غفوریفر ،محمد؛ حسینی ،علیرضا ( .)1398مؤلفههای گفتمان مبتنی بر
آزاداندیشی در مناظرههای رضوی؛ راهبردی آرمانی برای آسیبشناسی
چالشها و موانع تحقق کرسیهای آزاداندیشی.
فصلنامه علمی  -پژوهشی فرهنگ رضوی.157-190 ،)2( 7 ،

مؤلفههای گفتمان مبتنی بر آزاداندیشی در مناظرههای
رضوی؛ راهبردی آرمانی برای آسیبشناسی چالشها و
موانع تحقق کرسیهای آزاداندیشی

دریافت 1395/10/14 :پذیرش1395/12/27 :
محمد غفوریفر ،1علیرضا حسینی

2

چکیده
کرســیهای آزاداندیشــی بهعنــوان فراینــدی مبتنــی بــر عقالنیــت و بهکارگیــری خردجمعــی در
جهــت تحققبخشــیدن بــه جنبــش نرمافــزاری و توســعة همهجانبــة کشــور ،همــواره مــورد توجــه
بســیاری از اندیشــمندان و متفکــران بــوده و جــزء یکــی از واژگان پربســامد در گفتوگوهــای علمــی و
سیاســی جامعــۀ کنونــی ایــران اســت .تحقــق و شــکوفایی ایــن ایــده بــا چالشهــا و موانــع بســیاری
مواجــه گشــته اســت .عمدهتریــن مانــع بــر سـ ِر را ِه تحقــق ایــن ایــده ،نبــود الگویــی راهبــردی مبتنــی
ی ـ شــیعی اســت تــا بهواســطة آن ،آســیبها شناســایی و چالشهــای موجــود
بــر آموزههــای اســام 
برطــرف گــردد .بــا بررســی آموزههــای اســامی و ســیرة ائمــة معصومیــن (علیهمالســام) مشــخص
میشــود کــه بهتريــن الگــو در زمینــة برگــزاری مطلــوب کرســیهای آزاداندیشــی ،مناظرههــای
منحصربهفــرد امــام رضــا (علیهالســام) بــا بــزرگان ادیــان و مذاهــب اســت .بدینمنظــور ،پژوهــش
روش توصیفــی ـ تحلیلــی و بــا اســتناد بــه کتابهــای تاریخــی و روایــی ســعی دارد بــا
حاضــر بــه ِ
محوریــت مناظرههــای امــام رضــا (علیهالســام) و بررســی و تحلیــل مؤلفههــای آن ،چالشهــای
پیــش روی کرس ـیهای آزاداندیشــی را آسیبشناســی کنــد و زمینــة پویایــی و شــکوفایی هــر چــه
بیشــتر آنهــا را فراهــم آورد.
کلیدواژههــا :کرسـیهای آزاداندیشــی ،الگــوی راهبــردی ،مناظرههــای امــام رضــا (علیهالســام)،
آسیبشناســی ،چالشهــا.
 .1استادیار گروه زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه کوثر بحنورد(نویسنده مسئول)m.ghafourifar 65 @gmail.com :
 .2استادیار گروه زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه کوثر بجنوردalirhosseyni@yahoo.com :
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 .1مقدمه
برگــزاری محافلــی رســمی بــرای بیــان شــفاف ،صریح ،علمــی و مســتند دیدگاههــای مختلف

ـم اجتماعــی ،سیاســی و علمــی كشــور ،بــا عنــوان کرس ـیهای
در خصــوص مقولههــای مهـ ّ

آزاداندیشــی ،از نمونههــای برجســته توجــه بــه آزاداندیشــی در عصــر حاضــر اســت .ایــن ایــده
نخســتینبار مــورد تأکیــد مقــام معظــم رهبــری ،حضــرت آیـتاهلل خامنهای قــرار گرفته اســت.

ایــن کرس ـیها ،بهعنــوان فراینــدی مبتنــی بــر عقالنیــت و بهکارگیــری خــرد جمعــی کــه
ریشــه در عینیتگرایــی ،واقعبینــی ،آزمــون و خطــا و تجربــه دارد و از لــوازم آن ،عــدم تعهــد به

افــکار و اندیشـههای خودســاخته اســت ،در جهــت تحققبخشــیدن بــه جنبــش نرمافــزاری و

توســعة همهجانبــة کشــور ،همــواره مــورد توجــه بســیاری از اندیشــمندان و متفکــران بــوده و
جــز ِء یکــی از واژگان پربســامد در گفتوگوهــای علمــی و سیاســی جامعــۀ کنونــی ایران اســت،
امــا برخــاف انتظــار شــاهد هســتیم کــه طــی ســالهای گذشــته ایــن ایــده نتوانســته اســت

چنانکــه بایــد تحقــق یابــد و جایگاهــی شایســته بیایــد و چهبســا آســیبها و چالشهایــی

را نیــز بههمــراه داشــته اســت.

دالیــل تحققنیافتــن کرســیهای آزاداندیشــی ،در حوزههــای مختلــف و متفــاوت قابــل

طــرح اســت .یکــی از وجــوه عمــدة تحققنیافتــن ایــن کرس ـیها ،نبــود الگویــی راهبــردی

مبتنــی بــر آموزههــای اســامی اســت تــا بــا پیــروی از آن ،آســیبها و چالشهــای موجــود

در مســیر تحقــق کرس ـیهای آزاداندیشــی شناســایی و ایــن کرس ـیها بــه جایــگاه شایســته
خــود دســت یابنــد و نتایــج مطلــوب آنهــا ارائــه شــود.

اصــل آزاداندیشــی و گفتوگــو بــا مخالفــان و پیــروان ادیــان و مذاهــب گوناگــون در اندیشــة

اســامی از عصــر نبــوی شــروع شــد و در عصــر علــوی ادامــه یافت .ســایر ائمــه (علیهمالســام)
همچــون صادقیــن آن را پیــش بردنــد؛ لیکــن اگــر عصــر رضــوی را دورة اوج ترویــج فرهنــگ

گفتمــان مبتنــی بــر آزاداندیشــی بدانیــم ،دور از واقعیــت نیســت .شــاید بهجــرأت بتــوان گفــت
ایشــان اولیــن شــخصیتی اســت کــه بــاب «آزاداندیشــی و گفتوگــو» را در جامعــة اســامی باز
کــرده اســت .امــام رضــا (علیهالســام) گامــی مؤثــر بــرای رفــع اختالفهــا و آشکارســاختن
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نواقــص موجــود در ادیــان تحریفشــده و اثبــات حقانیــت اســام برداشــت .نمــود بــارز ایــن

پدیــده را میتــوان در مناظرههــای امــام (علیهالســام) بــا رهبــران ادیــان مختلــف مشــاهده

کــرد .بنابرایــن ،بــا اذعــان بــه اهمیــت ایــن مناظرههــا ،پژوهــش حاضــر درصــدد اســت تــا
ضمــن واکاوی مؤلفههــای حاکــم بــر گفتمــان مبتنــی بــر آزاداندیشــی در مناظرههــای امــام

رضــا (علیهالســام) بهعنــوان الگویــی اســامی و شــیعی ،بــه آسیبشناســی چالشهــا و

موانــع پیــش روی کرســیهای آزاداندیشــی در عصــر حاضــر بپــردازد و ایــن مناظرههــا را

بهعنــوان بهتريــن الگــو بــرای برگــزاری مطلــوب کرس ـیهای آزادانديشــي در عصــر حاضــر
معرفــی کنــد.

1ـ  1سؤالهای پژوهش
 .1مؤلفههــای گفتمــان مبتنــی بــر آزاداندیشــی در مناظرههــای امــام رضــا (علیهالســام) بــا

بــزرگان ادیــان و مذاهــب کدام اســت؟

 .2آیــا میتــوان از مؤلفههــای مناظرههــای امــام رضــا (علیهالســام) ضابطــه و قاعــدهای

اســتخراج و آنرا بهعنــوان الگویــی راهبــردی مبتنــی بــر آموزههــای اســامی بــرای تبییــن
آســیبها و نقــاط ضعــف کرس ـیهای آزاداندیشــی در عصــر حاضــر معرفــی کــرد؟
1ـ 2فرضی ۀ پژوهش
مناظرههــای امــام رضــا (علیهالســام) الگویــی ایــدهآل بــرای برگــزاری مطلــوب کرسـیهای

آزاداندیشــی در عصــر حاضــر بــوده و بــا بهرهگیــری از ایــن مناظرههــا و مؤلفههــای مطــرح در
آن (شــرایط ،مبانــی و روشهــای حاکــم بــر مناظرههــا) میتــوان چالشهــا و نقــاط ضعــف

عمــدة کرسـیهای آزاداندیشــی را در عصــر حاضــر آسیبشناســی کــرد.
1ـ 3هدف پژوهش

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

160
هــدف ایــن پژوهــش الگوبــرداری از مؤلفههــای حاکــم بــر گفتمــان مبتنــی بــر آزاداندیشــی

در مناظرههــای امــام رضــا (علیهالســام) بــا هــدف آسیبشناســی کرس ـیهای آزاداندیشــی

و چالشهــای پیــش روی آن در عصــر حاضــر اســت تــا در نتیجــۀ آن ،بــه شــکوفایی و توســعة
همهجانبــة کشــور در زمینههــای مختلــف علمــی کمــک شــود.
1ـ 4روش پژوهش
پژوهــش حاضــر ســعی دارد بــه روش توصیفــی ـ تحلیلــی ،مؤلفههــای گفتمــان مبتنــی بــر

آزاداندیشــی در مناظرههــای امــام رضــا (علیهالســام) را بهعنــوان الگویــی راهبــردی بــرای

کرسـیهای آزاداندیشــی بررســی کنــد .اجــرای ایــن پژوهــش مبتنــی بــر مطالعــة کتابخانـهای
منابــع و اســناد و اســتفاده از فنــون اســتنباط و اســتدالل در تحليــل اطالعــات اســت و بــا

بازخوانــی ،بررســی اســناد و پژوهشهــای موجــود ،دادههــای کیفــی بهصــورت توصیفــی و
تحلیلــی طبقهبنــدی و ارائــه شــدهاند.
1ـ 5پیشینۀ پژوهش
دربــارة مناظــرة امــا م رضــا (علیهالســام) بــا متکلمــان و رهبــران ادیــان ،مقالههــای

متعــددی نوشــته شــده اســت .از آن جملــه میتــوان بــه پژوهشهــای زیــر اشــاره کــرد:

«نگاهــی بــه شــیوة مناظــرة امــام رضــا (علیهالســام) بــا بــزرگان ادیــان» (صادقبــان)1388،؛

«تحلیــل گفتمانــی مناظرههــای امــام رضــا (علیهالســام)» (مجیــدی )1392،؛ «امــام رضــا

(علیهالســام) و الگــوی رفتــار ارتباطــی بــا پیــروان ســایر ادیــان و مذاهــب :مســئله پلورالیســم
دینــی هنجــاری در فرهنــگ رضــوی» (گنجــور و بیدهنــدی )1390،و . ...

