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فرامرز  میرزازاده  احمدبیگلو1  

چکیده 

ســنت های تاریخــی و فرهنگــی به خصــوص اینکــه از ســیرۀ ائمــه معصومیــنb نشــئت گرفتــه باشــند، 
ــه  ــند، به طوری ک ــته باش ــرد داش ــی کارب ــای کنون ــه در دنی ــد ک ــتناد دارن ــی و ارزش اس ــار معنای ــی ب زمان
ــا  ــا یکــی از وجــوه سیاســت مــدرن ســنجید. به ویــژه اینکــه ایــن نــوع سیاســت ب می تــوان امــکان آن را ب
ــه دموکراســی گفت وگویــی  چرخشــی فرهنگــی مواجــه شــده و از مطالعــۀ نهادهــای دولتــی و رســمی ب
و مرتبــط بــا زندگــی روزمــره تغییــر معنــا یافتــه اســت. ایــن مقالــه بــا اتــکا بــه روش اســنادی تطبیقی بــه 
و دموکراســی گفت وگویــی در چهارچــوب سیاســت غایت گــرای  امکان ســنجی مناظــرات رضــوی 
فضیلت محــور و از منظــر رونــد، فراینــد، جهــت و غایــت پرداختــه و بــه ایــن نتایــج رســیده اســت کــه ایــن 
ــری و تســاهل(، در بقیــۀ زمینه هــا  دو به رغــم تشــابه در مبنــای فرهنگــی و فراینــد )عقالنــی، آزادی، براب
متفــاوت از هــم هســتند؛ غایــت دموکراســی گفت وگویــی، ترغیــب مــردم بــه عمــل مشــارکت مســتقیم، اما 
غایــت مناظــرات رضــوی احیــای سیاســت نبــوی، توحیــد و حقانیــت امامــت ائمــهb اســت. در نتیجــه، 
می تــوان از سیاســت رضــوی هماننــد دموکراســی گفت وگویــی، در دنیــای معاصــر بهــره بــرد بــا ایــن تفاوت 
کــه بایــد بــه جــای توجــه بــه فضایــل فــردی و مــادی در دموکراســی گفت وگویــی بــه فضایــل جمع گــرای 
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مقدمه

شــرایط پیش آمــده در زندگــی سیاســی مبتنــی بــر باورهــای شــیعی به گونــه ای بــوده کــه شــاهد و 
وارث الگــوی عملــی چنــدان زیــادی نبــوده، در مقابــل از مبانی نظــری و فرهنگی واالیــی برخوردار 
بــوده اســت. بــه غیــر از دوران نبــوی و خالفــت کوتــاه علــوی، حاکمیــت و ســلطۀ خلفــای امــوی و 
عباســی فرصــت زیــادی را در اختیــار ائمــه معصــومb قــرار نــداد تــا ســنت و ســیرۀ واقعــی پیامبــر 
اعظــمn عملیاتــی شــود. تک فرصــت محــدود بــه دســت آمده در شــرایط اضطــرار والیت عهــدی 
امــام هشــتم، علی بن موســی الرضــاg، در دوران خالفــت مأمــون ایــن امــکان را فراهــم کــرد تــا 
سیاســت اصیــل مبتنــی بر ســنت نبــوی را حتی در شــرایط محــدود و غیراختیاری شــاهد باشــیم. 
ســیرۀ منحصربه فــرد امــام هشــتم در مناظــرات علمــی به منظــور احقــاق حــق ائمــهb و کســب 
مقــام امامــت و سیاســت گرچــه بــا سیاســت روز نمــود یافتــه در دموکراســی گفت وگویــی، 13 قــرن 
ــا  ــد کــه چــه نســبتی بیــن آن مناظــرات ب فاصلــه زمانــی دارد، ایــن مســئله  را در ذهــن می پروران
ایــن سیاســت هســت؟ بــرای روشــن شــدن ایــن نســبت می تــوان از طریــق بررســی مقایســه ای 
ــی  ــی گفت وگوی ــب دموکراس ــه در قال ــدرن ک ــت م ــاg و سیاس ــام رض ــت ام ــق سیاس ــه تطبی ب
ــاوت  ــابه و تف ــی تش ــکان ظرفیت ــق، ام ــن تطبی ــق ای ــد و از طری ــل ش ــت، متوس ــه اس ــود یافت نم
ــا اتــکا بــه روش اســنادی تطبیقی دســت بــه  میان شــان را ســنجید. بــرای انجــام ایــن کار مهــم ب
مقایســۀ مناظــرات رضــوی بــا دموکراســی گفت وگویــی خواهیــم زد؛ تطبیقــی کــه درصــدد اســت 
دموکراســی گفت وگویــی را در قالــب ســه اصــل رونــد، فراینــد، غایــت و همچنیــن جهــات موجــود 
در آن بــا سیاســت رضــوی در قالــب مناظــرات آن حضــرت بررســی و ظرفیــت امکانــی و عملیاتــی 
سیاســت رضــوی را در دورۀ کنونــی واکاوی کنــد. در نتیجــه، متناســب بــا عنــوان تحقیــق از میــان 
ســیرۀ سیاســی امــام رضــاg عمدتــًا بــر مناظــرات ایشــان بــا علمــا و بــزرگان دیگــر ادیــان اســتناد 
می کنیــم و بــا روزآمدتریــن فهــم و عمــل سیاســی، یعنــی دموکراســی گفت وگویــی عمدتــًا از منظــر 

یورگــن هابرمــاس 1 مــورد تطبیــق قــرار می دهیــم. 

شــایان ذکــر اســت کــه بــرای انجــام ایــن بررســی تطبیقــی مالحظــه ایــن دو مفــروض ضــرورت 

1. Jurgen Habermas
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دارد: 1. نظــر امــامg مســاوی بــا عمــل ایشــان اســت؛ نظــر منتــج بــه عمــل و عمــل مبتنــی بــر 
نظــر اســت. 2. مطالعــۀ ســیرۀ سیاســی امــام رضــاg زمانــی معنــا و مفهــوم دارد کــه آن ســیره و 
ســنت سیاســی در دنیــای کنونــی کاربــرد داشــته باشــد. طبــق مفــروض نخســت، گرچه امــام رضا
g به طــور عملــی وارد سیاســت نشــدند و مناظــرات ایشــان به صــورت تئوریــک طــرح شــده، امــا 
در تــداوم آن کاربــرد عملیاتــی داشــته و در عمــل نیــز بــدان پایبنــد بوده انــد. طبــق مفــروض دوم، 
مناظــرات امــامg کــه در حــوزۀ نخبگانــی صــورت گرفتــه، بــا سیاســت گفت وگویــی هابرمــاس 
کــه بــرای حــوزۀ عمومــی طــرح شــده امــکان تطابــق دارد؛ زیــرا طبــق برداشــت علمــای اصولــی از 
»ســنت«، نظــر و عمــل معصومیــنb چــراغ راهنمایــی اســت کــه شــیعیان بایــد بــا اســتناد بــه آن 
کلیــات، دقایــق و فروعــات زندگی خــود را تنظیــم نمایند)فیرحــی، 1391: 275-276(؛ بنابراین، 
اصــل بــر ایــن اســت که در جامعۀ اســالمی از ســیره و ســنت سیاســی امــامg الگوبرداری شــود و 

مناظــرات نخبگانــی ایشــان بــه ســاحت عمومــی انتقــال یابد. 

1. پیشینۀ تحقیق

پژوهش هایــی دربــارۀ ســیرۀ رضــوی وجــود دارد کــه از جنبه هــای مختلفــی بــا سیاســت مرتبــط 
اســت. مثــاًل صفریان و همکارانش)1401( به نســبت گفت وگو و ســرمایۀ اجتماعــی در چهارچوب 
حکمرانــی رضــوی پرداخته انــد. آنــان درصــدد بوده انــد امــکان حکمرانــی رضــوی را در آن مقطــع 
زمانــی و در چهارچــوب نظریــۀ اســپریگنز بررســی کننــد کــه بــا هــدف ایــن تحقیــق کــه در تــالش 
ــژاد و  ــا عصاره ن ــرای بررســی امــکان آن سیاســت در زمــان کنونــی اســت خیلــی تفــاوت دارد. ی ب
همکارانــش)1400( بــه بررســی داللت هــای ســیره رضــوی در سیاســت فرهنگــی اقــدام کرده انــد 
ــا  ــد، ام ــته باش ــرد داش ــد کارب ــی می توان ــوزۀ فرهنگ ــت گذاری در ح ــرای سیاس ــد ب ــر چن ــه ه ک
مرتبــط بــا خــود سیاســت در دوران معاصر نیســت. همچنین خزعلــی و انصاری نیــا)1396( ضمن 
تحلیــل گفتمــان ادیــان مســیحی و یهــودی در مناظــرات امــام رضــاg صرفــًا بــه تمایــز گفتمــان 
ــا رویکردهــای  ــار دیگــری وجــود دارد کــه ب ــن، آث ــر ای ــد. عالوه ب ــان پرداخته ان ــا آن ادی اســالمی ب
متفاوتــی برخــی از وجــوه رونــد، فراینــد و غایــت را در ارتبــاط بــا سیاســت رضــوی اما بدون بررســی 
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انطباقــی آن هــا بــا دموکراســی گفت وگویــی مــورد مطالعــه و بررســی قــرار داده انــد.

اســماعیل زاده و شــبان زاده)1395( در حــوزۀ اقنــاع و بــا هــدف تبییــن اقنــاع دیگــران بــرای 
ــر ُبعــد وحدت بخــش اســالم تأکیــد کننــد  حقانیــت اســالم در مناظــرات امــام کوشــیده اند ب
و درصــدد برجســته کــردن وجــوه وحدت بخــش آن بوده انــد. میرهادی تفرشــی و معتمــد 
لنگــرودی)1399( بــه اقنــاع در دو بعــد کالمــی و غیرکالمــی امــام رضــاg توجــه کرده انــد. 
همچنیــن اصفهانــی و یوســفی)1397( در حــوزۀ فراینــد بــه بررســی تطبیقــی کرامــت 
انســانی از منظــر امــام و لیبرالیســم پرداختــه و حســینی و همــکاران)1397( بــه آزاداندیشــی 
ــان  ــه یابی بنی ــه ریش ــی)1397( ب ــد. کریم ــه کرده ان ــالمی توج ــکام اس ــر اح ــرت و نش حض
عدالــت از منظــر امــام رضــاg پرداختــه و دلبــری و زحمتکــش)1396( بــر اصــل التــزام بــه 
ــه  ــوی توج ــیرۀ رض ــلمانان در س ــه غیرمس ــاهل ب ــرورزی و تس ــرام و مه ــی و احت ــول اخالق اص
ــد  ــل فراین ــاهل در ذی ــری و تس ــول آزادی، براب ــاوت از اص ــا متف ــن پژوهش ه ــه ای ــد ک کرده ان
ــبی بلداجی و  ــز طهماس ــت نی ــوزۀ غای ــت. در ح ــق اس ــن تحقی ــده در ای ــوی مطرح ش گفت وگ
مرتضــوی)1399( بــا عنــوان »واکاوی رهاوردهــای غایــی مناظــرات رضــوی و کاربســت آن هــا 
در عصــر حاضــر« درصــدد ارائــه راهــکاری بــرای تبلیــغ و ترویــج معــارف دیــن و پاســخگویی بــه 
شــبهات هســتند و بــا غایــت طــرح شــده در ایــن تحقیــق کــه بــه عنــوان هــدف عملــی بــرای 

سیاســت و حکومــت اســت کامــال تفــاوت دارد. 

