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مقاله پژوهشی

دریافت: 1397/9/21    پذیرش: 1397/12/25
مرتضی اکبری1، فریبرز احمدی نژاد2، فاطمه معتمدلنگرودی3، محسن پرویش4

چکیده 

مناظــره بــه معنــای گفــت و گــو میــان دو نفــر از دیربــاز تاکنــون یکــی از بهتریــن و موثرتریــن روش هــا در 
تبلیــغ و بیــان واقعیت هــا بــوده اســت. از ایــن رو فرهنــگ مناظــره، خــود مســتلزم رعایــت آداب و شــرایطی 
اســت کــه اگــر بــه درســتی انجــام شــود، می توانــد 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 اســالم و آموزه هــای شــیعی را تبییــن کننــد. از ایــن رو ســؤال ایــن پژوهــش آن اســت کــه آداب 
مناظــره در فرهنــگ رضــوی چیســت و چگونــه می تــوان در دنیــای امــروز آن را بــه کار بســت؟ ایــن پژوهــش 
بــه شــیوۀ توصیفــی تحلیلــی و بــا بهره گیــری از منابــع معتبــر و تبییــن علمــی داده هــا انجــام گرفته اســت. 
دســتاورد ایــن پژوهــش آن اســت کــه بــا مطالعــۀ مناظــرات رضــوی، شــاخص های مناظــره و آداب و شــرایط 
درســت آن از قبیــل حق جویــی و حقیقت یابــی، رعایــت انصــاف، احتــرام و تکریــم طــرف مقابــل، مــدارا و 
نرم خویــی بــا طــرف مقابــل بــه دســت می آیــد کــه بــا تکیــه بــر فرهنــگ رضــوی در صــورت رعایــت شــرایط 

و آداب مناظــره می تــوان در کرســی های آزاد اندیشــی از آن ســود بــرد.

کلیدواژه ها: آداب، جدال أحسن، فرهنگ رضوی، کرسی های آزاد اندیشی.
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واکاوی آداب مناظره با تکیه بر فرهنگ رضوی و به 
کارگیری آن در کرسی های آزاد اندیشی در دنیای امروز
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طرح مسئله

مناظــره یــا گفت وگــو و بــه تعبیــر قــرآن کریم »جــدال أحســن« در اســالم از جایــگاه ویــژه و مهمی 
برخــوردار اســت. بــی شــک مناظــره یکــی از مهم تریــن روش هــای تبــادل افــکار و ابــزاری کارآمــد 
بــرای تبلیــغ و دفــاع از دیــن بــه شــمار مــی رود؛ از همیــن روســت کــه اســالم بــر شــیوۀ مناظــرۀ 
ــه یــک گفت وگــوی صحیــح مســتلزم شــناخت و رعایــت آداب  صحیــح در قــرآن تاکیــد دارد. ارائ
خاصــی اســت کــه اگــر مناظره کننــدگان 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 خواهــد شــد. منظــور از آداِب مناِظــره، مجموعــه ضوابطــی اســت کــه هنــگام بحــث و 
گفت وگــو بایــد مراعــات شــود و ایــن نکتــۀ مهــم در ســیرۀ ائمــه از جایــگاه مهمــی برخــوردار اســت.

در  ایــن مقالــه برآنیــم تــا  تصویــری از آداب و آفــات مناظــرات و راهکارهــای مقابلــه بــا آســیب های 
آن بــا تکیــه بــر ســیرۀ امــام رضــاg بــه دســت دهیــم. از ایــن رو ســؤاالت پژوهــش بــه شــرح زیــر 

اســت:

1. آداب و شرایط مناظره با توجه به مناظره های امام رضا g چیست؟ 

2. آفات مناظره بنا به فرمایش قرآن و فرهنگ رضوی کدام است؟

3. بــا توجــه بــه آداب و شــرایط مناظــره در فرهنــگ رضــوی، چگونــه می تــوان در دنیــای امــروز آن 
را بــه کار بســت تــا بــه آفــات گفت وگــو دچــار نشــویم؟

هــدف ایــن پژوهــش آن اســت تــا با نگاهــی توصیفی تحلیلــی آداب، شــرایط و آفــات مناظــره را با 
تکیــه بــر ســیرۀ امــام رضــا g بشناســد و بــا کاربــردی کــردن آن در دنیــای امــروز بــه گفت وگوهای 

خــود وجهــۀ علمــی دهــد و در کرســی های آزاد اندیشــی بــه نحــو احســن اثرگذار باشــد.

پیشینۀ پژوهش

در بــاب پیشــینۀ پژوهــش آثــار متعــددی در قالــِب کتــاب، پایــان نامــه و مقالــه بــه نــگارش درآمــده 
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ــر واقــع افتــد.  ــه دســت آوردن مؤلفه هــای آداب مناظــره و آفــات آن مؤث ــد در ب اســت کــه می توان
یکــی از ایــن مقــاالت »مولفه هــای مناظــره  هــای علمــی امــام  رضــا g: الگویــی برتــر بــرای آزاد 
اندیشــی دینــی و نشــر اســالم در دنیــای معاصــر« نوشــتۀ حســینی و همــکاران )1397( اســت. 
نویســندگان ایــن مقالــه درصــدد بودنــد تــا بــا بررســی  مبانــی و مؤلفــه هــای مناظــره  هــای علمــی 
امــام  رضــا g از آن  بــه  عنــوان مدلــی جامــع بــرای آزاد اندیشــی دینــی و نشــر اســالم اســتخراج 
نماینــد. بــه همیــن دلیــل مناظره  هــای علمــی امــام  رضــا g را در ســه قالــب عمده شــاخص های 

اخالقــی، شــاخص های منطقــی و شــاخص های آزاد اندیشــانه طبقــه بنــدی کــرده انــد.                 

»آسیب شناســی مناظــره بــر اســاس الگــوی مناظــرات امام رضــا g« عنــوان مقالــه ای اســت 
کــه توســط ابراهیمــی و محمــدی )1397( منتشــر شــده اســت. نویســندگان مقالــه آســیب های 
مناظــره را بــه دو صــورت کلــی بیــان می کننــد: آســیب های علمــی شــامل مغالطــه در بحــث، 
ــر اصــول غیرمشــترک، نداشــتن نظــم و ســاختار در بحــث و ... و آســیب های اخالقــی  تکیــه ب
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 g مقایســه و آســیب های آن هــا را بــر اســاس الگــوی رضــوی بیــان کنــد. از دیگــر 
مقاله هایــی کــه در ایــن چارچــوب نوشــته شــده اســت »اخــالق گفت وگــو در قــرآن و حدیــث؛ بــا 
تاکیــد بــر مناظره هــای امــام رضــاg« نوشــتۀ روحــی برنــدق )1397( اســت. نویســنده مقالــه 
ــی  ــاg، دورۀ طالی ــام رض ــت ام ــه دوران امام ــل اینک ــه دلی ــد ب ــان ده ــت نش ــرده اس ــعی ک س
ــیعی و  ــالم ش ــژه اس ــه وی ــالمی، ب ــی اس ــای قرآن ــری آموزه ه ــات برت ــره و اثب ــو و مناظ گفت وگ
ــوده  ــق ب ــق و خال ــان خل ــد می ــده و روزآم ــطۀ زن ــت و واس ــه حج ــن ب ــاز دی ــت و نی ــن امام دکتری
ــز از توهیــن  ــا گری ــه عنــوان الگویــی اخالقــی همــراه ب ــد ب اســت مناظره هــای رضــوی می توان
بــه رقیــب کــه از ســخت ترین مصادیــق رعایــت اخــالق بــه صــورت عملــی اســت، اســتفاده شــود. 
ــت  ــده اس ــر درآم ــته تحری ــه رش ــاg ب ــام رض ــرات ام ــاب مناظ ــه در ب ــری ک ــای دیگ از مقاله ه
ــژاد  ــی ن ــی و فارس ــازاده کهنگ ــتۀ رض ــوی« نوش ــای رض ــی مناظره ه ــی و اخالق ــول علم »اص
)1394( اســت. نویســندگان مقالــه ســه اصــل علمــی اســتفاده از جــدال احســن، بهره گیــری 
از اســتدالل عقلــی و پرهیــز از مغالطــه را بــه عنــوان مهم تریــن اصــول مناظــرات حضــرت امــام 
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ــت  ــه ای اس ــوان مقال ــا g« عن ــام رض ــدگاه ام ــن از دی ــدال احس ــان می کنند.»ج ــاg بی رض
کــه توســط رحیمــی و ســلیمانی )1397( منتشــر شــده اســت. نویســندگان در ایــن مقالــه بــه 
بررســی مولفه هــای اخالقــی و علمــی و نیــز آســیب هــای وارد بــر مناظره هــا از دیــدگاه رضــوی 
پرداختــه اســت کــه بــه فراخــور ایــن مقالــه، بدان هــا اســتناد شــده اســت. از دیگــر مقاالتــی کــه 
ــف  ــادقg« تالی ــام ص ــرات ام ــی مناظ ــیوۀ قرآن ــرد »ش ــاره ک ــه آن اش ــاره ب ــن ب ــوان در ای می ت
حســینی میــر صفــی اســت کــه ســال 1384 بــه شــیوۀ مناظــرات انبیــا در قــرآن و امــام صــادق
g پرداختــه و آدابــی را بــرای مناظــره صحیــح بیــان کــرده اســت کــه می توانــد در ایــن مقالــه 
راهگشــا باشــد؛ بنابرایــن در زمینــۀ موضــوع ایــن مقالــه بــه  رغــم مطالــب گســترده و پراکنــده در 
منابــع اصلــی و تألیفــات و تحقیقــات اخیــر، پژوهــش منســجم، تحلیلــی و مســتقل مبتنــی بــر 
ــه کارگیــری  ــاg و ب ــام رض ــیرۀ ام ــر س ــه ب ــا تکی ــات آن ب ــوب و آف آداب و شــرایط مناظــره مطل
ــن رو  ــت؛ از ای ــه اس ــام نگرفت ــروز کاری انج ــر ام ــی عص ــی های آزاد اندیش ــح آن در کرس صحی

