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چکیده 

ــی در  ــری خردجمع ــت و به کارگی ــر عقانی ــی ب ــدی مبتن ــوان فراین کرســی های آزاداندیشــی به عن
ــزاری و توســعۀ همه جانبــۀ کشــور، همــواره مــورد توجــه  ــه جنبــش نرم اف جهــت تحقق بخشــیدن ب
بســیاری از اندیشــمندان و متفکــران بــوده و جــزء یکــی از واژگان پربســامد در گفت وگوهــای علمــی و 
سیاســی جامعــۀ کنونــی ایــران اســت. تحقــق و شــکوفایی ایــن ایــده بــا چالش هــا و موانــع بســیاری 
مواجــه گشــته اســت. عمده تریــن مانــع بــر ســِر راهِ تحقــق ایــن ایــده، نبــود الگویــی راهبــردی مبتنــی 
بــر آموزه هــای اســامی  ـ  شــیعی اســت تــا به واســطۀ آن، آســیب ها شناســایی و چالش هــای موجــود 
برطــرف گــردد. بــا بررســی آموزه هــای اســامی و ســیرۀ ائمــۀ معصومیــن )علیهم الســام( مشــخص 
ــای  ــی، مناظره ه ــی های آزاداندیش ــوب کرس ــزاری مطل ــۀ برگ ــو در زمین ــن الگ ــه بهتری ــود ک می ش
ــان و مذاهــب اســت. بدین منظــور، پژوهــش  ــزرگان ادی ــا ب ــام رضــا )علیه  الســام( ب ــرد ام منحصربه ف
ــا  ــه کتاب هــای تاریخــی و روایــی ســعی دارد ب ــا اســتناد ب ــه روِش توصیفــی ـ تحلیلــی و ب حاضــر ب
ــای  ــای آن، چالش ه ــل مؤلفه ه ــی و تحلی ــام( و بررس ــا )علیه الس ــام رض ــای ام ــت مناظره ه محوری
پیــش روی کرســی های آزاداندیشــی را آسیب شناســی کنــد و زمینــۀ پویایــی و شــکوفایی هــر چــه 

بیشــتر آنهــا را فراهــم آورد.
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1. مقدمه

برگــزاری محافلــی رســمی بــرای بیــان شــفاف، صریح، علمــی و مســتند دیدگاه هــای مختلف 
ــا عنــوان کرســی های  در خصــوص مقوله هــای مهــّم اجتماعــی، سیاســی و علمــی کشــور، ب
آزاداندیشــی، از نمونه هــای برجســته توجــه بــه آزاداندیشــی در عصــر حاضــر اســت. ایــن ایــده 
نخســتین بار مــورد تأکیــد مقــام معظــم رهبــری، حضــرت آیــت اهلل خامنه ای قــرار گرفته اســت. 
ــر عقانیــت و به کارگیــری خــرد جمعــی کــه  ــوان فراینــدی مبتنــی ب ــن کرســی ها، به عن ای
ریشــه در عینیت گرایــی، واقع بینــی، آزمــون و خطــا و تجربــه دارد و از لــوازم آن، عــدم تعهــد به 
افــکار و اندیشــه های خودســاخته اســت، در جهــت تحقق بخشــیدن بــه جنبــش نرم افــزاری و 
توســعۀ همه جانبــۀ کشــور، همــواره مــورد توجــه بســیاری از اندیشــمندان و متفکــران بــوده و 
جــزءِ یکــی از واژگان پربســامد در گفت وگوهــای علمــی و سیاســی جامعــۀ کنونــی ایران اســت، 
امــا برخــاف انتظــار شــاهد هســتیم کــه طــی ســال های گذشــته ایــن ایــده نتوانســته اســت 
ــد و جایگاهــی شایســته بیایــد و چه بســا آســیب ها و چالش هایــی  چنان کــه بایــد تحقــق یاب

را نیــز به همــراه داشــته اســت.

ــل  ــاوت قاب ــف و متف ــای مختل ــی، در حوزه ه ــی های آزاداندیش ــن کرس ــل تحقق نیافت دالی
ــردی  ــی راهب ــود الگوی ــن کرســی ها، نب ــن ای طــرح اســت. یکــی از وجــوه عمــدۀ تحقق نیافت
ــا پیــروی از آن، آســیب ها و چالش هــای موجــود  مبتنــی بــر آموزه هــای اســامی اســت تــا ب
در مســیر تحقــق کرســی های آزاداندیشــی شناســایی و ایــن کرســی ها بــه جایــگاه شایســته 

خــود دســت یابنــد و نتایــج مطلــوب آنهــا ارائــه شــود.

اصــل آزاداندیشــی و گفت وگــو بــا مخالفــان و پیــروان ادیــان و مذاهــب گوناگــون در اندیشــۀ 
اســامی از عصــر نبــوی شــروع شــد و در عصــر علــوی ادامــه یافت. ســایر ائمــه )علیهم الســام( 
همچــون صادقیــن آن را پیــش بردنــد؛ لیکــن اگــر عصــر رضــوی را دورۀ اوج ترویــج فرهنــگ 
گفتمــان مبتنــی بــر آزاداندیشــی بدانیــم، دور از واقعیــت نیســت. شــاید به جــرأت بتــوان گفــت 
ایشــان اولیــن شــخصیتی اســت کــه بــاب »آزاداندیشــی و گفت وگــو« را در جامعــۀ اســامی باز 
ــرای رفــع اختاف هــا و آشکارســاختن  کــرده اســت. امــام رضــا )علیه الســام( گامــی مؤثــر ب
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نواقــص موجــود در ادیــان تحریف شــده و اثبــات حقانیــت اســام برداشــت. نمــود بــارز ایــن 
ــا رهبــران ادیــان مختلــف مشــاهده  پدیــده را می تــوان در مناظره هــای امــام )علیه الســام( ب
ــا  ــه اهمیــت ایــن مناظره هــا، پژوهــش حاضــر درصــدد اســت ت ــا اذعــان ب کــرد. بنابرایــن، ب
ضمــن واکاوی مؤلفه هــای حاکــم بــر گفتمــان مبتنــی بــر آزاداندیشــی در مناظره هــای امــام 
ــا و  ــی چالش ه ــه آسیب شناس ــیعی، ب ــامی و ش ــی اس ــوان الگوی ــام( به عن ــا )علیه الس رض
ــا را  ــن مناظره ه ــردازد و ای ــر بپ ــر حاض ــی در عص ــی های آزاداندیش ــش روی کرس ــع پی موان
ــوب کرســی های آزاداندیشــي در عصــر حاضــر  ــزاری مطل ــرای برگ ــن الگــو ب ــوان بهتری به عن

معرفــی کنــد.

1ـ 1  سؤال های پژوهش

1. مؤلفه هــای گفتمــان مبتنــی بــر آزاداندیشــی در مناظره هــای امــام رضــا )علیه الســام( بــا 
بــزرگان ادیــان و مذاهــب کدام اســت؟

ــده ای  ــه و قاع ــام( ضابط ــا )علیه الس ــام رض ــای ام ــای مناظره ه ــوان از مؤلفه ه ــا می ت 2. آی
ــرای تبییــن  ــر آموزه هــای اســامی ب ــی راهبــردی مبتنــی ب اســتخراج و آن را به عنــوان الگوی

ــی کــرد؟  آســیب  ها و نقــاط ضعــف کرســی های آزاداندیشــی در عصــر حاضــر معرف

1ـ2  فرضیۀ  پژوهش

مناظره هــای امــام رضــا )علیه الســام( الگویــی ایــده آل بــرای برگــزاری مطلــوب کرســی های 
آزاداندیشــی در عصــر حاضــر بــوده و بــا بهره گیــری از ایــن مناظره هــا و مؤلفه هــای مطــرح در 
ــوان چالش هــا و نقــاط ضعــف  ــر مناظره هــا( می ت ــی و روش هــای حاکــم ب آن )شــرایط، مبان

عمــدۀ کرســی های آزاداندیشــی را در عصــر حاضــر آسیب شناســی کــرد.

1ـ3  هدف پژوهش
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هــدف ایــن پژوهــش الگوبــرداری از مؤلفه هــای حاکــم بــر گفتمــان مبتنــی بــر آزاداندیشــی 
ــا هــدف آسیب شناســی کرســی های آزاداندیشــی  در مناظره هــای امــام رضــا )علیه الســام( ب
و چالش هــای پیــش روی آن در عصــر حاضــر اســت تــا در نتیجــۀ آن، بــه شــکوفایی و توســعۀ 

همه جانبــۀ کشــور در زمینه هــای مختلــف علمــی کمــک شــود.

1ـ4  روش پژوهش 

پژوهــش حاضــر ســعی دارد بــه روش توصیفــی ـ تحلیلــی، مؤلفه هــای گفتمــان مبتنــی بــر 
ــرای  ــردی ب ــی راهب ــوان الگوی ــا )علیه الســام( را به عن ــام رض ــای ام آزاداندیشــی در مناظره ه
کرســی های آزاداندیشــی بررســی کنــد. اجــرای ایــن پژوهــش مبتنــی بــر مطالعــۀ کتابخانــه ای 
ــا  ــات اســت و ب ــل اطاع ــون اســتنباط و اســتدالل در تحلی ــع و اســناد و اســتفاده از فن مناب
ــی و  ــی به صــورت توصیف ــای کیف ــود، داده ه ــای موج ــناد و پژوهش ه ــی، بررســی اس بازخوان

ــده اند.  ــه ش ــدی و ارائ ــی طبقه بن تحلیل

1ـ5  پیشینۀ پژوهش

ــای  ــان، مقاله ه ــران ادی ــان و رهب ــا متکلم ــام( ب ــا )علیه  الس ــام  رض ــرۀ ام ــارۀ مناظ درب
ــرد:  ــاره ک ــر اش ــای زی ــه پژوهش ه ــوان ب ــه می ت ــت. از آن جمل ــده اس ــته ش ــددی نوش متع
»نگاهــی بــه شــیوۀ مناظــرۀ امــام رضــا )علیه الســام( بــا بــزرگان ادیــان« )صادقبــان،1388(؛ 
ــام رضــا  ــام رضــا )علیه الســام(« )مجیــدی،1392( ؛ »ام ــی مناظره هــای ام »تحلیــل گفتمان
)علیه الســام( و الگــوی رفتــار ارتباطــی بــا پیــروان ســایر ادیــان و مذاهــب: مســئله پلورالیســم 

دینــی هنجــاری در فرهنــگ رضــوی« )گنجــور و بیدهنــدی،1390( و ... .

 جســتجو دربــارۀ پیشــینۀ پژوهــش حاضــر نشــان مي دهــد تاکنــون هیــچ مقالــه یــا کتابــي 
دربــارۀ ارائــه الگویــی راهبــردی بــرای آسیب شناســی کرســی های آزاداندیشــی صــورت نگرفتــه 
اســت. ایــن پژوهــش کــه در نــوع خــود بدیــع و جدیــد اســت، می کوشــد تــا بــا بهره گیــری 
ــن  ــو ای ــک س ــب، از ی ــان و مذاه ــران ادی ــا رهب ــام( ب ــا )علیه الس ــام رض ــای ام از مناظره ه
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ــن  ــای ای ــری از مؤلفه ه ــا بهره گی ــر ب ــوی دیگ ــد و از س ــی کن ــل و بررس ــا را تحلی مناظره ه
ــای آن  ــیب ها و چالش ه ــی، آس ــی های آزاداندیش ــرای کرس ــردی ب ــی راهب ــا، الگوی مناظره ه

ارائــه دهــد.

2. کرسی های آزاداندیشی

2ـ1  چیستِی کرسی های آزاداندیشی

ــه  ــک اســتاد دانشــگاه اســت. در لغت نام ــا درس تخصصــی ی ــای تخــت ی »ُکرســی« به معن
نیــز به معنــای رهــا و وارســته آمــده اســت. در اصطــاح اندیشــه نیــز به معنــای تفکــر و تأمــل 
عنــوان شــده اســت )معیــن، 1363: 1/ ذیــل واژۀ کرســی(. از نظــر اصطاحــی و مفهومــی نیــز 
کرســی آزاداندیشــی به معنــای ایجــاد فضایــی بــرای طــرح نظرهــا و اندیشــه های گوناگــون در 
فضــای مبتنــی بــر منطــق و بحــث دربــارۀ مباحــث مختلــف و به نمایــش گذاشــتن تفکــرات 

گوناگــون اســت.

