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چکیده
مناظــره گفتگویــی بــرای ایجــاد فهــم مشــترک و درک متقابــل تــوأم و یکــی از شــیوههای مطلــوب و
مؤثــر بــرای تبییــن و نشــر معــارف الهیاســت کــه انبیــا و ائمــۀ معصومین(علیهمالســام) در مواجهه با
یـسیاســی
آرا و اندیش ـههای مخالفــان ادیــان الهــی از آن بهــره میجســتند .بهدلیــل شــرایط فرهنگ 
و تضــارب آراء کــه در دوران والیتعهــدی امامرضا(علیهالســام) روی داد ،ایشــان بــرای جلوگیــری از
تحریــف اســام ،مناظرههایــی بــا دانشــمندان و بــزرگان فرقههــای مختلــف داشــتند .حضــرت در
جســتن از آفتهــا و آســیبهایی کــه مانــع اثرگــذاری و
ایــن مناظرههــا بــا رعایــت اصــول و دوری ُ
ثمربخشبــودن مناظــره میشــود ،گفتگــو را تــا روشنشــدن حقایــق و حصــول نتیجــه ادامــه دادهانــد.
هــدف پژوهــش حاضــر آسیبشناســی مناظــره بــر اســاس الگــوی مناظــرات امامرضا(علیهالســام)
یـ تحلیلــی و بررســی منابــع کتابخان ـهای و اطالعاتــی،
اســت .پژوهــش بــا اســتفاده از روش توصیف ـ 
آســیبهای مناظــره را بــا اســتناد و تحلیــل فراینــد و محتــوای مناظــرات امامرضا(علیهالســام)
شناســایی کــرده اســت .آســیبهای مناظــره بــه دو صــورت کلــی اســت :آســیبهای علمی(شــامل
مغالطــه در بحــث ،تکیــه بــر اصول غیرمشــترک ،نداشــتن نظــم و ســاختار در بحــث و  )...و آســیبهای
اخالقی(شــامل عــدول از انصــاف ،تعصــب و تقلیــد ،ارزیابــی شــخصیت طــرف و  .)...نتایــج پژوهــش
نشــان داد امامرضا(علیهالســام) بــا رعایــت اصــول مناظــره و دوریجســتن از آســیبهای آن ،رونــد
مناظــره را طــی کــرده و ســعی در هدایــت و روشــنگری مخاطــب داشــتهاند و همیشــه نیــز در میــدان
مناظــرات پیــروز میشــدند.
کلیدواژهها :امامرضا(علیهالسالم) ،آسیبشناسی ،مناظره ،ائمه معصومین(علیهمالسالم) ،والیتعهدی
امامرضا(علیهالسالم).
 .1دانشجوی دکترای روانشناسی تربیتی ،دانشگاه تبریز و عضو باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان دانشگاه آزاد اسالمی تبریز(نویسنده مسئول):
omidebrahimi 660 @gmail.com
 .2دانشجوی دکترای روانشناسی تربیتی ،دانشگاه تبریزdelarammohamadi 23@gmail.com :
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مقدمه
در طــول تاریــخ همیشــه دو جبهــه حــق و باطــل بــا هــم در تقابــل بودهانــد .ایــن تقابــل در
دو میــدان جنــگ و گفتگــو قابــل تصــور اســت .بهنظــر میرســد روش نخســت ،تأثیــر روش
دوم را نــدارد زیــرا ممکــن اســت انســان در میــدان جنــگ طــرف مقابــل را شکســت دهــد .در
اینصــورت ،امــکان پذیــرش حــق ســلب میشــود .ولــی در بُعــد دوم کــه میــدان بحــث
و گفتگوســت ،هــر دو طــرف بــا بیــان ادلّــۀ خــود ســعی میکننــد طــرف مقابــل را قانــع
کننــد .بــا ایــن روش ،اگــر انصــاف پیشــه کننــد بــه حــقّ و حقیقــت دســت پیــدا خواهنــد
کرد(ضیغمزیــدی .)160 :1390،بررســیهای تاریخــی نشــان میدهــد تکامــل علــوم بهویــژه
معــارف عقلــی بشــر در پرتــ ِو مباحثــات علمــی ،تضــارب آراء و تعاطــی افــکار تحققیافتــه
اســت و ثمــرۀ آن ،رشــد و شــکوفایی فرهنــگ جوامــع مختلــف اســت .دیــن مبیــن اســام
نیــز بــه آزاداندیشــی و ارزیابــی آراء و نظریههــا اهمیــت داده و در آثــار اســامی بــه مناظــره
و جــدال احســن تأکیــد شــده اســت(نحل .)25/مناظــره یکــی از بنیادهــای اســتوا ِر دیــن
اســام بهشــمار مــیرود .قــرآن کریــم ضمــن بیــان سرگذشــت انبیــا ،ابعــاد و شــیوههای
آن را بیــان داشــته اســت .ایــن شــیوۀ تبلیغــی ،اثــری عظیــم در شناســاندن حقانیــت شــریعت
محمدی(صلیاهللعلیهوآلــه) و تفهیــم لــزوم پیــروی از آن را در پرسشــگران بیغــرض داشــته
و وســیلهای کارآمــد در ابطــال و دفــع شــبهاتی اســت کــه صاحبــان مذاهــب و اندیش ـههای
انحرافــی ایجــاد میکنند(حســینی میرصفــی.)27 :1390 ،
رســول خدا(صلیاهللعلیهوآلــه) و ائمــه معصومین(علیهمالســام) بــه زیبایــی از مناظــره
یـآموزشــی بهــره بردهانــد تــا آنجاکــه حضــرت علی(علیهالســام)
بهعنــوان راهــکاری تبلیغ 
فرمودنــد« :آراء و نظــرات خــود را بــر یکدیگــر عرضــه داریــد تــا رأی صحیــح از آن پدیــد
آید(».آمــدی ،1366 ،ج.)287 :1
تأثیــر مناظــره و بحــث در تأییــد جبهــۀ حق و تضعیــف باطل تاحدی اســت که هارونالرشــید
پــس از شــنیدن مناظــرۀ هشــام گفــت« :فــو اهلل للســان هــذا أبلــغ فــی قلوبالنّــاس مــن مائــة
ألــف ســیف»(به خــدا ســوگند! زبــان ایــن شــخص کارســازتر از صدهــزار شمشــیر در قلــوب
مردم است().مجلســی1404 ،ق ،ج.)202 :48
روشــن اســت کــه شــروع هــر کاری نیازمنــد رعایــت پیششــرطهای آن و داشــتن علــم و
مهــارت در آن زمینــه اســت .بــر ایــن اســاس ،گام نهــادن در وادی مناظــره نیــز نیازمنــد تحمل
زیــاد ،ســعۀ صــدر فــراوان ،دیــدگاه وســیع و منطــق قــوی در برابــر نظرهــای دیگــران و دوری
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از آســیبهای مؤثــر در گفتگوســت ،زیــرا هیچکــس نمیتوانــد جــز بــا منطــق و برهــان،
دیــدگاه خــود را بــر دیگــری تحمیــل کنــد .در اینمیــان ،نبایــد از دوســویهبودن ایــن ابــزار
غافــل شــد؛ یعنــی مناظــره در عیــن تأثیــر عمیقــی کــه در پرتـ ِو رعایــت اصــول الزمــه مــی-
توانــد داشــته باشــد ،عمــل نکــردن بــه اصــول ضــروری آن و افتــادن در دام آســیبهای گفتگو،
نتیجــۀ عکــس بهدنبــال خواهــد داشــت(رضازادهکهنگی و فارســینژاد )38 :1394 ،و بهجــای
ـس عالقــه بــه
کشــف حقیقــت ،بــه حجابــی سـ ِر را ِه شــناخت حــق تبدیــل میگــردد .اگــر حـ ّ
غلبــه بــر دیگــران در مناظــره و نیــز جاهطلبــی و مباهــات بــر روحیــۀ کســی مســتولی گــردد،
ـی تمــام پلیدیهــا ســوق میدهــد کــه
ایــن گونــه تمایــات وی را بــه اظهــار و ارتــکابِ علنـ ِ
بهعنــوان آفــات و نتایــج ســو ِء مناظرههــای نادرســت تلقــی میگردد(حســینی میرصفــی،
 .)152 :1390از نظــر غزالــی ،مناظــره آفــات متعــددی دارد کــه کمتــر کســی میتوانــد خــود
را از آن برهانــد .از نظــر وی آفتهــای دهگانــۀ مناظــره عبارتنــد از :حســد ،تکبــر ،حقــد،
غیبــت ،دروغگویــی ،خودســتایی ،تجســس عیــوب ،شــادی بــه غــم و غمگینــی بــه شــادی
حریــف ،نفــاق و گردنکشــی در برابــر حــق .ایــن ده خصلــت ریشــۀ رذایــل اخالقــی بهشــمار
میروند(غزالــی1406 ،ق ،ج .)55 :1مناظرهکننــدگان در مواجهــه بــا ایــن آفــات ،از لحــاظ پایــه
و موقعیــت اوضــاع مختلفــی دارنــد .برخــی از اخــاق بــاالي علمــی منحــرف شــده و جــدل نزد
آنــان منجــر بــه پراکندگویــی ،مغالطــه و قیاسهــاي باطــل و نادرســت گردیــده اســت .آنــان بــا
نادیدهگرفتــن حقیقــت علمــی و بــدون آنکــه کمتــر توجهــی بــه آن داشــته باشــند ،تنهــا هدف
را اشــکال و غلبــه بــر دشــمن و مخالفــان خــود قــرار دادند .برخی کوشــش خــود را در مســائلی
بــیارزش هــدر داده و متوجــه امــور و مســائلی شــدند کــه هرگــز تحقــق نمییافت(مهدویــان و
ـی ایــن نــوع مناظــرات چنــان تلــخ و ســنگین
رحیــمزاده .)157 :1389 ،گاهــی تأثیرهــای روانـ ِ
1
بــود کــه شــخص مغلــوب را بــه کام مــرگ میکشــاند و موجــب افزایــش تنــش ،ابهــام در
افــکار ،تخریــب و جوســازی و شــبههپراکنی در جامعــه میگردید(محدثــی .)116 :1388 ،بــر
ایــن اســاس ،ضــرورت دارد ایــن آفتهــا شناســایی و در فراینــد مناظــره از آنهــا دوری شــود.
پژوهشــگران بســیاری مناظــرات امامرضا(علیهالســام) را بررســی کردهانــد .هاشــمی
اردکانــی و میرشــاه جعفــری( )1387در پژوهــش خــود ،يكنواخــت نبــودن مطالــب و ارائــۀ
مطالــب و مفاهيــم توجهبرانگيــز ،تأکيــد بــر پاســخگويي بــه مهمتريــن مســائل و پرسـشهاي
مخاطــب ،منحرفنشــدن از موضــوع اصلــي بحــث و پرهيــز از حاشــيهپردازي ،صريحبــودن
 .1یکــی از ایــن افــراد محمدبــن عبــاس خوارزمــی طبــری اســت کــه پــس از شکســت در مناظــرهای کــه بــا بدیعالزمــان همدانــی
داشــت ،بیــش از یــک ســال دوام نیــاورد و بــه گفتــه برخــی مورخــان ،بــر اثــر همیــن مناظــره از دنیــا رفت(مناظرةالخوارزمــی و
الهمذانــی ،منــذر الجبــوری1393،ق.)24:
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مطالــب و دوري از ابهامگويــي ،خلــق و ايدهپــردازي مفاهيــم بــراي نزديككــردن بــه
ذهــن ،پرســش بــه قصــد تأکيــد و ارائــۀ مطالــب توجيهــي را از ویژگیهــای مناظــرات
امامرضا(علیهالســام) شــمردهاند .ضیغمزیــدی( )1390در پژوهــش خــود نشــان داده اســت
کــه امامرضا(علیهالســام) در مناظــرات خــود همــۀ اصــول و ضوابــط مناظــره از جملــه ارائــۀ
دالیــل محکــم و متناســب ،رعایــت ایجــاز و بهکارگیــری تشــبیهات و تمثیــات را رعایــت
کردهانــد .از نظــر روانشناســی نیــز بــه روشهایــی چــون رعایــت ســطح فکــری مخاطــب،