جســتجو دربــارۀ پیشــینة پژوهــش حاضــر نشــان ميدهــد تاکنــون هيــچ مقالــه يــا كتابــي

دربــارة ارائــه الگویــی راهبــردی بــرای آسیبشناســی کرسـیهای آزاداندیشــی صــورت نگرفتــه
اســت .ایــن پژوهــش کــه در نــوع خــود بدیــع و جدیــد اســت ،میکوشــد تــا بــا بهرهگیــری

از مناظرههــای امــام رضــا (علیهالســام) بــا رهبــران ادیــان و مذاهــب ،از یــک ســو ایــن
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مناظرههــا را تحلیــل و بررســی کنــد و از ســوی دیگــر بــا بهرهگیــری از مؤلفههــای ایــن
مناظرههــا ،الگویــی راهبــردی بــرای کرســیهای آزاداندیشــی ،آســیبها و چالشهــای آن

ارائــه دهــد.

 .2کرسیهای آزاداندیشی
چیستی کرسیهای آزاداندیشی
2ـ1
ِ
« ُکرســی» بهمعنــای تخــت یــا درس تخصصــی یــک اســتاد دانشــگاه اســت .در لغتنامــه

نیــز بهمعنــای رهــا و وارســته آمــده اســت .در اصطــاح اندیشــه نیــز بهمعنــای تفکــر و تأمــل
عنــوان شــده اســت (معیــن /1 :1363 ،ذیــل واژة کرســی) .از نظــر اصطالحــی و مفهومــی نیــز
کرســی آزاداندیشــی بهمعنــای ایجــاد فضایــی بــرای طــرح نظرهــا و اندیشـههای گوناگــون در

فضــای مبتنــی بــر منطــق و بحــث دربــارۀ مباحــث مختلــف و بهنمایــش گذاشــتن تفکــرات

گوناگــون اســت.

راهانــدازی کرســیهای نقــد و نظریهپــردازی و آزاداندیشــی ،از جملــه موضوعــات بنیــادی

و مبنایــی اســت کــه رهبــر انقــاب از همــان ســالهای آغازیــن دهــة هشــتاد ،در پاســخ بــه

نامــة جمعــی از فضــای حــوزة علمیــه قــم بــه آن توجــه کردنــد (آیـتاهلل خامنـهای )1381،و

در مناســبتهای 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.
2ـ 2ضرورت کرسیهای آزاداندیشی در عصر حاضر
ـد اعــای خــود رســیده اســت و هــر روز شــاهد نظریــات و
در عصــر حاضــر تنــوع علــوم بــه حـ ّ

اختراعــات جدیــد هســتیم .دیدگاههــای مختلــف از یــک ســو باطــل میشــود و از ســوی دیگــر

ـص علوم بشــری نیســت
نظریــات جدیــد در شــکل نوعــی عرضــه میشــوند .ایــن موضــوع مختـ ّ
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بلکــه در عرصــة اعتقــادات فلســفه ،جامعهشناســی و ســایر علــوم هــم نظریــات مختلفــی پــا به
عرصــة وجــود میگذارنــد .طبیعــی اســت ،نیــاز بــه بحــث و گفتوگــو و تشــکیل کرسـیهای
آزاداندیشــی اهمیــت بیشــتری دارد تــا صحــت و ســقم نظریــات بــر پایــة اســتدالل و برهــان

اســتوار شــود .بنابرایــن ،مــا در ایــن عصــر نیــاز بیشــتری بــه برپایــی ایــن کرسـیها بهعنــوان
ـی تولیــد علــم و دانــش و شــکوفایی اندیشــه و تفکــر داریــم.
شــاهراه اصلـ ِ

 .3قالبهای کرسی آزاداندیشی
از آنجاكــه متولــي اصلــي طــرح كرسـيهاي آزادانديشــی مقــام معظــم رهبــري بودهانــد ،بــا

مراجعــه بــه ســخنرانيهاي ایشــان ميتــوان قالبهــاي كرســي آزادانديشــي را ذيــل چنــد
عنــوان دســتهبندي كــرد (خبرنامــه دانشــجو:)2 :1390،
 .۱کرسىهاى نظریهپردازى
 .۲کرسىهاى پاسخ به سؤاالت و شبهات
 .۳کرسىهاى نقد و مناظره.
مقــام معظــم رهبــری در ســخنان خــود پیرامــون کرس ـیهای آزاد اندیشــی ،از میــان ســه

قالــب فــوق ،بــر روی قالــب بحــث و مناظــره تأکیــد بیشــتری کردهانــد« :در قالــب مناظرههــاي

قانونمنــد و تــوأم بــا امــكان داوري» (آي ـتاهلل خامن ـهاي)1381،؛ «چندنفــر فقيــه بنشــينند،

چندنفــر حقوقــدان بنشــينند ،چندنفــر فيلســوف بنشــينند ،چندنفــر جامعهشــناس بنشــنند
دربــارة اساسـیترين مســائل ...بــا هــم بحث كننــد( ».همــان1384 :الــف)؛ «مجالــس تخصصى

بحــث انجــام بگيــرد» (همــان1384 :ب)؛ «كرســىنظريهپردازى و مباحثــه تشــکیل بشــود»
(همــان)1386 :؛ «حــرف همدیگــر را نقــد کننــد ،با همدیگــر مجادله کننــد( ».همــان.)1388 :
بــا نظرداشــت ايــن نقلقولهــا ،میتــوان «بحــث و مناظــره» را مناس ـبترين قالــب بــراي

برگــزاري كرســيهاي آزادانديشــي دانســت .بــا توجــه بــه مطالــب فــوق ،پیــش از بررســی
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مؤلفههــای گفتمــان مبتنــی بــر آزاداندیشــی در مناظرههــای امــام رضــا (علیهالســام) بیــان

توضیحاتــی در راســتای تبییــن معنــا و مفهــوم مناظــره و همچنیــن اهــداف آن ،ضــرورت دارد.
4ـ 1چیستی مناظره
معنا و مفهوم مناظره در لغت

ـر یَ ُ
ـر» بهمعنــای نگاهکــردن اســت« .ســعید شــرتونی» در «اقــرب
نظـ ُ
مناظــره از ریشــة «ن ََظـ َ

المــوارد» بیــان م ـیدارد :ایــن کلمــه بهمعنــای «قاربــه» اســت ،بــه معنــای نزدیکشــدن دو

یــا چنــد نفــر و یــا چنــد نفــر بــه یکدیگــر» (شــرتونی ،1993 ،ج.)1316 :2

دهخــدا نیــز دربــارة مناظــره میگویــد« :مناظــره یعنــی در امــرى بــا هــم بحــث و گفتوگــو

كــردن ،فكــر كــردن در حقيقــت و ماهيــت دو چيــز و بــا هــم ســؤال و جــواب كــردن ،بـهكار
رفتــه اســت( .دهخــدا ،1331 ،ج.)117 :46
معنا و مفهوم مناظره در اصطالح
«بســتانی» در «محیــط المحیــط» علــم مناظــره را اینگونــه تعریــف میکنــد« :مناظــره،

علمــی اســت کــه در آن چگونگــی آداب هــر راهــی بــرای اثبــات مطلــوب و نفــی آن و یــا نفــی
دلیــل مطلــوب در برابــر خصــم شــناخته میشــود و موضــوع آن بحــث اســت .مناظــره در

ـاح اهــل علــم دربــارۀ نظــر دو طــرف در نســبت بیــن دو شــئ بــرای اظهــار رأی درســت
اصطـ ِ

نیــز بــه کار م ـیرود( ».بســتانی.)901 :1987 ،

مناظــره عبــارت اســت از گفتوگــوی طرفینــی رو در رو و بهمیــانآوردن هــر آنچــه بــه آن

معتقــد اســت (راغــب اصفهانــی1418 ،ق.)816 :

بــا توجــه بــه ایــن تعریفهــا میتــوان بیــان داشــت ،مناظــره ،مکالمــه و گفتوگویــی

دوطرفــه اســت کــه هــر یــک بــا اســتدالل و ارائــه براهیــن ،ســعی میکننــد برتــری و فضیلــت
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خویــش را بــر دیگــری بــه اثبــات برســانند.
4ـ 2موضوع و هدف مناظره
مناظــره یکــی از انــواع ادبــی اســت کــه بــر اســاس گفتوگــو بیــن دو طــرف یــا بیشــتر،

دربــارة موضوعــی شــکل میگیــرد کــه در آن هــر یــک از طرفیــن ،مطالــب و دالیلــی را بــراي

اثبــات مدعــاي خــود بیــان میکنــد .موضــوع مناظــره ممکــن اســت مســائل علمــی ،عقیدتــی،

اخالقــی ،اجتماعــی و ...باشــد.

هــدف اصلــی مناظرههــاي رســمی ،رســیدن بــه حقیقــت یــک امــر اســت؛ بــر خــاف

مجادلههــا کــه هــدف از آنهــا ،اســکات خصــم و غلبــه بــر اوســت( .حجتــی.)547 :1387 ،
خواجــه نصیــر طوســی نیــز در ایــن بــاره میگویــد :مناظــره میــان دو صاحــب رأی متقابــل

اســت کــه هــر یــک متکفــل بیــان رأی خــود اســت ،بهشــرط آنکــه هــر دو بُعــد از وضــوح،

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

مناظــره اهــداف دیگــری نیــز همچــون آمــوزش ،تقویــت ذهــن و حافظــه ،افزایــش مهــارت

ســخنوری و ...دارد (ر.ک :عصیــری65 :1389 ،ـ.)70

 .5مناظرههای امام رضا (علیهالسالم)؛ الگویی راهبردی برای کرسیهای آزاداندیشی
مهــم فکــری و فرهنگــی عصــر رضــوی را میتــوان آزاداندیشــی
یکــی از پارادایمهــای
ّ

دانســت .حضــور عالمــان غیرمســلمان و بــروز اندیش ـههای گوناگــون در قالــب مباحثههــا و
مهــم ایــن پدیــده اســت.
مناظرههــای آزادانــه ،از لــوازم
ّ

امــام رضــا (علیهالســام) اســتقالل فکــری و رشــد اندیشــه و بهکارانداختــن قــدرت را

فینفســه ارزش میدانــد .ایشــان ،گرایــش مــردم بــه پرســش ،تحقیــق و انتخــاب آگاهانــه
را بســیار تمجیــد میکننــد و میفرماینــد« :هــر فــردی در اندیشــه آزاد اســت و در اصــل
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اندیشــه تحمیلــی نیســت» .شــاید بهجــرأت بتــوان گفــت کــه امــام رضــا (علیهالســام) اولیــن

شــخصیتی اســت کــه بــاب «آزاداندیشــی و گفتوگــو» را در جامعــۀ اســامی بــاز کــرد .نمــود
بــارز ایــن پدیــده را ـ کــه از شــاخصترین مســائل زندگانــی علمــی و سیاســی امــام اســت ـ

میتــوان در مناظرههــای حضــرت بــا رهبــران ادیــان مختلــف مشــاهده کــرد.

