اکبری ،مرتضی؛ احمدی نژاد ،فریبرز؛ معتمدلنگرودی ،فاطمه؛ پرویش،
محسن( .)1400واکاوی آداب مناظره با تکیه بر فرهنگ رضوی و به کارگیری
آن در کرسیهای آزاد اندیشی در دنیای امروز .فصلنامه علمی فرهنگ رضوی.
9 .)2(9ـ .37
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واکاوی آداب مناظره با تکیه بر فرهنگ رضوی و به
کارگیری آن در کرسیهای آزاد اندیشی در دنیای امروز

مقاله پژوهشی

دریافت 1397/9/21 :پذیرش1397/12/25 :
مرتضی اکبری ،1فریبرز احمدی نژاد ،2فاطمه معتمدلنگرودی  ،محسن پرویش
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چکیده
مناظــره بــه معنــای گفــت و گــو میــان دو نفــر از دیربــاز تاکنــون یکــی از بهتریــن و موثرتریــن روشهــا در
تبلیــغ و بیــان واقعیتهــا بــوده اســت .از ایــن رو فرهنــگ مناظــره ،خــود مســتلزم رعایــت آداب و شــرایطی
اســت کــه اگــر بــه درســتی انجــام شــود ،میتوانــد آثــار مثبتی داشــته باشــد و ما را به ســوی ســعادت ســوق
دهــد .از آنجــا کــه هــدف ائمــه بــه ویــژه در فرهنــگ رضــوی ،هدایــت مــردم اســت ،از ایــن رو بــر ماســت کــه
بــه عنــوان رهــرو در همــان مســیر حرکــت کنیــم و بــرای اینکــه گرفتــار آفــات مناظــره نشــویم بایــد فرهنــگ
رضــوی را در مناظــرات خــود بــه کار ببندیــم؛ زیــرا ایشــان بــا تفکر و اندیشــۀ ســازنده در مناظرات توانســتند
حقانیــت اســام و آموزههــای شــیعی را تبییــن کننــد .از ایــن رو ســؤال ایــن پژوهــش آن اســت کــه آداب
مناظــره در فرهنــگ رضــوی چیســت و چگونــه میتــوان در دنیــای امــروز آن را بــه کار بســت؟ ایــن پژوهــش
بــه شــیوۀ توصیفــی تحلیلــی و بــا بهرهگیــری از منابــع معتبــر و تبییــن علمــی دادههــا انجــام گرفته اســت.
دســتاورد ایــن پژوهــش آن اســت کــه بــا مطالعــۀ مناظــرات رضــوی ،شــاخصهای مناظــره و آداب و شــرایط
درســت آن از قبیــل حقجویــی و حقیقتیابــی ،رعایــت انصــاف ،احتــرام و تکریــم طــرف مقابــل ،مــدارا و
نرمخویــی بــا طــرف مقابــل بــه دســت میآیــد کــه بــا تکیــه بــر فرهنــگ رضــوی در صــورت رعایــت شــرایط
و آداب مناظــره میتــوان در کرس ـیهای آزاد اندیشــی از آن ســود بــرد.
کلیدواژهها :آداب ،جدال أحسن ،فرهنگ رضوی ،کرسی های آزاد اندیشی.
 .1استادیار گروه تاریخ دانشگاه ایالم (نویسنده مسئول)mo.akbari@ilam.ac.ir :
 .2استادیارگروه معارف دانشگاه پیام نورahmadinezhad 27 @yahoo.com:
 .3دانشجوی دکترای تاریخ اسالم دانشگاه الزهرا flangarodi@yahoo.com : h

 .4دانش آموختۀ دکترای تاریخ ایران بعد از اسالم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوینmohsen.parvish@yahoo.com :
سال نهم ،شماره  ،34تابستان  1400فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی
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طرح مسئله
مناظــره یــا گفتوگــو و بــه تعبیــر قــرآن کریم «جــدال أحســن» در اســام از جایــگاه ویــژه و مهمی
برخــوردار اســت .بــی شــک مناظــره یکــی از مهمتریــن روشهــای تبــادل افــکار و ابــزاری کارآمــد
بــرای تبلیــغ و دفــاع از دیــن بــه شــمار م ـیرود؛ از همیــن روســت کــه اســام بــر شــیوۀ مناظــرۀ
صحیــح در قــرآن تاکیــد دارد .ارائــه یــک گفتوگــوی صحیــح مســتلزم شــناخت و رعایــت آداب
خاصــی اســت کــه اگــر مناظرهکننــدگان هــدف الهــی داشــته و خواســتار روشــن شــدن حقایــق
باشــند ،بــی تردیــد بایــد آداب و شــرایط آن را مراعــات کننــد؛ در غیــر ایــن صــورت منجــر بــه آفــات
مناظــره ،مجموعــه ضوابطــی اســت كــه هنــگام بحــث و
آداب ِ
مناظــره خواهــد شــد .منظــور از ِ

گفتوگــو بایــد مراعــات شــود و ایــن نکتــۀ مهــم در ســیرۀ ائمــه از جایــگاه مهمــی برخــوردار اســت.
د ر ایــن مقالــه برآنیــم تــا تصویــری از آداب و آفــات مناظــرات و راهکارهــای مقابلــه بــا آســیبهای
آن بــا تکیــه بــر ســیرۀ امــام رضــا gبــه دســت دهیــم .از ایــن رو ســؤاالت پژوهــش بــه شــرح زیــر
اســت:
 .1آداب و شرایط مناظره با توجه به مناظرههای امام رضا  gچیست؟
 .2آفات مناظره بنا به فرمایش قرآن و فرهنگ رضوی کدام است؟
 .3بــا توجــه بــه آداب و شــرایط مناظــره در فرهنــگ رضــوی ،چگونــه میتــوان در دنیــای امــروز آن
را بــه کار بســت تــا بــه آفــات گفتوگــو دچــار نشــویم؟
هــدف ایــن پژوهــش آن اســت تــا با نگاهــی توصیفی تحلیلــی آداب ،شــرایط و آفــات مناظــره را با
تکیــه بــر ســیرۀ امــام رضــا  gبشناســد و بــا کاربــردی کــردن آن در دنیــای امــروز بــه گفتوگوهای
خــود وجهــۀ علمــی دهــد و در کرسـیهای آزاد اندیشــی بــه نحــو احســن اثرگذار باشــد.

پیشینۀ پژوهش
ـب کتــاب ،پایــان نامــه و مقالــه بــه نــگارش درآمــده
در بــاب پیشــینۀ پژوهــش آثــار متعــددی در قالـ ِ
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال نهم ،شماره  ،34تابستان 1400

واکاوی آداب مناظره با تکیه بر فرهنگ رضوی و به کارگیری آن( ...اکبری و همکاران)

اســت کــه میتوانــد در بــه دســت آوردن مؤلفههــای آداب مناظــره و آفــات آن مؤثــر واقــع افتــد.
یکــی از ایــن مقــاالت «مولفههــای مناظــرههــای علمــی امــامرضــا  :gالگویــی برتــر بــرای آزاد
اندیشــی دینــی و نشــر اســام در دنیــای معاصــر» نوشــتۀ حســینی و همــکاران ( )1397اســت.
نویســندگان ایــن مقالــه درصــدد بودنــد تــا بــا بررســی مبانــی و مؤلفــه هــای مناظــرههــای علمــی
امــا م رضــا  gاز آن بــهعنــوان مدلــی جامــع بــرای آزاد اندیشــی دینــی و نشــر اســام اســتخراج
نماینــد .بــه همیــن دلیــل مناظرههــای علمــی امــامرضــا  gرا در ســه قالــب عمده شــاخصهای
اخالقــی ،شــاخصهای منطقــی و شــاخصهای آزاد اندیشــانه طبقــه بنــدی کــرده انــد.
«آسیبشناســی مناظــره بــر اســاس الگــوی مناظــرات امامرضــا  »gعنــوان مقالـهای اســت
کــه توســط ابراهیمــی و محمــدی ( )1397منتشــر شــده اســت .نویســندگان مقالــه آســیبهای
مناظــره را بــه دو صــورت کلــی بیــان میکننــد :آســیبهای علمــی شــامل مغالطــه در بحــث،
تکیــه بــر اصــول غیرمشــترک ،نداشــتن نظــم و ســاختار در بحــث و  ...و آســیبهای اخالقــی
شــامل عــدول از انصــاف ،تعصــب و تقلیــد ،ارزیابــی شــخصیت طــرف و  . ...در واقــع ایــن مقالــه
بــر آن بــوده اســت تــا مناظــرات سیاســی علمــی و مذهبــی در عصــر حاضر بــا گفتمــان مناظرات
حضــرت رضــا  gمقایســه و آســیبهای آنهــا را بــر اســاس الگــوی رضــوی بیــان کنــد .از دیگــر
مقالههایــی کــه در ایــن چارچــوب نوشــته شــده اســت «اخــاق گفتوگــو در قــرآن و حدیــث؛ بــا
تاکیــد بــر مناظرههــای امــام رضــا »gنوشــتۀ روحــی برنــدق ( )1397اســت .نویســنده مقالــه
ســعی کــرده اســت نشــان دهــد بــه دلیــل اینکــه دوران امامــت امــام رضــا ،gدورۀ طالیــی
گفتوگــو و مناظــره و اثبــات برتــری آموزههــای قرآنــی اســامی ،بــه ویــژه اســام شــیعی و
دکتریــن امامــت و نیــاز دیــن بــه حجــت و واســطۀ زنــده و روزآمــد میــان خلــق و خالــق بــوده
اســت مناظرههــای رضــوی میتوانــد بــه عنــوان الگویــی اخالقــی همــراه بــا گریــز از توهیــن
بــه رقیــب کــه از ســختترین مصادیــق رعایــت اخــاق بــه صــورت عملــی اســت ،اســتفاده شــود.
از مقالههــای دیگــری کــه در بــاب مناظــرات امــام رضــا gبــه رشــته تحریــر درآمــده اســت
«اصــول علمــی و اخالقــی مناظرههــای رضــوی» نوشــتۀ رضــازاده کهنگــی و فارســی نــژاد
( )1394اســت .نویســندگان مقالــه ســه اصــل علمــی اســتفاده از جــدال احســن ،بهرهگیــری
از اســتدالل عقلــی و پرهیــز از مغالطــه را بــه عنــوان مهمتریــن اصــول مناظــرات حضــرت امــام
سال نهم ،شماره  ،34تابستان  1400فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی
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رضــا gبیــان میکنند«.جــدال احســن از دیــدگاه امــام رضــا  »gعنــوان مقال ـهای اســت
کــه توســط رحیمــی و ســلیمانی ( )1397منتشــر شــده اســت .نویســندگان در ایــن مقالــه بــه
بررســی مولفههــای اخالقــی و علمــی و نیــز آســیب هــای وارد بــر مناظرههــا از دیــدگاه رضــوی
پرداختــه اســت کــه بــه فراخــور ایــن مقالــه ،بدانهــا اســتناد شــده اســت .از دیگــر مقاالتــی کــه
میتــوان در ایــن بــاره بــه آن اشــاره کــرد «شــیوۀ قرآنــی مناظــرات امــام صــادق »gتالیــف
حســینی میــر صفــی اســت کــه ســال  1384بــه شــیوۀ مناظــرات انبیــا در قــرآن و امــام صــادق
 gپرداختــه و آدابــی را بــرای مناظــره صحیــح بیــان کــرده اســت کــه میتوانــد در ایــن مقالــه
راهگشــا باشــد؛ بنابرایــن در زمینــۀ موضــوع ایــن مقالــه بـ ه رغــم مطالــب گســترده و پراکنــده در
منابــع اصلــی و تألیفــات و تحقیقــات اخیــر ،پژوهــش منســجم ،تحلیلــی و مســتقل مبتنــی بــر
آداب و شــرایط مناظــره مطلــوب و آفــات آن بــا تکیــه بــر ســیرۀ امــام رضــا gو بــه کارگیــری
صحیــح آن در کرســیهای آزاد اندیشــی عصــر امــروز کاری انجــام نگرفتــه اســت؛ از ایــن رو
ضــرورت انجــام چنیــن پژوهشــی احســاس میشــود.

