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  مقدمه

 ، اندیش       ژرف محقّقِ و فرزانه ادـاست با جانباین ایىـآشن
 ، آبادىنجف صالحى اهللا       نعمت شیخ حاج اهللاآیت مرحومِ
.  شد آغاز ایشان آثارِ از یکى مطالعۀ طریقِ از بار ننخستی

 و تام آگاهىِ از بعد و دبیرستان دورانِ تحصیالت از پس
 بیجارِ زادگاهم از ، طلبگى زوایاىِ و جوانب از تمام

 پس.  شدم قم مذهبىِ شهرِ راهىِ ردستانکُ استانِ از گروس
 وزوىـح دروسِ ، مدارس از یکى رةـجح در انـاسک از
 کتابِ با ىـنبج مطالعات ضمنِ در قضا از.  کردم آغاز را
 پرماجرا اثرِ آن مطالعۀ از بعد.  شدم آشنا»  جاوید شهید« 
حچونِ و چند از بیشتر هرچه آگاهى براى امنجکاوىکُ س 

  .  کشانید آن ةنویسند منزلِ سوى به مرا قضایا
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 هدفم و پرسید ار نامم پرسى       احوال از پس بار نخستین     
:  گفت آنگاه  ، شد اـویـج علمیه حوزة به ورود از را

:  گفتم ؟ است اي صیغه چه فارسى زبانِ در»  کوشا « کلمۀ
از.  دادم پاسخ نیز او دیگرِ سؤالِ چند به.  فاعلى صفت 

 شد خشنود بسى جدیتم و گفتار صراحت و حاضرجوابى
  .کرد تشویق و گرفت تحویل مرا رویى       گُشاده و گرمى به و

 چندین ايهفته حوزوى دروسِ نبِج در پس آن از     
 فراوان دقّت و تأنّى با او و رسیدممی حضورش به ساعت

 ، تفسیرى ، اعتقادى مسائلِ در من گونِاگون هاي پرسش به
  . داد می پاسخ اجتماعى و تاریخى

 روحم در ها       پرسش جوابِ از که سرورى و نشاط     
 چنان احساسم و شور.  است ناشدنىوصف شدمی ایجاد

 را سکونتم محلِّ تا استاد منزلِ طوالنى نسبتاً فاصلۀ که بود
 طولِ در و کردممی طى پیاده ، خستگى احساسِ هیچ       بى

 از و ، نمودممی تحلیل و تجزیه را او هاي پاسخ ، مسیر
 و گفتارسنجیده نشمنددا روحانىِ چنین حضورِ توفیقِ اینکه

 و دانش در استوارى گویاىِ بیانش که ـ رفتارىخوش
 سپاس را خداى ، شده نصیبم ـ بود بینش در اندیشى       ژرف

  .  نمودممی ستایش و
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 متوسطۀ دروسِ تکمیلِ و مقدماتى تحصیالت از پس     
 رسماً شد اسالمى انقالبِ پیروزى با همزمان که حوزوى

 ، تفسیر ، فقه دروسِ در صالحى استاد شاگردانِ ۀرگج به
 داللىِـاست ثـاحـمب.  پیوستم البالغه       نهج و الـالرّجمـعل
 و»  اسالمى ادـجه«  ، » نفالاَ و خُمس«  ، » فقیه والیت« 
 روز آن پرجاذبۀ و گرم هاي بحث جمله از»  رجالیه فوائد« 

  .  بود استاد

 نبود او دروسِ در شرکت به صرمنح من علمى استفادة     
 ناشی که نفرى دو خصوصى جلسات از ام       مندى       بهره بلکه

 بود استاد خانۀ یا و بنده منزلِ در خانوادگى شد و آمد از
  .  بود ربارترپ و بیشتر مراتب به

 در راسخِ آن عمیقِ هاي درس از که لذّتى و استفاده     
 فقه خارجِ دروسِ در تنها ار آن مشابه ردمبمی علم

 و ودمـنم می اسـاحس منتظرى ظمىالع اهللا       آیت حضرت
 هايگذشته از ، خصوصى جلسات در گاه       بى و گاه.  بس

 هايشیوه ، تحصیل دورانِ هاي نشیب و فراز ، زندگى
 از تحقیق رسمِ و راه و ، مفید تأثیرگذارِ اساتید از استفاده

 بس نکات ، خویش خاطرات از او.  مکردمی پرسش او
 را آنها از اي شمه امیدوارم که داشت می بیان اي آموزنده

  . نمایم منعکس مقدمه این در
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  آباد تا قماز نجف

 متأثّر مؤلّفه سه از را انسانى هر شخصیت ، کاوان روان
  .  تربیت ، محیط ، وراثت:  دانند می

 ، همگان مقبولِ و اكپ ايخانواده در) ره( صالحى استاد
 اصفهان آباد       نجف شهرستانِ در پرهیزگار مادرى و پدر از

 و صالح ايخانواده از.  بود شودهگُ جهان به دیده
 از برگرفته اسالمى نابِ هاي اندیشه با که        زحمتکش
نهاده زندگى عرصۀ به پا پرهیزگار و آگاه عالمانِ تعلیمات 

 شیخ مرحومِ ذوفنون عالّمۀ انِزم از که محیطى.  بود
 دست به آبادنجف شهرِ ۀنقش و طرح که عاملى بهاءالدین

»  ؤمنیندارالم«  و»  لمدارالع«  به کنون تا و یافته انجام او
  .  است بوده مشهور و معروف

 و اسالمى هاي ارزش که فضایى چنان در است طبیعى     
 ، است چیز مهه بر مـاکـح ، معنوى ورِـام و انسانى
 آبادىنجف صالحى چون مستعد دانشوري رشد هاىِزمینه
 تکاملِ و تعالى سوىِ به را او و بود خواهد بهتر و بیشتر

 پیش تأثیرگذار و رازندهب شخصیتى عنوانِ به وجودى
  .  ردب خواهد
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 شهر آن در را اش       نوجوانى و کودکى دورانِ او     
 هاي ارزش از اي اندوخته با لگىسا پانزده در و گذرانده

 از ، اجتماعش و وادهـخان محیط از برگرفته وىِـمعن
 اینجاست.  شود می اصفهان علمیۀ حوزة راهىِ ، آبادنجف

 و آگاه مربیانى تربیت از متأثّر که او شخصیت سومِ پایۀ که
  .  گیردمی بنیاد است دلسوز

 حوزة روزِ آن علمى هاي استوانه دروسِ حلقۀ وارد او     
 رحیم آقا حاج اهللا       آیت«  محضرِ از و شودمی اصفهان
 و باز بینشِ و درص رحِشَ و فقهى هاي نوآورى که»  ارباب
 ، نیست پوشیده حوزوى هاي دانش اربابِ بر او تقواى

 فقیه آن از بارها صالحى استاد . ردبمی فراوان هاياستفاده
 به و تودس می را او و کرد می یاد لتبجی و تجلیل با فرزانه
 شخصیتى.  نهاد می رجاَ او اجتماعى و فقهى هاياندیشه

 آن اقامۀ بر و دانستمی تعیینى واجبِ را جمعه نماز که
 ارشاد را مردمان ، جمعه هايخطبه در و ورزید می اصرار

 با را سنّت و قرآن نابِ قِـایـحق و کردمی راهنمایى و
  .  داشتمی رضهع آنان بر تأنّى

 جامۀ نظرى حکمت به و بود حکمت اهلِ که فقیهى     
 براى گفتار در را اعتقادى نابِ مسائلِ و پوشاند می عمل
 پیامبر سنّت از برگرفته نصایحِ با جمعه نمازگزارانِ عمومِ
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 ىـروان و ىـروشن به او اكـپ بیت اهلِ و) ص( اکرم
 در ارباب رحیم آقا حاج رِکبِ هاياندیشه.  نمودمی انـبی

 و بوده تأثیرگذار صالحى استاد علمىِ تشخصی تکوینِ
 تسریع او نهاد در را پژوهىقرآن و فقاهت هايزمینه

  . بود بخشیده

 فراوان نقشِ او تربیت در که دیگرى ارجمند عالمِ     
 معال محمدحسن شیخ اهللا       آیت مرحومِ«  اشىـدای ،        داشته
 بوده اصفهان حوزة روزِ آن برجستۀ اساتید از » آبادىنجف
 براى بینش و دانش در ارزشمند سب لگویىاُ او.  است

 علمى مقامِ از بارها که آمده مى حساب به صالحى مرحوم
 حضرت ، شهیدان ساالرِ به ارادتش و ادب اظهارِ و تقوا و

 حسین امام تربت هب او استشفاى داستانِ و) ع( عبداهللا       ابى
 آن خوردنِ اثرِ بر او بهبود و سخت بیمارىِ هنگامِ در) ع(

کردمی یاد ، پاك تربت  .  

 آقا       على میرزا مرحومِ«  دیگرش استاد از او بر عالوه     
 پارسایى، و تقوا.  نمود می یاد بزرگى و نیکى به » شیرازى
 آقا       میرزاعلى مرحوم صداقت و فاص ، زیستى       ساده و قناعت

 تأثیرِ صالحى استاد نفسِ تزکیۀ و تربیت در شیرازى
 انـاصفه در او اتیدـاس رـدیگ از . است هـداشت زایىـبس
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 هاي چهره از که بوده»  اصفهانى فیاض اهللا       آیت مرحومِ« 
است رفتهمی ارـشُم به حوزه لمىع .  

 سطوحِ روسِد از فراغت از پس صالحى استاد     
 ادامۀ براى شمسى 1325 سالِ در ، اصفهان در حوزوى
 قم علمیه ةحوز وارد اصول و فقه خارجِ دروسِ تحصیلِ

 سیدمحمد اهللا        آیت مرحوم«  شاگردانِ رگۀج به و شود می
 و پیوندد می بوده اصول و فقه دقیقِ مدرسانِ از که»  داماد

 ور رهـبه نیز) ره( » خمینى       امام « اصولِ و فقه دروسِ از
 ارـربـپ و قـعمی هاي درس در آن با انـهمزم و گرددمی
 در و کندمی شرکت»  بروجردى ظمىالع اهللا       آیت مرحومِ« 

  .  آید می در او به پایبند و مندعالقه شاگردانِ زمرة

 در گوناگون هاي مناسبت به صالحى اهللا       آیت مرحومِ     
 در ستایش و فراوان احترامِ و عظمت با ، بحث لساتج

 و بحث به ورود کیفیت و تدریس شیوة و فقاهت از ،        خور
 سبک و کردند می یاد بروجردى اهللا       آیت از ، آن از خروجِ

 ژرفنگرىِ و تعمق بارها و دانستندمی نظیر       بى را او شیوة و
 مسائلِ استنباط کیفیت و رجالى مسائلِ در را مرحوم آن
 دیگر رـتعبی به یا»  ارنـقم هـفق«  او.  ودندـتسمی ىـفقه
 آراى بیانِ پاىِ به پا سنّت اهلِ فُقهاى آراى بررسى« 
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 تفقّه یادآورِ ، بروجردى اهللاآیت سوى از را » شیعه فقیهانِ
  . دانستمى حلّى  عالّمۀ و طوسى شیخِ

 بر بروجردى ظمىالع اهللا       آیت ریسِتد شیوة تأثیرگذارى     
 بدیع تحوالت جمله از بیش و کم شاگردانش زبانِ و ذهن

 به اخیر قرنِ نیم در قم علمیۀ حوزة در علمى پربرَکَت و
 آن محقّقى پژوهفقه دانشورِ هیچ امروزه که آید می حساب

 زرگب فقیه آن شاگردانِ میانِ در شاید و ، کندنمی انکار را
 و منتظرى ظمیالع اهللا       آیت عالیقدر فقیه مانند کدام هیچ
 بکس آن ، نوشتار و گفتار در آبادىنجف صالحى اهللا       آیت

 و مسائل در بزرگوار دو این.  باشند نداده ادامه را شیوه و
راَ شیوة ، حدیث و اصول و فقه به مربوط مباحثو رجپ 
 منعکس ىـوبـخ به را بروجردى ظمىالع اهللا       آیت ماندگارِ

 نگه زنده را»  استوار نهجِم«  آن وىـنح به و ودندـنم
  .  ساختند منتقل نیز خویش شاگردانِ به و داشتند

 در ، اصول و فقه مباحث پاى به پا صالحى استاد     
 و کردند شرکت نیز طباطبایى عالّمۀ مرحومِ فلسفۀ دروسِ

 آن محضرِ از را»  صدرا ملّا اسفارِ«  و»  سبزوارى منظومۀ« 
 تدریسِ به دوره دو نیز خود بعداً و آموختند نامى مِـحکی

