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چکیده
بــدون شــک یکــی از ضرورتهــای عصــر حاضــر ،مســئله گفتوگــوی ادیــان بــا یکدیگــر اســت؛
چراکــه تعامــل و تفاهــم اديــان نقــش ســازنده و تعييــن كننــدهاي در كاهــش مخاصمــات و منازعــات دارد.
دنیــای پرتنــش امــروزی در کشــورهای جهــان اســام کــه ناشــی از مداخــات کشــورهای بیگانــه و ایجــاد
تفرقــه بــر اثــر انگیزههــای دینــی اســت ،ضــرورت بیــش از پیــش همگرایــی در جهــان اســام بــر اســاس
فرهنــگ گفتوگــو را نمایــان میســازد .هــدف از ایــن مقالــه ،گفتوگــو و نقــش آن در جوامــع دینــی و
ضرورتهــای آن در اندیشــۀ رضــوی اســت.از ایــنرو ســوال اصلــی مقالــه دسـتیابی بــه چگونگــی امــکان
پذیــری نهادینــه ســازی فرهنــگ گفتوگــو بــا تکیــه بــر ســیره رضــوی اســت.یافتههای تحقیــق نشــان
میدهــد کــه ســیرۀ رضــوی بهعنــوان آینــۀ تمامنمــا ایــن واقعیــت را بــرای مــا آشــکار میکنــد کــه در
برخــورد بــا ادیــان و مذاهــب دیگــر میتــوان بــا حفــظ خونســردی و ایجــاد جــوی آرام بــا مخالفــان عقیدتی
خــود بهتریــن گفتوگــو را برگــزار کــرد .بنابرایــن ،دوران امامــت امــام رضــا ،gبهعنــوان دورۀ طالیــی
گفتوگــو و مناظــره و اثبــات برتــری آموزههــای قرآنــی اســامی میتوانــد بهمنزلــۀ الگویــی بــرای ضــرورت
تجدیدگفتوگــو میــان مذاهــب اســامی ،آداب گفتوگــو و همزیســتی مســالمتآمیز میــان مســلمانان
مــورد توجــه قــرار گیــرد.
کلیدواژهها :فرهنگ گفتوگو ،جوامع دینی ،اندیشۀ رضوی ،مناظرات.

 .1دکترای تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین ،ایران(نویسنده مسئول)Mohsen.parvish@yahoo.com :
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مقدمه
«همگرایــی» بــه فراینــد همبســتگی دولتهــای ملــی نســبت بــه یکدیگــر اطــاق میشــود.
ایــن اصطــاح در علــوم سیاســی بــه ایــن معنــی اســت کــه جوامــع ســعی میکننــد بــه تصمیــم و
هــدف هماهنــگ و مشــترک دســت یابنــد و تصمیمگیــری را بــه نهادهــای مرکــزی تــازهای واگــذار
کننــد .همگرایــی میتوانــد علــل و زمینههــای متفاوتــی ازجملــه اقتصــادی ،فرهنگــی ،مذهبی و
سیاســی داشــته باشــد .یکــی از پدیدههایــی کــه میتوانــد همگرایــی جهانــی بهویــژه در جوامــع
اســامی را بــه دنبــال داشــته باشــد ،گســترش فرهنــگ گفتوگــو بــا الهــام از ســیره و گفتمــان
رضــوی اســت؛ چراکــه بهرهگیــری از مناظــرات و گفتوگوهــای امــام رضــا  gتأثیــرات شــگرفی
در کشــورهای اســامی داشــته و ایــن مســئله فرصتــی بــرای همگرایــی و وحــدت امــت اســامی
اســت .بیشــک مناظــره یکــی از مهمتریــن روشهــای تبــادل افــکار و ابــزاری کارآمــد بــرای
تبلیــغ و دفــاع از دیــن بهشــمار مـیرود .از همیـنرو ،اســام بــر شــیوۀ مناظــرۀ صحیــح در قــرآن
تاکیــد دارد .فراگیــر شــدن فرهنــگ گفتوگــو و نهادینــه شــدن آن در جوامــع دینــی میتوانــد نیــاز
دنیــای کنونــی باشــد .بســیاری از معضــات و مشــکالت امــروز در جوامــع دینــی ،ناشــی از نبــود
گفتوگوســت .گفتوگــوی ســازنده میتوانــد بهعنــوان یــک عامــل اثرگــذار در رفــع مناقشــات
بهشــمار رود .محــور اصلــي ايــن مقالــه بــر يافتههايــي اســتوار اســت كــه از پاســخ بــه پرســش زيــر
بهدســت آمــد ه اســت :نهادینــه کــردن فرهنــگ گفتوگــو بهعنــوان مهمتریــن منطــق بشــریت
بــرای تعامــل ســازنده بــا جهــان بــا الهــام از ســیرۀ رضــوی چگونــه امکانپذیــر اســت؟

 .1پیشینۀ پژوهش
در بــاب پیشــینۀ پژوهــش بایــد گفــت کــه در زمینــۀ گفتوگــو در جوامــع دینــی میتــوان بــه
کتــاب پیشــینۀ تاریخــی گفتوگــوی اســام و مســیحیت بــا تاکیــد بــر دیــدگاه شــیعه و کاتولیــک،
طاهــری( )1387اشــاره کــرد .بــه گفتــۀ نویســندۀ کتــاب هــدف از تدویــن ایــن نوشــتار ،بیــان
اهمیــت گفتوگــو و معرفــی اســام بهعنــوان دیــن طرفــدار گفتوگوســت.کتاب دیگــر ،ری
شــهری( )1379بــا عنــوان گفتوگــوی تمدنهــا در قــرآن و حدیــث شــامل پيشــگفتار و پنــج فصل
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بــه ایــن ترتيــب و عناويــن اســت .1 :فــن گفتوگــو؛  .2آداب گفتوگــو؛  .3آفتهــاى گفــت و گــو؛ .4
احــكام گفــت و گــو؛  .5نمونههايــى از گفتوگوهــا .عالوهبــر ایــن بایــد از کتــاب گفتوگــوی ادیــان:
مجموعــه مقــاالت کنگــرۀ بزرگداشــت پروفســور عبدالجــواد فالطــوری( )1375نــام بــرد .در زمینــۀ
گفتوگــوی ادیــان هــم مقاالتــی نگاشــته شــده اســت .ازجملــه صلــح و حقیقــت در گفتوگــوی
ادیــان ،بهشــتی( )1383یــا مقالــۀ جهــان اســام و گفتوگــوی ادیــان ،مظفــری( )1384کــه بــه
گفتوگــو میــان ادیــان بهعنــوان یــک ضــرورت اشــاره کردهانــد .از دیگــر مقالههایــی کــه در ایــن
چهارچــوب نوشــته شــده اخــاق گفتوگــو در قـرآن و حدیــث؛ بــا تاکیــد بــر مناظرههــای امــام رضــا
 »gروحــی برنــدق ( )1397اســت؛ بنابرایــن در موضــوع مقالــۀ حاضــر بهرغــم مطالــب گســترده
و پراکنــده در منابــع اصلــی و تألیفــات و تحقیقــات اخیــر ،پژوهــش منســجم ،تحلیلــی و مســتقل،
مبتنــی بــر فرهنــگ گفتوگــو و نقــش آن در همگرایــی جوامــع دینی بــا الهام از ســیرۀ رضــوی انجام
نشــده اســت .از ایـنرو ،ضــرورت انجــام چنیــن پژوهشــی احســاس میشــود.