 .1مفهوم شناسی واژگان
ُ
ََ
 .1-1مناظــره :مناظــره واژهای عربــی و از ریشــۀ «نظــر َینظــر» بــوده کــه از مشــتقات آن کلماتــی
چــون نظــرا ،منظــرا ،منظــره و ...مــد نظــر اســت .ریشــۀ کلمــه بــه معنــای دیــدن بــا چشــم
است(حســینی زبیــدی1414 ،ق ،ج53 :7؛ بســتانی )920 :1375 ،کــه مــراد از آن تدبــر و تأمــل
و دقــت در امــور (دیــدن آمیختــه بــا تفکــر) است(قرشــی1412 ،ق،ج.)81 :7
عالمــه دهخــدا آن را بــه معنــای «بــا هــم نظــر کــردن» یعنــی فکــر کــردن دربــارۀ حقیقــت و
ماهیــت یــک امــر میداند(دهخــدا ،1377،ج .)21563 :14راغــب اصفهانــی در تعریــف مفهــوم
مناظــره مینویســد :مناظــره یعنــی گفتوگــوی بیــن دو طــرف بــه صــورت رودررو و بــه میــان
آوردن هــر آنچــه بــه آن معتقــد اســت(راغب اصفهانــی1418 ،ق .)816 :در اصطــاح علــم مناظره
را صناعتــی نظــری دانســته انــد کــه انســان را بــه کیفیــت مناظــره و شــرایط آن آشــنا ســاخته تــا در
مباحثــه و الــزام و غلبــه بــر خصــم خطــا نکند(طوســی .)8 :1362 ،بــی شــک در علــم منطــق در
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قالــب صناعــت جــدل بــه بحــث از آداب مناظــره پرداختــه شــده و در تعریــف آن گوینــد :علمــی
اســت کــه انســان بــه یــاری آن میتوانــد در حــد تــوان خویــش بــا اســتفاده از مســلمات پذیرفتــه
شــده از ســوی دو طــرف ،بــرای اثبــات و دفــاع از مطلــوب خویــش تــاش نمایــد و دلیل اقامــه کرده
تــا جایــی کــه قابــل نقــص نباشــد(مظفر ،1376 ،ج.)201 :2
 .2-1آزاد اندیشــی :آزاد اندیشــی یعنــی آزاد فکــر کــردن ،تصمیــم گرفتــن ،ترجمــهای و بــر
اثــر تلقیــن دنبــال بلندگوهــای غــرب حرکــت نکردن(خامنــه ای )1382/08/15 ،و از هیاهــو و
جنجــال نترســیدن و بــه تشــویق و تحریــض ایــن و آن نــگاه نکردن(همــان .)1388/08/06،آزاد
اندیشــی همچنیــن بــه معنــای رهایــی اندیشــه از باورهایــی اســت کــه بــر ذهــن شــخص تســلط
دارد(برنجــکار .)143 :1383،در کل آزاد اندیشــی بــه معنــای وجــود یــک جریــان فرهنگــی و
فضــای فکــری ســالم و آزادی اســت کــه در آن بتــوان بــه محرکهــای تولیــد علــم در حــوزۀ دانــش
دســت یافت(حســینی.)13 :1392،
 .3-1کرســی آزاد اندیشــی :اصطالحــی جدیــد اســت کــه در طــی چنــد ســال اخیــر در کشــور
ایــران بــه شــکل رســمی مطــرح شــده و در راســتای تقویــت و نهادینهســازی فضــای عقالیــی و نیــز
لــزوم آزادی اندیشــه و بیــان اســتفاده میشــود .اولیــن مفهومــی کــه از ایــن اصطــاح بــه ذهــن
متبــادر میشــود اشــاره بــه نوعــی گفتوگــوی خــاص اســت(مرتضوی و دیگــران )2 :1392،کــه
ایــن کرس ـیهای آزاد اندیشــی در چنــد قالــب اجرایــی اســت:
_کرسیمناظره
_کرسی نقد و نظر
_کرســی پرســش و پاســخ به شــبهات (آییننامه تشــکیل کرسـیهای آزاد اندیشــی در دانشگاهها،
.)2:1393
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 .2جایگاه و اهمیت مناظره در اسالم
مناظــره در قــرآن از جایــگاه و اهمیــت فراوانــی برخــوردار اســت؛ چــرا کــه قــرآن از مناظرههــای
انبیــای الهــی چــون نــوح ،ابراهیــم و محمــد nبــا مســیحیان نجــران ،یهودیــان و  ...پــرده بــر
مــیدارد و انســانهای آگاه را بــه جــدال أحســن دعــوت میفرمایــد.
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َ ِّ َ
ْ
ـی َأ ْح َسـ ُ
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ـ
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ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـن َســبیله َو ُهـ َـو َأ ْع َلـ ُـم ب ْال ُم ْه َتد َ
ـن َضـ َّـل َعـ ْ
َأ ْع َلـ ُـم ب َمـ ْ
ین»(نحــل)۱۲۵ ،؛ بــا حكمــت و انــدرز نیكــو بــه
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
راه پــروردگارت دعــوت كــن و بــا آنــان بــه شــیوهاى كــه نیكوتــر اســت مجادلــه نمــاى در حقیقــت
پــروردگار تــو بــه [حــال] كســى كــه از راه او منحــرف شــده داناتــر و او بــه [حــال] راهیافتــگان داناتــر
اســت.
از این رو با توجه به این آیه ،اصول صحیح مناظره چنین برداشت میشود:
 .1هدف مناظره باید روشن و واضح باشد.
 .2مناظره باید توأم با حکمت و اندرز نیکو باشد.
 .3هدف از مناظره باید تحقق اهداف الهی باشد نه تفکر بیرون کردن رقیب از مناظره.
 .4در مناظره نباید سخنانی بر زبان بیاوریم که بدون دلیل کسی را آزرده خاطر گردانیم.
بــدون تردیــد در هیــچ آیینــى بــه انــدازه اســام ،آزادى اندیشــه و ابــراز عقیــده وجــود نداشــته تــا
در پرتــو آن ،مخالفــان بتواننــد حتــى پیــش رهبــران آن آییــن ،اظهــار عقیــده و گفتوگــو کننــد و در
قبــول یــا رد آنچــه مىشــنوند ،آزاد باشــند(محمدی ری شــهری .)11 :1383،از ایــن رو اســام بــه
َّ َّ
ََ ُ َ ُ َ ْ َ ْ َ
ـاب ِإل ِبال ِتــی
مسـ
ـئله «جــدال أحســن» توجــه خاصــی دارد و مــى فرمایــد « :ول تج ِادلــوا أهــل ال ِكتـ ِ
َ
ـی أ ْح َسـ ُ
ِهـ َ
ـن »(عنکبــوت)48 ،؛ بــا اهــل كتــاب (یهــود و انصــارى) جــز بــه طریقــى كــه نیكوتــر
اســت مجادلــه نكنید.
از ایــن آیــه شــریفه ایــن نکتــه اســتنباط میشــود کــه گفتوگــو (جــدال) هنگامــی کارکــرد
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موثــری خواهــد داشــت کــه حــق و عدالــت در بهتریــن شــیوه بــه کار گرفتــه شــود و از هــر گونــه
توهیــن ،تخریــب ،خالفگویــى خالــى باشــد .در واقــع مناظــره بایــد مبتنــی بــر عقالنیــت و
شناســایی حقیقــت باشــد؛ زیــرا هــدف از مناظــرات در تمــام ســطوح ،بایــد تبییــن حقایــق باشــد.
چیــزی کــه در نظامهــای غربــی یــا مشــاهده نمیشــود یــا کمتــر شــاهد آن هســتیم و حــال آن
کــه در نظــام جمهــوری اســامی ایــران محــور مناظــرات تبییــن حقایــق اســت .چنانچــه قــرآن بــر
ایــن امــر تأکیــد داشــته کــه بعــد از مشــخص شــدن راه از بیراهــه ،انتخــاب بــا مخاطــب اســت کــه
بهتریــن راه «جــدال أحســن» را انتخــاب کنــد.