ضــرورت انجــام چنیــن پژوهشــی احســاس می شــود.

1. مفهوم شناسی واژگان

1-1. مناظــره: مناظــره واژه ای عربــی و از ریشــۀ »َنَظــر َینُظــر« بــوده کــه از مشــتقات آن کلماتــی 
ــم  ــا چش ــدن ب ــای دی ــه معن ــه ب ــۀ کلم ــت. ریش ــر اس ــد نظ ــره و... م ــرا، منظ ــرا، منظ ــون نظ چ
است)حســینی زبیــدی، 1414ق، ج7: 53؛ بســتانی، 1375: 920( کــه مــراد از آن تدبــر و تأمــل 

ــا تفکــر( است)قرشــی، 1412ق،ج7: 81(. و دقــت در امــور )دیــدن آمیختــه ب

ــت و  ــارۀ حقیق ــردن درب ــر ک ــی فک ــردن« یعن ــر ک ــم نظ ــا ه ــای »ب ــه معن ــدا آن را ب ــه دهخ عالم
ماهیــت یــک امــر می داند)دهخــدا،1377، ج14: 21563(. راغــب اصفهانــی در تعریــف مفهــوم 
ــان  ــه می ــورت رودررو و ب ــه ص ــرف ب ــن دو ط ــوی بی ــی گفت وگ ــره یعن ــد: مناظ ــره می نویس مناظ
آوردن هــر آنچــه بــه آن معتقــد اســت)راغب اصفهانــی، 1418ق: 816(. در اصطــالح 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، 1362: 8(. 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 می توانــد در حــد تــوان خویــش بــا اســتفاده از مســلمات پذیرفتــه 
شــده از ســوی دو طــرف، بــرای اثبــات و دفــاع از مطلــوب خویــش تــالش نمایــد و دلیل اقامــه کرده 

تــا جایــی کــه قابــل نقــص نباشــد)مظفر، 1376، ج2: 201(.

ــر  ــه ای و ب ــن، ترجم ــم گرفت ــردن، تصمی ــر ک ــی آزاد فک ــی یعن ــی: آزاد اندیش 1-2. آزاد اندیش
ــر تلقیــن دنبــال بلندگوهــای غــرب حرکــت نکردن)خامنــه ای، 1382/08/15( و از هیاهــو و  اث
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  
ــی و  ــان فرهنگ ــک جری ــود ی ــای وج ــه معن ــی ب ــکار،1383: 143(. در کل آزاد اندیش دارد)برنج
فضــای فکــری ســالم و آزادی اســت کــه در آن بتــوان بــه محرک هــای تولیــد علــم در حــوزۀ دانــش 

ــینی،1392: 13(. ــت یافت)حس دس

1-3. کرســی آزاد اندیشــی: اصطالحــی جدیــد اســت کــه در طــی چنــد ســال اخیــر در کشــور 
ایــران بــه شــکل  رســمی مطــرح شــده و در راســتای تقویــت و نهادینه ســازی فضــای عقالیــی و نیــز 
لــزوم آزادی اندیشــه و بیــان اســتفاده می شــود. اولیــن مفهومــی کــه از ایــن اصطــالح بــه ذهــن 
متبــادر می شــود اشــاره بــه نوعــی گفت وگــوی خــاص اســت)مرتضوی و دیگــران،1392: 2( کــه 

ایــن کرســی های آزاد اندیشــی در چنــد قالــب اجرایــی اســت:

_کرسی مناظره

_کرسی نقد و نظر

_کرســی پرســش و پاســخ به شــبهات )آیین نامه تشــکیل کرســی های آزاد اندیشــی در دانشگاه ها، 
.)2 :1393
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2. جایگاه و اهمیت مناظره در اسالم

مناظــره در قــرآن از جایــگاه و اهمیــت فراوانــی برخــوردار اســت؛ چــرا کــه قــرآن از مناظره هــای 
ــر  ــان و ... پــرده ب ــا مســیحیان نجــران، یهودی انبیــای الهــی چــون نــوح، ابراهیــم و محمــدn ب

ــد. ــوت می فرمای ــن دع ــدال أحس ــه ج ــان های آگاه را ب ــی دارد و انس م

ــَك ُهــَو  ْحَســُن ِإنَّ َربَّ
َ
ِتــی ِهــَی أ ــِة اْلَحَســَنِه َو َجاِدْلُهــْم ِبالَّ ــَك ِباْلِحْکَمــِة َواْلَمْوِعَظَ »اْدُع ِإَلــی َســِبیِل َربِّ

ْعَلــُم ِباْلُمْهَتِدیَن«)نحــل، 12۵(؛ بــا حکمــت و انــدرز نیکــو بــه 
َ
ْعَلــُم ِبَمــْن َضــلَّ َعــْن َســِبیِلِه َو ُهــَو أ

َ
أ

راه پــروردگارت دعــوت کــن و بــا آنــان بــه شــیوه  ای کــه نیکوتــر اســت مجادلــه نمــای در حقیقــت 
پــروردگار تــو بــه ]حــال[ کســی کــه از راه او منحــرف شــده داناتــر و او بــه ]حــال[ راه یافتــگان داناتــر 

اســت. 

از این رو با توجه به این آیه، اصول صحیح مناظره چنین برداشت می شود:

1. هدف مناظره باید روشن و واضح باشد.

2. مناظره باید توأم با حکمت و اندرز نیکو باشد.

3. هدف از مناظره باید تحقق اهداف الهی باشد نه تفکر بیرون کردن رقیب از مناظره.

4. در مناظره نباید سخنانی بر زبان بیاوریم که بدون دلیل کسی را آزرده خاطر گردانیم.

بــدون تردیــد در هیــچ آیینــی بــه انــدازه اســالم، آزادی اندیشــه و ابــراز عقیــده وجــود نداشــته تــا 
در پرتــو آن، مخالفــان بتواننــد حتــی پیــش رهبــران آن آییــن، اظهــار عقیــده و گفت وگــو کننــد و در 
قبــول یــا رد آنچــه می شــنوند، آزاد باشــند)محمدی ری شــهری،1383: 11(. از ایــن رو اســالم بــه 
ِتــی  ْهــَل اْلِکَتــاِب ِإالَّ ِبالَّ

َ
مســئله »جــدال أحســن« توجــه خاصــی دارد و مــی فرمایــد: » َواَل ُتَجاِدُلــوا أ

ْحَســُن «)عنکبــوت، 48(؛ بــا اهــل کتــاب )یهــود و انصــاری( جــز بــه طریقــی کــه نیکوتــر 
َ
ِهــَی أ

ــه نکنید.  اســت مجادل

ــرد  ــی کارک ــدال( هنگام ــو )ج ــه گفت وگ ــود ک ــتنباط می ش ــه  اس ــن نکت ــریفه ای ــه ش ــن آی از ای
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موثــری خواهــد داشــت کــه حــق و عدالــت در بهتریــن شــیوه بــه کار گرفتــه شــود و از هــر گونــه 
ــت و  ــر عقالنی ــی ب ــد مبتن ــره بای ــع مناظ ــد. در واق ــی باش ــی خال ــب، خالف گوی ــن، تخری توهی
شناســایی حقیقــت باشــد؛ زیــرا هــدف از مناظــرات در تمــام ســطوح، بایــد تبییــن حقایــق باشــد. 
چیــزی کــه در نظام هــای غربــی یــا  مشــاهده نمی شــود یــا کمتــر شــاهد آن هســتیم و حــال آن 
کــه در نظــام جمهــوری اســالمی 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.