ــادی  ــات بنی ــه موضوع ــی، از جمل ــردازی و آزاداندیش ــد و نظریه پ ــی های نق ــدازی کرس راه ان
و مبنایــی اســت کــه رهبــر انقــاب از همــان ســال های آغازیــن دهــۀ هشــتاد، در پاســخ بــه 
نامــۀ جمعــی از فضــای حــوزۀ علمیــه قــم بــه آن توجــه کردنــد )آیــت اهلل خامنــه ای،1381( و 
در مناســبت های مختلفــی کــه بــا اســتادان، دانشــجویان و طــاب و فضــای حــوزه و دانشــگاه 

دیــدار داشــتند، اهمیــت ایــن موضــوع را تبییــن و بــر اجــرای آن تأکیــد کردنــد.

2ـ2  ضرورت کرسی های آزاد اندیشی در عصر حاضر 

در عصــر حاضــر تنــوع علــوم بــه حــّد اعــای خــود رســیده اســت و هــر روز شــاهد نظریــات و 
اختراعــات جدیــد هســتیم. دیدگاه هــای مختلــف از یــک ســو باطــل می شــود و از ســوی دیگــر 
نظریــات جدیــد در شــکل نوعــی عرضــه می شــوند. ایــن موضــوع مختــّص علوم بشــری نیســت 
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بلکــه در عرصــۀ اعتقــادات فلســفه، جامعه شناســی و ســایر علــوم هــم نظریــات مختلفــی پــا به 
عرصــۀ وجــود می گذارنــد. طبیعــی اســت، نیــاز بــه بحــث و گفت وگــو و تشــکیل کرســی های 
آزاداندیشــی اهمیــت بیشــتری دارد تــا صحــت و ســقم نظریــات بــر پایــۀ اســتدالل و برهــان 
اســتوار شــود. بنابرایــن، مــا در ایــن عصــر نیــاز بیشــتری بــه برپایــی ایــن کرســی ها به عنــوان 

شــاهراه اصلــِی تولیــد علــم و دانــش و شــکوفایی اندیشــه و تفکــر داریــم.

3. قالب های کرسی آزاداندیشی

از آنجاکــه متولــي اصلــي طــرح کرســي هاي آزاد اندیشــی مقــام معظــم رهبــري بوده انــد، بــا 
ــد  ــل چن ــاي کرســي آزاداندیشــي را ذی ــوان قالب ه ــه ســخنراني هاي ایشــان مي ت ــه ب مراجع

عنــوان دســته بندي کــرد )خبرنامــه دانشــجو،1390: 2(:

 1. کرسی های نظریه پردازی

2. کرسی های پاسخ به سؤاالت و شبهات

 3. کرسی های نقد و مناظره.

مقــام معظــم رهبــری در ســخنان خــود پیرامــون کرســی های آزاد اندیشــی، از میــان ســه 
قالــب فــوق، بــر روی قالــب بحــث و مناظــره تأکیــد بیشــتری کرده انــد: »در قالــب مناظره هــاي 
ــا امــکان داوري« )آیــت اهلل خامنــه اي،1381(؛ »چندنفــر فقیــه بنشــینند،  قانونمنــد و تــوأم ب
چندنفــر حقوقــدان بنشــینند، چندنفــر فیلســوف بنشــینند، چندنفــر جامعه شــناس بنشــنند 
دربــارۀ اساســی ترین مســائل... بــا هــم بحث کننــد.« )همــان: 1384الــف(؛ »مجالــس تخصصی 
بحــث انجــام بگیــرد« )همــان: 1384ب(؛ »کرســی نظریه پردازی و مباحثــه تشــکیل بشــود« 
)همــان: 1386(؛ »حــرف همدیگــر را نقــد کننــد، با همدیگــر مجادله کننــد.« )همــان: 1388(. 

ــراي  ــب ب ــوان »بحــث و مناظــره« را مناســب ترین قال ــن نقل قول هــا، می ت ــا نظرداشــت ای ب
ــش از بررســی  ــوق، پی ــب ف ــه مطال ــا توجــه ب ــزاري کرســي هاي آزاداندیشــي دانســت. ب برگ



163
مؤلفه های گفتمان مبتنی بر آزاداندیشی در مناظره های رضوی؛... 

فصـلنامه علمی - پژوهشی فرهنگ رضوی  سال هفتم، شماره 26، تابستان 1398

مؤلفه هــای گفتمــان مبتنــی بــر آزاداندیشــی در مناظره هــای امــام رضــا )علیه الســام( بیــان 
توضیحاتــی در راســتای تبییــن معنــا و مفهــوم مناظــره و همچنیــن اهــداف آن، ضــرورت دارد.

4ـ1  چیستی مناظره

معنا و مفهوم مناظره در لغت

مناظــره از ریشــۀ »نََظــَر یَنُظــُر« به معنــای نگاه کــردن اســت. »ســعید شــرتونی« در »اقــرب 
المــوارد« بیــان مــی دارد: ایــن کلمــه به معنــای »قاربــه« اســت، بــه معنــای نزدیک شــدن دو 

یــا چنــد نفــر و یــا چنــد نفــر بــه یکدیگــر« )شــرتونی، 1993، ج2: 1316(.

دهخــدا نیــز دربــارۀ مناظــره می گویــد: »مناظــره یعنــی در امــری بــا هــم بحــث و گفت وگــو 
کــردن، فکــر کــردن در حقیقــت و ماهیــت دو چیــز و بــا هــم ســؤال و جــواب کــردن، بــه کار 

رفتــه اســت. )دهخــدا، 1331، ج46: 117(. 

معنا و مفهوم مناظره در اصطالح

ــد: »مناظــره،  ــف می کن ــه تعری ــم مناظــره را این گون ــط« عل ــط المحی »بســتانی« در »محی
علمــی اســت کــه در آن چگونگــی آداب هــر راهــی بــرای اثبــات مطلــوب و نفــی آن و یــا نفــی 
ــره در  ــناخته می شــود و موضــوع آن بحــث اســت. مناظ ــر خصــم ش ــوب در براب ــل مطل دلی
اصطــاِح اهــل علــم دربــارۀ نظــر دو طــرف در نســبت بیــن دو شــئ بــرای اظهــار رأی درســت 

نیــز بــه کار مــی رود.« )بســتانی، 1987: 901(. 

مناظــره عبــارت اســت از گفت وگــوی طرفینــی رو در رو و به میــان آوردن هــر آنچــه بــه آن 
معتقــد اســت )راغــب اصفهانــی، 1418ق: 816(.  

ــی  ــه و گفت وگوی ــره، مکالم ــت، مناظ ــان داش ــوان بی ــا می ت ــن تعریف ه ــه ای ــه ب ــا توج ب
دوطرفــه اســت کــه هــر یــک بــا اســتدالل و ارائــه براهیــن، ســعی می کننــد برتــری و فضیلــت 
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خویــش را بــر دیگــری بــه اثبــات برســانند.

4ـ2  موضوع و هدف مناظره

ــا بیشــتر،  ــر اســاس گفت وگــو بیــن دو طــرف ی ــی اســت کــه ب ــواع ادب مناظــره یکــی از ان
دربــارۀ موضوعــی شــکل می گیــرد کــه در آن هــر یــک از طرفیــن، مطالــب و دالیلــی را بــراي 
اثبــات مدعــاي خــود بیــان می کنــد. موضــوع مناظــره ممکــن اســت مســائل علمــی، عقیدتــی، 

اخاقــی، اجتماعــی و... باشــد. 

ــاف  ــر خ ــت؛ ب ــر اس ــک ام ــت ی ــه حقیق ــیدن ب ــمی، رس ــاي رس ــی مناظره ه ــدف اصل ه
ــی، 1387: 547(.  ــر اوســت. )حجت ــه ب ــا، اســکات خصــم و غلب ــدف از آنه ــه ه ــا ک مجادله ه

خواجــه نصیــر طوســی نیــز در ایــن بــاره می گویــد: مناظــره میــان دو صاحــب رأی متقابــل 
اســت کــه هــر یــک متکفــل بیــان رأی خــود اســت، به شــرط آنکــه هــر دو بُعــد از وضــوح، 

مســاعدت حــق کننــد و غــرض دیگــری در کار نباشــد )طوســی،1361: 448(.

مناظــره اهــداف دیگــری نیــز همچــون آمــوزش، تقویــت ذهــن و حافظــه، افزایــش مهــارت 
ــری، 1389: 65ـ70(. ــخنوری و... دارد )ر.ک: عصی س

5. مناظره های امام رضا )علیه السالم(؛ الگویی راهبردی برای کرسی های آزاداندیشی

ــی  ــوان آزاداندیش ــوی را می ت ــر رض ــی عص ــری و فرهنگ ــّم فک ــای مه ــی از پارادایم ه یک
ــا و  ــب مباحثه ه ــروز اندیشــه های گوناگــون در قال دانســت. حضــور عالمــان غیرمســلمان و ب

ــت. ــده اس ــن پدی ــّم ای ــوازم مه ــه، از ل ــای آزادان مناظره ه

ــدرت را  ــن ق ــه و به کارانداخت ــد اندیش ــری و رش ــتقال فک ــام( اس ــا )علیه الس ــام رض  ام
ــه  ــق و انتخــاب آگاهان ــه پرســش، تحقی ــردم ب ــش م ــد. ایشــان، گرای فی نفســه ارزش می دان
ــل  ــت و در اص ــه آزاد اس ــردی در اندیش ــر ف ــد: »ه ــد و می فرماین ــد می کنن ــیار تمجی را بس
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اندیشــه تحمیلــی نیســت«. شــاید به جــرأت بتــوان گفــت کــه امــام رضــا )علیه الســام( اولیــن 
شــخصیتی اســت کــه بــاب »آزاداندیشــی و گفت وگــو« را در جامعــۀ اســامی بــاز کــرد. نمــود 
بــارز ایــن پدیــده را ـ کــه از شــاخص ترین مســائل زندگانــی علمــی و سیاســی امــام اســت ـ 

ــرد. ــف مشــاهده ک ــان مختل ــران ادی ــا رهب ــای حضــرت ب ــوان در مناظره ه می ت

ــرای  ــر ب ــی مؤث ــد، گام ــی کارآم ــری از مؤلفه های ــا بهره گی ــود ب ــای خ ــان در مناظره ه ایش
رفــع اختاف هــا و آشــکار ســاختن نواقــص موجــود در ادیــان تحریــف شــده و اثبــات حقانیــت 
ــرای  ــه الگویــی راهبــردی ب ــوان ب ــا تبییــن ایــن مؤلفه هــا می ت اســام برداشــته اســت کــه ب

ــت. کرســی های آزاد اندیشــی دســت یاف

6. مؤلفه های مناظره ها 

6ـ1  شرایط مناظره های امام رضا )علیه السالم( 

پیــش از پرداختــن بــه مبانــی و اصــول مناظره هــای امــام رضــا )علیه الســام( بایــد بــه چنــد 
ــرا روش مناظــرۀ علمــي  ــد مناظره هــاي آن حضــرت توجــه کــرد زی ــر فراین شــرط حاکــم ب
مســتلزم درنظرگرفتــن شــرایطی خــاص اســت. بــا مطالعــه و بررســی مناظره هــای امــام رضــا 
)علیه الســام( می تــوان شــرایط خاصــی را به عنــوان شــرایط یــک مناظــرۀ علمــی و کارآمــد، 

اســتخراج کــرد:

6ـ1ـ1  شناخت موضوع و محور مناظره

امــام رضــا )علیه الســام( در جریــان مناظره هــا و برخوردهــای خویــش بــا دانشــمندان ســایر 
مذاهــب بــه ایــن مســئله اعتقــاد داشــتند کــه هــر یــک از دو طــرف بحــث بایــد نســبت بــه 
ــرا از  ــی داشــته باشــند زی ــی آن هســتند، شــناخت کاف ــا نف ــات ی ــه درصــدد اثب تفکــری ک
دیــدگاه ایشــان ناآگاهــی از آن فکــر و جزئیاتــش، گفت وگــو را بــه دشــنام و ناســزاگویی های 
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ــه وســیله و پوششــی اســت  ــد ک ــل می کن ــی تبدی ــز جــدل و مغالطــات جدل بی جهــت و نی
بــرای جبــران ضعــف دفــاع طرفیــن بحــث. در حالــی کــه اگــر آنــان نســبت بــه موضــوع بحــث 
شــناخت و آگاهــی داشــته باشــند، به خوبــی می داننــد چگونــه بحــث را آغــاز کننــد و در آن 
وارد شــوند و چگونــه بــا روشــن بینی و آرامــش فکــری و اســتدالل قــوی، متانــت کام و نیــز 

تکیــه بــر دالیــل متقــن، آن را بــه پایــان برســانند. 

