
 بسم الله الرحمن الرحیم

 دفاع موجه از تراث و یک پیشنهاد

 )نقد آراء و رفتارهای جناب آقای سید کمال حیدری(

 ابوالقاسم علیدوست 

 اشاره: 

ای از ردهگست  هدارای شبک و مصمم، کهانسانی پرکار ، قم جناب آقای سید کمال حیدری از فضالی معاصر 

 د. نباشسایت، کانال، موسسه علمی و شاگردان متعدد می

و  را تبیینی بود که معارف شیع «شبکه الکوثر»در  ویسابق همکاری و فعالیت های ایشان، یکی از فعالیت

  پرداخت.  به نقد وهابیت می

ات اظهار متعددی از های( )کلیپتصویری -های صوتی، فایلاما  تاکنون( 92از چند سال قبل )تقریبا تیر ماه 

وزه تفکر رویکرد و مبنایی جدید در ح ذ بیانگر اتخاشود که دینی و فقهی منتشر میدر موضوعات مختلف  ایشان

. در واقع ایشان از آن زمان تاکنون وارد فاز و فضایی جدید شده و تاکنون نیز این رویه ادامه است اوو رفتار 

 داشته است. 

ماه  موردی است که در ز جمله اولین اظهار نظرهایی که بر اساس مبنای جدید، توسط ایشان انجام شده، ا

ها سانهدر ر از اسناد و مدارک مربوط به آن برنامه آنچه  مطابقاز شبکه الکوثر پخش شد.  2992رمضان سال 

ها و حبارها، یهودیان، نصرانیاز کعب ال  ،بسیاری از میراث روایی شیعهقد است که تعم، ایشان وجود دارد 

 .ها به ما رسیده استمجوسی

( تحت عنوان 2999موردی است که اواخر تیرماه امسال )اظهار نظرهای ایشان نیز، از جمله آخرین 

 به بیان مطالبی پرداخته است.  «روی دین و مدرنیته در مواجه با ویروس کروناهای پیشچالش»

 سید کمال حیدریهای جناب آقای کلیپ  ویژگی



    1:های ذیل استهای صوتی و تصویری منتشر شده از جناب آقای سید کمال حیدری دارای ویژگیفایل

های ر شبکهای دگستردههای ایشان در سطح  ها و کلیپفایلها: فراگیری و انتشار گسترده کلیپیک. 

و حتی  سنی،-های شیعی، از قبیل شبکهها شبکهاین های مختلفی از و در طیف ی،و خارج یلخااجتماعی د

مچنین ه ، به طور وسیعی در حال انتشار و دست به دست شدن است. «شبکه کلمه»های وهابی مانند شبکه

ان نمونه . به عنو کشانده استمخاطبان مختلفی از مردم عوام تا نخبگان حوزوی و دانشگاهی را به سمت خود  

رسش ها مورد سؤال و پاند و نه دانشگاهی، در مورد این کلیپنه حوزویبنده از طریق تعدادی از دوستانی که 

 این بحث توان ادعا کرد نمیاین نکته بدین معناست که  اند. ها را برای بنده ارسال کردهقرار گرفته و فایل
ً
ها صرفا

 شود و کاری به مردم عادی و کوچه و بازار ندارد! برای حوزویان اندیشمند مطرح می

مال ها، تنوع موضوعی آنهاست. جناب سید کها و کلیپویژگی دیگر این فایل ها: نوع موضوعی کلیپت دو. 

از قبیل فقه، اعتقادات، معارف، اخالق، مسائل کالن و های مختلفی به ساحت در هفت سال اخیر  حیدری

قات با امام زمان آیا مال»ورود کرده است؛ مسائل ریزی از قبیل اینکه:  ای،فائدهریز، اما بیبنیادین و حتی مسائل 

  «مطلب منسوب به شیخ مفید)ره( درباره شیخ صدوق)ره(»و یا مسائلی از قبیل « در عصر غیبت ممکن است؟

 رود. و در زمره مسائل مهم و اساسی به شمار نمیکه دارای اهمیتی نبوده 

شود ه میها دیدویژگی سوم که در همه کلیپ «:قرائت رسمی از دین» نقد قرائتی موسوم به ادعای سه. 