مماشــات بــا نرمــی ،رعایــت مقتضیــات حــال ،نرمــی در رفتــار و پافشــاری در اثبــات مواضــع
از ســوی امام(علیهالســام) میتــوان اشــاره کــرد .رضازادهکهنگــی و فارســینژاد( )1394در
پژوهشــی بــا عنــوان «بررســی اصــول علمــی و اخالقــی مناظرههــای رضــوی» ســه اصــل
ـی اســتفاده از جــدال احســن ،بهرهگیــری از اســتدالل عقلــی و پرهیــز از مغالطــه و ســه
علمـ ِ
ـی رعایــت ادب ،پرهیــز از نقــد شــخصیت افــراد و پرهیــز از ســتیزهجویی و تعصــب
اصــل اخالقـ ِ
را بهعنــوان مهمتریــن اصولــی کــه امــام هشتم(علیهالســام) ملتــزم بــه رعایــت آن بودنــد،
بیــان داشــتهاند .رجبــی و مطهــری( )1394فراینــد مناظــرات امامرضا(علیهالســام) را در
ســه مرحلــه ارائــه کردهانــد :مشــخصکردن طــرف مقابــل ،هدایــت بــه بحــث و احقــاق حــق
و حقمــداری .بــا توجــه بــه مبانــی پژوهشــی ارائهشــده میتــوان گفــت ،دربــارۀ اصــول و
روشهــای صحیــح مناظــره از منظــر امــام رضا(علیهالســام) پژوهشهــای متعــددی صــورت
گرفتــه اســت ،امــا دربــاره موانــع و آســیبهایی کــه میتوانــد اثربخشــی مناظــره را از بیــن
ببــرد و حتــی بــه جــدل و درگیــری تبدیــل کنــد ،پژوهــش کاملــی صــورت نگرفتــه اســت.
از طرفــی ،بــا عنایــت بــه اینکــه دوران حيــات امامرضا(علیهالســام) دوران نشــاط علمــي،
تضــارب آراء و ديدگاههــا ميــان فِــرق گوناگــون درون اســام و نيــز افزايــش ارتباطهــاي
فرهنگــي بــا ديگــر جوامــع اســت(مجیدی )10 :1392 ،و حکومــت عباســی بهدلیــل
موضعگیریهایــی کــه در برابــر ائمه(علیهمالســام) داشــته بــا انگیزههــای خاصــی اقــدام
بــه تشــکیل جلســات مناظــره مینمــود ،ایــن شــرایط وظیفــه ســنگینی را بــر دوش
امامرضا(علیهالســام) گذاشــت .لــذا دامــن همــت بــه کمــر زد و انقــاب فکــری عمیقــی ایجــاد
فرمــود و در برابــر ایــن امــواج ســهمگین و تندبادهــای خطرنــاک ،اصالــت جامعــه اســامی را
حفــظ کرد(مــکارم شــیرازی .)28 :1388 ،بــا درنظرگرفتــن ایــن شــرایط و تدبیــر در آنهــا،
تمســک بــه نيــروي عظيــم علمــي ،در تمــام
میتــوان گفــت امامرضا(علیهالســام) بهســبب ّ
ايــن مجالــس مناظــره بــر حريفــان و دشــمنانش پيــروز شــد ،بــدون اينکــه وارد مغالطــات
جدلــي شــود .برخــي از مناظرهکننــدگان بــراي اينکــه بنــاي حجــت خصــم را ويــران کننــد
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و ق ـ ّوت و اســتدالل او را از ميــان ببرنــد ،بــدان پنــاه ميبردنــد ،ولــي آن حضــرت بــا بيانــي
معجزهآســا و روشــي روشــن و رهگشــا و بــا جدالــي احســن ،بــه داليــل مطمئــن خــود در
اثبــات حــق تکيــه ميفرمود(امینیفــر )42 :1391 ،کــه میتوانــد الگــو و راهبــردی بــرای
مناظــره و گفتگوهــای فعلــی مــا در عصــر حاضــر باشــد زیــرا آفتهــای علمــی و اخالقــی
گفتگــو ،امــروزه چهــرۀ مباحــث علمــی و دینــی را مخــدوش ســاخته و شــاید عمدهتریــن مانــع
در دســتیابی بــه اهــداف و حقایــق مــورد بحــث باشــد .بــا ایــن اوصــاف ،پژوهشــگر کوشــیده
اســت بــر اســاس الگــوی مناظرههــای امامرضا(علیهالســام) آســیبهایی را کــه مانــع انجــام
درســت و اصولــی مناظــره میگــردد ،شناســایی و آنهــا را در ســاختاری مــد ّون ارائــه دهــد تــا
بــا پرهیــز از ارتــکاب بــه آنهــا ،کــه مانــع بهثمرنشســتن و نتیج ـهدادن مناظرههــا میشــود،
اثربخشــی مناظرههــا بیشــتر و مطلوبتــر گــردد .پــس هــدف پژوهــش حاضــر آسیبشناســی
مناظــره بــر اســاس الگــوی مناظرههــای امامرضا(علیهالســام) بــود.
روش پژوهش
پژوهــش پيــش رو از نظــر شــیوۀ گــردآوری اطالعــات ،کتابخانــهاي و اســنادي اســت کــه
یـتحليلــی نوشــته شــده اســت و میکوشــد تــا بــا تمرکــز بــر فراینــد و
بــه روش توصيف 
الرضا(علیهماالســام
محتــوای مناظــرات هشــتمين پيشــواي شــيعيان ،امــام علیبنموسی ّ
) و تحلیــل آنهــا ،آســیبها و آفــات مناظــره را شناســایی و نمونــهای مســتند از مناظــرات
امامرضا(علیهالســام) را در ایــن بــاره ارائــه کنــد.
مفهوم مناظره
«مناظــره» در لغــت بهمعنــای بــا هــم نظرکــردن ،فکرکــردن در حقیقــت و ماهیــت چیــزی
اســت .در واقــع ،بــه مجادلــه و نــزاع بــا همدیگــر و بحــث بــا یکدیگــر در حقیقــت و ماهیــت
چیــزی مناظــره گفتــه میشــود(دهخدا ،ذیــل مناظــره) .واژه مناظــره عربــی و از ريشــۀ«ن َظــر»
ن و آنطــرف ،آنچــه را در مقابلــش قــرار دارد ،رؤيــت
اســت كــه بــا گردانــدن چشــم بــه اي ـ 
ميكنــد ،تمثالبــرداري مينمايــد و بــه تصــور ميكشــد .از نظــر راغــب «مــردم نظــر را
ديــدن معنــا ميكننــد و نخبــگان بهمعنــاي بصيــرت ،بينــش ،تشــخيص ،ادراك و تدبركــردن،
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گرفتهانــد .مهلــت ،در امــوري متحيــر بــودن ،چشــم بـهراه بــودن ،معانــي ديگــري هســتند كــه
از «نظــر» و اشــتقاقهاي آن فهميــده ميشــود(».راغب اصفهانــی ،1383 ،ذیــل مــاده نظــر).
«نظــر» وقتــي بــه بــاب مفاعلــه مــيرود ،معنــاي خاصــي ميگيــرد؛ يعنــي چيــزي يــا كســي
ماننــد ديگــري شــدن« :ناظــر مناظــره :صــار نظيــرا ً لــه» .بهنظــر ميرســد نکتــهاي را کــه در
توضيــح مناظــره فرامــوش کردهانــد «مشــارکت» دو نفــر يــا دو گــروه دربــاره چيــزي اســت
کــه ميخواهنــد برايشــان روشــن شــود .ايــن معنــاي عمومــي بــاب مفاعلــه اســت .به اشــتراک
موضوعــي را بــه گفتوشــنود ميگذرانــد تــا حقيقــت آن آشــکار شــود .بهعبــارت ديگــر ،بــا
هــم و همــراه هــم ،نــکات پنهــان و ناروشــن موضوعــي را کشــف ميکننــد و آن کــه مطلــب
برايــش مشــخص ميشــود ،ميپذيــرد .لــذا مناظــره عــاوه بــر معنــاي مشــارکت در گفتگــو
و بحثكــردن بــا هــم ،معنــاي ويــژهاش كــه در نفــس مناظــره نهفتــه اســت ،ايــن اســت كــه
در نهايــت دو طــرف بحــث از لحــاظ فكــري و عقيدتــي در موضــوع مــورد بحــث بايــد بــه يــک
نتيجــه مشــترک دســت يابند(جمالــی.)8 :1386 ،
از نظــر اصطالحــي ،مناظــره نوعــي گفتگــو و مكالمــه اســت كــه در آن دو طــرف گفتگــو
ميكوشــند بــا بهرهگيــري از اصــول پذيرفتهشــدة طــرف مقابــل ،ديــدگاه و نظــر خــود
را اثبــات و عقيــدة باطــل طــرف را آشــكار كننــد بهوجهــي كــه وي نتوانــد آن را انــكار
كند(مجیــدی .)10 :1392 ،در تعریفــی دیگــر ،مناظــره جریــان جســتجو بــرای بهدسـتآوردن
پاســخ یــا راهحلــی از راه گفتگــو ،تبــادل اطالعــات و عرضــۀ ایدههــا و نظریههاســت .ایــن
روش هــم بــه یاددهنــده و هــم بــه یادگیرنــده فرصــت میدهــد در فراینــد مباحثــه شــرکت و
دربــاره موضوعــات مختلــف تبــادل اطالعــات کننــد .مهمتریــن ویژگــی ایــن روش آن اســت که
فرصتــی را بــرای یادگرفتــن بهوســیله بیــان ،کشــف ایدههــای متعــدد و تجربههــای ناشــی از
همــکاری دوجانبــه ارائــه میکند(ســجادی.)9 :1380 ،
تعریف آسیبشناسی مناظره
مفهــوم «آسیبشناســی» نخســت در مباحث پزشــکی برای شناســایی امــراض و بیماریهای
مربــوط بــه اعضــای بــدن و بافتهایــش و درمــان آن امــراض بـهکار میرفــت .بهتدریــج ایــن
مفهــوم بــه ســایر زمینههــا رســوخ پیــدا کــرد و در مســائل اجتماعــی و روانشــناختی کاربــرد
فــراوان یافــت .در تعریــف آسیبشناســی مناظــره میتــوان گفــت ،بررســی و شناســایی آفــات
و آســیبها و علــل پیدایــش آنهــا کــه ســبب ُکندشــدن و یــا مانــع توقــف فراینــد درســت
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و بهنجــار مناظــره میشــود .آفــات مناظــره ،هــر عمــل یــا بــاور غیراخالقــی و [غیرعلمــی]
اســت کــه مناظــره را از مســیر حــق خــارج میســازد و در درازمــدت آنــه را از هــدف حقیقــی
خویــش دور میکنــد .نقــد و مناظــره را ردیّــه انگاشــتن و تنهــا بــه گفتــار خویــش توجهکــردن
و ناقــد را قاصــر در فهــم مطالــب پنداشــتن ،مانــع اثربخشــی و کارآیــی مناظــره اســت(فرامرز
قراملکــی .)323 :1379 ،بــرای بررســی ایــن موضــوع ابتــدا بــه عوامــل آســیبزای مناظــره بــر
اســاس الگــوی مناظــرات امامرضا(علیهالســام) پرداختــه و ســپس بــر مبنــای شــاخصهای
مناظــرات آن امــام بزرگــوار و آوردن مســتنداتی از ایشــان ،ایــن آفــات شــرح داده شــده اســت.
آسیبهای مناظره
در جــدول زیــر ابتــدا بهطــور کلــی آســیبهایی کــه رونــد درســت مناظــرات را مخــدوش
کلــی آســیبهای علمــی
ســاخته و مانــع نتیجهبخــش بــودن آن میشــود ،بــه دو صــورت
ِ
و آســیبهای اخالقــی بههمــراه زیرمجموعههایشــان آمــده اســت .در ادامــه ،مصــداق و
اســنادی از الگــوی مناظــرات امامرضا(علیهالســام) کــه در فراینــد مناظــره از ایــن آســیبها
دوری جســته و طــرف مقابــل را بــدان توصیــه میفرمــود ،ارائــه و تجزیهوتحلیــل شــده اســت.
 .1آسیبهای علمی