ــت:  ــی اس ــر کام اله ــه ب ــه تکی ــن زمین ــام( در ای ــا )علیه الس ــرت رض ــتدالل های حض اس
َِّذیــَن آَمنـُـوا  ــِه بَِغْیــِر ُســْلَطاٍن أَتَاُهــْم َکبـُـَر َمْقتـًـا ِعنــَد اهللِ َوِعنــَد ال َِّذیــَن یَُجاِدلـُـوَن فـِـي آیـَـاِت اللَـّ »ال
ــاٍر.« )آنــان کــه در آیــات خــدا بی هیــچ حجــت  ــٍر َجبّ ــِب ُمتََکبِّ ــُع اهللُ َعَلــی ُکِلّ قَْل ـِـَک یَْطبَ َکَذل
و برهــان بــه جــدال و انــکار برمی خیزنــد ایــن کار، ســخت خــدا )و رســول( و اهــل ایمــان را 
بــه خشــم و غضــب آرد. بلــی ایــن گونــه خــدا بــر دل هــر متکبــر خودکامــه ای مهــر )شــقاوت( 

ــر/35( ــا ســعادت خــود دشــمن می شــود(. )غاف ــه ب ــد )ک می زن

6ـ1ـ2 مدیریت و سازماندهی صحیح جلسه مناظره

یکــی از مهم تریــن شــرایطی کــه در مناظره هــای امــام رضــا )علیه الســام( به چشــم 
ــه اشــکال در  ــروز هــر گون ــرای جلوگیــری از ب می خــورد، مدیریــت جلســه توســط مأمــون ب
رونــد برگــزاری مطلــوب جلســۀ مناظــره بــوده اســت. به عنــوان نمونــه، هنگامــی کــه در حیــن 
مناظــره، ســلیمان تناقض گویــي مي نمــود، مأمــون می گویــد: »َویَلــک یَــا ُســلِیماُن، َکــم َهــذا 
ِد.« )واي بــر  الَغلــُط َوالتـَـرّدُد؟ اِقَطــع َهــذا َوُخــذ فـِـی َغیــِره، إِذ لَســَت تَقــَوی َعلــی َغیــر َهــذا الــرَّ
ــه  ــو ســلیمان! چقــدر ایــن حــرف غلــط را تکــرار مي کنــي؟ ایــن ســخن را قطــع کــن و ب ت

ســراغ چیــز دیگــري بــرو!( )ابــن بابویــه، 1404ق، ج 1: 380(.

6ـ1ـ3  به روز بودن و کارآمدی موضوع مناظره 

نگاهــي بــه مناظره هــاي امــام رضــا )علیه الســام( بــا مخالفــاِن مســلمان و غیــر مســلمان در 
دورۀ والیتعهــدي، ایــن مطلــب را روشــن مي کنــد کــه بنــا بــه اقتضــاي جایــگاه والیتعهــدي و 
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نیــز شــرایط اجتماعــي و سیاســي آن دوران، شــاخصۀ دفــاع از اســام در مقابل مکاتــب، مذاهب 
و فرقه هــای انحرافــي و التقاطــي بســیار پررنــگ بــوده اســت )درخشــه،1391: 189( زیــرا یکــي 
ــروز شــبهات  ــد، ب ــا آن مواجــه گردی ــش ب ــام )علیه الســام( در دوران خوی از مســائلی کــه ام
دینــی و مباحــث کامــي بــود کــه از ناحیــۀ جریانــات گوناگــون فکــري به ســرعت فراگیر شــد 
و موجــب گردیــد، در هــر زمینــه اختاف نظــر ایجــاد شــود. در برابــر ایــن گروه هــا و مکاتــب، 
امــام رضــا )علیه الســام( مي کوشــید تــا در مناظره هــا بــا رهبــران ایــن فرقه هــا موضــع خــود 
را در برابــر ایــن مســائل بیــان فرمایــد. )عطــاردي، 1406ق، ج1: 370-371؛ جعفریــان،1383: 

.)450

6ـ1ـ4  نظم منطقی و ساماندهی علمی مباحث

تنظیــم و ارتبــاط معنایــي الفــاظ گفتــار، از جملــه شــاخص های اجتناب ناپذیــر ســخن مفیــد 
و جهــت دار در مناظــرۀ علمــي اســت. از ایــن رو، مجموعــۀ یــک بحــث اساســي بایــد چنــان 
عنــوان، دســته بندي، تحلیــل و جمع بنــدي و پایــان مناســبی داشــته باشــد کــه هــر دو طــرف 

مناظــره به خوبــی آن را بفهمنــد و درک کننــد.

امــام رضــا )علیه الســام( در مناظره هــا، بــا تکیــۀ بــر ســیر منطقــی مباحــث، ســخن را بــه 
گونــه ای تنظیــم می فرمــود تــا هــر گونــه ابهامــی را در ایــن زمینــه برطــرف  ســازد و طــرف 

مقابــل، حقیقــت را بــه طــور کامــل در یابــد. 

بــه عنــوان نمونــه، امــام )علیه الســام( در پاســخ بــه اولیــن پرســش عمــران صابئــی دربــارۀ 
نخســتین موجــود، فرمــود: »ســؤال کــردی، اینــک پاســخ آن را دریــاب! امــا خداونــد یگانــه، از 
ازل بی همتــا بــود، موجــودی اســت کــه همــراه او هیــچ چیــزی نبــوده اســت. بی آنکــه حــدود و 
اعــراض بــه ســاحت او راه یافتــه باشــد و همــواره چنیــن اســت. او ســیر مخلوقــات را بــه شــکل 
بی ســابقه ابــداع و اعــراض مختلــف و حــدود گوناگــون آفریــد. آفرینــش بدیــع را نــه در ظــرف 
چیــزی بــه داشــت و نــه درون چیــزی کــه مخلــوق او نباشــد محــدود ســاخت. نــه بــا چیــزی 
برابــر ســاخت نــه بــا چیــزی مشــابه قــرار داد. ســپس، خداونــد ســبحان مخلوقــات را بســیار 
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ــا،  ــف، دارای همســازی و وحــدت و دارای رنگ ه ــص و مختل ــص، غیرخال ــد: خال ــوع آفری متن
مزه هــا و طعم هــا و نظایــر آن. ایــن آفرینــش، نــه دلیــل نیــاز خداونــدی بــه مخلــوق بــود و نــه 
بــرای کســب مرتبــه ای کــه خداونــد بــه منظــور دســت یافتن بــه آن محتــاج خلقــت کائنــات 
باشــد. همچنان کــه در جریــان خلقــت، ذات مقدســش نــه افزایشــی داشــت و نــه کاهشــی. ای 
عمــران! آنچــه را گفتــم تعقــل کــردی؟ عمــران گفــت: بلــی، بــه خدا ســوگند، ســرورم. ســپس 
افــزود: بــدان، ای عمــران! اگــر بــه فــرض خداونــد ســبحان می خواســت آنچــه را کــه آفریــده 
از روی نیــاز خلــق کنــد؛ در ایــن صــورت، بایــد تنهــا چیــزی را می آفریــد کــه به وســیلۀ آن 
بــرای رفــع نیــازش مــدد بگیــرد. در ایــن صــورت نیــز شایســته بــود کــه خداونــد چندیــن برابر 
مخلوقاتــی کــه آفریــده اســت پدیــد آورد؛ زیــرا هــر انــدازه موجــودی از کمک بیشــتر برخــوردار 
باشــد، نیرومندتــر می شــود. ای عمــران! احتیــاج بــرای خداونــد قابــل تصــور نیســت؛ زیــرا اگــر 
پدیــدآوردن مخلوقــات به منظــور رفــع احتیــاج صــورت گیــرد، هــر یــک از آنهــا به نوبــۀ خــود 
ســبب مطرح شــدن احتیاجــی دیگــر خواهــد بــود. بدین جهــت اســت کــه می گوییــم: خداونــد 
ــدار  ــات پدی ــاج را در قلمــروِ مخلوق ــد بلکــه احتی ــاج نیافری ــات را از روی احتی ــال مخلوق متع
ســاخته اســت تــا از ناحیــۀ برخــی از آنهــا بــه جانــب بعضــی دیگــر منتقــل شــود و گروهــی از 
مخلوقــات را بــر گــروه دیگــر ترجیــح داده اســت بی آنکــه نیازمنــد آنچــه برتــر نهــاده باشــد 
یــا بــا آنچــه کــه فروتــر ســاخته، خصومــت ورزد. آری، او بدیــن ترتیــب موجــودات را آفریــده 

اســت.« )مجلســی، 1403ق، ج10: 310(.

6ـ1ـ 5  ارائه نتیجۀ مطلوب

ــه در  ــی رود ک ــش م ــه ای پی ــام( به گون ــا )علیه الس ــام رض ــای ام ــی مناظره ه ــد اجرای رون
ــۀ یــک نتیجــۀ مطلــوب،  ــه ارائ نهایــت، گفت وگو هــا و مباحــث مطــرح شــده در آن منجــر ب

ــرای مخاطبانــش می شــود. کارآمــد و هدفمنــد ب

مناظره هــای امــام رضــا )علیه الســام( بــا متکلمــان و رهبــران ادیــان مختلــف ســبب اقنــاع 
و ســکوت آنــان در برابــر اندیشــۀ اســامی و تشــّیع گردیــد و بــه آنــان ثابــت کردنــد کــه بــه بن 
بســت رســیده  و نمي تواننــد ســعادت بشــر را تأمیــن کننــد. برخــی از رهبــران ادیــان مختلــف 
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بــه ضعــف خــود اذعــان کردنــد و برخــی دیگــر مســلمان شــدند. عمــران صابئــی، مناظره هــای 
طوالنــی بــا حضــرت رضــا )علیه الســام( دارد. نوفلــی می گویــد کــه ســؤال و جــواب بیــن امــام 
رضــا )علیه الســام( و عمــران صابئــی طوالنــی شــد و حضــرت او را در بیشــتر مســائل مجــاب 
َّــُه َکَمــا َوَصفــَت،  کــرد تــا بــه آنجــا رســید کــه عمــران صابئــی گفــت: »یَــا َســیِدی أَشــَهُد أَن
ــا أََردَت.« )ای آقــای مــن! شــهادت می دهــم تــو  َولِکــنَّ بََقیــت لـِـی، َمســَألٌَۀ. األمــاُم: ِســل َعمَّ
چنــان هســتی کــه وصــف کــردی؛ ولــی یــک مســئله باقــی مانــده اســت. امــام فرمــود: هــر 
چــه می خواهــی بپــرس!( )طبرســی،1966،ج2: 419ـ420(. مســئله بعــدی و آخریــن مســئله 
را پرســید و حضــرت به خوبــی پاســخ وی را داد. آن گاه گفــت: »أَفََهمــَت یـَـا عمــَران، قـَـاَل نَعــم 
ــداً َعبــَده الَمبُعــوَث  یـَـا َســیِدی، قَــد فََهمــُت. َوأَشــَهَد أَنَّ اهللَ َعَلــی َمــا َوَصفتـَـه َوَوحدتـَـه، َوأَنَّ ُمَحمَّ
. ثـُـمَّ َخــرَّ َســاِجداً نََحــو الِقبَلــۀ َوأََســلم.« )آقــای مــن! فهمیــدم و شــهادت  بِالُهــَدی َوِدیــِن الَحــقِّ
می دهــم کــه خداونــد همان گونــه اســت کــه شــما بــه یگانگــی توصیفــش کــردی و محمــد 
ــه  ــه ب ــه قبل ــگاه رو ب ــت. آن ــر اس ــت بش ــرای هدای ــه ب ــده ای برانگیخت ــه( بن )صلی اهلل علیه وآل

ســجده افتــاد و اســام آورد.( )همــان:421ـ422(.