 .3آداب و شرایط مناظره مطلوب با تکیه بر سیرۀ رضوی
پیداســت کــه پیامبــران و ائمــه اطهــار bدر مقابــل عقایــد نادرســت مــردم زمانــه خویش ،دســت
بــه انجــام مناظــره زدهاند که شــیخ طبرســی در کتــاب اإلحتجاج خــود مــوارد بســیاری از مناظرات
را نقــل کــرده اســت .از ایــن رو میتــوان گفــت انبیــای الهــی بــا افــراد قومشــان بــه محاجــه
پرداختــه و ســعی در اثبــات عقایــد صحیــح داشــتهاند تــا حــدی کــه قــرآن در ســورههای مختلفــی
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از ایــن اقــدام صریــح پیامبــران پــرده برداشــته و مناظــره را روشــی بــرای اعــان عقایــد دو طــرف و
اثبــات آرای صحیــح اعــام کــرده و در بــاب بهتریــن شــیوه در گفتوگــو و جــدال ،از نــوع جــدال
بــه أحســن یــاد کــرده( نحــل )125،و در نقطــۀ مقابــل آن ،از جــدال غیرأحســن(عنکبوت)46،
نــام بــرده اســت .پیامبــر اکــرم  nنیــز کــه رهــرو واقعــی طریــق الهــی اســت ،در زمــان خویــش بــا
یهودیــان و بــه ویــژه مســیحیان نجــران در بــاب پســرخداوند نبــودن عیســی  gو اثبات نبــوت وی
بــه بحــث پرداختنــد کــه زمینهســاز ماجــرای مباهلــه (آل عمــران )61-59 ،شــد.
ائمــۀ معصومیــن  bکــه ادامــه دهنــدۀ طریــق پیامبر خاتــم بــوده اند همــواره با برپایی جلســات
 .1آیاتــی کــه بــه مناظــرۀ انبیــای الهــی اشــاره کــرده انــد عبــارت اســت از :بقــره  :258 ،اشــاره بــه محاجــۀ ابراهیــم  gبــا نمــرود
در بــاب بیــرون آوردن خورشــید از مغــرب) ( ،شــعراء  72 ،و  :73محاجــۀ ابراهیــم  gبــا مشــرکان بــر عــدم ســود یــا زیــان
رســانی بــت هــا ) ( ،هــود  64 - 62 ،و شــعراء  156 - 153 ،و نمــل  46 ،و  :47محاجــۀ حضــرت صالــح  gبــا قومــش بــر ســر
ناقــه)( ،یــس  :79 - 77 ،گفتوگــوی پیامبراکــرم  nبــا یکــی از مشــرکان بــر ســر زنــده کــردن مــردگان از طریــق اســتخوانهای
پوســیده شــان )( ،آل عمــران  :61 - 59 ،گفتوگــوی مســیحیان نجــران بــا پیامبراکــرم  nدر بــاب بنــده بــودن عیســی .g
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علمــی میــان مخالفــان و موافقــان خویــش ،از آن جهــت کــه بــا فهــم و درک اثربخــش و بــا هــدف
آگاهــی بخشــی ،رد و بــدل کــردن اطالعــات ،ایجــاد نگــرش مثبــت در الهــی بــودن علــم امامــان و
کاهــش منازعــات همــراه بــوده ،همــت داشــتهاندکه در ســیرۀ عملــی امامــان شــیعه میتــوان بــه
مناظــرات مهــم عصــر امــام باقــر  gمناظــرۀ حضــرت بــا هشــام بــن عبدالملــک پــس از اجــرای
مراســم حــج دربــارۀ خــوراک مــردم در صــف محشــر بــرای حســاب و کتــاب اعمــال در ســال 106
قمــری بــا توجــه بــه آیــۀ پنجاهــم اعــراف قــرآن باعــث شــد تــا مخالفــان حضــرت نتواننــد کاری
از پیــش برند(طبرســی1403 ،ق،ج )323 :2و امــام صــادق  gنیــز کــه مناظــرات ایشــان بــا
زندیقــان ،رهبــران معتزلــه و زیدیــه ادامــه داشــته تــا امــام صــادق  gاصــول و مبانــی حقیقــی
اســام را بشناســاند(همان،ج )385 :2و ایــن امــر تــا عصــر امــام رضــا و امــام جــواد  gبــه علــت
جــو علمــی حاکــم از ســوی معتزلــه بــر دســتگاه خالفــت عباســی و حمایت خلفــا از آن ،گســترش
یافــت و امــام رضــا gبــا برپایــی جلســات مناظــره ،توانســتند تحــول فکــری و علمــی در خطــه
خراســان بــه ویــژه شــهر مــرو ،ایجــاد کننــد (خواجــه ســروی و حســینی98 :1393 ،و99؛ اکبری،
 .)149-145 :1392ایشــان در برخوردهــای عالمانــه و مناظرههــای خــود بــا صاحبــان ادیــان و
فــرق از همــه شــرایط مناظــره بــرای دفــاع از حقانیت شــیعه بهــره میبردنــد .از ایــن رو مناظرههای
امــام رضــا gنهضــت علمــی و کالمــی را رونــق بخشــیده بــود و اعتــراف اندیشــمندان در مقابــل
اســتداللها و حجتهــای امــام خــود نمایانگــر قابلیــت اندیش ـههای شــیعی در فضــای رقابــت و
مجادلههــای علمــی و منطقــی بــوده اســت(اکبری)148 :1392،؛ بنابرایــن رعایــت آداب مناظره
کــه در فرهنــگ رضــوی بــه کار رفتــه بســیار ضــروری اســت .بــا توجــه بــه مســتندات تاریخــی و
روایــی ،شــاخصترین ویژگیهــا و آداب مناظــره مطلــوب عبــارت اســت از:
 .1-3اثبات حق و حقجویی
از آداب یــک مناظــرۀ مطلــوب ،ظهــور و اثبــات یــک حقیقــت اســت نــه تظاهــر و خــود مطــرح
کــردن و اقنــاع حــس غلبــه و پیــروزی .در واقــع هــدف مناظــره کننــده بایــد رســیدن بــه حــق و
جویــا شــدن و نمایانــدن حــق باشــد .از ایــن رو اگــر در مناظــره ،طــرف مقابــل بــه ســخنان حــق
عنــاد ورزد و بــر رأی و عقیــدۀ باطــل خویــش پافشــاری کنــد ،مناظــره جایــز نیست(شــهیدثانی،
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال نهم ،شماره  ،34تابستان 1400
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 .)503 :1374بنابرایــن دو طــرف در مناظــره بایــد بــه دنبــال بــه دســت آوردن حــق باشــند و طرف
مقابــل خــود را یــاور خــود بداننــد نــه دشــمن و خصــم؛ لــذا در ایــن صــورت اســت کــه اگــر طــرف
مقابــل او در مناظــره وی را بــه اشــتباهش آگاه ســاخت و حــق را برایــش آشــکار نمــود ،بایــد از او
بپذیرد(همــان507 :؛ حســینی میرصفــی.)54 :1384 ،
بــا ایــن توصیفــات ،در فرهنــگ رضــوی ،اثبــات حــق و حقجویــی بــه قــدری اهمیــت دارد
کــه ایشــان بــه نقــل از رســول اکــرم nمیفرمایــد «از ســه چیــز پــس از مرگــم بــر امــت خــود
ترســانم :گمراهــی پــس از هدایــت یافتگــی و شــناخت حــق از باطــل و فتنههــای گمــراه كننــده
و شــكمبارگی و زیــادهروی در لــذات جنســی»(علی بــن موســی۱۴۰۶،ق44 :؛ ابــن بابویــه،
1378ق ،ج29 :2؛ مجلســی1403 ،ق،ج .)451 :22از ایــن رو مناظرههــای امــام رضــا gبــر
ایــن اصــل اســتوار بــود و در صورتــی کــه طــرف مقابــل حــرف حقــی میزدنــد ایشــان آن را قبــول
میکردنــد؛ نکتـهای کــه در کرسـیهای آزاد اندیشــی بایــد الگوبــرداری و در مناظــرات بــه کار بــرده
شــود؛ چراکــه اگــر هماننــد امــام ،ســخن حــق مخالــف را بپذیرنــد؛ مناظــره بــه ســمت اثبــات حــق
و حــق گرایــی میرود(رحیمــی و ســلیمانی.)199 :1397 ،
 .2-3حاکم کردن فضای نقد در مناظرات
از دیگــر اصــول مطلــوب مناظــره در فرهنــگ رضوی ،حاکم شــدن فضای نقد در مناظرههاســت.
امــری کــه عــاوه بــر فراهــم شــدن فضــای نقــد مخاطــب ،باعــث میشــود تحمــل قــول مخالــف را
داشــته باشــیم؛ بــه ایــن معنــی کــه نگاهمــان بــه مخالــف نگاهــی از روی کینــه و توهیــن نباشــد.
البتــه فضــای نقــد هرگــز ایجــاد نخواهــد شــد؛ مگــر این کــه فرصــت ســؤال و دفــاع به طــرف مقابل
مناظــره داده شــود .مســئله ای کــه در مناظــرات امــام رضــا gبــه وفــور دیــده مــی شــود .از این رو
امــام در مناظرههــای خــود ،هرگــز حالــت تهاجمــی نگرفتنــد؛ بلکــه بــه طــرف مقابــل خــود اجــازه
میدادنــد تــا حتــی هــر ســؤالی هــم دارنــد بپرســند .در یکــی از مناظراتــی کــه امــام رضــا gبــا
جاثلیــق داشــتند ،جاثلیــق در خطــاب بــه امــام گفت«:مطلبــی را کــه از انجیــل برایــم روشــن شــد
انــکار نمیکنــم بلکــه بــدان اذعــان دارم ».در همیــن حیــن امــام خطــاب بــا حاضــران فرمودنــد که
سال نهم ،شماره  ،34تابستان  1400فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی
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«شــاهد اقــرار او باشــید»(ابن بابویــه1398 ،ق421 :؛ مجلســی1403 ،ق،ج )302 :10یــا اینکــه
هنگامــی کــه امــام بــه جاثلیــق فرمودنــد هــر ســوالی داری بپــرس .جاثلیــق بــا جســارت پاســخ
داد کــه «میپرســم ولــی هیــچ دلیلــی از تــو نمیپذیــرم؛ مگــر اینکــه در تــورات یــا انجیــل یــا زبــور
داوود یــا صحــف ابراهیــم و موســی باشــد »...امــام پاســخی بــه جاثلیــق دادنــد کــه نشــان از میدان
دادن بــه مخالفــان و آزاد گذاشــتن فضــای نقــد اســت؛ زیــرا فرمودند...«:دلیلــی از مــن نپذیــر مگر
آنچــه از تــورات کــه بــر زبــان موســی بــن عمــران و آنچــه از انجیــل کــه بــر زبــان عیســی بــن مریــم
و آنچــه از زبــور کــه بــر زبــان داوود آمــده اســت را بیاورم»(ابــن بابویــه1398 ،ق427 :؛ طبرســی،
1403ق،ج421 :2؛ مجلســی1403 ،ق،ج .)307 :10البتــه یــک نکتــه نبایــد فرامــوش شــود
کــه توجــه بــه فضــای نقــد و ضــرورت آزاد اندیشــی بــه معنــی درهــم شکســتن بنیانهــای اصیــل
نیســت .چنانکــه رهبــر معظــم انقــاب در دیــدار اعضــای انجمــن اهل قلــم در ایــن بــاره فرمودند:
ً
ـى فرهنــگ و اندیشــه و علــم حقیقتــا کار کنیــم،
«اگــر بخواهیــم در زمینــۀ گســترش و توســعه واقعـ ِ
احتیــاج داریــم بــه اینکــه از مواهــب خــدادادى و در درجــه ّاول آزاد اندیشــى اســتفاده کنیــم .آزاد
اندیشــى در جامعــۀ مــا یــک شــعار مظلــوم اســت .تــا گفتــه مىشــود آزاد اندیشــى ،عـ ّـدهاى فــورى
خیــال مىکننــد کــه بناســت همــه بنیانهــاى اصیــل در هــم شکســته شــود و آنهــا چــون بــه آن
ّ
بنیانهــا دلبســتهاند ،مىترســند .عـ ّـدهاى دیگــر هــم تلقــى مىکننــد کــه بــا آزاد اندیشــى بایــد
ـرط الزم بــراى رشــد فرهنــگ و
ایــن بنیانهــا شکســته شــود .هــر دو گــروه بــه آزاد اندیشــى کــه شـ ِ

