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این اثر حاوی شصتویک نکتۀ ناب از نواندیشیهای دینی مرحوم آیتاهلل نعمتاهلل صالحی نجفآبادی است.
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مقدمه
مرحوم آیتاهلل نعمتاهلل صالحی نجفآبادی یکی از برجستهترین فقهای نواندیش معاصر است کهه
کتاب «شهید جاوید» او را میتوان نقطۀ عطفی در تاریخ تفکر تشیع دانست به طوری که به اذعان
بسیاری؛ آن کتاب ،بزرگترین جرقۀ ظهور نواندیشی دینی تشیع در عصر حاضر بود.
با اینهمه ،قضای الهی بر این تعلق گرفهت کهه نسه جدیهد ،کمتهر بها مرحهوم آیهتاهلل صهالحی
نجفآبادی و تفکرات ای شان آشنایی داشته باشد لذا اثر حاضر به منظور آشنایی اجمالی با تفکرات
آن فقیه فقید ،ارائه شده است.
این اثر در سه بخش؛ «نگاهی اجمالی به زندگی آیتاهلل صالحی نجفآبادی»« ،برخهی ویژگیههای
آیتاهلل صالحی نجفآبادی» و «قطراتی از دریای تفقه ،تحقیق و آراء آیتاهلل صالحی نجفآبهادی»
تنظیم شده است ،به طوری که بخش سوم حاوی شصتویک نکتهۀ نهاب از نواندیشهیهای دینهی
آیتاهلل صالحی نجفآبادی است.
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نگاهی اجمالی به زندگی آیتاهلل صالحی نجفآبادی
زمان و مکان والدت 2031 :ه.ش  -نجفآباد
اساتید :آیتاهلل بروجردی ،آیتاهلل سید محمد داماد ،آیتاهلل حاجآقا رحیم اربهاب ،امهام خمینهی و
عالمه طباطبائی
عنوان :مجتهد ،متفکر و منتقد
آثار :دارای کتب فراوان فقهی ،تاریخی ،تفسیری و پژوهشی نوین
اقدامات :مبارز و تبعیدی سیاسی همرزم امام خمینی و آیتاهلل منتظری
ویژگیها :مظلوم و حتی متهم به کفرگویی در بین بزرگان همکیش خود
زمان و مکان وفات :اردیبهشت  2031ه.ش  -تهران
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برخی ویژگیهای آیتاهلل صالحی نجفآبادی
 .2نگاه تفسیری ،تحلیلی و اجتهادی ایشان به معهار دینهی و شهریعت ،نگهاه عقالنهی بهوده ،تها
برداشتهای سنتی نقلی و خبری با پیش فرضهای تعصبی و غیرقاب دفاع.
 .1اص در منابع اخذ احکام و معار دینی را قرآن میدانست که بایستی با توجه به عقه سهلیم
(مشر به علوم مربوطه) تفسیر گردد.
 .0از آنجا که معتقد بود ماهیت اصلی دین ،معار و اخالقیات بوده و احکام فقهی ،فرع آن است و
دلی اصلی انحرافات تاریخی در دیهن ،انحهرا و تحریهف معهار دینهی توسه غالیهان (عمهدتاً
افراطیونی که ائمه را در جایگاه خداوند نشاندند) و یا مفوضه (که تحقق افعال و صفات خداونهد را
به وسیله ائمه میدانستند) بوده است ،بیشتر عمر خود را خطر کرد و بها تمهام انهریی ،بهه جنه
اعتقادات و معارفی رفت که منشأ آنها ،احادیث جعلی فوق الذکر بود.
 .4بر اساس سخن امامصادق(ع) که فرمود« :هر روایتی که موافهق کتهاب خهدا باشهد چهه از فهرد
نیکوکار و چه از مرد بد کار به تو برسد ،آن را بپذیر؛ ولی چنانچه روایتی مخالف کتاب خدا بهود از
فرد نیکوکار یا بدکاری به تو رسید ،آن را نپذیر( ».فرائد االصول ،ص ،)21احادیث را با قرآن و فهم
عقلی میسنجید و اگر مغایر مییافت؛ کنار میگذاشت.
 .1بر اساس سخن پیامبراکرم(ص) که فرمود« :ای مردم! دروغ بستن بر من خیلی زیاد شده است،
هرکه بر من دروغ ببندد باید در آتش مأوی بگیرد» (نهج البالغهه ،خطبهه  ،)123معتقهد بهود کهه
حدیثسازی در امت اسالمی ،تاریخ طوالنی و غمانگیزی دارد که از همان طلوع فجر اسالم شهروع
گردیده و امروز آفت دین شده است.
 .2احادیث را به صر اینکه راوی آن معتبر است معتبر نمیدانست؛ چه بسا که غالیان (صهاحبان
تفکر افراطی و غلوآمیز در مورد ائمه) ،آنها را در بین احادیث مستند به اصحاب خاص ائمه(ع) در
کتابهای کپی شده آنها ،وارد کرده و سپس نس به نس به ما رسیده است.
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 .7به شدت معتقد بود که بسیاری از آرای علما و مورخین (چه شیعی و چه سنی) ناشی از غلو در
محبت آنها به امامان و بزرگانشان بوده که بایستی در برخورد با آن آراء و یا احادیث به ایهن امهر