6ـ1ـ6  بستر فرهنگی مناسب برای آزاداندیشی و مناظره 

در عصــر عباســی به ویــژه در زمــان هــارون و مأمــون، بــا تأســیس مراکــزی بــا عنــوان »بیــت 
ــف  ــای علمــي مختل ــت و کتاب ه ــق یاف ــه به صــورت گســترده رون ــت ترجم ــه« صنع الحکم
ــان  ــه زب ــران و روم ـ ب ــا ای ــد ت ــر و از هن ــا مص ــه ت ــان گرفت ــون یون ــه های گوناگ ـ از اندیش
ــا ادیــان مختلــف  عربــي ترجمــه شــد )قیومــي،1373: 29(. از رهگــذر آشــنایی مســلمانان ب
ــت  ــرا گرف ــی را ف ــۀ عباس ــی جامع ــای آزاداندیش ــي، فض ــان در دورۀ عباس ــار آن ــۀ آث و ترجم

)ســبحاني،1411ق، ج1: 41(.

در زمــان حکومــت مأمــون، فضــاي فرهنگــی و سیاســی حاکــم بــر جامعــۀ اســامي موجــب 
طــرح آراء و نظرهــای مختلــف و همچنیــن پرســش ها و شــبهه های عدیــده از ســوي گروه هــاي 
گوناگــون شــد. پیدایــش ایــن وضعیــت، پاســخگویی و دفــاع از کیــان اســام و تشــّیع را ایجاب 
می کــرد. طبیعتــاً نقــش امــام رضــا )علیه الســام( در مواجهــه بــا ایــن امــواج فکــري، بســیار 
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خطیــر و حســاس بــود زیــرا ایشــان بایــد بــه تبییــن و تحلیــل نظرهــای انحرافــی و دفــع ایــن 
ــد. ــبهه ها می پرداختن ش

 6ـ2  اصول و روش مناظره های علمی امام رضا )علیه السالم( 

امــام رضــا )علیه الســام( در مناظره هایــش بــه صــورت نظام منــد و ســازمان یافته از روش هــا 
ــر اشــاره  ــوارد زی ــه م ــوان ب ــا می ت ــن آنه ــه از مهم تری ــت ک ــره می گرف ــی به ــی مختلف و مبان

: د کر

6ـ2ـ1  آزادی بیان و اندیشه

یکــی از ویژگی هــای برجســته و ارزشــمند امــام رضــا )علیه الســام( اهتمــام بــه آزادی بیــان 
و اندیشــه اســت. ایشــان بــرای طــرف مناظره کننــده حــّق برخــورداری از آزادی بیــان و اندیشــه 

قایــل بــود و او را از چنیــن حقــی منــع نمی کــرد.

ــلیمان  ــه س ــود ک ــان وی را مجــاب فرم ــروزی، چن ــلیمان م ــا س ــره ب آن حضــرت در مناظ
ــه دهــد. خطاهــا و اشــتباهات  ــد و نتوانســت پاســخی ارائ ــار، سرگشــته و حیــران گردی پنج ب
ــتباهات  ــۀ اش ــده واداشــت. از جمل ــه خن ــون و حاضــران را ب ــه مأم ــود ک ــدازه ای ب ــه ان وی ب
ســلیمان ایــن بــود کــه بــا وجــود شــنیدن پاســخ های قانع کننــدۀ امــام، ســخن خــود را تکــرار 
ــه تنهــا شــخص امــام  ــه وی متذکــر می شــدند و ن ــاره ایــن نکتــه را ب می کــرد. حضــرت دوب
ــان بحــث  ــا پای ــه تناقض گویــی او تصریــح می کــرد. ســلیمان ت بلکــه مأمــون عباســی نیــز ب
ــب پیشــین  ــه مطال ــی ب ــای جدل ــتفاده از مغالطه ه ــا اس ــی دســت نکشــید و ب از تناقض گوی
ــا وجــود ایــن همــه تناقض گویــی،  می پرداخــت )مجلســی، 1403ق، ج10: 332(، امــا امــام ب

فرصــت پرســش و پاســخ و بحــث آزادنــه را از او ســلب نکــرد. 

بــرای تأییــد ایــن ویژگــی در مناظره هــای امــام رضــا )علیه الســام( یــک نمونــه دیگــر نیــز 
ــه جاثلیــق، پیشــوای بــزرگ مســیحیان فرمــود: »یــا جاثَلیــُق!  ــه می شــود: آن حضــرت ب ارائ
ــی(  ــه می خواه ــود )آنچ ــر می ش ــت ظاه ــه برای ــق! از آنچ ــک« )ای جاثلی ــَدا لَ َ ــا ب ــْل َعمَّ َس
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بپــرس(. ایــن امــر بیانگــر آن اســت کــه حضــرت آن قــدر بــه خودشــان مطمئــن بودنــد کــه 
هــر ســؤالي مي کردنــد، قــادر بــه پاســخگویي بــود و اینکــه اســام دینــي اســت که پاســخگوي 
همــۀ نیازهــاي بشــري و منبــع همــۀ علــوم، از این جــا سرچشــمه مي گیــرد. حتــي موقعــي 
کــه مناظــره بــا همــۀ علمــا را بــه پایــان مي رســاند، رو بــه رؤســاي ادیــان مي کنــد و بــه آنهــا 
مي فرمایــد: »اي قــوم، اگــر در میــان شــما کســي مخالــف اســام اســت و ســؤالي دارد، هــر 
ســؤالي را کــه مي خواهــد بــدون هیــچ خجالتــي مطــرح کنــد )ابن بابویــه، 1404ق، ج1: 154ـ 

.)168

6ـ2ـ2  داشتن سعۀ صدر و تحمل عقاید و آراي دیگران 

یکــي دیگــر از روش هــا و اصولــي کــه مي تــوان از رونــد مناظره هــای امــام رضــا  )علیه الســام( 
بــه دســت آورد، داشــتن ســعۀ صــدر و تحمــل نظرهــای دیگــران اســت. اگــر امــام در طــول 
ــه از  ــرد، بلک ــف نمی ک ــا آن نظــر مخال ــا ب ــی مواجــه می شــد نه تنه ــا نظــر مخالف ــره ب مناظ
افــکار مخالــف نیــز اســتقبال می کــرد. ایشــان در موقعیت هــاي زیــادي بــا کمــال رضایتمنــدي 
مي پذیــرد کــه دیگــران هــم حــق دارنــد آزادانــه فکــر کننــد و هرچــه خواســتند، بگوینــد و 
ایــن را گامــي مثبــت و مقدماتــي در ایجــاد ارتبــاط و گفت وگــو بــا افــراد دیگــر مي دانســتند 
ــو نمي شــود؛ بلکــه ســبب  ــا ســبب گفت وگ ــد دیگــران نه تنه ــدم تحمــل آرا و عقای چــون ع
دوري و بدبینــي بــه یکدیگــر نیــز مي شــود. در مناظــره بیــن آن حضــرت و جاثلیــق، جاثلیــق 
زمانــی کــه بــا اســتدالل امــام مواجــه مي شــود کــه می فرمایــد: مــا بــه خــدا معتقدیــم و بــه 
عیســایي کــه معتقــد بــه نبــوت محمــد بــود و مــا چیــزي علیــه عیســي نداریــم مگــر ضعــف و 
َّــا لَنُؤِمــُن بِِعیســَی  کمــِي روزه و نمــاز او. در ایــن جــا جاثلیــق بــا شــنیدن اینهــا فریــاد زد: َواهللِ إِن
ــیئًا إاِلَّ  ــاُکم َش ــی ِعیس ــُم َعَل ــا نَنِق ــه ( و َم ــٍد )صلی اهلل علیه وآل ــَن بُِمَحمَّ ــذی آَم َّ ــام( ال )علیه الس
َّــَک  ــَه ِصیاِمــِه َو َصَاتِــِه أَفَســدُت َواهللِ ِعلَمــَک َو َضعَّفــَت أمــَرَک َو مــا ُکنــُت إاِلَّ أن َضعَفــُه َو قِلَّ
أعَلــُم أَهــِل الِســاِم« )بــه خــدا دانــش و علــم خــود را فاســد کــردي و امــورت ضعیــف شــد. 
مــا فکــر می کردیــم تــو عالم تریــن اهــل اســام هســتي.( امــام )علیه الســام( بــه آرامــي بــا او 
روبــه رو شــد و بــا توجــه بــه خــدا انگاشــتن عیســي مســیح توســط مســیحیان، بــه وی پاســخ 
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داد )طبرســي، 1338، ج2: 413(.

6ـ2ـ3  پایبندی به اصول و ضوابط اخالقی

الف( پرهیز از تعصب

حضــرت در برخــورد بــا پیــروان ادیــان دیگــر، هرگــز متعصبانــه عمــل نمی کردنــد؛ بلکــه اگــر 
طــرف مقابــل ایشــان قــرآن و پیامبــر )صلی اهلل علیه وآلــه ( را قبــول نداشــت، بــه دور از هرگونــه 
تعصــب، همــان کتابــی را کــه او بــدان بــاور داشــت، مبنــای مناظــره قــرار  مــی داد و حجــت و 

دلیــل را از همــان کتــاب اقامــه می کــرد تــا طــرف مقابــل نتوانــد آن را انــکار کنــد.

بــرای نمونــه، پــس از آنکــه مأمــون جلســۀ مناظــره را مهیــا کــرد، جاثلیــق بــه مأمــون گفــت: 
»یَــا أَمیــَر الُمؤِمنیــن َکیــَف أَُحــاجُّ َرجــًا یَُحــاجُّ َعلــیَّ بِِکتــاٍب أَنـَـا ُمنَکــُره َونَبِــی الَأُوِمــَن بـِـِه 
ــاَل الَجاثلِیــُق َوَهــل  ــَک أَتََقــرُّ بـِـه قَ ــِإن اِحتََججــُت َعلیــَک بِِإنِجیلِ َضــا)ع( یَانَصَرانـِـی فَ فََقــاَل الرِّ
أَقــَدُر َعَلــی َدفــِع َمانََطــَق بـِـه الِنِجیــُل نَعــم َواهلل أَقَــرُّ بـِـه َعَلــی َرغــم أَنَفــی« )ای امیرالمؤمنیــن! 
مــن چگونــه بــا کســی مناظــره کنــم کــه از کتابــی دلیــل مــی آورد کــه ما منکــر آن هســتیم و 
از پیامبــری ســخن می گویــد کــه مــن بــه وی ایمــان نــدارم؟ امــام فرمودنــد: ای نصرانــی! اگــر 
بــرای تــو از انجیــل دلیــل و حجــت بیــاورم می پذیــری؟ جاثلیــق گفــت: آیــا قــادرم، آن چیــزی 
را کــه انجیــل بیــان داشــته، نپذیــرم؟ بلــه، بــه خــدا ســوگند اقــرار می کنــم اگــر چــه علیــه من 

باشــد( )طبرســی،1386، ج2: 404(.

ب( احترام و تکریم متقابل

تکریــم و احتــرام متقابــل امــام )علیه الســام( نســبت بــه طــرف مناظــره نیــز یکــي دیگــر از 
روش هــاي آن حضــرت بــوده اســت. ایشــان در هیــچ یــک از مناظره هــا و مباحــث بــه کســی 
توهیــن نمی کــرد و بــر احتــرام بــه دیگــران و پرهیــز از کاربــرد الفــاظ زشــت و ناپســند تأکیــد 
ــزی یــک ســیرۀ اخاقــی در گفت وگوهــا، فضــاي دوســتي را  ــا پایه ری داشــت و مي کوشــید ب
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حاکــم کنــد.