علــم اســت ،ظلــم مىکننــد .مــا بــه آزاد اندیشــى احتیــاج داریم»(خامنــه ای.) ۸۱/۱۱/۷ ،
 .3-3حاکمیت عقل و منطق

اســتفاده از عقــل و منطــق همــراه بــا برهــان و دلیــل از دیگــر اصــول مطلــوب مناظــره در فرهنگ
رضــوی اســت کــه البتــه مســتلزم آن اســت کــه مناظــره کننــده دربــارۀ بهرهگیــری از شــیوههای
اســتداللی و منطقــی آگاهــی داشــته باشــد(رحیمی و ســلیمانی200 :1397 ،و .)201از ایــن رو
دیــده میشــود کــه امــام بــا اهــل کتــاب از طریــق اســتدالل منطقــی و براســاس اشــتراکهای
دینــی بــه رفــع اشــکالها و اثبــات حقانیــت اســام میپرداختنــد؛ زیــرا بــدون تعقــل نمیتــوان
تناقضهــای بیــن ادیــان را رفــع کرد(قرشــی.)72 :1382 ،
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال نهم ،شماره  ،34تابستان 1400
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بــی شــک امــام در پــی آن بــود تــا طــرف مقابــل از نظــر عقلــی ،اســتدالل هــای ایشــان را
قبــول کننــد .بــه عنــوان نمونــه امــام رضــا gخطــاب به مأمــون کــه اصرار بــر خالفت داشــت،
میفرماینــد« ...اگرخالفــت حــق توســت و خداونــد آن را بــرای تــو مقررکــرده اســت؛ بنابرایــن
جایــز نیســت خــود را از آن خلــع کنــی و لباســی کــه خداونــد بــر تــو پوشــانیده از خــود دور
کنــی و بــر دیگــری بپوشــانی و اگــر چنانچــه خالفــت حــق تــو نیســت ،حــق نــداری آن را بــه
دیگــری واگــذار کنی»(ابــن بابویــه69 :1376 ،؛ فتــال نیشــابوری ،1375 ،ج223 :1؛ ابــن
شهرآشــوب1379 ،ق،ج .)263 :4آنچــه هویداســت آن اســت کــه امــام همیشــه پاس ـخهای
طــرف مقابــل خــود را بــا کمــال آرامــی میدادنــد .در واقــع روش امــام ایــن گونــه بــود کــه پــس
از دادن پاســخ بــه خصــم ،راه جــواب را بــر او نمیبنــدد ،بلکــه او را در طریــق بحــث و گفتوگــو
آزاد میگــذارد تــا در راهــی کــه هســت پیــش بــرود و بــه جایــی برســد کــه دیگــر راه را در برابــر
خویــش بســته و حرکــت در آن را ناممکــن میبینــد .در ایــن وقــت اســت کــه ناچــار بــه راهــی
کــه امــام میخواهــد او بــدان رهنمــون شــود ،بــاز میگــردد و ایــن پــس از آن خواهــد بــود کــه
مطلــب را پذیرفتــه و بــدان تــن داده باشــد(فضل اللــه .)215 :1382،قابــل ذکــر اســت کــه
امــام بــا توجــه بــه مقتضیــات عصــر خــود بایــد بــا اهــل کتــاب هــم از طریــق اســتداللهای
عقلــی و هــم بــر اســاس اشــتراکات دینــی ابهامــات را رفــع و رجــوع میکردنــد تــا بتواننــد
حقانیــت اســام نــاب را بــه اثبــات برســانند .چنانکــه هنگامــی کــه ابــن ســکیت از امــام رضــا
 gپرســید :امــروز حجــت خــدا بــر جهانیــان کیســت؟ امــام رضــا gفرمودنــد :عقــل حجــت
او بــه آفریــدگان اســت؛ زیــرا آن کســی کــه نســبت بــه خــدای متعــال صــادق اســت بــه مــدد
عقــل خداونــد را شــناخته تصدیــق مینمایــد و کســی کــه خداونــد را تکذیــب میکنــد نیــز
بــا وجــود برخــورداری از معرفــت او را تکذیــب کــرده اســت»(کلینی1407 ،ق،ج25 :1؛ ابــن
شــعبه حرانــی1404 ،ق .)450 ،بنابرایــن بهرهگیــری از عقــل و منطــق بــه جــای تعصــب در
مناظــرات امــام رضــا gو رونــد بــه کارگیــری آن بــرای ایجــاد فهــم مشــترک مســتلزم ســه
اصــل بســیار مهــم اســت کــه عبــارت اســت از :دعــوت بــه ســوال کــردن ،همــراه شــدن بــا
مخاطــب و هدایــت مخاطــب در مواقعــی کــه بــا بنبســت فکــری مواجــه میشود(هاشــمی
اردکانــی و میرشــاه جعفــری .)۲۰ :۱۳۸۷ ،بــی تردیــد بــا توجــه بــه ایــن توضیحــات میتــوان
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اهــداف کرسـیهای آزاد اندیشــی را بــا تاســی بــه آداب عقلگرایــی مناظرههــای امــام رضــا،g
ایــن گونــه بیــان کــرد کــه اگــر براســاس عقالنیتمــداری و بــه دور از تعصبــات ملیتــی ،بحــث
صــورت پذیــرد حداکثــر کارایــی را خواهــد داشــت.
 .4-3رعایت اصل مدارا همراه با رعایت ادب و احترام متقابل
رعایــت اصــل مــدارا همــراه بــا رعایــت ادب و احتــرام متقابــل در گفتوگــو از مهمتریــن اصــول
مناظــره در ســیرۀ رضــوی اســت(روحی برنــدق)20 :1396 ،؛ زیــرا زمینهســاز آن میشــود تــا
طــرف مقابــل در برابــر هــر حــرف و عقیــدهای موضــع نگیــرد؛ بلکــه فرصــت بــرای پذیــرش نظــر
و تبــادل افــکار فراهــم شــود .چنانکــه در قــرآن ،پــروردگار عالــم خطــاب بــه حضــرت موســی و
َ ُ َ َ ً َ ً َ َّ
َ َّ
هــارون طــرز برخــورد مؤثــر بــا فرعــون را چنیــن قــرار میدهــد« :فقــوال لـ ُـه قـ ْـول ل ِّینــا ل َعلـ ُـه َی َتذکـ ُـر
َ ْ
أ ْو َیخشــى»(طه)44،؛ بــراى ایــن کــه بتوانیــد در او نفــوذ کنیــد و اثــر بگذاریــد بــا ســخن نــرم بــا او
ســخن بگوییــد ،شــاید متذکــر شــود یــا از خــدا بترســد .ذکــر ایــن نکتــه ضــروری بــه نظــر میرســد
کــه اصــل مــدارا بــه معنــی دســت کشــیدن از حــق و حقــوق خــود نیســت؛ بلکــه مــدارا یعنــی
حقگویــی امــا بــا نرمــی؛ بنابرایــن مناظــره کننــده بایــد بدانــد کــه بین مــدارا و ســازش یا گذشــتن
از اصــول ،تفــاوت وجــود دارد .مــدارا یعنــی اینکــه مناظــره همــراه با درشـتخویی ،مســخره کردن
و ...همــراه نباشد(حســینی همدانــی1404،ق،ج.)356 :12
در ســیرۀ امــام رضــا gآمــده کــه آن حضــرت ،نرمــی و مــدارا را در حــق پیــروان ســایر آیینهــا
رعایــت میکردنــد .معمــر بــن خــاد میگویــد« :بــه امــام رضاgگفتــم بــرای پــدر و مــادرم دعــا
ً
کنــم بــا اینکــه اینهــا حــق را نشــناختند[ظاهرا در اینجــا حــق یعنــی امامــان و آل پیامبــر.]n
امــام فرمــود :بــه آنهــا دعــا کــن و صدقــه بــرای آنهــا بــده و اگــر در قیــد دنیــا هســتند و حــق
را نمیشناســند ،بــا آنهــا مــدارا کــن؛ زیــرا رســول خــدا nفرمــود :خداونــد مــرا بــا رحمــت
مبعــوث نمــود نــه بــا درشــتی و نامهربانی»(کلینــی1407 ،ق ،ج159 :2؛ طبرســی1385 ،ق:
159؛ مجلســی1403 ،ق،ج .)47 :71بنابرایــن رعایــت اصــل ادب کــه همــان احتــرام بــه طــرف
مقابــل اســت ،در ســیرۀ امــام بــه خوبــی اجــرا شــده و آن حضــرت هیــچ گاه در مناظرههــا ،بــه
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال نهم ،شماره  ،34تابستان 1400

واکاوی آداب مناظره با تکیه بر فرهنگ رضوی و به کارگیری آن( ...اکبری و همکاران)