 .1-1اهمیت و ضرورت گفتوگو و تبادل نظر بین جوامع دینی در عصر حاضر
گفتوگــو مصــدر حــاور از بــاب مفاعلــه بــه معنــی مراجعــه در ســخن اســت .مولــف تــاج العــروس
در ایــن بــاره مینویســد« :حــوار بــه معنــی محــاوره اســت و محــاوره یعنــی پاســخگویی و مراجعــت
در ســخن و کالم در گفتوگوســت .بــا او گفتوگــو کــرد و آن هــا بــا هــم گفتوگــو و محــاوره
میکنند»(راغــب اصفهانــی.)83 :1392 ،
در قــرآن کریــم هــم گفتوگــو بــه معنــی بازگشــت است(طبرســی1403،ق ،ج )408 :9واژۀ
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ِم ْنــك َمــال وأعــز نفــرا»
بــا ایــن مقدمــه آشــکار مــی شــود کــه موضــوع گفتوگــو در میــان جوامــع دینــی از
ضرورتهــای عصــر حاضــر اســت .اگــر ادیــان نگــرش و نــوع نــگاه صحیحــی بــه هــم داشــته
 .1و ایــن مــرد کــه دو بــاغ میــوه بســیار داشــت بــا رفیــق خــود (کــه مــردی مؤمــن و فقیــر بــود) در مقــام گفتوگــو و مفاخــرت برآمــد
و گفــت :مــن از تــو بــه دارایــی بیشــتر و از حیــث خــدم و حشــم نیــز عزیزتــر و توانمندتــرم.
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باشــند ،بــه ایجــاد صلــح و آرامــش در جهــان کمــک خواهنــد کــرد .از ســویی ،تعامــل و تفاهــم
میــان جوامــع دینــی میتوانــد نقــش ســازندهای در کاهــش اختالفــات و منازعــات دینــی و
حتــی سیاســی داشــته باشــد .ادیــان ازجملــه دیــن مبیــن اســام بهعنــوان یــک دیــن کامــل
الهــی عالوهبــر اینکــه دســتورهای فراوانــی بــر کاهــش کشــمکشها و اختالفــات دارد ،نقــش
مهمــی هــم در بالندگــی و ســازندگی ایفــا میکنــد؛ بنابرایــن گفتوگــو میــان ادیــان و جوامــع
دینــی میتوانــد دیدگاههــا را بــه هــم نزدیکتــر و راه را بــرای تقریــب هموارتــر کنــد .نتیجــه آن
هــم جلوگیــری از جنگهــای مذهبــی و کاهــش تنــش در جهــان اســام همــراه بــا گســترش
معنویــت و اخــاق در جهــان خواهــد بــود.
در عصــری کــه شــکلگیری جریانهــای تکفیــری و افراطــی بهویــژه در منطقــه خاورمیانــه بــا
اهــداف و ســناریوهای مختلفــی از ســوی جبهههــای اســتکبار و رژیــم صهیونیســتی طراحــی
شــده اســت ،اهمیــت و ضــرورت گفتوگــوی مذاهــب اســامی بیــش از پیــش احســاس
میشــود .درواقــع ،اگــر بــه اندیشــۀ نــاب اســام محمــدی بــاور داشــته باشــیم ،میبینیــم کــه
اســام دیــن گفتوگــو ،صلــح و آشــتی و همگرایــی اســت .در همیــن زمینــه ،گفتوگــو هــم بایــد
بــر اســاس عقالنیــت و منطــق و بــه دور از هــر گونــه تعصبــات فکــری و عقیدتــی باشــد .همــان
گفتوگویــی کــه مبانــی قرآنــی هــم دارد؛ چراکــه قــرآن کریــم از همــۀ فــرق و نحــل دعــوت میکنــد
َُْ
ْ ُّ ُ َ
ََ
ـن ك ِل أ َّمـ ٍـة شـ ِـه ًيدا فقل َنــا
«ون َز ْع َنــا ِمـ
تــا نظرهــا و گفتههــای خــود را بــا دلیــل و منطــق بیــان کننــد:
ْ
َ
َه ُاتــوا ُب ْر َه َان ُكـ ْـم َف َعل ُمــوا َأ َّن ْال َحـ َّـق ل َّلــه َو َضـ َّـل َع ْن ُهـ ْـم َمــا َك ُانــوا َيفت ُر َ
ون»(1قصــص)75 ،؛بنابرایــن
ِ
ِ ِ
وقتــی صحبــت از ترویــج فرهنــگ گفتوگــو میکنیــم ،مــراد گفتوگوهایــی بــا پشــتوانۀ عقــل و
منطــق اســت .ایــن نــوع گفتوگــو را درمناظــرات امــام رضــا  gهــم مشــاهده میکنیــم .البتــه
نبایــد فرامــوش کنیــم کــه گفتوگــو آدابــی دارد و همــه موظــف بــه انجــام آن هســتند .چنانکــه
گفتوگوهــای امــام رضــا gبــر چهــار اصــل مهــم :ارتبــاط و ضــرورت گفتوگــو بــا یکدیگــر ،آداب
گفتوگــو ،آشــنایی بــا زبــان مخاطــب و آشــنایی بــا کتــب ادیــان مختلــف انجــام میشــده اســت؛
بنابرایــن گفتوگــو در عصــر حاضــر بهمنظــور برونرفــت از چالشهــای ســاختگی میــان ادیــان
 .1و (آن روز) مــا از هــر امتــی شــاهدی بــر گرفتــه و گوییــم اینــک برهانــی (بــر آن دعویهــای باطــل کــه در دنیــا داشــتید ،اقامــه کنیــد.
آنگاه (آنهــا رســوا شــده) بداننــد کــه حــق و حقیقــت بــا خــدا (و رســوالن او) اســت و آنچــه بــه دروغ فــرا میبافتنــد همــه نابــود شــود
و از دستشــان بــرود.
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مختلــف نقــش کلیــدی دارد .در ایــن بیــن مســئلۀ گفتوگــو بــه نــام فرهنــگ رضــوی میتوانــد
در جهــان تداعیگــر برقــراری صلــح و منــادی گفتوگــو در جهــان اســت .در ایــن بیــن نقــش
عالمــان و محققــان دینــی میتوانــد پررنگتــر باشــد؛ چراکــه آنهــا میتواننــد بــرای ترویــج زبــان
گفتوگــوی ادیــان بــر اســاس ســیرۀ رضــوی تــاش کننــد و آن اسالمهراســی را کــه از ســوی
دشــمنان اســام بــه جهانیــان مخابــره شــده اســت ،خــط بطــان بکشــند .در ایــن بیــن ،ســیرۀ
رضــوی و طــرح مســائلی ماننــد گفتوگــو در اســام ،جایــگاه گفتوگــو از نــگاه امــام رضــا،g
توگوهــا و مناظرههــا میتوانــد باعــث افزایــش ســرمایۀ اجتماعــی
اخالقیــات امــام رضــا gدرگف 
و در نتیجــه صلــح میــان ادیــانشــود.