دقت دو چندان شود.
 .3نگاه ایشان به معصومین(ع) از منظر علم و قدرت و کمهاالت؛ اسهطورهای ،فرابشهری و غیرقابه
دسترس نبود ،بلکه آنان را انسانهایی میدانست که در جاده کمالالیاهلل به جایگاهی ملکوتی و در
مسیر عبودیت حق ،به قرب الهی رسیدهاند و همین است که میتوانند اسوه و الگوی بشهری واقهع
شوند.
 .9به علما و فقهای پیشین؛ به عنوان اندیشمندانی صاحبنظر نگاه میکهرد نهه بهه عنهوان مهراد و
منقاد.
 .23در ارائه نظر؛ به تمام منابع سنی و شیعی و آرای تاریخی مورخان و محدثان و فقها و حتی فقه
اه سنت ،سرکشی و توجه عمیق داشت.
 .22در ارائه نظر فقهی؛ به منطقی بودن و سهولت آن برای افراد و همچنین اعتبار و عزت و کرامت
اسالم و قرآن توجه خاص داشت.
 .21یکههی از نکههات برجسههته اخالقههی ایشههان ،اسههتفاده فههراوان از عبههارت «نمههیدانم» در پاسههخ
پرسشهای افراد بود.
حتی اگر بسیاری از مطالب مربوط به سؤالی را میدانست ولی چون تحقیقات علمی او بهه نتیجهه
نهایی نرسیده بود ،از اظهارنظر در خصوص آن ،خود داری میکرد.
 .20پس از رسیدن به یک نظر قطعی؛ در ارائه آن ،مالحظه نظرهای مخالف متقدمین و معاصهرین
را نمیکرد.
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 .24در بررسی تاریخ و زندگینامه بزرگان از پیامبران و امامان به تمام آرای مورخان از فرق و ادیان
مربوطه و هم چنین سلسله وقایعی که منطقاً میتوانسته رخ داده باشد بدون دخالت دادن حهب و
بغضهای قومی و تاریخی؛ توجه دقیق میکرد.
 .21سرلوحه تمام بحثها؛ نقدها و تحقیقات ایشان جمله معرو «حیات العلم بالنقد و الرد» بهود.
به گونهای که معتقد بود هرکس هر نظری در مورد مسائ فقههی؛ اعتقهادی؛ سیاسهی و فرهنگهی
دارد؛ باید اظهار کند تا بدین وسیله یک نظر پابرجا بماند .در حقیقت انسان باید چیزی بنویسد که
در جامعه موج ایجاد کند تا بدین صورت جامعه به پویایی و جنبش بیفتد.
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قطراتی از دریای عميق تفقه ،تحقيق و آراء آیتاهلل صالحی نجفآبادی
 .2دین بر اساس آیات« :ان الذین آمنوا و الذین هادوا و النصارى و الصابئین من آمن باللَّه و الیهوم
االخر و عم صالحا فلهم اجرهم عند ربهم و الخو علیهم و الهم یحزنون» (بقره21 ،؛ مائده)29 ،
یکی است که دارای سه اص نظری و عملی «اعتقاد به خدا»« ،اعتقاد به معهاد» و «عمه صهال »
است که همه پیامبران داعیه آن بودهاند و اگر کسی (چه مسلمان ،چه مسیحی ،چه کلیمهی ،چهه
صائبی و چه )...واجد اصول و شرای فوق باشد در آخرت رستگار است( .مجموعه مقاالت ،ص)231
 .1برای پاك کردن یک چیز نجس؛ امحاء عین نجاست کافیست؛ در ضهمن آب کهر و قلیه یهک
حکم دارند( .پژوهشی جدید در چند مبحث فقهی ،صص  213و )213
 .0کفار به صر کافر بودن؛ نجس نیستند( .پژوهشی جدید در چند مبحث فقهی ،ص)293
 .4قرآن در شب قدر؛ نمیتوانسته به یکباره نازل شده باشد و اعتقاد عالمه طباطبایی و دیگران ،به
دو نزول دفعی و تدریجی صحی نیست .بلکه در طول  10سال و متناسب بها شهرای و اقتضهائات
آن ،نازل شده است( .حدیثهای خیالی در مجمع البیان ،صص  003 ،000 ،011و )041
 .1در سوره یوسف ،آیه  ،14عبارت «لقد همت به و هم بها»...؛ بدین منظور نبوده که زلیخها بهرای
یوسف(ع) اظهار تمای کرده و یوسف(ع) نیز تمای پیدا کردند؛ بلکه منظور ایهن اسهت کهه وقتهی
زلیخا (در قسمت قب آیه) اعالم آمادگی کرد و یوسف نپهذیرفت؛ چنهان خشهمگین شهد کهه بهه
یوسف(ع) حمله کرد و اگر خداوند او را حفظ نمیکرد او نیز بهه زلیخها حملهه مهینمهود( .جمهال
انسانیت یا تفسیر سوره یوسف ،ص)22
 .2به حکم اصاله الجواز ،که در همه کارها جاری است ،چون هیچ دلی قاب قبولی بهر ممنوعیهت
قضاوت بانوان وجود ندارد ،باید گفت :بانوانی که شرای قضا را بیش از مردان یها مسهاوی بها آنهان
دارند میتوانند متصدی منصب قضا شوند و حکمی که صادر میکنند مشروع و الزماالجرا خواههد
بود( .قضاوت زن در فقه اسالمی ،ص)47