 .1مغالطه در بحث

 .2آسیبهای اخالقی

 .1عدول از انصاف و عدل

 .2تکیهکردن بر اصول غیرمشترک

تعصب و تقلید
ّ .2

 .4استفاده از مطالب پیچیده و نارسا

 .4رعایتنکردن احترام متقابل

 .6رعایتنکردن سطح فکری مخاطب

 .6غرور و خودستایی

 .8تحملنکردن عقاید مخالف

 .8بیتوجهی به شرایط و حال همدیگر

 .3نداشتن نظم و ساختار منطقی
 .5ممانعت از پرسش آزاد

 .7نداشتن ارتباط دوسویه

تجسس در عیوب همدیگر
ّ .3

 .5ارزشیابی شخصیت طرف مناظره
 .7محکومکردن و کوبیدن همدیگر
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 -1آسیبهای علمی مناظره
آفتهایــی اســت کــه ویژگیهــای اساســی علــم ماننــد عقلگرایــی ،برهــان ،ابطالپذیــری

و پذیــرش اشــتباه ،عــدم پیچیدگــی و ...را زیــر ســؤال میبــرد و آن را خدش ـهدار میســازد.

آســیبهای علمــی مناظــره بــر اســاس مناظــرات امامرضا(علیهالســام) بــه شــرح زیــر اســت:

 1-1مغالطه در بحث
مغالطــه در معنــاي لغــوي عبــارت اســت از «ســوقدادن ديگــري بــه اشــتباه» و در اصطــاح،

مغالطــه جزئــی از برهــان اســت که بهطور قابــل اثباتی در منطــق آن ایــراد وجــود دارد .بنابراین

ـردن حقیقت(هــا) بـهکار
ِ
کل برهــان را نامعتبــر میســازد .مغالطــه ممکــن اســت بــرای وارونهکـ ِ
رود .در تعریــف عامتــر ،مغالطــه منحصــر بــه اســتدالل نیســت ،بلکــه بهطــور کلــی شــکل
غیرمعتبــری از اســتدالل دانســته شــده اســت(خندان .)113 :1391 ،مغالطــه یکــی از آفتهای

علمــی مناظــره اســت کــه افــراد آگاهانــه در حیــن مناظــره از آن اســتفاده میکننــد تــا حــرف

خــود را بــه کرســی بنشــانند و حریــف را مغلــوب ســازند.

امامرضا(علیهالســام) بهخاطــر شــرافت علمــی و انســانی کــه داشــت هیچوقــت در مناظــرات

خــود وارد مغالطــه نمیشــد .حتــی بــرای اینکــه از مغالطــۀ طــرف مناظــره جلوگیــری کنــد
بــا کتابهــا و معیارهــای مــورد پذیــرش آنهــا اســتدالل میفرمــود.چنانکــه نقــل اســت،
وقتــی یکــی از یــاران امام(علیهالســام) بــه نــام نوفلــی از حضــور ایشــان در جلســات مناظــرۀ

ترتیبدادهشــده توســط مأمــون بــا دانشــمندان فرقههــای گوناگــون وحشــت داشــت ،بــه

امام(علیهالســام) عــرض کــرد« :علمــای اهــل کالم اهــل بدعــت و مخالــف دانشــمندان
اســاماند ،چــرا کــه عالِــم واقعیتهــا را انــکار نمیکنــد ،امــا اینهــا اهــل انــکار و سفســطهاند.

اگــر دلیــل بیــاوری کــه خــدا یکــی اســت ،میگوینــد :ایــن دلیــل را قبــول نداریــم .اگــر بگویــی
محمد(صلیاهللعلیهوآلــه) رســول اهلل اســت ،میگوینــد :رســالتش را اثبــات کــن .خالصــه در

برابــر انســان دســت بــه مغالطــه میزننــد و آن قــدر سفســطه میکننــد تــا انســان از حــرف
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خــودش دســت بــردارد .فدایــت شــوم! از اینهــا برحــذر بــاش!»
امام(علیهالســام) تبســمی فرمــود و گفــت :ای نوفلــی! میترســی دالیــل مــرا باطــل

کننــد و راه را بــر مــن ببندنــد؟ ...هنگامــی کــه دلیــل هــر گروهــی را جداگانــه بــا اســتناد
بــه کتــاب خودشــان ابطــال کــردم ،بهطــوری کــه مذهــب خــود را رهــا کننــد و قــول مــرا

بپذیرند(مجلســی ،1386 ،ج.)249 :49

بررســیهای بیطرفانــۀ مناظرههــای امامرضا(علیهالســام) بــا افــراد مختلــف ،مــا را

بــه ایــن نتیجــه ســوق میدهــد کــه ایشــان در هیچیــک از گفتگوهــا و مناظرههایشــان
از مغالطــه اســتفاده نکردنــد ،هرچنــد افــراد مقابــل در مــوارد متعــددی دچــار مغالطــه

شــدند(رضازادهکهنگی و فارســینژاد.)46 :1394 ،

 2-1تکیه کردن بر اصول غیرمشترک
چنانچــه مناظرهکننــدگان دارای اصــول غیرمشــترک باشــند ،بایــد قبــل از مناظــره مبانــی

همدیگــر را بهدســت آورنــد و بــا آن اصــول و مبانــی وارد مناظــره شــوند .در غیــر ایــن صــورت،
مناظــره نتیجــهای در برنخواهــد داشــت.