ایشــان در مناظرههــای خــود بــا بهرهگیــری از مؤلفههایــی کارآمــد ،گامــی مؤثــر بــرای

رفــع اختالفهــا و آشــکار ســاختن نواقــص موجــود در ادیــان تحریــف شــده و اثبــات حقانیــت
اســام برداشــته اســت کــه بــا تبییــن ایــن مؤلفههــا میتــوان بــه الگویــی راهبــردی بــرای

کرســیهای آزاد اندیشــی دســت یافــت.

 .6مؤلفههای مناظرهها
6ـ 1شرایط مناظرههای امام رضا (علیهالسالم)
پيــش از پرداختــن بــه مبانــی و اصــول مناظرههــای امــام رضــا (علیهالســام) بايــد بــه چنــد

شــرط حاکــم بــر فراينــد مناظرههــاي آن حضــرت توجــه كــرد زیــرا روش مناظــرة علمــي
مســتلزم درنظرگرفتــن شــرایطی خــاص اســت .بــا مطالعــه و بررســی مناظرههــای امــام رضــا

(علیهالســام) میتــوان شــرایط خاصــی را بهعنــوان شــرایط یــک مناظــرة علمــی و کارآمــد،
اســتخراج کــرد:

6ـ1ـ 1شناخت موضوع و محور مناظره

امــام رضــا (علیهالســام) در جريــان مناظرههــا و برخوردهــای خويــش بــا دانشــمندان ســاير

مذاهــب بــه ايــن مســئله اعتقــاد داشــتند کــه هــر يــک از دو طــرف بحــث بایــد نســبت بــه
تفکــری کــه درصــدد اثبــات يــا نفــی آن هســتند ،شــناخت کافــی داشــته باشــند زیــرا از

ديــدگاه ايشــان ناآگاهــی از آن فکــر و جزئياتــش ،گفتوگــو را بــه دشــنام و ناســزاگويیهای
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بیجهــت و نيــز جــدل و مغالطــات جدلــی تبديــل میکنــد کــه وســيله و پوششــی اســت

بــرای جبــران ضعــف دفــاع طرفيــن بحــث .در حالــی کــه اگــر آنــان نســبت بــه موضــوع بحــث
شــناخت و آگاهــی داشــته باشــند ،بهخوبــی میداننــد چگونــه بحــث را آغــاز کننــد و در آن

وارد شــوند و چگونــه بــا روش ـنبينی و آرامــش فکــری و اســتدالل قــوی ،متانــت کالم و نيــز
تکيــه بــر داليــل متقــن ،آن را بــه پايــان برســانند.

اســتداللهای حضــرت رضــا (علیهالســام) در ايــن زمينــه تکيــه بــر کالم الهــی اســت:
ـات اللَّــ ِه ب ِ َغيـ ِر سـ ْل َط ٍ َ
ـون فِــي آيَـ ِ
آمنُــوا
ـد اهلل ِ َو ِعنـ َ
ـر َم ْقتًــا ِعنـ َ
ـن يُ َجا ِدلُـ َ
ـد ال َّ ِذيـ َ
«ال َّ ِذيـ َ
ـن َ
ْ ُ
ان أتَا ُهـ ْ
ـم َكبُـ َ

َك َذلِـ َ
ـع اهللُ َع َلــى ُك ِّل قَ ْلـ ِ
ـب ُمتَ َكبِّ ـ ٍر َجبّــا ٍر( ».آنــان کــه در آیــات خــدا بیهیــچ حجــت
ـك يَ ْطبَـ ُ

و برهــان بــه جــدال و انــکار برمیخیزنــد ایــن کار ،ســخت خــدا (و رســول) و اهــل ایمــان را

بــه خشــم و غضــب آرد .بلــی ایــن گونــه خــدا بــر دل هــر متکبــر خودکامـهای مهــر (شــقاوت)
میزنــد (کــه بــا ســعادت خــود دشــمن میشــود)( .غافــر)35/
6ـ1ـ 2مدیریت و سازماندهی صحیح جلسه مناظره

یکــی از مهمتریــن شــرایطی کــه در مناظرههــای امــام رضــا (علیهالســام) بهچشــم

میخــورد ،مدیریــت جلســه توســط مأمــون بــرای جلوگیــری از بــروز هــر گونــه اشــکال در

رونــد برگــزاری مطلــوب جلســة مناظــره بــوده اســت .بهعنــوان نمونــه ،هنگامــی کــه در حيــن
یمانَ ،کــم َهــذا
«وی َلــک یَــا ُس ـ ِل ُ
مناظــره ،ســليمان تناقضگويــي مينمــود ،مأمــون میگویــدَ :
ـط َوالتَــر ّد ُد؟ ا ِ َ
ال َغلـ ُ
ـر ِد( ».واي بــر
قطــع َهــذا َو ُخــذ فِــی غَیـرِه ،إِذ لَسـ َ
ـوى َعلــى غَیــر َهــذا الـ َّ
ـت تَقـ َ
تــو ســليمان! چقــدر ايــن حــرف غلــط را تکــرار ميکنــي؟ ايــن ســخن را قطــع کــن و بــه
ســراغ چيــز ديگــري بــرو!) (ابــن بابویــه1404 ،ق ،ج .)380 :1
6ـ1ـ 3بهروز بودن و کارآمدی موضوع مناظره

ـان مســلمان و غيــر مســلمان در
نگاهــي بــه مناظرههــاي امــام رضــا (علیهالســام) بــا مخالفـ ِ

دورة واليتعهــدي ،ايــن مطلــب را روشــن ميكنــد كــه بنــا بــه اقتضــاي جايــگاه واليتعهــدي و
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نيــز شــرايط اجتماعــي و سياســي آن دوران ،شــاخصة دفــاع از اســام در مقابل مكاتــب ،مذاهب

و فرقههــای انحرافــي و التقاطــي بســيار پررنــگ بــوده اســت (درخشــه )189 :1391،زیــرا يکــي
از مســائلی کــه امــام (علیهالســام) در دوران خويــش بــا آن مواجــه گرديــد ،بــروز شــبهات

دینــی و مباحــث کالمــي بــود کــه از ناحيــة جريانــات گوناگــون فکــري به ســرعت فراگير شــد

و موجــب گرديــد ،در هــر زمينــه اختالفنظــر ايجــاد شــود .در برابــر ايــن گروههــا و مکاتــب،

امــام رضــا (علیهالســام) ميکوشــيد تــا در مناظرههــا بــا رهبــران ایــن فرقههــا موضــع خــود

را در برابــر ایــن مســائل بيــان فرمايــد( .عطــاردي1406 ،ق ،ج371-370 :1؛ جعفريــان:1383،
.)450

6ـ1ـ 4نظم منطقی و ساماندهی علمی مباحث

تنظيــم و ارتبــاط معنايــي الفــاظ گفتــار ،از جملــه شــاخصهای اجتنابناپذيــر ســخن مفيــد

و جه ـتدار در مناظــرة علمــي اســت .از اي ـنرو ،مجموعــة يــك بحــث اساســي بايــد چنــان

عنــوان ،دســتهبندي ،تحليــل و جمعبنــدي و پايــان مناســبی داشــته باشــد كــه هــر دو طــرف
مناظــره بهخوبــی آن را بفهمنــد و درک کننــد.

امــام رضــا (علیهالســام) در مناظرههــا ،بــا تکيــة بــر ســير منطقــی مباحــث ،ســخن را بــه

گون ـهای تنظيــم میفرمــود تــا هــر گونــه ابهامــی را در ايــن زمينــه برطــرفســازد و طــرف
مقابــل ،حقيقــت را بــه طــور کامــل دريابــد.

بــه عنــوان نمونــه ،امــام (علیهالســام) در پاســخ بــه اوليــن پرســش عمــران صابئــی دربــارة

نخســتين موجــود ،فرمــود« :ســؤال کــردی ،اينــک پاســخ آن را دريــاب! امــا خداونــد يگانــه ،از

ازل بیهمتــا بــود ،موجــودی اســت کــه همــراه او هيــچ چيــزی نبــوده اســت .بیآنکــه حــدود و

اعــراض بــه ســاحت او راه يافتــه باشــد و همــواره چنيــن اســت .او ســیر مخلوقــات را بــه شــکل
بیســابقه ابــداع و اعــراض مختلــف و حــدود گوناگــون آفريــد .آفرينــش بديــع را نــه در ظــرف
چيــزی بــه داشــت و نــه درون چيــزی کــه مخلــوق او نباشــد محــدود ســاخت .نــه بــا چيــزی

برابــر ســاخت نــه بــا چيــزی مشــابه قــرار داد .ســپس ،خداونــد ســبحان مخلوقــات را بســيار
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متنــوع آفريــد :خالــص ،غيرخالــص و مختلــف ،دارای همســازی و وحــدت و دارای رنگهــا،

مزههــا و طعمهــا و نظایــر آن .ايــن آفرينــش ،نــه دليــل نيــاز خداونــدی بــه مخلــوق بــود و نــه
بــرای کســب مرتبـهای کــه خداونــد بــه منظــور دسـتيافتن بــه آن محتــاج خلقــت کائنــات

باشــد .همچنانکــه در جريــان خلقــت ،ذات مقدســش نــه افزايشــی 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 میخواســت آنچــه را کــه آفريــده