][7

 .7امامعلی(ع) در محراب به شهادت نرسیده؛ بلکه در ورودی مسجد ،هنگام حضور برای نماز صب
(نه وقت سحر) ضربت میخورند و چون حمله غافلگیرانهه بهود ،امهام فرصهتی بهرای گفهتوگو بها
ابنملجم پیدا نکرد چه برسد او را بیدار کرده باشد و گفته باشد برخیز میدانم زیر جامه خود چهه
چیز پنهان کردهای! (مجموعه مقاالت ،صص  210تا )277
 .3حضرتامیر(ع) در ابتدای حکومت خود ،روش مدارا را با معاویه پیش گرفته و سعی در جذب او
داشتند ولی از آنجا که معاویه آدم قدرتمندی شده بود و تجاوزات خود را (به مردم و مناطق دیگر
تحت حکومت امام) افزایش داد ،وارد جن

با او شد( .زندگی من و شهید جاوید ،ص)222

 .9جریان خرافهگویی و غلوپردازی به نام دیهن و مهذهب در مراسهم مهذهبی؛ توسه بسهیاری از
مداحان و یا تفاسیر افراطی بعضی از علما با استفاده از روایات مسئلهدار و ناصحی ؛ ناشی از افراط
در دلباختگی (غلو) به ائمه(ع) بوده که این گروه در تخریب شخصهیت و اعتبهار ائمهه(ع) کمتهر از
دشمنان آنها بیاثر نبوده که بیشتر هم اثرگذار بوده و هستند( .و همچنین غالیان سهنی در ارائهه
تفاسیر و تبلیغ افراطی از مذاهب و امامان خود( ).غلو؛ درآمدی بر افکار و عقاید غالیان در دین)
 .23در کتاب تفسیر مجمع البیان (تفسیر معرو طبرسی) مواردی وجود دارد که ابوجعفر طبری
با ابوجعفر اماممحمدباقر(ع) اشتباه شده و قول ابوجعفر محمدبنجریر طبری مفسهر معهرو اهه
سههنت متوفههای ( 023ه.ق) بههه عنههوان قههول ابوجعفربههاقر(ع) معرفههی شههده و بههه نههام حههدیث
اماممحمدباقر(ع) تلقی گشهته و تصهور کهردهانهد روایتهی از امهام معصهوم اسهت( .مقدمهه کتهاب
حدیثهای خیالی در مجمع البیان)
 .22خطاب پیامبر(ص) در آیه مودت« :ال اسئلکم علیه اجرا اال المودة فی القربه » (شهوری)10 ،؛
نیکی و محبت دیگران به ذوی القربی (اه بیت) نبوده؛ بلکه خطاب به خویشهان خهود در قهریش
(در مکه) بوده است؛ که «حرمت خویشاوندی را رعایت کرده و بگذارند ایشهان رسهالتش را انجهام
دهد( ».قضاوت زن در اسالم ،ص)222

][8

 .21معنای آیه تطهیر« :انما یرید اهلل لیذهب عنکم الرجس اه البیت و یطهرکم تطهیرا» (احزاب،
 ،)00باتوجه به اوامر و نواهی ابتدای آیه ،چنین است« :جز این نیسهت کهه خهدا [بها ایهن اوامهر و
نواهی] میخواهد (اراده دارد) که پلیدی را از شما [ای] اه این خانهه (شهام همسهران پیهامبر)
بزداید و شما را پاك و پاکیزه گرداند ».و اراده در آیه« ،اراده تکوینی» نیست ،کهه خهدا تکوینهاً (و
تخلفناپذیر) اراده فرموده باشد «اه البیت» را تطهیر نماید بلکه «اراده تشریعی» اسهت ،بها ایهن
تعبیر که« :جز این نیست که خدا اراده دارد که شما را پاك سازد» .یعنی تحقق پاکی منظور خدا،
از طریق عم به اوامر و اجتناب از نواهی خواهد بود .در حقیقت این آیه (و آیه  2سوره مائهده) در
مقام تعلی حکمت تشریع قوانین ،نازل شده و در آنها سخن از علت غایی تشریع احکام است ،نه
مقامات افراد و خصوصیات تکوینی آنها ،و نمیتواند دلی عصمت و طهارت تکوینی کسهی باشهد.
(تأملی در آیه تطهیر ،صص  9تا )21
 .20اینکه پیامبر(ص) در روز مباهله ،خانواده نزدیک خود را بهه همهراه خهود مهیبهرد نشهانه اوج
اطمینان و رسوخ ایمان و عمق اعتقاد و نهایت صداقت ایشان است کهه در شهرای خطرنهاك ،بهه
جای آنکه پیروان خویش را پیش اندازد و سپر بالی خود قرار دهد ،عزیزتهرین کسهان خهود را بهه
میدان میآورد و از فدا کردن خود و محبوبترین کسان خویش در راه دعوت اسالمی دریغ ندارد.
(همانند ماجرای فرستادن علی(ع) به مقابلهه عمهروبنعبهدود در جنه
علی(ع) در شروع جن