همانطورکــه در مناظــره امامرضا(علیهالســام) بــا مخالفــان ،جاثليــق بــه امام(علیهالســام)

ميگويــد :چطــور بــا کســي بحــث کنــم کــه بــا کتابــي اســتدالل ميکنــد کــه منکــر آن

هســتم و بــه پيامبــري اســتدالل ميکنــد کــه بــه آن ايمــان نــدارم؟ امامرضا(علیهالســام)
فرمــود :اي مســيحي! اگــر بــا انجيــل بــا تــو اســتدالل کنــم بــه آن اقــرار ميکنــي؟ جاثليــق
گفــت :آري ،برخــاف ميلــم بــدان اقــرار ميکنم(ابــن بابویــه1404 ،ق ،ج .)155 :1بنابرايــن

امامرضا(علیهالســام) بــا هــر گــروه از مخالفــان بــر اســاس مبانــي خودشــان مناظــره
ميکردنــد و از تکیــه بــر مبانــی غیرمشــترک کــه مناظــره را بینتیجــه میگــذارد ،دوری

میجســتند.
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 3-1نداشتن نظم و ساختار منطقی
نداشــتن نظــم و ســاختار منطقــی در گفتــار باعــث ســردرگمی مخاطــب میشــود و نتیجهای

در برندارد.

اميــر مؤمنــان على(علیهالســام) بهتريــن گفتــار را منظمتريــن آن مىدانــد و مىفرمايــد:
َ
ـن النِّظــام َو فَه َِمــه الخــاص َو العــام» ؛ «زيباتريــن گفتــار آن اســت
ـن الــكالم مازانــه ُحسـ ُ
حسـ ُ
«أ َ

كــه نظــم نيكويــش آن را زينــت بخشــيده و خــاص و عــام آن را بفهمند(».آمــدی ،1366 ،ج:1

.)204

بررســی مناظرههــای امامرضا(علیهالســام) نشــان میدهــد در مناظــرات ایشــان نقطــۀ

آغــاز و پايــان بحــث مشــخص و از انســجام و نظــم منطقــي اقنا عكننــدهاي برخــوردار اســت؛
طوریكــه طــرف مناظــره را كامــ ً
ا از حيــث اســتداللها تخليــه و قانــع ميكنــد و جــای

ترديــدي بــراي وي باقــي نميگــذارد .البتــه نمــود و جلــوۀ انســجام كلــي در مناظرههــای امــام

آنگاه كــه ايشــان بــدون بهرهگيــري از ادلــۀ نقلــي بــه اســتداللهاي عقلــي رو ميآورنــد،

بيشــتر نمايــان اســت .بــرای نمونــه ،هنگامــی کــه عمــران صابــی از امام(علیهالســام) خواســت
کــه از نخســتین وجــود و مخلوقاتــش بــا وی ســخن بگویــد ،ایشــان بــا رعایــت نظــم و ســاختار
بحــث ،پاســخ را بــا ایــن مقدمــه آغــاز کردنــد« :امــا خداونــد یگانــه ،از ازل بیهمتــا بــوده،
موجــودی اســت کــه چیــزی بــا او نبــوده ،حــدود و اعــراض راهــی بــه او نداشــته و االن؛

همچنــان کــه در آینــده چنــان اســت .پــس مخلوقــات را بــه طــور ابداعــی ،بــا اعــراض مختلــف
و مــورد گوناگــون آفریــد .ایــن خلقــت ابداعــی را نــه در چیــزی برپــا داشــت و نــه در چیــزی
محــدود ســاخت؛ نــه بــر چیــزی مقابــل تمــود و نــه بــر چیــزی مشــابه(»...ابن بابویــه1404 ،ق،

ج.)163 :1

 4-1استفاده از مطالب پیچیده و نارسا
اســتفاده از مطالــب پیچیــده موجــب عــدم فهــم مخاطــب شــده و آنهــا بــه اینگونــه
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مطالــب اقبالــی نشــان نخواهنــد داد .همانطورکــه تبییــن و توضیــح مفاهیــم دینــی بــا

کالمــی پیچیــده موجــب دینگریــزی افــراد میگردد(شــکوهی .)103 :1393 ،بنابرايــن
حضــرت رضا(علیهالســام) هيــچگاه در جلســات گفتگــوی خويــش بــا ســران ،دانشــمندان
و افــراد مختلــف از مذاهــب و اديــان ديگــر ،از واژگان نامأنــوس ،پيچيــده و تعقيــدی اســتفاده

نمینمودنــد ،بلکــه همــواره موضعــی کامــا روشــن و کلماتــی رســا ،واضــح و نــرم و شــيوا و
بــدون ترديــد و دودلــی ارائــه میدادنــد و حتــی از دانشــمند طــرف مقابــل نيــز میخواســتند
تــا ايــن شــيوه را رعايــت نمايد(ابــن بابویــه1404 ،ق ،ج .)317 :1بــرای نمونــه ،در گفتگــو بــا

يحيیبــن ضحــاک ســمرقندی در موضــوع امامــت ،امــام رضا(علیهالســام) بــا درنظرگرفتــن
حالــت وی و اســتفاده از ســخنان و عبــارات خلفــای راشــدين[ ،کــه بــرای یحیــی مأنــوس و

آشــنا بــود] بــه اثبــات امامــت خويــش پرداختند(عطــاردی قوچانــی.)619-620: 1388 ،

 5-1ممانعت از پرسش آزاد
پرسشــگری و كنجــكاوی يكــی از ابعــاد روحــی انســان معرفــی شــده اســت بــه طــوری کــه،

قــرآن كريــم بزرگتريــن معجــرة جاودانــة آخريــن پيــامآور الهــي ،بــراي هدايــت بشــر بهتريــن

و زيباتريــن روشهــاي ممكــن را بـهكار گرفتــه اســت .از جملــة ايــن روشهــا ،پرسشــگري و
جســتجوگري اســت زیــرا ترقــی و تكامــل انســان در ســايه بُعــد پرسشــگرانۀ اوســت و اگــر

آفرينــش انســان فاقــد ايــن بعــد بــود ،هرگــز گامــی بــه ســوی تكامــل بــر نمیداشــت ...خداوند
ايــن گرايــش را در وجــود انســان نهــاده و پيوســته او تشــنۀ پاســخ اســت .اگــر پاســخ صحيــح

شــنيد ،انديشـهاش بهســوی تكامــل مـیرود و اگــر بــا پاسـخهای خرافــی و بیاســاس مواجــه

شــود ،قطعــا ضرب ـهای بــر پيشــرفت او میخورد(ســبحانی1389 ،؛ نقــل از شــیرخانی:1389 ،
 .)7پــس روشــن میشــود کــه ممانعــت از پرسشــگری در فراینــد مناظــره باعــث میشــود

بســیاری از ســؤالها کــه در ذهــن افــراد هســت ،بیجــواب مانــده و امــکان روشنشــدن

حقیقــت بــرای آنهــا غیرممکــن میشــود .بررســی مناظرههــای امامرضا(علیهالســام) نشــان
میدهــد ایشــان مناظــره را بــا آزادگذاشــتن اطرافیــان در طــرح ســؤال شــروع میکردنــد.
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امامرضا(علیهالســام) « :ای قــوم! اگــر در بیــن شــما کســی مخالــف اســام هســت و

میخواهــد ســؤال کنــد بــدون اینکــه غضبنــاک شــود ،ســؤال کنــد».

عمــران صابــی :ای دانــای مــردم! اگــر خــودت دعــوت بــه پرســش نمیکــردی کــه از شــما

ســؤال شــود ،هرگــز از شــما ســؤال نمیکردم(»...ابــن بابویــه1404 ،ق ،ج.)1332 :1

 6-1رعایتنکردن سطح فکری مخاطب
رعایتنکــردن ســطح فکــری مخاطــب در مناظــره ســبب میشــود پیــام از طــرف گیرنــده

بهطــور کامــل فهمیــده نشــود و امــکان برقــراری ارتبــاط دوســویه بــه خطــر بیفتــد .در نتیجــه،
فراینــد مناظــره دچــار آســیب شــده یــا نیمهتمــام رهــا میشــود و یــا بــه نتیجــه نمیرســد.

پــس بــه انــدازه فهــم مــردم ســخن گفتــن نيــز يكــى از شــروط گفتــار مفيــد و منظــم اســت

كــه پيامبر(صلیاهللعلیهوآلــه) دربــارهاش مىفرمايــد:

َ
ُ
ـد ِر ُع ُقولِه ِْم»(بــه مــا امــر شــده اســت كــه بــا مــردم ،در حــد
ـاس َع َلــى قَـ ْ
ـم النَّـ َ
«أ ِم ْرنَــا أ ْن ن ُ َك ِّلـ َ

فهمشــان ســخن گوييم)(کلینــی ،1369 ،ج.)46 :1

امامرضا(علیهالســام) بــا رعایــت ایــن اصــل در مناظــرات و گفتگوهــای خــود ،بــا ســطح درک

و آگاهــی افــراد بــا آنــان ســخن میگفــت .یکــی از نتایــج پربــار ایــن روش ،احســاس قرابــت و

نزدیکــی بــا منشــأ پیــام و دریافــت همــه معنــای پیــام توســط مخاطــب اســت .بهطــوری کــه
وقتــی حضــرت بــا رهبــر یــک مکتــب وارد بحــث میشــود بــا اســتدالل قــوی عقلــی و نقلــی
جایــی بــرای ســخنگفتن آنهــا باقــی نمیگذاشــت .وقتــی مخاطبــش شــخص عــادی بــود ،بــا
جمــات ســاده و تمثیــل و تشــبیه ،حــق را بــرای او آشــکار میســاخت(ضیغمزیدی:1390 ،