3. آداب و شرایط مناظره مطلوب با تکیه بر سیرۀ رضوی

پیداســت کــه پیامبــران و ائمــه اطهــارb در مقابــل عقایــد نادرســت مــردم زمانــه خویش، دســت 
بــه انجــام مناظــره زده اند که شــیخ طبرســی در کتــاب اإلحتجاج خــود مــوارد بســیاری از مناظرات 
ــه  ــه محاج ــان ب ــراد قوم ش ــا اف ــی ب ــای اله ــت انبی ــوان گف ــن رو می ت ــت. از ای ــرده اس ــل ک را نق
پرداختــه و ســعی در اثبــات عقایــد صحیــح داشــته اند تــا حــدی کــه قــرآن در ســوره های مختلفــی1  
از ایــن اقــدام صریــح پیامبــران پــرده برداشــته و مناظــره را روشــی بــرای اعــالن عقایــد دو طــرف و 
اثبــات آرای صحیــح اعــالم کــرده و در بــاب بهتریــن شــیوه در گفت وگــو و جــدال، از نــوع جــدال 
ــل آن، از جــدال غیرأحســن)عنکبوت،46(  ــاد کــرده) نحــل،125( و در نقطــۀ مقاب ــه أحســن ی ب
نــام بــرده اســت. پیامبــر اکــرم n نیــز کــه رهــرو واقعــی طریــق الهــی اســت، در زمــان خویــش بــا 
یهودیــان و بــه ویــژه مســیحیان نجــران در بــاب پســرخداوند نبــودن عیســی g و اثبات نبــوت وی 

بــه بحــث پرداختنــد کــه زمینه ســاز ماجــرای مباهلــه )آل عمــران، 59-61( شــد.

ائمــۀ معصومیــن b کــه ادامــه دهنــدۀ طریــق پیامبر خاتــم بــوده اند همــواره با برپایی جلســات 

1. آیاتــی کــه بــه مناظــرۀ انبیــای الهــی اشــاره کــرده انــد عبــارت اســت از: بقــره ، 258: اشــاره بــه محاجــۀ ابراهیــم g بــا نمــرود 
ــان  ــا زی ــدم ســود ی ــر ع ــا مشــرکان ب ــم g ب ــرب(، ) شــعراء ، 72 و 73: محاجــۀ ابراهی ــرون آوردن خورشــید از مغ ــاب بی در ب
رســانی بــت هــا (، ) هــود ، 62 - 64 و شــعراء ، 153 -  156 و نمــل ، 46 و 47: محاجــۀ حضــرت صالــح g بــا قومــش بــر ســر 
ناقــه(، )یــس ، 77 - 79: گفت وگــوی پیامبراکــرم n بــا یکــی از مشــرکان بــر ســر زنــده کــردن مــردگان از طریــق اســتخوان های 

.g در بــاب بنــده بــودن عیســی n پوســیده شــان (، )آل عمــران ، 59 - 61: گفت وگــوی مســیحیان نجــران بــا پیامبراکــرم
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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 داشــته اندکه در ســیرۀ عملــی امامــان شــیعه می تــوان بــه 
مناظــرات مهــم عصــر امــام باقــر g مناظــرۀ 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 
ــا  ــان ب ــرات ایش ــه مناظ ــز ک ــادق g نی ــام ص ــی، 1403ق،ج2: 323( و ام ــش برند)طبرس از پی
زندیقــان، رهبــران معتزلــه و زیدیــه ادامــه داشــته تــا امــام صــادق g اصــول و مبانــی حقیقــی 
اســالم را بشناســاند)همان،ج2: 385( و ایــن امــر تــا عصــر امــام رضــا و امــام جــواد g بــه علــت 
جــو علمــی حاکــم از ســوی معتزلــه بــر دســتگاه خالفــت عباســی و حمایت خلفــا از آن، گســترش 
یافــت و امــام رضــاg بــا برپایــی جلســات مناظــره، توانســتند تحــول فکــری و علمــی در خطــه 
خراســان بــه ویــژه شــهر مــرو، ایجــاد کننــد )خواجــه ســروی و حســینی، 1393: 98و99؛ اکبری، 
1392: 145-149(. ایشــان در برخوردهــای عالمانــه و مناظره هــای خــود بــا صاحبــان ادیــان و 
فــرق از همــه شــرایط مناظــره بــرای دفــاع از حقانیت شــیعه بهــره می بردنــد. از ایــن رو مناظره های 
امــام رضــاg نهضــت علمــی و کالمــی را رونــق بخشــیده بــود و اعتــراف اندیشــمندان در مقابــل 
اســتدالل ها و حجت هــای امــام خــود نمایانگــر قابلیــت اندیشــه های شــیعی در فضــای رقابــت و 
مجادله هــای علمــی و منطقــی بــوده اســت)اکبری،1392: 148(؛ بنابرایــن رعایــت آداب مناظره 
ــه مســتندات تاریخــی و  ــا توجــه ب ــه کار رفتــه بســیار ضــروری اســت. ب کــه در فرهنــگ رضــوی ب

روایــی، شــاخص ترین ویژگی هــا و آداب مناظــره مطلــوب عبــارت اســت از:

3-1. اثبات حق و حق جویی

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، 
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1374: 503(. بنابرایــن 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)همــان: 507؛ حســینی میرصفــی، 1384: 54(. 

ــت دارد  ــدری اهمی ــه ق ــی ب ــق و حق جوی ــات ح ــوی، اثب ــگ رض ــات، در فرهن ــن توصیف ــا ای ب
ــر امــت خــود  ــز پــس از مرگــم ب ــد »از ســه چی ــه نقــل از رســول اکــرمn می فرمای کــه ایشــان  ب
ترســانم: گمراهــی پــس از هدایــت یافتگــی و شــناخت حــق از باطــل و فتنه هــای گمــراه کننــده 
و شــکم بارگی و زیــاده روی در لــذات جنســی«)علی بــن موســی،140۶ق: 44؛ ابــن بابویــه، 
ــر  1378ق، ج2: 29؛ مجلســی، 1403ق،ج22: 451(. از ایــن رو مناظره هــای امــام رضــاg ب
ایــن اصــل اســتوار بــود و در صورتــی کــه طــرف مقابــل حــرف حقــی می زدنــد ایشــان آن را قبــول 
می کردنــد؛ نکتــه ای کــه در کرســی های 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 

ــلیمانی، 1397: 199(. ــی و س ــی می رود)رحیم ــق گرای و ح

3-2. حاکم کردن فضای نقد در مناظرات

 از دیگــر اصــول مطلــوب مناظــره در فرهنــگ رضوی، حاکم شــدن فضای نقد در مناظره هاســت. 
امــری کــه عــالوه بــر فراهــم شــدن فضــای نقــد مخاطــب، باعــث می شــود تحمــل قــول مخالــف را 
داشــته باشــیم؛ بــه ایــن معنــی کــه نگاه مــان 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 رضــاg بــه وفــور دیــده مــی شــود. از این رو 
امــام در مناظره هــای خــود، هرگــز حالــت تهاجمــی نگرفتنــد؛ بلکــه بــه طــرف مقابــل خــود اجــازه 
می دادنــد تــا حتــی هــر ســؤالی هــم دارنــد بپرســند. در یکــی از مناظراتــی کــه امــام رضــاg بــا 
جاثلیــق داشــتند، جاثلیــق در خطــاب بــه امــام گفت:»مطلبــی را کــه از انجیــل برایــم روشــن شــد 
انــکار نمی کنــم بلکــه بــدان اذعــان دارم.« در همیــن حیــن امــام خطــاب بــا حاضــران فرمودنــد که 
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»شــاهد اقــرار او باشــید«)ابن بابویــه، 1398ق: 421؛ مجلســی، 1403ق،ج10: 302( یــا اینکــه 
هنگامــی کــه امــام بــه جاثلیــق فرمودنــد هــر ســوالی داری بپــرس. جاثلیــق بــا جســارت پاســخ 
داد کــه »می پرســم ولــی هیــچ دلیلــی از تــو نمی پذیــرم؛ 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 بابویــه، 1398ق: 427؛ طبرســی، 
ــود  ــوش ش ــد فرام ــه نبای ــک نکت ــه ی ــی، 1403ق،ج10: 307(. البت 1403ق،ج2: 421؛ مجلس
کــه توجــه بــه فضــای نقــد و ضــرورت آزاد اندیشــی بــه معنــی درهــم شکســتن بنیان هــای اصیــل 
نیســت. چنانکــه رهبــر معظــم انقــالب در دیــدار اعضــای انجمــن اهل قلــم در ایــن بــاره فرمودند: 
»اگــر بخواهیــم در زمینــۀ گســترش و توســعه واقعــِی فرهنــگ و اندیشــه و علــم حقیقتــًا کار کنیــم، 
احتیــاج داریــم بــه این کــه از مواهــب خــدادادی و در درجــه اّول آزاد اندیشــی اســتفاده کنیــم. آزاد 
اندیشــی در جامعــۀ مــا یــک شــعار مظلــوم اســت. تــا گفتــه می شــود آزاد اندیشــی، عــّده ای فــوری 
خیــال می کننــد کــه بناســت همــه بنیان هــای اصیــل در هــم شکســته شــود و آن هــا چــون بــه آن 
بنیان هــا دلبســته اند، می ترســند. عــّده ای دیگــر هــم تلّقــی می کننــد کــه بــا آزاد اندیشــی بایــد 
ایــن بنیان هــا شکســته شــود. هــر دو گــروه بــه آزاد اندیشــی کــه شــرِط الزم بــرای رشــد فرهنــگ و 

علــم اســت، ظلــم می کننــد. مــا بــه آزاد اندیشــی احتیــاج داریم«)خامنــه ای، ۸1/11/7 (.