احهزاب و یها حمهزه(ع) و

بدر( ).تأملی در آیه تطهیر ،صص  23تا )21

 .24حدیث کسایی که در مفاتی و تاریخ روایی ما وجود دارد ،دارای دو نقه «اصه و صهحی » و
دیگری «جعلی و بی اعتبار» است.
اصلی و صحی  ،آن است که متنی کوتاه داشته و خالی از عبارات غلوآمیز است.
جعلی و بی اعتبار ،آن است که در انتهای مفاتی الجنان آورده شده و معموالً در مجهالس خوانهده
میشود ،که از نظر روایی توس یک فرد شیعی افراطی غالیمسلک و کممایهه جعه شهده تها بهه
خیال خود مقام اصحاب کسا را باال ببرد.
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جالب اینجاست که مرحوم محدث قمی نیز در کتاب منتهی المال (در هنگام نقه داسهتان جهابر
انصاری) آن را بیاعتبار میداند و این در حالی است که برخال نظر ایشان ،آن را در انتهای کتاب
مفاتی  ،در چاپهای پس از او اضافه کردهاند( .حدیثهای خیهالی در مجمهع البیهان ،صهص  94و
)91
 .21حدیث «خداوند سرنوشت ائمه(ع) را در لوحی به پیامبر(ص) عرضه کرده که باید همان کنند!
و برای امامحسین(ع) دستور خروج و کشتن و کشته شدن بود و نوشته بهود کهه مردمه را بهراى
شهادت با خود ببر که جز به همراه تو شهادت براى آنها نیست» توس مفض بن صال ابوجمیله
که یک غالی دروغگوست جع شده تا اثبات کند که امامحسین(ع) از روی علم ،برای کشته شدن
حرکت کرده و عمداً خود را به دستور خداوند به کشتن داده است( .مقدمه کتاب غلو ،درآمدی بهر
افکار و عقاید غالیان در دین)
 .22باید تالش همه جانبه و پیگیری برای تحرك بخشیدن به فقه شهروع شهود و فقهه را بایهد بهه
گونهای بازسازی کرد که از حالت عدم توانایی اداره جامعه بیرون آید .لذا قب از هر کار باید ابواب
مختلف فقه ،تخصصی شود .از طر دیگر اجتهاد در مسائ فقهی نباید به گونهای انجام شود کهه
نتیجهاش با اصول علمی قطعیت یافته در تضاد باشد و نباید به صورتی ارائه شود کهه دانشهمندان
حقیقتجو را از هر فرقه و دینی نسبت به فقه اسالم و نهایتاً اص اسالم بیرغبت کند( .پژوهشهی
جدید در چند مبحث فقهی ،فص چهارم)
 .27پس از تخصصی شدن قسمتهای مختلف فقه ،فقها باید بحثهای اجتهادی و تخصصی خهود
را بر مبنای مقایسه و تطبیق ،پایهگذاری نمایند (مقایسه با رشته تخصصی مشابهی کهه در جههان
وجود دارد) مانند علوم قضایی ،حقوق ،اقتصاد و( ...پژوهشی جدید در چند مبحهث فقههی ،فصه
چهارم)
 .23اگر سنی یا شیعه ،مطابق مذهب خود و بر اساس فتوای مجتهد خود عم کند مجزی بهوده و
عتاب نخواهد شد( .مجموعه مقاالت ،ص)227
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 .29در رابطه با حکم مرتد ،از فقهایی که فتوا به قت مرتد میدهند میپرسیم که :آیا مقصودشان
از ارتداد ،تغییر عقیده است یا چیز دیگر؟
اگر مقصود تغییر عقیده است میگوییم :تغییر عقیده یک امر اختیاری نیست ،زیرا مقدمات آن که
فراهم شد بطور قهری و بیاختیار ،عقیده تغییر میکند و این در اختیار انسان نیست و چیزی کهه
در اختیار انسان نیست تکلیف به آن تعلق نمیگیرد.
فرض که مسلمانی نوشتهای تأثیرگذار در باره انکار یکی از عقاید اسهالمی بخوانهد و چهون قهدرت
علمی باالیی ندارد پاسخی نمییابد و در نتیجه عقیدهاش تغییر میکند و نمهیتوانهد جلهوی آن را
بگیرد ،آیا میتوان او را در مقاب این تغییر عقیده مستحق مجازات دانست آنهم اعدام؟ در حهالی
که در قرآن آمده است« :الیکلف اهلل نفسا اال وسعها».
با توجه به این توضی  ،مجازات چنین شخصی برخال عدالت و تکلیهف ماالیطهاق و مخهالف آیهه
مزبور است( .حدیثهای خیالی در مجمع البیان ،صص  220و )224
 .13امامت امام معصوم سه بعد دارد :بعد مرجعیت دینی و بیان احکهام و حقهایق اسهالم و افاضهه
علومی که از رسولخدا(ص) فرا گرفته است .بعد انسان کام بودن امام(ع) که مظهر اسما و صفات
خداست .بعد رهبری سیاسی و زمامداری.
بعد اول و دوم ،هرگز از امام سلب نمیشود ،یعنی قاب سلب کردن نیست ولی امکان سلب کهردن
بعد سوم وجود دارد  ،همانطور که از امامعلی(ع) ،پس از رحلت حضهرترسهول(ص) سهلب شهد و
والیت را به ایشان ندادند( .والیت فقیه حکومت صالحان ،صص  21تا )27
 .12بسیاری از فقها ،جهاد را ابتدایی و برای دعوت به اسالم دانسته و آیهه «ال اکهراه فهی الهدین»
(بقره )112 ،را توجیه کرده و میگویند آین آیه با آیات جهاد «نسخ» و بیاثر شده ،در حالی که به
اعتقاد ما ،جهاد ،برای تحمی عقیده نیست .چون این حکم عقه و فطهرت اسهت کهه ههیچکس،
عقیده و دینی را با اکراه و زور قبول نمیکند.
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بلکه جهاد ،اصالتاً برای رفع ظلم است؛ ولی گاهی هم برای دفع آن است .دفع ظلم ربطی به عقیده
مردم ندارد ،ظالم هرکسی میخواهد باشد ،مسلمان یا کافر ،فرقهی نهدارد( .زنهدگی مهن و شههید
جاوید ،صص  99تا )232
 .11بعضی کلمه «فتنه» در آیه  290سوره بقره «و قاتلوهم حتی التکون فتنه؛ با نیروهای مههاجم
پیکار کنید تا وقتی که فتنهای که دشمن بر سر شما ریخته ،از بین برود» را بهه معنهی «شهرك»
گرفتهاند .و این در حالی است که بر اساس آیه  293سوره بقره «فان قاتلوکم فاقتلوهم؛ پس اگر با
شما به جن