 .)177بــرای نمونــه ،در پاســخ بــه ســؤال فــردی کــه میگفــت خــدا دوتاســت .فرمــود« :اینکــه
تــو میگویــی خــدا دوتاســت خــود دلیــل یکتایــی اســت ،زیــرا تــو دومــی را نمیخوانــی مگــر
اینکــه اولــی را اثبــات کنــی .پــس دربــاره اولــی همــگان توافــق دارنــد؛ ولــی دومــی محــل

اختــاف اســت»(ابن بابویــه .)269 :1387 ،در واقــع امام(علیهالســام) در ایــن پاســخ بــا توجــه
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بــه فهــم ســؤال کننــده بــر نفــی و انــکار خــدای دومــی برهــان اقامــه نکــرده و فقــط بــه اثبــات
خــدای واحــد و شــک در دومــی بســنده کــرده اســت(ارزنی و ربانــی اصفهانــی.)52 :1391 ،

 7-1نداشتن ارتباط دوسویه

مناظــره اصــوال یــک جریــان دوســویه اســت؛ یعنــی بایــد کســی پیامــی را بفرســتد و شــخص

یــا اشــخاص دیگــر آن پیــام را دریافــت کننــد .تــا زمانــی کــه پیــام دریافــت نشــود ،ارتبــاط

حاصــل نشــده اســت .در نتیجــه ،یکــی از مــوارد بســیار مهــم کــه گفتگــو و مناظــره را بهخطــر
میانــدازد ،نداشــتن تعامــل و ارتبــاط دوســویه اســت بهطــوری کــه گوشنــدادن ،توجــه
نداشــتن بــه احساســات مخاطبــان و همراهنشــدن بــا آنــان در حــاالت مختلــف شــادی یــا
غــم ،مــواردی اســت کــه ســبب کمرنــگ شــدن رابطههــا ،قطــع صحبــت و باعــث دلخــوری

و ســردی طــرف مقابــل خواهــد شــد .امامرضا(علیهالســام) بــا پذیــرش مناظرهکننــدگان،

فضــا را بــرای ایجــاد تعامــل دوســویه و طــرح دیدگاههــا و پیشــنهادها بــاز مینمــود و مقاومــت

مناظرهگــر را بهنوعــی کاهــش مــیداد و میتوانســت بــا آگاهــی از تجربــۀ مخاطــب ،همدلــی

و همآوایــی بــا آنهــا ،وی را بــه تجربــۀ جدیــد و درک حقایــق رهنمــون سازد(هاشــمی اردکانــی
و میرشــاه جعفــری.)16 :1387 ،

بهطــور مثــال ،وقتــی امامرضا(علیهالســام) بــا عمــران صابــی مناظــره مینمــود ،آنقــدر

ارتبــاط دوســویه برقــرار بــود کــه عمــران پیوســته توضیحــات بیشــتری از امــام میخواســت

و امام(علیهالســام) ایــن سرچشــمه فیــاض علــم ،او را بهرهمنــد میســاخت .تــا رســید بــه
آنجــا کــه امام(علیهالســام) فرمــود :مطالــب را خــوب درک کــردی عمــران؟ عمــران در میــان
تعجــب حاضــران عــرض کــرد :آری ،بــه خوبــی فهمیــدم  . ...و در آخــر اســام را پذیرفــت و
یکــی از مدافعــان سرســخت اســام شد(مجلســی1404 ،ق ،ج.)177-173 :49
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 8-1تحمل نکردن عقاید مخالف
عقیــده در لغــت بهمعنــای بستهشــدن ،منعقدگردیــدن و گرهخــوردن آمــده اســت؛ یعنــی

امــری کــه بــا ذهــن و روح و روان انســان پیونــد خــورده ،انعقــاد میپذیرد(راغــب اصفهانــی،

 ،1383ج .)341 :5از نظــر اســام آزادي عقيــده حــق طبيعــي هــر فرد انســاني اســت و هركســي

ميتوانــد بــا آزادي كامــل هــر عقيــده و مرامــي را كــه بخواهــد انتخــاب كنــد .اســام از ابتــدا

افــراد را در گزينــش و انتخــاب عقيــده آزاد گذاشــته اســت تــا بــا مطالعــه و تحقيــق ،ديــن و آيين
ـراه فِــی ال ِّدینِ »(بقــره )256:عقيــدهاي را
خــود را انتخــاب كننــد .اســام بــر اســاس آيــه «ال إِ ْکـ َ
بركســي تحميــل نميكنــد ،بلكــه مــردم را بــه تفكــر و عقالنيــت دعــوت ميكنــد و حتــي تقليد
کورکورانــه و بــدون تفکــر و تعقــل را در اصــول اعتقــادي ديــن نميپذيرد(میرموســوی:1381 ،

 .)97بــر ایــن اســاس ،نبایــد در هنــگام مناظــره وقتــی عقیــدهای مخالــف بــا عقایــد اساســی

مناظرکننــده مطــرح میشــود ،مانــع آن شــد بلکــه بایــد آن عقیــده را شــنید و در ادامــه برهــان و
ادلــه گوینــده را خواســتار شــد ،تــا بدینطریــق بــه روشــنگری و هدایــت وی اقــدام نمــود.

در مناظــره امامرضا(علیهالســام) بــا جاثلیــق ،وی رو بــه مأمــون کــرد و گفــت« :چگونــه بــا

کســی مناظــره کنــم کــه از کتابــی دلیــل مــیآورد کــه مــن منکــر آن هســتم و از پیامبــری
ســخن میگویــد کــه مــن بــه او ایمــان ندارم»(ابــن بابویــه1404 ،ق ،ج .)332 :1در ایــن
مناظــره وقتــی جاثلیــق بــه اصــل دیــن و پایههــای اعتقــادی آن حملــه کــرد و منکــر نبــوت

خاتماالنبیا(صلیاهللعلیهوآلــه) شــد ،امــام بــا تحمــل بــاال و بــا روی بــاز از کتــاب خــود وی
دلیــل آورد و حقایــق را بــر جاثلیــق اثبــات نمــود.

 -2آسیبهای اخالقی مناظره
آســیبهای اخالقــی در مناظــره ،همــان رذایــل اخالقــی ماننــد تعصــب ،بیانصافــی،

تجســس و ...اســت کــه فــرد بــا ّنیــت غلبــه بــر حریــف از آن اســتفاده میکنــد .بــا
خودســتاییّ ،
بررســی و تحلیــل مناظــرت امامرضا(علیهالســام) مــوارد زیــر برداشــت میشــود.
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 1-2عدول از انصاف
«انصــاف» در لغــت مصــدر عربــی بهمعنــای داد دادن ،عــدل و دادکــردن ،راســتیکردن ،بــه

نیمــه رســیدن ،نیمــۀ چیــزی را گرفتــن و میانهروی اســت(دهخدا ،ذیــل انصــاف) .و در اصطالح
یعنــی بــه شایســتگی و در خــور اســتحقاق هــر کــس یــا چیــزی بــا آن رفتــار کــردن آمــده

اســت .اهمیــت ایــن موضــوع بــه قــدری اســت کــه حتــی در برخــورد بــا دشــمنان و افــرادی
کــه معتقدیــم در ح ّقمــان بــدی کردهانــد نیــز توصیــه بــه انصــاف شــده است(نســاء.)135/
پــس یکــی از مــوارد بســیار مهــم کــه بــرای هــر مناظــره و مناظرهکننــدگان الزم اســت،
رعایــت عــدل و انصــاف اســت .اگــر در مناظــرات و بحــث و گفتگــو انصــاف رعایــت نشــود و در

رفتــار و گفتــار بــه طرفیــن مناظــره ســتمی وارد آیــد ،آن نشســت نتیجــهای در بــر نخواهــد
داشــت و ســبب تشــدید اختــاف و درگیــری خواهــد شــد(ضیغمزیدی.)180 :1390 ،

امامرضا(علیهالســام) در مناظــرات خــود بــر دوری از ظلــم و رعایــت انصــاف تأکیــد داشــتند

و ســعی میکردنــد پیــش از ورود بــه بحــث ،آن را بــه مخاطــب خــود گوشــزد کننــد .بــرای
«سـ ْ
ـر ُان
نمونــه آن حضــرت پیــش از ورود بــه مناظــره بــا عمــران صابــی فرمودنــدَ :
ـل یَــا ِع ْمـ َ
َو َع َل ْیـ َ
ـک بِالنَّ َص َف ـ ِه َو إِیَّـ َ
ـل َو ال ْ َج ْو َر»(ســؤال کــن ولــى انصــاف را از دســت مــده و
ـاک َو ال ْ َخ َطـ َ

جانــب یاوهســرایى و ســتم را فروگذار().طبرســی1403 ،ق ،ج .)419 :2امام(علیهالســام) هــم
خــود انصــاف را رعايــت ميکــرد و هــم اگــر طــرف مقابــل ســخن علمــي ميگفــت و اســتدالل
درســتي داشــت ،ضمــن تأييــد آن ،او را تشــويق و ترغيــب ميکــرد .از ايــن برتــر ،گاه بــه انصاف

وي نيــز اقــرار ميکــرد .يعنــي ميفرمــود « :انصــاف بــه خــرج دادي(».قلنــدري بردســيري،
 40 :1381؛ شــجاعي گلپايگانــي.)129 :1373 ،

 2-2تعصب و تقلید
بیتردیــد اساســیترین پایــۀ عبودیــت و بندگــی خــدا تســلیم و تواضــع در برابــر حــق اســت.