3-3. حاکمیت 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 بهره گیــری از شــیوه های 
اســتداللی و منطقــی آگاهــی داشــته باشــد)رحیمی و ســلیمانی، 1397: 200و201(. از ایــن رو 
ــق اســتدالل منطقــی و براســاس اشــتراک های  ــا اهــل کتــاب از طری ــده می شــود کــه امــام ب دی
دینــی بــه رفــع اشــکال ها و اثبــات حقانیــت اســالم می پرداختنــد؛ زیــرا بــدون تعقــل نمی تــوان 

تناقض هــای بیــن ادیــان را رفــع کرد)قرشــی، 1382: 72(.
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ــل از نظــر عقلــی، اســتدالل هــای ایشــان را  ــا طــرف مقاب ــود ت بــی شــک امــام در پــی آن ب
قبــول کننــد. بــه عنــوان نمونــه امــام رضــاg خطــاب به مأمــون کــه اصرار بــر خالفت داشــت، 
می فرماینــد»... اگرخالفــت حــق توســت و خداونــد آن را بــرای تــو مقررکــرده اســت؛ بنابرایــن 
ــو پوشــانیده از خــود دور  ــر ت ــد ب ــع کنــی و لباســی کــه خداون ــز نیســت خــود را از آن خل جای
کنــی و بــر دیگــری بپوشــانی و اگــر چنانچــه خالفــت حــق تــو نیســت، حــق نــداری آن را بــه 
دیگــری واگــذار کنی«)ابــن بابویــه، 1376: 69؛ فتــال نیشــابوری، 1375، ج1: 223؛ ابــن 
شهرآشــوب، 1379ق،ج4: 263(. آنچــه هویداســت آن اســت کــه امــام همیشــه پاســخ های 
طــرف مقابــل خــود را بــا کمــال آرامــی می دادنــد. در واقــع روش امــام ایــن گونــه بــود کــه پــس 
از دادن پاســخ بــه خصــم، راه جــواب را بــر او نمی بنــدد، بلکــه او را در طریــق بحــث و گفت وگــو 
آزاد می گــذارد 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 می بینــد. در ایــن وقــت اســت کــه ناچــار بــه راهــی 
کــه امــام می خواهــد او بــدان رهنمــون شــود، بــاز می گــردد و ایــن پــس از آن خواهــد بــود کــه 
ــدان تــن داده باشــد)فضل اللــه،1382: 215(. قابــل ذکــر اســت کــه  مطلــب را پذیرفتــه و ب
ــا اهــل کتــاب هــم از طریــق اســتدالل های  ــد ب ــه مقتضیــات عصــر خــود بای ــا توجــه ب امــام ب
ــد  ــا بتوانن ــد ت ــوع می کردن ــع و رج ــات را رف ــی ابهام ــتراکات دین ــاس اش ــر اس ــم ب ــی و ه عقل
حقانیــت اســالم نــاب را بــه اثبــات برســانند. چنانکــه هنگامــی کــه ابــن ســکیت از امــام رضــا
g پرســید: امــروز حجــت خــدا بــر جهانیــان کیســت؟ امــام رضــاg فرمودنــد: عقــل حجــت 
او بــه آفریــدگان اســت؛ زیــرا آن کســی کــه نســبت بــه خــدای متعــال صــادق اســت بــه مــدد 
ــز  ــد نی ــب می کن ــد را تکذی ــه خداون ــی ک ــد و کس ــق می نمای ــناخته تصدی ــد را ش ــل خداون عق
بــا وجــود برخــورداری از معرفــت او را تکذیــب کــرده اســت«)کلینی، 1407ق،ج1: 25؛ ابــن 
شــعبه حرانــی، 1404ق، 450(.  بنابرایــن بهره گیــری از عقــل و منطــق بــه جــای تعصــب در 
ــه  ــتلزم س ــترک مس ــم مش ــاد فه ــرای ایج ــری آن ب ــه کارگی ــد ب ــاg و رون ــام رض ــرات ام مناظ
ــا  ــراه شــدن ب ــردن، هم ــوال ک ــه س ــوت ب ــت از: دع ــارت اس ــه عب ــت ک ــم اس ــیار مه ــل بس اص
ــمی  ــه می شود)هاش ــری مواج ــت فک ــا بن بس ــه ب ــی ک ــب در مواقع ــت مخاط ــب و هدای مخاط
اردکانــی و میرشــاه جعفــری، 13۸7: 20(. بــی تردیــد بــا توجــه بــه ایــن توضیحــات می تــوان 
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 ،gاهــداف کرســی های آزاد اندیشــی را بــا تاســی بــه آداب عقل گرایــی مناظره هــای امــام رضــا
ایــن گونــه بیــان کــرد کــه اگــر براســاس عقالنیت مــداری و بــه دور از تعصبــات ملیتــی، بحــث 

صــورت پذیــرد حداکثــر کارایــی را خواهــد داشــت.

3-4. رعایت اصل مدارا همراه با رعایت ادب و احترام متقابل 

رعایــت اصــل مــدارا همــراه بــا رعایــت ادب و احتــرام متقابــل در گفت وگــو از مهم تریــن اصــول 
ــا  ــود ت ــاز آن می ش ــرا زمینه س ــدق، 1396: 20(؛ زی ــت)روحی برن ــوی اس ــیرۀ رض ــره در س مناظ
طــرف مقابــل در برابــر هــر حــرف و عقیــده ای موضــع نگیــرد؛ بلکــه فرصــت بــرای پذیــرش نظــر 
ــی و  ــرت موس ــه حض ــاب ب ــم خط ــروردگار عال ــرآن، پ ــه در ق ــود. چنانک ــم ش ــکار فراه ــادل اف و تب
ــُر  ــُه َیَتَذکَّ نــًا َلَعلَّ هــارون طــرز برخــورد مؤثــر بــا فرعــون را چنیــن قــرار می دهــد: »َفُقــوال َلــُه َقــْواًل َلیِّ
ْو َیْخشــی «)طه،44(؛ بــرای ایــن کــه بتوانیــد در او نفــوذ کنیــد و اثــر بگذاریــد بــا ســخن نــرم بــا او 

َ
أ

ســخن بگوییــد، شــاید متذکــر شــود یــا از خــدا بترســد. ذکــر ایــن نکتــه ضــروری بــه نظــر می رســد 
ــه معنــی دســت کشــیدن از حــق و حقــوق خــود نیســت؛ بلکــه مــدارا یعنــی  کــه اصــل مــدارا ب
حق گویــی 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 درشــت خویی، مســخره کردن 

و... همــراه نباشد)حســینی همدانــی،1404ق،ج12: 356(.