    بــا  وجــود ایــن، قبــل از ورود بــه بررســی تطبیقــی مناطــرات رضــوی و دموکراســی گفت وگویی 
و امکان ســنجی کاربســت آن در دوران معاصــر، الزم اســت تعریــف مشــخصی از بیــن تعرف هــای 
متعــدد سیاســت اتخــاذ کنیــم تــا چهارچوب مشــخصی بــرای این مقایســه فراهــم کرده باشــیم.

1-1. سیاست غایت گرا به مثابۀ چهارچوب نظری

ــوان  ــوع تلقــی از آن به عن ــا ن ــا متناســب ب ــودن مفهــوم سیاســت باعــث شــده اســت ت ســیال ب
موضــوع، رونــد یــا غایــت، تعاریــف متعــددی صــورت گیــرد. برخــی محققــان تعریــف سیاســت را با 
بررســی آثــار بــزرگان فلســفه سیاســی و علــم سیاســت و نیــز بــزرگان سیاســت عملــی به ســه دســته 
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تقســیم کرده انــد: دســتۀ اول، تعریــف خــود را بــر انســان و غایتــی کــه سیاســت در آن خصــوص 
بایــد دنبــال کنــد متمرکــز کــرده و تعریــف سیاســت را بــر آن اســاس ارائــه داده انــد. دســتۀ دوم، 
نحــوۀ برخــورد انســان بــا امکانــات دنیایــی را مــد نظــر قــرار داده و سیاســت را بــا توجــه بــه رونــد 
ــوع  ــت را موض ــد سیاس ــت و رون ــوم، غای ــتۀ س ــد. دس ــف کرده ان ــی تعری ــی سیاس ــرد زندگ و کارک
سیاســت بــه شــمار نیــاورده ، بلکــه سیاســت را بــر اســاس ُبعــدی از آن تعریــف کرده انــد کــه در همه 
ــد  ــی، 1368: 177(. بای ــور دارد)رجای ــکان در آن حض ــان و م ــگ و زم ــر از فرهن ــرف نظ ــا و ص ج
توجــه داشــت کــه سیاســت بنــا بــه ذات کاربــردی آن علمــی عملــی اســت کــه نمی توانــد از غایــت 
زندگــی انســان و اجتمــاع غافــل باشــد؛ بنابرایــن، در هــر ســه رویکــرد مذکــور در سیاســت، رویکــرد 

ــه نهفتــه اســت. غایت گرایان

ارســطو اولیــن فیلســوف علم سیاســت، از منظــری غایت محــور، سیاســت را چنین تعریــف کرده 
اســت: »غایــت سیاســت خیــری خواهــد بــود کــه اختصــاص بــه انســان دارد. اگرچــه در واقــع خیر 
فــرد و مدینــه یکــی اســت، حفــظ و رعایــت خیــر مدینــه بــر خیــر فــرد مقــدم و ]از آن[ مقدس تــر 
است«)ارســطو، 1385: 5(. ظاهــر امــر چنیــن نشــان می دهــد کــه در دنیــای جدیــد، بــه دلیــل 
انســان محور بــودن و توجــه بــه زندگــی مــادی، تعاریــف غایت گــرا بــه کنــار نهــاده شــده و بــه جــای 
آن تعاریــِف مبتنــی بــر ماهیــت فعــل سیاســی و رونــد آن برجســته شــده اســت. بــر ایــن اســاس، 
بــه تعبیــر دیویــد ایســتون، امــروزه پرســش سیاســی آن اســت کــه »چگونــه خدمــات و ارزش هــا در 
اجتمــاع تقســیم می شــوند«)عالم، 1373: 30(، امــا اگــر بــه ایــن تعریــف دقیق تر نگریســته شــود 
بــر مفهومــی از غایــت کــه بــر چگونگــی توزیــع ارزش هــا از طریــق صاحبــان قــدرت مبتنــی اســت، 
اشــاره  می کنــد یــا در برداشــت رونــدی، »سیاســت علمــی اســت کــه بــه مــا می آمــوزد چــه کســی 
ــور، 1344:  ــرا می برد«)مک آی ــرد و چ ــه می ب ــرد، چگون ــگام می ب ــه هن ــرد، چ ــه می ب ــرد، چ می ب

264(. در ایــن برداشــت نیــز رونــد غایــی سیاســت دربــارۀ قــدرت اســت.

بــه نظــر می رســد در تعریف هــای مختلــف از سیاســت بیــن ماهیــت خــود فعــل سیاســی و غایات 
و روندهــای آن َخلــط شــده اســت. شــاید بتــوان ماهیــت اصلــی فعــل سیاســی را نوعــی رابطــۀ 
قــدرت در جامعــه دانســت کــه در آن بین فرادســت و فرودســت در عرصــه اجتماعی، رابطــه و تأثیر و 
تأثــر وجــود دارد. در واقــع، سیاســت نوعــی راهبــری یــا رابطــه فرمان روایــی و فرمان بــری اســت. در 



142

سال دهم، شماره 40، زمستان 1401فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی 

نگرشــی کالن، گونه هــای سیاســت را بــه لحــاظ غایــت، می تــوان بــه ســه دســته تقســیم کــرد؛ 
الــف. غایــت سیاســت در برخــی مــوارد صرفــًا کســب قــدرت بیشــتر و افزایــش منافــع حاکمــان 
اســت. چنیــن نگرشــی در رویکردهــای رئالیســتی مطرح اســت و کســانی چــون ماکیاولــی، هابز 
ــود:  ــد ب ــز معتق ــت، هاب ــن برداش ــق ای ــتند. طب ــر می نگریس ــن منظ ــت را از ای ــا سیاس و مورِگنت
»از نظــر مــن، خواســتی دایمــی و خســتگی ناپذیر بــرای قــدرت کــه تنهــا بــا مــرگ آدمــی پایــان 
می گیــرد، در تمــام آدم هــا وجــود دارد«)هابــز، 1385: 80(. ب. در الگــوی دیگــر، سیاســت بــا 
نظــم و امنیــت پیونــد خــورده اســت. در ایــن الگــو، غایــت سیاســت عبــارت اســت از تنظیــم امور 
و برقــراری نظــم و امنیــت؛ دولــت نگهبــان شــبی اســت کــه صرفــًا مأمــور برقــراری نظــم و امنیــت 
ــژه مکتــب لیبرالیســم،  ــن رویکــرد در نظریه هــای مــدرن، به وی ــراد اســت. ای و حافــظ منافــع اف
برجســته است)وینســنت، 1383: 185(. ج. الگــوی ســوم را بایــد در رویکردهــای فضیلت گــرا 
ــروه  ــه دو گ ــی را ب ــای سیاس ــوم، نظریه ه ــام بل ــوب، ویلی ــن چهارچ ــرد. در همی ــت وجو ک جس
ــیک  ــی کالس ــای سیاس ــاخصۀ نظریه ه ــت. ش ــرده اس ــیم ک ــد تقس ــیک و جدی ــِی کالس اصل
ــخصی و  ــری ش ــت ام ــد فضیل ــای جدی ــه در نظریه ه ــت، درحالی ک ــی اس ــی جمع فضیلت گرای
خصوصــی تلقــی شــده و تمرکــز بحــث سیاســت صرفــًا بــر آزادی سیاســی است)فاســتر، 1358: 
452(. ایــن تعریف هــا داللــت دارنــد کــه فضیلــت به عنــوان هــدف غایــی می توانســته اســت در 
خیــر متعالــی ســعادت اخــروی )آگوســتین()همان: 453(، به زیستن)ارســطو(، امنیت)هابــز(، 

عدالت)راولــز( و رفاه)مکتــب اصالــت ســود( متجلــی شــود.

ــار و عمــل انســان اســت؛  ــر رفت نکتــۀ مشــترک در همــۀ تعریف هــا از سیاســت، اثرگــذاری آن ب
بنابرایــن، سیاســت به عنــوان یــک علــم، قســیم علــوم عملــی اســت. بــه عبارتــی، درصــدد اســت 
رفتــار و عمــل انســان را متأثــر کنــد و بــدان سمت وســو  بخشــد. از همیــن رو، ارســطو معتقــد اســت 
کــه سیاســت مهم تریــن و معتبرتریــن دانش هاســت، زیــرا ایــن دانــش »همــۀ دانش هــای عملــی 
را بــه کار می گیــرد و عالوه بــر ایــن، قوانینــی می نهــد دایــر بــر اینکــه چــه بایــد کــرد و چــه نبایــد 
کــرد. پــس معلــوم می شــود غایــت دانــش سیاســت حــاوی غایــت همــه دانش هــای دیگــر اســت 
ــد،  ــد باش ــه واح ــر جامع ــرد و خی ــر ف ــر خی ــی اگ ــه حت ــت؛ چراک ــان اس ــر آدمی ــت، خی ــن غای و ای
ــر  ــر و کامل ت ــه خیــر جامعــه و نگاهــداری آن، کاری بزرگ ت ــد کــه دســت یافتــن ب چنیــن می نمای
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باشد«)ارســطو، 1385: 14(. بدیــن ترتیــب، سیاســت در هــر دو معنــای غایت گــرای فضیلت گــرا، 
چــه کالســیک و چــه جدیــد، در ایــن تحقیــق مبنــای تحلیــل و تطبیــق ســیره مناظراتــی رضــوی 
ــره ای و  ــه، مذاک ــورتی، رأی زنان ــون مش ــی همچ ــا عناوین ــه ب ــدرن  ک ــی م ــی گفت وگوی و دموکراس
تأملــی 1 نیــز شــناخته  می شــود، خواهــد بــود. بایــد توجــه داشــت کــه سیاســت ها توســط دولت ها 
و حاکمــان سیاســی اعمــال می شــوند و امــروزه، سیاســت در وجــه کاربــردی اش بــه شــکل نظــام 
دموکراســی بیشــتر از بقیــه اشــکال آن در دنیــای معاصــر بــه کار گرفتــه می شــود. در ایــن تحقیــق 
نیــز از سیاســت به مثابــۀ دموکراســی، هــم به عنــوان شــیوۀ زیســت و هــم به عنــوان نظــام سیاســی 
فضیلت گــرا، اســتفاده خواهــد شــد تــا بتوان بــا معیــار قــرار دادن آن، تفاوت هــا و تشــابهات مناظره 

امــام رضــاg را بــا اصــول گفت وگــوی دموکراســی معاصــر ســنجید.