برخاستند ،شما هم به دفاع بجنگید» ،فتنه ،همان «شر دشمن مهاجم» است و اص

در مقاب دشمن مهاجم ،صل است نه جن

و بنابراین «جن » ،حالتی اضطراری اسهت و پهس از

تهاجم دشمن ضرورت پیدا میکند و بعد از درهم شکستن دشمن دیگر ضرورت ندارد( .جههاد در
اسالم ،صص  22و )27
 .10امامحسین(ع) به دعوت و خواست اکثریت مردم کوفه ،برای تشکی حکومت اسالمی و اصالح
جامعه قیام کرد؛ نه برای شهادت خود و یا به اسارت رفتن خانواده؛ ولی وقتی در کربال در محاصره
قرار گرفت؛ نبرد تا آخرین قطره خون را به ذلت تسلیم در برابر خواسهتهههای یزیهد تهرجی داد و
شهادت را پذیرفت( .شهید جاوید یا قیام امامحسین)
 .14امامعلی(ع) در دوره  11سال بعد از رحلت پیامبر(ص) که ابهوبکر و عمهر و عثمهان در مصهدر
حکومت بودند ،جزو اپوزیسیون بوده و میخواهد راهنمایی کند و جلهوی اشهتباهات را بگیهرد .بهه
حکومت معترض است ولی نه اعتراض خصمانه ،بلکه اعتراض خیرخواهانه و مصلحانه ،برای اینکهه
به حرکت تکاملی جامعه کمک کند( .قضاوت زن در فقه اسالمی؛ مقاله اپوزیسیون در صدر اسالم)
 .11اینکه فقها ،جهاد را مشروط به امر امام معصوم مبسوط الید میدانند ،بنابر این در زمان غیبت
تعطی است ،صحی نیست ،بلکه منظور روایات ،عدالت رهبری جن

