منکر علم پيشين امام شدهايم  .ميگويـد آيـا امـام
وقتي مي خواهد تصميم سياسي بگيرد بر اساس علم لدنياش تصميم ميگيرد يا بر اساس عقـل
؟ و اينجا به جد با مرحوم طباطبايي وارد چالش ميشود » .
کديور ادامه داد  « :امروز هيچکس نميگويد من غالي يا متحجّرم  .بايد اينهـا شـاخص داشـته
باشد  .صالحي در آثارِ خود نشان داد انديشة حقيقي در حوزۀ امام اگر از اين خطّ فراتـر رود ،
غالي است » .