  . پرداختند » منظومه« 



١١ 
 

 به ، قم در حوزوى ۀعالی علومِ تحصیلِ موازات به     
 و » لـائـرس«  ،»  لُمعه شرحِ«  ،»  عرب ادبیات«  تدریسِ

 1352 سالِ تا و تندپرداخ»  االصول کفایۀ«  و»  مکاسب« 
 برجستۀ درسینِم از)  شدنش تبعید سالِ یعنى(  شمسى
 به زـنی آن از پس و شدند می وبـمحس ورـمذک دروسِ
 و»  رـتفسی«  ،»  الـالرّج علم«  ،»  فقه ارجِـخ«  تدریسِ

  .  پرداختند»  حدیث« 

 ، تر       گرم را درسش حلقۀ ، او گویاىِ تفهیمِ و رسا بیانِ     
 بیشترِ که اي گونه به بود نموده ترپرجاذبه و تر      کوهباشُ

.  بودند او درسِ حوزة شاگردانِ از حوزه نامدارِ فضالى
 ، گیالنى محمدى ، اصفهانى طاهرى نى،کَ مهدوى:  آقایان
 حسن ، ملشىاَ بانىر ، رفسنجانى هاشمى ، جنّتى احمد

 ، خمینی مصطفی ، استادى رضا ، یزدى محمد ، صانعى
 حسین ، کازرونی بنیادي ، کازرونی ایمانی اسداهللا

 ، روضاتی سیداحمد ، روضاتی سیدمحمد ، انصاریان
 مصطفی ، قزوینی بینباریک ، آبادينجف غیوري سیدعلی
 سیدحسین ، یدعای سیدمحمود ، آبادينجف زمانیان
 ،        یزدى موسوى ، ایرانی حسین ، یطباطبای مدرسی

  .  اند       جمله آن از محفوظى و ورىشکَا الهوتى ،        نورى       طقنا
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سیاسى مبارزات  

 خمینى امام مرجعیت تحکیمِ در آبادىنجف صالحى استاد
 1349/  3/  16 تاریخِ در او.  داشت بسزایى نقشِ) ره(

 ار عبارت ترین       کوتاه و ترین       جامع حال عینِ در و زیباترین
 چنین او عبارت عینِ.  نوشت امام مرجعیت معرّفى در

 ظمیالع اهللاآیت حضرت عامۀ تمرجعی تصالحی « : است
 قیاساتها که است قضایایی از العالی لّهظ دم خمینی آقاي

مهاع النّارکَ و تأیید.  النّهار رائعۀ فی الشّمس و المنار یلَع 
 مسلمانِ فرد هر شرعی وظیفۀ هلَ معظّم تقویت و ترویج و

  .  » است مسلمین مصالحِ و اسالم به مند عالقه

 خمینى امام مبارزة آغازِ همان از ایشان ، آن بر عالوه     
 امام حضرت توجه مورد و علمى هاي شخصیت از) ره(

 و حسبیه امورِ در تصدى اجازة هلَ معظّم طرف از که بوده
 به کتبى صورت به ینهمس اخذ و هشرعی وجوه در تصرّف

 تصالحی که بود کسانى وِجز او نیز و بود شده داده او
تاز پس جهت بدین.  بودند کرده اامض را امام مرجعی 

 همراه به 1352 سال در ، زندان در کوتاهى دورانِ تحملِ
.  شد محکوم تبعید سال سه به و دستگیر منتظرى اهللا        آیت
 و تویسرکان در را دوم سال ، زنجان بهراَ در را لاو سال
  . گذراند هابادم در را سوم سال
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 از ، تبعید دورانِ در ها       تبعیدى دیگر خالف بر او     
 رنجِ ـ غیرروحانى و روحانى لباسِ در ـ ساواك عواملِ

 نمود تحمل را دازىگُجان روحىِ هاي مشقّت و ردب فراوانى
 به را دل       ساده مردم طرفى از ساواك ملِعوا « : گفتمی

 بر من ضد بر!  حسینم امام دشمنِ من اینکه بهانۀ
 از و کنند توهین من به بازار و کوچه در که انگیختند       مى

 را محلّى روحانیونِ اذهانِ ، غلط تبلیغات با هم طرفى
 صادر مرا تکفیر حکمِ که بودند کرده آشفته من علیه چنان

 با گو و  گفت و بحث به حاضر هم کدامهیچ و کردندمی
 بودم تویسرکان در که سالى یک طولِ در!  شدند نمی من
 منزلِ ها       شب ، افرادى.  گذشت سخت خیلى من بر

 سال کوچک که هابچه.  کردندمی سنگباران را ام       مسکونى
:  گفتممی ، پرسیدندمی را آن علّت و ترسیدندمی بودند

 جنِّ تا چند سوىِ از سنگپرانى این ، نیست چیزى ، نترسید
 وقتى!  کرد خواهم رام را آنها زودى به که است سرکش

        ۀًربقُ بعضى رفتم می نانوایى به سنگک نانِ خریدنِ براى که
دا سنگک از که داغى هاي سنگ با!  اهللا        ىلَاکردندمی ج 

 از نفر چند به روز یک!  دادند می قرار خود هدف مرا
 امـپیغ متدین بازاریانِ از شخصى ۀوسیل به شهر علماى

 گو و  گفت و بحث براى کنید انتخاب شما که هرجا:  دادم
 طورِ به آنان با اگر حتّى و پذیرفتندنمی آنها ولى ، ام       آماده
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 ىرو شدم می رو        به رو بازار و کوچه و خیابان در اتّفاقى
 سالم حتّى که دادندمی تغییر را مسیر و گرداندند می بر را

    ! نشنوند مرا کردنِ

 منبر روى آنها!  شد می تمخَ جاهمین به کار کاش اي     
 من نثارِ خواست می دلشان که افترایى و تُهمت هر
 سرانجام و!  بود وهابیگرى اتّهامِ آنها ترینِکم که کردند می
 دادندمی من بودنِ نجس به حکم ، یقتفس و تکفیر از پس

 آن در هالبتّ!  باشد نداشته را من با ارتباط جرأت کسى تا
 و فاضل طلّابِ از نفر چند مدتى از پس ، سخت روزگارِ

 از آگاهى و حقایق کشف از پس ، بازاریان از نفر چند
 و کردند پیدا گرایش من سوىِ به ، ساواك هايتوطئه
  .        » شدند من مدافعِ

 و صبر بارزِ نمونۀ آبادى       نجف صالحى استاد ، آري     
 با که نبود بیدى او.  بود خود راستینِ هدف در استقامت

 تُحرِّکُه ال الرّاسخِ کَالْجبلِ « مصداقِ او ، بلرزد بادها این
فواصو شکیبایى.  بود » الْع ایمانِ از منبعث اش       ردبارىب 

 دست به اجتهاد و تحقیق با که ایمانى.  بود ارشاستو
 یقین به که چیزى در او.  تلقین و تقلید با نه بود آورده

 اساسِ بر تصمیمش و بود استوار و پایدار سخت رسیدمی
 ، حقیقت جویىِپی و حقّ راه در.  بود اش قطعى باورِ
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 از را او تطمیعى و تهدید هیچ و ، کردنمی درنگ اى لحظه
  .  داشتنمی باز شهدف

     که بود این قم حوزة در مخالفانش حربۀ رینآخ 
بر را ها       خوانروضه و نمایند قطع را او طلبگىِ ۀشهری ضد 

 کدامهیچ ولى!  برآیند او تطمیعِ صدد در یا و برآشوبند او
 را زیر داستانِ.  نشد کارگر او نیرومند  ارادة بر امور این از
 عواملِ که زمانى در « : است شنیدنى که بشنوید او زبانِ از

 جنجالِ ، خورده فریب افراد و ساواك نامرئىِ و مرئى
 روز یک ، بودند آفریده » جاوید شهید«  ضد بر شدیدى

 انقالب از پس که(  روىغَ آقاى و راسانىخُ عبایى آقاى
 اسالمى انقالبِ کمیتۀ در نىکَ مهدوى آقاى با مدتى

 روىغَ آقاى.  آمدند ما منزلِ به قم در)  کردیم همکارى
 فالن طرف از ما:  گفت و داد جانب       این به را اينوشته

 » جاوید شهید«  ةدـنویسن:  اند       فرموده اـآق و ایم       آمده بیت
 ردهنامب کتابِ و کنیم منتشر تا کند امضا را نوشته این

 یابد خاتمه غائله و نشود چاپ دیگر و شود اعالم مردود
 راه این از که را هایی خسارت همه من:  اند       فرموده نیز و
  .  کنم می جبران شودمی وارد ایشان به

 تا بودند نوشته جانباین زبانِ از که را نوشته آن من     
 اقرار من «:  بود چنین آن خالصۀ خواندم کنم امضا را آن
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 است باطل امنوشته جاوید شهید کتابِ در آنچه که کنممی
 امام قیامِ دربارة که نظرى نمایم می اعالم وسیله بدین و

  » .  است بوده اشتباه ام  داده نامبرده کتابِ در) ع( حسین

 اختیاربى و گرفتم آتش خواندم را نوشته این که همین     
 را او سرنیزه برقِ زیرِ لیساک اربابِ که افتادم گالیله یاد به
 با!  دادند توبه بود کرده زمین حرَکَت دربارة که حقیقىت از

 زندگى وسطى قرونِ در ما مگر!  خدایا:  کردم فکر خود
 کرده که تحقیقى از را نویسنده یک خواهندمی که کنیم می

 که است منطقى چه این!  بارالها! ؟ دهند توبه است
 لمع مگر ؟ کنیم می جبران را مالى هاي خسارت:  گویند می
 است ممکن مگر ؟ کرد معامله پول با توان می را اجتهاد و

 و ام       آورده دست به فرساطاقت مطالعات با که را حقیقتى
 و کنند ذبحش خودم دست به اینان ام       نوشته و کرده اجتهاد

  ! ؟ بپردازند را آن دیۀ

 به را نامهتوبه ، بودم ناراحت سخت ، هنگام آن در     
 پاره        پاره ناراحتى و خشم با ارزش       بى پارةورق یک نِعنوا

 دیدید من از اکنون آنچه:  گفتم و ریختم دور و کردم
 و ظلم تسلیمِ هرگز من:  بگویید و برسانید آقا به و بروید
 المـاع لـباط ام هـیافت که را ىـحقیقت و شوم        نمی زور
  . » کنمنمی
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 که کرد می تعریف را دیگرى داستانِ باز درد سرِ از او     
 یک شمسى 1350 سال حدود در «:  است شنیدنى هم آن

 دلسوزى سرِ از امینى ابراهیم آقاى ام       قدیمى دوست روز
 شما از ام       آمده من:  گفت و آمد منزلم به قبلى اطّالع بدونِ

:  دبنویسی آن در و کنید منتشر اي هـاعالمی که کنم خواهش
 خود و. »  است بوده باطل ام       نوشته جاوید شهید در آنچه« 
  .  کنید راحت غائله و فتنه این از را

 چیزى زیرا:  کردم تعجب اندازه       بى پیشنهاد این از من     
 ىـدیمـق تـدوس این از ومـبشن نـدشم از باید که را

 را چیزى : گوییدمی شما آیا:  گفتم ایشان به!  شنیدممی
 آن تحقیقِ براى و است حقّ دارم یقین صد در صد که

 چنین اگر! است؟ باطل کنم اعالم حاال امردهب فراوان رنجِ
 هم و ام       کرده پایمال را حقیقتى هم و ام       گفته دروغ هم کنم
 دارید شما:  گفتم.  امداده رده به را خود ۀسال چندین رنجِ

ة و حول به بنده ولى ، دهید می من هب انتحار پیشنهادقو 
 من به شما اینکه از و کرد نخواهم کارى چنین هرگز خدا

بسیار دهید می انتحارى عملِ و سفیهانه کارِ پیشنهاد 
  »!  متأسفم و متعجب

.  کرد می تعریف هابادم در اش       تبعیدى دورانِ از او     
.  است کرده یم غُربت احساسِ سخت آنجا در که شهرى
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 به توجهى امر بدوِ در آن مذهبشافعى مردمانِ که شهرى
 ، طرف یک از مذهبى بیگانگى احساسِ.  بودند ننموده او

تبلیغات بر اجتماعى فضاى آلودنِ و ساواك سوء او ضد 
 هابادم ماموستاهاى از مارىشُ وابستگىِ و ، دیگر طرف از
 او همفکرِ مبارزانِ دیگر و او بر را عرصه ، شاه دربارِ به