فــرد مقابــل حملــه نمیکردنــد بلکــه کمــال ادب را رعایــت میکردنــد .بــه عنــوان نمونــه ،در یکــی
از مناظرههــای امــام کــه بــا عمــران صابــی برگــزار شــد و باعــث مســلمان شــدن عمــران صابــی
شــد ،آن بــود کــه امــام در نهایــت احتــرام و ادب بــا وی برخــورد کــرده و عــاوه بــر تکریــم جایــگاه
ایشــان بــه عنــوان یــک عالــم دینــی ،جامــه و ده هــزار درهــم بــه او دادند(ابــن بابویــه1398 ،ق:
440؛ مجلســی1403 ،ق،ج .)317 :10از ایــن رو رعایــت ایــن اصــل ،یــک اصــل اساســی الزم در
برگــزاری کرسـیهای آزاد اندیشــی اســت؛ چــرا کــه رعایــت ادب و احتــرام در طــرز گفتــار و رفتــار
از اصــول اخالقــی مناظرههاســت و از مولفههــای ایــن اصــل هــم آن اســت کــه بــا صــدای خیلــی
بلنــد ،خشــم و تهدیــد بــا طــرف مقابــل صحبــت نکنیــم و اینکــه مناظــره شــکل تهدیــد و تمســخر
مخصوصــا بــا کلمــات زشــت و ناپســند بــه خــود نگیــرد.
 .5-3داشتن اخالص و رعایت اصل انصاف
از دیگــر اصــول مناظــره در فرهنــگ رضــوی ،آن اســت کــه فــرد مناظــره کننــده بایــد در نهایــت
اخــاص و روشــنگری در جهــت اعتــای کلمــه حــق ،قــدم بــردارد .لــذا نبایــد طــرف مقابــل خــود
را در مناظــره از انتقــال ِدلیلــی بــه دلیــل دیگــر یــا از ســؤالی بــه ســؤالی دیگــر بــاز دارد؛ بلکــه بایــد
بــه فــرد مقابــل ،فرصــت دهــد تــا آنچــه را کــه در ذهــن دارد ،بــه کار ببــرد و بیــان کنــد .همچنیــن بــا
رعایــت انصــاف علمــی در مناظــره ،فــرد منتظــر نقــد اندیشــه خــود اســت؛ زیــرا انســان آزاد اندیش
بایــد اندیشــۀ خــود را صرفــا بــه عنــوان یــک اندیشــه عرضــه کنــد و در انتظــار نقــد و بررســی آن
بمانــد؛ لــذا نمیتوانــد و نبایــد نظــم فکــری و اجتماعــی جامعــه را نیــز بــه خاطــر اندیشــه خــود
برهــم بزند(برنجــکار .)151 :1383 ،بنابرایــن امــام بــه عنــوان الگــو و راهبــر مســلمانان ،در طــول
مناظــرات از اعمــال غــرضورزی اجتنــاب ورزیــده ،در نهایــت انصــاف و اعتــدال بــه بحــث پرداخته
و از طــرف مقابــل هــم انتظــار داشــتند ایــن اصــل مهــم در مناظــره را مراعــات کنــد .بــه عنــوان
نمونــه هنگامــی کــه عمــران صابــی از متکلمــان معــروف ،نــزد امــام آمــد و گفــت :ای دانشــمند
بــزرگ! اگــر خــودت دعــوت بــه ســؤال نمیکــردی ،مــن ســؤال مطــرح نمیکــردم  ...امــام رضــا
 gفرمودنــد :ســؤال کــن ،امــا اعتــدال را از دســت مــده و از کلمــات نامــوزون و انحــراف از اصــل
انصــاف بپرهیز(ابــن بابویــه1378 ،ق ،ج183 :1؛طبرســی1403 ،ق،ج .)402 :2گفتنــی اســت
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کــه امــام نــه تنهــا از تعصــب دوری میکردنــد؛ بلکــه دیگــران را بــه تــرک تعصــب و غــرضورزی
وامیداشــتند تــا حــق را بــر زبــان بیاورنــد .چنانکــه در مناظــره امــام بــا عمــران صابی وقتــی عمران
صابــی از ســخنان امــام مجــاب گردیــد ،خطــاب بــه امــام گفت«:آقــای مــن! فهمیــدم و شــهادت
میدهــم کــه خــدا چنــان اســت کــه شــما وصــف و بــه یگانگــی توصیفــش کــردی و اینکــه محمــد
بنــده فرســتاده شــده از ســوی خــدا بــرای هدایــت مــردم و برپایــی دیــن حــق است»(طبرســی،
1403ق،ج425 :2؛مجلســی1403 ،ق،ج .)176 :49بــی شــک بنابــر فرهنــگ رضــوی داشــتن
اخــاص و رعایــت اصــل انصــاف ،بــر تمــام مناظــره کننــدگان عصــر حاضــر فــرض اســت تــا شــیوۀ
امــام رضــا  gرا ســرلوحۀ کار خــود قــرار دهنــد و بــرای کرسـیهای آزاد اندیشــی بــه کار گیرنــد و
از هــر گونــه افــراط و تفریــط کــه موجــب خــروج ایــن کرســی هــا بــه بحــث هــای فرعــی و بیهــوده
میشــود ،پرهیــز نماینــد.
 .6-3مجتهد و صاحب نظر بودن فرد مناظرهگر
از دیگــر اصــول مهــم مناظــره مطلــوب در ســیرۀ امــام رضــا  gکــه الزم اســت فــرد مناظرهگــر
داشــته باشــد ،آن اســت کــه مناظــره کننــده مجتهــد (متبحــر در بحــث) و صاحــب نظــر در مســئله
باشد(حســینی میرصفــی .)23 :1384،بنابرایــن کســی کــه در مســائل دینــی مناظــره میکنــد،
بایــد در آن موضــوع مجتهــد یــا ّ
متبحــر باشــد وگرنــه بایــد بــه رأی و فتوای طــرف مقابل عمــل کند،
در ایــن صــورت نمیتوانــد بــا چنیــن کســی کــه از او تقلیــد میکنــد بــه مخالفــت برخیــزد و اگــر
مســئله اعتقــادی و کالمــی باشــد بــاز هــم در آن ،بایــد هــر دو متخصــص باشــند و اگر طــرف مقابل
علمــش باالتــر باشــد بایــد از نظریــات او پیــروی نمایــد و اگــر یــک مســئله سیاســی و اجتماعــی و
اقتصــادی باشــد در آن رشــته نیــز بایــد ّ
متبحــر و کارشــناس باشــد؛ بنابرایــن بــدون تخصــص در
یــک موضــوع مناظــره ،عمــل لغــوی انجــام میگیــرد که مــورد قبــول عقل ســلیم نیست(شــریعتی
ســبزواری.)78 :1389 ،
در ســیرۀ امــام رضــا  ،gایــن اصــل بــه خوبــی مشــهود اســت؛ چــرا کــه امــام آن قــدر در
مناظــرات خویــش از تســلط علمــی و عملــی نســبت بــه ارکان مناظــره و کتــب و اصــول اعتقــادی
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ادیــان و مذاهــب دیگــر برخــوردار بودنــد کــه پــس از دعــوت مأمــون بــرای مناظــره به حســن نوفلی
میفرمایــد« :هنگامــی کــه اســتدالالت مــرا در برابــر اهــل تــورات بــه توراتشــان بشــنود و در برابــر
اهــل انجیــل بــه انجیلشــان و در مقابــل اهــل زبــور بــه زبورشــان و در مقابــل صابئیــن بــه زبــان
عبریشــان و در برابــر هیربــدان بــه زبــان فارسیشــان و در برابــر اهــل روم بــه زبــان رومــی و در برابــر
پیــروان مکتــب هــای مختلــف بــه لغاتشــان .آری ،هنگامــی کــه دلیــل هــر گروهــی را جداگانــه
ابطــال کــردم ،بــه طــوری کــه مذهــب خــود را رها کننــد و قــول مــرا بپذیرنــد ،آن گاه مأمــون خواهد
دانســت مقامــی را کــه او درصــدد آن اســت ،مســتحق نیســت .آن وقــت پشــیمان خواهــد شــد و
هیــچ پنــاه و قــوهای جــز بــه خداونــد متعــال عظیــم نیســت»(ابن بابویــه1378 ،ق،ج156 :1؛
طبرســی1403 ،ق،ج416 :2؛ مجلســی1403 ،ق ،ج)301 :10؛ بنابرایــن بــا توجــه بــه متــن
مناظرههــای موجــود امــام بــا بــزرگان ادیــان ،مشــاهده میشــود کــه ســلیمان مــروزی ،عمــران
صابــی و  ...از جــواب دادن بــه ســؤاالت امــام عاجــز شــده و بــه علــم و معرفــت امــام نســبت به کتب
دینــی و نحــوه اســتدالل حضــرت اعتــراف کردنــد کــه نشــان دهنــدۀ تســلط کامــل امــام و صاحــب
نظــر بــودن امــام در ایــن مســائل بــوده اســت.
 .7-3مناظره با افراد دارای استقالل علمی
از دیگــر خصوصیــات مناظــره مطلــوب در ســیرۀ امــام ،مناظــره بــا کســانی اســت کــه دارای
اســتقالل علمــی و صاحــب نظــر بــوده و حــرف و ســؤالی بــرای گفتــن داشــته باشــند .زیــرا اگــر بــا
افــراد ضعیــف و فاقــد روحیــه اســتقالل علمــی بحــث شــود ،بحــث بــه ناکجــا کشــیده شــده و باطل
پیــروز و ترویــج یافتــه و در نتیجــه حــق کتمــان میگردد(محدثــی .)122 :1388،از ایــن رو اگــر
بــه مناظــرات امــام نگاهــی بیفکنیــم خواهیــم دیــد کــه تمامــی مناظــرات ایشــان بــا بــزرگان ادیــان
و ســرآمدان علمــی زمــان خــود بــوده کــه طبــق روایــات ،اصحــاب علــم و دانــش و صاحــب رأی و
نظــر در میــان مــردم ،چــون جاثلیــق ،رأس الجالــوت ،عمــران صابــی و رؤســای دین صابئیــن ،هربذ
اكبــر بــزرگ زرتشــتیان ،ســلیمان مــروزی از متکلمــان بزرگ خطه خراســان ،نســطاس رومی و ســایر
متکلمیــن بنــام بودند(ابــن شهرآشــوب1379 ،ق،ج351 :4؛مجلســی1403 ،ق،ج.)299 :10
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 .8-3کسب آمادگی بدنی برای مناظره
یکــی دیگــر از اصــول مناظــره مطلــوب ،کســب آمادگــی بــرای انجــام مناظــره یــا بــه عبــارت
بهتــر ،ســیره عملــی فــرد بــرای آمــاده شــدن در مناظــره اســت؛ چراکــه افــراد بــا دیــدن ســیرۀ
عملــی حضــرت ،بــه طــرز باورنکردنــی تحــت تأثیــر قــرار گرفتــه و متحــول میشــدند و نگــرش و
افــکار جدیــدی در آن هــا بــه وجــود میآمــد .بــرای نمونــه بــه نقــل از محمدبــن حســن نوفلــی،
در ســیرۀ عملــی امــام رضــا  gقبــل از رفتــن بــه مجالــس مناظــره آمــده اســت کــه امــام ابتــدا
وضــو بــرای نمــاز میگرفــت و مقــداری شــربت ســویق (نوعــى خوراكــى از قبیــل آش یــا حلیــم)
میــل فرمــوده و قــدرى نیــز بــه مــا میدادنــد ،آن گاه همــه خــارج شــده نــزد مأمــون رســیدیم (ابــن
بابویــه1378 ،ق،ج156 :1؛مجلســی1403 ،ق ،ج .)279 :63ایــن طــرز رفتــار امــام گویــای آن
اســت کــه گرفتــن وضــو بــرای کســب آرامــش ظاهــری و باطنــی و خــوردن مقــدار آب و غــذا بــرای
کســب نیــروی فیزیکــی و داشــتن صــدای رســا و بــدون گرفتگــی و آمــدن امــام همــراه همراهــان
خویــش ،میتوانــد در طــی مناظــره ســودبخش بــوده و موجــب انتقــال مفاهیــم یــه شــیوۀ درســت
بــه مخاطــب و قانــع ســازی وی گــردد؛ چــرا کــه آرامــش ظاهــری و داشــتن چهــرۀ بشــاش و دور از
اخــم و عصبانیــت بــه وضــوح احساســات و عواطــف فــرد را نشــان میدهــد کــه میتوانــد مناظــره
را اثربخشتــر نمایــد.