 .2علــل شــکلگیری و رواج بحــث و گفتوگــوی صاحبــان ادیــان و مذاهــب در عصــر
امــام رضــاg
 .1-2برپایی نهضت ترجمه از سوی خلفای عباسی
دورۀ خالفــت عباســی بــه دلیل رواج نهضــت ترجمه و نقل علوم مختلف یکی از دوران درخشــان
تمــدن اســامی اســت .خلفــای عباســی بــا توجــه بــه گرایشــی کــه بــه ایرانیــان داشــتند(ابن اثیــر،
1399ق ،ج )432 :6توانســتند در ایــن علــوم و همچنیــن نهضــت ترجمــه بــه پیشــرفتهای
زیــادی دســت پیــدا کنند(ابــن خلــدون .)479 :1345،از زمــان منصــور عباســی نهضــت ترجمــه
کتــب غیرعربــی بــه زبــان عربــی شــکل گرفــت و در ایــن زمــان بــود کــه بســیاری از دانشــمندان
ایرانــی ،هنــدی ،ســریانی ،رومــی و  ...بــه دارالخالفــه اســامی ،بغــداد نقــل مــکان کردنــد و بــه
ترجمــه و شــرح کتــب طبــی ،ریاضی ،هندســه ،پزشــکی ،فلســفه ،منطــق و  ...پرداختند تــا اینکه
هــارون بیــت الحکمــه را تاســیس کرد(ابــن ندیــم)118 :1348 ،؛ مرکــزی کــه در دورۀ مامــون از
رونــق زیــادی برخــوردار شــد .از ایـنرو ،نهضــت ترجمــه در عصــر عباســی بهویــژه در دورۀ مامــون
بهعنــوان یکــی از عوامــل شــکلگیری و رواج مناظــرات در دوره حضــرت رضــا gاســت .در
ایــن دوره دروازههــای بغــداد را بــه روی دانشــمندان بــاز کردنــد تــا آنهــا بــدون توجــه بــه ملیــت و
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مذهــب شــان بتواننــد بــه کار ترجمــه بپردازنــد و علــت رونــق آن نیــز حمایــت خلفایــی همچــون
مامــون بــود .بــرای نمونــه ،مامــون بــر هــر کتابــی کــه بــا نــام او ترجمــه میشــد ،از خــود عالمتــی
روی آن میگذاشــت و بــا ایــن کارش مــردم را بــه خوانــدن و فراگرفتــن علــوم ترغیــب میکــرد.
همیــن حمایــت او از نهضــت ترجمــه موجــب شــد تــا مترجمانــی از اقصــی نقــاط جهــان از جملــه
ایــران ،هنــد ،مصــر و دیگــر کشــورها بــا هــر مذهــب و هــر زبانــی کتابهــای خــود را ترجمــه و
جایــزه دریافــت کنند(ابــن ندیــم353 ،1348،؛ زیــدان2001 ،م )216:و ایــن میــراث علمــی را بــه
جهــان اســام انتقــال دادند(طقــوش .)159 :1387 ،ذکــر ایــن نکتــه ضــروری بهنظــر میرســد
کــه گرچــه بیــت الحکمــه در دورۀ خالفت هــارون الرشــید پایهگــذاری شد(شــبلی.)152 :1370،
امــا ایــن مامــون بــود کــه بیــت الحکمــه را از یــک کتابخانــه بــه یــک دارالترجمــه ارتقــا داد(غنیمــه،
 .)88 :1372بیشــک تأثیرگــذاری نهضــت ترجمــه از آنجاســت کــه بــا ترجمــۀ کتــب طبــی،
فلســفی ،ادبیــات و  ...افــکار و عقایــد جدیــد وارد دنیــای اســام شــد و مســلمانان را با افــکار جدید
آشــنا کــرد.
 .2-2لزوم کسب اقتدار و شکوه برای بغداد
یکــی دیگــر از دالیلــی کــه بــه رونــق مناظــرات در عصــر امــام رضــا gکمــک شــایانی کــرد،
اقدامــات خلفــای عباســی در راه شــهرت بغــداد بــود .خلفــای عباســی بهویــژه مامــون در ایــن راه
تالشهــای زیــادی از خــود نشــان دادنــد و بســیاری از محدثــان و اهــل علــم را بــه بغداد کشــاندند.
چنانکــه یحیــی بــن اکثــم اشــاره میکنــد کــه ﻣﺄمــون او را مامــور کــرده بــود کــه دانشــمندان
علــوم مختلــف را جمــع کنــد و خــود مامــون هــم بــا ایــن دانشــمندان در بــاب حدیــث و ســایر علــوم
گفتوگــو میکرد(ابنجــوزی1412،ق،ج )128 :7از ایـنرو ،مأمــون بــه برپایــی جلســات بحــث و
گفتوگــوی علمــی میــان بــزرگان ادیــان و مذاهــب در عصــر امــام رضا gهمت گماشــت .اســتاد
مامــون در ایــن مســائل ابوالهذیــل محمــد بــن عــاف بود(دینــوری1960،م )400 :مورخــان
اســامی در بــاب اهــداف مامــون در مناظــرات بهویــژه مناظــره بــا غیرمســلمانان نظراتــی مطــرح
کردهانــد کــه نــوع نــگاه مامــون را در مناظــره ترســیم میکنــد .بهعنــوان مثــال ،خطیــب بغــدادی
در اینبــاره میگویــد« :مامــون معتقــد بــود کــه غلبــه بــر خصــم بایــد بــه حجــت باشــد و نــه بــه
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قــدرت ،زیــرا غلبـهای کــه بــه قــدرت حاصــل شــود بــا زوال قــدرت نیــز از بیــن مـیرود؛ امــا غلبهای
کــه بــه حجــت حاصــل آیــد ،هیچچیــز نمیتوانــد آن را از میــان ببرد(بغــدادی1417،ق ،ج:10
 )184مأمــون پــس از آوردن امــام رضــا gبــه مــرو ،جلســات علمــی متعــددی بــا حضــور علمــای
مختلــف تشــکیل مـیداد .در ایــن جلســات مذاکــرات زیــادی میــان امــام  gو دیگــران صــورت
میگرفــت کــه بهطــور عمــده در حــول و حــوش مســائل اعتقــادی و فقهــی بــود .هــدف مأمــون از
تشــکیل ایــن محافــل علمــی چنــد مســئله بــود:
ضربــه زدن بــه موقعیــت علمــی امــام رضــا :gمأمــون چــون شــور و عالقــه مردم نســبت بــه امام
رضــا gرا دیــده بــود ،میخواســت بهنحــوی از ایــن اعتبــار بکاهــد .از ایـنرو ،جلســات مناظــره
بیــن امــام و ســران ادیــان و مذاهــب تشــکیل داد تــا شــاید آنهــا بتواننــد امــام رضــا را از نظــر علمی
شکســت دهنــد .شــیخ صــدوق اشــاره دارد کــه مأمــون اندیشــمندان ســطح بــاالی هــر فرقــه را در
مقابــل امــام قــرار م ـیداد تــا حجــت آن حضــرت را بهوســیلۀ آنــان از اعتبــار بینــدازد و ایــن بــه
جهــت حســد او نســبت بــه امــام و منزلــت علمــی و اجتماعــی او بــود .امــا هیچکــس بــا آن حضرت
روب ـهرو نمیشــد جــز آنکــه بــه فضــل او اقــرار میکــرد و بــه حجتــی کــه از طــرف امــام علیــه او
اقامــه میشــد ،ملتــزم میگردید(ابــن بابویــه ،1378 ،ج152 :2؛ جعفریــان)430 :1381،؛
بنابرایــن نظری ـهای کــه علمدوســتی مامــون را در مناظــرات امــام رضــا مطــرح میکنــد ،رد مــی
شــود؛ چراکــه خــود امــام رضــا  gبــه اصحــاب خــود میفرماینــد« :فریــب ظاهرســازیهای او را
نخوریــد ،مــن بــه دســت مأمون بــه شــهادت خواهــم رســید»(همان .)183:از ســوی دیگــر ،مامون