است چهه دربهاره نیروههای

خودی و چه در برابر دشمن ،نه عصمت رهبر جن  ،بنابراین جهاد از منظر دفاعی ،در برابر ظالم و
مهاجم ،در هر زمان ،وظیفه است ،آنهم با رعایت عدالت( .جهاد در اسالم ،صص 24تا )27
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 .12امام معصوم و حتی شخص پیامبر بر اساس آیات قرآن از جمله آیه « ق ال املک لنفسی نفعا
و ال ضرا اال ما شاء اهلل و لو کنت اعلم الغیب الستکثرت من الخیر و ما مسنی السوء ان انا اال نذیر و
بشیر لقوم یؤمنون» (اعرا  ،)233 ،هرگز از همه غیب آگاه نبوده ،بلکه علم امام اندازه معینی دارد
که بیش از آن نمیداند؛ آنهم به لطف و اجازه خدا( .قضاوت زن در اسالم ،صص  144و )134
حدیث «هر امامی که نداند چه در آینده بر سرش میآید ،حجت خدا نیسهت» (کهافی ،بهاب علهم
ائمه ،ج )2میخواسته علم مطلق امام را به همه چیز ثابت کند .در حالی که از یک دروغگوی غالی
مسلک به امامصادق(ع) نسبت داده شده و معتبر نبوده ،در ضمن خال آیات صری قرآن ،از جمله
آیه مذکور در بند  11فوق ،بوده و مردود است( .زندگی من و شهید جاوید ،صص  234تا )232
 .13هیچ دلیلی وجود ندارد که فقها به طور عموم و یا فقیه خاصی از طر خدا به والیت منصوب
شده و مردم حق انتخاب ندارند .ولی فقیه نائب مردم است نه نائب امامزمان(عج) و به نمایندگی از
مردم مدیریت جامعه را به عهده میگیرد( .نکته پهنجم از یادداشهت ابتهدای کتهاب والیهت فقیهه
حکومت صالحان)
 .19نظر ما در باب والیت فقیه ،نظریه انتخاب است .یعنی رهبر سیاسهی بایهد بهه انتخهاب مهردم
سرکار بیاید .حال در کشوری که مردم قانون اسالم را میخواهند ،کسی که قهانون اسهالم را بهتهر
می شناسد ،به انتخاب مردم ،حاکم و سرپرست سیاسی جامعه اسهت .و در کشهوری کهه اسهالمی
نیست و قوانین دیگری حاکم است ،هر کسی که قوانین موضوعه (توس مجلس قهانونگهذاری) را
بهتر میشناسد ،به رای مردم ،حاکم سیاسی خواهد شد ،و این یک اص عقلی است( .زندگی من و
شهید جاوید ،ص )231
 .03امامعلی(ع ،در نهجالبالغه ،خطبه ( 0لو ال حضور الحاضر و ،)...تمام شدن حجت خهدا و منجهز
شدن حکم و تعهد الهی را مولود رای اکثریت مردم میداند و این دلی است که رای اکثریت مردم
دارای اثر شرعی است و این اثر شرعی در  11سال انزوای سیاسی امهام نبهود ،چهون رای اکثریهت
مردم نبود( .والیت فقیه؛ حکومت صالحان ،صص  27تا )72
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 .02عبارت «اکثر الناس الیعلمون» در قرآن ،مربوط به مسائ غیبی و ماورای طبیعی مانند «وقت
قیامت» و «تقدیر رزق بندگان» است که دانستن رموز آنها از دسترس مهردم خهارج اسهت ولهی
بیشتر مردم این مطلب را نمیدانند .و این آیات ،مربوط به رای اکثریت در مسائ اجتماعی نیست.
(والیت فقیه؛ حکومت صالحان ،ص)239
 .01عبارت «اکثرهم الیعقلون» مربوط به کارهای ضد فضیلت بعضی افراد مانند «افترا به خداوند»
و یا «خطاب بی ادبانه پیامبر» است که آنها عق خود را به کار نمیاندازند و این آیات نیز ،مربوط
به رای اکثریت در مسائ اجتماعی نیست( .والیت فقیه؛ حکومت صالحان ،ص)239
 .00این مطلب که خمس باید به دو سهم مساوی تقسیم شود و نصف آن سهم امام است و نصهف
دیگرش سهم سادات ،از مرسله (حدیث بی اعتبار) حماد بن عیسی ،نشأت گرفته و مهردود اسهت.
بلکه براساس حدیث صحی بزنطی از قول امامرضا(ع) و سیره پیامبر(ص) ،خمس باید به امهام بهه
عنوان ولی و زمامدار جامعه و یا حاکمیتی که قدرت اجرایی دارد ،داده شده ،تا در راه رفع نیازهای
مردم از قبی امنیت ،بهداشت ،آموزش و ...مصر گردد( .جهاد در اسالم ،صص  110تا )133
َّسهولِ وَّلِهذِی الْقُرْبَّه ( »...انفهال )42 ،و در
ُسههُ وَّ لِلر ُ
 .04ذی القربی در آیات خمس «...فَّأَّنَّ لِلهِ خُم َّ
«...فَّلِلَّهِ وَّلِلرَّسُولِ وَّ لِذِی الْقُرْبَّ و( »...حشر 7 ،و  )3به معنی خویشان پیامبر نیست ،بلکه خویشهان
کسانی است که در آیه مورد خطاب واقع شدهاند (یتیمان ،مساکین ،در راه مانهدگان و )...و دلیه
آن ،این است که اسالم ،دین قبیلهای و فامیلی نیست که ثروت عظیمی از دنیا را متعلق یک عهده
معدودی از خاندان پیامبر نماید( .جهاد در اسالم ،صص  122و  033تا )039
 .01فتوای حرمت زکات (و صدقه) بر خاندان پیامبر ،بر اساس حدیث دروغ ابان بن ابهی عیهاش و
روایات هم مضمون آن ،صادر شده و مردود است .چون بر اساس آیهه قهرآن «...ان اهلل ههو ...یاخهذ
الصدقات( »...توبه )234 ،گیرنده زکات ،خداوند بوده و تبعاً دارای قداست خاصی اسهت و بهر ایهن
اساس ،زکات با خمس و انفال و سایر منابع مالی اسالم هیچ فرقی ندارد و از همه ایهن منهابع کهه
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مجموعاً بیت المال را تشکی میدهند ،میتوان به مصر همه نیازمندان و انهواع نیازمنهدیههای
جامعه رساند( .جهاد در اسالم ،صص  013و )012
 .02والیت و زعامت مردمی پیامبر(ص) محصول یک پیمان خودبهخودی طرفینی بود که ایجابش
از طر مهردم (مدینهه) و قبهولش از طهر رسهولاکهرم(ص) بهود و ایهن ایجهاب و قبهول بطهور
خودبهخودی و با طبیعیترین وجه انجام شد ،البته این ایجهاب و قبهول در مهتن حرکهت انقالبهی
اسالم و در طول مجاهدات پیامبر و امتش عمالً تحقهق یافهت( .والیهت فقیهه؛ حکومهت صهالحان،