از روی نيــاز خلــق کنــد؛ در ايــن صــورت ،بايــد تنهــا چيــزی را میآفريــد کــه بهوســيلة آن
بــرای رفــع نيــازش مــدد بگيــرد .در ايــن صــورت نيــز شايســته بــود کــه خداونــد چنديــن برابر
مخلوقاتــی کــه آفريــده اســت پديــد آورد؛ زيــرا هــر انــدازه موجــودی از کمک بيشــتر برخــوردار

باشــد ،نيرومندتــر میشــود .ای عمــران! احتيــاج بــرای خداونــد قابــل تصــور نيســت؛ زيــرا اگــر
پديــدآوردن مخلوقــات بهمنظــور رفــع احتيــاج صــورت گيــرد ،هــر يــک از آنهــا بهنوبــة خــود
ســبب مطرحشــدن احتياجــی ديگــر خواهــد بــود .بدينجهــت اســت کــه میگوييــم :خداونــد

متعــال مخلوقــات را از روی احتيــاج نيافريــد بلکــه احتيــاج را در قلمــر ِو مخلوقــات پديــدار

ســاخته اســت تــا از ناحيــة برخــی از آنهــا بــه جانــب بعضــی ديگــر منتقــل شــود و گروهــی از
مخلوقــات را بــر گــروه ديگــر ترجيــح داده اســت بیآنکــه نيازمنــد آنچــه برتــر نهــاده باشــد

يــا بــا آنچــه کــه فروتــر ســاخته ،خصومــت ورزد .آری ،او بديــن ترتيــب موجــودات را آفريــده
اســت( ».مجلســی1403 ،ق ،ج.)310 :10
6ـ1ـ  5ارائه نتیجة مطلوب

رونــد اجرایــی مناظرههــای امــام رضــا (علیهالســام) بهگونــهای پیــش مــیرود کــه در

نهایــت ،گفتوگوهــا و مباحــث مطــرح شــده در آن منجــر بــه ارائــة یــک نتیجــة مطلــوب،
کارآمــد و هدفمنــد بــرای مخاطبانــش میشــود.

مناظرههــای امــام رضــا (علیهالســام) بــا متکلمــان و رهبــران ادیــان مختلــف ســبب اقنــاع

ـیع گردیــد و بــه آنــان ثابــت کردنــد کــه بــه بن
و ســکوت آنــان در برابــر اندیشــة اســامی و تشـ ّ
بســت رســيده و نميتواننــد ســعادت بشــر را تأميــن کننــد .برخــی از رهبــران ادیــان مختلــف
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بــه ضعــف خــود اذعــان کردنــد و برخــی دیگــر مســلمان شــدند .عمــران صابئــی ،مناظرههــای
طوالنــی بــا حضــرت رضــا (علیهالســام) دارد .نوفلــی میگویــد کــه ســؤال و جــواب بیــن امــام

رضــا (علیهالســام) و عمــران صابئــی طوالنــی شــد و حضــرت او را در بیشــتر مســائل مجــاب
ـت،
کــرد تــا بــه آنجــا رســید کــه عمــران صابئــی گفــت« :یَــا َســی ِدی أَش ـ َه ُد أَن َّـ ُه َک َمــا َو َصفـ َ
ـن ب َقیــت لِــی ،مسـ َ
دت( ».ای آقــای مــن! شــهادت میدهــم تــو
ـامِ :ســل َع َّمــا أَ َر َ
ـألَةٌ .األمـ ُ
َو ِلکـ َّ َ
َ
چنــان هســتی کــه وصــف کــردی؛ ولــی یــک مســئله باقــی مانــده اســت .امــام فرمــود :هــر

چــه میخواهــی بپــرس!) (طبرســی،1966،ج419 :2ـ .)420مســئله بعــدی و آخریــن مســئله
ـران ،قَـ َ
ـال نَعــم
را پرســید و حضــرت بهخوبــی پاســخ وی را داد .آن گاه گفــت« :أَفَ َهمـ َ
ـت یَــا عمـ َ
ـوث
الم ُبعـ َ
ـتَ .وأَشـ َه َد أَ َّن اهللَ َع َلــی َمــا َو َصفتَــه َو َوحدتَــهَ ،وأَ َّن ُم َح َّمــدا ً َعبـ َ
یَــا َســی ِدی ،قَــد فَ َهمـ ُ
ـده َ
ـر َسـ ِ
ـاجدا ً ن َ َحــو ال ِقب َلــة َوأَ َســلم( ».آقــای مــن! فهمیــدم و شــهادت
الحـ ِّ
بِال ُهـ َ
ـدی َو ِدیــنِ َ
ـق .ثُـ َّ
ـم َخـ َّ
میدهــم کــه خداونــد همانگونــه اســت کــه شــما بــه یگانگــی توصیفــش کــردی و محمــد
(صلیاهللعلیهوآلــه) بنــدهای برانگیختــه بــرای هدایــت بشــر اســت .آنــگاه رو بــه قبلــه بــه
ســجده افتــاد و اســام آورد( ).همــان421:ـ.)422

6ـ1ـ 6بستر فرهنگی مناسب برای آزاداندیشی و مناظره

در عصــر عباســی بهویــژه در زمــان هــارون و مأمــون ،بــا تأســیس مراکــزی بــا عنــوان «بیــت

الحکمــه» صنعــت ترجمــه بهصــورت گســترده رونــق یافــت و کتابهــای علمــي مختلــف

ـ از اندیشــههای گوناگــون يونــان گرفتــه تــا مصــر و از هنــد تــا ايــران و روم ـ بــه زبــان

عربــي ترجمــه شــد (قيومــي .)29 :1373،از رهگــذر آشــنایی مســلمانان بــا ادیــان مختلــف
و ترجمــة آثــار آنــان در دورة عباســي ،فضــای آزاداندیشــی جامعــة عباســی را فــرا گرفــت
(ســبحاني1411،ق ،ج.)41 :1

در زمــان حکومــت مأمــون ،فضــاي فرهنگــی و سیاســی حاکــم بــر جامعــة اســامي موجــب

طــرح آراء و نظرهــای مختلــف و همچنیــن پرسـشها و شــبهههای عدیــده از ســوي گروههــاي

ـیع را ایجاب
گوناگــون شــد .پیدایــش ایــن وضعیــت ،پاســخگویی و دفــاع از کیــان اســام و تشـ ّ
میکــرد .طبيعت ـاً نقــش امــام رضــا (علیهالســام) در مواجهــه بــا ايــن امــواج فکــري ،بســيار
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خطيــر و حســاس بــود زیــرا ایشــان بایــد بــه تبییــن و تحلیــل نظرهــای انحرافــی و دفــع ایــن
شــبههها میپرداختنــد.

6ـ 2اصول و روش مناظرههای علمی امام رضا (علیهالسالم)
امــام رضــا (علیهالســام) در مناظرههایــش بــه صــورت نظاممنــد و ســازمانیافته از روشهــا

و مبانــی مختلفــی بهــره میگرفــت کــه از مهمتریــن آنهــا میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره

کر د :

6ـ2ـ 1آزادی بیان و اندیشه

یکــی از ویژگیهــای برجســته و ارزشــمند امــام رضــا (علیهالســام) اهتمــام بــه آزادی بیــان

و اندیشــه اســت .ایشــان بــرای طــرف مناظرهکننــده حــقّ برخــورداری از آزادی بیــان و اندیشــه

قایــل بــود و او را از چنیــن حقــی منــع نمیکــرد.

آن حضــرت در مناظــره بــا ســلیمان مــروزی ،چنــان وی را مجــاب فرمــود کــه ســلیمان

پنجبــار ،سرگشــته و حیــران گردیــد و نتوانســت پاســخی ارائــه دهــد .خطاهــا و اشــتباهات
وی بــه انــدازهای بــود کــه مأمــون و حاضــران را بــه خنــده واداشــت .از جملــة اشــتباهات

ســلیمان ایــن بــود کــه بــا وجــود شــنیدن پاسـخهای قانعکننــدۀ امــام ،ســخن خــود را تکــرار

میکــرد .حضــرت دوبــاره ایــن نکتــه را بــه وی متذکــر میشــدند و نــه تنهــا شــخص امــام

بلکــه مأمــون عباســی نیــز بــه تناقضگویــی او تصریــح میکــرد .ســلیمان تــا پایــان بحــث
از تناقضگویــی دســت نکشــید و بــا اســتفاده از مغالطههــای جدلــی بــه مطالــب پیشــین
میپرداخــت (مجلســی1403 ،ق ،ج ،)332 :10امــا امــام بــا وجــود ایــن همــه تناقضگویــی،

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

بــرای تأییــد ایــن ویژگــی در مناظرههــای امــام رضــا (علیهالســام) یــک نمونــه دیگــر نیــز
ارائــه میشــود :آن حضــرت بــه جاثلیــق ،پیشــوای بــزرگ مســیحیان فرمــود« :یــا جاثَلیــقُ !
َس ْ
ــدا لَــک» (ای جاثلیــق! از آنچــه برایــت ظاهــر میشــود (آنچــه میخواهــی)
ــل َع َّمــا ب َ َ
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بپــرس) .ايــن امــر بيانگــر آن اســت کــه حضــرت آن قــدر بــه خودشــان مطمئــن بودنــد کــه

هــر ســؤالي ميکردنــد ،قــادر بــه پاســخگويي بــود و اينکــه اســام دينــي اســت که پاســخگوي
همــۀ نيازهــاي بشــري و منبــع همــة علــوم ،از اينجــا سرچشــمه ميگيــرد .حتــي موقعــي

کــه مناظــره بــا همــۀ علمــا را بــه پايــان ميرســاند ،رو بــه رؤســاي اديــان ميکنــد و بــه آنهــا
ميفرمايــد« :اي قــوم ،اگــر در ميــان شــما کســي مخالــف اســام اســت و ســؤالي دارد ،هــر

ســؤالي را کــه ميخواهــد بــدون هيــچ خجالتــي مطــرح کنــد (ابنبابویــه1404 ،ق ،ج154 :1ـ

.)168

6ـ2ـ 2داشتن سعة صدر و تحمل عقايد و آراي ديگران

يکــي ديگــر از روشهــا و اصولــي کــه ميتــوان از رونــد مناظرههــای امــام رضــا (علیهالســام)

بــه دســت آورد ،داشــتن ســعة صــدر و تحمــل نظرهــای ديگــران اســت .اگــر امــام در طــول

مناظــره بــا نظــر مخالفــی مواجــه میشــد نهتنهــا بــا آن نظــر مخالــف نمیکــرد ،بلکــه از