 دهد. قرار مینقد کرده و مورد مطرح   «قرائت رسمی»در واقع نقد قرائتی از دین است که ایشان به عنوان 

 دلیل ورود بنده به این مسئله

 شوم، به دو جهت است: اینکه چرا بنده وارد این مسئله می

                                                           

خواهم هنجارشناسانه بحث و ارزیابی کنم. یعنی نمی ،های ارزشی نیستکنم منظور شمارش ویژگیویژگی که عرض می. 1

 . هایی است که وجود داردشناسانه و بیان واقعیتبلکه مقصود هستی



ه برخی مطالب بینیم ککنیم میها زیاد است. وقتی نگاه میهنوز ناگفته پاسخ مطالب: بییک. حجم باال و 

 هست که جای گفتن دارد و باید بیان شود. 

ردازی را از طرف پهای نقد، نوآوری و نظریهبنده مسئولیت کرسی دو. مسئولیت قانونی بنده در این زمینه: 

بینم  لی، بر عهده دارم، با توجه به این مسئولیت، بنده لزم میشورای عالی انقالب فرهنگی در بخش علوم نق

ورد، در انتها تقدیم خواهم کرد. با توجه به این دو م ارتباطکه در این مسئله ورود کنم و پیشنهادی را در همین 

 رسد توجیه کننده ورود بنده در این مسئله باشد. به نظر می

 موافقان و مخالفان جناب آقای سید کمال حیدری 

 طرفنظر از کسانی که نسبت به کار، رفتار و شخصیت ایشان بیبا غضایشان در سایه رویکرد جدید خود، 

 مخالفان. وافقان و مبوده و ناظر هستند و یا کسانی که اطالع ندارند، دو دیدگاه پیرامون ایشان شکل گرفته است: 

ار ک  معتقدند  کنند. برخیای حامی ایشان هستند و از ایشان دفاع میعده: ادله آنها. موافقان و 1

گی مربوط به موسسه علمی فرهن ای که در مورد ایشان منتشر شدههآخرین دفاعی ایشان درست است. 

 شده ای با مضمون ذیل توسط موسسه مزبور منتشر دفاعیه 6/5/99در مورخه امام جواد)ع( است. 

یع دین و تش الله حیدری به خود  آیت»انصاف رعایت شود: تا  کنم،ذکر میبنده اصل متن را  است. 

گشا و حل کننده بیت به عنوان بهترین گرهکند. به باور وی اصل دین، قرآن، پیامبر، اهلاشکال وارد نمی

اما این  ،مشکالت کالن فکری، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه اسالمی و حتی جامعه بشری بوده

فهم، برداشت و قرائت نادرست و نامعقول برخی از عالمان دین است که گاهی ناکارآمد و نقدپذیر 

باشد. هدف اصلی آیت الله حیدری از طرح بحث مذکور و امثال آن ایجاد سوال در اذهان جامعه می

فقان و ی میان مواهای تحلیلی و انتقادعلمی و حتی عموم مردم جهت پویایی افکار و در گرفتن بحث

 «. باشدمخالفان می



 دهد: و ادامه می ،شود ایستا میامکان طرح سؤال و شبهه نباشد، ای که در آن جامعه کندمطرح می سپس

های متقن بپردازند و از این های علمیه و عالمان دین بجای مذمت  طرح اصل سوال، به ارائه پرسشحوزه»

نشان داده   رو نهند. تجربهین در مواجهه با مشکالت جوامع بشری، پیشرهگذر تبیینی معقول و اثربخش از د

شود با جامعه مقابله کرد و جلوی طرح سوال را گرفت، بلکه باید اجازه طرح سوال، اشکالت و مناقشات که نمی

 . «های مستدل، معقول و بروز پرداختو به ارائه پاسخ  را از طرف مردم و حتی خود مؤسسات داد

ما نگوییم »بود، مبنی بر اینکه  قابل تأمل و تحسینبیان دیگری نیز در این زمینه از ایشان دیدم که بنده 

 . «دینی هایهای دینی و قرائتبلکه باید بگوییم اصالح نگاه ؛دین که صالح و مصلح است اصالح دین؛

 این حرفی است که یک موسسه طرفدار یا وابسته به ایشان می
ً
مریدانشان  و شاگردان و  خود ایشان زند. قهرا

 ند کرد. همین مطالب را بیان خواه، در مقام دفاع نیز،

ه وی نوشته هایی علیدر مقابل دیدگاه پیشین برخی نیز مخالف ایشان بوده و ردیه. مخالفان و ادله آنها: 2

 شده است. 