ص)203
 .07نبوت ،یک فیض ملکوتی و الهی است که با اراده خاص خداوند به پیغمبرش اعطا میشود ،در
حالی که والیت ،یک امر مردمی و اجتماعی است .بنابراین در آن  20سال که آن حضرت در مکهه
بود و حکومتی تشکی نداده بود ،والیت به معنای زمامداری نداشت ولهی نبهوت داشهت( .والیهت
فقیه؛ حکومت صالحان ،صص  209تا )242
 .03لزوم مشورت ،یعنی آیه «و شاورهم فی االمر» (آل عمران )219 ،با دلی والیهت پیغمبهر(ص)
یعنی آیه «النبی اولی بالمومنین من انفسهم» (احزاب )2 ،متعارض نیستند .چون قلمهرو آن دو از
هم جداست .مشورت در رتبه متقدم است و اعمال والیت در رتبه متأخر ،چون تا مشورت نباشهد،
تصمیمگیری نیست و تا تصمیمگیری نباشد اعمال والیت نیست( .والیت فقیه؛ حکومت صهالحان،
صص  124تا )122
 .09لفظ «شاورهم» مشتم بر دو دستور است؛ یک امر صری به پیغمبر(ص) و یک امر ضمنی به
مردم.
امر صری به پیغمبر این است که مسائ امت را با خود امت به مشورت بگذار و امر ضمنی به مردم
این است که اگر نظری مخالف پیغمبر دارید بگویید تا مشورت انجام گیرد و بهترین نظهر انتخهاب
گردد و به آن عم شود( .والیت فقیه؛ حکومت صالحان ،صص  127تا )129
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 .43در بحث «اولواالمر منکم» (نسا ،)19 ،کلمه «اولی» که اسم جمع است به معنهای صهاحبان و
متصدیان است و هنگامی که به کلمه «امر» اضافه میشود بهه معنهای متصهدیان امهر حکومهت و
کشورداری است و شام همه متصدیان امر کشورداری میگردد .و به حکم «اولی االمر» ،اطاعت از
همه آنان اگر در خ اسالم باشند واجب است و کلمه «منکم» در آیه مزبور اشاره به این است که
این اولی االمر و متصدیان کشورداری از خود شما امت هستند و از طهر خهود شهما ،مسهئولیت
پذیرفتهاند ،پس آنان را از خود بدانید و دستوراتشان را اجرا کنید( .والیت فقیه؛ حکومت صالحان،
ص  113تا )103
 .42وجوب اطاعت از اولواالمر در مرحله اعمال والیت اسهت نهه در مرحلهه مشهورت .در حقیقهت،
اطاعت و اعمال والیت ،الزم و ملزوم هستند و هر جا ولی امر اعمال والیت کند و دسهتوری بدههد
اطاعت او الزم است ولی در مرحله مشورت و قب از تصمیمگیری که اعمال والیت نیست و زمهان
دستور دادن نرسیده موضوع اطاعت ،منتفی است( .والیت فقیه؛ حکومت صهالحان ،صهص  127تها
)129
 .41آیه محاربه «انما جزاء الذین یحاربون اهلل و رسهوله و یسهعون فهی االرض فسهادا ان یقتلهوا او
یصلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خال او ینفوا من االرض ذلک لهم خزی فی الدنیا و لهم فی
اآلخرة عذاب عظیم» (مائده ،)00 ،یک دستور کلی برای همه فسهادهای اجتمهاعی داده و آن ایهن
است که باید برای هر فسادی مجازات متناسب با آن تعیین شود( .حدیثههای خیهالی در مجمهع
البیان ،ص)011
 .40مالك اصلی برای مجازاتهای مذکور در آیه ،ایجاد فساد در جامعه است ،بنابراین بدون تردید
آیه محاربه همه انواع جرائم اجتماعی را که عنوان فساد در جامعه بهر آنهها صهادق اسهت شهام
میشود؛ چه جرائمی که اکنون ما میشناسیم و چه جرائمی که احیاناً در آینهده بها تکنیهکههای
جدید ابداع خواهد شد .قرآن جع اصطالح نکرده است( .حدیثهای خیالی در مجمع البیان ،صص
 010تا )012
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 .44ذکر مجازاتهای فوق الذکر از باب مثال است ،الزم نیست حتماً یکی از مجازاتهای مذکور در
آیه درباره مفسد اجرا شود ،بلکه آنچه الزم است رعایت تناسب بین جرم و مجازات اسهت کهه ههم
حکم عق است و هم درجهبندی مجازاتها در آیه به آن اشعار دارد .البته تعیین دقیق میزان جرم
و تشخیص تناسب بین جرم و مجازات ،یک کار فنهی و تخصصهی اسهت کهه قاضهی بها راهنمهایی
متخصصان جرمشناسی به آن دست مییابد و بر مبنای آن رای صادر میکند( .حدیثهای خیالی
در مجمع البیان ،صص  019تا )021
 .41هد از تشریع قوانین جزایی ،احیای عدالت است و اگر قانونی ناقض عدالت باشد از اول نباید
تشریع شود( .به همین دلی ) اجرای عدالت به حاکم واگذار شده و به او اختیار دادهاند که به حکم
«ان اهلل یامر بالعدل» با رعایت تناسب بین مجازات و جرم ،مجرم را به کیفر برساند( .حهدیثههای
خیالی در مجمع البیان ،صص  073تا )072
 .42کتاب جامعه یا صحیفه یا کتاب علی(ع) ،طوماری بوده که پیهامبر(ص) در طهول چنهد سهال،
احکام اسالم را (نه حوادث گذشته و آینده را) به تدریج ،امالء فرموده و علی(ع) در قطعات پوسهت
نوشته و پس از ایشان به ائمه(ع) جهت استخراج احکام سپرده شده است( .عصای موسی یا نقهدی
بر نقدها ،صص  03و )02
 .47مصحف حضرتفاطمه(س) ،تنها کتابی است که میتوان گفت ،بعضی از حوادث آینهده در آن
است ،نه همه حوادث مربوط به کائنات و سرنوشت آیندگان ،چراکه نه عمر  71یا  91روزه حضرت
بعد از فوت پدرش ،کفا میداده و نه حجم کتاب منتسب بهه آن ،گنجهایش چنهان چیزههایی را
دارد .ضمناً چون فرشتگان برای تسلی خاطر حضرت آمده بودهاند ،نمی توانستهاند اخبهار شههادت
امامحسین(ع) را گفته باشند و حضرت را غمگینتر کرده باشند( .عصای موسی یا نقدی بر نقهدها،
صص  02تا )01
 .43حدیث« :امامعلی(ع) از زمان و مکان شهادت خود با خبر بهود» (اصهول کهافی ،ج ،2ص،119
ح ،)4از یک جاع غالی (سه بن زیاد) روایت شده ،ضمناً با مفاد آیه «ما تدری نفهس بهای ارض