قصــد داشــت معصومیــت امــام رضــا gرا در اذهــان خدشـهدار کنــد و نشــان دهــد کــه امــام g
تنهــا بــه ایــن دلیــل از دنیــا رویگــردان اســت کــه دنیــا نیــز از او رویگــردان شــده اســت .در مذاکــرات
َّ
میــان امــام و مامــون آمــده اســت کــه «مأمــون عــرض كــرد :يــا بــن رســول اللــه بــا ايــن قــول خــود
ميخواهــى تواضــع كنــى و ايــن امــر را از خــود دفــع كنــى تــا مــردم بگوينــد كــه تــو بيميلــى
بــه دنيــا و از دنيــا گذشــتهاى! حضــرت فرمــود :از ايــن طريــق تــو مــىخواهــى مــردم بگوينــد كــه
علــى بــن موســى الرضــا خــود را از دنيــا كنــار نكشــيد بلكــه دنيــا بــود كــه خــود را از او كنــار كشــيد،
آيــا نمــى بينيــد چگونــه وليعهــدى را بــه طمــع رســيدن بــه خالفــت قبــول كرد؟(فتــال نیشــابوری،
،1375ج.)224 :1
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یکــی دیگــر از اهــداف مامــون ایــن بــود کــه نشــان دهــد او از خلــوص نیــت برخــوردار اســت و
بــه دلیــل حــق بــاوری نســبت بــه حــق علویــان و نیــز عالقــۀ وافــر بــه امــام رضــا ،والیتعهــدی را
پیشــنهاد داده اســت .ظاهرســازی مأمــون بــه انــدازهای ماهرانــه انجــام گرفــت کــه حتــی بعدهــا،
آنگونــه کــه اربلــی بــه ســید بــن طــاووس نســبت داده و خــود نیــز تمایــل آشــکاری بــدان نشــان
داده ،در مســئلۀ شــهادت امــام ،مأمــون مبــرا دانســته شــده و بهعنــوان یــک فــرد شــیعه و یــا
متمایــل بــه امــام شناســانده شــده اســت(جعفریان .)432 :1381،ایــن درحالی اســت کــه مامون
در مســئلۀ والیتعهــدی امــام رضــا  gمطالبــی بیــان میکنــد کــه خطــوط اصلــی سیاســت او را
در اینبــاره روشــن میســازد« :ایــن مــرد کارهــای خــود را از مــا پنهــان کــرده و مــردم را بــه امامــت
خــود میخوانــد .مــا او را بدیــن جهــت ولیعهــد قــرار دادیــم کــه مــردم را بــه خدمــت مــا خوانــده و
بــه ســلطنت و خالفــت مــا اعتــراف نمایــد و در ضمــن ،فریفتگانــش بداننــد کــه او آنچنــان کــه ّادعا
میکنــد نیســت و ایــن امــر (خالفــت) شایســته مــا اســت نــه او ،و همچنیــن ترســیدیم اگــر او را بــه
حــال خــود بگذاریــم در کار مــا شــکافی بــه وجــود آورد کــه نتوانیــم آن را پــر کنیــم و اقدامــی علیــه
مــا بکنــد کــه تــاب مقاومتــش را نداشــته باشــیم .اکنون کــه بــا وی این ّ
رویــه را پیــش گرفتــه و در کار
او مرتکــب خطــا شــده و خــود را بــا بــزرگ کــردن او در لبــه پرتــگاه قــرار دادهایــم ،نبایــد در کار وی
ســهل انــگاری کنیــم ،بدیــن جهــت بایــد کــم کــم از شـ ّ
ـخصیت و عظمــت او بکاهیــم تــا او را پیــش
مــردم بهصورتــی درآوریــم کــه از نظــر آنهــا شایســتگی خالفــت را نداشــته باشــد ،ســپس دربــارۀ
او چنــان چارهاندیشــی کنیــم کــه از خطــرات او کــه ممکــن بــود متوجــه مــا شــود جلوگیــری کــرده
باشــیم»(ابن بابویــه ،1378 ،ج.)168-167 :2
 .3-2راهبــرد و شــیوههای تببیــن معــارف دینــی حضــرت رضــا gدر گفتوگــو و
مباحثــات علمــی
دوران امــام رضــا  gاز دورانــی اســت کــه بحثهــای کالمــی از ناحیــۀ جریانــات گوناگــون
فکــری بــه ســرعت رو بــه رشــد و توســعه گذاشــته و در هــر زمینــه اختــاف نظــر پدیــد آمــده اســت.
دو گروهــی کــه مــا آنهــا را بــه نامهــای «معتزلــه» و «اهــل حدیــث» میشناســیم ،در برپایــی
ایــن جدالهــا و کشــمکشهای فکــری ،بیشــترین ســهم را داشــتند .خلفــای عباســی نیــز هــر
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کــدام بــه نحــوی در ایــن مســائل مشــارکت میکردنــد ،امــا هیچکــدام بــا مأمــون قابــل مقایســه
نیســتند .بعــد از زمــان مأمــون نیــز خلفــا بهصــورت جـ ّـدی در مســائل فکــری و کالمــی درگیــر
شــدند .در برابــر ایــن دو گــروه کــه یکــی عقــل را بــر نقــل ترجیــح مـیداد و دیگــری (اهــل حدیــث)
بــه عکــس ،امــام رضــا gمیکوشــید تــا موضــع خــود را بیــان کنــد .از اینروســت کــه بخــش
عمــدۀ روایاتــی کــه از آن حضــرت نقــل شــده ،در موضوعــات کالمــی آن هــم در شــکل پرســش و
پاســخ یــا احیانــا مناظــرات اســت(جعفریان .)451 :1381،از آنجــا کــه امــام رضــا gمدتــی در
ســمت والیتعهــدی ،برخوردهــای آشــکارتری در ایــن زمینــه داشــت ،ایــن مناظرات بیشــتر پیش
میآمــد ،بهویــژه کــه مأمــون هــم در اوایــل ،بــه دالیــل متعــددی بهمنظــور ترتیــب و تشــکیل چنیــن
جلســاتی ســعی وافــری از خــود نشــان مـیداد؛ بنابرایــن امــام رضــا  gبایــد راهبردهایــی بــرای
خنثیســازی اهــداف مامــون ب ـهکار میبردنــد کــه ایــن راهبردهــا عبــارت اســت از:
 .1-3-2دوری از تعصب
از عصــر امامــت امــام رضــا gبهعنــوان دورهای متفــاوت بــا ویژگیهــای خــاص یــاد میکننــد.
در آن عصــر گفتوگوهــای علمــی از جملــه پرداختــن بــه مســائل فلســفی ،بیــن تمدنهــا و اقــوام
مختلــف بســیار اوج گرفــت .از ایــنرو ،امــام رضــا  gدر قالــب جلســات گفتوگــو و مناظــره
بــه تبییــن علــوم اســامی میپرداختنــد؛ بنابرایــن یکــی از راهبردهــا و ویژگیهــای اصلــی
گفتوگوهــای امــام رضــا gقابــل فه ـ م بــودن و دور بــودن از مباحــث جدلــی و از روی تعصــب
اســت .درواقــع امــام تحمــل مخالــف را بهعنــوان یــک اصــل در مواجهــه بــا ادیــان و مکاتــب دیگــر
پذیرفتــه بودنــد؛ چراکــه حضــرت بــه جــای تعصــب از برهــان و اســتدالل اســتفاده میکردنــد و
همیــن دوری از تعصــب در مباحثــات علمــی میتوانســت در جــذب مخاطــب و ایجــاد حــس
همدلــی و همزیســتی تاثیــر بســزایی داشــته باشــد.
در واقــع امــام رضــا  gبــا گفتوگوهــا و مناظــرات خــود نشــان دادنــد کــه اســام دیــن شمشــیر
و ســرنیزه نیســت؛ بلکــه روح آزادمنشــی و احتــرام بــه عقایــد مخاطبــان در آن دیــده میشــود.