ــل را  ــرف مقاب ــره ط ــگام مناظ ــچ گاه در هن ــام( هی ــا )علیه الس ــام رض ــه، ام ــوان نمون به عن
ــرار  ــورد تمســخر و اســتهزا ق ــان، طــرف مناظــره را م ــر اطرافی ــي اگ ــر نمي کــرد و حت تحقی
ــلیمان  ــام و س ــرۀ ام ــه در مناظ ــود؛ چنان ک ــوت مي نم ــت دع ــه مایم ــا را ب ــد، آنه می دادن
مــروزي رخ نمــود. آنــگاه کــه تمــام راه هــاي جــواب را بــر ســلیمان بســت و ســلیمان شــروع بــه 
تناقض گویــي کــرد، همــۀ حاضــران در جلســه بــه ســلیمان خندیدنــد؛ امــا امــام رو بــه مــردم 
کــرد و از آنــان خواســت نســبت بــه ســلیمان مایمــت به خــرج دهنــد و پــس از آن، گفت وگــو 

ــه داد )طبرســی، 1386، ج2: 401(. را ادام

همچنیــن آن حضــرت در مناظــره، هیــچ گاه قصــد محکوم کــردن و ســرزنش طــرف مقابــل را 
نداشــت، بلکــه هدفــش صرفــاً تعلیــم و آمــوزش بــود. از ایــن رو، در مناظــره بــا عمــران گهــگاه 
بــه او می فرمودنــد: »أَ َفَهمــَت؟« )آیــا مطلــب را فهمیــدي(. او نیــز می گفــت: »نََعــم یـَـا ِســیِدی، 

زِدنـِـی« )بلــه فهمیــدم، توضیــح بیشــتري بدهیــد( )همــان: 452(.

ج( رعایت عدالت و انصاف 

ــه  ــار و ب ــت در گفت ــت عدال ــزوم رعای ــر ل ــا ب ــواره در مناظره ه ــام رضــا )علیه الســام( هم ام
عبارتــي منطــق صــواب کــه از طریــق عرضــۀ اندیشــه های دیگــری و پذیــرش نقدهــای وارد بــر 
آن محقــق می شــود، تأکیــد بســیار داشــت به گونــه ای کــه پیــش از آغــاز مناظــره، از طــرف 
ــراي  ــت و انصــاف در بحــث توجــه داشــته باشــد. ب ــه عدال مناظــرۀ خــود مي خواســت کــه ب
مثــال، امــام )علیه الســام( در پاســخ بــه در خواســت عمــران صابئــی بــراي پرســش از امــام 
)علیه الســام( فرمــود: »َســئل یـَـا ِعمــَراُن َوَعَلیــَک بِالنََّصَفــِۀ َوإیـّـاَک َوالَخَطــَل والَجــوَر« )ســؤال 
کــن؛ ولــی انصــاف را در بحــث از دســت مــده و از ســخن باطــل و فاســد و منحــرف از حــق 

بپرهیــز( )همــان(.

6ـ2ـ4  خود داری از نقد شخصیت افراد به جای نقد استدالل
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از جملــه اصــول برجســته در مناظره هــای امــام رضــا )علیه الســام( پرهیــز از نقــد شــخصیت 
طــرف مقابــل اســت. ایشــان در هیچ جــای مناظــره مخاطبــان را بــه دروغگویــی و مغالطه کاری 
متهــم نمی کنــد، بلکــه در همــۀ مــوارد نقــاط اشــتباه و انحــراف آنــان را متذکــر می شــود. در 
حقیقــت، از نقــد شــخصیت افــراد خــودداری و تنهــا اســتدالل های آنــان را نقــد می کــرد. در 
مقابــل، افــرادی نظیــر جاثلیــق از تنهــا فرصتــی کــه بــرای نقد شــخصیت امــام پیــدا می کردند 
اســتفاده و حضــرت را بــه جهــل و ناتوانــی علمــی متهــم می کردنــد )ابن بابویــه، 1404ق، ج1: 

.)385

6ـ2ـ5  خطاب توأم به عقل و دل و تحریک وجدان 

ــود و  ــل خ ــرف مقاب ــه بیشــتر ســخن در ط ــر چ ــر ه ــراي تأثی ــا )علیه الســام( ب ــام رض ام
رســیدن بــه درک همدالنــه بــا او، همــواره مطالــب را نرم، مایــم و در قالبــي موزون مطــرح و از 
معانــي و مفاهیــم تنــد، رنــج آور و ناراحــت کننــده خــودداري مي کــرد. مهم تــر اینکــه، ســخن 
نــرم و مایــم ایشــان همــراه بــا ادب و اخــاق بــود کــه خــود جنبــۀ ســازنده و تربیتــي داشــت.

در مناظره هــاي ایشــان، آنچــه جلــوۀ ایــن مهــم را نشــان مي دهــد، تمایــل مخاطــب بــراي 
ــاهد  ــام( ش ــا )علیه الس ــام رض ــاي ام ــوان در مناظره ه ــوح مي ت ــت. به وض ــث اس ــۀ بح ادام
بــود کــه صحبت هــاي ایشــان چنــان در مخاطــب تأثیــر مي گذاشــت کــه وقتــي آن حضــرت، 
ــرار  ــتر اص ــب بیش ــنیدن مطال ــه ش ــتاقانه ب ــب مش ــي داد، مخاط ــان م ــش را پای صحبت های
ــنیدن  ــس از ش ــود، پ ــام ب ــا ام ــدگان ب ــي از مناظره کنن ــه یک ــروزي ک ــلیمان م ــرد. س مي ک
پاســخ امــام )علیه الســام( در مــورد بــداء، مشــتاقانه از ایشــان خواســت تــا دربــارۀ آن توضیــح 

ــه، 1373، ج1: 159(. ــد. )ابن بابوی ــتری بده بیش

6ـ2ـ6  مخاطب شناسی و عمل بر مقتضای فهم طرف مناظره 

در احادیــث دینــی بیــان شــده اســت کــه وظیفــۀ انبیــا و امامــان معصــوم )علیهم الســام( 
ایــن اســت کــه در گفت وگــو بــا مــردم، بــر اســاس اســتعداد عقلــی آنهــا ســخن بگوینــد، تــا 
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مــردم ســخن آنــان را درک کننــد.

امــام رضــا )علیه الســام( نیــز همــواره ایــن اصــل را در مناظره هــای خــود بــا رهبــران ادیــان 
مختلــف رعایــت می کــرد. ایشــان همیشــه در مناظره هــا و برخوردهــاي خویــش متوجــه طرف 
مقابــل بــود و بــر اســاس آن عمــل مي کــرد. به عنــوان نمونــه، در برخــورد بــا علمــاي ادیــان 
دیگــر، یــا از روش عقلــي و اســتداللي بهــره می گرفــت و یــا از روش نقــل؛ یعنــي ارجــاع بــه 
کتاب هــای مقــدس خودشــان و اقــوال بــزرگان آنهــا. امــا در مناظــره بــا متکلمــان اســامي، 
عــاوه بــر توسل جســتن بــه اســتدالل عقلــي، از آیــات قــرآن و اقــوال تاریخــي بهــره می گرفت؛ 
به طــوري کــه در مناظــرۀ ایشــان بــا ســلیمان مــروزي، مأمــون، علي بن جهــم و... شــاهد ایــن 

امــر هســتیم. )شــجاعي گلپایگانــي،1373: 160( 

امــام رضــا )علیه الســام( بــا ایــن شــیوه، فهــم درســت از متــون مقــدس را یــادآور می شــدند 
و اینکــه مي تــوان بــا تمّســک و تعّمــق در آیــات قــرآن، شــبهات را برطــرف ســاخت. همچنیــن 
ــد.  ــان تر مي کردن ــتدالل را آس ــب و اس ــم مطل ــر، فه ــان دیگ ــه از ادی ــا آوردن نمون ــي ب گاه
ــا روز  ــه شــده اســت همــه کتاب ه ــا گفت ــه م ــه می گفــت ب ــي ک ــره زمان ــا ابوق در مناظــره ب
ــراي پــروردگار جهانیــان ایســتاده اند  قیامــت مي آینــد، در حالــي کــه مــردم در یــک صــف ب
ــا قســمتي از او  ــرا آنه ــد زی ــه ســوي او برمي گردن ــا ب ــا اینکــه آن کتاب ه ــد ت ــگاه مي کنن و ن
هســتند و او جزئــي از آنهاســت پــس بــه ســوي او بــر می گردنــد. امــام می فرماینــد: »نصــارا 
گفتنــد کــه مســیح، روحــي از خــدا و جزئــي از او بــود و بــه ســوي او بــاز مي گــردد. همچنیــن 
مجوســیان گفتنــد کــه آتــش و خورشــید جزئــي از خــدا هســتند و بــه ســوي او بــاز می گردند. 
در حالــی کــه خــدا برتــر از همــه این هاســت کــه قابــل تجزیــه و یــا مختلف باشــد.« )طبرســی، 

1386،ج2: 185(.

6ـ2ـ7  مستندگویی و تکیه بر دالیل متقن

احتجــاج در بحــث بایــد مســتدل باشــد؛ یعنــي بیــان مطالــب، اخبــار و آمــار بایــد معتبــر و 
مســتند باشــد و از مطالــب دروغ و بي اســاس کــه بــا منطــق و عقل ســازگار نیســت، خــودداري 
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شــود. بــه موجــب ایــن اصــل، نقــل مطالــب کــذب و ضعیــف، افــزون بــر اینکــه از نظــر اخاقي 
درســت نیســت، ارزش مطلــب و حیثیــت گوینــدۀ آن را نیــز خدشــه دار مي ســازد. امــام رضــا 
ــه توجــه شــایاني داشــت و ضمــن بیــان  ــه ایــن مقول )علیه الســام( در مناظره هــای خــود، ب
ــر  یــک مطلــب، طــرف مناظــره را بــه منبــع آن ارجــاع مــي داد؛ چنان کــه خــود در تأکیــد ب
ــِه  ِــِه َوبِنَبِیِّ ــِه َوبِِکتَاب ــُه بِِملَّتِ ــْن َحــاجَّ َخْصَم ــاِس َم ــَس أَنَْصــُف النَّ ایــن موضــوع مي فرمــود: »أَ لَْی
َوَشــِریَعتِِه« )آیــا منصف تریــن افــراد کســي نیســت کــه در مناظــره بــا خصــم خــود، بــا کتــاب 

و پیامبــر و شــریعت او بــه مناظــره برخیــزد؟( )مجلســی، 1403ق، ج49: 80(.

مناظــرۀ ایشــان بــا رأس الجالــوت و ســلیمان مروزی، نمونــۀ برجســته ایــن مدعاســت. ایشــان 
ــه حزقیــال پیامبــر را در  ــوط ب ــب مرب ــا مطال ــوت، از وی پرســید: آی ــا رأس الجال در مناظــره ب
تــورات دیــده ای کــه پنــج هــزار نفــر را پــس از گذشــت شصت ســال از مرگشــان زنــده کــرد؟ 
در ایــن مناظــره، بــراي اثبــات نبــوت حضــرت رســول )صلی اهلل علیه وآلــه ( یــک بــار وي را بــه 

کتــاب اشــعیا و بــار دیگــر بــه زبــور داود ارجــاع دادنــد. )ابن بابویــه، 1404ق، ج 1: 230(.