 .4آفات مناظرۀ نادرست و راهکارهای دوری از آن در سیرۀ امام رضاg
پــس از ذکــر اصــول و شــاخصهای مهــم مناظــره مطلــوب در فرهنــگ رضــوی ،الزم اســت ذکــر
شــود کــه متأســفانه در برخــی مــوارد آفاتــی متوجــه مناظــره کننــدگان میشــود کــه از کیفیــت و
کمیــت کار کاســته و در نتیجــه از چارچــوب عقالنــی آن و ضوابــط آداب و اخــاق خــارج میشــود.
اینجاســت کــه مناظــره جــای خــود را بــه مجادلــه داده و نتیجــه آن نــه تنهــا تولیــد علــم نیســت،
بلکــه تولیــد آفــات اســت و منظــور از آفــات مناظــره عملــی اســت کــه مناظــره را از مســیر حــق و
درســت خــودش خــارج نمایــد و بــه جــای کشــف حقیقــت بــه دنبــال قــدرت نمایــی و دنیــا خواهی
بــرود .بنابرایــن آفــات مناظــره عبــارت اســت از:
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 .1-4ذکر نکردن منبع و ضعف مستندگویی
از بزرگتریــن آفــات مناظــره ،ذکــر نکــردن منبــع و ضعــف مســتندگویی و بــه عبــارت دقیقتــر،
مناظــره بــدون داشــتن منابــع معتبــر و قابــل قبــول از ســوی طرفیــن اســت؛ زیــرا موجــب خــروج
مناظــره از مســیر درســت میشــود و مســائل حاشــیه ای پیــش میآیــد .لیکــن اگــر طرفیــن
گفتوگــو در بحــث خــود همــواره بــه بررســی ادلــه و مســتندات یکدیگــر بپردازنــد ،هرگــز مســائلی
چــون انگیــزه خواهــی و بیــان اهــداف و نیــات ســوء طــرف مقابــل و  ...در رونــد مناظــره خللــی
ایجــاد نمیکنــد .از ایــن رو بــا اطمینــان میتــوان بیــان کــرد کــه از مشــکالت کرس ـیهای آزاد
اندیشــی نبــود یکپارچگــی در مناظرات اســت و هرکســی با هــر واژگان و روشــی در مناظره شــرکت
میکنــد .در صورتــی کــه امــام در مناظــرات بــه زبــان مخاطــب صحبــت میکــرد و حتــی بــا اهــل
کتــاب بــا کتــاب آنــان و در نهایــت اســتناد بــه کتــب قابــل قبولشــان یعنــی تــورات و انجیــل مناظره
نمود(محمــودی و دیگــران169 :1394 ،و170؛ روحــی برنــدق .)22 :1396 ،بنابرایــن ایــن نــوع
مناظــره میتوانــد الگویــی بــرای گفتوگوهــای بیــن ادیانــی باشــد کــه بــا اطالعــات کافــی بــا
یکدیگــر گفتوگــو کنیــم و بــر دادههــا و اطالعــات ناقصــی کــه از منابــع غیــر معتبــر بــه دســت
میآیــد ،اکتفــا نکنیــم.
 .2-4تکبر و خود بزرگبینی
از دیگــر آفــات مناظــره ،پیــروی از هــوای نفــس و تکبــر و خــود بزرگبینــی اســت؛ بنابرایــن در
مناظــره الزم اســت طرفهــای درگیــر ســعی کننــد غــرور و تکبــر خــود را درمــان نماینــد یــا حداقل
مخفــی نگــه دارنــد و در گفتوگــو بــه کار نبرنــد و متواضعانه صحبت کننــد وگرنه مناظره بــه منازعه
تبدیــل خواهــد شــد و بیننــدگان و شــنوندگان هــم چنیــن مناظــرهای را بــر نمیتابند(شــریعتی
ســبزواری.)93 :1389 ،
امــام رضــا  gنیــز در گفتوگــوی خــود بــا حاجــب مأمــون ،بــر پیــروی نکــردن از هــوای نفــس
و خودبرتــر بینــی کــه آفــت مناظــره و گفتوگــوی صحیــح و اثربخــش اســت ،ســخن میرانــد.
آنجــا کــه حاجــب مامــون (حمیــد بــن مهــران) از مامــون مــی خواهــد تــا جلســه مناظــرهای بــا امام
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داشــته باشــد تــا بــا ایــن کار بگویــد کــه آن حضــرت شایســتگی حــق والیتعهــدی را نــدارد .در این
جلســه حاجــب ابتــدا معجــزه بــودن بــارش بــاران بــه وســیله امــام در پــی نمــاز بــاران را رد میکنــد
و میگویــد فصــل بــاران اســت و بــاران بــه طــور طبیعــی آمــده اســت .وی بــه امــام میگویــد:
مــردم ایــن حــرف را پشــت ســر تــو میزننــد تــو نبایــد اجــازه بدهــی کــه دروغگویــان ایــن ســخنان
را دربــاره تــو انتشــار دهنــد .امــام فرمــود « :مــن مــردم را از گفتوگــو دربــاره نعمتهــای پــروردگار
منــع نمیکنــم و هرگــز دنبــال هــوا و هــوس نبودهام»(ابــن بابویــه1378 ،ق،ج171 :2؛مجلســی،
1403ق ،ج .)184 :49همچنیــن قابــل ذکــر اســت کــه احاطــه علمــی امــام رضــا  gباعــث
نمیشــد کــه حــس خــود بزرگبینــی پیــدا کننــد و کالم مخاطــب خــود را قطــع نماینــد؛ بلکــه
ایشــان بــا روشهایــی مناظــره را ادامــه میدادنــد تــا مخاطبــان و حضــار در جلســه را مجــذوب
اســام نماینــد .بــه عنــوان نمونــه در مناظــره امــام بــا عمــران صابــی اســت کــه امــام میفرماینــد:
«او میگویــد موجــود شــو و آن شــیء نیــز بــه خواســت و اراده الهــی موجــود میشــود و هیــچ چیــز
از مخلوقاتــش از چیــز دیگــری بــه او نزدیکتــر نیســت و هیــچ چیــز نیــز از چیــز دیگــر از او دورتــر
نیســت .آیــا فهمیدی؟گفــت :بلــه ســرورم! فهمیــدم و گواهــی میدهــم کــه خداونــد تعالــی همان
گونــه اســت کــه توضیــح دادی و بــه یکتایــی وصفــش نمــودی و گواهــی میدهــم کــه محمــد بنــده
اوســت کــه بــه نــور هدایــت و دیــن حــق مبعــوث شــده اســت؛ آن گاه رو بــه قبلــه به ســجده افتــاد و
اســام آورد»(ابــن بابویــه1398 ،ق440 :؛ مجلســی1403 ،ق،ج.)317 :10
 .3-4غلبه تندخویی بر نرمخویی
یکــی دیگــر از آفــات مناظــره نادرســت ،غلبــه خشــم و غضــب (تندخویــی) بــر نرمخویــی در افراد
اســت .در مناظــرات ممکــن اســت طــرف مقابــل در صــدد تحریــک برآیــد تــا مناظــره را بــه جنجال
بکشــاند .بنابرایــن مناظــره کننــده تحــت هیــچ شــرایطی چــه بــه حــق و چــه بــه ناحــق اجــازه
نــدارد خشــمگین شــود؛ چــرا کــه خشــم و غضــب آفــت مناظــره اســت و فضــای حاکــم بــر مناظــره
را از خیرخواهــی و حقیقــت جویــی دور ســاخته و ســرانجام مناظــره و گفتوگــو را بــه شکســت
منتهــی میســازد .از ایــن رو امــام رضــا  gمیفرماینــد «:مؤمــن هــرگاه خشــمگین شــود،
غضبــش او را از حــق بیــرون نمــی بــرد و هــرگاه خرســند و راضــی شــود ،خشــنودیاش او را بــه
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باطــل نمیکشــاند و هــرگاه قــدرت یابــد ،بیــش از حــق خــودش برنمیدارد»(اربلــی1381 ،ق،
ج208 :2؛مجلســی1403 ،ق،ج .)392 :75بــدون شــک اگــر صبــر و بردبــاری جایگزین خشــم و
غضــب شــود ،بــا ایــن کار میتوانیــم بــه مخاطــب خــود یــادآوری کنیــم نــه تنهــا نظــر مخالــف خود
را ســرکوب نمیکنیــم؛ بلکــه بــا آغــوش بــاز بــه دنبــال انتقــاد و پیشــنهاد ســازنده هســتیم؛ نکتهای
اســت کــه بایــد در برگــزاری مناظرههــا و کرس ـیهای آزاد اندیشــی مراعــات شــود؛ چــرا کــه اگــر
ظرفیــت ســخن مخالــف را در خــود بــاال نبریــم ،باعــث میشــود کــه اگــر حــق بــا مــا هــم باشــد
ســخنمان تاثیــری در طــرف مقابــل نداشــته باشــد.
 .4-4جدال غیرأحسن
هــرگاه در مناظــره بــه جــای گفتوگــوی ســالم بــه روشهــای نادرســت و تخریبــی روی
بیاوریــم بــه ایــن معنــی اســت کــه از آنچــه قــرآن بــه جــدال احســن تعبیــر میکنــد دور شــده و بــه
اصطــاح جــدال غیــر احســن کــرده ایــم .حقیقــت ایــن اســت کــه اغلــب بــه جــای گفتوگــوی
ســالم و ســازنده کــه قــرآن مجیــد از آن بــه «جــدال احســن» یــاد میکنــد ،از شــیوههای تخریبــی
و نامناســب بهــره میبریــم .جــدال احســن یعنــی گفتوگــو بــا مخالفــان بــر اســاس شــیوۀ درســت
و بــا هــدف روشــن کــردن حقیقــت نــه بیــرون کــردن رقیــب از میــدان و غلبــه بــر او .البتــه عــدهای
بــر آن هســتند کــه کرســیهای آزاد اندیشــی همــان مباحثــه و مجادلــه اســت .ایــن در حالــی
اســت کــه بیــن ایــن دو و شــاخصهای آنهــا تفاوتهــای زیــادی وجــود دارد؛ بنابرایــن یکــی از
شــاخصهای مهــم کرسـیهای آزاد اندیشــی بــا محوریــت مناظــرات امــام رضــا ،gگفتوگــوی
ســالم بــه دور از هرگونــه فشــار اســت.
یکــی از مهمتریــن و موثرتریــن مناظــرات امــام رضــا gمناظــره بــا ســلیمان مــروزی دربــاره بــداء
اســت .بــداء بــه مفهــوم دگرگونــی و تبدیــل رایــی بــه رای دیگــر اســت(جرجانی1406 ،ق.)179 :
امــام رضــا  gخطــاب بــه ســلیمان فرمودنــد« :چگونــه بــداء را انــکار میکنــی در حالــی کــه
آیــات فروانــی بــر آن داللــت دارد ،از جملــه اوســت کــه آفرینــش را آغــاز میکنــد و دو مرتبــه ایجــاد
میکنــد و ایجــاد دوبــار برایــش آســانتر اســت ».ســپس امــام رضــا  gبــه اســتناد ســخن پیامبــر
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فرمودنــد :خداونــد بــه یکــی از پیامبــران خویــش وحــی فرمــود که فــان پادشــاه را آگاه کنــد که در
فــان روز او را مــی میرانــم ،زمانــی کــه پادشــاه از ایــن امــر مطلــع شــد ،بــه دعــا و التمــاس پرداخت
و میگفــت ای پــروردگار مــرا مهلــت بــده تــا کودکــم بــزرگ شــود و کارهــای مــرا ســامان دهــد.
خداونــد بــر پیامبــر وحــی فرســتاد کــه آن پادشــاه را دیــدار کــن و او را آگاه مگــردان کــه مــرگ او را
بــه تاخیــر انداختــم ».همچنیــن ســلیمان در جایــی دیگــر بــه امــام گفــت :لیلــه القــدر چیســت؟
امــام رضــا  gفرمودنــد :لیلــة القــدر شــبی اســت کــه خداونــد امــر یــک ســال را در آن قطعــی
میکند(ابــن بابویــه1378 ،ق،ج182 :1مجلســی1403 ،ق،ج .)331 :10در حالــی کــه مجادلــه
نیکــو و احســن بهتریــن اخــاق مناظراتــی امــام رضــا  gبــود .متاســفانه یکــی از آفــات مناظــره
در عصــر حاضــر و حتــی در همــان دوران امــام رضــا  gمناظــره کننــدگان بــه جــای اینکــه بــه
اســتداللهای منطقــی و عقلــی روی بیاورنــد بــه جــدل روی میآورنــد آن هــم نــه جــدال احســن
کــه قــرآن از آن یــاد کــرده اســت بلکــه بــه جــدال غیــر احســن تمایــل پیــدا میکننــد و ایــن بــا
اخــاق مناظراتــی حضــرت امــام رضــا  gاصــا مطابقــت نــدارد.
 .5-4جمود فکری و تعصب بیجا
از دیگــر آفــات مناظــره ،داشــتن جمــود فکــری و تعصــب بیجــا در طــول مناظــره اســت .از
ایــن رو امــام در برخــورد بــا مخالفــان ،هرگــز تعصــب را مبنــای عمــل قــرار نــداده و متعصبانــه
عمــل نمیکردنــد؛ بلکــه حتــی اگــر طــرف مقابــل آن حضــرت ،اعتقــادی بــه مبانــی دیــن
اســام همچــون قــرآن و پیامبــر nنداشــت نیــز بــه دور از هرگونــه تعصــب ،همــان کتابــی
را کــه او بــدان بــاور داشــت ،مبنــای مناظــره قــرار داده و حجــت و دلیــل را از همــان کتــاب
اقامــه میکردنــد تــا طــرف مقابــل نتوانــد آن را انــکار کند(حســینی و دیگــران172 :1397 ،؛
ابراهیمــی و محمــدی .)187 :1397 ،امــری کــه در مناظــره امــام بــا جاثلیــق مشــهود اســت
و آن حضــرت از کتــاب انجیــل بــرای وی اقامــه دلیــل کرد(ابــن بابویــه1398 ،ق420 :؛
طبرســی1403 ،ق ،ج.)417 :2
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 .6-4تخریب شخصیت بجای نقد و استدالل منطقی
بــی تردیــد یکــی از بدتریــن آفــات مناظــره ایــن اســت کــه بــه جــای اینکــه مناظــره را بــا اســتدالل
و برهــان پــی بگیریــم ،شــخصیت افــراد را نقــد و تخریــب نماییــم .از ایــن رو از اخالقیــات علمــی،
داشــتن نقدهــای عالمانــه و متخصصانــه اســت کــه زمینهســاز مناظــره ثمربخش اســت؛ لیکن اگر
بــه جــای اتخــاذ نقــد صحیــح و آوردن اســتدالل منطقــی بــه دنبــال تخریــب شــخصیت مناظرهگــر
باشــیم ،مناظــره بــه حاشــیه رانــده میشــود و نتیجــه مطلــوب بــه دســت نمیآیــد.
اگــر بــه مناظــرات امــام رضــا  gنگاهــی بیفکنیــم خواهیــم دیــد کــه ایشــان هیــچ گا ه بـ ه نـــقد
شـــخصیته ا نمیپرداختنـد ،بلکــه روش حضــرت آن بــود کــه فقــط اســتداللهای طــرف مقابــل
ن نمونــه
مناظــره را نقــد میکردند(رضــازاده کهنگــی و فارســی نــژاد48 :1394،و .)49بـــهعـــنوا 
چ گاه
هنــگام مناظــره امــام بـــا جـــاثلیق ،وی امـــا م را بــه ناتوانــی علمــی متهــم کــرد؛ امــا امــام هیـ 
جاثلیــق را نقــد نکــرد و ایــن فــرق مناظــره حضــرت بــا مناظــرات دیگــران چــه در گذشــته و چــه در
عصــر حاضــر اســت .نکتــه قابــل ذکــر دیگــر آن اســت کــه در مناظــرات امــام رضــا  gاین نکتــه را
نیــز بایــد در نظــر بگیریــم کــه ایشــان هیــچ وقــت طــرف مقابــل خــود را دروغگــو خطــاب نکردنــد؛
بلکــه همیشــه نــکات اشــتباه و گمــراه کننــده مناظــره کننــده را تذکــر میدادنــد .در ایــن کار امــام
یــک مســئلۀ روانشناســانه وجــود دارد و اینکــه امــام نمیخواســتند مناظــره را از حالــت مباحثــات
و گفتوگوهــای علمــی بــه دعواهــای شــخصی ســوق دهنــد .ایــن در حالــی اســت کــه تخریــب
شــخصیتها مانــع اصلــی کرس ـیهای آزاد اندیشــی و نظریــه پــردازی اســت.
 .7-4استفاده از سخنان ناروا و گفتارهای حرام در مناظره
از آفــات دیگــر مناظــره نادرســت میتــوان بــه زبــان آوردن ســخنان زشــت از قبیــل توهیــن،
تهمــت و تخریــب اشــاره کــرد؛ زیــرا در اثــر فضــای مناظــره دو طــرف ممکــن اســت گرفتــار ایــن
آفــت زشــت و نکوهیــده شــوند .گاهــی مناظــره کننــده ســخنان طــرف مقابــل را تحریــف میکنــد
و در نتیجــه مرتکــب دروغ و افتــرا میگــردد و گاهــی نیــز نمیتوانــد زبانــش را حفــظ کنــد و آشــکارا
بــه او نســبت حماقــت ،جهالــت ،نادانــی و کــم فهمــی یــا دروغگویــی میدهــد کــه جــز بــی آبرویی
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و از بیــن بــردن حرمــت هــا نتیجــه دیگــری نــدارد.
در مناظــرات امــام رضــا  gدیــده میشــد کــه ایشــان از عبــارات شایســته اســتفاده میکردنــد؛
زیــرا طرفــی کــه ســخن حــق و منطقی بزنــد نیازی نــدارد کــه از الفــاظ ناشایســت و زننده اســتفاده
کنــد .ایشــان در مناظــرات روح بــرادری و محبــت را حاکم میکردنــد .به همین خاطــر در مناظرات
دیــده میشــد کــه طرفهــای مناظــره پــس از دریافــت پاســخ ســؤالهای خــود از طــرف امــام،
نســبت بــه ایشــان از عبــارت «جعلــت فداک»(ابــن بابویــه1378 ،ق ،ج155 :1و156و178و181و
182و184و189؛طبرســی1403 ،ق،ج402 :2و403و416و )425اســتفاده میکردنــد .ایــن
عبــارت بــه روشــنی نشــان میدهــد کــه ایشــان چطــور بــا طــرف مقابــل خــود برخــورد میکردنــد
کــه امــام را ایــن گونــه خطــاب میکردنــد.
 .5راهکارهــای بــه کارگیــری شــیوه عملیاتــی مناظــرات امــام رضــا gدر برگــزاری کرسـیهای
آزاد اندیشــی در دنیــای امــروز
بــا بررســی آداب و شــرایط و نیــز آفــات مناظــره میتــوان بــا قطعیــت تــام اعــام کــرد کــه امــام
رضــا  gبــا توجــه بــه برهــۀ حســاس خــود کــه بــا رونــق مکاتــب نحــوی بصــره ،کوفــه و بغــداد و
مکاتــب کالمــی معتزلــه و اشــاعره ،ترجمــۀ آثــار یونانــی ،رومــی ،هنــدی و ایرانــی ،شــکلگیری
مکاتــب فقهــی حنبلــی ،شــافعی و مالکــی و گســترش شــاخههای مختلــف علــوم طبیعــی و فـ َـرق
ً
ـاز ایجــاد شــده همــراه بــود ،توانســت بــرای اولیــن بــار کرسـیهای
ـ
ب
ـبتا
گوناگــون در فضــای نسـ
ِ