در ســیرۀ امــام رضــاg آمــده کــه آن حضــرت، نرمــی و مــدارا را در حــق پیــروان ســایر آیین هــا 
رعایــت می کردنــد. معمــر بــن خــالد می گویــد: »بــه امــام رضاgگفتــم بــرای پــدر و مــادرم دعــا 
 .]nکنــم بــا اینکــه این هــا حــق را نشــناختند]ظاهرًا در اینجــا حــق یعنــی امامــان و آل پیامبــر
امــام فرمــود: بــه آن هــا دعــا کــن و صدقــه بــرای آن هــا بــده و اگــر در قیــد دنیــا هســتند و حــق 
ــت  ــا رحم ــرا ب ــد م ــود: خداون ــداn فرم ــول خ ــرا رس ــن؛ زی ــدارا ک ــا م ــا آن ه ــند، ب را نمی شناس
ــی، 1385ق:  ــی، 1407ق، ج2: 159؛ طبرس ــتی و نامهربانی«)کلین ــا درش ــه ب ــود ن ــوث نم مبع
159؛ مجلســی، 1403ق،ج71: 47(. بنابرایــن رعایــت اصــل ادب کــه همــان احتــرام بــه طــرف 
ــه  ــی اجــرا شــده و آن حضــرت هیــچ گاه در مناظره هــا، ب ــه خوب ــام ب ــل اســت، در ســیرۀ ام مقاب
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فــرد مقابــل حملــه نمی کردنــد بلکــه کمــال ادب را رعایــت می کردنــد. بــه عنــوان نمونــه، در یکــی 
ــا عمــران صابــی برگــزار شــد و باعــث مســلمان شــدن عمــران صابــی  از مناظره هــای امــام کــه ب
شــد، آن بــود کــه امــام در نهایــت احتــرام و ادب بــا وی برخــورد کــرده و عــالوه بــر تکریــم جایــگاه 
ایشــان بــه عنــوان یــک عالــم دینــی، جامــه و ده هــزار درهــم بــه او دادند)ابــن بابویــه، 1398ق: 
440؛ مجلســی، 1403ق،ج10: 317(. از ایــن رو رعایــت ایــن اصــل، یــک اصــل اساســی الزم در 
برگــزاری کرســی های آزاد اندیشــی اســت؛ چــرا کــه رعایــت ادب و احتــرام در طــرز گفتــار و رفتــار 
از اصــول اخالقــی مناظره هاســت و از مولفه هــای 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.      

3-5. داشتن اخالص و رعایت اصل انصاف 

از دیگــر اصــول مناظــره در فرهنــگ رضــوی، آن اســت کــه فــرد مناظــره کننــده بایــد در نهایــت 
اخــالص و روشــنگری در جهــت اعتــالی 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 نمی توانــد و نبایــد نظــم فکــری و اجتماعــی جامعــه را نیــز بــه خاطــر اندیشــه خــود 
برهــم بزند)برنجــکار، 1383: 151(. بنابرایــن امــام بــه عنــوان الگــو و راهبــر مســلمانان، در طــول 
مناظــرات از اعمــال غــرض ورزی 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 نمی کــردی، مــن ســؤال مطــرح نمی کــردم ... امــام رضــا 
g فرمودنــد: ســؤال کــن، امــا اعتــدال را از دســت مــده و از کلمــات نامــوزون و انحــراف از اصــل 
انصــاف بپرهیز)ابــن بابویــه، 1378ق، ج1: 183؛طبرســی، 1403ق،ج2: 402(. گفتنــی اســت 
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ــرک تعصــب و غــرض ورزی  ــه ت ــد؛ بلکــه دیگــران را ب ــه تنهــا از تعصــب دوری می کردن کــه امــام ن
وامی داشــتند 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 
می دهــم 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،ج2: 425؛مجلســی، 1403ق،ج49: 176(. بــی شــک بنابــر فرهنــگ رضــوی داشــتن 
اخــالص و رعایــت اصــل انصــاف، بــر تمــام مناظــره کننــدگان عصــر حاضــر فــرض اســت تــا شــیوۀ 
امــام رضــا g را ســرلوحۀ کار خــود قــرار دهنــد و بــرای کرســی های آزاد اندیشــی بــه کار گیرنــد و 
از هــر گونــه افــراط و تفریــط کــه موجــب خــروج ایــن کرســی هــا بــه بحــث هــای فرعــی و بیهــوده 

می شــود، پرهیــز نماینــد.

3-6. مجتهد و صاحب نظر بودن فرد مناظره گر 

از دیگــر اصــول مهــم مناظــره مطلــوب در ســیرۀ امــام رضــا g کــه الزم اســت فــرد مناظره گــر 
داشــته باشــد، آن اســت کــه مناظــره کننــده مجتهــد )متبحــر در بحــث( و صاحــب نظــر در مســئله 
باشد)حســینی میرصفــی،1384: 23(.  بنابرایــن کســی کــه در مســائل دینــی مناظــره می کنــد، 
بایــد در آن موضــوع مجتهــد یــا متّبحــر باشــد وگرنــه بایــد بــه رأی و فتوای طــرف مقابل عمــل کند، 
در ایــن صــورت نمی توانــد بــا چنیــن کســی کــه از او تقلیــد می کنــد 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 متبّحــر و کارشــناس باشــد؛ بنابرایــن بــدون تخصــص در 
یــک موضــوع مناظــره، عمــل لغــوی انجــام می گیــرد که مــورد قبــول عقل ســلیم نیست)شــریعتی 

ســبزواری، 1389: 78(.

ــدر در  ــام آن ق ــه ام ــرا ک ــت؛ چ ــهود اس ــی مش ــه خوب ــل ب ــن اص ــا g، ای ــام رض ــیرۀ ام در س
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 
می فرمایــد: »هنگامــی کــه اســتدالالت مــرا در برابــر اهــل تــورات بــه توراتشــان بشــنود و در برابــر 
اهــل انجیــل بــه انجیل شــان 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 
ــه  ــه لغاتشــان. آری، هنگامــی کــه دلیــل هــر گروهــی را جداگان پیــروان مکتــب هــای مختلــف ب
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 
ــه، 1378ق،ج1: 156؛  ــد متعــال عظیــم نیســت«)ابن بابوی ــه خداون ــاه و قــوه ای جــز ب هیــچ پن
ــن  ــه مت ــه ب ــا توج ــن ب ــی، 1403ق، ج10: 301(؛ بنابرای ــی، 1403ق،ج2: 416؛ مجلس طبرس
ــان، مشــاهده می شــود کــه ســلیمان مــروزی، عمــران  ــزرگان ادی ــا ب مناظره هــای موجــود امــام ب
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.

3-7. مناظره با افراد دارای استقالل علمی

ــه دارای  ــت ک ــانی اس ــا کس ــره ب ــام، مناظ ــیرۀ ام ــوب در س ــره مطل ــات مناظ ــر خصوصی از دیگ
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 
ــر  ــن رو اگ ــی،1388: 122(. از ای ــان می گردد)محدث ــق کتم ــه ح ــه و در نتیج ــج یافت ــروز و تروی پی
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 
اکبــر بــزرگ زرتشــتیان، ســلیمان مــروزی از متکلمــان بزرگ خطه خراســان، نســطاس رومی و ســایر 

متکلمیــن بنــام بودند)ابــن شهرآشــوب، 1379ق،ج4: 351؛مجلســی، 1403ق،ج10: 299(.
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3-8. کسب آمادگی بدنی برای مناظره

ــارت  ــه عب ــا ب ــره ی ــام مناظ ــرای انج ــی ب ــب آمادگ ــوب، کس ــره مطل ــول مناظ ــر از اص ــی دیگ یک
ــدن ســیرۀ  ــا دی ــراد ب ــرای آمــاده شــدن در مناظــره اســت؛ چراکــه اف ــرد ب بهتــر، ســیره عملــی ف
عملــی حضــرت، بــه طــرز باورنکردنــی تحــت تأثیــر قــرار گرفتــه و متحــول می شــدند و نگــرش و 
افــکار جدیــدی در آن هــا بــه وجــود می آمــد.  بــرای نمونــه بــه نقــل از محمدبــن حســن نوفلــی، 
در ســیرۀ عملــی امــام رضــا g قبــل از رفتــن بــه مجالــس مناظــره آمــده اســت کــه امــام ابتــدا 
وضــو بــرای نمــاز می گرفــت و مقــداری شــربت ســویق )نوعــی خوراکــی از قبیــل آش یــا حلیــم( 
میــل فرمــوده و قــدری نیــز بــه مــا می دادنــد، آن گاه همــه خــارج شــده نــزد مأمــون رســیدیم  )ابــن 
بابویــه، 1378ق،ج1: 156؛مجلســی، 1403ق، ج63: 279(. ایــن 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، می توانــد 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 می دهــد کــه می توانــد مناظــره 

ــد. ــر نمای را اثربخش ت

g4. آفات مناظرۀ نادرست و راهکارهای دوری از آن در سیرۀ امام رضا

پــس از ذکــر اصــول و شــاخص های مهــم مناظــره مطلــوب در فرهنــگ رضــوی، الزم اســت ذکــر 
شــود کــه متأســفانه در برخــی مــوارد آفاتــی متوجــه مناظــره کننــدگان می شــود کــه از کیفیــت و 
کمیــت کار کاســته و در نتیجــه از چارچــوب عقالنــی آن و ضوابــط آداب و اخــالق خــارج می شــود. 
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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4-1. ذکر نکردن منبع و ضعف مستندگویی