افــکار مخالــف نیــز اســتقبال میکــرد .ایشــان در موقعيتهــاي زيــادي بــا کمــال رضايتمنــدي

ميپذيــرد کــه ديگــران هــم حــق دارنــد آزادانــه فکــر کننــد و هرچــه خواســتند ،بگوينــد و

ايــن را گامــي مثبــت و مقدماتــي در ايجــاد ارتبــاط و گفتوگــو بــا افــراد ديگــر ميدانســتند

چــون عــدم تحمــل آرا و عقايــد ديگــران نهتنهــا ســبب گفتوگــو نميشــود؛ بلکــه ســبب
دوري و بدبينــي بــه يکديگــر نيــز ميشــود .در مناظــره بيــن آن حضــرت و جاثليــق ،جاثليــق
زمانــی کــه بــا اســتدالل امــام مواجــه ميشــود کــه میفرمایــد :مــا بــه خــدا معتقديــم و بــه

عيســايي کــه معتقــد بــه نبــوت محمــد بــود و مــا چيــزي عليــه عيســي نداريــم مگــر ضعــف و
ـی
کمـ ِ
ـي روزه و نمــاز او .در ايــن جــا جاثليــق بــا شــنيدن اينهــا فريــاد زدَ :واهلل ِ إِنَّــا لَنُؤ ِمـ ُ
ـن ب ِ ِعیسـ َ

ــن ب ِ ُم َح َّم ٍ
ــم َع َلــی ِعیســا ُکم َشــیئ ًا إ َِّل
آم َ
(علیهالســام) الَّــذی َ
ــد (صلیاهللعلیهوآلــه )و َمــا نَن ِق ُ
َ
ـت إ َِّل أنَّـ َ
لمـ َ
ـک
فسـ ُ
ـر َک َو مــا ُکنـ ُ
ـک َو َض َّعفـ َ
ـدت َواهلل ِ ِع َ
َضع َف ـ ُه َو قِلَّ ـ َه ِصیا ِم ـ ِه َو َص َلتِـ ِه أ َ
ـت أمـ َ
ـم أَهــلِ اإلِســا ِم» (بــه خــدا دانــش و علــم خــود را فاســد کــردي و امــورت ضعيــف شــد.
أع َلـ ُ
مــا فکــر میکردیــم تــو عالمتريــن اهــل اســام هســتي ).امــام (علیهالســام) بــه آرامــي بــا او

روبـهرو شــد و بــا توجــه بــه خــدا انگاشــتن عيســي مســيح توســط مســيحيان ،بــه وی پاســخ
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داد (طبرســي ،1338 ،ج.)413 :2

6ـ2ـ 3پایبندی به اصول و ضوابط اخالقی

الف) پرهیز از تعصب
حضــرت در برخــورد بــا پیــروان ادیــان دیگــر ،هرگــز متعصبانــه عمــل نمیکردنــد؛ بلکــه اگــر

طــرف مقابــل ایشــان قــرآن و پیامبــر (صلیاهللعلیهوآلـه )را قبــول نداشــت ،بــه دور از هرگونــه
تعصــب ،همــان کتابــی را کــه او بــدان بــاور داشــت ،مبنــای مناظــره قــرارمـیداد و حجــت و

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

بــرای نمونــه ،پــس از آنکــه مأمــون جلســۀ مناظــره را مهیــا کــرد ،جاثلیــق بــه مأمــون گفــت:
َ
ـاب أَنَــا ُم َ
ـره َونَبِــی َ
ـاج َرج ـ ً
ـی ب ِ ِکتـ ٍ
ـن ب ِـ ِه
المؤ ِمنیــن َکیـ َ
ا یُ َحـ ُّ
ـف أُ َحـ ُّ
الأُو ِمـ َ
ـر ُ
ـاج َعلـ َّ
نکـ ُ
«یَــا أمیـ َ
ِنجیلِـ َ َ
ـت َعلیـ َ
ـر بِــه قَـ َ
فَ َقـ َ
ـک بِإ ِ
ـق َو َهــل
صرانِــی فَ ـإِن اِحتَ َججـ ُ
الجاثلِیـ ُ
ـال ِّ
ـال َ
ـک أتَ َقـ ُّ
الر َضــا(ع) یَان َ َ
َ
ِنجیـ ُ
ـق بِــه اإل ِ
ـر بِــه َع َلــی َرغــم أَن َفــی» (ای امیرالمؤمنیــن!
أَقـ َ
ـد ُر َع َلــی َدفـ ِع َمان َ َطـ َ
ـل نَعــم َواهلل أقَـ ُّ
مــن چگونــه بــا کســی مناظــره کنــم کــه از کتابــی دلیــل مـیآورد کــه ما منکــر آن هســتیم و
از پیامبــری ســخن میگویــد کــه مــن بــه وی ایمــان نــدارم؟ امــام فرمودنــد :ای نصرانــی! اگــر

بــرای تــو از انجیــل دلیــل و حجــت بیــاورم میپذیــری؟ جاثلیــق گفــت :آیــا قــادرم ،آن چیــزی
را کــه انجیــل بیــان داشــته ،نپذیــرم؟ بلــه ،بــه خــدا ســوگند اقــرار میکنــم اگــر چــه علیــه من
باشــد) (طبرســی ،1386،ج.)404 :2
ب) احترام و تکریم متقابل
تکريــم و احتــرام متقابــل امــام (علیهالســام) نســبت بــه طــرف مناظــره نيــز يکــي ديگــر از

روشهــاي آن حضــرت بــوده اســت .ایشــان در هیــچ یــک از مناظرههــا و مباحــث بــه کســی

توهیــن نمیکــرد و بــر احتــرام بــه ديگــران و پرهيــز از کاربــرد الفــاظ زشــت و ناپســند تأکيــد
داشــت و ميکوشــيد بــا پایهریــزی یــک ســیرة اخالقــی در گفتوگوهــا ،فضــاي دوســتي را
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حاکــم کنــد.
بهعنــوان نمونــه ،امــام رضــا (علیهالســام) هيــچگاه در هنــگام مناظــره طــرف مقابــل را

تحقيــر نميکــرد و حتــي اگــر اطرافيــان ،طــرف مناظــره را مــورد تمســخر و اســتهزا قــرار
میدادنــد ،آنهــا را بــه ماليمــت دعــوت مينمــود؛ چنانکــه در مناظــرة امــام و ســليمان

مــروزي رخ نمــود .آنــگاه کــه تمــام راههــاي جــواب را بــر ســليمان بســت و ســليمان شــروع بــه
تناقضگويــي کــرد ،همــة حاضــران در جلســه بــه ســليمان خنديدنــد؛ امــا امــام رو بــه مــردم

کــرد و از آنــان خواســت نســبت بــه ســليمان ماليمــت بهخــرج دهنــد و پــس از آن ،گفتوگــو
را ادامــه داد (طبرســی ،1386 ،ج.)401 :2

همچنيــن آن حضــرت در مناظــره ،هيـچگاه قصــد محکومکــردن و ســرزنش طــرف مقابــل را
نداشــت ،بلکــه هدفــش صرفـاً تعليــم و آمــوزش بــود .از ايـنرو ،در مناظــره بــا عمــران گهــگاه
ـت؟» (آيــا مطلــب را فهميــدي) .او نیــز میگفــت« :ن َ َعــم یَــا سِ ــیدِی،
بــه او میفرمودنــد« :أَ َف َهمـ َ
ِزدنِــی» (بلــه فهميــدم ،توضيــح بيشــتري بدهيــد) (همــان.)452 :
ج) رعایت عدالت و انصاف
امــام رضــا (علیهالســام) همــواره در مناظرههــا بــر لــزوم رعايــت عدالــت در گفتــار و بــه

عبارتــي منطــق صــواب کــه از طریــق عرضــة اندیشـههای دیگــری و پذیــرش نقدهــای وارد بــر
آن محقــق میشــود ،تأکیــد بســیار داشــت بهگون ـهای کــه پيــش از آغــاز مناظــره ،از طــرف

مناظــرة خــود ميخواســت كــه بــه عدالــت و انصــاف در بحــث توجــه داشــته باشــد .بــراي

مثــال ،امــام (علیهالســام) در پاســخ بــه در خواســت عمــران صابئــی بــراي پرســش از امــام
ـر ُان َو َع َلیـ َ
الخ َطـ َ
ـک بِالنَّ َص َفـ ِة َوإیّـ َ
ـور» (ســؤال
ـاک َو َ
ـل َ
والجـ َ
(علیهالســام) فرمــودَ :
«ســئل یَــا ِعمـ َ

كــن؛ ولــی انصــاف را در بحــث از دســت مــده و از ســخن باطــل و فاســد و منحــرف از حــق
بپرهیــز) (همــان).

6ـ2ـ 4خود داری از نقد شخصیت افراد به جای نقد استدالل
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از جملــه اصــول برجســته در مناظرههــای امــام رضــا (علیهالســام) پرهیــز از نقــد شــخصیت

طــرف مقابــل اســت .ایشــان در هیچ جــای مناظــره مخاطبــان را بــه دروغگویــی و مغالطهکاری
متهــم نمیکنــد ،بلکــه در همــۀ مــوارد نقــاط اشــتباه و انحــراف آنــان را متذکــر میشــود .در
حقیقــت ،از نقــد شــخصیت افــراد خــودداری و تنهــا اســتداللهای آنــان را نقــد میکــرد .در

مقابــل ،افــرادی نظیــر جاثلیــق از تنهــا فرصتــی کــه بــرای نقد شــخصیت امــام پیــدا میکردند

اســتفاده و حضــرت را بــه جهــل و ناتوانــی علمــی متهــم میکردنــد (ابنبابویــه1404 ،ق ،ج:1

.)385

6ـ2ـ 5خطاب توأم به عقل و دل و تحريك وجدان

امــام رضــا (علیهالســام) بــراي تأثيــر هــر چــه بيشــتر ســخن در طــرف مقابــل خــود و

رســيدن بــه درک همدالنــه بــا او ،همــواره مطالــب را نرم ،ماليــم و در قالبــي موزون مطــرح و از

معانــي و مفاهيــم تنــد ،رنـجآور و ناراحــت كننــده خــودداري ميکــرد .مهمتــر اينكــه ،ســخن
نــرم و ماليــم ايشــان همــراه بــا ادب و اخــاق بــود كــه خــود جنبــة ســازنده و تربيتــي داشــت.