امــام رضــا  gبــه مخالفــان خــود حتــی در بحــث توحیــد و الوهیــت اجــازه میدادنــد تــا آزادانــه
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نظراتشــان را بیــان کننــد .امــام در برخــورد بــا مخالفــان ،هرگــز تعصــب را مبنــای عمــل قــرار
نمیدادنــد و متعصبانــه عمــل نمیکردنــد؛ بلکــه حتــی اگــر طــرف مقابــل آن حضــرت هــم
اعتقــادی بــه مبانــی دیــن اســام همچــون قــرآن و پیامبــر nنداشــت ،بــه دور از هرگونــه تعصــب،
همــان کتابــی را کــه او بــدان بــاور داشــت ،مبنــای گفتوگــو قــرار میدادنــد و حجــت و دلیــل را
از همــان کتــاب اقامــه میکردنــد تــا طــرف مقابــل نتوانــد آن را انــکار کند(حســینی و دیگــران،
172 :1397؛ ابراهیمــی و محمــدی )187 :1397 ،امــری کــه در مناظــرۀ امــام بــا جاثلیــق
مشــهود اســت و آن حضــرت از کتــاب انجیــل بــرای وی اقامــه دلیــل کرد(ابــن بابویــه ،1378 ،ج:1
420؛ طبرســی1403 ،ق ،ج.)417 :2
چیــزی کــه از مناظــرات امــام رضــا  gهویداســت بیــان ایــن مســئله اســت کــه ایشــان بــرای
ترویــج زبــان گفتوگــوی ادیــان تــاش میکردنــد .موضوعــی کــه در گفتوگــو بــا اندیشــمندان
ادیــان مختلــف و ارتبــاط بــا نخبــگان و اندیشــمندان ادیــان دیگــر کامــا دیــده میشــود .ایشــان
بــرای اینکــه گفتوگــو منطقــی و مبتنــی بــر عقالنیــت باشــد ســعی میکردنــد تــا طــرف مقابــل
اســتداللهای ایشــان را بپذیــرد .امــام رضــا  gخطــاب بــه مأمــون کــه اصــرار بــر خالفت داشــت،
میفرماینــد« :اگــر خالفــت حــق توســت و خداونــد آن را بــرای تــو مقررکــرده اســت؛ بنابرایــن جایز
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»(فتــال نیشــابوری ،1375 ،ج223 :1؛ ابــن شهرآشــوب1379 ،ق ،ج )363 :4بــرای ترویــج
فرهنــگ گفتوگــو در جوامــع دینــی ،بایــد از اســتدالالت علمــی و منطقــی اســتفاده و از تعصــب
پرهیــز کــرد و اگــر گفتوگــو بــر مبنــای درســت انجــام شــود ،میتوانــد نقــش ویــژهای در تقریــب
مذاهــب اســامی داشــته باشــد.
 .2-3-2محوریت قرآن در مباحث علمی همراه با طرح اشتراکات دینی
بــدون شــک امــام رضــا  gدر گفتوگوهــای خودشــان قــرآن را بهعنــوان مبنــا مــورد توجــه قــرار
میدادنــد .امــام رضــا gهنگامــی کــه بــا اهــل کتــاب مشــغول گفتوگــو و مباحثــه بودنــد بــرای
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اینکــه حقانیــت اســام نــاب را بــه اثبــات برســانند از شــیوهها و اســتداللهای منطقــی و عقلــی
و بــر اســاس اشــتراکات دینــی ابهامــات را رفــع و رجــوع میکردنــد .بــه همیــن دلیــل هنگامــی
کــه ابــن ســکیت از امــام رضــا پرســید :امــروز حجــت خــدا بــر جهانیــان کیســت؟ امــام رضــا g
فرمودنــد :عقــل حجــت او بــه آفریــدگان اســت؛ زیــرا آن کســی که نســبت به خــدای متعــال صادق
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 ،ج:1
25؛ ابــن شــعبه حرانــی1404 ،ق. )450 :
بنابرایــن از آنجــا کــه امــام رضــا  gقــرآن را ریســمان و دســتگیرة محکــم الهــی میدانســتند،
در گفتوگوهــای کالمــی خودشــان قرآنمحــوری را ســرلوحۀ خودشــان قــرار داده بودنــد .ایشــان
در اینبــاره میفرماینــد« :قــرآن راه برتــری اســت کــه انســانها را بــه ســوی بهشــت ره مینمایــد
یرهانــد .گذشــت زمــان آن را فرســوده نمیکنــد و گفتــار آدمیــان آن را تبــاه
و از آتــش دوزخ م 
نمیســازد؛ زیــرا ویــژة زمانــی خــاص نیســت و دلیــل روشــنی بــرای همــة انسانهاســت .از پیــش
ّ
رو و پشــت ســر ،خــط بطــان بــر آن کشــیده نمیشــود و نیــز کتابــی اســت فــرود آمــده از ســوی
خداونــد حکیــم حمید»(ابــن بابویــه ،1378 ،ج)223 :2؛ بنابراین با اســتناد به مناظــرات رضوی،
َّ
َ ْ
«و َج ِادل ُهـ ْـم ِبال ِتي
گفتوگــو زمانــی ترویــج پیــدا خواهــد کــرد و موثــر خواهــد بود کــه بــر اســاس آیــۀ
ـي َأ ْح َسـ ُ
ِهـ َ
ـن» باشــد؛ یعنــی بــر اســاس روشهــای گفتمــان قرآنــی باشــد.
 .3-3-2تمسک به سنت نبوی
امــام رضــا gدر گفتوگوهــای خــود بــر آن بودنــد تــا معــارف دیــن را در عرصههــای مختلــف
اشــاعه دهنــد .از ایـنرو ،ایشــان تــاش میکردنــد تــا بــه ســنت نبــوی تمســک بجوینــد .بهعنــوان
مثــال ،در مناظــره میــان حضــرت و علمــای ادیــان مختلــف ،ایشــان حقانیــت پیامبــر اکــرم  nو
اهــل بیــت  bرا بیــان میکنند(ابــن بابویــه ،1378 ،ج )164-159 :2امــام رضــا  gضمــن
تمســک بــه ســنت نبــوی ،همزیســتی مســالمتآمیز را هــم در گفتوگوهــای خودشــان بــا
پیــروان ســایر ادیــان مــورد توجــه قــرار میدادنــد .ایشــان بــا تاســی از احادیــث پیامبــر اکــرمn
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بــا مخالفــان عقیدتــی خودشــان گفتوگــو میکردنــد .عالوهبــر ایــن ،حضــرت رضــا تمرکــز خــود
را بــرای حفــظ نظــام سیاســی جامعــه اســامی بــر اســاس اصــول اســام و ســیره نبــوی گذاشــته
بودنــد .بــه همیــن دلیــل ،شــرط خوانــدن نمــاز عیــد فطــر را عمــل بــه ســنت رســول اللــه  nقــرار
میدهند(عطــاردی قوچانــی،1388 ،ج )104 :1درواقــع ،امــام رضــا  gبــا ایــن شــروطی کــه
میگذاشــتند بــر آن بودنــد تــا روش مأمــون در امــور سیاســی و حکومــتداری را کــه برخــاف
ســیره و روش پیامبــر  nبــود بــه چالــش بکشــانند.