آزاد اندیشــی را در دربــار خالفــت اســامی در منطقــه خراســان و بــا مناظــره بــا بــزرگان اربــاب
فــرق و مذاهــب پایهگــذاری نمایــد .بــی شــک ایــن امــر مهــم بــه دنبــال اندیشــه و تفکــر عقالنــی
در مســائل و امــور جــاری جامعــه اتفــاق افتــاد و بــه همیــن دلیــل بــود کــه در ســخنی امــام رضــا
 gمــی فرماینــد :عبــادت بــه فراوانــی نمــاز و روزه نیســت بلکــه عبــادت تفکــر در امــر خــدای
واالســت(کلینی1407 ،ق،ج55 :2؛ مجلســی1403 ،ق،ج )322 :68بــه همیــن دلیــل آن
حضــرت از مناظرههایــی کــه تحــت ضوابــط و شــرایط خــاص برگــزار مــی شــد ،بســیار اســتقبال
میکردنــد .از طرفــی دیگــر امــام رضــا  gبــه مثابــه پرچـمدار کرســی هــای آزاد اندیشــی ،همواره
در رعایــت شــرایط و ضوابــط جــدال أحســن کوشــا بــوده و همــواره ســواالت مطــرح شــده را بــا
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال نهم ،شماره  ،34تابستان 1400

واکاوی آداب مناظره با تکیه بر فرهنگ رضوی و به کارگیری آن( ...اکبری و همکاران)