2. پیدایش دموکراسی گفت وگویی و ویژگی های آن

گرچــه از لحــاظ تاریخــی مبــدأ و منشــأ دموکراســی را یونــان باســتان می داننــد، امــا از یک طــرف 
فالســفۀ بزرگــی چــون ســقراط و افالطون بــا آن بــه مخالفــت برخاســتند)افالطون، 1335: 488-
ــا  ــه ب ــود ک ــوری ب ــرای فضیلت مح ــت جمع گ ــد و غای ــد، فراین ــر دارای رون ــرف دیگ 489( و از ط
دموکراســی موجــود تفــاوت فاحشــی دارد؛ چراکــه بــا فــراز آمــدن اومانیســم به واســطۀ رنســانس 
و نشســتن انســان در جایــگاه خــدا، فردبــاوری غیردینــی در اروپــا بســط یافــت و سیاســت مبتنــی 
بــر فضیلــت فردمحورانــه بــا لیبرالیســم گــره خــورد، ولــی وســعت ســرزمینی و افزیــش جمعیــت 
باعــث شــد کــه امــکان مشــارکت همگانــی و مســتقیم مــردم در سیاســت ناممکــن شــود؛ بنابرایــن 
لیبرال دموکراســی بــه شــیوۀ حکومــت نمایندگــی مقــدور شــد. در لیبرال دموکراســی، توجــه بیــش 
ــه آن منجــر شــد کــه  ــی و عقالنیــت انســانی و اعطــای آزادی بی حدوحصــر ب ــه توانای ــدازه ب از ان
جنبــۀ فــردی و حقانیــت فــرد بــر جنبــۀ جمعــی و گروهــی زندگــی در اجتمــاع ســلطه یابــد. نتیجــۀ 
ایــن نگــرش بحــران در لیبرال دموکراســی یــا بــه عبــارت بهتــر دموکراســی نمایندگــی اســت کــه در 
آن فــرد در جامعــه تنهــا رهــا گشــته، مــردم از مشــارکت های سیاســی اســتقبال نکــرده و از اوضــاع 

1. Deliberative Democracy
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دیگــران غافــل  شــده اند؛ سیاســت در دســت نخبــگان سیاســی محــدود شــده و از شــنیده شــدن 
صــدای اقلیت  هــا جلوگیــری بــه عمــل آمــده و در کل، نســبت بــه اخالقیــات بی توجهــی شــکل 

گرفتــه اســت. 

ــعی  ــاس س ــن هابرم ــز و یورگ ــان راول ــون ج ــرال همچ ــر لیب ــردازان معاص ــن رو، نظریه پ از همی
می کننــد از طریــق بســط ایده هایــی از مفهــوم شــهروندی کــه در آن شــهروندان در یــک هیئــت 
ــراد  ــان اف ــی آزاد می ــتدالل عموم ــه در آن اس ــی ک ــد؛ قلمروی ــم می آین ــرد ه ــی گ ــی عموم سیاس
ــن  ترتیــب،  ــه همی ــد. ب ــع کنن ــی شــود)Talisse, 2000 :105( ایرادهــا را رف ــد عمل ــر می توان براب
آیریــس یانــگ معتقــد اســت کــه در نظریۀ سیاســی معاصــر دو مــدل از دموکراســی محوریــت دارد: 
انباشــتی و گفت وگویــی)Yong, 2000 :18(. مــدل انباشــتی، دموکراســی را به مثابــۀ فراینــدی از 
انباشــت ترجیحــات شــهروندان در انتخــاب مقامــات و اصــول سیاســی عمومــی تعبیــر می کنــد و 
هــدف تصمیم گیــری دموکراتیــک را اتخــاذ تصمیــم در ایــن بــاره می دانــد کــه چــه رهبــران، قواعــد 
و سیاســت هایی بیشــترین انطبــاق را بــا حفــظ ترجیحــات پراکنــده و گســترده مــردم دارد. ایــن 
مــدل نقایصــی نیــز دارد: 1. بدیهــی شــمردن خواســته ها و ترجیحــات مــردم بــدون توجه به منشــأ 
آن هــا کــه ممکن اســت ناشــی از ترس، هوس، اســتدالل، اعتقــاد و ... باشــد. 2. تلقی دموکراســی 
به عنــوان ســازوکار شناســایی ترجیحــات شــهروندان در نــزد اکثریــت بــدون اینکــه بــه ترجیحــات 
ــات  ــروعیت تصمیم ــدم مش ــا ع ــروعیت ی ــی مش ــرای ارزیاب ــاری ب ــود. 3. معی ــه ش ــا توج اقلیت ه
وجــود نــدارد)Ibid: 19-21(. طبــق ایــن نواقــص، امــروزه چرخش گفت گویــی در دموکراســی روی 
داده کــه بــا تغییــر کانــون دموکراســی و سیاســت از دولــت بــه خــارج از نهادهــای رســمی، یعنــی 

فرهنــگ و زندگــی روزمــره مــردم، چرخشــی فرهنگــی در سیاســت به وجــود آمده اســت. 

بنابرایــن، مــدل گفت وگویــی سیاســت شــکلی از خــرد عملــی، فرهنــگ و زندگــی روزمــره مــردم 
ــکالت  ــر مش ــل بهت ــرای ح ــنهادهایی را ب ــک پیش ــد دموکراتی ــرکت کنندگان در فراین ــت. ش اس
یــا برخــورداری از خواســته های مشــروع و ... ارائــه و دربــارۀ آن اســتدالل می کننــد و از آن 
ــک  ــد دموکراتی ــد. فراین ــب کنن ــان ترغی ــرش طرح های ش ــران را در پذی ــد دیگ ــق می خواهن طری
اساســًا مباحثــه ای دربــارۀ مشــکالت، اختالفــات و دعــاوی نیازهــا و منافــع اســت. در ایــن مــدل 
ــری  ــئولیت پذیری و عام پذی ــت، مس ــری، عقالنی ــمولیت، براب ــل ش ــاری از قبی ــای هنج آرمان ه
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را در خــود جــای می دهــد)Ibid: 22-23(. در ایــن مــدل، شــهروندان دموکراتیــک در یــک 
ــه در آن  ــی ک ــوند)Rawls, 1996 :217(؛ قلمروی ــع می ش ــم جم ــی« دور ه ــی سیاس »گردهم آی
ــر«)Cohen, 1996 :412( محقــق می شــود. در ایــن  »اســتدالل عمومــی آزاد در میــان افــراد براب
ــد. هــدف آن هــا ایــن اســت کــه برنامه هــا و  ــر می پندارن قلمــرو، شــرکت کنندگان همدیگــر را براب
نهادهــا را برحســب مالحظاتــی کــه دیگــران بــرای پذیــرش آن دلیــل دارنــد، بــا توجــه بــه واقعیــت 
کثرت گرایــی منطقــی و ایــن پنداشــت کــه دیگــران نیــز عقالنــی و منطقــی هســتند مــورد حمایت 
و انتقــاد قــرار دهنــد و آمــادۀ همــکاری مطابــق بــا نتایــج چنیــن گفت وگــو هســتند و ایــن نتایــج را 

.)Cohen, 1996:413 ,Rawls, معتبــر می شــمارند)218: 1996 

بــه ایــن ترتیــب، در دموکراســی گفت گویــی، تحقــق فضیلــت عادالنــه زندگــی فــردی در جامعــه، 
ــه  ــر از هم ــو و مهم ت ــج گفت وگ ــرش نتای ــو، پذی ــری، گفت وگ ــت، براب ــرش عقالنی ــتلزم پذی مس
اذعــان بــه تعــدد و تکثــر دیدگاه هــای مخالــف و رقیــب اســت. طبیعــی اســت کــه  اصــل آخــر یعنی 
ــرا  ــازد؛ زی ــکل س ــار مش ــاع را دچ ــه اجم ــیدن ب ــی، رس ــد دین ــوص عقای ــا، به خص ــر دیدگاه ه تکث
دیدگاه هــای متضــاد قابــل جمــع بــا یکدیگــر نیســتند. از همیــن رو، جــان راولــز از ورود آموزه هــای 
ــد  ــت می کن ــو ممانع ــه گفت وگ ــد، ب ــک باش ــب و متافیزی ــا مذه ــفه ی ــر فلس ــی ب ــه مبتن ــع ک جام
ــدور  ــر مق ــن ام ــل ای ــا در عم ــد)Ibid: 167(، ام ــته باش ــود داش ــان وج ــاع هم پوش ــکان اجم ــا ام ت
نیســت؛ زیــرا راولــز یــا بایــد وحــدت و اجمــاع هم پوشــان را کنــار بگــذارد و بــه آموزه هــای جامــع 
ــا آموزه هــای جامــع را کنــار گــذارد کــه در ایــن صــورت  امــکان مشــارکت در گفت وگــو را بدهــد ی
گفت وگــوی آزاد و برابــر مــورد ادعــای دموکراســی گفت وگویــی از موضوعیــت ســاقط می شــود. از 
همیــن رو، اندیشــمندان متاخــر غربی، بــرای پوشــش دیدگاه های جامــع و متناقض، »دموکراســی 
ــدارد و  ــی ن ــد)Paxton, 2020 :9( کــه در آن سیاســت نقطــه پایان ــه ای« 1 را پیــش نهاده ان مجادل
مجــادالت آموزه هــای جامــع نه تنهــا حــذف نمی شــوند، بلکــه در حــال زایــش نیــز اســت؛ بنابراین، 
ــا و  ــد آموزه ه ــد و بازتولی ــی تولی ــا و حت ــراز دیدگاه ه ــای آزادی در اب ــه معن ــه ای ب ــت مجادل سیاس

جنبش هــای جدیــد سیاســی اســت.