ای ردیه لیه ایشان منتشر شد،هایی که عطبق رصدی که در فضای مجازی انجام گرفت، از جمله اولین ردیه

آن روز )که اکنون به رحمت خدا رفته است(، در پاسخ به از سوی یکی از مراجع  ،2992در شهریور  است که

 و کار ایشان، ابراز شده است. راجع به آقای حیدری  یسؤال

ورت توأمان هم به صبرخی از مخالفان با تعابیری تند و تیز، گاه شخص ایشان، گاه کارهای ایشان و گاه نیز 

ل به ذکر آنها بنده مایبعضا اند؛ تعابیری که قرار داده و به چالش کشیده د شخص و هم کارهای ایشان را مورد نق

 م. ناچار از ذکر آنها هست -چنانکه متن دفاعیه موافقان ذکر شد–نیستم، اما برای رعایت انصاف و اعتدال 

هایی که د: حرفنگوی، در مقام نقد ایشان می96ید حوزه در سال الله میالنی از اساتبه عنوان نمونه آیت

 زند. زند، و یا حتی یک ناصبی هم نمیزند یک شیعه نمیایشان می



ی علیه ایشان فعالیت و مطالب مختلف« بستبن»با عنوان که یک شبکه مجازی   2996همچنین از دی ماه 

 کند. منابع آنها را مقابله میهای ایشان و کتاب 2،«علمیهای سرقت»کند، تحت عنوان میرا علیه وی منتشر 

د. بعد از کنبیان میایشان منابع مالی نیز یکی از علمای عراق مطالب تندی را نسبت به  99در اردیبهشت 

روی دین و مدرنیته در های پیشچالش»در موضوع ایشان نظر اخیر  ( و بعد از اظهار2999تیر ماه امسال )

 حوزه و دانشگاه، در پاسخ و نقد ایشان مطالبی را بیان کردند. نیز تعدادی از فضالی « ویروس کرونابا  همواجه

شکالتی که دارد با توجه به م بینیم. بلکهرا در خدمت دین نمی ایشان کار گویند: ما  می نیز ها و بالخره بعضی

  کنند. و لذا با ایشان مخالفت می بینیمبه ضرر دین می آن

مجازی منتشر  در فضایبرخی از اینها شده و مطمئن باشید اگر  اینها مطالبی است که منتشرنکته مهم: 

ته اصل بحثم متوقف بر این هست که برخی از نکاتی که گف هرچند کردم، آنها را ذکر نمینشده بود، بنده 

 شد، باید ذکر شود. 

 رویه ما در نقد جناب آقای حیدری

 .کنمشخص ایشان کاری نداشته و در مورد شخصیت ایشان هیچ مطلبی بیان نمیبنده در این مقام، به 

تم. نیز و قسیم جنت و نار نیس بنده در جایگاه خدای متعال ننشستهخوانی نیز نیستم. همچنین در مقام نیت

 ر و یا توصیه و نصیحت نیز نیستم، که خود بیش از دیگران محتاج این مهم هستم. در مقام شناسایی مقص

 است.  هند را انجام می د شانکار ای  نظیر  ی کههایجریانلذا موضوع نقد بنده، کار و رفتار مورد بحث ایشان و 

 های همسو با ایشان نقد آقای حیدری و جریان

الح صمناقشه است: نقد و ی همسو با ایشان از سه جهت قابل هااز نظر بنده جریان آقای حیدری و جریان

 پریشیزمان و  ، عدم التفات به نتیجه کار و رفتار ها  غرض نهفته در رفتار این جریان، نقضها نبودن این جریان 

 تفصیل مطلب: . ها مدعیان این جریان

                                                           

 . به جهت اینکه نخواستم در تعبیر تصرف کنم، این تعبیر را ذکر کردم، وگرنه مایل به ذکر آن نبودم. 2



ند، جریان نبال آن هستدیگر، به د نی که آقای حیدری و برخیاز نظر بنده جریا :اتجریاناین صالح نبودن . 1

 . صالحی نیست

بر  -خود به زعم-ویران و ها را پایهکند مواجه هستیم که تالش می« و تراث زدا زدا سنت»با جریانی  امروزهما 

کل » که دعاا با بیان این سروشعبدالکریم جناب آقای به عنوان مثال اساس خرابه تراث، بنیانی نوین بسازد. 