 عالمِ این ، شرایطى چنان در.  بود کرده تنگ سخت
 احساس هابادم شهرِ بزرگىِ به زندانى در را خود مجاهد

  .  کندمی

 و غُربت اوجِ در که روزها از یکى در «:  گفتمی     
 ، داشتم تنهایى و غریبى احساسِ سخت و بودم تنهایى
.  آمد دیدنم به ، علیه اهللا رضوان مطهرى شهید دیدم ناگاه

 خوشحال العاده       فوق ، اند داده من به را دنیا تمامِ که گویى
 شهید آن از را صمیمانه محبت و هرم آن هرگز من و شدم

          » . بیفزاید درجاتش بر خداوند.  برم              نمی یاد از فرزانه

 احساسِ و غُربت جِاو در خبیر محقّقِ و فقیه این     
 به و کندمی ایفا را خود تبلیغى نقشِ ، سرانجام ،        تنهایى

ه راغِسشیخ جمله از آنجا سرشناسِ ماموستاهاى از ايعد 
:  گفت می نـچنی باره       این در او.  رودمی حسینى دینـعزّال

 اهلِ و خوانده درس شخصى حسینى عزّالدین شیخ «
 را شافعى نظرِ فقهى مسائلِ از مارىشُ در ىحتّ بود استنباط
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 در ولى ، کردمی عمل خودِ اجتهاد طبقِ و نداشت قبول
!  پرداخت می دربار و شاه ثناىِ و مدح به جمعه هايخطبه

 با شما که نیست حیف:  گفتم او به اي جلسه در روز یک
 جوابم در! ؟ بپردازید ظالم ثناىِ و مدح به فضلى چنین
 خوردنِ اضطرار حالِ در زیرا ؛ نداریم اي چاره ما:  گفت
 پس آدم این اما!  است جایز هم خوك گوشت حتّى مردار

 به ، بود شده همه از تر       انقالبى اسالمى، انقالبِ پیروزى از
 تا شود نازل هم جبرئیل اگر:  بود کرده اعالم که اي گونه

 همنخوا را چیزى نشود داده خودمختارى کردستان به
  !  پذیرفت

 و مذاکره بابِ و بیایى کنار او با شد می اینها همه با     
 تالشِ جهت همین به.  برسانى نتیجه به را او با گو و  گفت

 یادآور خمینى امام با مالقاتى طى بلکه که کردم فراوانى
 را عزّالدین شیخ شود می اي گونه به خرهباأل:  که شوم

 را مشکالت از بسیارى اکرهمذ طریقِ از و نمود مجاب
 ، کُرد هاي شخصیت دیگر و او وسیلۀ به و ساخت برطرف

 چنین و آمد پیش موانعى ولى.  کرد آرام را آنجا مردمِ
          » ! نشد انجام رسالتى

 خود علمى گوهاى و  گفت و ها       بحث از صالحى استاد     
 حدود که ايجلسه در«  : گفت می سخن هابادم لماىع با
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 حضور عزّالدین شیخ جمله از ماموستاها از نفر هفده
 به اعتراض مقامِ در مرع شیخ نامِ به آنها از یکى داشتند
 به کتاب این در چرا:  گفت»  جاوید شهید«  کتابِ

؟ اىکرده توهین معاویه حضرت !  

 و منابع از ام کرده نقل معاویه دربارة چه هر:  گفتم     
مآخذ لِ دستاو منابعِ شما آیا.  است سنّت اهلِ خود 

 شیخ ناگهان! ؟ ندارید قبول هم را خودتان تاریخى
 این آخر!  مرع شیخ:  گفت ، من از طرفدارى به عزّالدین

 دفاع قابل هم معاویه مگر!  زنى می تو که است حرفى چه
  .  بخوان تاریخ برو ؟ است

 کتابِ داراى شافعى امام:  گفت آنان از یکى سپس     
االُ«  فقهى بزرگصادقِ امام ولى ، فتواست صاحبِ و»  م 

 نویسندمی و گویند می اش علمى مقامِ در همه این که شما
  .  ندارد کتابى دهند می نسبت او به که منقوالتى جز

 را»  ماالُ«  کتابِ شما آیا:  گفتم بالفاصله من     
 آن من اما:  گفتم.  ام       ندهنخوا ، نه:  گفت ؟ اید       خوانده
 به »االُم «  کتابِ که آمده آن مقدمۀ در ام       خوانده را کتاب

 سلیمان بن بیعر نامِ به شافعى امام شاگردانِ از یکى قلمِ
 بلکه شافعى قلمِ به نه کتاب این،  بنابراین.  است مرادى
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در حتّى مسائل از بسیارى در و اوست درسِ تقریرات 
  . است شده نقل او از گوناگون فتواىِ دو واحد موضوعى

 این مکتوبشان آثارِ به شیعى مِعال یک اینکه از آنان     
 با پس آن از و بودند شده متعجب دارد تسلّط و توجه همه
 نگریستند می احترام دید به و کردند برخورد گرمى به من
 به یىتنها و غُربت از اندکى که شد سبب امر همین و

  .        » درآیم

 آبادى       نجف صالحى اهللا     آیت که دیگرى جالبِ ةخاطر     
 آغازِ در«  : اوست حج سفرِ به مربوط کرد نقل برایم

تاهللا       آیت مرحومِ از بعد مراجعِ مرجعی بروجردى ظمىالع ، 
 از بازگشت و تشرّف از پس.  شد نصیبم تمتّع حج توفیقِ
 از که آمدند دیدنم به حوزه بزرگانِ از مارىشُ ، داخ خانۀ
 لپایگانىگُ محمدرضا سید حاج اهللا       آیت حضرت آنها ۀجمل
 ، رسىپ       احوال ضمنِ و آوردند تشریف منزل به که بود

 از پیش سال چندین که خودش حج سفرِ از را داستانى
   . کردند تعریف بود شده انجام من حج سفرِ

 به مدینه در ، حج سفرِ در که سالى در:  فرمودند     
 آمادة مسجد از ايگوشه در و شدیم مشرّف مسجدالنّبی

 آن در و گفت اذان ما همراهانِ از یکی شدیم نماز اقامۀ
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 با را » اهللا لیو اًلیع نَّأ دشهاَ « جملۀ ، ینتَشهاد از پس
 او نامأمور از یکی نماز دايِاَ از پس ، خواند بلند صداي

 از نهیِ و معروف به امرِ دایرة رئیسِ به و کندمی دستگیر را
 بر را ايجمله چنین اذان در چرا که دهدمی تحویل منکر
  ؟ است آورده زبان

:  گویدمی خود رئیسِ به تمام تابِ و آب با مأمور آن     
 محاکمه باید و است شده مرتکب را رمیج چنین آقا این

 ؟ است بوده همین فقط او جرمِ:  گویدمی ئیسر.  شود
 چنین خاطرِ به اگر:  گویدمی رئیس.  آري:  گویدمی مأمور
 أنَّ : اَشهد قولُاَ انَاَ کذلکَ و « ايکرده احضار را او چیزي

 آزاري گونههیچ و کندمی آزاد را او سپس!  » اهللا ولی علیاً
 آمیزياحترام برخورد ، نازآ پس و رسانندنمی او به هم
          » . داشتند ما با هم

 از قم حوزة لماىع از مارىشُ ،        بعد سالیانِ هرچند     
 ابِـکت جهت به لپایگانىگُ ظمىالع اهللا آیت حضرت جمله

 صالحى آقاى با را خود سابقِ حسنۀ رابطۀ»  جاوید شهید« 
 ، مراجع بیوت از بعضى مرتبطانِ نیز و کردند قطع

 و داشتند»  جاوید شهید«  نویسندة با تندى برخوردهاى
 او ولى رساندند بدو فراوانى آزارِ و رنج هم دیگر کسانى
 به گاهى بلکه ، نکرد اهانت آنان از یک هیچ به هرگز
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 همگى آقایان این:  که پرداخت می هم تعریفشان و تمجید
 نباید و ، دارندمی اظهار را خودشان عقیدة ، محترمند

 در به  کوره از را ما است طبیعى امرى که نظرها اظهارِ
 این با من سالۀ سى معاشرت مدت این در ، آرى.  کند

ناقدانِ بلکه ، نشنیدم او از غیبتى هرگز ، متواضع استاد 
 دانست می یکرنگ و باصداقت و متدین هاي انسان را خود

 و دارند را او اتنظری نقد احساسِ دیندارى سرِ از که
 انقالبِ پیروزى از پس آنان از یکى:  گفتمی حتّى

 و رمىگَ با هم من و نمودند لّیتح طلبِ من از اسالمى
  . نمودم برخورد او با دوستى

  صالحى استاد تحقیقِ شیوة

 صالحى استاد تحقیقِ شیوة عمدة که است این مطلب واقع
 او.  هیاندانشگا شیوة به نه و است حوزویان سبک به نه
 را خود خاص ةشیو و است فرد به منحصر باره        این در

  : اوست تحقیقِ هاي ویژگى جمله از زیر امورِ.  دارد

 ،        فقهى مسائلِ استنباط در»  عقل«  عنصرِ کارگیرى به ـ 1
 اجتماعى و تاریخى مسائلِ تحلیلِ و ، قرآن آیات تفسیرِ
 بحث مورد که زیر موضوعات در شیوه این بارزِ هاينمونه
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 نمایان وضوح به گرفته قرار اندیشمند فقیه آن بررسى و

  : است

   نجاست و طهارت در بحثى) الف

   کُرّ اَخبار در بحثى) ب

   کافر طهارت ةدربار بحثى) ج

   آن فقهىِ احکامِ و محاربه آیۀ تفسیر در بحثى) د

    » سالما در جهاد«  کتابِ در جهاد به مربوط مباحث) ه

   فیوس سورة تفسیرِ) و

  »  جاوید شهید«  کتابِ در) ع( حسین امام قیامِ فلسفۀ) ز

          شناسى       حدیث در مدقّقانه بررسى و نقد ـ2

 وارد که موضوعات از موضوعى هر در صالحى استاد
 به ، تاریخ یا و تفسیر در چه و فقه در چه شد می بحث
 جهت از موضوع آن اخبارِ و یثاحاد بررسىِ به دقیق گونۀ
 قرآن با را آن ، آن بر عالوه و پرداختمى متن و سند
 با آنگاه و گذارد می عقل سنجۀ در سپس و ، سنجید می

 روایت فالن مثالً آیا که داد می تطبیق تاریخى هاي واقعیت
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 محسوس هاي تواقعی با مطابق ، محتوا و مضمون جهت از
   ؟ خیر یا هست ذهن از خارج ملموسِ و

 یا و جابلسا و جابلقا از سخن روایاتى در اگر مثالً     
 به ستاره فالن نزولِ یا و گاو شاخِ روىِ زمین گرفتنِ قرار
 آیا ، آمده میان به آنها امثالِ و) ع( على امیرالمؤمنین منزلِ
   ؟ خیر یا باشند داشته خارجى وجود تواندمی امورى چنین

 نقل هم صحیح سند با اگر فرضاً قبیل نای از مسائلى     
 باشد واقع با مطابق تواند            نمی که است طبیعى ، باشد شده
  . بود        خواهد خیال و همو دایرة در صرفاً آنها جایگاه بلکه

   ها       نوشته تمامِ در روان نثرى ۀارائ و ادبى اصولِ رعایت ـ3

 از حوزویان میانِ در لحىصا استاد گویاى و شیوا نثرِ
ترین       خوان خوش او نثرِ.  است برخوردار فراوانى امتیازات 

 قرنِنیم در فارسى زبانِ به حوزوى نثرِ ترین       جاذبه رپ و
 » جاوید شهید « و » انسانیت جمالِ « کتابِ.  است اخیر

 در استوارى که اوست » امروزین معیارِ نثرِ « بارزِ مصداقِ
 همدر لطیف و رمنَ هاي واژه چینشِ با آنها بندىملهج

 مفاهیمى با همگان طبعِ مطبوعِ و شینلن د نثرى و آمیخته
  . است گردیده رضهع ساده نثرى قالبِ در واال بس
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   نقد سالمت و قلم عفّت ـ4

 ايالعادهفوق نقّادى قدرت از اینکه با صالحى استاد
 با را بزرگ موهبت ینا هرگز او ولى ، بود برخوردار

 خارج قلم عفّت و ادب مرزِ از و ، نیالود توهین و تحقیر
 به نگاهى«  کتابِ در او نقّادى نیکوى سلوك.  نگردید
 و آموزنده بس درسى » مطهرى شهید حسینى حماسۀ

 پا او.  است بررسى و نقد اهلِ براى شاراهگُ بس اي شیوه
 دریغ آن توقُ اظهارِ زا ، کتاب این هاي ضعف بیانِ پاى به