1. Agonistic Democracy



146

سال دهم، شماره 40، زمستان 1401فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی 

ــی،  ــۀ عموم ــارۀ عرص ــی درب ــر تدریج ــر نظ ــیم و تغیی ــا ترس ــیده ب ــن کوش ــن بی ــاس در ای هابرم
ــی از  ــوزۀ عموم ــد. ح ــم کن ــی فراه ــی گفت وگوی ــی در دموکراس ــای دین ــرای باوره ــی را ب جایگاه
نظــر وی عرصــه ای اجتماعــی اســت کــه در آن افــراد از طریــق مفاهیــم، ارتبــاط و اســتدالل مبتنی 
ــد اعمــال  ــر فراین ــه موضع گیری هــا و جهت گیری هــای هنجــاری مشــغول اند کــه ب ــر تعقــل، ب ب
قــدرت دولــت، تأثیراتــی آگاهی بخــش و عقالنی ســاز می گــذارد. حــوزۀ عمومــی، عرصــه ای 
چندذهنــی، محــل برخــورد اندیشــه ها و اذهــان گوناگــون و فضــای طــرح آزاد مســائل عمومــی 
اســت و اســتدالل و تعقــل دربــارۀ آن هــا و در نهایــت ارادۀ عمومــی را شــکل می دهد)هابرمــاس، 
ــت و  ــق می پنداش ــری مطل ــن را ام ــری اش دی ــۀ اول فک ــه در دوره ــاس ک 1392: 149(. هابرم
ــۀ دوم برداشــتی جامعه شــناختی )دورکهایمــی( از دیــن  ــه آن داشــت، در مرحل نگــرش منفــی ب
ــت. در  ــکوالر از آن اس ــتی س ــی برداش ــده اجتماع ــد عقالنی ش ــر فراین ــه بناب ــد ک ــه می ده ارائ
نهایــت، هابرمــاس در دورۀ ســوم فکــری خــود، بــا طــرح مفهــوم پساســکوالر بــه تفســیر مثبــت از 
ــرای  ــا، 1396: 63-64( و جایگاهــی را ب ــا و پاک نی ــن در عرصــۀ عمومــی می پردازد)حاجی آق دی
مســائل دینــی و متافیزیکــی در گفت وگــوی دموکراتیــک بــاز می کنــد. در ایــن مفهــوم اســت کــه 
دیــن از نظــر هابرمــاس بــرای مســائل حیــات جمعــی بشــر برنامــه دارد. اینجاســت کــه هابرمــاس 
بــا جــان راولــز دربــارۀ دیــن به عنــوان آمــوزه ای کــه مانــع اجمــاع هم پوشــان اســت بــه مخالفــت 
ــز را  برمی خیــزد)Habermas, 2008 :114(. از نظــر وی، آنچــه اخــالق شــهروندی مــد نظــر راول
تعریــف می کنــد، شــرایط مشــارکت موفــق در فراینــد دموکراتیــک اســت. شــهروندان، صرف نظر از 
اختالف نظرهــای همیشــگی خــود دربــارۀ مســائل مربــوط بــه جهان بینــی و رهنامه هــای مذهبــی 
 .)Ibid, 2006 :6(بایــد بــه یکدیگــر به عنوان اعضــای برابــر و آزاد جامعــه سیاســی احتــرام بگذارنــد

هابرمــاس دیــن و ســنت های دینــی را همچــون نیرویی برای تولیــد منابع انگیزشــی هویت بخش 
می پنــدارد و نیازمنــدی بــه دموکراســی گفت وگویــی را الزم می دانــد و بــر آن اســت کــه نقــش دیــن 
در حــوزۀ عمومــی پیامــد تثبیــت مفهــوم اخالق شــهروندی اســت و شــهروندانی که قانون اساســی 
دولــت لیبــرال را می پذیرنــد بایــد ایــن را نیــز بپذیرنــد. از ایــن رو، دولــت لیبرال نبایــد افــراد و جوامع 
ــه از  ــورت، جامع ــن ص ــرا در ای ــد؛ زی ــرد کن ــان دلس ــته های سیاسی ش ــان خواس ــی را از بی مذهب
منابــع کلیــدی بــرای ایجــاد معنــا و هویــت محــروم می شــود)Ibid: 10(. از ســوی دیگــر، هابرماس 
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از ایــن نکتــه نیــز مطلــع اســت کــه دیــن نمی توانــد بــه اخالقیــات تقلیــل یابــد یــا در گرایش هــای 
مبتنــی بــر ارزش هــای اخالقــی جــذب شــود. ایــن نکتــه نیــز درســت اســت کــه دیــن آگاهــی از 
هــر دو عنصــر را حفــظ می کنــد. بــه همیــن دلیــل کاربــرد عمومــی عقــل نــزد شــهروندان دینــی و 
غیردینــی به طــور هم ســان می توانــد مشــوقی بــرای سیاســت های گفت وگویــی در جامعــه مدنــی 
متکثــر شــود و بــه بهبــود ظرفیت هــای معنایــی ســنت های مذهبــی در گســترۀ فرهنــگ سیاســی 

بینجامد.

2-1. سیاست رضوی

ــوی  ــب نب ــت در مکت ــرار دارد. سیاس ــوی ق ــت نب ــتمرار سیاس ــتای اس ــوی در راس ــت رض سیاس
»اجــرای قانــون الهــی از ســوی انســان ها بــه رهبــری انبیــا، اوصیــا و اولیــا بــرای ســعادت )قصــوی( 
تلقــی می شــود«)لک زایی، 1381: 27(. طبــق ایــن تعریــف، سیاســت امــری فرهنگــی، پرورشــی 
و هدایتــی بــه ســوی اهدافــی الهــی اســت کــه حکومــت ابــزاری الزم بــرای تحقــق و اجــرای احــکام 
الهــی به منظــور رســاندن انســان بــه ســعادت واقعــی محســوب می شــود. اگــر ایــن ابــزار مقــدور 
نشــد تکلیــف هدایــت از مجــاری دیگــر، همچــون فرهنگ ســازی، تــداوم می یابــد. طبــق آیــۀ 11 
ســورۀ طــالق، امــام، فرســتاده شــده تــا بشــریت را از ظلمــت و تاریکــی رهایــی بخشــد. طبیعــی 
اســت کــه داشــتن رســالت الهــی و بشــارت بشــریت، مســتلزم و متضمــن غایتــی ســعادت گرا و 

علمــی الهــی اســت.  

همیــن سیاســت فضیلت گــرای متکــی بــر وحــی منجــر بــه تأســیس حکومتــی از جانــب حضرت 
رســولn شــد کــه در کمتــر از 10 ســال و بــا حداقــل تلفــات )150 نفــر از دشــمنان و 120 نفــر 
از مســلمانان( کل شــبه جزیره عربســتان را تحــت نفــوذ خــود درآورد)بنــگاش، 1392: 29(. 
ــۀ اول و دوم،  ــای عقب ــره، پیمان)قرارداد( ه ــوی چهره به چه ــق گفت وگ ــالم از طری ــه اس ــوت ب دع
پیمــان مدینــه، صلــح حدیبیــه و ... جزئــی از سیاســت گفت وگویــی آن حضــرت بــود، امــا بارزترین 
وجــه سیاســت گفت وگویــی پیامبــر اعظــمn در هدایــت بشــریت، مناظــره بــا علمــای یهــودی و 
مســیحی اســت کــه بــا علــم الهــی بــه ســواالت آن هــا پاســخ داد و آن هــا قانــع شــدند، امــا به رغــم 
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تعهــد اولیــۀ خــود مبنــی »بــر متابعــت خــود و اقــوام ایشــان« از دیــن اســالم، علمــای یهــود بــه 
بهانه هــای واهــی همچــون »فــرود آمــدن جبرائیــل به جــای مکائیــل« بر پیامبــر اسالم)ابن هشــام، 
1394: 252( از بیعــت ســرپیچاندند و علمــای مســیحی نجــران نیــز از ســر »عناد و لجاجت« ســر 
برتافتنــد و خواســتار مباهلــه شــدند)همان: 256( کــه در نهایــت از مباهلــه نیــز کنار کشــیدند و به 

پرداخــت جزیــه راضــی شــدند.

اتــکا بــه فرهنــگ و ترویــج ســیره و ســنت پیامبــر اســالم بــا بهره منــدی از علــم الهــی توســط ائمــه 
ــره،  ــت. مناظ ــه داش ــان ادام ــر همچن ــای جائ ــت خلف ــت و حاکمی ــنb در دوران محن معصومی
گفت وگــو، ارشــاد و هدایــت حاکمــان، نخبــگان و تــوده مــردم تنهــا شــیوه ای بــود کــه می توانســت 
بــه حاکمیــت و تــداوم سیاســت نبــوی کمــک کنــد. اصــول منــدرج در سیاســت نبوی، یعنــی نصب، 
نــص، عصمــت و علــم الهــی باعــث می شــده اســت ائمــهb از هیــچ مناظــره و گفت وگویــی روی 
 ،gبرنگرداننــد و از آن هــا به عنــوان فرصتــی مغتنــم اســتفاده کننــد. طبــق فرمایــش امــام صــادق
»إن اللــه ال یجعــل حجتــه فــی ارضــه یســأل عــن شــئ فیقــول الادری؛ خداونــد حجــت خــود را در 
زمیــن قــرار نمی دهــد کــه از هــر چیــزی ســئوال شــود و او بگویــد نمی دانم«)کلینــی، 1388، ج 1: 
177(. بــر همیــن اســاس، زمانــی کــه امــام رضــاg به پشــتوانۀ علــم الهــی در مقابل نیرنــگ مأمون 
چــاره ای جــز پذیــرش والیت عهــدی و بنابرایــن حضــور در مناظــره دسیســه ای وی بــا علمــای ادیــان 

مختلــف نداشــت آن را بــه فرصتــی بــرای احیــای ســنت و سیاســت نبــوی تبدیــل کــرد.