 .4-2نقش گفتوگو در جوامع دینی و لزوم آن در سیره و اندیشۀ رضوی
گفتوگــو میــان جوامــع دینــی و پیــروان مذاهــب اســامی میتوانــد فرصتهایــی زیــادی
بــرای تقویــت هویــت اســامی فراهــم کنــد .اگــر منطــق گفتوگــو میــان جوامــع دینــی
بهعنــوان امــری نهادینهشــده قــرار بگیــرد ،پیــروان مذاهــب اســامی میتواننــد بــا هــم
در بــاب پیشــرفتهای جهــان اســام و راهکارهایــی بــرای حــل بحرانهــا تبــادل نظــر و
هماندیشــی کننــد .درواقــع ،گفتوگــو میــان جوامــع دینــی ایــن واقعیــت را بــه اثبــات
میرســاند کــه اســام دینــی فراگیــر ،جهانــی و دارای اهدافــی الهــی بــرای نجــات بشــریت
اســت .عالوهبــر ایــن ،گفتوگــوی میــان جوامــع دینــی میتوانــد ظرفیتهــای زیــادی
بــرای تمــدن نویــن اســامی پدیــد آورد .جوامــع دینــی بــا گفتوگــو میتواننــد بــه مذاهــب در
شــناخت بهتــر کمــک کننــد .همچنیــن ،گفتوگــو میتوانــد وســیله و ابــزار مهمــی در تفهیــم
درســت مطالــب اســتفاده شــود .همچنیــن در تقریــب مذاهــب اســامی در جوامــع دینــی
بــرای پرهیــز از مجادلــه میتوانــد بــهکار آیــد .چنانکــه خــود قــرآن کریــم بــر گفتوگــوی
علمــی میــان مســلمانان بــا ادیــان دیگــر اشــاره دارد؛ بنابرایــن گفتوگــو در جوامــع دینــی
میتوانــد راهــی بــه ســوی همافزایــی فرهنگــی ادیــان و مذاهــب باشــد .از کاوش در مناظــرات
و گفتوگوهــای امــام رضــا ،gمیتــوان نکاتــی بــرای رســیدن بــه برخــی الزامــات و
کارآمــدی کرســیهای نقــد و گفتوگــو اســتفاده کرد؛چراکــه
بایســتهها در مســیر پویایــی و
ِ

بــا برگــزاری جلســات بحــث و گفتوگــو و جــدال احســن میتوانیــم بــه نشــر فرهنــگ و
معــارف اهــل بيــت  bبهخصــوص ســیرۀ رضــوی در جامعــه امــروزی کمــک شــایانی کنیــم و
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از ســویی از نتایــج مثبــت و ســازندۀ گفتوگــو و ضــرورت تطابــق آن بــا ســيرۀ عملــی و رفتــاری
امــام رضــا gاســتفاده مطلــوب کنیــم.
 .1-4-2حفظ مصالح جامعۀ مسلمین و دفع فتنهها و خطرات آن
بــدون تردیــد امــام رضــا gدر گفتوگوهایــی کــه بــا علمــای ادیــان و دیگــران داشــتند ،حفــظ
مصالــح مســلمین و دفــع فتنههــا و خطــرات را مــد نظــر قــرار داده بودنــد .حفــظ مصالــح جامعــه
مســلمین بــرای آن حضــرت از اهمیــت زیــادی برخــوردار بــود .بهطوریکــه اگــر چــه مامــون را
بهعنــوان یــک خلیفــۀ اســامی قبــول نداشــتند ،امــا بــه خاطــر وحدت امــت اســامی و بــرای دفع
خطــر از جامعــۀ اســامی بــه مامــون مشــورت میدادنــد .درواقــع ،امــام رضــا gطرفــدار وحــدت
و اتحــاد و همبســتگی مســلمانان بودنــد .همیــن حفــظ مصالــح جامعــه مســلمین مهمتریــن پیــام
ســیرۀ رضــوی اســت .چنــان کــه شــیخ مفیــد اشــاره میکنــد کــه امــام در مجالــس خصوصــی بــا
مأمــون ،او را نصیحــت میکــرد و از عــذاب الهــی بیــم م ـیداد و بــه خاطــر کارهــای خالفــی کــه
مرتکــب میشــد بــه نکوهــش او میپرداخــت .مأمــون بــه ظاهــر اندرزهــای امــام را میپذیرفــت،
ولــی در واقــع از ایــن برخوردهــای امــام ســخت ناراحــت میشــد .شــیخ مفیــد نمون ـهای از ای ـن
مــوارد یــاد کــرده اســت(مفید)315 :1396،
 .2-4-2وحدت و همدلی در نتیجۀ رفع اختالفات و کینهتو زیها و شبهات
بــدون شــک یکــی از کارکردهــای مهــم گفتوگــو پرهیــز از تفرقــه و نفــاق و ایجــاد اتحــاد و همدلی
اســت .جهــان اســام امــروزه در موقعیتــی قــرار گرفتــه کــه قدرتهــای اســتکباری در اندیشــۀ
ضربــه زدن بــه اتحــاد میــان جوامــع دینــی و ایجــاد تشــتت و تفرقه میــان آنان اســت .امــام رضاg
هــم همــواره اتحــاد و همدلــی را ســرلوحۀ مناظــرات و گفتوگوهــا قــرار میدادنــد تــا احساســات
مذهبــی جریحـهدار نشود(مجلســی1403،ق ،ج .)195 :81امــام رضــا  gهمچنیــن شــبهات
بهوجــود آمــده را پاســخ دهنــد؛ بنابرایــن اگــر رفــع شــبهات را بهعنــوان مهمتریــن دســتاورد
مناظــرات علمــی و فقهــی امــام رضــا  gقلمــداد کنیــم بایــد بر تبییــن مشــترکات و مواضــع وفاق
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تکیــه کنیــم و نبایــد اغــراض دنیایــی و اختالفــات مذهبــی بــر فضــای گفتوگوهــای بیــن ادیانــی
ســایه افکنــد .چنانکــه اباصلــت میگویــد؛ خدمــت امــام رضــا gعــرض کــردم :از حضــرت
صــادق gبــرای مــا روایــت شــده اســت کــه «اگــر کســی علــم و دانــش را از آن جهــت بخواهــد کــه
بــا دانشــمندان دیگــر بــه ســتیز درافتــد یــا بــر ســفیهان و ســبکمغزان بتــازد یــا بــرای جلــب نظــر
مــردم از آن اســتفاده کنــد ،جایــگاه خویــش را در آتــش جهنــم آماده ســاخته اســت ».امــام فرمود:
«جــدم درســت فرمــوده اند»(ابــن بابویــه،۱۳۷۸ ،ج.)307 :1
بنابرایــن منطــق گفتوگــو در جوامــع دینــی بــا تکیــه بــر ســیرۀ رضــوی میتوانــد بســتر
مناســبی بــرای همدلــی و اتحــاد در جهــان اســام فراهــم ســازد .چنانکــه امــام رضــا عالوهبــر
اینکــه بــه تببیــن معــارف دینــی میپرداختنــد ،شــبهات گروههــا و ادیــان مختلــف را هــم بــا
ســعه صــدر پاســخگو بودنــد .جوامــع دینــی بایــد ایــن اصــل را مــد نظــر قــرار دهنــد کــه اگــر
گفتوگــوی میــان ادیــان برقــرار میشــود ،بــر پایــۀ احتــرام باشــد تــا موجــب از بیــن رفتــن
همدلــی و اتحــاد جامعــه نشــود؛ چراکــه دشــمنان اســام درصــدد ایجــاد تفرقــه میــان مذاهــب
و اقــوام مختلــف کشــورهای اســامی هســتند؛ بنابرایــن جوامــع دینــی بایــد از ظرفیتهــای
جهــان اســام بــرای ایــن مســئلۀ اســتفاده کننــد؛ چراکــه یکــی از ظرفیتهــای مهــم جهــان
اســام ،ایــن اســت کــه نهتنهــا شــیعه و ســنی بلکــه همــۀ ادیــان در کنــار هــم در ســایه و
وحــدت اســامی زندگــی کننــد و بــا تاســی از اندیشــه و ســیرۀ رضــوی اتحــاد و همدلــی خــود
را بــه دنیــا نشــان دهنــد.