از بزرگ تریــن آفــات مناظــره، ذکــر نکــردن منبــع و ضعــف مســتندگویی و بــه عبــارت دقیق تــر، 
مناظــره بــدون داشــتن منابــع معتبــر و قابــل قبــول از ســوی طرفیــن اســت؛ زیــرا موجــب خــروج 
ــن  ــر طرفی ــن اگ ــد. لیک ــش می آی ــیه ای پی ــائل حاش ــود و مس ــت می ش ــیر درس ــره از مس مناظ
گفت وگــو 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 
ــی های آزاد  ــکالت کرس ــه از مش ــرد ک ــان ک ــوان بی ــان می ت ــا اطمین ــن رو ب ــد. از ای ــاد نمی کن ایج
اندیشــی نبــود یکپارچگــی در مناظرات اســت و هرکســی با هــر واژگان و روشــی در مناظره شــرکت 
می کنــد. در صورتــی کــه امــام در مناظــرات بــه زبــان مخاطــب صحبــت می کــرد و حتــی بــا اهــل 
کتــاب بــا کتــاب آنــان و در نهایــت اســتناد بــه کتــب قابــل قبولشــان یعنــی تــورات و انجیــل مناظره 
نمود)محمــودی و دیگــران، 1394: 169و170؛ روحــی برنــدق، 1396: 22(. بنابرایــن ایــن نــوع 
ــا  ــا اطالعــات کافــی ب ــی باشــد کــه ب ــرای گفت وگوهــای بیــن ادیان ــی ب ــد الگوی مناظــره می توان
یکدیگــر گفت وگــو کنیــم و بــر داده هــا و اطالعــات ناقصــی کــه از منابــع غیــر معتبــر بــه دســت 

می آیــد، اکتفــا نکنیــم.

4-2.  تکبر و خود بزرگ بینی

از دیگــر آفــات مناظــره، پیــروی از هــوای نفــس و تکبــر و خــود بزرگ بینــی اســت؛ بنابرایــن در 
مناظــره الزم اســت طرف هــای درگیــر ســعی کننــد غــرور و تکبــر خــود را درمــان نماینــد یــا حداقل 
مخفــی نگــه دارنــد و در گفت وگــو بــه کار نبرنــد و متواضعانه صحبت کننــد وگرنه مناظره بــه منازعه 
تبدیــل خواهــد شــد و بیننــدگان و شــنوندگان هــم چنیــن مناظــره ای را بــر نمی تابند)شــریعتی 

ســبزواری، 1389: 93(.

امــام رضــا g نیــز در گفت وگــوی خــود بــا حاجــب مأمــون، بــر پیــروی نکــردن از هــوای نفــس 
ــد.  ــخن می ران ــت، س ــش اس ــح و اثربخ ــوی صحی ــره و گفت وگ ــت مناظ ــه آف ــی ک ــر بین و خودبرت
آنجــا کــه حاجــب مامــون )حمیــد بــن مهــران( از مامــون مــی خواهــد تــا جلســه مناظــره ای بــا امام 
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داشــته باشــد تــا بــا ایــن کار بگویــد کــه آن حضــرت شایســتگی حــق والیت عهــدی را نــدارد. در این 
جلســه حاجــب ابتــدا معجــزه بــودن بــارش بــاران بــه وســیله امــام در پــی نمــاز بــاران را رد می کنــد 
ــد:  ــام می گوی ــه ام ــت. وی ب ــده اس ــی آم ــور طبیع ــه ط ــاران ب ــت و ب ــاران اس ــل ب ــد فص و می گوی
مــردم ایــن حــرف را پشــت ســر تــو می زننــد تــو نبایــد اجــازه بدهــی کــه دروغگویــان ایــن ســخنان 
را دربــاره تــو انتشــار دهنــد. امــام فرمــود: » مــن مــردم را از گفت وگــو دربــاره نعمت هــای پــروردگار 
منــع نمی کنــم و هرگــز دنبــال هــوا و هــوس نبوده ام«)ابــن بابویــه، 1378ق،ج2: 171؛مجلســی، 
ــل ذکــر اســت کــه احاطــه علمــی امــام رضــا g باعــث  1403ق، ج49: 184(. همچنیــن قاب
نمی شــد کــه حــس خــود بزرگ بینــی پیــدا کننــد و کالم مخاطــب خــود را قطــع نماینــد؛ بلکــه 
ــا مخاطبــان و حضــار در جلســه را مجــذوب  ــد ت ــا روش هایــی مناظــره را ادامــه می دادن ایشــان ب
اســالم نماینــد. بــه عنــوان نمونــه در مناظــره امــام بــا عمــران صابــی اســت کــه امــام می فرماینــد: 
»او می گویــد موجــود شــو و آن شــیء نیــز بــه خواســت و اراده الهــی موجــود می شــود و هیــچ چیــز 
از مخلوقاتــش از چیــز دیگــری بــه او نزدیک تــر نیســت و هیــچ چیــز نیــز از چیــز دیگــر از او دورتــر 
نیســت. آیــا فهمیدی؟گفــت: بلــه ســرورم! فهمیــدم و گواهــی می دهــم کــه خداونــد تعالــی همان 
گونــه اســت کــه توضیــح دادی و بــه یکتایــی وصفــش نمــودی و گواهــی می دهــم کــه محمــد بنــده 
اوســت کــه بــه نــور هدایــت و دیــن حــق مبعــوث شــده اســت؛ آن گاه رو بــه قبلــه به ســجده افتــاد و 

اســالم آورد«)ابــن بابویــه، 1398ق: 440؛ مجلســی، 1403ق،ج10: 317(. 

4-3.  غلبه تندخویی بر نرم خویی

یکــی دیگــر از آفــات مناظــره نادرســت، غلبــه خشــم و غضــب )تندخویــی( بــر نرم خویــی در افراد 
اســت. در مناظــرات ممکــن اســت طــرف مقابــل در صــدد تحریــک برآیــد تــا مناظــره را بــه جنجال 
ــه ناحــق اجــازه  ــه حــق و چــه ب بکشــاند. بنابرایــن مناظــره کننــده تحــت هیــچ شــرایطی چــه ب
نــدارد خشــمگین شــود؛ چــرا کــه خشــم و غضــب آفــت مناظــره اســت و فضــای حاکــم بــر مناظــره 
ــت  ــه شکس ــو را ب ــره و گفت وگ ــرانجام مناظ ــاخته و س ــی دور س ــت جوی ــی و حقیق را از خیرخواه
ــود،  ــمگین ش ــرگاه خش ــن ه ــد:» مؤم ــا g  می فرماین ــام رض ــن رو ام ــازد. از ای ــی می س منته
ــه  ــرد و هــرگاه خرســند و راضــی شــود، خشــنودی اش او را ب غضبــش او را از حــق بیــرون نمــی ب
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باطــل نمی کشــاند و هــرگاه قــدرت یابــد، بیــش از حــق خــودش برنمی دارد«)اربلــی، 1381ق، 
ج2: 208؛مجلســی، 1403ق،ج75: 392(. بــدون شــک اگــر صبــر و بردبــاری جایگزین خشــم و 
غضــب شــود، بــا ایــن کار می توانیــم بــه مخاطــب خــود یــادآوری کنیــم نــه تنهــا نظــر مخالــف خود 
را ســرکوب نمی کنیــم؛ بلکــه بــا آغــوش بــاز بــه دنبــال انتقــاد و پیشــنهاد ســازنده هســتیم؛ نکته ای 
اســت کــه بایــد در برگــزاری مناظره هــا و کرســی های آزاد اندیشــی مراعــات شــود؛ چــرا کــه اگــر 
ظرفیــت ســخن مخالــف را در خــود بــاال نبریــم، باعــث می شــود کــه اگــر حــق بــا مــا هــم باشــد 

ســخن مان تاثیــری در طــرف مقابــل نداشــته باشــد.

4-4. جدال غیرأحسن

   هــرگاه در مناظــره بــه جــای گفت وگــوی ســالم بــه روش هــای نادرســت و تخریبــی روی 
بیاوریــم بــه ایــن معنــی اســت کــه از آنچــه قــرآن بــه جــدال احســن تعبیــر می کنــد دور شــده و بــه 
اصطــالح جــدال غیــر احســن کــرده ایــم. حقیقــت ایــن اســت کــه اغلــب بــه جــای گفت وگــوی 
ســالم و ســازنده کــه قــرآن مجیــد از آن بــه »جــدال احســن« یــاد می کنــد، از شــیوه های تخریبــی 
و نامناســب بهــره می بریــم. جــدال احســن یعنــی گفت وگــو بــا مخالفــان بــر اســاس شــیوۀ درســت 
و بــا هــدف روشــن کــردن حقیقــت نــه بیــرون کــردن رقیــب از میــدان و غلبــه بــر او. البتــه عــده ای 
ــی  ــن در حال ــت. ای ــه اس ــه و مجادل ــان مباحث ــی هم ــی های آزاد اندیش ــه کرس ــتند ک ــر آن هس ب
اســت کــه بیــن ایــن دو و شــاخص های آن هــا تفاوت هــای زیــادی وجــود دارد؛ بنابرایــن یکــی از 
شــاخص های مهــم کرســی های آزاد اندیشــی بــا محوریــت مناظــرات امــام رضــا g،گفت وگــوی 

ســالم بــه دور از هرگونــه فشــار اســت.