ایشــان هــم در مدینــه و هــم در ســفرهای تبلیغــی بــه بصــره و کوفــه بــه مباحثه بــا علمــای ادیان، 
ــی  ــر فرصت ــاg از ه ــام رض ــرد. ام ــدام می ک ــیعیان اق ــالمی و ش ــون اس ــب گوناگ ــرق و مذاه ف
ــا اینکــه  ــه مباحثــه و گفت وگــو بنشــیند. حتــی مأمــون ب ــا عمــوم مــردم ب ــا ب اســتفاده می کــرد ت
ــهرهای  ــه ش ــود ک ــرده ب ــاب ک ــرزی انتخ ــرو را به ط ــا م ــه ت ــام از مدین ــت ام ــیر و حرک ــه مس آگاهان
معــروف بــه محبــت اهــل بیــت ماننــد کوفــه و قــم در مســیر راه قــرار نگیــرد، امــام در همــان مســیر 
تعیین شــده از هــر فرصتــی بــرای ایجــاد رابطــه جدیــدی میــان خــود و مــردم اســتفاده کــرد. در 
ــرار داد، در  ــی ق ــت دل های ــرض محب ــود را در مع ــره خ ــان داد، در بص ــت را نش ــات امام ــواز آی اه
نیشــابور حدیــث »سلســه الذهب« را بــرای همیشــه بــه یــادگار گذاشــت)خامنه ای، 1391: 316(. 
ایــن در حالــی بــود کــه مأمــون همــواره درصــدد بــود تــا امــکان برقــراری ارتبــاط گســتردۀ ایشــان با 
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عمــوم مــردم محــدود باشــد. حتــی مناظره ای کــه مأمــون، پــس از پذیــرش اجبــاری والیت عهدی، 
تــدارک دیــده بــود، امــام رضــاg را در موقعیتــی قــرار داد تــا با حضــور در مناظــره با علمــای ادیان 
بــزرگ شــاید ضعــف و خللــی در علــم و حقانیــت ایشــان وارد و از محبوبیــت آن حضــرت کاســته 
شــود. امــامg در قبــال نگرانــی یکــی از یــاران خــود، نوفلــی، فرمــود: »مــی روم بــا مســیحی ها 
ــا هیربــذان بــا  ــا آییــن خودشــان، ب ــا تورات شــان، بــا صابئی هــا ب ــا یهودی هــا ب ــا انجیل شــان، ب ب
ــا مأمــون بفهمــد کــه خالفــت را  ــان خودشــان بحــث می کنــم ت ــا زب ــا رومیــان ب آییــن پارســی و ب
ــوان آن را  ــه می ت ــره را ک ــن مناظ ــت«)کلینی، 13۸۸، ج3: 499(. ای ــرده اس ــب ک ــق غص به ناح
الگویــی اعتقادی سیاســی بــرای سیاســت نبــوی فــرض کــرد بــا اتــکا بــه حقایــق دیــن، درصــدد 
اثبــات حقانیــت خالفــت و امامــت معصومیــنb بــود؛ زیــرا، امــام رضــاg بــه حقیقــت دیــن، 
به خصــوص بــه مســئلۀ توحیــد و امامــت توجــه ویــژه ای داشــتند. تجلــی ایــن نکتــه را می تــوان در 
حدیــث مشــهور »سلســله الذهب« مشــاهده کــرد. حضــرت، ایــن روایــت را چنیــن بیــان می کنند: 
ت الراحلــه نادی  »کلمــه ال الــه اال اللــُه ِحصنــی فمــن دخــل حصنــی أِمــن مــن عذابــی ... ُکلّما مــرَّ
ِبشــروطها و أنــا مــن شــروطها«)ابن بابویــه، 1389: 21(. از آنجــا کــه در ایــن حدیــث بــر مســئله 
نجات بخشــی دیــن تأکیــد ورزیــده و شــرط رهایــی و نجــات کلمــۀ توحیــد را در والیــت و امامــت 
خــود و دیگــر ائمــه معصومیــنb بیــان کــرده اســت، معلــوم می شــود کــه سیاســت رضــوی در 
تــداوم سیاســت نبــوی بــر مســئلۀ هدایت انســان بــه ســعادت قصــوی از طریق زعامــت امــام دارای 

علــم و نصــب الهــی طــرح شــده اســت.    

ــت،  ــام امام ــت مق ــودن و عصم ــگاه و انتصابی ب ــی جای ــا معرف ــاg ب ــام رض ــب، ام ــن ترتی بدی
ــام  ــاب ام ــوان انتص ــردم ت ــول م ــرا عق ــد؛ زی ــردم می دان ــرای م ــدا ب ــرف خ ــی از ط آن را موهبت
ــه ویژگــی  را ندارد)طبرســی، 13۸6، ج۲: 433(. البتــه، ایشــان در معرفــی مقــام امامــت تنهــا ب
معنــوی و الهــی اشــاره نمی کنــد، بلکــه بــه صراحــت نقش هــا و کارکردهــای سیاســی و حکومتــی 
ــرای امــام  ــی و خلیفــۀ خــدا در زمیــن ب نظیــر حراســت از مرزهــا، اجــرای احــکام و مدیریــت مال
برمی شمرد)درخشــه و حســینی فائق، 1394: 19(. طبــق فرمایــش امــام »رعایــت قوانیــن 
ــز از  ــت نی ــه سیاس ــردم در زمین ــرای م ــاوات ب ــل مس ــرای اص ــت و اج ــرف حکوم ــه از ط عادالن
ضروری تریــن مســائل اســت و در چنیــن حکومتــی، اختــالف طبقاتــی و تبعیــض میــان افــراد و 
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ریختــن مــال بــه جیــب دوســتان وجــود نــدارد، بلکــه همــه در حقــوق اجتماعــی بــا هــم برابرنــد، 
بــدون این کــه امتیــازی میــان افــراد وجــود داشــته باشــد یــا بــر کســی بــه خاطــر مصلحــت دیگــری 
ســتم شــود«)کلینی، 1381، ج 6: 294(. شــرایط اضطــراری پذیــرش والیت عهــدی از جانب امام 
رضــاg نشــان می دهــد کــه سیاســت عملــی آن حضــرت محــدود بــه مباحــث علمــی و مناظــره 
ــا علمــای دیگــر ادیــان در راســتای حقانیــت اســالم و والیــت معصومیــنb بــود کــه در ادامــه  ب
ــی  ــا سیاســت و دموکراســی گفت وگوی ــی ب ــۀ سیاســت گفت گوی ــن مناظــره به مثاب ــه تطبیــق ای ب

ــم.   ــر می پردازی معاص

2-2. امکان سنجی تطبیقی و کاربردی مناظرات رضوی و دموکراسی گفت وگویی

طرفــداران دموکراســی گفت وگویــی، نهادهایــی فرهنگــی را بــرای کاربــرد ایــن نوع نظام سیاســی 
طــرح کرده انــد. از جملــه می تــوان بــه ترتیــب و برگــزاری »روز مشــورت« توســط جیمــز فیشــکین1  
اشــاره کــرد کــه در آن عــده ای انــدک از افــراد دور هــم جمــع شــده و بــا هــم حــول موضوعــی خاص 
ــه پیشــگویانه« و »تــوان  مباحثــه و در نهایــت بــه جمع بنــدی می رســند و نتایــج »تجویزی انــد و ن
ــا  ــی درصــدد اســت ب ــد«)Fishkin, 2004 :81(. در واقــع، دموکراســی گفت وگوی ــه ای دارن توصی
نهادینــه کــردن روز مشــورت اختالف هــای موجــود بیــن منافــع و خواســت های افــراد، جامعــه را از 
طریــق شــنیدن صــدای مخالفــان در مســیر واحــدی قــرار دهــد. چنیــن نهــاد مبتنــی بــر فرهنگ و 
زندگــی روزمــره مختــص دموکراســی گفت وگویــی اســت. آنچــه در ســیرۀ نبــوی نیــز مســلم اســت، 
وجــه فرهنگــی آن در دوران محنــت و اختنــاق خلفــای امــوی و عباســی، به خصــوص بعــد از صلــح 
امــام حســنg، و تــالش در نهادینــه کــردن ســیرۀ سیاســی در طــول حیــات ائمــهb اســت؛ از 

مجــادالت بــا مشــرکان توســط پیامبــر گرفتــه تــا مناظــرات رضوی. 

ــه و  ــزوم مباحث ــودن مناظــرات رضــوی ل ــای دینــی و فرهنگــی ب از این روســت کــه داشــتن مبن
ــًا  ــالمی اساس ــگ اس ــای فرهن ــوان مبن ــم به عن ــرآن کری ــه ق ــود دارد، چراک ــو را در ذات خ گفت وگ
از مباحثــه و مجادلــه حمایت)بقــره: 258( و بــه احســن بــودن شــیوه آن تأکیــد دارد)نحــل: 125 

1. James Fishkin
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و عنکبــوت: 46(. امــام رضــاg نیــز بهتریــن توشــۀ علمــا را »حمایــت علمــی از دوســتان ناتــوان 
و نجــات آن هــا از چنــگال دشــمنان خــدا« می داند)طبرســی، 1386، ج2: 5(. بــه ایــن ترتیــب، 
مناظــره، مباحثــه و مجادلــه در سیاســت اســالمی در راســتای فــرض وجــود اختــالف دیــدگاه و 
امــکان هدایــت مخالفــان بــه ســعادت الهــی مــورد توجه قــرار می گیــرد. طبیعی اســت کــه پذیرش 
ــه امــور اعتقــادی و کالمــی نیســت و  ــرای هدایــت انســان ها محــدود ب اختــالف نظــر و تــالش ب
در ســاحت اجرایــی و مدیریتــی نیــز بایــد کاربــرد داشــته باشــد. در ادامــه بــه بررســی کاربــردی و 
تطبیقــی عناصــر مناظــرات رضــوی و دموکراســی گفت گویــی، بــا اتــکا بــه برداشــت هابرماســی از 

ــد، فراینــد و غایــت می پردازیــم.  آن در قالــب رون

2-2-1. روند

در ایــن بخــش بــر دو اصــل انصــاف و اقنــاع توجــه داریــم. بــر اســاس مطالعــۀ تطبیقــی می تــوان 
مدعــی شــد کــه شــیوه و رونــد گفت وگــو در هــر دو ســنت تقریبــًا شــبیه هــم بــوده اســت؛ گرچــه 
ــز  ــت. راول ــاوت اس ــا متف ــاع در آن ه ــدف اقن ــت و ه ــد جه ــم ش ــه خواهی ــه متوج ــه ک همان گون
ــد  ــف می کن ــاف را تألی ــه انص ــت به مثاب ــاب عدال ــی کت ــی گفت وگوی ــتای دموکراس ــًا در راس اساس
و در آن فــرض را بــر منصفانه بــودن گفت وگــوی طرفیــن در وضــع نخســتین قــرار می دهــد و 
ــت)12: 1999,  ــودن آن اس ــن منصفانه ب ــو متضم ــج گفت گ ــودن نتای ــه عادالنه ب ــت ک ــد اس معتق
Rawls(. هابرمــاس نیــز وضعیــت آرمانــی خــود را بــر اصــل انصــاف مبتنی می ســازد. در برداشــت 

اخیــر هابرمــاس از حــوزۀ عمومــی دامنــه انصــاف بــه جامعــۀ دینــداران و باورمنــدان هــم کشــیده 
می شــود. وی تــالش می کنــد بــا توســعۀ مفهــوم لیبرالیســم توجیهــی 1 کســانی را نیــز کــه در مــدل 
راولــز حــذف شــده بودنــد، در لیبرال دموکراســی ها جــای دهــد. وی تأکیــد می کنــد دولــت لیبــرال 
کــه از تمــام اشــکال مذهبــی زندگــی به گونــه ای برابــر حمایــت می کنــد، بایــد شــهروندان مذهبــی 
را از ایــن بــار مســئولیت رهــا ســازد کــه آن هــا را مجبــور به جداســازی صریح اســتدالل های ســکوالر 
ــن کار را  از اســتدالل های مذهبــی در عرصــۀ عمومــی و سیاســی می کنــد، درحالی کــه آن هــا ای
ــه می کننــد)Habermas, 2008 :13(. گرچــه  ــه هویــت شخصی شــان تجرب ــه ای ب ــۀ حمل به مثاب

1. Justificatory Liberalism
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ــا  ــتری دارد، ام ــق بیش ــوی تطاب ــرات رض ــود در مناظ ــاف موج ــا انص ــاس ب ــر هابرم ــد نظ ــد م رون
دربــارۀ اقنــاع کامــاًل متفــاوت از هــم عمــل می کننــد؛ جایی کــه امــامg بــرای اثبــات حقانیــت 
دیــن اســالم و اســکات خصــم مناظــره می کنــد، ولــی اقنــاع مــد نظــر دموکراســی گفت وگویــی 
هابرمــاس در راســتای اثبــات حقانیــت دیــدگاه فــرد اســتدالل کننده و در نتیجــه جلب نظــر موافق 

دیگــران بــرای عمــل بــر اســاس آن اســت تــا مســیر رهایــی انســان از قیــد ســلطه فراهــم شــود. 