  . نشد خارج انصاف و عدل جادة از و نورزید

   ریزىگُخُرافه و ستیزىباطل ـ5

 شهید«  کتابِ بر که تقریظى در آرام احمد استاد مرحومِ
 مردم چون زمان این در « : گویدمی است نوشته»  جاوید

 ىـدیمـق خوانانِروضه از بسیارى اندشده خوانکتاب
 این از اخیر هاي سال این در و اند شده سنویروضه
 من و اَرزد              نمی فتم آنها اکثرِ که شده منتشر بسیار ها       کتاب

 کتابِ و کنممی سوه هایی کتاب چنین خواندنِ به ترکم
 به شده منتشر هاست       مدت که را»  جاوید شهید«  مستطابِ

 ضرورت دلیلى به ولى بودم نزده ورق اصالً جهت همین
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 دست به را آن چون و بخوانم را کتاب آن که کرد پیدا
  .  نگذاشتم زمین بر نکردم تمام تا گرفتم

:  که بود این ردهنامب کتابِ از من احساسِ و دریافت     
و دـبلن مطالبش و جالب و متین آن نویسندگىِ سبک 
 و وىقَ منطقش و محکم و وىقَ هایشاستدالل و پسندعقل
 قیامِ واقعىِ چهرة روشنگرِ تحقیقاتش و روشن و رسا

 اشکاالتى از بسیارى جوابگوى و مجاهدان سرورِ آسمانىِ
 دلِ در) ع( حسین امام مقدسِ نهضت اطراف در که است

 آقاى به دارم مسئلت بزرگ خداىِ از...  بود روشنفکران
 عنایت شکیبایى و قدرت و فرصت آبادى       نجف صالحى
 آن در و کند تألیف کتابى خود معجزشیم قلمِ با تا فرماید

 چیزهایى چه کند معلوم قالنىع و اسالمى روشِ همان با
 مسلمانى از که چیزها آن از بیش که نیست مسلمانى از

  » . است شده زده آن به دین رنگ و است

 درآمدى ؛ غُلُو « کتابِ نوشتنِ با صالحى استاد مرحومِ     
 این به واقع در » دین در غالیان عقاید و کاراف بر

یک آرام دـاحم ادـاست ومِـمرح درخواستو اند گفته لب 
 دهـش داده آن به مذهب و دین رنگ که را هاییخُرافه
  . اندنموده افشا ، است



٢٨ 
 
 و علمى ممتازِ هايچهره مقابلِ در نشدن مرعوب ـ6

   تحقیق قامِم در اجتماعى

 تأثیرِ تحت هرگز ، علمى تحقیقات در زانهفر دانشمند این
 واقع اجتماعى و علمى هاي شخصیت هرتشُ و شخصیت

 از یکهیچ اجتماعى شُهرت و علمى عظمت و نشد
 تحت طرفانهبى تحقیقِ مسیرِ از را او ، نامى دانشمندانِ

 کسى علمى شُهرت و اجتماعى موقعیت و نداد قرار تأثیر
 از مارىشُ نظریات عالمانۀ نقد.  تنساخ مرعوب را او

 از»  موسى عصاى«  کتابِ در حوزوى هاي شخصیت
 و قزوینى رفیعى سیدابوالحسن اهللاآیت مرحومِ جمله

  . است قبیل این از اينمونه طباطبایى ۀامعلّ مرحومِ

   اندیشى آزاد ـ 7

 شاخصِ شخصِ باید را صالحى استاد مرحومِ ، باره این در
انِـمی در نظیربى اتىـجه از بلکه نظیرکم و ستهبرج 

 : داشتمی بیان بارها او.  آورد حساب به علمى هايحوزه
 تصمیم و کردم شک چیز همه در تحصیل مدتى از پس« 

 ذهنم در تقلید و تلقین راه از که را آنچه تمامِ گرفتم
و عقلى و علمى نگاهى با و بریزم دور بود کرده سوبر 

 اعتقادى بنیادهاى ، آن و این هايبافته و ها       تهیاف از دور
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 را مسائل آزادانه و بیندیشم آزادانه و مهنَ بنیان را خود
بدان که را آنچه بنابراین.  دهم قرار تحلیل و تجزیه مورد 
 و متقن لِدالی اساسِ بر ، تفکّر و تحقیق با ، امیافته دست
 و شک هیچ که ايگونه به ، امآورده دست به محکم

 در صد و قطعى باورهاى وِجز و ندارم آنها در تردیدى
است من صد . «  

 و فقه ، المکَ در او اندیشىِ آزاد بارزِ نمونۀ ، آرى     
 که است کافى باره این در.  اوست تحقیقى آثارِ ، تاریخ
 چند در جدید پژوهشى«  ،»  مقاالت مجموعه«  کتابِ
و»  فقهى مبحث  »در زن قضاوت اسالمى فقه « مورد 
  . گیرد قرار مطالعه

  علمى استقاللِـ 8

.  اوست علمى استقاللِ ، نامدار استاد این ویژگىِ بارزترین
 در نشدن مرعوب و ستیزى خُرافه ، اندیشى آزاد اصوالً
 او.  است علمى استقاللِ از منبعث ، علمى هاىچهره مقابلِ
 و بود خوانده ختهپ و عمیق و خوب ، بود خوانده را آنچه

 رسیده آن کُنه و مقع به بود کرده تحقیق که مسئله هر در
 راه در و ، کردنمی رها کارهنیمه را تحقیقى هیچ او.  بود

 است طبیعى.  ایستاد            نمی باز اي لحظه حقیقت به بى یادست
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 و مینی دکَ با را اشیتحقیق دستاوردهاى که محقّقى چنین
بین قِرَعآنها تمامِ در و آورده دست به ج و استدالل راه 

 شده او یقینیات و قطعى باورهاى وِجز و پیموده را اجتهاد
 نخواهد دست از را آنها ، تطمیع و تهدید با هرگز ، است

  . داد

         زرش ریزى پاى در چو موحد

    

    

  سرش بر نَهى هندى شمشیر چو
  

  کس زِ نباشد امیدش و هراس
  

    
  بس و توحید بنیاد است براین    

  

 قعىو نارسا و اَبتر تحقیقات و تمامنیمه کارهاى به او     
 او از سؤالى ، تحقیقنیمه کارِ مسیرِ در اگر و نهاد            نمی
 خود تا زیرا!  دانمنمی:  گفتمی تمام صراحت با شد می
 بیان دیگران ىبرا را آن رسیدنمی یقین به اي مسئله در

:  گفتمی تنها ، کنندهپرسش اصرارِ صورت در و کردنمی
 و چنین دیگران ولى ، ام       نکرده تحقیق باره این در هنوز
  .  اند گفته چنان

 مسائلِ در اطمینان و یقین احرازِ از پس صالحى استاد     
مورد رأت با ، خویش بحثو ج بیان را آن تمام شهامت 

 و داد می قرار نقض و نقد مورد را دیگران يآرا و دکرمی
 که حقیقتى بیانِ از را او مصلحتى هیچ موارد گونه این در
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 علمى مسائلِ بیانِ در.  داشت نمی باز بود یافته دست بدان
 نظر اظهارِ شهامت کمالِ با او چون کسى ترکم حوزوى

 با توأم علمىِ استقاللِ در ریشه ، او قاطعِ بیانِ.  کردمی
  . داشت او ایمانِ

          صحیح منطقِ از استقبال و پذیرىحقّـ 9

 در را مستدلّى و درست سخنِ هرگاه ، صالحى استاد
 آن ، بررسى از پس شنید می کسى از علمى مباحث ضمنِ

 از چه اگر ـ آن دهندةارائه تشویقِ به و پذیرفت  می را
 اگر و.  پرداختمی  بود می درسش شاگردانِ ترین       کوچک

 نظریۀ اظهارِ در شد می چیره او بر تر       وىقَ دالیلِ با کسى
روا تأخیرى شاگردان براى آن علنى بیانِ و مقابل طرف 
 که داد می تذکّر بارها و پذیرفت می را آن و داشت نمی
 و علمى شخصیت یا و استاد مرعوبِ نه باشید دلیل تابعِ

 که بنام دانشمندانى نظریات ابس چه.  افراد اجتماعى
 شده اعالم باطل سرانجام ولى بوده حاکم اذهان بر ها       سال
 سال هزار دو حدود که طلمیوسب نظریۀ همچون ؛ است

 تحت را همه و بود حاکم فَلَکى دانشمندانِ اذهانِ بر
 که شد معلوم سرانجام ولى ، بود داده قرار خود سیطرة

  .  است نداشته استوارى علمىِ مبناىِ هیچ
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 که است طوسى شیخِ فقهىِ عظمت ، دیگر نمونۀ     
 ، داد قرار اعـالشّعتحت را او از بعد فقیهانِ اذهانِ ها       سال

 پیش او هاي استدالل چارچوبِ در همگان که اي گونه به
 بابِ»  ادریس ابن«  چون کسانى بعداً ولى ، رفتندمی

  . رهیدند تقلید از تدریج به و دگُشودن اجتهاد در جدیدى

         نویسىپخته اما نویسىکمـ 10

 کیفیت با نویسىاندك ، صالحى استاد بارزِ هاي ویژگى از
 او آثار حجمِ.  محتوابى و جیمح زیادنویسى نه بود باال

 محتوایى با اما است اندك نویسندگان از بسیارى به نسبت
است همراه تدقّ و تحقیق از سرشار و غنى  .  

 لفّاظى یا و ربطبى و زائد مطلبِ هیچ او آثارِ تمامِ در     
 هاي نوشته ۀکلم به کلمه.  ندارد وجود ارزشکم و پرحجم

 حقیقت این.  است تأمل و تأنّى روى از و شدهحساب او
 دقّت به را او هاي کتاب که یابند درمی کسانى تنها را

 به همیشه او.  باشند کرده قایسهم دیگران آثارِ با و خوانده
تت نه اندیشیدمی نوشتار کیفییدر.  آن بودنِحجیم و کم 

 آنچه هر اما رفت می پیش کُند بسیار ،        مطالب نگارشِ مقامِ
 : گفت می بارها.  بود همراه لـتعقّ و تفکّر با نوشت می را
 نه کند پر را لئىخَ که داد انتشار بایست می را چیزى «
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 کنید کوشش.  بیفزاید خاصیتبى هاينوشته حجمِ بر اینکه
 کنید اجتهاد خودتان بلکه نباشید نقّال رفاًص نوشتن در که
 لئىخَ که را اي صفحه صد محتواىِ پر کتابِ یک اگر

 ، دهید ارائه ، بگشاید علمى مشکالت از گرهى و پرکند
 که محتواستبى و پرحجم کتابِ جلد صد از بهتر

  » . نماید اشغال را کتابخانه هاي قفسه

 همراه نویسىختهپ هایشنوشته تمامِ در صالحى استاد     
 و داده ترجیح تحقیق بدونِ نویسىزیاده بر را تحقیق با

 و دیعب کامالً که نهاده تحقیق اهلِ پاىِ پیشِ اي شیوه
  .  ستا او به منحصر

 علومِ در تحقیق گوناگونِ هايشیوه که کسانى براى     
 است روشن کامالً ، کنند می دنبال را دانشگاهى و حوزوى

 این در دیگر تعبیرِ به و دارد را خود خاص شیوة او که
 هم ، نوشته را آنچه او.  است»  جدید نهجم«  صاحبِ باره

 ، حال عینِ در و ادیبانه هم و مدقّقانه و است عاقالنه
 ،        قلم عفّت از سرشار و ، گریزانهخُرافه و ستیزانهباطل

 ،        اندیشى آزاد ،        علم در استقالل ،        نقد در سالمت
  .  است نویسىپخته و زیبانگارى
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 ، نواندیش فقیه این یاد و نام که است جهت همین به     
 بر ، تاریخ عمیقِ گرِ       تحلیل و ریباَ ادیبِ ، مدقّق مفسرِ
ه هاي هحوز تاركدرخشید خواهد تاریخ همیشۀ براى علمی 

.  ساخت خواهد تاریخ ۀاودانـج را او پربهایش آثار و
 پیروزى آستانۀ در) رض( خمینى امام مرحومِ اگر ، آرى

 ظمىالع اهللاآیت به را»  عالیقدر فقیه«  لقبِ اسالمى انقالبِ
 آن از پیش ها       سال مطهرى شهید مرحومِ.  دادند منتظرى

صالحى اهللاآیت به را»  عالیقدر محقّقِ«  لقبِ اي نامه طى 
  . تودندس را او علمى مقامِ و دادند آبادىنجف