یکــی از مهم تریــن و موثرتریــن مناظــرات امــام رضــاg مناظــره بــا ســلیمان مــروزی دربــاره بــداء 
اســت. بــداء بــه مفهــوم دگرگونــی و تبدیــل رایــی بــه رای دیگــر اســت)جرجانی، 1406ق: 179(. 
ــی کــه  ــکار  می کنــی در حال ــداء را ان ــه ب ــد: »چگون ــه ســلیمان فرمودن امــام رضــا g خطــاب ب
آیــات فروانــی بــر آن داللــت دارد، از جملــه اوســت کــه آفرینــش را آغــاز می کنــد و دو مرتبــه ایجــاد 
می کنــد و ایجــاد دوبــار برایــش آســان تر اســت.« ســپس امــام رضــا g بــه اســتناد ســخن پیامبــر 
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فرمودنــد: خداونــد بــه یکــی از پیامبــران خویــش وحــی فرمــود که فــالن پادشــاه را آگاه کنــد که در 
فــالن روز او را مــی میرانــم، زمانــی کــه پادشــاه از ایــن امــر مطلــع شــد، بــه دعــا و التمــاس پرداخت 
ــد. ــامان ده ــرا س ــای م ــود و کاره ــزرگ ش ــم ب ــا کودک ــده ت ــت ب ــرا مهل ــروردگار م ــت ای پ و می گف
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 g فرمودنــد: لیلــة القــدر شــبی اســت کــه خداونــد امــر یــک ســال را در آن قطعــی 
می کند)ابــن بابویــه، 1378ق،ج1: 182مجلســی، 1403ق،ج10: 331(. در حالــی کــه مجادلــه 
نیکــو و احســن بهتریــن اخــالق مناظراتــی امــام رضــا g بــود. متاســفانه یکــی از آفــات مناظــره 
در عصــر حاضــر و حتــی در همــان دوران امــام رضــا g مناظــره کننــدگان بــه جــای اینکــه بــه 
اســتدالل های منطقــی و عقلــی روی بیاورنــد بــه جــدل روی می آورنــد آن هــم نــه جــدال احســن 
ــا  ــن ب ــه جــدال غیــر احســن تمایــل پیــدا می کننــد و ای ــاد کــرده اســت بلکــه ب کــه قــرآن از آن ی

اخــالق مناظراتــی حضــرت امــام رضــا g اصــال مطابقــت نــدارد. 

4-5.  جمود 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 
ــن  ــی دی ــه مبان ــادی ب ــرت، اعتق ــل آن حض ــرف مقاب ــر ط ــی اگ ــه حت ــد؛ بلک ــل نمی کردن عم
ــی  ــان کتاب ــب، هم ــه تعص ــه دور از هرگون ــز ب ــت نی ــرn نداش ــرآن و پیامب ــون ق ــالم همچ اس
ــاب  ــان کت ــل را از هم ــت و دلی ــرار داده و حج ــره ق ــای مناظ ــت، مبن ــاور داش ــدان ب ــه او ب را ک
اقامــه می کردنــد تــا طــرف مقابــل نتوانــد آن را انــکار کند)حســینی و دیگــران، 1397: 172؛ 
ابراهیمــی و محمــدی، 1397: 187(. امــری کــه در مناظــره امــام بــا جاثلیــق مشــهود اســت 
و آن حضــرت از کتــاب انجیــل بــرای وی اقامــه دلیــل کرد)ابــن بابویــه، 1398ق: 420؛ 

طبرســی، 1403ق، ج2: 417(.
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4-6. تخریب 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 زمینه ســاز مناظــره ثمربخش اســت؛ لیکن اگر 
بــه جــای اتخــاذ نقــد صحیــح و آوردن اســتدالل منطقــی بــه دنبــال تخریــب شــخصیت مناظره گــر 

باشــیم، مناظــره بــه حاشــیه رانــده می شــود و نتیجــه مطلــوب بــه دســت نمی آیــد.

اگــر بــه مناظــرات امــام رضــا g نگاهــی بیفکنیــم خواهیــم دیــد کــه ایشــان هیــچ گاه  بــه  نـــقد  
شـــخصیت ها  نمی پرداختنــد ، بلکــه روش حضــرت آن بــود کــه فقــط اســتدالل های طــرف مقابــل 
مناظــره را نقــد می کردند)رضــازاده کهنگــی و فارســی نــژاد،1394: 48و49(. بـــه   عـــنوان  نمونــه 
هنــگام مناظــره امــام بـــا جـــاثلیق، وی امـــام  را بــه ناتوانــی علمــی متهــم کــرد؛ امــا امــام هیــچ  گاه 
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 g این 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 می دادنــد. در ایــن کار امــام 
یــک مســئلۀ روان شناســانه وجــود دارد و اینکــه امــام نمی خواســتند مناظــره را از حالــت مباحثــات 
و گفت وگوهــای علمــی بــه دعواهــای شــخصی ســوق دهنــد. ایــن در حالــی اســت کــه  تخریــب 

شــخصیت ها مانــع اصلــی کرســی های آزاد اندیشــی و نظریــه پــردازی اســت.

4-7. استفاده از سخنان ناروا و گفتارهای حرام در مناظره

ــن،  ــل توهی ــت از قبی ــخنان زش ــان آوردن س ــه زب ــوان ب ــت می ت ــره نادرس ــر مناظ ــات دیگ از آف
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 می کنــد 
و در نتیجــه مرتکــب دروغ و افتــرا می گــردد و گاهــی نیــز نمی توانــد زبانــش را حفــظ کنــد و آشــکارا 
بــه او نســبت حماقــت، جهالــت، نادانــی و کــم فهمــی یــا دروغگویــی می دهــد کــه جــز بــی آبرویی 
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و از بیــن بــردن حرمــت هــا نتیجــه دیگــری نــدارد.

در مناظــرات امــام رضــا g دیــده می شــد کــه ایشــان از عبــارات شایســته اســتفاده می کردنــد؛ 
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 می کردنــد. به همین خاطــر در مناظرات 
دیــده می شــد کــه طرف هــای مناظــره پــس از دریافــت پاســخ ســؤال های خــود از طــرف امــام، 
نســبت بــه ایشــان از عبــارت »جعلــت فداک«)ابــن بابویــه، 1378ق، ج1: 155و156و178و181و
182و184و189؛طبرســی، 1403ق،ج2: 402و403و416و425( اســتفاده می کردنــد. ایــن 
عبــارت بــه روشــنی نشــان می دهــد کــه ایشــان چطــور بــا طــرف مقابــل خــود برخــورد می کردنــد 

کــه امــام را ایــن گونــه خطــاب می کردنــد.

 5. راهکارهــای بــه کارگیــری شــیوه عملیاتــی مناظــرات امــام رضــاg در برگــزاری کرســی های 
آزاد اندیشــی در دنیــای امــروز

بــا بررســی آداب و شــرایط و نیــز آفــات مناظــره می تــوان بــا قطعیــت تــام اعــالم کــرد کــه امــام 
رضــا g بــا 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، شــکل گیری 
مکاتــب فقهــی حنبلــی، شــافعی و مالکــی و گســترش شــاخه های مختلــف علــوم طبیعــی و فــَرق

گوناگــون در فضــای نســبتًا بــاِز ایجــاد شــده همــراه بــود، توانســت بــرای اولیــن بــار کرســی های 
ــاب  ــزرگان ارب ــا ب ــره ب ــا مناظ ــان و ب ــه خراس ــالمی در منطق ــت اس ــار خالف ــی را در درب آزاد اندیش
فــرق و مذاهــب پایه گــذاری 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 
ــه فراوانــی نمــاز و روزه نیســت بلکــه عبــادت تفکــر در امــر خــدای  g مــی فرماینــد: عبــادت ب
واالســت)کلینی، 1407ق،ج2: 55؛ مجلســی، 1403ق،ج68: 322( بــه همیــن دلیــل آن 
حضــرت از مناظره هایــی کــه تحــت ضوابــط و شــرایط خــاص برگــزار مــی شــد، بســیار اســتقبال 
می کردنــد. از طرفــی دیگــر امــام رضــا g بــه مثابــه پرچــم دار کرســی هــای آزاد اندیشــی، همواره 
ــا  ــوده و همــواره ســواالت مطــرح شــده را ب در رعایــت شــرایط و ضوابــط جــدال أحســن کوشــا ب
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ــد.  ــه تعصبــی پاســخ می دادن دقــت و بــدون هیــچ گون