در مناظرههــاي ايشــان ،آنچــه جلــوة ايــن مهــم را نشــان ميدهــد ،تمايــل مخاطــب بــراي

ادامــة بحــث اســت .بهوضــوح ميتــوان در مناظرههــاي امــام رضــا (علیهالســام) شــاهد

بــود كــه صحبتهــاي ايشــان چنــان در مخاطــب تأثيــر ميگذاشــت كــه وقتــي آن حضــرت،

صحبتهايــش را پايــان مــيداد ،مخاطــب مشــتاقانه بــه شــنيدن مطالــب بيشــتر اصــرار

ميکــرد .ســليمان مــروزي كــه يكــي از مناظرهكننــدگان بــا امــام بــود ،پــس از شــنیدن
پاســخ امــام (علیهالســام) در مــورد بــداء ،مشــتاقانه از ایشــان خواســت تــا دربــارة آن توضیــح

بيشــتری بدهــد( .ابنبابویــه ،1373 ،ج.)159 :1

6ـ2ـ 6مخاطبشناسی و عمل بر مقتضای فهم طرف مناظره

در احادیــث دینــی بیــان شــده اســت کــه وظیفــة انبیــا و امامــان معصــوم (علیهمالســام)

ایــن اســت کــه در گفتوگــو بــا مــردم ،بــر اســاس اســتعداد عقلــی آنهــا ســخن بگوینــد ،تــا

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

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

175

مــردم ســخن آنــان را درک کننــد.
امــام رضــا (علیهالســام) نیــز همــواره ایــن اصــل را در مناظرههــای خــود بــا رهبــران ادیــان

مختلــف رعایــت میکــرد .ایشــان هميشــه در مناظرههــا و برخوردهــاي خویــش متوجــه طرف

مقابــل بــود و بــر اســاس آن عمــل ميکــرد .بهعنــوان نمونــه ،در برخــورد بــا علمــاي اديــان

ديگــر ،يــا از روش عقلــي و اســتداللي بهــره میگرفــت و يــا از روش نقــل؛ يعنــي ارجــاع بــه
کتابهــای مقــدس خودشــان و اقــوال بــزرگان آنهــا .امــا در مناظــره بــا متکلمــان اســامي،

عــاوه بــر توسلجســتن بــه اســتدالل عقلــي ،از آيــات قــرآن و اقــوال تاريخــي بهــره میگرفت؛
بهطــوري کــه در مناظــرة ايشــان بــا ســليمان مــروزي ،مأمــون ،عليبنجهــم و ...شــاهد ایــن
امــر هســتيم( .شــجاعي گلپايگانــي)160 :1373،

امــام رضــا (علیهالســام) بــا ايــن شــيوه ،فهــم درســت از متــون مقــدس را يــادآور میشــدند

تعمــق در آيــات قــرآن ،شــبهات را برطــرف ســاخت .همچنيــن
تمســک و ّ
و اينکــه ميتــوان بــا ّ

گاهــي بــا آوردن نمونــه از اديــان ديگــر ،فهــم مطلــب و اســتدالل را آســانتر ميکردنــد.
در مناظــره بــا ابوقــره زمانــي کــه میگفــت بــه مــا گفتــه شــده اســت همــه کتابهــا روز
قيامــت ميآينــد ،در حالــي کــه مــردم در يــک صــف بــراي پــروردگار جهانيــان ايســتادهاند

و نــگاه ميکننــد تــا اينکــه آن کتابهــا بــه ســوي او برميگردنــد زيــرا آنهــا قســمتي از او

هســتند و او جزئــي از آنهاســت پــس بــه ســوي او بــر میگردنــد .امــام میفرماینــد« :نصــارا

گفتنــد کــه مســيح ،روحــي از خــدا و جزئــي از او بــود و بــه ســوي او بــاز ميگــردد .همچنيــن
مجوســیان گفتنــد کــه آتــش و خورشــيد جزئــي از خــدا هســتند و بــه ســوي او بــاز میگردند.

در حالــی کــه خــدا برتــر از همــه اينهاســت کــه قابــل تجزيــه و یــا مختلف باشــد( ».طبرســی،

،1386ج.)185 :2

6ـ2ـ 7مستندگویی و تکیه بر دالیل متقن

احتجــاج در بحــث بايــد مســتدل باشــد؛ يعنــي بيــان مطالــب ،اخبــار و آمــار بايــد معتبــر و

مســتند باشــد و از مطالــب دروغ و بياســاس كــه بــا منطــق و عقل ســازگار نيســت ،خــودداري
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شــود .بــه موجــب ايــن اصــل ،نقــل مطالــب كــذب و ضعيــف ،افــزون بــر اينكــه از نظــر اخالقي

درســت نيســت ،ارزش مطلــب و حيثيــت گوينــدة آن را نیــز خدشـهدار ميســازد .امــام رضــا
(علیهالســام) در مناظرههــای خــود ،بــه ايــن مقولــه توجــه شــاياني داشــت و ضمــن بيــان

يــك مطلــب ،طــرف مناظــره را بــه منبــع آن ارجــاع م ـيداد؛ چنانكــه خــود در تأكيــد بــر
َ
ـف النَّـ ِ
ـاج َخ ْص َم ـ ُه ب ِ ِملَّتِ ـ ِه َوب ِ ِکتَاب ِـ ِه َوبِنَبِیِّ ـ ِه
ـس أَنْ َصـ ُ
ـن َحـ َّ
ـاس َمـ ْ
ايــن موضــوع ميفرمــود« :أ ل َ ْیـ َ
ِیعتِ ِه» (آيــا منصفتريــن افــراد كســي نيســت كــه در مناظــره بــا خصــم خــود ،بــا كتــاب
َو َشـر َ

و پيامبــر و شــريعت او بــه مناظــره برخيــزد؟) (مجلســی1403 ،ق ،ج.)80 :49

مناظــرة ایشــان بــا رأسالجالــوت و ســلیمانمروزی ،نمونــة برجســته ایــن مدعاســت .ایشــان

در مناظــره بــا رأسالجالــوت ،از وی پرســيد :آيــا مطالــب مربــوط بــه حزقيــال پيامبــر را در

تــورات ديــدهای كــه پنــج هــزار نفــر را پــس از گذشــت شصتســال از مرگشــان زنــده کــرد؟
در ايــن مناظــره ،بــراي اثبــات نبــوت حضــرت رســول (صلیاهللعلیهوآلـه )يــك بــار وي را بــه

كتــاب اشــعيا و بــار ديگــر بــه زبــور داود ارجــاع دادنــد( .ابنبابویــه1404 ،ق ،ج .)230 :1

ســليمان مــروزی در مناظــره بــا امــام رضــا (علیهالســام) بــه شــیوة جــدل بــه مغالطههــای

جدلــی میپرداخــت ،بیآنکــه از روحيــه انعطافپذيــری برخــوردار باشــد ،امــا امــام رضــا

(علیهالســام) در مناظــره بــا وی ،بهجــای تکيــه بــر مغالطــات جدلــی ،از داليــل محکــم بهــره

میگرفــت و بــا ورود بــه بحــث از راههــای مختلــف ،در عيــن آزادگذاشــتن رقيــب در مناظــره،

ســرانجام وی را بــه پذيــرش ســخنان خــود الــزام میفرمــود .در ايــن مناظره کــه پيرامــون ارادة
خداونــد ســامان یافــت ،امــام از ســلیمان پرســید« :ای ســليمان! بــه مــن بگــو آيــا اراده فعــل

اســت يــا چیــزی دیگــر؟» عــرض کــرد« :آری ،اراده فعــل اســت» .امــام رضــا (علیهالســام)
فرمــود« :پــس اراده حــادث اســت زیــرا افعــال همــه حادثنــد» .ســلیمان کــه خــود را در تنگنــا

میدیــد ،بــار دیگــر گفــت« :اراده فعــل نیســت ».امــام (علیهالســام) افــزود« :در ايــن صــورت،

بايــد گفــت از ازل ،هويــت ديگــری جــز خــدا بــا او همــراه بــوده اســت!» ســليمان ،پاســخ داد:

«اراده ،همــان انشــاء و ايجــاد اســت ،».امــام (علیهالســام) فرمودنــد« :ســخنی کــه میگويــی،
همــان ســخن ضــرار (ضراربــن عمــرو در قــرن دوم هجــری میزيســته و فرقــة ضراریه منســوب

بــه اوســت) و پيــروان اوســت کــه شــما و يارانــت آن را زشــت و نــاروا شــمردهايد .ضــرار بیــان
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داشــته اســت کــه هــر آنچــه خداونــد در آســمان ،زميــن ،خشــکی و دريــا ،از ســگ ،خــوک،

ميمــون ،انســان و هــر جنبنــدة ديگــر آفريــده ،همگــی حاکــی از اراده خداونــد بــوده و تجســم
اراده خــدا کــه همــان مخلــوق اســت ،زنــده میشــود ،میميــرد ،راه مــیرود ،میآشــامد،
زناشــويی میکنــد ،لــذت میبــرد ،ســتم میکنــد ،کار زشــت انجــام میدهــد و کافــر و

مشــرک میشــود ».در اينجــا ســليمان بــار ديگــر مدعــای خــود را تغييــر داد و عــرض کــرد:

«اراده ماننــد شــنيدن ،دويــدن و دانســتن ،يــک صفــت اســت ».بديــن ترتيــب ،ســليمان آنگاه
کــه از ارائــه پاســخ درمانــدهشــد ،بــا تغييــر ديــدگاه خــود از ارادة حضــرت حــق بــه عنــوان

«صفــت» و نــه «فعــل الهــی» یــاد کــرد .امــام رضــا (علیهالســام) نیــز متقابــا مناظــره را بــه

روش دیگــری ادامــهداد .ایــن امــر نشــان میدهــد کــه مســئله یادشــده تــا چــه حــد بــرای
امــام (علیهالســام) روشــن و مســتدل بــوده کــه وی بــه شــیوههای گوناگــون برهــان خــود را
بــرای رقیــب اقامــه کــرده اســت (مجلســی1403 ،ق ،ج333 :10ـ .)338
6ـ2ـ 8توجه به محتواي پيام گوينده

پرهیــز از جــدل و سفســطه از اصــول مهــم و ضوابــط گفتوگــو و حتــي ارتبــاط و مفاهمــه

و تعامــل بــا ديگــران اســت .مهمتــر اينكــه بــه جــاي كوشــش در تــدارك پاســخ ،بایــد در

فهــم كالم متكلــم كوشــید .بــر ايــن اســاس ميتــوان اذعــان داشــت ،كســي ميتوانــد در

بهکارگيــري روش مناظــره مهــارت داشــته باشــد كــه طــرف مقابــل درك درســتي از آنچــه
او احســاس ميكنــد و ميخواهــد منتقــل كنــد ،داشــته باشــد (مقامــی )57 :1383 ،زیــرا

درکنکــردن محتــوای پیــام گوینــده مشــکلی اســت کــه میتوانــد فراینــد مناظــره را بهطــور

کلــی از جریــان اصلــی خــود دور کنــد.