گفتوگــو در جوامــع دینــی میتوانــد موجبــات تضــارب افــکار و تبــادل اندیش ـهها را بــه دنبــال
داشــته باشــد و همدلــی در جهــان اســام بهوجــود بیــاورد تا باعث آشــنایی دیگــران با اندیشـههای
مذاهــب مختلــف شــود .عالوهبــر ایــن ،گفتوگــو بیــن مذاهــب موجــب مشــارکت ،تعــاون ،صلــح،
مشــورت و پرهیــز از جــدل و واگرایــی در جهــان اســام مــی شــود؛ بنابرایــن همدلی و اتحــاد جهان
اســام در پرتــو آموزههــای حکیمانــه و ســیرۀ زندگــی عالمانــه حضــرت امــام رضــا gمیتوانــد
اختالفــات درونــی جهــان اســام را حــل کنــد.

فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال دهم ،شماره  ،39پاییز 1401

ترویج فرهنگ گفتوگو و نقش آن در جوامع دینی با الهام از سیرۀ رضوی ( ...پرویش و تابش)

 .3-4-2حاکم کردن فضای نقد در گفتوگوهای جوامع دینی
یکــی از اصــول مهــم در گفتوگوهــای علمــی ،حاکــم شــدن فضــای نقــد اســت .امــری کــه
عالوهبــر فراهــم شــدن فضــای نقــد مخاطــب ،باعــث میشــود تحمــل قــول مخالــف را داشــته
باشــیم؛ بــه ایــن معنــی کــه نگاهمــان بــه نظــر مخالــف از روی کینــه و توهین نباشــد .البتــه فضای
نقــد هرگــز ایجــاد نخواهــد شــد مگــر اینکــه فرصــت ســؤال و دفــاع بــه طــرف مقابــل داده شــود.
مســئله ای کــه در گفتوگوهــای امــام رضــا gبهوفــور دیــده میشــود .از ایــنرو ،امــام هرگــز
حالــت تهاجمــی نمیگرفــت؛ بلکــه بــه طــرف مقابــل خــود اجــازه میدادنــد تــا حتــی هــر ســؤالی
دارنــد بپرســند .در یکــی از گفتوگوهایــی کــه امــام رضــا  gبــا جاثلیــق داشــتند ،جاثلیــق
در خطــاب بــه امــام گفــت« :مطلبــی را کــه از انجیــل برایــم روشــن شــد ،انــکار نمیکنــم بلکــه
بــدان اذعــان دارم ».در همیــن حیــن امــام خطــاب بــه حاضــران فرمودنــد کــه «شــاهد اقــرار او
باشــید»(ابن بابویــه ،1378 ،ج421 :1؛ مجلســی1403 ،ق ،ج )302 :10یــا هنگامــی کــه امــام
بــه جاثلیــق فرمودنــد هــر ســوالی داری بپــرس .جاثلیــق بــا جســارت پاســخ داد کــه « مــی پرســم
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 نشــانۀ میــدان دادن بــه مخالفــان و
آزاد گذاشــتن فضــای نقــد اســت .ایشــان فرمودنــد« :دلیلــی از مــن نپذیــر مگــر آنچــه را 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 ،بیاورم»(ابــن بابویــه ،1378 ،ج427 :1؛ طبرســی1403 ،ق ،ج:2
421؛ مجلســی1403 ،ق ،ج .)307 :10البتــه نبایــد فرامــوش شــود کــه توجــه بــه فضــای نقــد و
ضــرورت آزاداندیشــی بــه معنــی درهــم شکســتن بنیانهــای اصیــل نیســت.
جوامــع دینــی هــم بایــد بــر مبنــای همیــن اصــل ،از راه گفتوگــو اختالفــات درونــی جهــان
اســام را برطــرف کننــد؛ چراکــه گفتوگــو زبــان اســام و حــال مشــکالت و اختالفــات جوامــع
بشــری اســت .اگــر زمینههــای ایجــاد گفتوگــو میــان ملتهــا برقــرار شــود ،حقایــق اســام و
اصــول اخــاق و تعالیــم و احــکام اســام بهخوبــی تبییــن میشــود کــه نتیجــۀ آن از بیــن بــردن
ذهنیــت اسالمهراســی و نســبتهای ناروایــی اســت کــه بــه اســام و مســلمانان داده میشــود.
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 .4-4-2تأثیر و نقش گفتوگوها علمی در اقناع اندیشه ها و تبلیغ معارف اسالمی
تأثیــر و نقــش گفتوگوهــا و مناظــرات علمــی در اقنــاع مخالفــان بــا تکیــه بــر تبلیــغ معــارف
اســامی از موضوعاتــی اســت کــه در اندیشــۀ رضــوی قابــل توجــه اســت .درواقــع ،گفتوگــوی
علمــی مطلــوب بــرای تبلیــغ معــارف اســامی همــواره مــورد تاکیــد دیــن مبیــن اســام بــوده
اســت .اگــر گفتوگوهــای مــا چــه در عرصــۀ دینــی و چــه در عرصههــای دیگــر از پشــتوانۀ قــوی
علمــی برخــوردار باشــد بهراحتــی میتوانیــم قــدرت اقناعگــری خــود را بــاال ببریــم .چنانکــه
حضــرت رضــا  gدر گفتوگوهــای خــود بــا ادیــان مختلــف هنگامیکــه اســتدالل میکردنــد،
بــه آیــات کتابهــای مقــدس طرفیــن گفتوگــو توجــه و بــه آن اســتناد میکردنــد؛ بنابرایــن یکــی
از ویژگیهــای گفتوگــو میــان جوامــع دینــی مبتنــی بــر ســیره و اندیشــه رضــوی بایــد واقعگرایــی
و اقنــاع مخاطــب بــا تکیــه بــر واقعیتهــای مــورد قبــول مخالفــان باشــد .درواقــع ،بــرای ترویــج
فرهنــگ گفتوگــو میــان جوامــع دینــی نبایــد طــرف مقابــل را مجبــور کنیــم اشــتباهش را قبــول
کنــد؛ چراکــه ایــن گفتوگــو نتیجــه عکــس میدهــد .بلکــه گفتوگــوی مــا بایــد محترمانــه و
محبتآمیــز باشــد بهگون ـهای کــه طــرف مقابــل متوجــه شــود کــه حرفهــا و اســتداللهای مــا
درســت و بــر پایــۀ اســتنادات علمــی اســت .اینجاســت کــه موضعگیریهــا و لجبــازی هــم کمتــر
مــی شــود .چنانکــه امــام رضــا gهــم راهکارهــای موثــری بــرای اقنــاع مخاطــب ب ـهکار مــی
بردند.درواقــع ،ایشــان از طریــق اقنــاع کالمــی مثــل جــدال احســن ،اســتناد بــه منابــع معتبــر و
مســتدل و همچنیــن از طریــق اقنــاع غیرکالمــی مثــل زبــان بــدن و خوشخلقــی فــرد اقناعکننده
نســبت بــه طــرف مقابــل خــود در گفتوگوهــا بهــره بــرده اســت .همچنیــن توجه بــه بــاور مخاطب
و رد و اصــاح یــا تاییــد آن در قالبهــای مختلــف ،گویــای آن اســت کــه آن حضــرت بــه دنبــال
اقنــاع مخاطبــان بــا توجــه بــه موقعیــت زمانــی و مکانــی آنهاســت و بــه موقعیــت روحــی و روانــی
نیــز توجــه دارد(میرهــادی تفرشــی )33 : 1399،بهتریــن نمونــه از اســتداللهای حضــرت رضــا
 gرا بــا عمــران صابــی متکلــم متعلــق بــه مذهــب صائبــان میبینیــم« .عمــران خطــاب بــه آن
حضــرت گفــت :آیــا خداونــد کــه وجــود او ثابــت بــود ،نــزد خــودش وجــودش معلــوم بــود و حضرت
در جوابــش فرمــود :علــم پیــدا کــردن نــزد خلــق بــه جهــت نفــی خالف آن اســت کــه جهل باشــد.