بهعکــس ،هرگونــه تعصــب مایــۀ دوری از حــق و محرومشــدن از ســعادت اســت .تعصــب
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بــه معنــای «وابســتگی غیرمنطقــی بــه چیــزی» تــا آنجــا کــه انســان حــق را فــدای آن کنــد.
ـد راه پیشــرفت و تکامــل
ثمــرۀ ایــن شــجره خبیثــه نیــز «تقلیــد کورکورانــه» اســت کــه سـ ّ

انسانهاســت .در مناظــره وقتــی فــرد از روی تعصــب عقیــده یــا نظــری را مطــرح کنــد،

حجــاب ضخیمــی بــر دیــدۀ عقــل او میافکنــد و از درک حقایــق و خیــر و شــر و مصلحــت
و مفســده و عاقبــت امــور و پیــدا کــردن راه چــاره محرومــش میســازد .ضایعــات و آثــار

زیانبــار ایــن رذیلــۀ اخالقــی تاریــخ بشــریت را ســیاه کــرده و پیامبــران الهــی را بــا مشــکلترین

موانــع روب ـهرو ســاخته و خونهــای زیــادی را بــر خــاک ریختــه اســت .همیــن معنــی بــرای

پیبــردن بــه آثــار زیانبــار آن کافــی اســت .پــس بایــد از آن دوری کرد(مکارمشــیرازی،

 ،1385ج .)203 :2اگــر در مناظــره یکطــرف چیــزی بگویــد و طــرف دیگــر چیــز دیگــر و
هــر کــدام منبــع طــرف مقابــل را قبــول نداشــته باشــند و بــر گفتــار خــود تعصــب بورزنــد،
گفتگــو بــه ســرانجام نمیرســد .امامرضا(علیهالســام) در برخــورد بــا ادیــان دیگــر ،هرگــز

متعصبانــه عمــل نمیکردنــد ،بلکــه بــه دور از تعصــب ،اگــر طــرف مقابــل حضــرت ،قــرآن یــا
پیامبر(صلیاهللعلیهوآلــه) را قبــول نداشــت ،همــان کتابــی را کــه او بــدان بــاور داشــت ،مبنــای

مناظــره قــرار میدادنــد .بــا عنایــت بــه همیــن شــیوه ،بــه نوفلــی فرمــود« :وقتــی بــا مســیحی

بــا انجیلشــان ،بــا یهــودی بــا توراتشــان بــا صابیهــا بــا آییــن خودشــان بــا هیربــدان بــا آییــن
پارسیشــان و بــا رومیــان بــه زبــان خــود آنــان بحــث کنــم ،آنوقــت مأمــون خواهــد دانســت
او در خــور ایــن نیســت کــه در ایــن راه گام بــردارد ،و ایــن موقــع اســت کــه پشــیمانی او را در

برمیگیــرد (».ابــن بابویــه1404 ،ق ،ج.)154 :1

تجسس در عیوب همدیگر
3-2
ّ
«تجســس» در لغــت بهمعنــاي «دسـتزدن ،بــا دســت لمسكــردن ،بــا دســت معاينهكــردن،

بررســيكردن ،جســتجوكردن ،تحقيقكــردن ،جاسوســيكردن ،كســب خبــر و خبرجويــي»
بــه كار رفتــه و مجــازا ً بهمعنــاي «نگاهكــردن از س ـ ِر كنجــكاوي بــراي شناســايي ديگــران»
مفســران دربــارۀ ماهيــت
اســت .آنچــه از تعريفهــاي اهــل لغــت ،فقهــا ،علمــاي اخــاق و ّ
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تجســس بــه تحقيــق و تفحــص در امــور مخفــي و پنهــان
تجســس برميآيــد ،ايــن اســت كــه ّ
ّ

افــراد بــراي كشــف لغزشهــا و وجــوه تاريــك زندگــي آنهــا گفتــه ميشــود؛ امــوري كــه ذات
و ماهيــت آنهــا مخفــي و غيرظاهــر اســت(نقل از اتــرک.)152 :1390 ،

خداونــد در قــرآن کریــم دربــاره ایــن عمــل زشــت در ضمــن منــع از گناهــان دیگــر مــی

فرمایــد:

ـم َو ال تَ َج َّس ُســوا(»...ای
ـن إ َِّن ب َ ْعـ َ
ـض ال َّظـ ِّ
ـن ال َّظـ ِّ
آمنُــوا ْاجتَنِبُــوا كثيــرا ً ِمـ َ
«يــا أَي َهــا الَّذيـ َ
ـن َ
ـن إِ ْثـ ٌ

مؤمنــان ،از بســیاری از گمانهــا بپرهیزیــد کــه بعضــی از ظنون گناه اســت و تجســس نکنید)...

(حجــرات .)12/بهعبــارت دیگــر ،از جملــه شــروط ایمــان عــدم دخالــت و تحقیــق بیجــا در

تجســس ميكنــد .بــا
امــور مســلمانان اســت و بــا صيغــه نهــي كــه آمــده ،داللــت بــر منــع ّ

اســتناد بــه ایــن مطالــب میتــوان گفــت ،اگــر مناظرهگــر قبــا یــا در حیــن مناظــره از عیــوب
تجســس نمایــد و از آنهــا در حیــن مناظــره بــرای پیروزشــدن اســتفاده کنــد،
طــرف مقابــل ّ

باعــث بیآبرویــی خــود و طــرف مقابلــش خواهــد شــد .چنانکــه پیامبر(صلیاهللعلیهوآلــه)
ـع َعـ ِ
فرمــود« :التَتَّبِ ُعــوا َعـ ِ
ورتَــه ،و َمــن
ـورات المؤمنيـ َ
ـورات المؤمنيـ َ
ـن تَتَبَّـ َ
ـن ،فإنَّـ ُه َمــن تَتَبَّـ َ
ـع اهللُ َع َ
عورتَـ ُه ف َِض َحـ ُه َولَــو فِــي ُجـ ِ
ـوف بَيتِـ ِه»(از عيــوب و اســرار پنهانــي مؤمنــان جســتجو
تَتَبَّـ َ
ـع اهللُ َ

تجســس
تجســس كنــد ،خداونــد نيــز از عيــوب او ّ
نكنيــد ،چراكــه هركــس از عيــوب مــردم ّ
تجســس كنــد ،مفتضــح و بيآبــرو خواهــد شــد،
ميكنــد و هــر كــس خداونــد از عيوبــش ّ
گرچــه در گوشــه خانــهاش لغزشــي كــرده باشــد().محمدی ریشــهری ،1389 ،ج.)728 :2
بررســی مناظــرات آن امــام بزرگــوار نشــان میدهــد ایشــان قبــل و حیــن مناظــره نســبت

بــه گذشــته و عقایــد اشــتباه طرفیــن مناظــرهاش هیــج تجسســی از خــود نشــان نمیدادنــد
بلکــه در سرتاســر مناظــره بــا محوریــت قــراردادن رفتــار حســنۀ اســامی ،بــا نگاهــی مثبــت و

حس ـنظن بــا آنهــا برخــورد میکردنــد و ســعی داشــتند بــا تأثیــر گذاشــتن بــر فکــر و روح

آنهــا ،بــا ادلــۀ روشــن هدایــت کننــد.
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 4-2رعایتنکردن احترام متقابل
احتــرام ،مصــدر بــاب افتعــال از ریشــه «ح ر م» و بهمعنــای حرمــت نگهداشــتن اســت(دهخدا،

ذیــل احتــرام) .در اصطــاح عــرف بهمعنــای تعظیــم ،گرامیداشــت و بزرگداشــت اســت .پــس

شايســته اســت كــه يــك مســلمان در مقــام گفتــار بــا ديگــران ســخنان نيــك و ســنجيده

بگويــد و بــا زبانــى خــوش آنــان را مــورد خطــاب قــرار دهــد .قــرآن كريــم مىفرمايــد...« :
قُولُــوا لِلنّـ ِ
ـاس ُح ْســن ًا»(با مــردم بهخوبــى ســخن گوييد().بقــره .)83/بــا وجــود ایــن ،بعضــی

از کســانی کــه اهــل علــم و دانــش هــم هســتند متأســفانه در مناظــره و گفتگــو بــا دیگــران،

ســخافت و ســبکی خــود را بــا گفتــار بــد ،هوکــردن ،خندههــاي نابجــا و حرکتهــاي نادرســت

بــراي پریشــانکردن افــکار همگفتــار خــود نشــان میدهنــد و باطــن خویــش را کــه گویــاي

بدگمانــی و کینهتــوزی اســت ،بــروز میدهنــد .ایــن رفتــار یکــی از آســیبهای اثرگــذار
ـدس مناظــره و اهــداف آن ســازگاري نــدارد و جایــی بــراي گفتــار
در مناظــره بــوده و بــا تقـ ّ

ناصحانــه باقــی نمیگذارد(جمالــی.)24 :1386 ،

امامرضا(علیهالســام) در مناظــرات ادب و احتــرام را در نهایــت حــد خویــش رعایــت مینمــود

و از ســرافکندگی دیگــران و ناکامــی آنهــا در پاسـخدادن بــه ســؤالها اظهــار مســرت نمیکــرد
و بعــد از اینکــه میدیــد خصــم بــه زانــو درآمــده و ســکوت کــرده یــا تقاضــا میکنــد کــه از

دیگــری ســؤال شــود ،او را تحقیــر نمیکــرد .حتــي اگــر اطرافيــان ،طــرف مناظــره را مســخره

ميکردنــد و بــه او ميخنديدنــد ،آنــان را بــه ماليمــت دعــوت مينمــود؛ چنانکــه در مناظــره

امــام و ســليمان مــروزي رخ نمــود ،آنگاه کــه تمــام راههــاي جــواب را بــر ســليمان بســت و

ســليمان شــروع بــه تناقضگويــي کــرد ،همــۀ حاضــران در جلســه بــه ســليمان خنديدنــد.
امام(علیهالســام) رو بــه مــردم کــرد و از آنــان خواســت ماليمــت بــه خــرج دهنــد و پــس از آن

گفتگــو را ادامــه داد(طبرســی1403 ،ق ،ج .)365-373 :2یــا چنانکــه حضرت(علیهالســام)

بــه ایمانآورنــدگان روی خــوش نشــان مــیداد و اکــرام مینمــود و صحنــه مناظــره را بــه رخ

نمیکشــید .هماننــد آنکــه در اثنــای گفتگــو ،عمــران بــه حقانیــت اســام پــی بــرد و ایمــان
آورد .آن حضرت(علیهالســام) در پایــان مجلــس عمــران را فراخوانــد و بــه هنــگام ورود وی
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محترمانــه از او اســتقبال کــرد .ســپس بــه او چنــد جامــه و ده هــزار درهــم عطــا فرمود(ابــن