امــام رضــا (علیهالســام) همــواره در مناظرههــاي خــود بــه طــرف مناظــره لــزوم درک و
َ
ـرک
رعايــت ايــن اصــل را گوشــزد ميکــرد .بــرای مثــال ،بــه عمــران صابئــي فرمــود« :أخبَـ ُ
َ
ـران فَاع ِقــل مــا سـ َ
المخ ُلوقِيــن فِــي َم َســائِلِهم
ـأ ُ
يَــا عمـ ُ
غمــض َمــا يَـ ِر ُد َعلــي َ
لت َعنــه فَ ِإنَّـ ُه ِمــن أ َ
َ َ
ُ
الم ِ
لمــه َوال يَ ِ
نص ُفــون».
المتَفـ ُ
عجـ ُز َعــن فَه ِمـ ِه أولُــو َ
ـاوت َعق َلــهَ ،
العقــلِ ُ
العــا ِز ُب ِع َ
ـس يَف َه ُمـ ُه ُ
َولَيـ َ
(اي عمــران! خبــر ميدهــم تــو را بــه آنچــه پرســش كــردي؛ لكــن در آنچــه بــه تــو ميگويــم،
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بــا تعقــل بنگــر و در آنچــه پرســش كــردي ،فهــم و عقــل پيــش آور؛ چــرا کــه ايــن مطلــب

غامضتريــن و مشــكلترين مســائل و مطالبــي اســت كــه بــر مــردم وارد ميشــود و كســاني
كــه داراي عقــل ،فهــم و ادراك ثابــت نباشــند و در عرصــۀ جهــل و نادانــي دچــار باشــند ،از فهم

آن عاجــز گردنــد ،و كســاني كــه داراي عقــل ،انصــاف ،حقخواهــي و حقشناســي باشــند ،از
فهــم بيچــاره نيســتند( ).ابنبابویــه1404 ،ق ،ج.)257 :1
6ـ 2ـ  9قاطعیت در عین تواضع

در مناظرههــای حضــرت رضــا (علیهالســام) ایــن اصــل همیشــه رعایــت شــده اســت و مــا

هیــچ مناظــرهای را نمییابیــم کــه حضــرت نســبت بــه ایــن امــر بیتوجــه باشــند؛ بلکــه در

هــر مناظــره و بحــث و گفتوگــو نســبت بــه مخاطبــان تواضــع داشــت ه و بــا متانــت تمــام،
ســخنان طــرف مقابــل را میشــنیدند .ولــی حضــرت در مقــام پاســخ ،روش خــود را تغییــر و بــا
قاطعیــت جــواب میدادنــد تــا شــبههای بــرای مخاطبــان باقــی نمانــد.

در مناظــره بــا جاثلیــق وقتــی حضــرت از جاثلیــق اعتــراف گرفتنــد کــه حضــرت عیســی

(علیهالســام) بــه آمــدن پیامبــر اســام (صلیاهللعلیهوآلــه )بشــارت داده اســت ،رو بــه
رأسالجالــوت کــرد و فرمــود :ای رأسالجالــوت ســفر فــان را از زبــور داود گــوش کــن.

رأسالجالــوت گفــت :خــدا بــر تــو و خانــدان تــو مبــارک گردانــد! بخــوان .پــس حضــرت ســفر

اول را از زبــور داود ،تــاوت کــرد تــا اینکــه بــه نامهــای محمــد ،علــی ،فاطمــه ،حســن و

حســین (علیهمالســام) رســید و فرمــود :مــن از تــو ســؤال میکنــم .ای رأسالجالــوت! بــه
حــقّ 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 رأسالجالــوت گفت:

بلــه ،عیــن ایــن در زبــور هســت .در ایــن هنــگام حضــرت فرمودنــد :بــه حــقّ آیــات دهگانـهای
کــه خداونــد بــر موســی نــازل کــرده اســت! آیــا صفت محمــد ،علــی ،فاطمه ،حســن و حســین
(علیهمالســام) را در حالــی کــه عــدل و فضــل را بــه آنــان نســبت داده اســت ،در تــورات

مییابــی؟ رأسالجالــوت پاســخ داد :بلــه ،ایــن گونــه اســت و هــر کــس ایــن مطلــب را انــکار

کنــد ،بــه پــروردگار خویــش و پیامبــران او کافــر گشــته اســت (مجلســی1403 ،ق ،ج.)77 :49
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6ـ2ـ 10هدف اقناع و روشنگری؛ نه تحميل و سوءِاستفاده

وقتــی طــرف بحــث دریابــد کــه هــدف ارتباطگــر ســوداگری و منفعتطلبــی صــرف نیســت،

ارتبــاط موفقتــری برقــرار میشــود .امــام رضــا (علیهالســام) در مناظــره بــا علمــای اهــل

تعصــب در اســتناد بــه قــرآن کریــم و بیــان اســتداللهایی از کتابهــای مــورد
کتــاب ،بــا عــدم ّ
وثــوق طــرف مناظــره ،بهدرســتی هــدف مناظــره را روشــنگری و عــدم منفعتطلبــی بیــان

کردند.

در مناظــره امــام رضــا (علیهالســام) بــا جاثلیــق ،بــزرگ علمــای مســیحی ،زمانــی کــه آن

حضــرت اســتداللهای 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
ـب أَن تُعفِی ِنــی ِمــن أَمـ ِر َهـؤُالءَ ،قــال ال ِّرضَ ــا َعلیــه
المسـل ِمین أَ َحـ ُّ
ـم ُ
را معــاف فرمایــد« .یــا َعالِـ ُ

الســامَ :فإِنَّــا َقــد َف َعل َنــا( ».حضــرت هــم کــه دالیــل کافــی را ارائــه فرمــوده بودنــد ،بحــث را تــا
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 ،ج178 :2ـ.)186

 .7آسیبشناسی چالشهای کرسیهای آزاداندیشی با تکیه بر مؤلفههای
مناظرههای امام رضا (علیهالسالم)
منظــور از آســیب در مســائل سیاســی و اجتماعــی ،ظهــور عیبونقــص و خــروج از وضــع

طبیعــی و پیدایــش تباهــی اســت ،چنانکــه آســیب یــا معــادل آن ،آفــت در زبــان عربــی بــه
معنــای عامــل تباهکننــدهای اســت کــه بــه چیــزی اصابــت کنــدَ :
ـرض مفسـ ٌد لِمــا
«أألفَـ ُة عـ ٌ
َ
ـاب ِمــن َشــی ٍء( ».فراهیــدی1414 ،ق ،ج)90 :1
أ َصـ َ
بنابرایــن ،منظــور از آسیبشناســی ،شناســایی عوامــل پدیدآورنــدۀ اختــال در رونــد طبیعــی

و کارکردهــای مــورد انتظــار هــر امــری اســت (دورکیــم.)74 :1373 ،

خــواه ناخــواه ،مــراد از آسیبشناســی کرســیهای آزاداندیشــی نیــز شــناخت عوامــل و
سال هفتم ،شماره  ،26تابستان  1398فصـلنامه علمی  -پژوهشی فرهنگ رضوی

180
متغیرهایــی اســت کــه نظــام کرسـیهای آزاداندیشــی را از اصــول و اهــداف اصلــی خــود دور

میســازد.

از آنجاکــه آسیبشناســی مفهومــی نظــری اســت کــه همــواره بایــد نســبت بــه یــک عامــل

دیگــر ماننــد وضــع موجــود ،وضــع مطلــوب یــا انتظارهــای آرمانــی بررســی و شــناخته شــود،

بهطــور کلــی بایــد چارچــوپ و الگویــی بــرای مطلوبیــت و ســنجش انحــراف از معیــار در نظــر
گرفــت .از ای ـنرو ،چــون مناظرههــای امــام رضــا (علیهالســام) از مؤلفههــای ایــدهال بــرای
پرپایــی مطلــوب کرســی آزاداندیشــی برخــوردار اســت ،معیــار انحــراف را از این زوایه بررســی و

آســیبها را شناســایی میکنیــم.

بــه دیگــر ســخن ،منظــور از آسیبشناســی در ایــن قســمت واکاوی و شناســایی آن دســته از

عوامــل مهــم و مؤثــری اســت کــه بهدلیــل عــدم تطابــق و ســازگاری بــا مؤلفههــای مناظرههای
امــام رضــا (علیهالســام) بهعنــوان الگویــی راهبــردی بــرای کرسـیهای آزاداندیشــی بهوجــود

آمــده و تــداوم حیــات آنهــا میتوانــد فراینــد تحقــق اهــداف کرســیهای آزاداندیشــی را
متوقــف ســازد یــا بــه صــورت محســوس ُکنــد و موانــع و چالشهایــی را ایجــاد کنــد.
مهــم کرســیهای آزاداندیشــی بهدلیــل ســازگاری
در ادامــه بــه برخــی از آســیبهای
ّ

نداشــتن بــا مؤلفههــای مناظرههــای امــام رضــا (علیهالســام) ـ شــرایط ،روشهــا و مبانــی ـ
میپردازیــم.