 3ت؟به دنبال چه چیزی اس ،«خرافه است و روایات صحیح مثل یک انگشتری است در تلی از زباله روایات ما 

لزوما هم  که-های موجود، قرائتیا وقتی جناب آقای سید کمال حیدری به طور مکرر به فقیهان، متکلمان و 

عدم  ز لذاست که ا نیست. کند، نتیجه آن چیزی جز ویران و نابود کردن تراث حمله می -4قرائت رسمی نیستند،

  وریم. آسخن به میان میات صالح و صالحیت این جریان

است.  ناشغرضخالف و ضد  اتمدعیان این جریاننوع رفتار  :اتغرض نهفته در رفتار این جریاننقض. 2

فتار برای ر نوع آیا این پردازی است. حال پرسش این است که: ایجاد تحول، نوآوری و نظریه اتغرض این جریان

رفت نگاه دینی  به پیشو آیا این مدل عملکرد است؟  بخشو نتیجه نظریه پردازی موفق آفرینش تحول، نوآوری و 

های ح نگاهنوع رفتار برای اصال بدین معنا که است؟  «نه بزرگ»و یک  «عقبگرد»یک اینکه کند؟ یا کمک می

  !؟استخالف عقل، تجربه و نقل رفتاری  ،دینی

 تار،یکی از نتائج مهلک و خطرناک این نوع رف :اتالتفات به نتیجه کار و رفتار مدعیان این جریان. عدم 3

من »کند: می نقلخود  ،. جناب آقای حیدری با اذعان به این نتیجه خطرناکتشکیک استافکنی و ایجاد شبهه

ر حجابمان نامه نوشتند که ما د برخی به من ،وقتی که در فقه المرئه مطالبی راجع به زنان و حجاب مطرح کردم

 ئهمر سیدنا هذه البحاث التی تطرحونها فی فقه ال :تقول ةلقد وصلتنی رسائل متعدد :دیگر تردید جدی داریم

ی بالبعض ان یشکک فی عقیدته
ّ
وارد مخود ایشان و  ،«أدی...  ...أدی بعض الخوات ان ینزعوا حجابهم أدی ،أد

                                                           

 ام. ری مورد نقد قرار دادهیگهای دتر در کلیپ. این مطاب را بنده پیش3

باشد که در عمولی مخوان و یا یک مبّلغ ها ممکن است مربووط به یک مداح و یا یک روضه. چه اینکه برخی از این قرائت4

 که البته در برخی موارد قابل قبول است.  ،و یا حتی مربوط به نظر مشهور و فقهی هم باشد جایی مطرح کرده



واهند در آن اگر متصلبان بخ  و بر این نوع رفتار مترتب استلمحاله نتیجه، امری است که شمارد. این میبر را 

زند، ایشان بور تصلب انگارد، رسمی دین می -به قول خود-داند و قرائت مسیری که ایشان آن مسیر را باطل می

 پردازی خواهد بست. هداده و راه را بر هر نوع نوآوری و نظریای به دست آنها رفتارها، بهانه با این

ات پریشی و عدم مراعات و التف، زمانها  نکته دیگر پیرامون این جریانو عدم مراعات زمان:  پریشی. زمان4

   ذیل توجه بفرمائید: دو نمونه مهم به به زمان و زمانه است. برای تبیین این 

حمله  که در زمان–های خود جناب آقای حیدری در یکی از کلیپالف. داعش؛ ثمره فتاوای فقهای شیعه: 

شناسی عوامل به وجود آمدن داعش به در مقام آسیب - و فتح موصل منتشر شده استداعش به عراق 

دهد که ها حاصل چه چیزی هستند؟ سپس پاسخ میکذا و کذا و تکفیری  کند که داعشصحنه آمده و ادعا می

های فتاوایی است که برخی از فق -و یا یکی از علل به وجود آمدن آنها–علت به وجود آمدن داعش و تکفیری 

ه جواز مرحوم نجفی، بحث مربوط ب« جواهر الکالم»های فقهی خود دارند! و سپس با اشاره به شیعی در کتاب

 کند. را مطرح میاهل تسنن  ، سب و لعنبتغی

رس ددر این موضوع نیستم و در مدافع حرف صاحب جواهر اینجانب  گفتنی است :  :ارزیابی این ادعا  