بابویــه1404 ،ق ،ج.)172 :1

 5-2ارزیابی شخصیت طرف مناظره
ـرب دارنــد .بعضی
در ارتبــاط بیــن دو انســان ،واژه هــا و کلمــات گاهــی نقــش ســازنده یــا مخـ ّ

از کلمــات روح انســانی را مکــدر میکننــد و موجــب زخمهایــی در دل انســان میگردنــد.
کلمــات و جمــات ناســالم موجــب ارتبــاط ناســالم و کلمــات خــوب و شــاد موجــب ارتبــاط

ســالم میگردد(فرهادیــان .)128 :1386 ،بــا ایــن اوصــاف ،گاهــی افــراد در مناظرههــای خــود

بهجــای اینکــه ســخن فــرد را بــا معیارهــای مــورد قبــول ارزیابــی کننــد ،شــخصیت و صفــات

او را ارزیابــی و بــا نســبت دادن القــاب و عناوینــی ،رنجــش خاطــر ایجــاد میکننــد .ایــن

روش یکــی از آفتهــای برهمزننــدۀ مناظــره اســت زیــرا از لحــاظ روانشــناختی هیــچ انســانی

دوســت نــدارد شــخصیتش بــا جمــات منفــی ارزیابــی شــود ،حتــی اگر عملکــردش نادرســت

باشــد ،چــون در ایــن صــورت اعتمــاد بــه نفــس او لطمــه میبینــد .پــس بهتــر اســت بهجــای
ارزیابــی شــخصیت ،ارزیابــی رفتــار و عملکــرد صــورت بگیــرد.

بهعنــوان نمونــه ،در مناظــرۀ بيــن امامرضا(علیهالســام) و جاثليــق ،موقعــي کــه جاثليــق

بــا اســتدالل امام(علیهالســام) مواجــه ميشــود کــه میفرمایــد «مــا بــه خــدا معتقديــم

و بــه عيســايي کــه معتقــد بــه نبــوت محمد(صلیاهللعلیهوآلــه) بــود و مــا چيــزي عليــه
کمــي روزه و نمــاز او» فريــاد میزنــد :بــه خــدا علمــت را
عيســي نداريــم مگــر ضعــف و
ِ
فاســد کــردي و امــورت ضعيــف شــد! مــا فکــر ميکرديــم کــه تــو عالم-تريــن اهــل اســام

هســتي! ســپس امام(علیهالســام) بــا آرامــش کامــل الوهیت مســیح را توســط منابع خودشــان
رد میکند(طبرســی1403 ،ق ،ج .)413 :2روشــن اســت کــه وقتــی جاثلیــق بهجــای ارائــۀ

برهــان علمــی و نقــد گفتــار امام(علیهالســام) بــه شــخصیت علمــی ایشــان حملــه میکنــد،
امــام بــا دوری از ایــن آســیب و آفــت مناظــره و بــا ارائــه ادلــه مــورد وثــوق طرفیــن ،بــر وی

پیــروز میشــود.
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 6-2غرور و خودستایی
واژه غــرور در لغــت بهمعنــای فریبخــوردن و فریفتهشــدن و در اصطــاح عبــارت اســت از

«اعتمــاد و تکیــه کــردن نفــس بــه آنچــه مطابــق هــوی و هــوس باشــد و طبع انســان بــه خاطر
شــبههافکنی و فریــب شــیطان بــه آن گرایــش یابــد .پــس هرکــس بــر اســاس شــبهه فاســدی
معتقــد شــود کــه در دنیــا یــا آخــرت بــه خیــر و ســعادت رســیده ،مغــرور است(».کاشــانی،

 .)414 :1379خودســتایی بــا واژههــاي مــدح و تزكيــه شــناخته ميشــود .مــدح در لغــت
بهمعنــاي ســتايش اســت و تزكيــه ،پاكيــزه نشــاندادن خــود اســت .در اصطــاح ،خودســتايي

عبــارت اســت از اينكــه آدمــي در مقــام اثبــات كمــال و نفــي نقــص از خــود برآيــد كــه آن از
نتايــج عجیــب اســت(نراقی .)247 :1386 ،خداونــد در نهــی غــرور و خودســتایی میفرمایــد:

«در روى زميــن از روى كبــر و غــرور گام برمــدار(» .اســراء )37/و «او نســبت بــه شــما از

همــه آگاهتــر اســت از آن هنــگام كــه شــما را از زميــن آفريــد و در آن موقــع كــه بهصــورت
جنينهايــى در شــكم مادرانتــان بوديــد پــس خودســتايى نكنيــد ،او پرهيــزگاران را بهتــر
مىشناســد!»(نجم.)32 /

در یکــی از جلســات مناظــره ،مأمــون رو بــه امامرضا(علیهالســام) کــرد و گفــت« :بــه مــن

خبــر رســیده کــه گروهــی در حــق شــما غلو(زیــادهروی) میکننــد ،و مقــام شــما را از حــد

و مــرز خــود بــاال میبرنــد» .امام(علیهالســام) فرمــود« :پــدرم ،موســيبنجعفر از پــدرش،

جعفربنمحمــد از پــدرش ،محمدبــن علــي از پــدرش ،عليبــن ابــي طالــب روايــت کــرده
کــه رســول خدا(صلیاهللعلیهوآلــه) فرمــود« :مــرا زیادتــر از شایســتگی و حقــم بــاال نبریــد،

زیــرا خداونــد قبــل از آنکــه مــرا بــه پیامبــری بپذیــرد ،بــه عنــوان عبد(بنــده) پذیرفــت .خداوند
میفرمایــد« :بــرای هیــچ بشــری ســزاوار نیســت کــه خداونــد کتــاب آســمانی و حکــم و نبــوت
بــه او دهــد و ســپس او بــه مــردم بگویــد غیــر از خــدا ،مــرا پرســتش کنید(»...آلعمــران79/؛

ابــن بابویــه1404 ،ق ،ج .)216 -217 :1از ایــن گفتــار امام(علیهالســام) روشــن میشــود کــه
ایشــان غــرور و خودســتایی را نهــی کــرده و عبودیــت خــدا را در همــه حــال متذکــر میشــدند.
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 7-2محکوم کردن و کوبیدن همدیگر
یکــی از آفتهــای بســیار مهــم کــه مناظــره را از هــدف اصلــی خــود دور میکنــد ،اهتمــام

مناظرهکننــده در جهــت محکومســازی و بیاعتبارســاختن طــرف مناظــره اســت .مأمــون بــه

جهــت محکومکــردن امامرضا(علیهالســام) بــا کوشــش فراوانــی دانشــمندان را از دورتریــن

نقــاط فــرا میخوانــد تــا دشــوارترین مســائل خــود را بــر امام(علیهالســام) عرضــه کننــد تــا

شــاید ولــو بــرای یــک بــار هــم کــه شــده ،امام(علیهالســام) را از پاســخگویی عاجــز کننــد و
مأمــون بدیــن طریــق بتوانــد امامــت را زیــر ســؤال ببــرد .اگــر مامــون در ایــن راه توفیــق بــه

دســت آورده بــود دیگــر نیــازی بــه کشــتن امام(علیهالســام) نداشــت زیــرا دیگــر او یــک فــرد

معمولــی بــود کــه از هرگونــه حجــت امامــت دســتش خالــی بود(حســینی عاملــی:1373 ،

 .)227امــا امامرضا(علیهالســام) بــا آگاهــی از نیــت مأمــون ،برخــورد حکیمانــه بــه همــراه
پنــد و انــدرز و جــدل منطقــی در مناظــرات داشــتند و هدفشــان تنهــا تعلیــم و آمــوزش و

تبییــن حقیقــت بــود ،نــه محکومکــردن و بیاعتبــار کــردن فــرد بلکــه میخواســتند حقیقــت
روشــن شــود تــا همــگان متوجــه راه صحیــح ـ کــه همــان راه ائمه(علیهمالســام) اســت ـ

شــوند .ایشــان هرچنــد در مناظــره بــر طــرف مناظــرۀ خــود پیــروز میشــدند ،ولــی بــا الفــاظ
محترمانــه ارتبــاط برقــرار ميکردنــد و ميکوشــيدند در گفتگوهــا فضــاي دوســتي را حاکــم

کنند(امینیفــر .)46 :1391 ،از ایـنرو ،در مناظــره بــا عمــران ،گاهگاه بــه وی میفرمــود« :آیــا

مطلــب را فهمیــدی؟» او نیــز میگفــت« :بلــه فهمیــدم» .یــا میگفــت« :آقــای مــن! توضیــح

بیشــتری بدهید(».مجلســی1404 ،ق ،ج.)317 :49

یــا آن هنــگام کــه در حيــن مناظــره ،ســليمان تناقضگويــي مينمــود ،مأمــون در جهــت

محکومیــت وی گفــت :واي بــر تــو ســليمان! چقــدر ايــن حــرف غلــط را تکــرار ميکنــي؟

امام(علیهالســام) رو بــه مأمــون کــرد و فرمــود« :رهــا کــن او را .حرفــش را قطــع نکــن چــون

آن را دليــل حقانيــت خــود قــرار ميدهــد ».ســپس رو بــه ســليمان کــرد و گفــت :ادامــه بــده
اي ســليمان (»...ابــن بابویــه1404 ،ق ،ج.)182-191 :1
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 8-2بیتوجهی به شرایط همدیگر
یکــی از مــوارد بســیار مهــم کــه مناظــره را بینتیجــه میگــذارد ،آفــت بیتوجهــی بــه

شــرایط همدیگــر و درکنکــردن مقتضیــات مناظــره اســت .در یک مناظــره بایــد مناظرهکننده
ـش ببــرد تــا امــکان دســتیابی
بــا اشــراف بــر شــرایط مناظــره و مناظرهکننــده ،گفتگــو را پیـ 

بــه حقیقــت مــورد بحــث ،تســهیل گــردد زیــرا ســنجش ظرفیــت فکــری و روحــی ،عقــل و

درایــت طــرف مقابــل باعــث میشــود بدانیــم چگونــه بایــد بــاب گفتگــو را بــا او بــاز کــرد و آن
را ادامــه داد.