ســلیمان مــروزی در مناظــره بــا امــام رضــا )علیه الســام( بــه شــیوۀ جــدل بــه مغالطه هــای 
ــا  ــام رض ــا ام ــد، ام ــوردار باش ــری برخ ــه انعطاف پذی ــه از روحی ــت، بی آنک ــی می پرداخ جدل
)علیه الســام( در مناظــره بــا وی، به جــای تکیــه بــر مغالطــات جدلــی، از دالیــل محکــم بهــره 
می گرفــت و بــا ورود بــه بحــث از راه هــای مختلــف، در عیــن آزادگذاشــتن رقیــب در مناظــره، 
ســرانجام وی را بــه پذیــرش ســخنان خــود الــزام می فرمــود. در ایــن مناظره کــه پیرامــون ارادۀ 
خداونــد ســامان یافــت، امــام از ســلیمان پرســید: »ای ســلیمان! بــه مــن بگــو آیــا اراده فعــل 
ــا چیــزی دیگــر؟« عــرض کــرد: »آری، اراده فعــل اســت«. امــام رضــا )علیه الســام(  اســت ی
فرمــود: »پــس اراده حــادث اســت زیــرا افعــال همــه حادثنــد«. ســلیمان کــه خــود را در تنگنــا 
می دیــد، بــار دیگــر گفــت: »اراده فعــل نیســت.« امــام )علیه الســام( افــزود: »در ایــن صــورت، 
بایــد گفــت از ازل، هویــت دیگــری جــز خــدا بــا او همــراه بــوده اســت!« ســلیمان، پاســخ داد: 
»اراده، همــان انشــاء و ایجــاد اســت.«، امــام )علیه الســام( فرمودنــد: »ســخنی کــه می گویــی، 
همــان ســخن ضــرار )ضراربــن عمــرو در قــرن دوم هجــری می زیســته و فرقــۀ ضراریه منســوب 
بــه اوســت( و پیــروان اوســت کــه شــما و یارانــت آن را زشــت و نــاروا شــمرده اید. ضــرار بیــان 
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داشــته اســت کــه هــر آنچــه خداونــد در آســمان، زمیــن، خشــکی و دریــا، از ســگ، خــوک، 
میمــون، انســان و هــر جنبنــدۀ دیگــر آفریــده، همگــی حاکــی از اراده خداونــد بــوده و تجســم 
ــامد،  ــی رود، می آش ــرد، راه م ــود، می می ــده می ش ــت، زن ــوق اس ــان مخل ــه هم ــدا ک اراده خ
ــر و  ــد و کاف ــام می ده ــت انج ــد، کار زش ــتم می کن ــرد، س ــذت می ب ــد، ل ــویی می کن زناش
مشــرک می شــود.« در این جــا ســلیمان بــار دیگــر مدعــای خــود را تغییــر داد و عــرض کــرد: 
»اراده ماننــد شــنیدن، دویــدن و دانســتن، یــک صفــت اســت.« بدیــن ترتیــب، ســلیمان آن گاه 
کــه از ارائــه پاســخ درمانــده  شــد، بــا تغییــر دیــدگاه خــود از ارادۀ حضــرت حــق بــه عنــوان 
»صفــت« و نــه »فعــل الهــی« یــاد کــرد. امــام رضــا )علیه الســام( نیــز متقابــا مناظــره را بــه 
روش دیگــری ادامــه  داد. ایــن امــر نشــان می دهــد کــه مســئله یادشــده تــا چــه حــد بــرای 
امــام )علیه الســام( روشــن و مســتدل بــوده کــه وی بــه شــیوه های گوناگــون برهــان خــود را 

بــرای رقیــب اقامــه کــرده اســت )مجلســی، 1403ق، ج10: 333ـ 338(.

 6ـ2ـ8  توجه به محتواي پیام گوینده

پرهیــز از جــدل و سفســطه از اصــول مهــم و ضوابــط گفت وگــو و حتــي ارتبــاط و مفاهمــه 
ــد در  ــدارک پاســخ، بای ــه جــاي کوشــش در ت ــر اینکــه ب ــا دیگــران اســت. مهم ت ــل ب و تعام
ــد در  ــي مي توان ــت، کس ــان داش ــوان اذع ــاس مي ت ــن اس ــر ای ــید. ب ــم کوش ــم کام متکل فه
ــل درک درســتي از آنچــه  به کارگیــري روش مناظــره مهــارت داشــته باشــد کــه طــرف مقاب
ــرا   ــی، 1383: 57( زی ــد )مقام ــته باش ــد، داش ــل کن ــد منتق ــد و مي خواه ــاس مي کن او احس
درک نکــردن محتــوای پیــام گوینــده مشــکلی اســت کــه می توانــد فراینــد مناظــره را به طــور 

کلــی از جریــان اصلــی خــود دور کنــد.

ــزوم درک و  ــه طــرف مناظــره ل ــام رضــا )علیه الســام( همــواره در مناظره هــاي خــود ب  ام
ــُرک  ــه عمــران صابئــي فرمــود: »أَخبَ ــرای مثــال، ب رعایــت ایــن اصــل را گوشــزد مي کــرد. ب
َّــُه ِمــن أَغَمــض َمــا یـَـِرُد َعلــي الَمخُلوقِیــن فـِـي َمَســائِلِهم  یـَـا عمــراُن فَاعِقــل َمــا َســَألُت َعنــه فَِإن
َولَیــَس یَفَهُمــُه الُمتَفــاوُت َعقَلــه، الَعــاِزُب ِعلَمــه َوال یَعِجــُز َعــن فَهِمــِه أُولـُـو الَعقــِل الُمنِصُفــون.« 
)اي عمــران! خبــر مي دهــم تــو را بــه آنچــه پرســش کــردي؛ لکــن در آنچــه بــه تــو مي گویــم، 
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بــا تعقــل بنگــر و در آنچــه پرســش کــردي، فهــم و عقــل پیــش آور؛ چــرا کــه ایــن مطلــب 
غامض تریــن و مشــکل ترین مســائل و مطالبــي اســت کــه بــر مــردم وارد مي شــود و کســاني 
کــه داراي عقــل، فهــم و ادراک ثابــت نباشــند و در عرصــۀ جهــل و نادانــي دچــار باشــند، از فهم 
آن عاجــز گردنــد، و کســاني کــه داراي عقــل، انصــاف، حق خواهــي و حق شناســي باشــند، از 

ــه، 1404ق، ج1: 257(. فهــم بیچــاره نیســتند.( )ابن بابوی

6ـ 2ـ 9  قاطعیت در عین تواضع

در مناظره هــای حضــرت رضــا )علیه الســام( ایــن اصــل همیشــه رعایــت شــده اســت و مــا 
هیــچ مناظــره ای را نمی یابیــم کــه حضــرت نســبت بــه ایــن امــر بی توجــه باشــند؛ بلکــه در 
ــا متانــت تمــام،  ــه مخاطبــان تواضــع داشــته  و ب هــر مناظــره و بحــث و گفت وگــو نســبت ب
ســخنان طــرف مقابــل را می شــنیدند. ولــی حضــرت در مقــام پاســخ، روش خــود را تغییــر و بــا 

قاطعیــت جــواب می دادنــد تــا شــبهه ای بــرای مخاطبــان باقــی نمانــد.

ــا جاثلیــق وقتــی حضــرت از جاثلیــق اعتــراف گرفتنــد کــه حضــرت عیســی  در مناظــره ب
ــه  ــت، رو ب ــارت داده اس ــه ( بش ــام )صلی اهلل علیه وآل ــر اس ــدن پیامب ــه آم ــام( ب )علیه الس
ــن.  ــوش ک ــور داود گ ــان را از زب ــفر ف ــوت س ــود: ای رأس الجال ــرد و فرم ــوت ک رأس الجال
رأس الجالــوت گفــت: خــدا بــر تــو و خانــدان تــو مبــارک گردانــد! بخــوان. پــس حضــرت ســفر 
ــن و  ــه، حس ــی، فاطم ــد، عل ــای محم ــه نام ه ــه ب ــا اینک ــرد ت ــاوت ک ــور داود، ت اول را از زب
ــه  ــوت! ب ــم. ای رأس الجال ــو ســؤال می کن ــن از ت ــود: م حســین )علیهم الســام( رســید و فرم
حــّق خــدا بگــو و گواهــی بــده کــه آیــا ایــن در زبــور داود هســت؟ و نتــرس! مــن همــان امــان و 
عهــد ذمــه کــه نســبت بــه جاثلیــق دادم، بــه تــو نیــز دادم. در ایــن هنــگام رأس الجالــوت گفت: 
بلــه، عیــن ایــن در زبــور هســت. در ایــن هنــگام حضــرت فرمودنــد: بــه حــّق آیــات ده گانــه ای 
کــه خداونــد بــر موســی نــازل کــرده اســت! آیــا صفت محمــد، علــی، فاطمه، حســن و حســین 
ــورات  ــت، در ت ــبت داده اس ــان نس ــه آن ــل را ب ــدل و فض ــه ع ــی ک ــام( را در حال )علیهم الس
می یابــی؟ رأس الجالــوت پاســخ داد: بلــه، ایــن گونــه اســت و هــر کــس ایــن مطلــب را انــکار 
کنــد، بــه پــروردگار خویــش و پیامبــران او کافــر گشــته اســت )مجلســی، 1403ق، ج49: 77(. 
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6ـ2ـ10  هدف اقناع و روشنگری؛ نه تحمیل و سوِءاستفاده

وقتــی طــرف بحــث دریابــد کــه هــدف ارتباط گــر ســوداگری و منفعت طلبــی صــرف نیســت، 
ــل  ــای اه ــا علم ــام رضــا )علیه الســام( در مناظــره ب ــرار می شــود. ام ــری برق ــاط موفق ت ارتب
کتــاب، بــا عــدم تعّصــب در اســتناد بــه قــرآن کریــم و بیــان اســتدالل هایی از کتاب هــای مــورد 
وثــوق طــرف مناظــره، به درســتی هــدف مناظــره را روشــنگری و عــدم منفعت طلبــی بیــان 

کردند. 

در مناظــره امــام رضــا )علیه الســام( بــا جاثلیــق، بــزرگ علمــای مســیحی، زمانــی کــه آن 
حضــرت اســتدالل های دقیــق و علمــی خویــش را ارائــه کردنــد و تناقــض در افــکار و عقایــد 
جاثلیــق، بــر همــگان آشــکار شــد، وی از ایشــان در خواســت کــرد کــه از ادامــه ایــن بحــث او 
را معــاف فرمایــد. »یــا َعالـِـُم الُمســلِمین أََحــبُّ أَن تُعِفیِنــی ِمــن أَمــِر َهــُؤالء، َقــال الرَِّضــا َعلیــه 
َّــا َقــد َفَعلَنــا.« )حضــرت هــم کــه دالیــل کافــی را ارائــه فرمــوده بودنــد، بحــث را تــا  الســام: َفإِن
خردکــردن و تحقیــر علمــی وی در نظــر همــگان ادامــه نــداده و عــاوه بــر پذیــرش درخواســت 
جاثلیــق، ادامــه بحــث را نیز بــه وی واگــذار فرمودنــد( )ر.ک: طبرســی، 1386، ج2: 178ـ186(.

7.  آسیب شناسی چالش های کرسی های آزاداندیشی با تکیه بر مؤلفه های 
مناظره های امام رضا )علیه السالم( 

ــور عیب ونقــص و خــروج از وضــع  ــی، ظه منظــور از آســیب در مســائل سیاســی و اجتماع
طبیعــی و پیدایــش تباهــی اســت، چنان کــه آســیب یــا معــادل آن، آفــت در زبــان عربــی بــه 
معنــای عامــل تباه کننــده ای اســت کــه بــه چیــزی اصابــت کنــد: »أألَفَــُۀ عــرٌض مفســٌد لِمــا 

أََصــاَب ِمــن َشــیٍء.« )فراهیــدی، 1414ق، ج1: 90(

بنابرایــن، منظــور از آسیب شناســی، شناســایی عوامــل پدیدآورنــدۀ اختــال در رونــد طبیعــی 
و کارکردهــای مــورد انتظــار هــر امــری اســت )دورکیــم، 1373: 74(.

ــل و  ــناخت عوام ــز ش ــی نی ــی های آزاداندیش ــی کرس ــراد از آسیب شناس ــواه، م ــواه ناخ خ



180

سال هفتم، شماره 26، تابستان 1398فصـلنامه علمی - پژوهشی فرهنگ رضوی 

متغیرهایــی اســت کــه نظــام کرســی های آزاداندیشــی را از اصــول و اهــداف اصلــی خــود دور 
می ســازد. 