خواهم عرض کنم این حرکت جناب آقای حیدری میام، اما ، این دیدگاه را نپذیرفتهدر بحث غیبت ،فقهخارج 

نگاشته شود ا برخی فتاوای فقهی شیعیو حمله داعش،  دلیل به وجود آمدناینکه پریشی است. مبتال به زمان

وعی ن و فقهای معظم شیعی متهم و مقصر شناخته شوند، بدون اینکه زمانه و زمینه صدور آن فتاوا تبیین شود،

که شود؛ چناناست، که منجر به قضاوت غلط و ناصحیح میپریشی و عدم توجه به زمان و زمینه صدور فتو زمان

 جناب آقای حیدری در این اظهارنظر خود درباره فتوای صاحب جواهر مبتالی به این بلّیه شده است. 

 در سال )ره(جناب صاحب جواهر کنمجهت اطالع عرض میو زمینه صدور فتوای صاحب جواهر:  هزمان

سال قبل از وفات ایشان  23و  -2259سال  در -سال بعد،  93 حدود کند و نگارش جواهر را شروع می 2226

 رسد. نگارش آن به پایان می



اند. مرتبه به عراق حمله داشته 23جواهر الکالم، وهابیون حدود شروع نگارش قریب به  زمانیمقطع در 

شرکین اقتلوا الم»با شعار های خود را شروع کردند و پس از ورود به کربالی معلی، حمله 2226وهابیون در سال 

ن)ع( ی، پنج هزار نفر از شیعیان و اهل کربال را قتل عام کرده، وارد ضری    ح مطهر امام حس«ذبحوا الکافریناو 

 کنند! شوند و آن را غارت و داخل و اطراف حرم را مملو از کثافات و قازورات میمی

 در سالاین فرقه انحرافی، 
ً
کنند، که ری به عراق میهای دیگحمله... و 2225، 2222، 2223های مجددا

در  -تا جایی که بنده مالحظه کردم –آخرین حمله آنها  خورند. در برخی از حمله موفق و در برخی شکست می

 شروع شده است.  2226اتفاق افتاده و نگارش جواهر الکالم نیز در سال  2225سال 

در زمان ما  آنگونه که- از وهابیت تسنناهل عموم تفکیکدر آن زمان نکته نیز قابل توجه است که  این 

کل اهل تسنن به سنّیت مکه و مدینه شناخته و   مشخص نبوده -و بین آنها مرزبندی وجود دارد مرسوم است

شد و تسنن گذاشته میدادند، به حساب کل اهل هر کاری که اهل تسنن مکه و مدینه انجام میشدند؛ لذا می

 وجود نداشت. فرقه انحرافی وهابیت  و  اهل تسنن عموم تفکیکی بین

 در عین حال از آن بنده)که ای صادر شده است فتوای مورد بحث صاحب جواهر در چنین زمینه و زمانه

 کنم(. فتوا دفاع نمی

 برای مخاطب خوانده -آن هم با غلظت–جناب آقای حیدری باید توجه داشته باشند، وقتی متن جواهر 

 زمانه و زمینه صدور هم برای مخاطب تبیین شود. شود، باید می

، چون در آن مبناستاینکه اشکال شود که چرا صاحب جواهر تفکیک نکرده، چنانکه گذشت، اشکالی بی

 مرسوم نبود.  وهابیونو غیر وهابی زمان تفکیک بین اهل تسنن 

ر آن زمان و طبیعی است، و لذا اگالبته تا حدی پذیرفتنی و  ادعای تاثیرپذیری فقیه از زمان و فضای حاکم،

 فضا در نظر گرفته شود، معلوم نیست که اشکالت شما وارد باشد. 



نکه  بر قتل اهل تسنن داده باشد؟ ای یفتوایسراغ دارید که  «فقیه نامی»شما از کدام جناب آقای حیدری! 