 و نام جویاى هیچبى که شدممی وارد او بر هرگاه من     
 تبیینِ صدد در تنها و ردبمی پیش را خود علمى کارِ ، نانى

 شعر این ، بس و تاس اسالم مبینِ دینِ واالى نابِ حقایقِ
  : شد می تداعى ذهنم در

         دریایى نهفته سبویى در

    

    

  دنیایى خَزیده کُنجى به یا
  

 فضیلت و فضل مجمع آن رحلت شاهد که هم امروز و 
  : دانممی شعر این مصداقِ را او ، هستیم

         کم تَن ، یک چشم دو شُمارِ از

    

    

  یشب ، هزاران خرَد شُمارِ وز
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   مکتوب آثارِ

 آنها نگارشِ تاریخِ اساسِ بر صالحى استاد قلمى آثارِ
  : از عبارتند

  
  اجتماعى و تاریخى ، حقوقى مقاالت مجموعه ـ 1

 است خواندنى و جالب مقالۀ چهارده مجموعۀ ، اثر این
 هاي سال در اسالمى انقالبِ از پیش آن مقالۀ سیزده که

 مکتبِ«  مجلّۀ و»  تشیع مکتبِ«  نشریۀ در 1345 تا 1338
 از پس آن اخیرِ مقالۀ و یافته انتشار و چاپ»  اسالم

 ائمۀ مرکزى شوراى دعوت به اسالمى انقالبِ پیروزى
 1363 سالِ در»  اسالمى وحدت مفهومِ«  دربارة جمعه

  . است یافته نگارش

  : از عبارتند نگارش تاریخِ ترتیبِ به مقاالت عناوینِ
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  )  1338 سال ( اخالق و حقوق رابطۀ. 1

  )  1339( شهادت بسترِ در) ع( على. 2

  )  1340( نشناخت را او دنیا که مردى) ع( على. 3

  )  1340( نمونه بانوى) س(  فاطمه. 4

5 .1340)  ع( على عهدى والیت یا غدیر عید   

  )  1340(  قرآن روشنِ امتیازِ یک. 6

  ) 1340(  پدر کنارِ در مهربان بانوى. 7

  )  1341(  عهدین کُتبِ با قرآن تواریخِ مقایسۀ .8

  )  1341(  مرموز نیروي یک. 9

  )  1342(   اسالم خارجى سیاست از ايگوشه. 10

  )  1343( ؟ کرد قبول را زمامدارى) ع( على چرا. 11

  )  1343( ؟ کرد بیدار را خود قاتلِ) ع( على آیا. 12

  )  1344(  ؟ است شمشیر و خون دینِ اسالم آیا. 13

  )  1363(  اسالمى وحدت مفهومِ. 14
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 حائزِ و بدیع نکات ، مقاالت این همۀ در چند هر     
تاهما دارد وجود بیش و کم یعلى آیا«  ۀمقال دو در ام 

 دتـوح مفهومِ«  و»  ؟ کرد بیدار را خود قاتلِ) ع(
 و سر که برانگیزترى       سؤال و تر       بدیع نکات»  اسالمى
 ولی دارد وجود ، داشت دنبال به نیز را ايعده صداى
 نظریات ۀارائ در را محقّق استاد آن بتواند که نقدى

 و متقاعد ، داشته رضهع مقاله دو این در که جدیدى
 از بیش صداها و سر و است نگردیده رضهع ، سازد مجاب

 و هنویسند به ناسزاگویى با باشد توأم برهان و دلیل با آنکه
  . است بوده همراه آن چاپِ ناشرِ بر فشار

  
  فیوس سورة تفسیرِ یا انسانیت جمالِ ـ 2

 نظیربى جهاتى از و نظیرکم خود نوعِ در که تفسیر این
 و اخالقى ، انتقادي ، تحلیلى ، روان تفسیرى ،        است



٣٨ 
 

 چاپِ از پس.  است یوسف مبارکۀ سورة از اجتماعى
از 1343 سالِ در آن نخست طرف توقیف طاغوت دولت 

 و شد ارائه مخفیانه صورت به سوم و دوم چاپِ ولى شد
 کلماتى و کتاب مقدمۀ از بخشى حذف با چهارم چاپِ در
 بعدى هاي چاپ و شد چاپ ، نبود طاغوتیان خوشایند که
 روانۀ کامل صورت به اسالمى انقالبِ پیروزى از بعد آن

  . گردید              کتاب بازارِ

 علمى احاطۀ و تسلّط ، تفسیر این در صالحى استاد     
 خود ویژة که ايشیوه با همراه ، تفسیر علمِ در را دخو

 ، کتاب این در.  است رسانده ظهور نصۀم به ، است ایشان
جنبۀ بیشتر که ـ فنّى و علمى نکات از مارىشُ يآرا نقد 

 را کنونى تورات رسىبر و مجعول احادیث ردطَ و مفسران
 برخالف مورد دو در او .        است آمده پانوشت در ـ دارد
  :  است داده نظر سنّى و شیعه مفسرانِ همۀ

   »... یابِسات أُخَرَ و خُضْرٍ سنْبالت سبعِ « آیۀ تفسیرِ در یکى

   »...  یوسف ریح الََجِد إِنّى«  آیۀ تفسیرِ در دیگرى و

 تفسیر ةنویسند نظرِ ، مفسران همه خالف بر وردم یک در و
 هم و بِه همت لَقَد و«  ۀآی تفسیرِ در را رضا رشید المنار
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 قولِ برخالف مورد سه در و است کرده تأیید » ... بِها

  .  است داده نظر مفسران میانِ مشهورِ

  » ...  بخْسٍ بِثَمنٍ شَرَوه و«  ۀآی تفسیر در:  اول

   »...  ربه ذکْرَ الشَّیطانُ فَأَنْساه « آیۀ تفسیرِ در:  دوم

 الََمارةٌ النَّفْس إنَّ نَفْسى أُبرِّىء ما و«  آیۀ تفسیرِ در:  سوم
  .  » ... بِالسوء

 از دلپذیر نگارشى و روان قلمى با کتاب این     
 دربارة رسىفا زبانِ به نگارىتک تفاسیرِ ترین       پرجاذبه

 به نقد زیبایىِ با قلم جاذبۀ آن در که است یوسف سورة
  .  است درآمیخته هم

 این خواندنِ از پس ، سنّت اهلِ فاضلِ عالمانِ از یکى
 آن پایانِ در و دانست نیکو العادهفوق اثرى را آن ، تفسیر
  ! خوش کردى ما وقت که خوش تو وقت اي  : نوشت

 چاپ ، تهران و قم در ناشر چند سوى از بارها اثر این     
  . است یافته انتشار و
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  جاوید شهید ـ 3

 تحقیقى صورت به) ع( حسین امام قیامِ فلسفۀ ، اثر این در
 استاد که اي شیوه.  است گرفته قرار بحث مورد تحلیلى ـ

 خود نوعِ در اند برده کار به کتاب این نگارشِ در صالحى
کتاب این در او دیگر تعبیرِ به ، است پسندعقل و عـدیـب 

 بررسى در»  عاطفى شیوة«  زینجایگُ را»  عقالنى شیوة« 
  .  است نموده) ع( حسین امام قیامِ

 کتابِ در را ىـوسـط خـشی و ىـمرتض سید رِـنظ او     
 این به و داده قرار خود کارِ سوژة»  الشّافى تلخیص« 

 شهادت نه) ع( سینح امام قیامِ هدف که یافته دست نتیجه
 شهادت هرچند.  است بوده اسالمى حکومت تشکیلِ بلکه

 حرَکَت این از او هدف ولى بوده حضرت آن آرزوى
 مبناى بر اسالمى حکومت تشکیلِ نهایت در ، اصالحى
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او.  است بوده) ع( على و) ص( خدا رسولِ حکومت 
 یک درجۀ مطلوبِ ، امام براى نظامى پیروزى «:  نویسد می
 مطلوبِ ،        شهادت و دو  درجۀ مطلوبِ شرافتمندانه صلحِ و

 گونههیچ شدنکُشته براى ولى...  است بوده سه درجۀ
 که بودند اسالم ضد حکومت عمالِ این بلکه نکرد فعالیتى
نین و کُشتند را پیغمبر فرزندچ جهانِ بر را بزرگى خسارت 
         » . ساختند وارد اسالم

 خاتمه  یک و بخش پنج شاملِ»  جاوید شهید«  کتابِ     
 ماهیت ، قیام عللِ:  از عبارتند آن هاي بخش عنوانِ.  است
  .  آثار و نتایج ، قیام هدف ، قیام مراحلِ ، قیام

 و یافته انتشار و چاپ بار بیست نزدیک کنون تا کتاب این
 شهید قدن « عنوانِ تحت اي ضمیمه آن جدید هاي چاپ در

 به»  لپایگانىگُ صافى اهللا       لطف آقاى اهللاآیت به پاسخ آگاه
 از نتَ چند تقریظ ،        کتاب آغازِ در.  است شده اضافه آن
آن بر رـمعاص اىـلمع جمله از که است گردیده رجد 

 على اهللا       آیت ، منتظرى حسینعلى اهللا       آیت:  استـآنه
 امهعلّ ، زنجانى مجتهد سیدابوالفضل اهللا       آیت ، مشکینى

  .  آرام احمد استاد ، جعفرى محمدتقى
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 و گردید سبب را فراوانى داهاىـص و سر کتاب این     
 که اي گونه به شد نوشته کتاب سیزده از بیش آن رد در

 را معاصر تاریخِ در کتاب ترین جنجالى و انگیزترینبحث
 نقدها از کدامهیچ اما دانست»  جاوید شهید«  توان می

 بدین.  سازد ابـمج و عـقان را آن نویسندة نتوانست
»  موسى عصاى«  کتابِ که داد جواب آنها عمدة به جهت

 آن از»  مطهرى شهید حسینى حماسۀ به نگاهى«  و
  . اند جمله

        1349 سالِ در کتاب این نگارشِ و تألیف از پس     
 سر بر قم علمیه حوزة در جنجال و جار با همراه هاي بحث

 مساجد و علمى محافلِ که شد داغ  اي گونه به کتاب این
 براى هم ساواك و داد قرار خود الشّعاعِ       تحت را منابر و

اهللا       آیت کوبیدنِ و) رض( خمینى امام پیروانِ تضعیف 
.  زد دامن اختالف ایجاد به ، امام حامیانِ دیگر و منتظرى

 کتابِ در آبادىنجف صالحى استاد را راـاجـم این رحِـش
 یادآور الزم اسناد با»  خمینى امام ضد بر شاه توطئۀ« 

  . اند شده
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  جاوید شهید دربارة شریعتی دکتر نظرِ پیرامونِ ـ 4

 رقعی قطعِ به صفحه هشتاد در است ايکتابچه ، اثر این
 یافته رریتح 1359 آذر ماه در اسالمی انقالبِ از بعد که

  خطبۀ رِـتفسی ضمنِ صالحی استاد ، کتاب این در.  است
 در شریعتی علی دکتر نظر عالمانۀ نقد به»  الموت خُطَّ« 
 نکتۀ یک«  عنوانِ تحت کتاب پایانِ در و پرداخته بند نُه

 دو دیدگاه با را دکتر دیدگاه » مقایسه یک و اخالقی
  . است نموده مقایسه حوزوي روحانی
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 مسائلِ و طائف کُنفرانسِ دربارة سرگُشاده اينامهـ  5

  جنگ به مربوط

 1359 اسفندماه در که است اينامه واقع در کتابچه این
طرئیس به آبادينجف صالحی اهللاآیت مرحوم توس وقت 
 هاشمی آقاي جنابِ یعنی اسالمی شوراي مجلسِ

 در ایراننکردنِ  شرکت به اعتراض دربارة رفسنجانی
 اگرچه شده نوشته سعودي عربستانِ در طائف کُنفرانسِ

 گذشته زمانش که است کُنفرانسی به مربوط کتابچه این
 توجه مورد همیشه براي تواندمی آن مطالبِ ولی است
 دیپلماسیِ از درسی بعد هاينسل براي احیاناً و شود واقع

 ونگیچگ و صحیح مدیریت از ايوآموزه قرآنی معقولِ
  .آید  حساب به دشمنان با برخورد یا و دشمن با مذاکره
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  صالحان حکومت فقیه والیت ـ 6

 استاد»  فقه خارجِ«  درسِ از بخشى فشردة ، کتاب این
 که است قم ۀعلمی حوزة در 1360 ـ61 سالِ در صالحى

 نگارش او روانِ قلم با ، فراوان بررسى و بحث از پس
 در او بحث اساسِ.  است شده منتشر و چاپ دوبار و یافته
 و ترین       الیق انتخابِ و حکومت تشکیلِ ضرورت ، اثر این