قابــل ذکــر اســت کــه در واقعیــت، کرســی های آزاد اندیشــی جلــوۀ نوینــی از مناظــرات اســت و 
علــت اینکــه مناظره هــای امــام رضــا g بــه طــرز شــگفتی در جامعــه اســالمی مطــرح و مــورد 
اســتقبال واقــع شــد، آن اســت کــه ایشــان در مناظــره بــه دنبــال خودنمایــی، تخریــب و تحقیــر 
ــن رو از  ــود. از ای ــت ب ــال حقیق ــف و انتق ــط کش ــان فق ــه هدفش ــد؛ بلک ــل و ... نبودن ــرف مقاب ط
راهکارهــای کاربــردی کــردن مناظــرات در دنیــای امــروز، رواج آزاد اندیشــی و برپایــی کرســی های 
آزاد اندیشــی ضمــن توجــه بــه کرامــت هــای اخالقــی در حیــن انجــام مناظــره اســت؛ بنابرایــن 
مهم تریــن بایســته های بهره گیــری از مناظــرات امــام رضــا g در قالــب کرســی های آزاد 

اندیشــی کــه در دنیــای امــروزی نیــز جــاری گــردد، در مــوارد زیــر دانســت:

1. مهــم تریــن هدفــی کــه در کرســی هــای آزاد اندیشــی امــروزی فــارغ از هرگونه حــزب و گروهی 
بایــد بــه دنبــال آن بــود، رعایــت فرهنــگ و ادب گفت وگــوی ســالم یــا همــان جــدال أحســن بــه 

فرمــودۀ قــرآن کریــم اســت.

2. نترســیدن از شــنیدن ســخن مخالــف؛ همــان گونه کــه امام رضــا g در مناظــرات خود حتی 
دربــاره اساســی ترین گزاره هــای دینــی هــم ترســی بــه خــود راه نمی دادنــد؛ بلکــه بــا دالیــل قــوی 

و متقــن مخالــف خــود را اقنــاع می کردنــد.

3. رویارویــی بــا افــکار گوناگــون؛ چنانکــه کــه امــام رضــا g بــا نحلــه هــا و فرقه هــای مذاهــب 
گوناگــون مناظــره انجــام می دادنــد. بنابرایــن نحــوۀ رفتار و گفتــار ایشــان در مناظــرات می تواند 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 اندیشه هاســت. در نتیجــه تشــکیل کرســی های 

مناظــره   می توانــد موجبــات بالندگــی معــارف دینــی و  شــیعی را فراهــم آورد.

4. نشــان دادن اســالم حقیقــی و گســترش آن بــا تاســی از مناظــرات رضــوی؛ کاری کــه امــام 
رضــا g انجــام می دادنــد. ایشــان در مناظــرات روح آزاد اندیشــی اســالم و گشــاده رویی در بحــث 
را بــه همــگان نشــان دادنــد و ثابــت کردنــد کــه بــر خــالف گفتــۀ بدخواهــان و دروغ پــردازان اســالم 
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بــا زور و ســرنیزه و شمشــیر بــه مــردم جهــان تحمیــل نشــده اســت)مکارم شــیرازی، 1388: 67(.

5. ایجادکرسی های دایمی نظریه پردازی در حوزه های علمیه بر پایه مناظرات رضوی.

6. آشــنایی بــا اســلوب و آداب مناظــره بــا بهره گیــری و الگوبــرداری از مناظــرات رضــوی بــرای 
برگــزاری هدفمنــد و تاثیرگــذار مناظــرات و کرســی های آزاد اندیشــی در مراکــز علمــی.

ــری از  ــری و جلوگی ــگ نقدپذی ــت فرهن ــا تقوی ــی ب ــی های آزاد اندیش ــازی کرس 7. اخالقی س
بداخالقی هایــی گفتمانــی همــراه بــا انصــاف و اعتــدال؛ امــام رضــا g در مناظــرات خــود حتــی 
ــا احتــرام رفتــار می کردنــد و اصــل اخــالق، آزادی و آزاد اندیشــی را همــواره  ــا افــراد کافــر هــم ب ب

ــد. ــت می کردن رعای

8. احتــرام گذاشــتن بــه عقایــد و نظریــات طــرف مقابــل؛ چــرا کــه قــوام و دوام کرســی های آزاد 
اندیشــی بــه وجــود نظرهــای مخالــف اســت کــه بــا تاســی بــه ســیرۀ امــام رضــا فــرد مناظــره کننده 

بایــد ظرفیــت تحمــل مخالــف را داشــته باشــد.

9. دفــاع از حریــم تشــیع در برابــر جریــان هــای تکفیــری و ســلفی گری؛ دفــاع از مکتــب تشــیع 
و مقابلــه بــا جریان هایــی هماننــد غلــو، جبــر و تفویــض اهــل حدیــث، معتزلــه و دیگــر تفکــرات 
ــهرهای  ــه ش ــام ب ــافرت ام ــت. مس ــهود اس ــا g مش ــام رض ــیره ام ــرات و س ــی در مناظ انحراف

گوناگــون بــرای مناظــره بــا جریــان هــای مختلــف خــود گــواه درســتی ایــن مطلــب اســت.

10. تبدیــل رقابــت هــا در حیــن مناظــره بــه رفاقــت هــا بعــد از مناظــره؛ یکــی از بهره هایــی کــه 
می تــوان از مناظــرات امــام رضــا g بــرد 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.

ــک  ــاد ی ــی در ایج ــاخص های اصل ــی از ش ــرا یک ــو؛ زی ــار و هیاه ــی دور از فش ــاد فضای 11. ایج
ــر و هدفمنــد اســت. کرســی آزاد اندیشــی مؤث

12. خارج نشدن از اصل اعتدال و انصاف.
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ــه  ــد ب ــان هــای انحرافــی کــه قصــد دارن ــا جری ــژه ب ــه وی 13. یکــی از نکاتــی کــه در مناظــرات ب
تحریــف اســالم و شــیعه بپردازنــد بایــد مــورد توجــه قــرار بگیــرد ایــن اســت کــه علمــای اســالم باید 
بــا ایــن زبــان هــای زنــده دنیــا آشــنایی داشــته باشــند تــا در موقــع لــزوم جلــوی تحریــف را بگیرنــد. 
بــه گونــه ای کــه امــام رضــا g در مناظــرات بــا هــر یــک از طــرف هــای مقابــل بــا زبــان خودشــان 

ــد.  ــخن   می گفتن س

ــا اســتفاده صحیــح از کرســی های آزاد  ــات فکــری و مذهبــی  انحرافــی ب ــا جریان ــه ب 14. مقابل
اندیشــی و رواج آن در جامعــه علمــی و فرهنگــی کشــور.

15. ایجــاد محیطــی مطلــوب بــرای بیــان آزادانــه  افــکار و اندیشــه هــا در جهــت تقویــت  وحــدت 
و ارزش هــای اســالمی.

16.گسترش دامنه فعالیت های کرسی آزاد اندیشی در عرصه های علمی و فرهنگی.

17.آزاد اندیشی فرصتی برای تقویت پرسشگری.

18.کادر سازی و تربیت افرادی شایسته برای مناظره.

نتیجه گیری

مناظــره از روش هــای مطلــوب و قابــل قبــول میــان تمــام ادیــان و مذاهــب اســالمی در جهــت 
بیــان عقایــد و آرای صحیــح و اثبــات حــق اســت کــه بــه طــرز ویــژه ای در کالم امــام رضــا g جلــوه 
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 کرســی های آزاد اندیشــی بدیــن گونــه برپــا شــد. در ایــن پژوهــش ابتــدا بــا توجــه 
بــه بررســی متــن مناظــره های امــام رضــا g و 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 اخــالص 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 بزرگ بینــی، غلبــه تندخویــی بــر نرم خویــی، جمــود فکــری و تعصــب 
بــی جــا، تخریــب شــخصیت بــه جــای نقــد و اســتدالل منطقــی دانســته شــد. در ادامــه نیــز از 
روش هــای 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، ایجادکرســی های 
دایمــی نظریه پــردازی در حوزه هــای 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 اعــالی خــود رســیده اســت و هــر روز شــاهد نظریــات و اختراعــات جدیــد 
ــه بحــث و گفت وگــو و تشــکیل کرســی های آزاد اندیشــی اهمیــت  هســتیم، لــزوم توجــه و نیــاز ب

می یابــد تــا صحــت و ســقم نظریــات برپایــه اســتدالل و برهــان مبتنــی گــردد.
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