][17

تموت؛ هیچکس مکان مرگ خود را نمیداند» (لقمان )04 ،مغایر و نتیجتهاً باطه اسهت( .عصهای
موسی یا نقدی بر نقدها ،ص)13
 .49اینکه کتاب اصول کافی بر امامزمان(عج) عرضه شده و حدیث منقول از ایشان« :الکافی کها
لشیعتنا؛ اصول کافی برای شیعیان ما کافی است» ،اص و مدرکی نداشهته و قابه قبهول نیسهت،
چراکه از حدود  22133حدیث آن ،قریب به  1333مورد آن ضهعیف بهوده و بایهد بررسهی شهود(.
عصای موسی یا نقدی بر نقدها ،ص)19
 .13سند زیارت جامعه ،ضعیف بوده و بعضی از عبارات آن مثه «ایهاب الخلهق الهیکم و حسهابهم
علیکم؛ برگشت خلق بسوی شما ائمه و حساب اعمالشان نیز با شماست» مخالف قرآن اسهت زیهرا
خدا در آیات  11و  12سوره غاشیه میفرماید« :ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم؛ بازگشت مردم
فق به ما و حسابشان فق با ماست»( .عصای موسی یا نقدی بر نقدها ،صص  20و )24
 .12در داستان علی(ع) و عمروبنعبهدود در جنه

خنهدق ،مطلهب «هنگهامی کهه امهام بهر روی

سینهاش نشست تا سر از بدنش جدا کند او آب دهن به صورت امام انداخت» ،از افسانهایی است
که مولوی ساخته است و اص تاریخی ندارد( .عصای موسی یا نقدی بر نقدها ،ص)24
 .11کسی که توحید و نبوت و معاد را به طور سربسته قبول دارد مسلمان است و کسهی کهه سهه
اص نامبرده را با اص عدل و امامت ،به طور اجمال قبول دارد شیعه یعنی مسلمان کامه اسهت،
ولی هر فرد مسلمانی پس از قبول کردن اصول کلی اسالم (سه اصه فهوق الهذکر) ،حهق دارد در
مسائلی نظیر (علم پیغمبر و امام ،عصمت آنها ،رجعت ائمه ،سهند بعضهی از ادعیهه ،شهق القمهر،
معراج جسمانی و )...تحقیق و اجتهاد و رد و قبول کند و این افتخار اسالم اسهت کهه اصه آزادی
فکر و عقیده را محترم شمرده است( .عصای موسی یا نقدی بر نقدها ،ص)22
 .10عصمت پیغمبر و امام از ضروریات مذهب است (ولی به عقیده مرحوم شیخ انصهاری و محقهق
اردبیلی و شهید ثانی ،چنین نیست که انکار هر ضروری باعث کفر و بیایمهانی شهود) ،عصهمت از
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ضروریاتی است که انکارش از روی اجتهاد ،نه عناد ،باعث بیایمانی نمیشهود( .عصهای موسهی یها
نقدی بر نقدها ،ص)20
 .14طهارت و نجاست آب و مایعات دیگر بر مبناى تعبد شرع نیست ،بلکه بر مبناى رعایت اصول
بهداشت است.
 .11آب قلی و کمتر از کُر با مالقات نجاست نجس نم شود.
 .12اگر یک ذره خون در آب قلی و کمتر از کُر بپاشد و مستهلک شود آب نجس نم شود.
 .17پاك بودن آب استنجاء ،یک استثناء نیست بلکه طبق قاعده است.
 .13با غیر آب ،مانند آب نمک نیز م توان ش ء متنجس را تطهیر کرد.
 .19با زائ شدن عین نجاست از بدن یا لباس ،مح آن پاك م شود و الزم نیسهت حتمهاً بها آب
شسته شود.
 .23نان که با آبِ متنجس پخته شود پاك است و خوردنش جایز.
 .22ماه اى که فلس و پولک ندارد حالل است و خوردنش جایز.
موارد  14تا  22از مقدمه کتاب پژوهش جدید در چند مبحث فقه  ،چاپ دوم ،سال  2073اخهذ
شده است.
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