 چیزی گفته باشد، محل بحث نیست، گرچه چنین موردی را نیز بنده سراغ ندارم.  ایکسی در گوشه

الله ر آیتمی فرمود اگیکی از آقایان عربستان  حفظ کرده تا حمام خون راه نیفتد؟  امروزه چه کسی عراق را

  اد! افتاندیشید، اکنون باید در عراق حمام خون راه میالله( مانند بزرگان ما می)حفظهسیستانی

 زمان است. پریشی و عدم مراعات تال به زماناین نوع بحث کردن مب

منتشر  99جناب آقای حیدری در کلیپی دیگر که در سال ب. توهین شیخ مفید)ره( به شیخ صدوق)ره(: 

و  کند که شیخ مفید در این کتاب به شیخ صدوق توهین کردهرا به مخاطبان نشان داده و ادعا میشده، کتابی 

 !«!اهل هوا و هوس است و تکلیف از او ساقطای خوانده که او را دیوانه»

یا »گوید: باره قضاوت کنند و خود در مقام داوری میخواهد که در اینایشان سپس از مخاطبان خود می

کند و یا و هوا و هوس می و اینگونه بزرگی مانند شیخ صدوق را متهم به دیوانگی گوید شیخ مفید خالف می

 دیوانه و اهل هوا و هوس است! ینکه شیخ مفید درست میا
ً
گیرد  جه میو بعد نتی« گوید و شیخ صدوق حقیقتا

ید و گو زند، در این صورت او چه صالحیتی دارد؟ و اگر راست میخالف واقع حرف می اگر شیخ مفید »که: 

 «!یرید؟گتان را از روایات و کتب شیخ صدوق میچگونه شما دینصدوق اینگونه است، 

کند، کتاب گفتنی است: کتابی که ایشان به آن استناد میدر ارزیابی این کار آقای حیدری   ارزیابی این ادعا: 

ورد اساس این انتساب صدها سال م منسوب به شیخ مفید است، و این در حالی است که« النکت العتقادیه»

ین کتاب علی نواده شهید ثانی)ره( در انتساب ا. به عنوان نمونه شیخ تشکیک بزرگان و اهل تحقیق بوده است

قا بزرگ شناسی مانند حاج آدانی قدر در عرصه کتابنموده است. همچنین ویژه به شیخ به طور جد تشکیک

رحوم تشکیک شیخ علی را صحیح دانسته است. چنانکه م -و مولف ایستاده که بر قله شناخت کتاب–تهرانی 

های شیخ مفید نامی از این کتاب به میان نیاورده است. خود مرحوم ر کتابنجاشی نیز در مقام شمارش و حص



 از این کتاب نام نبرده است. هنگام شمارش کتابشیخ مفید نیز 
ً
ن نیز در برخی از معاصران اهل ف هایش، اساسا

    اند. این انتساب تشکیک کرده

شیخ مفید ه ویژ و ادب بیانگر رعایت احترام دیگر اینکه رصد موارد یادکرد شیخ صدوق در آثار شیخ مفید، 

 برای مرحوم شیخ صدوق)ره( است. 

ن نکات باید ای مطلب و انتساب کتاب به یک شخصیت، ! طبیعی است در مقام بیانآقای حیدری جناب

د اب کتاب به فر تواند دلیل محکمی بر انتسگفته شود. آیا اینکه این کتاب به نام شیخ مفید منتشر شده، می  نیز 

وان شود، اما انتساب کتاب به آن افراد معلوم نیست! به عنباشد؟ چه فراوان کتبی که بنام برخی افراد چاپ می

  است، مشکوک نیست؟! « اشعثابن»که منسوب به « کتاب اشعثیات»نمونه، مگر 

 جناب آقای سید کمال حیدری است.  و رفتاری   های کاریاینها نمونه

 های دینیاصالح نگاهشرائط و ادب نوآوری و 

کاری، نیازمند   و  رفتاری هچنین رویهایی از کار و رفتار جناب آقای سید کمال حیدری بود. آنچه گذشت، نمونه

 بِِه ِعلم  َوال »این تذکر قرآنی است که 
َ

ك
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 (33سراء: )ا

 :شرائط دارد و  ، ادبهای دینیاصالح نگاه و  نوآوری !آقای حیدری جناب

نیست که  گونهاین . و تکیه بر آن احترام به تراث گذشتگانتراث: و تکیه بر حفظ  احترام به گذشتگان؛. 1 

  شد. متذکر را پررنگ کرد و  آنها  و احترام باید ارزش ؛غلط باشد  و همه خرافه  ،تراث گذشتگان

 .که باید رعایت شود.    ای هنجار خودش را داردهر پدیده و  هر علمی :رعایت هنجارهای علم. 2