خــاص فرهنگــی بهمثابــۀ رهبــری آگاه و هوشــمند
امامرضا(علیهالســام) در آن شــرايط
ّ

و بــا بهرهگيــری از ابعــاد معرفتــی خويــش و نيــز تلفيــق ايــن مســئله بــا مديريــت علمــی ـ

فرهنگــی و همراهــی آن بــا تخصــص و تعهــد کــه اســتوار بــر بينــش وحيانــی بود(ســادات و
قــاری )60 :1391 ،در برخــورد بــا دانشــمندان ســاير مذاهــب ،نخســت حــاالت و ويژگیهــای

گوناگــون روانــی ،عاطفــی ،عقلــی ،علمــی و ...آنــان را در نظــر میگرفــت و ســپس آن را بــه

شــاخصههای گوناگــون زمانــی ،مکانــی ،فرهنگــی و بهويــژه عقيدتــی پيونــد مــیزد و پيوســته

بــه يارانــش نيــز ايــن مســئله را گوشــزد میفرمــود کــه« :بــا ديگــران آنگونــه ســخن بگوييــد
کــه میفهمنــد و آنچــه را نمی-پذيرنــد رهــا کنید(».طباطبایــی ،اشــتهاردی و مالیــری
معــزی ،1378 ،ج .)432 :18تاريــخ نمونههــای فراوانــی از ايــن دســت برخوردهــای حضــرت

بــا دانشــمندان دیگــر مذاهــب را در خــود دارد .بهعنــوان نمونــه ،امامرضا(علیهالســام) در
گفتگوهايشــان بــا آنــان ،گاه بــا ارجــاع دادن آنهــا بــه کتــب مقــدس خودشــان و يــا اقــوال

بزرگانشــان ،ســعی میکردنــد کالمشــان مطابــق بــا حــاالت آن فــرد باشــد .چنانکــه در مناظره
بــا ســليمان مــروزی و علــی بــن جهــم اتفــاق افتــاده اســت ،گواهــی روشــن بــر ايــن مطلــب
است(شــجاعی گلپایگانــی .)171 :1373 ،همچنیــن در مناظــره بــا عمــران ،وقتــی زمــان ادای
فریضــۀ نمــاز رســید ،امام(علیهالســام) رو بــه مأمــون کــرد و فرمــود :وقــت نمــاز فــرا رســیده
اســت و بایــد بــه ادای فریضــه بپردازیــم .عمــران کــه از بــادة روحانــی ســخن امام مســت شــده
بــود و باقــی قــدح در دســت داشــت ،عــرض کــرد :مــوالی مــن! جــواب مــرا قطــع مکــن کــه
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قلبــم نــرم و آمــادة پذیــرش شــده اســت.
امام(علیهالســام) بــا درک شــراط روحــی وی فرمــود« :عجلــه مکــن! نمــاز میخوانیــم و بــاز

میگردیــم» .بعــد از ادای نمــاز ،امام(علیهالســام) بــه مجلــس بازگشــت و عمــران را صــدا زد و
فرمــود« :ســؤاالتت را ادامــه بــده .»...مناظــره ادامــه یافــت تــا اینکــه عمــران بــه ســجده افتــاد

و اســام را پذیرفت(ابــن بابویــه1404 ،ق ،ج.)154 -178 :1

نتیجهگیری
خداونــد بشــر را بــا صفــت نطــق آفریــد و انســان بــه مــدد همیــن ویژگــی بــه گفتگــو بــا

دیگــران پرداخــت .در ایــن میــان ،بــه دلیــل اختــاف فکــری و عقیدتــی،گاهــی بیــن انســانها
مناظــره و بحــث درگرفــت .مناظــره گفتگویــی دوجانبــه اســت کــه هــدف آن کشــف حقایــق
و روشــنگری اســت .دیــن مبیــن اســام بــر مناظــره و جــدال احســن تأکیــد و روش و

اهــداف آن را بیــان کــرده اســت .از ایــنرو ،پیامبــر بــزرگ اســام(صلیاهللعلیهوآله) و ائمــه

معصومین(علیهمالســام) بهویــژه امامرضا(علیهالســام) از مناظــره بهعنــوان یکــی از

روشهــای تبلیــغ اســام و جلوگیــری از تحریــف آن در مبــارزه بــا بــزرگان و دانشــمندان
فرقههــای مختلــف اســتفاده کردهانــد .آنچــه در ایــن میــان شایســته توجــه بســیار اســت،
دوســویه بــودن ابــزار مناظــره اســت کــه در عیــن تأثیــر عمیقــی کــه در پرتـ ِو رعایــت اصــول

الزمــه میتوانــد داشــته باشــد ،عملنکــردن بــه اصــول ضــروری آن ،نتیجــۀ عکــس بهدنبــال

خواهــد داشــت و بهجــای کشــف حقیقــت ،بــه حجابــی بــر ســر راه شــناخت حــق تبدیــل
میگــردد کــه از آن بهعنــوان آســیبهای مناظــره یــاد میشــود .بررســی مناظــرات
امامرضا(علیهالســام) و دقــت در فراینــد و محتــوای آن در جهــت شناســایی آســیبهای
مناظــره اهمیــت زیــادی دارد .آســیبهای مناظــره بــه دو صــورت کلــی اســت :آســیبهای

علمی(شــامل مغالطــه در بحــث ،تکیهکــردن بــر اصــول غیرمشــترک ،نداشــتن نظــم و ســاختار
منطقــی ،اســتفاده از مطالــب پیچیــده و نارســا ،ممانعــت از پرســش آزاد ،رعایــت نکردن ســطح
فکــری مخاطــب ،نداشــتن ارتبــاط دوســویه ،و تحملنکــردن عقایــد مخالــف) و آســیبهای
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اخالقی(شــامل بیانصافــی ،تعصــب و تقلیــد ،تجســس در عیــوب همدیگــر ،عــدم رعایــت
احتــرام متقابــل ،ارزشــیابی شــخصیت طــرف مناظــره ،غــرور و خودســتایی ،محکومکــردن و

کوبیــدن و بیتوجهــی بــه شــرایط و حــال همدیگــر) .امامرضا(علیهالســام) بــا اشــراف کامــل

علمــی و اخالقــی کــه نســبت بــه فراینــد مناظــره و مخاطــب داشــتند ،هرگــز از ایــن آســیبها

در جهــت پیــروزی بــر حریــف اســتفاده نکردنــد زیــرا هــدف ایشــان هدایــت ،آمــوزش و کشــف
حقیقــت بــود .امــا در مناظــرات دیگــر افراد(غیــر از معصومین(علیهمالســام)) کمتــر کســی

میتوانــد خــود را از ایــن آفتهــا برهانــد .متأســفانه امــروزه در مناظــرات سیاســی ،علمــی و
مذهبــی در میــان مناظرهکننــدگان قابــل مشــاهده اســت و بــه عنــوان یکــی از عوامــل بــروز

اختــاف و شــیوع دینگریــزی در گفتمانهــا قلمــداد میشــود.

از اي ـنرو ،بــا عنايــت بــه نيــاز عصــر حاضــر در جهــت پاســخگويی بــه شــبهات ،بــا الگــو

قــراردادن مناظــرات امامرضا(علیهالســام) و بــر اســاس نتایــج پژوهــش ،پیشــنهاد میشــود:

 .1بــا توجــه بــه اینکــه رشــد علــم و بالندگــی معــارف اســامی در گــر ِو تضــارب آراء و


مقایســۀ اندیشههاســت الزم اســت کرســیهای نقــد و مناظــره بــا تکیــه بــر اصــول مناظــرات

امامرضا(علیهالســام) تشــکیل شــود و ادامــه یابــد.

 .2روشهــای صحیــح مناظــره و نمونــهای از مناظــرات ائمه(علیهمالســام) در کتابهــای

درســی و دانشــگاهی گنجانــده شــود.

 .3از آنجاکــه آفتهــای مناظــره ســبب اختــاف و درگیــری در گفتگــو و بحــث میگــردد.

بایــد آفتهــای مناظــره همــراه بــا پیامدهــای آن بــا اســتناد بــه فرهنــگ اســامی بیــان شــود
تــا افــراد آگاهانــه وارد بحــث شــوند و از آن آفتهــا دوری بجوینــد.
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ـ ــــــــــــــــــ  .)1388(.مناظرات تاریخی امام رضا(ع) با پیروان مذاهب و مکاتب دیگر .چاپ دوم .مشهد:
بنیاد پژوهشهای اسالمی.
ـ مؤسسه لغتنامه دهخدا(.آغاز  1369پایان  .)1373لغتنامه دهخدا .چاپ اول کامپیوتری(ویرایش اول 14 :مجلد).
ـ مهدویان ،محبوب؛ رحیمزاده ،کبری« .)1389(.شیوه آموزشی مناظره در قرآن و سنت» .مجله منهاج .دوره ،6
ش.143 -159 :10
ـ میرموسوی ،سیدعلی .)1381(.مبانی حقوق بشر در اسالم و مکاتب دیگر .تهران :پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه.
ـ نراقی ،مالاحمد .)1386(.معراجالسعاده .قم :زهیر.
ـ هاشمی اردکانی ،سیدحسن؛ میرشاه جعفری ،سیدابراهیم« .)1387(.روش مناظره علمی در سیره آموزشی امامان
معصوم(ع) :مطالعه موردی مناظرات علمی امام رضا(ع)» .دو فصلنامه علمی ـ پژوهشی تربیت اسالمی ،س ،3ش:7
.7 -21

فصـلنامه علمی  -پژوهشی فرهنگ رضوی سال ششم ،شماره  ،21بهار 1397