 عقل حکمِ به رهبر عنوانِ به مردم طرف از فرد مدیرترین
 عقل حکمِ به ارشاد بابِ از روایات به او تمسک و.  است

 فقیه والیت اثبات اینکه نه ، است آن تثبیت و تأیید و
 در که هایی کتاب میانِ در.  باشد روایات و اخبار به تّکىم

 ترین   عقالنى کتاب این ، یافته نگارش فقیه        والیت موضوعِ
  . آنهاست
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   ولُغُ بیمارى درمانِ یا موسى عصاى ـ 7

 کتابِ دانِـناق از نفر هشت به کتاب این در صالحى استاد
 جوابِ عناوینِ بِترتی.  است داده پاسخ»  جاوید شهید« 

  :        است چنین نقدها

   قزوینى رفیعى سیدابوالحسن اهللا       آیت به پاسخ ـ1

   طباطبایى حسین سیدمحمد امهعلّ استاد به پاسخ ـ2

   قمى زاهدى آقاى اهللا       آیت به پاسخ ـ3

 الدین       شهاب و فاضل محمد اهللا       آیت:  آقایان به پاسخ ـ4
   قىاشرا

  زنجانى هرىفَ احمد سید االسالمتحج به پاسخ ـ 5
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   مرتضوى محمدمهدى االسالمتحج به پاسخ ـ 6

   استادى رضا االسالمتحج به پاسخ ـ 7

   لپایگانىگُ صافى اهللا       لطف شیخ حاج اهللا       آیت به پاسخ ـ 8

 نویسنده ستعارِم نامِ با 1352 سالِ از پیش ،        کتاب این     
 ، صحافى از پیش اما شد چاپ»  مظلوم عبداهللا«  یعنى

 اسلحه قدرت با را آن  شدةچاپ هاى رمفُ ، ساواك عواملِ
 در ، سرانجام.  کردند خمیر را آن و خارج چاپخانه از

 امید « انتشارات سوى از جلد 5000 تیراژِ در 1380 سالِ
 مطالعه اهلِ الِاستقب مورد و یافت انتشار تهران در»  فردا
 امام و پیغمبر که است شده ثابت کتاب این در.  شد واقع

 نه است کرده آگاهشان خدا که دانند می قدر همان غیب از
  .        آن از بیش
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  خمینى امام ضد بر شاه ۀتوطئ ـ 8

 ضد بر شاه ماندةعقیم توطئۀ شرحِ ، کتاب این اصلى محور
 ساواك که هایی حیله رةدربا آن در و است خمینى امام

 به مربوط جریانات و آبادى       شمس مرحوم قتلِ دربارة
 ، بود کرده ایجاد»  جاوید شهید«  کتابِ سرِ بر که جنجالى

 که مدارکى و اسناد و شده بحث مستند و مفصل گونۀ به
 ، روزهاست آن غائلۀ و فتنه ایجاد در ساواك نقشِ بیانگرِ
 از بخشى معرّف اي گونه به اثر ینا.  است گردیده افشا

و اسالمى انقالبِ به مربوط تاریخِ حوادث قابلِ ندىس 
 انقالبِ تاریخى هايریشه رصۀع        گرانِتحلیل براى توجه

  . است اسالمى
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  مطهرى استاد حسینى ۀحماس به نگاهى ـ9

 جلدى سه کتابِ بر محققّانه و عالمانه نقدى ، کتاب این
 اثر این.  است»  حسینى حماسۀ«  نامِ به رىمطه شهید
 در دارى       دامنه ستردگىگُ از محتوا و مطلب مقِع بر عالوه

موضوعات نویسندة واقع در.  است برخوردار بحث مورد 
 به فراوان احترامِ با توأم که را نقد شیوة بهترین آن

ترى شهید علمى شخصیاست گرفته پیش در است مطه  .
همه براى آموزنده بس درسى تواند  می روشى نینچ 

 استاد.  باشد گوناگون هاي عرصه نقّادانِ و نقدنویسان
 در مىعال اگر « : اندشده یادآور کتاب ۀمقدم در صالحى

 نیست آن معناى به این کند نقد را دیگر مِعال نظرِ اي مسئله
 قرار هم مقابلِ در و هستند صف دو در معال دو آن که
 به بلکه دارد وجود دورتکُ و معارضه دو آن بینِ و رنددا
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 متفاوت مسئله این در دو آن اجتهاد که است این معناى
 دلیل علمى هاي بحث گونه این در که است طبیعى و است

 عالمِ مقابلِ در ىـمالـع نه گیردمی قرار دلیل مقابلِ در
  » . دیگر

 از پس «:  کند می بیان چنین را نقد این نگاشتنِ انگیزة او
 با را آن همۀ بار یک»  حسینى حماسۀ«  سوم جلد انتشارِ
 طولِ در بزرگوار شهید آن دریافتم چنین و خواندم دقّت

) ع( حسین امام دربارة را ابىـکت وقت هر سال چندین
 ابتدایى طورِ به و سرعت به هایی یادداشت اند ه خواندمی
 این در...  کنند راجعهم آنها به بعداً که اند نوشته می

 از سطحى هاي برداشت از بعضى ابتدایى هاي یادداشت
 نیست واقع با مطابق که دارد وجود»  جاوید شهید«  کتابِ

 برخالف که است شده داده جانب این به هایی نسبت و
 گناه بنشینم خاموش من اگر اینجا در...  است حقیقت

 و واقع بیانِ براى و بگویم را حقیقت است واجب و است
 لَه معظّم نوشتۀ کردنِ نقد زج ايچاره تاریخ در ثبت براى

 نقد این نوشتنِ براى جانباین ةانگیز اولین این و نداشتم
 که نموده لزمم رعشَ و عقل حکمِ به مرا که است بوده

 است من پاسخِ این و کنم دفاع آن از و بگویم را حقیقت
 همه این وجود با آیا:  بگویند است ممکن که کسانى به
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 گونه        این نوشتنِ وقت حاال اجتماعى مسائلِ و مشکالت
   » ؟ است مطالب

 ورِـمنظ ، لـاص در چه رـاگ «:  زایدـافمی گاه آن     
 آن»  حسینى حماسۀ«  سوم دجلّم بررسىِ فقط جانباین
 شود می مربوط»  جاوید شهید«  به که جاهایى آن فقط هم

 الزم سوم دجلّم بررسى و مطالعه از پس ولى ستا بوده
 از که نیز را»  حسینى حماسۀ«  دوم و اول جلدم دانستم

) ع( حسین امام قیامِ موضوعِ در شهیدمطهرى هاي سخنرانى
 همان مبناى بر ها       سخنرانى چون کنم بررسى ، است بوده

 ار مزبور کتابِ سوم دجلّم که است بوده هایینوشته
 حماسۀ«  دجلّم سه هر بررسى از پس و دهد می تشکیل
 به که واردىـم هـب طـفق را ثـبح دانستم الزم»  حسینى

 »بلکه نکنم منحصر شود می مربوط»  جاوید شهید موارد 
...  دهم قرار بحث مورد دارد الزم نقد که نیز را دیگرى

از بسیارى که داشت ضرورت جهت این از موارد این نقد 
 به خوانندمی»  حسینى حماسۀ«  در که را مطالبى افراد
و هرتشُ علّت تآنها همۀ کنندمی گُمان صاحبش شخصی 
 و ها       سخنرانى در را آنها گاهى و است صحیح صد در صد

 اینکه بدونِ کنند می منتقل دیگران به خود هاينوشته
  » . کنند جدا صحیحغیرِ از را صحیح بتوانند
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»  مؤخّره«  یا»  خاتمه«  عنوانِ که کتاب پایانى شِبخ     
 : دارد مبسوط دـنق این هاي پیام یا پیام به اختصاص        دارد

 باید ما که است این انجام تا آغاز از کتاب کُلّى پیامِ «
 مورد در را خود هاي تحلیل و باورها و ها       نوشته و هاگفته

 و بزرگ هاي شخصیت ۀهم بلکه) ع( حسین امام تاریخِ
 به اعتماد نه و تقلید نه کنیم استوار تحقیق مبناى بر الهى

  » . اىنوشته و گفته هر و نقل هر

 نظیر  کم اثرِ این در صالحى استاد که است این انصاف     
 اَدا اَحسن نَحو به را مطلب حقِّ ، نظیربى جهاتى از بلکه
 چون و است نشده خارج انصاف و عدل جادة از و کرده

 اجتهادى شیوة به و کرده طى را راه این استدالل راه از او
 کسانى احیاناً اگر است رسیده خویش نظر مورد نتایج به

 الزم پسندند  نمی را  آن و دارند را او نظرِ از غیر نظرى
 نظرِ اجتهادى شیوة به و شوند وارد دلیل اقامۀ راه از است

 از تقلید جنبۀ او نظریات با خالفتم اینکه نه کنند نقد را او
 خاصى گروه و جناح از کورکورانه پیروى و آن و این

  .        باشد داشته

 فراوانى رنجِ ، کتاب این نگارشِ در صالحى استاد     
 از اسالمى جمهورى دورانِ در که رنجى اما است برده

 بیشتر مراتب به برد آن نخست چاپِ خمیرکردنِ و توقیف
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 گو و  گفت سرگرمِ هم با که روز یک.  بود تر       کاه جان و

 و آه با ، آمد میان به کتاب مصادرة علّت از سخن بودیم
 دکتر و من تهران در روز یک «:  گفت معنادارى افسوسِ

 خود مشترك دوستانِ از یکى مهمانِ شهیدى سیدجعفر
 و توقیف او دستورِ به را کتاب این که کسى اتّفاقاً.  بودیم

 حضور جلسه آن در نیز بودند کرده خمیر سپس و مصادره
 ام       تبعیدى دورانِ از یادى ، پرسى       احوال از پس من.  داشت

.  بود آمده مالقاتم به او زمان آن که نمودم رکانتویس در
 با که من کتابِ این!  فالنى:  گفتم او به رمنَ رمنَ سپس
 کدام اساسِ بر شما ، بود دهش چاپ ارشاد ادارة مجوز
 او ؟ کردید صادر را آن مصادرة و توقیف دستورِ قانون
 او به معنادارى نگاه من!  قانونیم فوقِ خودمان ما:  گفت
  ؛ آرى.  نگفتم چیزى دیگر و کردم

  جگر خونِ این و هجران این شرحِ
  

    

    

  . »دگر وقت تا بگذار زمان این
  

 زمانِ در ، توقیف سال ده زا پس کتاب این سرانجام ولى
 شد چاپ خاتمى سیدمحمد آقاى جنابِ جمهورى ریاست

 خود صالحى استاد . شد مواجه مطالعه اهلِ استقبالِ با و
 حسینى حماسۀ به نگاهى « : نویسد می کتاب این دربارة
 از بیش که است من تألیفات جملۀ از ، مطهرى استاد
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تألیفاتى از یکى و امهکشید زحمت آن براى دیگر تألیفات 
 را آن حقیقت طالبانِ دارم انتظار و خشنودم آن از که است

 مورد ، انتشار از پس مزبور کتابِ.  بخوانند دقّت با
 شد چاپ دوبار سال       یک در که طورى به شد واقع استقبال

 را آن اراك روحانیونِ از یکى جمله از لماع از بعضى و
 از را حقیقت طالبانِ من.  کرد ینتحس اعجاب حد سر تا

   » . دانم نمی نیاز       بى آن خواندنِ

  
  فقهى بحثمچند  در جدید پژوهشى ـ10 

 در نامدار محقّقِ آن محقّقانۀ و بدیع آثارِ جمله از اثر این
 شیوة به آن مباحث تمامِ که است فقهى مسائلِ از مارىشُ

 کتاب این.  است هآمد در تحریر رشتۀ به استداللى و روان
  : است یافته تنظیم زیر عناوینِ با فصل پنج در
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   نجاست و طهارت در اجتهادى بحث یک ؛ اول فصلِ

   باز اجتهاد و بسته اجتهاد ؛ دوم فصلِ

   کُرّ اَخبار دربارة بحثى ؛ سوم فصلِ

   تحقیقات ـ 7 میسونِکُ به مربوط ؛ چهارم فصلِ

   کافر طهارت دربارة مقدمى بحثى؛  پنجم فصلِ

 و»  پویا فقه«  نمونۀ ، ابـکت این واىـمحت و البـمط     
 هاي حوزه جوانِ پژوهانفقه براى»  اجتهادى الگویى« 

 ايگونه به فقهى نوآورىِ در ارجمند اثرِ این.  است علمیه
»  انىـمع لـقیع       ابى ابن«  چون انىـفقیه اتـنظری یادآورِ