دقــت و بــدون هیــچ گونــه تعصبــی پاســخ میدادنــد.
قابــل ذکــر اســت کــه در واقعیــت ،کرسـیهای آزاد اندیشــی جلــوۀ نوینــی از مناظــرات اســت و
علــت اینکــه مناظرههــای امــام رضــا  gبــه طــرز شــگفتی در جامعــه اســامی مطــرح و مــورد
اســتقبال واقــع شــد ،آن اســت کــه ایشــان در مناظــره بــه دنبــال خودنمایــی ،تخریــب و تحقیــر
طــرف مقابــل و  ...نبودنــد؛ بلکــه هدفشــان فقــط کشــف و انتقــال حقیقــت بــود .از ایــن رو از
راهکارهــای کاربــردی کــردن مناظــرات در دنیــای امــروز ،رواج آزاد اندیشــی و برپایــی کرسـیهای
آزاد اندیشــی ضمــن توجــه بــه کرامــت هــای اخالقــی در حیــن انجــام مناظــره اســت؛ بنابرایــن
مهمتریــن بایســتههای بهرهگیــری از مناظــرات امــام رضــا  gدر قالــب کرســیهای آزاد
اندیشــی کــه در دنیــای امــروزی نیــز جــاری گــردد ،در مــوارد زیــر دانســت:
 .1مهــم تریــن هدفــی کــه در کرســی هــای آزاد اندیشــی امــروزی فــارغ از هرگونه حــزب و گروهی
بایــد بــه دنبــال آن بــود ،رعایــت فرهنــگ و ادب گفتوگــوی ســالم یــا همــان جــدال أحســن بــه
فرمــودۀ قــرآن کریــم اســت.
 .2نترســیدن از شــنیدن ســخن مخالــف؛ همــان گونه کــه امام رضــا  gدر مناظــرات خود حتی
دربــاره اساسـیترین گزارههــای دینــی هــم ترســی بــه خــود راه نمیدادنــد؛ بلکــه بــا دالیــل قــوی
و متقــن مخالــف خــود را اقنــاع میکردنــد.
 .3رویارویــی بــا افــکار گوناگــون؛ چنانکــه کــه امــام رضــا  gبــا نحلــه هــا و فرقههــای مذاهــب
گوناگــون مناظــره انجــام میدادنــد .بنابرایــن نحــوۀ رفتار و گفتــار ایشــان در مناظــرات میتواند در
زمــان معاصــر کــه نقطــه اوج تضــارب افــکار گوناگــون اســت ،اهمیــت قابل توجهی داشــته باشــد.
از ســوی دیگــر ،تولیــد علــم در گــرو تضــارب آرا و اندیشههاســت .در نتیجــه تشــکیل کرسـیهای
مناظــره میتوانــد موجبــات بالندگــی معــارف دینــی و شــیعی را فراهــم آورد.
 .4نشــان دادن اســام حقیقــی و گســترش آن بــا تاســی از مناظــرات رضــوی؛ کاری کــه امــام
رضــا  gانجــام میدادنــد .ایشــان در مناظــرات روح آزاد اندیشــی اســام و گشــادهرویی در بحــث
را بــه همــگان نشــان دادنــد و ثابــت کردنــد کــه بــر خــاف گفتــۀ بدخواهــان و دروغ پــردازان اســام
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بــا زور و ســرنیزه و شمشــیر بــه مــردم جهــان تحمیــل نشــده اســت(مکارم شــیرازی.)67 :1388 ،
 .5ایجادکرسیهای دایمی نظریهپردازی در حوزههای علمیه بر پایه مناظرات رضوی.
 .6آشــنایی بــا اســلوب و آداب مناظــره بــا بهرهگیــری و الگوبــرداری از مناظــرات رضــوی بــرای
برگــزاری هدفمنــد و تاثیرگــذار مناظــرات و کرس ـیهای آزاد اندیشــی در مراکــز علمــی.
 .7اخالقیســازی کرســیهای آزاد اندیشــی بــا تقویــت فرهنــگ نقدپذیــری و جلوگیــری از
بداخالقیهایــی گفتمانــی همــراه بــا انصــاف و اعتــدال؛ امــام رضــا  gدر مناظــرات خــود حتــی
بــا افــراد کافــر هــم بــا احتــرام رفتــار میکردنــد و اصــل اخــاق ،آزادی و آزاد اندیشــی را همــواره
رعایــت میکردنــد.
 .8احتــرام گذاشــتن بــه عقایــد و نظریــات طــرف مقابــل؛ چــرا کــه قــوام و دوام کرسـیهای آزاد
اندیشــی بــه وجــود نظرهــای مخالــف اســت کــه بــا تاســی بــه ســیرۀ امــام رضــا فــرد مناظــره کننده
بایــد ظرفیــت تحمــل مخالــف را داشــته باشــد.
 .9دفــاع از حریــم تشــیع در برابــر جریــان هــای تکفیــری و ســلفیگری؛ دفــاع از مکتــب تشــیع
و مقابلــه بــا جریانهایــی هماننــد غلــو ،جبــر و تفویــض اهــل حدیــث ،معتزلــه و دیگــر تفکــرات
انحرافــی در مناظــرات و ســیره امــام رضــا  gمشــهود اســت .مســافرت امــام بــه شــهرهای
گوناگــون بــرای مناظــره بــا جریــان هــای مختلــف خــود گــواه درســتی ایــن مطلــب اســت.
 .10تبدیــل رقابــت هــا در حیــن مناظــره بــه رفاقــت هــا بعــد از مناظــره؛ یکــی از بهرههایــی کــه
میتــوان از مناظــرات امــام رضــا  gبــرد ایــن اســت کــه ایشــان بعــد از مناظــره رفتارهــای محبــت
آمیــز و دلســوزانه داشــتند؛ زیــرا هدفشــان حــس برتــری جویــی بــر دیگــران و تخریــب کــردن چهره
افــراد نبــود بلکــه هدفشــان تنهــا هدایــت افــراد در مســیر الهــی بود.
 .11ایجــاد فضایــی دور از فشــار و هیاهــو؛ زیــرا یکــی از شــاخصهای اصلــی در ایجــاد یــک
کرســی آزاد اندیشــی مؤثــر و هدفمنــد اســت.
 .12خارج نشدن از اصل اعتدال و انصاف.
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 .13یکــی از نکاتــی کــه در مناظــرات بــه ویــژه بــا جریــان هــای انحرافــی کــه قصــد دارنــد بــه
تحریــف اســام و شــیعه بپردازنــد بایــد مــورد توجــه قــرار بگیــرد ایــن اســت کــه علمــای اســام باید
بــا ایــن زبــان هــای زنــده دنیــا آشــنایی داشــته باشــند تــا در موقــع لــزوم جلــوی تحریــف را بگیرنــد.
بــه گونـهای کــه امــام رضــا  gدر مناظــرات بــا هــر یــک از طــرف هــای مقابــل بــا زبــان خودشــان
ســخن میگفتنــد.
 .14مقابلــه بــا جریانــات فکــری و مذهبــی انحرافــی بــا اســتفاده صحیــح از کرس ـیهای آزاد
اندیشــی و رواج آن در جامعــه علمــی و فرهنگــی کشــور.
 .15ایجــاد محیطــی مطلــوب بــرای بیــان آزادانــه افــکار و اندیشــه هــا در جهــت تقویــت وحــدت
و ارزشهــای اســامی.
.16گسترش دامنه فعالیتهای کرسی آزاد اندیشی در عرصههای علمی و فرهنگی.
.17آزاد اندیشی فرصتی برای تقویت پرسشگری.
.18کادر سازی و تربیت افرادی شایسته برای مناظره.

نتیجهگیری
مناظــره از روشهــای مطلــوب و قابــل قبــول میــان تمــام ادیــان و مذاهــب اســامی در جهــت
بیــان عقایــد و آرای صحیــح و اثبــات حــق اســت کــه بــه طــرز ویــژهای در کالم امــام رضــا  gجلــوه
یافــت .از ایــن رو بنــا بــه شــرایط زمانــی و حضــور امــام در مــرو جلســات مناظــره از ســوی مأمــون
بــا بــزرگان ادیــان و مذاهــب برقــرار شــد و افــراد در نهایــت آزادی بــه بیــان عقایــد و ســؤاالت خویــش
پرداختــه و اولیــن کرسـیهای آزاد اندیشــی بدیــن گونــه برپــا شــد .در ایــن پژوهــش ابتــدا بــا توجــه
بــه بررســی متــن مناظــره های امــام رضــا  gو نظریــات جامعــه شناســان ،از جملــه آداب مناظرۀ
مطلــوب ،اثبــات حــق و حــق جویــی ،حاکــم کــردن فضــای نقــد بــر مناظــرات ،حاکمیــت عــق و
منطــق  ،رعایــت اصــل مــدارا همــراه بــا رعایــت ادب و احتــرام متقابــل ،دارا بــودن اخــاص و رعایت
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اصــل انصــاف و کســب آمادگــی بدنــی بــرای مناظــره و از آفــات مناظــره نامطــوب عــدم ذکــر منبــع
و مســتندگویی ،تکبــر و خــود بزرگبینــی ،غلبــه تندخویــی بــر نرمخویــی ،جمــود فکــری و تعصــب
بــی جــا ،تخریــب شــخصیت بــه جــای نقــد و اســتدالل منطقــی دانســته شــد .در ادامــه نیــز از
روشهــای کاربــرد آداب کرســی هــای آزاد اندیشــی در دنیــای امــروزی مــی تــوان بــه تربیــت افــراد
شایســته بــرای مناظــره ،گســترش دامنــه فعالیت های کرســی آزاد اندیشــی در عرصــه های علمی
و فرهنگــی ،ایجــاد فضــای مطلــوب بــرای مناظــره ،رویارویی بــا افکار مخالــف ،رعایت اصــل تعادل
و انصــاف ،دفــاع از حریــم تشــیع در برابــر جریــان هــای تکفیری و ســلفی گــری ،ایجادکرسـیهای
دایمــی نظریهپــردازی در حوزههــای علمیــه بــر پایــه مناظــرات رضــوی ،آشــنایی بــا اســلوب و آداب
مناظــره بــا بهــره گیــری و الگــو بــرداری از مناظــرات رضــوی ،اخالقــی ســازی کرســی هــای آزاد
اندیشــی بــا تقویــت فرهنــگ نقدپذیــری و آشــنایی بــا زبــان هــای زنــده دنیــا و اســتفاده از کتــاب
هــای قابــل قبــول و مســتند از ســوی طــرف مقابــل اشــاره کــرد .از ایــن رو در عصــر حاضر بــه دلیل
تنــوع علــوم کــه بــه حــد اعــای خــود رســیده اســت و هــر روز شــاهد نظریــات و اختراعــات جدیــد
هســتیم ،لــزوم توجــه و نیــاز بــه بحــث و گفتوگــو و تشــکیل کرس ـیهای آزاد اندیشــی اهمیــت
مییابــد تــا صحــت و ســقم نظریــات برپایــه اســتدالل و برهــان مبتنــی گــردد.
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