امــام رضــاg یکــی از شــالوده های انصــاف را مناظــره بــر مبنــای نظــام معرفتــی، کتــاب مــورد 
قبــول، پیامبــر و شــریعت پذیرفته شــدۀ طــرف دیگــر مناظــره می داند)مجلســی، 1403ق، ج 49: 
ــا زبــان ملــل و  ــا اشــراف کامــل بــر آن کتاب ها)کلینــی، 1304ق، ج 201:1( ب 81(، خــود نیــز ب
ــا  اقــوام مختلــف آشــنایی دارد)اربلــی، 1381، ج 2: 229(. از ایــن رو، ایشــان هنــگام مناظــره ب
ــر کتــب آسمانی شــان گــواه  ــوت یهــودی کــه ب جاثلیــق مســیحی، نســطاس رومــی و رأس الجال
ــت  ــاف را رعای ــود انص ــم خ ــاف، ه ــل انص ــر اص ــا ب ــه، 1378، ج 1: 154( و بن می گیرد)ابن بابوی
ــد، او را  ــن تأیی ــد، ضم ــه می کن ــنجیده ای ارائ ــتدالل س ــل اس ــرف مقاب ــر ط ــم اگ ــد و ه می کن
ترغیــب و تشــویق حتــی گاه بــه انصــاف وی نیــز اقــرار می کنــد و می فرمایــد: »انصــاف بــه خــرج 
دادی«)قلنــدری، 1379: 40(. حضــرت در مناظــره بــا عمــران صابئــی بــر رعایت انصــاف و پرهیز 
از بیهوده گویــی تأکیــد می کند)مجلســی، 1403ق، ج 10: 310(، زیرا انصــاف و دوری از لجاجت 
را از زمینه هــای اصلــی درک و فهــم از ســوی اندیشــمندان و طرفیــن مناظــره می داند)طبرســی، 
1386، ج2: 425(. اســتفاده از اصــل اســتناد بــه کتــب الهــی توســط امــام امــکان اقناع ســازی 
رقیــب را نیــز ممکــن می کنــد. بــر همیــن اســاس، امــام رضــاg هنــگام مناظــره بــا جاثلیــق بــا 
ــه انجیــل امــکان اقناع ســازی را فراهــم می ســازد)ابن بابویه، 1378، ج 1: 142(.  القــای قســم ب
بدیــن ترتیــب، گرچــه هــم در مناظــرات رضــوی و هــم در دموکراســی گفت وگویــی اصــل انصــاف 
ــت؛ در  ــاوت اس ــاًل متف ــر دو کام ــاع در ه ــدف اقن ــا ه ــازد، ام ــدور می س ــازی را مق ــد اقناع س رون
دموکراســی گفت وگویــی هــدف اقنــاع رســیدن بــه اجمــاع به منظــور ادارۀ بهتــر جامعــه اســت، امــا 

در سیاســت رضــوی رســیدن بــه اجمــاع بــرای احقــاق حقانیــت دیــن اســالم اســت. 
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2-2-2. فرایند

ایــن بخــش شــامل اصــول عقالنیــت، آزادی، برابــری و تســاهل اســت. دموکراســی گفت وگویــی 
ــه اومانیســم، کرامــت انســانی را ذاتــی انســان می دانــد کــه نشــئت گرفتــه از طبیعــت  ــا اتــکا ب ب
و تمایــالت و عواطــف انســانی اســت. همچنیــن اومانیســم، انســان را موجــودی کامــاًل عقالنــی 
ــراد و  ــودن اف ــی ب ــی و منطق ــه عقالن ــا ب ــا ابتن ــی ب ــی گفت وگوی ــن، دموکراس ــد؛ بنابرای می دان
ــز  ــان در مرک ــودن انس ــی و منطقی ب ــه  عقالن ــت ک ــد. از همین  روس ــدا می کن ــا پی ــا معن گروه ه
نظریــۀ راولــز قــرار دارد)Rawls, 1996 :49( و جامعــۀ عقالنــی نهادینه شــدۀ هابرمــاس مســتلزم 
فراینــد عقالنیــت و کنــش تفاهمــی اســت. کنــش تفاهمــی حــوزۀ عمومــی را بــه فضایــی مشــترک 
بــا چشــم اندازهای مختلــف فکــری گروه هــا و دســته های مختلــف و متنــوع می گشــاید و زمینــه 
را بــرای اســتقالل حــوزۀ عمومــی از دولــت و تشــویق شــهروندان بــه مشــارکت و گفت وگــو دربــارۀ 
ــد  ــرا رس ــت روزی ف ــدوار اس ــاس امی ــد. هابرم ــاده می کن ــی آم ــی و سیاس ــای اجتماع دغدغه ه
کــه بــه عــوض کنــش معطــوف بــه موقعیت هــای مــادی و مالکیــت اشــیا، بــه کنــش ارتباطــی و 
اســتفاده از آن به مثابــۀ ســعادت از جانــب کنش گــران اجتماعــی جســت وجو شــود)199: 1979 
ــه نوعــی درک کالم  ,Habermas(. از آن جــا کــه هــدف کنــش ارتباطــی هابرمــاس، دسترســی ب

ــا کار اقتصــادی، بلکــه از طریــق گفت وگــوی عقالنــی  ــه ب ارتباطــی اســت، از نظــر وی، انســان ن
اخالقــی می توانــد از ســلطه رهایــی یابــد)Ibid :169(. در چنیــن جامعــه ای، منازعــات از طریــق 
گفت وگــوی عقالنــی اخالقــی حــل می شــود. البتــه چنیــن گفت وگویــی میــان شــهروندان آزاد و 

برابــر مســتلزم شــرایطی اســت کــه هابرمــاس آن را وضعیــت آرمانــی می نامــد.

وضعیــت آرمانــی، رونــدی اســت کــه نه تنهــا افــراد در بیــان آرا و عقایــد خــود آزاد و برابــر هســتند، 
بلکــه گفت وگــو بنــا بــر انصــاف پیــش مــی رود تــا جایــی کــه طرفیــن از اســتدالل ها قانــع شــوند. در 
ایــن مــدل، گرچــه تعــدد و تکثــر دیدگاه هــا و افــراِد دارای بینش هــای متخالــف پذیرفتــه می شــود، 
امــا تــالش بــرای اجمــاع در رســیدن بــه وحــدت اســت)هابرماس، 1384: 177( و اجمــاع 
ــز درصــدد اســت تفاوت هــای ناشــی از »واقعیــت کثرت گــرای منطقــی« را طبــق  هم پوشــان راول
اصــل آزادی و برابــری بــه نقطــۀ مشــترکی هدایــت کنــد)Rawls, 1996 :133(. طبیعــی اســت کــه 
بــرای رســیدن بــه وحــدت و اجمــاع نظــر، مراعــات تســاهل و تصــور درســتی دیــدگاه هــر کــس بنــا 
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بــر پیش فرض هایــش اصلــی پذیرفتــه باشــد. هابرمــاس معتقــد اســت در دوران پساســکوالر عقایــد 
هــر فــردی حتــی دینــدار می توانــد در حــوزۀ عمومــی بــه مباحثــه و اســتدالل گذاشــته شــود. اگــر 
آن هــا نمی تواننــد بــرای اعتقادات شــان ترجمه هــای عرفــی پیــدا کننــد، بایــد به آن هــا اجــازه داده 
شــود اعتقــاد خــود را بــه زبانــی دینــی بیــان و توجیــه کننــد )Habermas, 2006 :10(. بــر همیــن 
ــه ای  ــوان تضمیــن رواداری بی طرفان ــر آن اســت کــه دولــت پساســکوالر از ت اســاس، هابرمــاس ب
ــوزۀ  ــا در ح ــم جهان بینی ه ــه پلورالیس ــود ک ــن می ش ــی تضمی ــن هنگام ــت و ای ــوردار اس برخ

عمومــی سیاســی بــر مبنــای احتــرام متقابــل بســط و گســترش یابــد.

از دیــدگاه امــام رضــاg کرامــت انســان بــه ســاحت های مــادی و معنــوی، فــردی، اجتماعــی 
و دنیــوی و اخــروی و در نتیجــه بــه حکومــت و نظــام سیاســی تعمیــم می یابــد. همچنیــن از نــگاه 
رضــوی، انســانیت انســان زیربناســت و نیازهــای مــادی، نفســانی و غریــزی او باید در حــد معقول و 
مشــروع تأمیــن شــود)اصفهانی و یوســفی، 1397: 199(. امــام نه تنهــا بــر آزادی انســان ها معتقد 
اســت، بلکــه بــر اختــالف و تنــوع افــکار، طبایــع و ســالیق وقــوف دارد. بــر ایــن اســاس، ایشــان 
در مناظــره بــا جاثلیــق کــه منکــر قــرآن و رســول خــداn بــود، فرمــود: »ای مســیحی! اگــر بــه 
انجیــل تــو اســتدالل کنــم بــه آن اقــرار می کنــی؟« جاثلیــق گفــت: آری، به رغــم میلــم بــدان اقــرار 
کنم«)ابن بابویــه، 1415ق: 420(. ایــن نشــان می دهــد کــه امــامg در مناظــرات خــود نه تنهــا 
آموزه هــای جامــع را کنــار نمی گذاشــت بلکــه بــرای نشــان دادن حقانیــت دیــن اســالم، آن هــا را 
ــا آن هــا آغازگــر مباحثــه  بــه مبــارزه می طلبیــد. ایشــان حاضــران در جلســه را آزاد می گذاشــت ت
ــتدالل  ــی اس ــی و عقالن ــان منطق ــود چن ــی، 1386، ج2: 417( و خ ــتدالل باشند)طبرس ــا اس ی
می کــرد کــه مخالفــان کامــاًل قانــع می شــدند و برخــی از آن هــا ایمــان می آوردند)همــان: 421(. 
روش اســتداللی حضــرت هــم مبتنــی بــر عقــل و هــم نقــل بــود، به گونــه ای کــه امــام رضــاg در 
مواجهــه و مناظــره بــا زنادقــه و ملحــدان کــه بــه هیــچ کتــاب یــا خدایــی معتقــد نبودنــد از روش 

عقلــی و اســتدالل بهــره می جســتند. 