 سید«  ،)  4 قرنِ» (  افىـاسک دـجنَی       ابن«  ،)  4 قرنِ( 
  . است)  6 قرنِ» (  ادریس ابن«  و)  4 قرنِ» (  مرتضى

  
  و مرحوم استاد صالحینویسنده 



۵۶ 
 

  
 همراه به البیان       جمعم تفسیرِ در خیالى هاي حدیثـ 11 

  تفسیرى مقالۀ چهار

 زیر ترتیبِ به قرآنى دقیقِ مبحث پنج شاملِ ، کتاب این
  : است              

ل مبحثالبیان       مجمع تفسیرِ در خیالى هاي حدیث ؛ او   

کمِ ؛ دوم مبحثو قرآن در جنگى اُسراى ح سخنانِ نقد 
   مفسران

ف«  آیۀ تفسیرِ ؛ سوم مبحثو»  ثر ران سخنانِ نقدمفس   

و ؟ نزول یک یا قرآن براى نزول دو ؛ چهارم مبحث نقد 
   المیزان در طباطبایى علّامۀ سخنِ

حاربه آیۀ تفسیرِ ؛ پنجم مبحثآن فقهىِ احکامِ و م   
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        داده انجام محقّق مؤلّف که اي پنجگانه مباحث تمامِ در     
 آنها در فراوان تتّبعِ و تحقیق با همراه تفسیرى هاي نوآورى
 این مطالعۀ از پس تفسیرند اهلِ که کسانى.  است آشکار
 در تدبر « بارزِ مصداقِ ، اثر این که یافت درخواهند کتاب
 را قرآن با قرآن تفسیرِ شیوة که تدبرى.  است » قرآن

 سخنانِ نقّادىِ و بدان مربوط روایات بررسىِ با همراه
 نگرى رفژَ روشِ و دهدمی آموزش درستى به را مفسران

  . آموزد می خواننده به را قرآن در

  
  آبادياستاد صالحی نجفمرحوم 



۵٨ 
 

  
  اسالم در جهادـ 12

 استاد»  فقه خارجِ«  هاي درس صولِمح ، کتاب این
 کتابِ متنِ اساسِ بر قم علمیۀ حوزة در)  ره( صالحى
 به ها       مدت که است حلّى محقّق»  االسالم شرایع«  الجهاد

 طورِ به جانب       این را دروس این تمامى.  انجامید طول
 را آنها مجدداً درس هر پایان از پس و نوشتم می خالصه

 و کردممی کامل و بازنویسى درسى کاست نوارِ روى از
 مباحث اتمامِ از پس . افزودم می بدان نیز هایی پانوشت

 دروسِ مطالبِ خواهم می:         گفتند صالحى استاد ، جهاد
 باشد همگان براى استفاده قابلِ که ايگونه به را جهاد

 فارسى زبانِ به کتابى صورت به را آن و کنم بازنویسى
مجموعِ جهت همین به.  نمایم رضهع از را درس تقریرات 

 جهاد«  کتابِ ، آن اساسِ بر و گرفتند امانت عنوانِ به من



۵٩ 
 
 استداللى سبک با روان و شیوا قلمِ به جدداًم را»  اسالم در
 پس که سپردند نى نشرِ انتشارات به و نوشتند پسندعقل و
 این . گشت               مواجه تحقیق هلِا استقبالِ با انتشار و چاپ از
 جهاتى از و نظیرکم خود نوعِ در که اجتماعى ـ فقهى اثرِ
  : است               شده ارائه فصل چهار در ، است نظیر       بى

  ؟ صلح یا است جنگ اصل ؛ اول فصلِ ـ1

   بغاة با جهاد ؛ دوم فصلِ ـ2

   جنگ سراىاُ ؛ سوم فصلِ ـ3

   جنگ مغنای ؛ چهارم فصلِ ـ4

 قرآن در جهاد آیات دقیقِ تفسیرِ ضمنِ ، کتاب این در     
 و گردیده حمل مقیدات بر مطلقات آیات ، کریم
 این و گرفته قرار بحث مورد) ص( اکرم پیامبرِ هاي جنگ
) ص( خدا رسولِ هاى جنگ همۀ که آمده دست به نتیجه

 ،»  مغنای«  ومِـمفه گاه آن.  ابتدایى هن است بوده اعىـدف
 سخنانِ و گرفته قرار بحث مورد»  ىءفَ«  و»  اَنفال« 

 نیکویى شیوة به باره       این در سنّى و شیعه فقیهانِ و مفسران
با»  جهاد کتابِ«  و است گرفته قرار بررسى و نقد مورد 
 پایان به»  القربى        ذى«  مفهوم در عمیق و دقیق بحثى

  . است رسیده
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  دین در غالیان عقاید و افکار بر درآمدى ؛ ولُغُـ 13

 را اسالمى مذاهبِ پیروانِ ، اثر این در صالحى استاد
 و نموده عمل و اندیشه در وىرمیانه و اعتدال به دعوت

 و عقاید در تفریط و افراط و وىرزیاده هرگونه از را آنان
 خود موضوعِ در ، کتاب ینا.  است داشته رذَبرح عمل
 مطالعه اهلِ طبقات همۀ براى استفاده قابلِ و پرجاذبه اثرى
 یافته تنظیم فصل دو در کتاب محتواى و مطالب.  است
  : است

  .  انحرافى فکرى یانِرَج یک ولُغُ ؛ اول فصلِ

  .  شومِ               مثلّث ؛ دوم فصلِ

 سنّت اهلِ مذاهبِ یانِم در ولُغُ جریانِ به اول فصلِ در
 شُمرده بر را شیعه مذهبِ غالیانِ ، دوم فصلِ در و پرداخته
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 نوشتارِ و گفتار در ولُغُ از هایی نمونه ذکرِ به یک هر در و

 شوم مثلّث را آنان و است پرداخته غالیان از دسته سه
  ؛ که است نامیده

   . اند ائمه دشمنانِ:  اول دستۀ

  . اند رزهه و کامجو طلبانِعشرت:  دوم دستۀ و

  .  اندائمه ۀدلباخت افراطى دوستانِ از بعضى:  سوم دستۀ

 نویسنده که دهندمی تشکیل مثلّثى مجموعاً گروه سه این
 و آور       زیان آثارِ زیرا.  است نامیده » شوم مثلّث « را آن

براى آنان اسالم ضد تلخ و شکننده بسیار اسالم نجها 
 است ارزشمندى بسیار آثارِ از یکى کتاب این.  است بوده
 بیانِ نیازمند دیگرى زمانِ هر از بیش امروزه ما جامعۀ که

 هاي سال در آنکه ویژهه ب. است آن هاي گویى       حقّ و حقایق
 مذهب و دین نامِ به ردازىوپلُغُ و گویى       خُرافه جریانِ اخیر

 بازارِ ، مداحان از شُمارى وسیلۀ به مذهبى مراسمِ در
  . است کرده پیدا گرمى
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  دیگر مقالۀ چند با        همراه اسالمى فقه در زن قضاوتـ 14

 زیر موضوعات در تحقیقى مقالۀ یازده شاملِ کتاب این
  : است              

   اسالمى فقه در زن قضاوت ـ1

   اسالم صدرِ در اپوزیسیون ـ2

   فقهى موازینِ با) ع( حسین امام قیامِ تطبیقِ ـ3

  ) ع( حسین امام قیامِ دربارة سؤال دو ـ4

   األحبار کعب رمزى تفسیرِ ـ 5

   مودت آیۀ تفسیرِ در بحثى ـ 6

  »  شهادت«  کتابِ در شریعتى على دکتر ۀنظری نقد ـ 7
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  اسالم در زوجات تعدد ـ 8

   حدیث قالبِ در ايافسانه ـ 9

   امام علمِ در علما اقوالِ ـ 10

  پرحجم کتابى بر حجمکم نقدى ـ11

 و تحقیق روحِ ، مقاله یازده این تمامى در     
 هدف.  است نمایان وضوح به ، نویسنده جویىِ       حقیقت
 دینِ ساختنِ برّام ، کتاب این تحقیقِ و نگارش در او اصلى
 شناخت و خُرافى و انحرافى افکارِ هرگونه از اسالم مبینِ
 از پرهیز و او طاهرینِِ       آل و) ص( پیامبر سنّت و قرآن کاملِ

  . است اعتقادى مسائلِ در کورکورانه تقلید هرگونه

 علمِ در علما اقوالِ«  مقالۀ دو ، مزبور مقاالت میانِ در     
 اهمیت » پرحجم کتابى بر حجم       مکَ نقدى«  و»  امام

 و پرجاذبه بحث دهم ۀمقال در آنکه ویژهه ب ؛ دارند بیشترى
 و نقد به و نموده رضهع معصوم امامِ علمِ دربارة اهمیتى با

 اما است پرداخته حوزوى مشاهیرِ از مارىشُ سخنِ بررسى
 است صالحى اهللا       آیت مکتوبِ اثرِ آخرین که یازدهم مقالۀ

 حکم به معده سرطانِ از ناشى کسالت بحرانِ در هم آن و
 کتابِ که خواستندنمی زیرا ؛ اند نوشته را آن ارىناچ

 صفحه 608 در که استادى رضا االسالم       تحج پرحجم
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 جمعى 1350 و 1349 سالِ انتقادهاى و اعتراضات حاوى
 کتابِ ضد بر انـمداح و خوانانروضه و حوزه علماى از
 در حال عینِ در.  بماند جواب       بى ، است»  جاوید شهید« 

 من «:  گفت ، داشتم مرحوم آن با که تلفنى تماس آخرین
 حالِ شرح«  عنوان تحت استادى آقاى که کتابى خاطرِ به

 از تشکّر یک.  دارم تشکّر دو نوشته»  جاوید شهید کتابِ
نین که متعال خداوندو داده استادى آقاى به را توفیقى چ 

 حمتز که استادى آقاى  جنابِ از هم تشکّر یک
 را»  جاوید شهید«  به مربوط متفرّقه مطالبِ آورى       جمع

 این جهت به استادى آقاى از من تشکّر.  است کشیده
 به شودمی ناچار بخواند کس هر را ایشان کتابِ که است
 و کند مراجعه است»  جاوید شهید«  که من کتابِ اصلِ

 نقد این با استادى آقاى واقع در!  نماید مطالعه نیز را آن
 بزرگى خدمت من به باشد نوشته را آن که اي انگیزه هر به

 شهید«  کتابِ اهـودآگـناخ و ناخواسته و است کرده
 نقد این در صالحى استاد        » ! است کرده تبلیغ را»  جاوید

 استادى آقاى نقد اساسِ و مطلب لُب به ايصفحه نُه
 هفت«  عنوانِ تحت او هاي جواب ، داده عالمانه جوابى

 را استادى آقاى نقد مطالبِ ، خالصه طورِ به»  ضعف نقطۀ
 امام از سخن دو نقلِ با را مقاله و است کشیده نقد به

  . است برده پایان به آنها تعدیلِ و جرح و) رض( خمینى
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    قرآن فهمِ و تفسیر در روایات تأثیرِ ـ15

 ،)  1385 تاردیبهش 16(  استاد مرحوم رحلت از بعد
 چاپ مخطوطات مجموعۀ ، مرحوم آن ارجمند وارثینِ

 جهت سازيآماده براي را ایشان تألیفیِ و تحقیقی نشدة
 در نیز من و دادند قرار جانب این اختیارِ در نشر و چاپ
 استخراجِ و ترتیب ، تنظیم به تمام سالِ دو از بیش طولِ

 از پس را آنها و پرداختم موجود هايدستنوشته تمامیِ
 و وقت صرف با ، الزم تحقیقِ و تصحیح ، بندي دسته

 و مقابله ، حروفچینی مرحلۀ از پس ، فراوان حوصلۀ
 چاپ آمادة ، کامل  سازيآماده نهایت در و خوانی نمونه
 نخستین»  قرآن فهمِ و تفسیر در روایات تأثیرِ«  . نمودم
 آثارِ مجموعۀ از مرحومآن  رحلت از بعد که است کتابی

ایشان مخطوط ـ 1 شمارة آثارِ مجموعه«  عنوانِ تحت 
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 در اینجانب کوششِ و تصحیح به»  قرآنی هايپژوهش
 در خرَد صحیفۀ انتشارات طرف از و تدوین صفحه 260
  : آن موضوعات و عناوین.  شد منتشر 1391 سالِ

  مصحح سخنِـ 

   قرآن در تأویل و متشابه مفهوم در بحثیـ 

   مرتضی سید به منسوب متشابه و محکم رسالۀ رةبا درـ 

   قرآن تفسیرِ در روایات نقشِـ  

     طالوت داستانِ در سیريـ 

   روایی نگاه در  علیهم أنعمت تفسیرـ 

   روایی نگاه در ألم تفسیرـ 

 اهلِ براي بزرگ فضیلتی ، انسان سورة از آیه 10 تفسیرِـ 
اطهار بیت  

   عمل در ایمان تأثیرـ 

    أنفسکم فاقتلوا ۀآی تفسیرِـ 

   جوانان براي قرآنی درسِ سیـ 
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  کریم قرآن ترجمۀ ـ16

 به کویر نشرِ توسط و ، اینجانب ویراستاري با ترجمه این
 در که است شده منتشر و چاپ تهران در 1394 سالِ

نوعِ از کنون تا کریم قرآنِ هايترجمه تریندقیق ردیف 
  . آیدمی حساب به آنها تطبیقی

ها این ترجمه به صورت صفحۀ مقابل و در بعضی صفحه
 22داراي پاورقی است در انتها هم سخنی از ویراستار در 

  صفحه درج شده است .