از آنجاکــه آسیب شناســی مفهومــی نظــری اســت کــه همــواره بایــد نســبت بــه یــک عامــل 
دیگــر ماننــد وضــع موجــود، وضــع مطلــوب یــا انتظارهــای آرمانــی بررســی و شــناخته شــود، 
به طــور کلــی بایــد چارچــوپ و الگویــی بــرای مطلوبیــت و ســنجش انحــراف از معیــار در نظــر 
ــرای  ــده ال ب ــای ای ــام رضــا )علیه الســام( از مؤلفه ه ــای ام ــن رو، چــون مناظره ه ــت. از ای گرف
پرپایــی مطلــوب کرســی آزاداندیشــی برخــوردار اســت، معیــار انحــراف را از این زوایه بررســی و 

ــم. آســیب ها را شناســایی می کنی

بــه دیگــر ســخن، منظــور از آسیب شناســی در ایــن قســمت واکاوی و شناســایی آن دســته از 
عوامــل مهــم و مؤثــری اســت کــه به دلیــل عــدم تطابــق و ســازگاری بــا مؤلفه هــای مناظره های 
امــام رضــا )علیه الســام( به عنــوان الگویــی راهبــردی بــرای کرســی های آزاداندیشــی به وجــود 
ــی را  ــی های آزاداندیش ــداف کرس ــق اه ــد تحق ــد فراین ــا می توان ــات آنه ــداوم حی ــده و ت آم

متوقــف ســازد یــا بــه صــورت محســوس ُکنــد و موانــع و چالش هایــی را ایجــاد کنــد.

ــازگاری  ــل س ــی به دلی ــی های آزاداندیش ــّم کرس ــیب های مه ــی از  آس ــه برخ ــه ب در ادام
نداشــتن بــا مؤلفه هــای مناظره هــای امــام رضــا )علیه الســام( ـ شــرایط، روش هــا و مبانــی ـ 

می پردازیــم.

7ـ 1  آسیب شناسی شرایط برپایی کرسی های آزاداندیشی 

7ـ1ـ1  التزام نداشتن به چارچوپ بحث و موضوع 

در کرســی های آزاداندیشــی موضــوع بحــث بایــد مشــخص باشــد تــا گفت وگــو و مناظــره بــر 
اســاس شــایدها و گمان هــا صــورت نگیــرد. خداونــد متعــال در آیاتــی چنــد از قــرآن کریــم نیز 
مناظــره و جدالــی را مجــاز و روا می دانــد کــه بــر اســاس دانــش و برهــان باشــد؛ ماننــد: »إِنَّ 
َِّذیــَن یَُجاِدلـُـوَن فـِـي آیـَـاتِ اهللِ بَِغْیــِر ُســْلَطاٍن أَتَاُهــْم إِن فـِـي ُصُدوِرِهــْم إاِلَّ ِکْبــٌر مَّــا ُهــم بِبَالِِغیــِه.«  ال



181
مؤلفه های گفتمان مبتنی بر آزاداندیشی در مناظره های رضوی؛... 

فصـلنامه علمی - پژوهشی فرهنگ رضوی  سال هفتم، شماره 26، تابستان 1398

ــکار و جــدل  ــات خــدا بی هیــچ حجــت و برهــان کــه داشــته باشــند، راه ان ــان کــه در آی )آن
پیماینــد، جــز تکبــر و نخــوت )و قصــد ریاســت( چیــزی در دل ندارنــد کــه بــه آن نیــز نخواهند 

رســید( )غافــر/ 56(.

ــی های  ــق کرس ــزاری موف ــّم برگ ــکات مه ــی از مش ــث یک ــدودۀ بح ــردن مح رعایت نک
آزاداندیشــی اســت. در بیشــتر کرســی های آزاداندیشــی، طرفیــن بحــث در طــی جلســه خــود 
ــی نظیــر سیاســت زدگی، تعصــب  ــه رعایــت چارچــوب بحــث نمی داننــد و به دالیل ــزم ب را مل
ــی  ــیر اصل ــی را از مس ــد و کرس ــره می رون ــث طف ــدودۀ بح ــی و... از مح ــا، منفعت طلب بی ج

ــه حاشــیه می کشــند.  ــد و آن را ب خــود منحــرف می کنن

7ـ1ـ2  کلیشه ای شدن مباحث و روزآمد نبودن

ــدن  ــودن و کلیشه ای ش ــه روز نب ــی، ب ــی های آزاداندیش ــکات کرس ــب و مش ــی از مصائ یک
ــروز  ــی ب ــل اصل ــد. از عوام ــد می کن ــزاری کرســی ها را تهدی ــد برگ ــه فراین مباحــث اســت ک
ایــن آســیب، اهتمام نداشــتن بــه موضوعــات جدیــد، ســردرگمی در گزینــش و اولویت بنــدی 
ــت،  ــات بی اولوی ــراغ موضوع ــه س ــن ب ــه رفت ــه و در نتیج ــاز جامع ــورد نی ــات روز و م موضوع

تکــراری و فاقــد کاربــرد اســت.

7ـ1ـ3  مدیریت نادرست کرسی های آزاد اندیشی

مدیریــت ناصحیــح کرســی ها خطــری اســت کــه فراینــد برگــزاری آن را بــا چالــش جــدی 
مواجــه می کنــد، زیــرا هــر کاری بــدون مدیریــت و هدایــت صحیــح و برنامه ریــزی روشــن بــه 

مقصــود و اهــداف مــورد نظــر نمی رســد. 

هــدف از راه انــدازی ایــن کرســی ها، ایجــاد فضــای بــازِ آزاداندیشــی و تبــادل فکر و اندیشــه در 
محیطــی علمــی و بــه دور از هیاهــو و جنجال هــای سیاســی اســت کــه بــه جریــان آزاد انتقــال 
فکــر و دانــش می انجامــد و فضــای گفت وگــو را در جامعــه ترویــج می کنــد. ایــن هــدف تنهــا 
در ســایه مدیریــت صحیــح بــه ثمــر می رســد، امــا اگــر کرســی ها بــه شــکل صحیــح مدیریــت 
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و هدایــت نشــوند، نه تنهــا ایــن هــدف تحقــق نخواهــد یافــت، بلکــه زمینــۀ تخریــب و انحــراف 
جریــان آزاد فکــر و اندیشــه فراهــم خواهــد شــد.

7ـ 1ـ 4  ناکارآمدی و نداشتن نتیجه 

ــدون مقدمــه و مؤخــره به صــورت  بســیاری از کرســی های آزاداندیشــی ســّیال و شــناور و ب
تک برنامه هایــی بــدون تــداوم جلــو می رونــد و در بســیاری مــوارد مشــاهده می شــود نتیجــۀ 
مشــخصی از مباحــث گرفتــه نمی شــود و در برنامه هــای بعــدی نیــز مســئله تــداوم  می یابــد، 
مباحــث عمــًا شــروع شــده، در جلســات پی گرفتــه نمی شــود و جمع بنــدی مناســبی در ایــن 
زمینــه صــورت نمی گیــرد. از ســوی دیگــر، در صــورت به دســت آمدن نتایــج، کارایــی الزم را 

بــرای جامعــه ندارنــد.

7ـ1ـ5  رعایت نکردن نظم منطقِی گفتار

نبــود ارتبــاط معنایــي میــان الفاظ گفتــار یکی دیگــر از آســیب های کرســی های آزاداندیشــی 
اســت. در بســیاری از ایــن کرســی ها طرفیــن بحــث در هنــگام مباحثــه، ســیر اصولــی مباحــث 
ــل و  ــوان، دســته بندي، تحلی ــد و مباحثشــان، عن ــت نمی کنن ــار را رعای و نظــم منطقــی گفت
ــه حاصــل  ــتی از مباحث ــم و درک درس ــدارد. در نتیجــه، فه ــبی ن ــان مناس ــدي و پای جمع بن

نمی شــود.

7ـ 1ـ 6  نبوِد بستر فرهنگی

نبــوِد زیرســاخت هاي فرهنگــي الزم، از موانــع جــدی بــراي تحقــق کرســي هاي آزاداندیشــي 
ــازي   ــق فرهنگ س ــد از طری ــي اســت و بای ــک مســئله فرهنگ ــن مســئله ی ــق ای اســت. تحق
نهادینــه شــود و تحقــق یابــد. در ایــن بخش مشــکات بســیاري وجــود دارد و اقدامــی به منظور 
فرهنگ ســازي  در ایــن زمینــه از ســوي نهادهــاي مســئول صــورت نگرفتــه اســت. بــرای نمونه، 
ــاد  ــواده، نه ــاد خان ــژه نه ــي به وی ــی و آموزشــی، سیاســي و اجتماع ــای علم ــانه ها، نهاده رس
حکومــت، نهــاد دیــن، نهــاد تعلیــم و تربیــت و حتــي نهــاد اقتصــاد ـ کــه وظیفــۀ مهمــي در 
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ایــن زمینــه دارنــدـ نتوانســته اند فضــاي مناســبي بــراي برگــزاري گفت و شــنودها و میزگردهاي 
فکــري و حتــي سیاســي پدیــد آورنــد و گامــي مؤثــر در ایــن زمینــه بردارنــد.

ــه فرهنــگ گفت وشــنود و تحمــل یکدیگــر، در صــدر  ــوان گفــت تحقق بخشــي ب شــاید بت
مســائل مربــوط بــه بسترســازی فرهنگــی قــرار دارد. در جامعــۀ علمــي و فرهنگــي مــا هنــوز 
افــراد نمي داننــد چگونــه بــا یکدیگــر گفت وشــنود داشــته باشــند. در نتیجــه، تــوان تحقــق ایدۀ 
کرســي هاي آزاداندیشــي را ندارنــد. بنابرایــن، تحقــق کرســي هاي آزاداندیشــي و نظریه پــردازي 
منــوط بــه ایجــاد بســتر فرهنگــی مناســب اســت، در غیــر ایــن صــورت نمي تــوان تحقــق  آن 

را انتظــار داشــت.

2  آسیب شناسی روش ها و مبانی کرسی های آزاداندیشی 7ـ 

7ـ2ـ1  تحّجر و جمود فکری

ــی و  ــت روح آزاداندیش ــوِد حاکمی ــی، نب ــی های آزاداندیش ــدۀ کرس ــای عم ــی از ضعف ه یک
جمــود فکــری در ایــن برنامه هاســت. متأســفانه در ایــن کرســی ها بــه مخاطبــان برنامــه فرصت 

تأمــل و بحــث آزادانــه در موضــوع مــورد نظــر داده نمی شــود.

7ـ2ـ2  ضیق صدر 

یکــی دیگــر از چالش هــای کرســی های آزاداندیشــی، ضیــق صــدر و نبــود فرهنــگ 
تحمل پذیــری نظــر و دیــدگاه دیگــران اســت کــه موجــب نادیده گرفتــن دیدگاه هــای مخالــف 
ــود.  ــت می ش ــار نادرس ــی و رفت ــری، درماندگ ــر در تصمیم گی ــی، تحّی ــاوت، کم ظرفیت و متف
ــوب  ــۀ مطل ــه نتیج ــم، ب ــر و حل ــعۀ صدر و صب ــدون س ــی ب ــی های آزاداندیش ــع، کرس در واق

ــت.  ــد داش ــی الزم را نخواهن ــند و کارآی نمی رس

7ـ2ـ3  عدم احترام و تکریم متقابل 
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یکــی از اصــول اخاقــی مهــم کــه در کرســی های آزاداندیشــی بــه آن توجــه کافــی نشــده و 
مشــکات فراگیــری را بــه همــراه داشــته، احتــرام و تکریــم متقابــل اســت. 

هرگونــه بی احترامــی و تمســخر می توانــد واکنــش منفــی را به دنبــال داشــته باشــد و اجــازۀ 
نزدیکــی و همفکــری و همدلــی را ندهــد. چنیــن شــیوه ای از نظــر اســام و قــرآن مذمــوم و 
ــِریَن َوُمنِذِریــَن َویَُجــاِدُل  همــان جــدال باطــل و مذمــوم اســت. »َوَمــا نُْرِســُل الُْمْرَســلِیَن إاِلَّ ُمبَِشّ
َِّذیــَن َکَفــُروا بِالْبَاِطــِل لِیُْدِحُضــوا بـِـِه الَْحــقَّ َواتََّخــُذوا آیَاتـِـي َوَما أُنــِذُروا ُهــُزًوا« )و ما رســوالن را  ال
جــز بــرای بشــارت و ترســانیدن نمی فرســتیم و کافــران بــا ســخنان بیهــوده باطــل می خواهنــد 
جــدل کــرده و حــق را پایمــال کننــد، و آیــات مــرا و آنچــه بــرای تنبیــه و انذارشــان آمــد بــه 

اســتهزا گرفتنــد.( )کهــف/ 56(.