همین طــور بــا اهــل کتــاب از طریــق اســتدالل عقلــی و بــر اســاس اشــتراک های دینــی بــه رفــع 
اشــکال ها و بــه اثبــات حقانیــت اســالم می پرداختند)ابن بابویــه، 1415ق:280؛ ابن شهرآشــوب، 
1399ق، ج1: 104؛ حرعاملــی،1425ق،ج3: 228(؛ معتقــد بــه بیان روشــنگرانه معارف الهی و 
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آزاد گذاشــتن طــرف مقابــل در پذیــرش یا عــدم پذیرش بود، نــه تحمیل عقیده)طبرســی، 1386، 
ج 2: 178( حتــی اگــر طــرف مقابــل، مثــل ســلیمان مــروزی، هنــگام مناظــره دچــار اشــتباه و 
تناقض گویــی متعــدد می شــد، درصــدد تخریب شــخصیت رقیــب برنمی آمد)کلینــی،13۸۸،ج۲: 
574(. در واقــع، ایشــان بــا مشــارکت در مناظــرات، عمــاًل روش عقالنــی بحــث را بــه مــردم آموزش 
می داد)ابن بابویــه، 1413ق: 132(. در همیــن بــاره، امــامg آن قــدر ســعۀ صــدر داشــت و اهــل 
تســاهل بــود کــه در یکــی از گفت وگوهــا در دربــار خالفــت و بــا حضــور بــزرگان دربــارۀ اصــل آزادی 
خطــاب بــه حاضــران می فرمــود: »اگــر در بیــن شــما کســی مخالــف اســالم اســت و می خواهــد 
ســوال کنــد، بــدون هیچ شــرم و حیا ســؤال کند«)ابن بابویــه، 1378، ج 1: 31 و طبرســی، 1386، 
ج 2: 436(. همچنیــن، ایشــان بــه عدالــت بــاور قلبــی داشــت و معتقــد بــود که حاکمان اســالمی 
بایــد ســه ویژگــی »صداقــت، عدالــت و وفــای بــه عهــد« را داشــته باشــند. همچنیــن، بــاور داشــت: 
ــا  ــم نمی کنــد؛ و ب ــی ظل ــد ول ــان حکومــت می کن ــر آن ــا مــردم در تعامــل اســت و ب »کســی کــه ب
ــه مــردم وعــده می دهــد ولــی تخلــف نمی کنــد،  ــد؛ ب ــد امــا دروغ نمی گوی مــردم ســخن می گوی
چنیــن شــخصی از حیــث مــرّوت کامــل اســت و از عدالــت آشــکار و عیــان اســت و بــرادری بــا او 
واجــب اســت و غیبــت کــردن او حــرام اســت)حرعاملی، 14۲5ق، ج3: ۲7(. چنیــن اعتقــادی 
مبانــی نظــری و عملــی سیاســت رضــوی را تشــکیل می دهــد و قابلیــت کاربــرد در دنیــای معاصر و 
بــرای کل بشــریت را دارد؛ در حالــی کــه دموکراســی گفت وگویــی بــه دلیــل طــرد موضوعاتــی چون 
فلســفه، متافیزیــک و دیــن کــه امــکان اجمــاع را غیرممکــن می ســازد؛ بنابرایــن خــود بــه بن بســت 

رســیده و امــروز بــا دموکراســی مجادلــه ای در حــال جایگزینــی اســت.

2-2-3. غایت

ــت  ــۀ »عدال ــی، در نظری ــردازان دموکراســی گفت وگوی ــن نظریه پ ــز یکــی از کلیدی تری جــان راول
ــد:  ــد و می نویس ــا می دان ــع و کااله ــۀ مناب ــع عادالن ــت را توزی ــت سیاس ــاف«، غای ــه انص به مثاب
»همــۀ کاالهــای اولیــۀ جامعــه)آزادی، فرصــت، درآمــد و ثــروت و مبانــی عــزت نفس( بهتر اســت به 
صــورت برابــر توزیــع شــوند، مگــر این کــه توزیعــی نابرابــر از هــر یــک یــا همــه ایــن کاال هــا، امتیازی 
ــز کــه از  ــه باشــد«)Rawls, 1999 :54(. هابرمــاس نی ــراد جامع ــن اف ــت از محروم تری ــرای حمای ب
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بنیان گــذاران دموکراســی گفت وگویــی اســت، رهایــی انســان از قیــد ســلطه، قــدرت و ایدئولــوژی 
را هــدف آن می دانــد و از ایــن رو، تــالش می کنــد اجمــاع عقالنــی را جانشــن قــدرت کنــد)154: 
Habermas, 1984(. دموکراســی گفت وگویــی، در چنیــن جامعــۀ عادالنــه، متضمــن فرصت برابر 

بــرای همــه افــراد و گروه هــا به منظــور بهــره وری از حقــوق اساســی و »توزیــع منصفانــه امکانــات 
اســت«)هابرماس، 1384: 101(. گرچــه چرخــش گفت وگویــی، حداقــل در دیــدگاه راولــز 
و هابرمــاس بــه دلیــل وفــاداری هــر دوی آن هــا بــه فلســفۀ کانــت، در راســتای عدالــت و برابــری 
به منظــور تشــویق و تحریــک مــردم بــرای مشــارکت در سیاســت اســت، امــا ایــن برابــری همچنــان 

فردمحــور اســت. 

گفت وگــوی امــام رضــاg در راســتای فضیلــت )هــدف( توحیــد و اصــل امامــت صــورت 
می گیــرد کــه اهمیــت آن در بحــث مربــوط بــه حدیــث سلســله الذهب طــرح شــد. گرچــه اصــل 
گفت وگــو بــا مخالفــان و ادیــان و مذاهــب مختلــف، از عصــر نبــوی شــروع شــد و در عصــر علــوی 
ادامــه یافــت و دیگــر ائمــه، همچــون صادقیــنb، آن را پیــش بردنــد، امــا بایــد عصــر رضــوی را 
دورۀ اوج و ترویــج فرهنــگ گفت وگویــی دانســت)مصالیی پور و ســلیمی، 1392: 104(؛ چرا کــه 
ــی و  ــوی درون مذهب ــت: گفت وگ ــوده اس ــج ب ــو رای ــوع گفت وگ ــه دو ن ــت ک ــان اس ــان ایش در زم
گفت وگــوی بیرون مذهبــی. هــدف اصلــی در گفت وگــوی درون مذهبــی اثبــات حقانیــت امامــت 
ائمــه معصومیــنb و هــدف اصلــی گفت وگــوی برون مذهبــی حقانیــت دیــن اســالمی و تــالش 

ــود.      ــای آن ب ــترش آموزه ه ــرای گس ب

همان گونــه کــه ذکــر شــد، جهــت مناظــرات رضــوی نیــز رســیدن بــه اجماعــی بــود کــه در آن 
هــدف غایــی یعنــی حقانیــت اســالم و امامــت ائمــهb پذیــرش شــود. بــا این حــال، روّیه امــام رضا
g در مناظــرات و گفت وگوهایــش ایــن نبــود کــه اعتقــادات اســالم را بــرای طــرف مقابــل حــق 
بالقــوه فــرض کنــد، بلکــه از طریــق اســتدالل عقلــی و بــر اســاس مشــترکات اعتقــادی و دینــی، 
بــه رفــع اشــکاالت مخالفــان و بــه اثبــات حقانیــت اســالم می پرداخــت تــا هــم حقانیــت دیــن حــق 
را نشــان دهــد و هــم باورهــای غلــط را اصــالح کنــد و ارتقــا دهــد و باورهــای مؤمنانــه مســئوالنه 
را ایجــاد و تعمیــق کند)عظیــم زاده، 1396: 205(. اهتمــام امــام بــرای اقنــاع مخالفــان در یــک 
ــرای شــنیدن اســتدالل مخالفــان و پاســخ  ــه خــرج دادن ب ــه ب ــی مباحثــه و حوصل فراینــد طوالن
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ــت  ــق مدیری ــد سرمش ــی،13۸6، ج۲: 43۸( می توان ــا )طبرس ــه آن ه ــی  دادن ب ــی و نقل عقل
ــکا  ــا ات ــالم و ب ــن اس ــت دی ــان از حقانی ــا اطمین ــان ب ــد. ایش ــروزی باش ــع ام ــالمی در جوام اس
بــه علــم الهــی، ضمــن اســتقبال از ژرف کاوی عقلــی در مباحــث دینــی، همــواره پرســش های 
ــوت  ــی دع ــه علم ــره و مباحث ــر و مناظ ــل، تدبی ــه تأم ــود را ب ــروان خ ــاد و پی ــی را ارج می نه دین
ــوب  ــرای مغل ــه ب ــن، ن ــوال ک ــتن س ــرای دانس ــود: »ب ــرات می فرم ــوص مناظ ــرد. در خص می ک
کردن«)ابن بابویــه، 1378، ج 2: 32(. بدین ترتیــب، پذیــرش نظــر صائــب از مبانــی و ضروریــات 
گفت وگوســت کــه بــه خاطــر منطقــی و عقالنــی بــودن افــراد و گروه هــای حاضــر در گفت وگــوی 
دموکراســی غربــی و هــم بــه دلیــل عالــم و منطقــی بــودن علمــای دیــن در مناظــرات امــام رضــا