با محوریت » کریم  قرآنِ« اي از ترجمه 1385در سالِ 
صالحی از طرف مرکز فرهنگ و معارف  مرحومِترجمۀ 

  تشر شده بود . کتاب من قرآن توسط نشرِ بوستانِ
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 اهللاآیت از هاییهاندیش و خاطرات(  اندیشه شوکرانِ ـ17

  ) آبادينجف صالحی

 431 در اینجانب مقدمۀ با لطفی مجتبی اهتمامِ به اثر این
و شاملِ  شده منتشر 1395 سالِ در کویر نشرِ توسط صفحه

  عناوین ذیل است : 

  یاداشت و دیباچه

  هاي علمی ده و فعالیتدفترِاول ؛ تولّد ، خانوا

  دفترِ دوم ؛ خاطرات و مبارزات سیاسی

  دفترِ سوم ؛ آغاز و انجامِ شهید جاوید

  ضمائم
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 صالحی اهللانعمت شیخ اهللاآیت حضرت ۀـامـادنـی *

  آبادينجف

 در مرحوم آن درگذشت سال اولین مناسبت به یادنامه این
که شده منتشر و تدوین صفحه 248 در 1386 اردیبهشت 

  :  است قسمت چهار شاملِ

   تسلیت پیامهاي ـ

  ) مقاله هشت(  مقاالت ـ

   پیوستها ـ

   عکسها ـ
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صالحى اهللاآیت آثار مجموعۀ فهرست  

 عالیقدر محقّقِ و گرانمایه استاد ماندگارِ و ارجمند آثارِ
صالحى اهللا       نعمت شیخ حاج مرحوم اهللا       آیت حضرت 

  : شوندمی تقسیم دسته سه به کلّى طورِ به) ره( آبادى       نجف

   . است کتاب 17 شامل که شده       چاپ آثارِ ـ 1

  : از عبارتند که نشده چاپ و مخطوط آثارِ ـ 2

   قرآنی هايپژوهش ـ الف

    مودت آیۀ در بحثیـ 1

 به آن ترجمۀ و عربی به ( تطهیر آیۀ تفسیرِ در تحقیقیـ 2
  ) وکارج محمد قلمِ به فارسی

    األمر اولوا ۀآی تفسیرِـ 3

  المستقیم الصراط اهدنا تفسیرِ ـ4

   مرتضی سید به منسوب متشابه و محکم رسالۀ دربارة ـ5

   عصمت مسئلۀ ـ6

   روایات نگاه در حمد سورة هفتم ۀآی تفسیرِ ـ7
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   بقره سورة از آیه ده کوتاه تفسیرِ و ترجمه ـ8

   راتجح ةسور از هآی هفده کوتاه تفسیرِ و ترجمه ـ9

   کریم قرآنِ فرهنگ دربارة مالحظاتیـ 10

   فقهی هايپژوهش ـ ب

 فارسی به آن ترجمۀ و عربی به(  هرَقمم لیالی در بحثیـ 1
  )  جوکار محمد قلمِ به

    اَنفال و خُمس استداللی مباحثـ 2

   ؟ چیست مقارن معصیت حکمِـ 3

 ایران امۀـروزن در ثیندـمح محمدجواد دـنق به پاسخـ 4
  )  زن و مرد شهادت دربارة (

  ماالُ کتاب در شافعی ۀغریب فتاواي ـ5

  فقهی منابعِ در سنّت اهلِ ۀغریب فتاواي ـ6

   حدیثی و تاریخی هايپژوهش ـ ج

    اسالم تاریخِ در سیريـ 1

   راویان روایت به شناسیامام مجموعۀـ 2
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  »  عامه « و»  هخاص «ة واژ بارة در کوتاه بحثیـ 3

  »  قاریضِالمبِ وهضُرَقَ«  حدیث در تأملیـ 4

 جعلِ بابِ در نبوي حدیث یک در کوتاه درنگی ـ5
   حدیث

  » الشّافی تلخیص « کتابِ مبنايـ 6

    سبا ملکۀ تهدید از لیمانس انگیزة ـ7

  »   قَتیالً یراك اَن شاء اهللاَ نَّا«   حدیث بررسی ـ8

   کذّاب ابوسمینه وایاتر غرایبِ ـ9

  طبرسی احتجاجِ در»  غدیریه«  طبۀخُ بررسی ـ10

   کافی و کُلینی بارة در مطالبی ـ11

   کساء حدیث در تحقیقی ـ12

   خُم غدیرِ داستانِ و) ص( پیامبر عمر سالِ آخرینـ 13

   طبري تاریخِ از رجال اسامی ـ14

 علی ابِکت بر هایییادداشت(  دلیل بدونِ اظهارات ـ15
منصوري اهللاذبیح از شمشیر و علم خداوند  (  
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 اهللاذبیح از»  پیامبر از پس عایشه«  کتابِ از مطالبی ـ16
  منصوري

   مخاتَ پیشواي دینی برنامۀ ـ17

   سازيحدیث تاریخچۀ ـ18

  مخالف تحمل ـ19

   البالغهنهج از هاییدرس ـ20

   مقدس صلحِ ـ21

   رجالی دـ فوای22

   شیعه معنايـ 23

  فهرست در نجاشی منابعِـ 24

   امهم ثیحد بررسیـ 25

  اهللارسول بعثت آغازِ ـ26

  حدیث تحملِ أقسامِ ـ27

  اول حدیث رجالِ ـ28

  نبهم بن هبو جعلی حدیث ـ29
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  المیزان در تطبیق و جري روایات از فهرستی ـ30

  بدر جنگ در مسلمین شونِقُ ـ31

  جاوید شهید ابِکت مستندات در سخنی ـ32

  ) ع( طالبابی بن علی همسرانِ و فرزندان هاينام ـ33

   نظر و نقد مجموعۀ ـ د

 دربارة شریعتی علی دکتر مجاهد دانشمند نظرِ پیرامونِـ 1
جاوید شهید    

  »؟  آمد صدا به چرا ساله هفت«  کتابِ نقدـ 2

   » روحانیت و اسالم از دفاع « کتابِ نقد ـ3

 به نگاهی کتابِ به نیتَچهل مهدي آقاي لۀمقا نقد ـ4
   حسینی حماسۀ

 حالِ در السالمعلیه علی پاي از تیر آوردنِ در داستانِ ـ5
    نماز

   موضوع چند در تحقیق ضرورت ـ6

 ساالرِ قیامِ فلسفۀ بارة در ارسالی و دریافتی هاينامه ـ7
   شهیدان
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   جاوید شهید نویسندة با مصاحبه یک ـ8

   تفسیر و رجال ، فقه خارجِ هاي درس نوارهاى

 آمده دست به زیر موضوعات کنون تا نوارها مجموعه از
  : است

   درس 130 انفال سورة فقهى و تفسیرى مباحث )الف

   درس 73 ، الجهاد کتابِ فقهى مباحث )ب

   درس 40 ، قم حوزة در فقیه والیت مباحث )ج

   درس 10 ، اسالم تاریخِ بررسى و نقد )د

 18 حدود ، فریدن و داران در فقیه        والیت هاي درس) ه
   درس

   درس 9 ، عامى زید بن        طلحۀ حدیث بررسى )و

   جلسه 10 ، آبادنجف در تبلیغى هاي سخنرانى )ز

   درس 80 از بیش مختلف دروسِ نوارهاي )ح

   درس 200 حدود متفرقّه نوارهاي )ط
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 مرحومِ هاي درس تمامِ ینهمچن و مخطوط آثارِ باقیماندة
 برخوردار اي ویژه هاي آورينو از بیش و  کم صالحی استاد
 از حکایت او ماندة برجاي هاي یادداشت.  است

 معارف واقعیات کشف در او دقّت و تأمل و ورزي اندیشه
 اگر حال عینِ در!  سازي کتاب و بافیمطلب نه است دین
 از بیش را آثار این قطعاً تیاف می بیشتري عمرِ ، مرحوم آن

  . نمودمی عرضه تر پخته و تر دقیق هست که آنچه

 آبادينجف صالحی استاد مرحومِ مخطوط آثار بیشترِ     
 متفرّقۀ هايرداريبفیش و هانویسپیش ، هادستنوشته را

 به آنها تکمیلِ قصد خود که دهدمی تشکیل ابتدایی
ا داشته مبسوط صورتام نکرد وفا رشمع .  

 نمایدمی مجمل و مختصر حدودي تا گرچه آثار این     
 به ، باشد راهگشا و مفید تواندمی تحقیق اهلِ براي ولی
 دیگران اقوالِ و احادیث نقلِ الي به ال در آنکه ویژه

 ارائۀ و فنّی جنبۀ بر عالوه که است نهفته نوینی برداشتهاي
 روي به را تـدقّ و تأمل ابِـب ، ررسیـب و نقد شیوة
 این فایدة ترینکم که ايگونه به گُشایدمی آن دةـخوانن
 در تحقیق و رسشگريپ ، کُنجکاوي سح ایجاد ، آثار

.  ماست عصرِ نسلِ هايویژگی از یکی که است خواننده
 حقایقِ تشنۀ و علمی و عقالنی پاسخهاي نیازمند که نسلی
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 شناسانِدین معرّفی با وحی معرفت زاللِ سرچشمۀ از ناب
 که است این بر تالش و وششـک اکنون . است واقعی

 و تغییر بدونِ ، فرزانه استاد آن هاينوشتهدست همۀ
 اينکته مواردي در هرگاه نهایت در ؛ شوند  عرضه تحریف

 در»  مصحح توضیحِ«  قید با است بوده توضیح به الزم
  . است گردیده ذکر پانوشت

 به احترام اَدايِ ضمنِ دانم می الزم خود بر نجاای در     
 فرزند دو از ، فقید عالمِ آن بستگانِ و بازماندگان همۀ

:  آقایان ، استاد حضرت مرحومِ آگاه و فرهیخته ، برومند
دامت صالحی محسن دکتر و صالحی مهدي آقا حاج 

 اهللاآیت مرحوم متدینِ و صالح خَلَف حقّ به که توفیقاتهما
 نمایم قدردانی و تشکّر ، هستند) ره( آبادينجف صالحی

 اَحسن وجه به را خویش بزرگوارِ پدرِ ماندگارِ میراث که
 از خویش خیرخواهانۀ مساعی و اقدام با و نموده حفظ
 و فکر حافظۀ به را آنها همیشه براي ، نشر و چاپ طریقِ

اند سپرده زمین ایران هاي دانش فرهنگ .  

 زانـزیـع همۀ از دانم می الزم برخود انـایـپ در     
 و یابی مأخذ ، خوانینمونه ، تصحیح ، تایپ اندرکارِدست
 صادقانۀ هايکوشش و ساعیم از ویژه به ، آراییصفحه
 پورحیدري محمدسعید آقاي جنابِ تالش پر و مؤمن برادرِ



٧٨ 
 
 مرحومِ آثار مجموعۀ بنديدسته ، ترتیب ، تنظیم در که

 یاري را جانباین آبادينجف صالحی اهللاآیت استاد
 ، کتاب صورت به ها نوشته این سازيادهـآم در و رسانده
 آقاي فاضل پژوهقرآن دوست از و همچنین نموده تالش
و  ویراستاري خویش سلیقۀ حسنِ با که یاقوتیان مهدي
 دادند ، انجام حسناَ نحوِ به را بخش اینآرایی صفحه

  . نمایم سپاسگزاري و ردانیقد صمیمانه

  ) کوشا محمدعلی(  1395 یزپای ـ قم

  

  
  محمدعلی کوشا