و تحلیل  نیائت ابتر و ناقص مطالب، بدون تبیقر  :صداقت و پرهیز از راست ناقص و عدم شفافیت. 3

 .رود. به شمار می درست آنها به نوعی خیانت 



 و  ها، باید زمان و مکان در نظر گرفته شود پژوهش و ارزیابی اراء و اندیشهدر مقام پریشی: پرهیز از زمان. 4

 ای لحاظ شود. ی هر مطلب و هر نویسندهو مکان یاقتضائات زمان

توان هر بحثی را در هر جمعی و مکانی مطرح کرد. هر بحثی مخاطب نمیطرح بحث در جوامع علمی: . 5

دانان آن بحث مطرح شود، نه در مع متخصصین و ویژهج. مباحث عمیق علمی باید در خاص خود را دارد 

  گیرد. های عادی و در فضایی که در دسترس عموم قرار میجمع

گیری است که متوجه برخی از دیگر از های غیر تخصصی، پدیده عام البلوا و همهطرح بحث در جمع

ان فقهی دانپژوهان و ویژهباشد. بحث عمیق فقهی باید در جمع فقهمی سخنرانان در داخل و خارج کشور نیز 

ما  امثالهای دانشجویی. حقیقت آن است که همانگونه که مطرح شود، نه در جمع عمومی و یا حتی جمع

دان هستیم، همین طور دانشجویان و متخصصین های فیزیک و شیمی و... عوام و ناویژهنسبت به بحث

یق روند و باید از طرح مباحث عمهای مسائل فقهی و اجتهادی عوام به شمار مینیز در زمینه های دیگر رشته

  کرد.   خودداری دقت و تخصص،نیازمندی فهم این نوع مطالب به ، به دلیل فقهی و اجتهادی در جمع ایشان

 صرفحث آیا یک ب کتاب النکت العتقادیه،الذکر درباره فتوای صاحب جواهر و نیز  موارد فوق
ً
عقلی است  ا

یا های غیر تخصصی و دانشجویی کرد؟ آلذا اقدام به طرح آن در جمع که بتوان با تمعق عقلی آن را دریافت و 

 کاری صیحیح است؟! طرح این مباحث در منظر عموم که اطالع درستی از جوانب مسئله ندارند،  

 دریشود، جناب آقای حیبرخی از افراد میشود این مطالب منجر به انحراف گفته میجالب این است وقتی  

های علمی ؛ اینها بحثلیس فتوا فقهیه ول فتاوا عقائدیه تخصصیه و هذه ابحاث علمیه» دهند: پاسخ می

علیها آثارها هذه دروس  حتی تعملون علیها و ترتبون»دهد: و ادامه می 5«.است، نه فتاوای فقهی و اعتقادی! 

 های تخصصی است برایاینها بحث؛ ث الخارج فی الحوزات العلمیههذه بحوث تسمی بحللمختصین. 

 «.متخصصان! 

                                                           

 «!دهمافتی؛ فتوا می: »گفته استها . بر خلاف این ادعا، ایشان بارها در همین زمینه5



ها به دست اینفقط شود و شما فقط برای اهل درس خارج منتشر می هایکلیپآیا   !جناب آقای حیدری

لی خاهای اجتماعی دل انتشار در شبکهدیم در دسترس عموم و عاوم قرار دارد و در حایا چنانکه شاه ؟! رسد می

 و خارجی و خودی و غیر خودی است؟! 

 پیشنهاد رویه صحیح ارائه بحث

جناب آقای حیدری! شاید حضرتعالی بنده را بشناسید. بنده از جمله کسانی هستم که مورد هجمه برخی 

، «شناسی اجتهادروش»، «فقه و مصلحت»، «فقه و عرف»، «فقه و عقل»های ها هستم. کتاباز سنتی

و.. مملو از مطالب جدید و قابل بحث و گفتگو است، اما براساس حفظ هنجارها و « ردادهافقه و حقوق قرا»

 اند.  انضباط هر علمی بر اساس خودش به نگارش درآمده

های جواز تصدی پست»کردید، بنده نیز مبحث را ارائه می« فقه المرأة»همزمان که حضرتعالی بحث 

تواند داشتم. بنده هم در این مسئله به جواز رسیدم و معتقدم زن میرا « سیاسی، اجتماعی و مذهبی توسط زنان