7ـ2ـ4  تعصب بی جا 

ــئله  ــن مس ــت. ای ــی جاس ــب ب ــی تعص ــی های آزاداندیش ــره و کرس ــات مناظ ــی از آف یک
ــی  ــام عل ــت. ام ــاخته اس ــی وارد س ــی های آزاداندیش ــرۀ کرس ــر پیک ــدی را ب ــیب های ج آس
)علیه الســام( می فرماینــد: »شــیطان رهبــر متعصب هاســت.« )نهــج الباغــه، 1390، خ192: 
342(. آفــت مناظــره ای کــه از ایــن مجــرا پیــش رود چیــزی جــزء عــدم پذیــرش حــق نیســت. 
ــدن و  ــل احساساتی ش ــی  به دلی ــن کرس ــه طرفی ــود ک ــاهده می ش ــوارد مش ــیاری م در بس
تعصبــات بی جــا حــّد اخــاق را رعایــت نکــرده و بــه ســرکوب نظــر مخالــف می پردازنــد، در 
حالــی کــه ایــن امــر مانــع ســخن گفتــن آزادانــۀ طــرف مقابــل و جنجالی شــدن فضــای مناظره 

می شــود.

7ـ2ـ6  عدم ذکر منبع و مستندگویی

ــم و  ــه موضــوع، از عل الزم اســت در کرســی های آزاداندیشــی، دوطــرف گفت وگــو نســبت ب
آگاهــی الزم و کافــی برخــوردار باشــند زیــرا هــدف از گفت وگوهــا و مناظره هــای پســندیده، 
واکاوی افــکار و آراء، دســتیابی بــه حقیقــت، روشــنگری و ایجــاد تفاهــم علمــی و عملــی اســت. 
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خداونــد نیــز در قــرآن بیــان مــی دارد: »و ِمــَن النَّــاِس َمــن یَُجــاِدُل فـِـي اهللِ بَِغْیــِر ِعْلــٍم َویَتَّبـِـُع ُکلَّ 
َشــْیَطاٍن مَِّریــٍد« )از مــردم کســی هســت کــه از جهــل و نادانــی در کار خــدا جــدل کنــد و از پی 

هــر شــیطان گمراه کننــده ای بــرود.( )حــج/3(.

امــا متأســفانه حاکمیــت فضــای بی اســتداللی، اظهارنظرهــای هیجانــی، احساســی و 
ــن کرســی ها شــده اســت.  ــق اصــل آزاداندیشــی در ای ــدم تحق ــه ع ــتناد، منجــر ب ــد اس فاق
ــه  ــتن ب ــی، اشراف نداش ــه ناکاف ــون مطالع ــف همچ ــل مختل ــود به دالی ــاهده می ش گاه مش
موضوعــات مطرح شــده و ... جلســات کرســی ها به ســمت هیجانــی یــا احساسی  شــدن نظرهــا 

ــد. ــوار می کن ــی هم ــوع اصل ــراف از موض ــرای انح ــه و راه را ب ــش رفت پی

7ـ2ـ7  نقد شخصیت به جای نقد استدالل 

ــراد  ــخصیت اف ــد ش ــب و نق ــی، تخری ــی های آزاداندیش ــیب پذیری کرس ــوارد آس ــی از م یک
ــارج  ــداری خ ــود جلســات کرســی از حق م ــه ســبب می ش ــتدالل اســت ک ــد اس ــای نق به ج

شــود و از شــکل یــک مباحثــۀ علمــی، بــه یــک دعــوای شــخصی تنــزل یابــد. 

امــام علــی )علیه الســام( بیــان مــی دارد »أُنُظــر إِلـَـَی َمــا قَــاَل َوالَتَنُظــر إِلــی َمــن قَــاَل« )بــه 
محتــوا و مطلــب بنگریــد نــه بــه گوینــدۀ آن( )تمیمــی أمــدی، 1410ق: 744( مــا را بــه رعایت 

ایــن اصــل هدایــت می کنــد.

7ـ2ـ8   تندخویی جایگزین نرم خویی

ــه  ــره گرفت ــده به ــج آور و ناراحت کنن ــد، رن ــن تن ــب از لح ــی اغل ــی های آزاداندیش در کرس
می شــود به گونــه ای کــه ایــن نــوع ســخن گفتن جایگزیــن جمــات و ســخنان نــرم و خطــاب 
ــرایط  ــي از ش ــه یک ــت.حال آنک ــی ها نیس ــن کرس ــده ای ــه زیبن ــت ک ــده اس ــا دل ش ــوأم ب ت
معنــوي باغــت و نفــوذ کام در مناظــره اســتفاده از ســخن نــرم و آهنــگ گــرم اســت. تأثیــر 
ایــن شــیوه تــا بدانجاســت کــه خداونــد، موســي و هــارون را در برخــورد بــا فرعــون ملــزم بــه 
َّیِّنــًا لَعلَّــُه یَتََذکَّــُر أو یَخَشــی« )بــا نرمــي ســخن بگوییــد،  رعایــت ایــن شــیوه می کنــد: »...قَــوالً ل
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ــز  ــر، در رم ــاي دیگ ــه/ 44(. در ج ــد( )ط ــم یاب ــد بی ــذاب خداون ــود و از ع ــر ش ــاید متذک ش
ــوا  ــِب اَلنَفضُّ ــَظ الَْقْل ــا َغلِی ــَت فَظًّ َــْو ُکن ــه ( مي فرمایــد: »...َول موفقیــت پیامبــر )صلی اهلل علیه وآل
ِمــْن َحْولـِـَک« )اگــر خشــن و دل ســخت مي بــودي، مــردم از اطــراف تــو پراکنــده مي شــدند(.

7ـ 2ـ 9  بی توجهی به محتوای پیام گوینده

ــام  ــوای پی ــح محت ــت صحی ــه و دریاف ــای توج ــی به ج ــی های آزاداندیش ــنونده در کرس ش
گوینــده، در تــاش بــرای تــدارک پاســخ بــه هــر شــکل ممکــن اســت و تمــام حــواس خــود را 
بــر عیب یابــي کام متکلــم و پاســخ دادن بــه او متمرکــز  می کنــد، لــذا از درک حقیقــت ســخن 

ــل مي شــود. ــو تحمی ــه گفت وگ ــي ب ــده و شــاخه هاي انحراف ــل مان او غاف

نتیجه گیری

ــر آزاداندیشــی در مناظره هــای رضــوی، به عنــوان  ــا واکاوی مؤلفه هــای گفتمــان مبتنــی ب ب
ــق کرســی های آزاد اندیشــی،  ــع تحق ــا و موان ــرای آسیب شناســی چالش ه ــی ب ــی آرمان الگوی

ــر به دســت آمــد:  ــج زی نتای

1. کرســی آزاداندیشــی به معنــای ایجــاد فضایــی بــرای طــرح نظرهــا و اندیشــه های گوناگــون 
دربــارۀ مباحــث مختلــف، از جملــه موضوعــات بنیــادی اســت کــه بــرای نخســتین بار رهبــر 
ــن کرســی ها در قالب هــای مختلفــی برگــزار می شــود کــه  ــد. ای ــر آن تأکیــد کردن انقــاب ب

مناســب ترین قالــب بــراي آن، بحــث و مناظــره اســت.

2. کرســی های آزاداندیشــی برخــاف انتظــار، آن گونــه کــه بایــد تحقــق نیافتــه و بــه جایــگاه 
شایســتۀ خــود نرســیده اســت. اصلی تریــن عامــل تحقق نیافتــن ایــن کرســی ها، نبــوِد الگویــی 
راهبــردی مبتنــی بــر آموزه هــای اســامی اســت تــا بــا پیــروی از آن، آســیب ها و چالش هــای 
ــه  موجــود در مســیر تحقــق کرســی های آزاداندیشــی، شناســایی و نتایــج مطلــوب از آن ارائ

گردد.
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3. بــا اذعــان بــه اینکــه مناظــره مناســب ترین قالــب بــرای برپایــی کرســی های آزاداندیشــی 
اســت، بهتریــن الگــو در زمینــۀ برگــزاری مطلــوب ایــن کرســی ها، مناظره هــای منحصربه فــرد 

امــام رضــا )علیه الســام( بــا بــزرگان ادیــان و مذاهــب اســت.

ــد،  ــی کارآم ــری از مؤلفه های ــا بهره گی ــود، ب ــای خ ــا )علیه الســام( در مناظره ه ــام رض 4. ام
گام هایــی مؤثــر بــرای رفــع اختاف هــا و آشکارســاختن نواقــص موجــود در ادیــان تحریف شــده 
و اثبــات حقانیــت اســام برداشــته اســت کــه بــا تبییــن آنهــا می تــوان بــه الگویــی راهبــردی 

بــرای کرســی های آزاداندیشــی دســت یافــت.

5. مؤلفه های مناظره های امام رضا )علیه السام( به دو بخش اصلی تقسیم می شود: 

ــره  ــوع مناظ ــخص بودن موض ــام(: 1. مش ــا )علیه الس ــام رض ــای ام ــرایط مناظره ه ــف( ش ال
ــودن و  ــه روز ب ــره 3. ب ــۀ مناظ ــح جلس ــازماندهی صحی ــت و س ــث، 2. مدیری ــوب بح و چارچ
کارآمــدی موضــوع مناظــره، 4. نظــم منطقــی و ســاماندهی علمــی مباحــث، 5. ارائــه نتیجــه 

مطلــوب، 6. بســتر فرهنگــی مناســب بــرای آزاداندیشــی و مناظــره.

ب( اصــول و روش مناظره هــای امــام رضــا )علیه الســام(: 1. آزادی بیــان و اندیشــه، 2. 
داشــتن ســعۀ صــدر و تحمــل عقایــد و آراي دیگــران، 3. پایبنــدی بــه اصــول و ضوابــط اخاقی 
نظیــر پرهیــز از تعصــب، احتــرام و تکریــم متقابل، رعایــت عدالت و انصــاف، 4. خــودداری از نقد 
شــخصیت افــراد به جــای نقــد اســتدالل، 5. خطــاب تــوأم بــا عقــل و دل و تحریــک وجــدان، 
6. مخاطب شناســی و عمــل بــر مقتضــای فهــم طــرف مناظــره، 7. مســتندگویی و تکیــه بــر 
دالیــل متقــن، 8. توجــه بــه محتــواي پیــام گوینــده، 9. قاطعیــت در عیــن تواضــع، 10. هــدف 

اقنــاع و روشــنگری، نــه تحمیــل و سوء اســتفاده.

بــا  سازگاری نداشــتن  به دلیــل  آزاداندیشــی  کرســی های  آســیب های  مهم تریــن   .6
مؤلفه هــای مناظره هــای امــام رضــا )علیه الســام(  ـ شــرایط، روش هــا و مبانــی ـ بدیــن شــرح 

اســت: 

الــف( آسیب شناســی شــرایط برپایــی کرســی های آزاداندیشــی: 1. التزام نداشــتن بــه 
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محــدودۀ بحــث 2. کلیشــه ای شــدن مباحث و عــدم روزآمدی 3. مدیریت نادرســت کرســی های 
آزاداندیشــی 4. ناکارآمــدی و فقــدان نتیجــه 5. رعایت نکــردن نظــم منطقــی گفتــار، 6. نبــوِد 

بســتر فرهنگــی.

ب( آسیب شناســی روش هــا و مبانــی کرســی های آزاداندیشــی: 1. تحّجــر و جمــود فکــری، 
2. ضیــق صــدر، 3. عــدم احتــرام و تکریــم متقابــل 4. تعصــب بی جــا، 5. افــراط و تفریــط، 6. 
ذکــر نکــردن منبــع و مســتندگویی، 7. تخریــب شــخصیت، 8. تندخویــی، 9. بی توجهــی بــه 

محتــوای پیــام گوینــده.

شــایان ذکــر اســت، چنانچــه مؤلفه هــای مناظره هــای امــام رضــا )علیه الســام( در برپایــی 
کرســی های آزاداندیشــی  بــه کار گرفتــه و رعایــت شــود، چالش هــای بیان شــده رفــع و بســتر 
شــکوفایی و افزایــش بهــره وری کرســی های آزاداندیشــی فراهــم می شــود و بــه دســتیابی ایــن 

کرســی ها بــه جایــگاه شایســتۀ خــود کمــک شــایانی می کنــد.
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