ــت. ــاده اس ــاق می افت g اتف

بی تردیــد امــام رضــاg بــا پذیــرش شــرکت در مناظــرات و گفت وگوهــای ســران ادیــان در دربــار 
مأمــون ثابــت کــرد کــه ادیــان مختلــف دارای معــارف مشــترکی هســتند کــه بــا طــرح کــردن آن هــا 
می تــوان بــاب گفت وگــو را گشــود )طبرســی، 1386، ج2: 208( و بــه اجمــاع رســید؛ اجماعــی 
کــه بــر خــالف هــدف دموکراســی گفت وگــوی غربــی کــه صرفــًا رونــد و جهــت وحــدت دیدگاه هــا 
را در خــود نهفتــه دارد، بــر روشــن شــدن حــق و باطــل منتهــی می شــود. در چنیــن اجماعــی کــه 
هــدف، تعدیــل و تقریــب نظرهــا و آرای متفــاوت و متخالــف نیســت، نقــد و چالــش نظــرات رقیــب 
 gدرصــدد ریشــه کنی باورهــا و آرای نادرســت اســت. بــر ایــن اســاس، مناظــرات علمی امــام رضا
نمــود بــارز تشــویق شــهروندان بــه تفکــر عقالنــی و انتقــادی اســت و در خــالل ایــن گفت وگوهــا و 
ــا  ــا ب ــان امــکان می دهــد ت ــه آن پرســش و پاســخ ها، تفکــر افــراد اســتخراج و کاویــده می شــود و ب
آشــکار ســاختن تفکــر خــود، آن را بپروراننــد و ارزیابــی کننــد. از جملــه ایــن گفت وگوهــا می تــوان 
ــن و  ــاوی مهم تری ــره ح ــن مناظ ــرد. ای ــاره ک ــی اش ــران صابئ ــا عم ــاg ب ــام رض ــرۀ ام ــه مناظ ب
ــه در  ــی، 1382، ج 1: 172( ک ــی است)قرش ــل متعال ــارۀ عق ــت درب ــؤاالت حکم ــن س مبهم تری
نتیجــه آن عمــران صابئــی بــا پذیــرش حقانیــت اســتدالل امــام بــه اســالم می گــرود. بدیــن ترتیب، 
مناظــرات رضــوی، به رغــم شــباهت در رونــد، فراینــد و حتــی جهــت بــا دموکراســی گفت گویــی، 
بــا اتــکا بــه عقــل متعالــی، علــم الهــی و اصــل توحیــد درصــدد اســت بــه اجماعی برســد کــه دارای 
ــه  ــت ائم ــق امام ــا از طری ــت و تنه ــی انسان هاس ــعادت واقع ــت و س ــرای هدای ــت فضیلت گ غای
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معصــومb قابــل تحقــق اســت. ایــن در حالــی اســت کــه غایــت نهایــی دموکراســی گفت وگویــی 
تحریــک مــردم بــه مشــارکت در سیاســت، در قالــب برقــراری عدالــت و رهایی از قید ســلطه اســت.

ــۀ  ــروز عرص ــت ام ــد سیاس ــان می ده ــرب نش ــی غ ــنت سیاس ــه س ــه ک ــوع، همان گون در مجم
تبــادل، تعامــل و تخالــف بــوده و تنهــا از طریــق گفت وگــو بیــن افــراد دارای دیدگاه هــا، منافــع و 
ایدئولوژی هــای متفــاوت ممکــن اســت بــه اجماع دســت یافت. در سیاســت اســالمی نیز بــه دلیل 
وجــود چنیــن تخالف هــا و تضادهاســت کــه اساســًا آزادی اندیشــه حتــی بــر آزادی عقیــده و عمــل 
تقــدم می یابد)مطهــری، 1394: 52( تــا انســان بــا ســنجش آزادانــه افــکار و آرا، عقیــده درســت را 
انتخــاب کنــد. از ایــن رو، هر دو ســنت سیاســی به سیاســت نــگاه فرهنگی داشــته و راهکارهــا را در 
وجــود مشــارکت نظــرات مختلــف و ارائــه اســتدالل در »حقانیــت« نظر حاضــران ُجســته اند؛ گرچه 
مفهــوم حقانیــت متناســب بــا غایــت فضیلت گرایــی فردمحــور غربــی و جمع  گــرای اســالمی کاماًل 
متفــاوت اســت. آنچــه مبنــای امکان ســنجی تطبیقــی ایــن دو سیاســت قــرار گرفتــه، ابتنــای هــر 
دوی آن هــا بــر فرهنــگ اســت؛ دموکراســی گفت وگویــی چرخشــی فرهنگــی از سیاســت و دولــت 
بــه خــارج از نهادهــای رســمی، یعنــی فرهنــگ و زندگــی روزمــره مــردم اســت و سیاســت رضــوی، 

در تــداوم سیاســت نبــوی، اساســًا فرهنگــی و اعتقــادی اســت. 

ــوارد  ــت، م ــر دو سیاس ــه ه ــت فضیلت گرایان ــی و غای ــرای فرهنگ ــیوۀ اج ــابه در ش ــر از تش غی
دیگــری همچــون نــوع غایــت، ابــزار و فراینــد گفت وگــو از هــم متمایزنــد. ابتنــای سیاســت رضــوی 
بــر احــکام ثابــت اســالمی، در مقابــل تغییرپذیــری گــذار از دموکراســی مشــارکتی یونــان باســتان 
بــه دموکراســی نمایندگــی، گفت وگویــی و به تازگــی مجادلــه ای، سیاســت موجــود در غــرب 
نشــان می دهــد کــه بازپــروری و احیــای ســیرۀ امــام رضــاg متناســب بــا شــرایط روز می توانــد 
الگویــی موفــق بــرای مدیریــت جامعــه بشــری ارائــه دهــد. شــایان ذکــر اســت کــه هابرمــاس نیــز 
ــا  ــت آن ه ــد اس ــاور دارد و معتق ــی ب ــره تخصص ــنفکران( و مناظ ــوی نخبگانی)روش ــه گفت وگ ب
ــل  ــرای ح ــی را ب ــترک« راهکارهای ــی و مش ــای عموم ــود در »جدل ه ــارکت خ ــا مش ــد ب می توانن
ــن،  ــوالدی، 1396: 26(؛ بنابرای ــتانی و پ ــه کنند)بوس ــه ارائ ــاری جامع ــکالت ج ــائل و مش مس
بررســی ظرفیت هــای امکانــی مناظــرات رضــوی هماننــد دموکراســی گفت وگویــی نشــان می دهد 
کــه گرچــه مناظــرات امــام در جمــع نخبــگان زمــان دایــر بــوده و وجهــی نخبگانــی دارد، امــا اگــر 
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قــرار اســت ســنت سیاســی اســالمی در جامعــۀ امــروزی برپــا شــود قاعدتــًا بایــد بــه ســطح عمومی 
برســد و در ســاحت سیاســت و تدبیــر منــزل از آن ســنت تبعیــت شــود.

3. نتیجه گیری

بررســی تطبیقــی مناظــرات رضــوی و دموکراســی گفت وگویــی نشــان می دهــد کــه مدیریــت و 
هدایــت جامعــه در دموکراســی گفت وگویــی بــا اتــکا بــه اصــول عدالــت، آزادی، برابــری، تســاهل 
به منظــور رســیدن بــه اجمــاع اســت. هرچنــد دموکراســی گفت وگویــی مــد نظــر راولــز و هابرمــاس 
در حــوزۀ عمومــی اتفــاق می افتــد و مناظــرۀ امــام رضــاg در جمــع نخبگانــی صــورت گرفتــه و 
اساســًا همیــن تفــاوت مانــع اصلــی در تطبیــق و ممانعــت کاربــردی کــردن مناظــرات رضــوی در 
دورۀ مــدرن اســت، امــا بررســی کیفیــت ایــن مناظــرات نشــان می دهــد کــه می تــوان بــرای ایجــاد 
وحــدت و انســجام، مشــروعیت سیاســی و شــمولیت اعتقــادی از ایــن مــدل اســتفاده کــرد و از آن 
نه تنهــا در مســائل درون مذهبــی، درون دینــی و ســاحت های مختلــف سیاســی بهــره گرفــت، بلکه 

بــه عرصه هــای فرادینــی نیــز تســری داد.

ــی  ــی، دموکراس ــر فضیلت گرای ــت از منظ ــف سیاس ــا تعری ــه ب ــن مقال ــا در ای ــف، م ــا این وص ب
گفت وگویــی را به مثابــه و نمــاد علــم سیاســت مــدرن دارای معیارهــای عــام رونــد، فراینــد، 
جهــت و هدفــی برشــمردیم کــه بررســی شــاخص های آن هــا نشــان می دهــد چــون دموکراســی 
ــن  ــر از چنی ــی بهت ــداف و غایت ــا اه ــز ب ــوی نی ــت رض ــرد دارد، سیاس ــت کارب ــی قابلی گفت وگوی

ــه: ــد ک ــان می ده ــی نش ــن بررس ــای ای ــت. یافته ه ــوردار اس ــی برخ امکان

1. در معیــار رونــد، دموکراســی گفت وگویــی به خصــوص آرای هابرمــاس و راولــز، به واســطۀ 
اثرپذیــری و متابعت شــان از آرای امانوئــل کانــت بــر دو شــاخص انصــاف و اقنــاع اســتوار اســت کــه 
در سیاســت رضــوی نیــز ایــن شــاخص ها هرچنــد متفــاوت در غایــت اقنــاع، وجــود داشــته  و امــام 

رضــاg در رونــد مناظــرات خویــش بــر آن هــا پایبنــد بــوده اســت.

پیش فرض هــای دموکراســی  از  و عدالــت  آزادی  تســاهل،  فراینــد، عقالنیــت،  امــر  در   .2
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گفت و گویــی اســت کــه اساســًا بــدون وجــود آن هــا گفت وگــو منصفانــه و عادالنــه تلقــی نمی شــود. 
ــادی  ــول اعتق ــه اص ــا ب ــان بن ــه ایش ــد ک ــان می ده ــاg نش ــام رض ــای ام ــرات و گفت وگوه مناظ

ــرد.  ــت می ک ــا را رعای ــالم آن ه ــی اس فرهنگ

3. امــا در معیــار جهــت کــه دموکراســی گفت وگویــی در صــدد رســیدن بــه اجماعــی اســت کــه 
ــت، آن هــا را از قیــد ســلطه،  ــرآورده کنــد و ضمــن برقــراری عدال ــراد جامعــه را ب خواســته های اف
ــاًل  ــوی کام ــوی دارای سمت وس ــت رض ــاع در سیاس ــد، اجم ــی بخش ــوژی رهای ــدرت و ایدئول ق
متفاوتــی بــود؛ اثبــات حقانیــت دیــن اســالم. در ایــن سیاســت، نه تنهــا آموزه هــای جامــع کنــار 
گذاشــته نمی شــود، بلکــه گفت وگــو و مناظــرات بــا بررســی و نقــد آن هــا درصــدد هدایــت افــراد و 

ــه ســمت دیــن اســالم اســت.  گروه هــا ب

4. هــدف غایــی سیاســت و دموکراســی گفت  وگویــی غــرب تشــویق مــردم بــرای ورود و مشــارکت 
سیاســی اســت، درحالی کــه هــدف غایــی سیاســت رضــوی هدایــت بشــریت به ســعادت واقعــی از 
طریــق امامــت ائمــهb اســت. بدیــن ترتیــب، سیاســت و دموکراســی گفت وگویــی غــرب بــه دلیل 
ابتنــا بــر فضیلــت فردگــرای ماده بــاور در پــی احیای سیاســت یونان باســتانی و مشــارکت مســتقیم 
مــردم بــرای اثرگــذاری و تصمیم گیــری در فراگــرد زندگــی اجتماعــی اســت. ایــن درحالــی اســت 
کــه سیاســت رضــوی بــا ابتنــا بــه »کلمــۀ توحیــد« درصــدد احیــای سیاســت نبــوی و امامــت ائمــه

b بــرای هدایــت بشــر بــه ســعادت واقعــی اســت.
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