این مهم را  ام. را پاسخ داده، و ادله خودم را ارائه کرده -آنچه مطرح شده-قبول منصب کند و تمام ادله مخالفین 

 -هخدای ناکرد-خواهم کنم و متن و صوت درس در سایت بنده موجود است. نمیبه صورت عمومی اعالم می

ادعایی داشته باشم. مقصود این است که کسی نگوید در حوزه امکان طرح بحث و نظر نو وجود ندارد و جلوی 

پردازی هتواند بنده را متهم به ایستایی، و مخالفت با نوآوری و نظریکس نمیشود. هیچها گرفته میگونه بحثاین

 در ضمن زمینه پیشرفت بحث را نیز فراهم ای است که عوارض جانبی ندارد و بکند. غرض پیشنهاد شیوه

 کند. می

 پردازی های نظریهپیشنهاد ارائه بحث در کرسی

ضور کنم که با حو دعوت میتقاضا  قای حیدریجناب آاز  ،های علوم نقلیبنده به عنوان مسئول کرسی

متخصصین  و نظر در جمع بحثپردازی، به ارائه های نظریهدر کرسیخود یا یکی از مطلعان کامل به نظر ایشان 

دازی را فراهم  پر های نظریهشان در رکسیدهم که زمینه حضور و ارائه بحثبپردازند و هم اکنون این وعده را می



اراء و نظریات خود را به محک نقد و نظر و ارزیابی  پردازی،های نظریهکرسیان با حضور در  نظریه پرداز کنم. 

مورد کرسی  03 حدود پردازند. تاکنونبه تبیین و اثبات نظریه خود می های تخصصی،نهند و در جمعمی

 ها برگزار شده است. در این کرسیپردازی نظریه

تنظیم یا شفاهی  در قالبی مکتوببنده حاضرم امکانات و نفراتی در اختیار شما بگذارم تا بتوانید نظریه خود را 

ا خود که با مشورت ب–ارائه شما در جمع ناقدان و داورانی زید. جلسه یا جلساتی به ارائه آن بپردانموده و در 

انجام خواهد شد و تمام جلسه نیز به صورت صوتی و تصویری ضبط خواهد  -حضرتعالی تعیین خواهند شد

 .تشر شود. نشد تا در نهایت با صالحدید حضرتعالی م

ود که شاین وعده عالوه بر جناب آقای حیدری، به محترمینی که در خارج از کشور هستند نیز داده می

 ظریات آنها ها نتا در این کرسیرا معرفی کنند  -که مورد اعتماد و اطمینان خودشان هستند– کسی خودشان و یا

 6.شود.  و نقد طرح و تبیین

 » :ندنوع طرح بحث و مواجهه علمی مصداق بارز فرمایش امیر حکمت و بیان)ع( است که فرمود این

وا
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َ
 .«یدباز آن دریا را  ثوابرای  و هم بزنید ه آراء را ب  ؛ببعٍض ي

 نکته آخر: 

کنم و موجود و مطرح دفاع نمیشود: بنده به هیچ وجه از همه آراء و افکار به عنوان آخرین نکته عرض می

غ–معتقدم همه آراء و افکار فقهی 
ّ
   ی و نقد است. قابل بررس -گذشته از حرف فالن مداح و فالن طلبه و فالن مبل

، هایی مانند آنچه مورد اشاره و نقد قرار گرفتجریان ،شاید به خاطر حرکات همین آقایان متأسفانه امروزه،

 قرائت رسمی دین تلقی نمیفعال شده
ً
تا مورد  ود شاند. حقیقت آن است که حرف و عمل این عده قلیل، اساسا

 نقد قرار گیرد، قرائت رسمی دین را باید از عالمان دین جست و طلب کرد. 
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 ایم که در عصر غیبتما توسط ائمه اهلبیت)ع( دعوت شده برادران و خوهران! جوانان و نوجوانان عزیز! 

 برای اخذ معالم و معارف دینی به علما مراجعه کنیم. 

 یقیهانبه فبرای کسب معارف و احکام دینی،  به شعیان فرمودند کری)ع(سامام حسن ع نمونه به عنوان 
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 .ما را از خدمتگزاران دینش قرار دهد و اطاعت و بندگی عنایت کند   امیدواریم خداوند بزرگ به ما توفیق 

 الحمدلله رب العالمین