پــس بایــد جهلــی وجــود داشــته باشــد تــا بــا نفــی آن علــم حاصــل شــود و ایــن در حالــی اســت که
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نســبت بــه خداونــد جهلــی تصــور نمــی شــود کــه مخالــف بــا علــم او باشــد و از ایــن روی حاجــت
داشــته باشــد کــه ایــن جهــل را بــا تشــخیص معلومــات خویــش نفــی کنــد و از بیــن ببرد»(ابــن
بابویــه ،1378 ،ج.)۴۳۱ :1
 .5-2گفتوگوی درون تمدن اسالمی بهمثابه یک راهبرد
تمــدن اســامی در میــان تمدنهــای انســانی پیشــینۀ بســیار کهنــی دارد .تمــدن اســامی
را میتــوان تمدنــی دانســت کــه همــه مولفههــای آن مبتنــی بــر دیــن اســام اســت .در تمــدن
اســامی ،ارزش انســانها بــر پایــه تقــوا و اطاعــت از خداونــد اســت .تمدنــی کــه در ســرزمین
حجــاز توانســت بهرغــم محرومیــت از مدیریــت و کارایــی مناســب بــه میزانــی از پیشــرفت و تمدن
اســامی برســد(نصر .)11 :1384،تمــدن اســامی همچنیــن بیــان کننــده همــۀ جنبههــای
سیاســی و فرهنگــی و اقتصــادی جامعــه اســت کــه ابعــاد وجــودی فــرد و جامعــه را پوشــش
میدهــد (بینائیــان )113 :1383 ،در کنــار آن تمدنســازی هــم بــه معنــای حرکــت جامعــه
بــه ســمت متمــدن شــدن و ایجــاد جامعــۀ متمــدن مبتنــی بــر توســعه و پیشــرفت در ابعــاد مــادی
و معنــوی اســت .یکــی از ظرفیتهــای مهــم در تمدنســازی اندیشــه رضــوی اســت؛ چراکــه
ســیرۀ امــام رضــا  gنــگاه و افــق آینــده را بــرای مــا ترســیم میکنــد .تمدنســازی بــر پایــۀ
اصولــی شــکل میگیــرد کــه آن حرکــت دارای مســیر و در نهایــت هــدف و مقصــد باشــد .ایــن
تمدنســازی آثــاری را بهوجــود مــیآورد کــه میتوانــد رفتارهــا و زندگــی مــا را جهــت دهــد.
گفتوگوهــا و مناظــرات امــام رضــا  gنمونــۀ بــارز ایــن تمدنســازی جهانــی اســت .آنچــه در
آن زمــان در جهــت تقریــب مذاهــب و ادیــان شــکل گرفــت فقــط مختــص همــان دورۀ زمانــی و
مکانــی نبــود ،بلکــه انســانها در طــول تاریــخ میتواننــد از بــرکات وجــودی ایــن تمدنســازی
بهرهمنــد شــوند .درواقــع ،گفتوگویهــای امــام رضــا  gرا میتــوان بــه دو دســتۀ گفتوگــوی
«درونمذهبــی» کــه همــان بحــث تقریــب مذاهــب اســامی اســت و گفتوگــوی «برونمذهبی»
کــه آزاداندیشــی و گفتوگــوی ادیــان اســت ،تقســیم کــرد.
تمــدن بــزرگ اســامی در عصــر حاضــر نیــز بایــد بــر اســاس همیــن اصــول گفتوگــو در ســیرۀ
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رضــوی باشــد .ایــن گفتوگــوی درون تمــدن اســامی شــکل نخواهــد گرفــت مگــر اینکــه بســترها
و پیششــرطهای آن هماننــد دوری از تعصــب و اعتقــاد بــه اصــل وحــدت در عیــن کثــرت رعایــت
شــود .در آن صــورت اســت کــه ایــن گفتوگــوی درون تمــدن اســامی میتوانــد همگرایــی و
پرهیــز از مجادلــه را در جهــان اســام تداعــی کنــد.

 .3نتیجهگیری
بــا توجــه بــه جنبههــای مختلــف گفتوگــو و مناظــرات حضــرت امــام رضــا gبهعنــوان
الگــوی گفتوگــو و مناظــره در تاریــخ اســام بــه ایــن حقیقــت میرســیم کــه یکــی از
موثرتریــن روشهــا بــرای تقریــب مذاهــب اســامی گفتوگوســت .جوامــع دینــی میتواننــد
بــا گفتوگوهــای موثــر و ســازنده ،ســوءتفاهمها و سوءبرداشـتها را از بیــن ببرنــد و در عــوض
بســتر و فضــای مناســبی بــرای آگاهیبخشــی و تبــادل نظــر ایجــاد کننــد .البتــه در تمامــی
گفتوگوهــا بایــد انصــاف را ســرلوحه کار قــرار داد .در جهــان امــروزی کــه بیــش از پیــش
ضــرورت همگرایــی و وحــدت را میطلبــد بهرهگیــری از ســیرۀ رضــوی میتوانــد زندگــی
عزتمندانــه بــا گفتوگــوی درونتمدنــی را فراهــم آورد و فاصلههــای موجــود میــان آنهــا را
کــم کنــد؛ بنابرایــن تاســی از اندیشــه رضــوی میتوانــد دنیــای جهــان اســام را در برقــراری
فضــای گفتوگــو و تضــارب آرا کمــک کنــد و زمینهســاز بســیاری از گفتوگوهــای دروندینــی
و بروندینــی شــود .نهادینــه کــردن ســیرۀ رضــوی و ارتقــای فرهنــگ گفتوگــو بــرای تقریــب
مهمتریــن مســئلۀ کنونــی جهــان اســام اســت؛ چراکــه گفتوگــوی میــان جوامــع دینــی
میتوانــد بــه تقریــب مذاهــب منجــر شــود و نوعــی همدلــی و اتحــاد بــه دور از هــر گونــه تشــنج
ایجــاد کنــد .از ســویی دیگــر گفتوگــوی علمــی و منطقــی گامــی علمــی در راســتای رهایــی
از فرقــه گرایــی اســت .در ســیره و اندیشــۀ رضــوی یکــی از اصــول بـهکار رفتــه در گفتوگوهــا
تســامح و تســاهل اســت .نکتــۀ مهــم در ایــن گفتوگوهــا ایــن اســت کــه حضــرت گفتوگــوی
دینــی را بــر مبنــای پذیرفتــه شــده مــردم انجــام میدادنــد؛ یعنــی همــان روشــی کــه امــام در
مناظــره بــا ســران ادیــان بــزرگ جهــان داشــتند و بــر اســاس اعتقــادات و دیــدگاه هــای پیــروان
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال دهم ،شماره  ،39پاییز 1401

ترویج فرهنگ گفتوگو و نقش آن در جوامع دینی با الهام از سیرۀ رضوی ( ...پرویش و تابش)

ادیــان مختلــف بــا آنهــا بحــث میکردنــد ،نــه اینکــه از اعتقــادات و نگــرش اســام اســتفاده
و بــر مبنــای مــورد پذیــرش آنهــا اســتدالل کننــد .البتــه رعایــت آداب گفتوگــو شــرط الزم در
گفتوگوهــای میــان مذاهــب اســامی اســت.
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