7ـ  1آسیبشناسی شرایط برپایی کرسیهای آزاداندیشی
7ـ1ـ 1التزامنداشتن به چارچوپ بحث و موضوع

در کرسـیهای آزاداندیشــی موضــوع بحــث بایــد مشــخص باشــد تــا گفتوگــو و مناظــره بــر

اســاس شــایدها و گمانهــا صــورت نگیــرد .خداونــد متعــال در آیاتــی چنــد از قــرآن کریــم نیز

مناظــره و جدالــی را مجــاز و روا میدانــد کــه بــر اســاس دانــش و برهــان باشــد؛ ماننــد« :إ َِّن
ـاتاهلل ِ ب ِ َغيـ ِر سـ ْل َط ٍ َ
ـون فِــي آيَـ ِ
ـر َّمــا ُهــم بِبَال ِ ِغيـ ِه».
ـن يُ َجا ِدلُـ َ
ال َّ ِذيـ َ
ْ ُ
ـم إِن فِــي ُص ُدو ِر ِهـ ْ
ان أتَا ُهـ ْ
ـم إ َِّل ِك ْبـ ٌ
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(آنــان کــه در آیــات خــدا بیهیــچ حجــت و برهــان کــه داشــته باشــند ،راه انــکار و جــدل

پیماینــد ،جــز تکبــر و نخــوت (و قصــد ریاســت) چیــزی در دل ندارنــد کــه بــه آن نیــز نخواهند
رســید) (غافــر.)56 /

مهــم برگــزاری موفــق کرســیهای
رعایتنکــردن محــدودة بحــث یکــی از مشــکالت
ّ

آزاداندیشــی اســت .در بیشــتر کرسـیهای آزاداندیشــی ،طرفیــن بحــث در طــی جلســه خــود

را ملــزم بــه رعایــت چارچــوب بحــث نمیداننــد و بهدالیلــی نظیــر سیاس ـتزدگی ،تعصــب
بیجــا ،منفعتطلبــی و ...از محــدودة بحــث طفــره میرونــد و کرســی را از مســیر اصلــی

خــود منحــرف میکننــد و آن را بــه حاشــیه میکشــند.
7ـ1ـ 2کلیشهایشدن مباحث و روزآمد نبودن

یکــی از مصائــب و مشــکالت کرســیهای آزاداندیشــی ،بــهروز نبــودن و کلیشهایشــدن

مباحــث اســت کــه فراینــد برگــزاری کرســیها را تهدیــد میکنــد .از عوامــل اصلــی بــروز

ایــن آســیب ،اهتمامنداشــتن بــه موضوعــات جدیــد ،ســردرگمی در گزینــش و اولویتبنــدی

موضوعــات روز و مــورد نیــاز جامعــه و در نتیجــه رفتــن بــه ســراغ موضوعــات بیاولویــت،
تکــراری و فاقــد کاربــرد اســت.

7ـ1ـ 3مدیریت نادرست کرسیهای آزاد اندیشی

مدیریــت ناصحیــح کرس ـیها خطــری اســت کــه فراینــد برگــزاری آن را بــا چالــش جــدی

مواجــه میکنــد ،زیــرا هــر کاری بــدون مدیریــت و هدایــت صحیــح و برنامهریــزی روشــن بــه

مقصــود و اهــداف مــورد نظــر نمیرســد.

هــدف از راهانــدازی ایــن کرسـیها ،ایجــاد فضــای بــا ِز آزاداندیشــی و تبــادل فکر و اندیشــه در

محیطــی علمــی و بــه دور از هیاهــو و جنجالهــای سیاســی اســت کــه بــه جریــان آزاد انتقــال
فکــر و دانــش میانجامــد و فضــای گفتوگــو را در جامعــه ترویــج میکنــد .ایــن هــدف تنهــا

در ســایه مدیریــت صحیــح بــه ثمــر میرســد ،امــا اگــر کرسـیها بــه شــکل صحیــح مدیریــت
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و هدایــت نشــوند ،نهتنهــا ایــن هــدف تحقــق نخواهــد یافــت ،بلکــه زمینــۀ تخریــب و انحــراف

جریــان آزاد فکــر و اندیشــه فراهــم خواهــد شــد.
7ـ 1ـ  4ناکارآمدی و نداشتن نتیجه

ـیال و شــناور و بــدون مقدمــه و مؤخــره بهصــورت
بســیاری از کرس ـیهای آزاداندیشــی سـ ّ

تکبرنامههایــی بــدون تــداوم جلــو میرونــد و در بســیاری مــوارد مشــاهده میشــود نتیجــة

مشــخصی از مباحــث گرفتــه نمیشــود و در برنامههــای بعــدی نیــز مســئله تــداوممییابــد،
مباحــث عمـ ً
ا شــروع شــده ،در جلســات پیگرفتــه نمیشــود و جمعبنــدی مناســبی در ایــن
زمینــه صــورت نمیگیــرد .از ســوی دیگــر ،در صــورت بهدس ـتآمدن نتایــج ،کارایــی الزم را

بــرای جامعــه ندارنــد.

منطقی گفتار
7ـ1ـ 5رعایتنکردن نظم
ِ

نبــود ارتبــاط معنايــي میــان الفاظ گفتــار یکی دیگــر از آســیبهای کرسـیهای آزاداندیشــی

اســت .در بســیاری از ایــن کرسـیها طرفیــن بحــث در هنــگام مباحثــه ،ســير اصولــی مباحــث
و نظــم منطقــی گفتــار را رعایــت نمیکننــد و مباحثشــان ،عنــوان ،دســتهبندي ،تحليــل و
جمعبنــدي و پايــان مناســبی نــدارد .در نتیجــه ،فهــم و درک درســتی از مباحثــه حاصــل

نمیشــود.

7ـ 1ـ  6نبو ِد بستر فرهنگی

نبــو ِد زيرســاختهاي فرهنگــي الزم ،از موانــع جــدی بــراي تحقــق كرسـيهاي آزادانديشــي

اســت .تحقــق ايــن مســئله يــك مســئله فرهنگــي اســت و بايــد از طريــق فرهنگســازي

نهادينــه شــود و تحقــق يابــد .در ايــن بخش مشــكالت بســياري وجــود دارد و اقدامــی بهمنظور
ي در ايــن زمينــه از ســوي نهادهــاي مســئول صــورت نگرفتــه اســت .بــرای نمونه،
فرهنگســاز 

رســانهها ،نهادهــای علمــی و آموزشــی ،سياســي و اجتماعــي بهويــژه نهــاد خانــواده ،نهــاد

حكومــت ،نهــاد ديــن ،نهــاد تعليــم و تربيــت و حتــي نهــاد اقتصــاد ـ کــه وظيفــة مهمــي در
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توشــنودها و ميزگردهاي
ايــن زمينــه دارنــدـ نتوانســتهاند فضــاي مناســبي بــراي برگــزاري گف 

فكــري و حتــي سياســي پديــد آورنــد و گامــي مؤثــر در ايــن زمينــه بردارنــد.

شــاید بتــوان گفــت تحققبخشــي بــه فرهنــگ گفتوشــنود و تحمــل يكديگــر ،در صــدر

مســائل مربــوط بــه بسترســازی فرهنگــی قــرار دارد .در جامعــة علمــي و فرهنگــي مــا هنــوز

افــراد نميداننــد چگونــه بــا يكديگــر گفتوشــنود داشــته باشــند .در نتیجــه ،تــوان تحقــق ايدۀ

كرسـيهاي آزادانديشــي را ندارنــد .بنابرایــن ،تحقــق كرسـيهاي آزادانديشــي و نظريهپــردازي

منــوط بــه ایجــاد بســتر فرهنگــی مناســب اســت ،در غيــر ايــن صــورت نميتــوان تحقــق آن
را انتظــار داشــت.

 7ـ 2آسیبشناسی روشها و مبانی کرسیهای آزاداندیشی
تحجر و جمود فکری
7ـ2ـ1
ّ

یکــی از ضعفهــای عمــدة کرســیهای آزاداندیشــی ،نبــو ِد حاکمیــت روح آزاداندیشــی و

جمــود فکــری در ایــن برنامههاســت .متأســفانه در ایــن کرسـیها بــه مخاطبــان برنامــه فرصت
تأمــل و بحــث آزادانــه در موضــوع مــورد نظــر داده نمیشــود.
7ـ2ـ 2ضیق صدر

یکــی دیگــر از چالشهــای کرســیهای آزاداندیشــی ،ضیــق صــدر و نبــود فرهنــگ

تحملپذیــری نظــر و ديــدگاه ديگــران اســت کــه موجــب نادیدهگرفتــن دیدگاههــای مخالــف

تحیــر در تصمیمگیــری ،درماندگــی و رفتــار نادرســت میشــود.
و متفــاوت ،کمظرفیتــیّ ،

در واقــع ،کرســیهای آزاداندیشــی بــدون ســعةصدر و صبــر و حلــم ،بــه نتیجــۀ مطلــوب

نمیرســند و کارآیــی الزم را نخواهنــد داشــت.
7ـ2ـ 3عدم احترام و تکریم متقابل
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یکــی از اصــول اخالقــی مهــم کــه در کرسـیهای آزاداندیشــی بــه آن توجــه کافــی نشــده و

مشــکالت فراگیــری را بــه همــراه داشــته ،احتــرام و تکریــم متقابــل اســت.

هرگونــه بیاحترامــی و تمســخر میتوانــد واکنــش منفــی را بهدنبــال داشــته باشــد و اجــازۀ

نزدیکــی و همفکــری و همدلــی را ندهــد .چنیــن شــیوهای از نظــر اســام و قــرآن مذمــوم و
«و َمــا ن ُ ْر ِسـ ُ
ـن َويُ َجــا ِد ُل
ِين َو ُمن ِذ ِريـ َ
ين إ َِّل ُمبَ ِّشـر َ
ـل ال ْ ُم ْر َسـلِ َ
همــان جــدال باطــل و مذمــوم اســتَ .
ـق َوات َّ َخـ ُ
ـذوا آيَاتِــي َو َما أُنـ ِذ ُروا ُهـ ُز ًوا» (و ما رســوالن را
ـروا بِالْبَا ِطــلِ لِيُ ْد ِح ُضــوا ب ِـ ِه ال ْ َحـ َّ
ال َّ ِذيـ َ
ـن َك َفـ ُ

جــز بــرای بشــارت و ترســانیدن نمیفرســتیم و کافــران بــا ســخنان بیهــوده باطــل میخواهنــد
جــدل کــرده و حــق را پایمــال کننــد ،و آیــات مــرا و آنچــه بــرای تنبیــه و انذارشــان آمــد بــه

اســتهزا گرفتنــد( ).کهــف.)56 /
7ـ2ـ 4تعصب بیجا

یکــی از آفــات مناظــره و کرســیهای آزاداندیشــی تعصــب بــی جاســت .ایــن مســئله

آســیبهای جــدی را بــر پیکــرة کرســیهای آزاداندیشــی وارد ســاخته اســت .امــام علــی

(علیهالســام) میفرماینــد« :شــیطان رهبــر متعصبهاســت( ».نهــج البالغــه ،1390 ،خ:192

 .)342آفــت مناظــرهای کــه از ایــن مجــرا پیــش رود چیــزی جــزء عــدم پذیــرش حــق نیســت.
ی بهدلیــل احساساتیشــدن و
در بســیاری مــوارد مشــاهده میشــود کــه طرفیــن کرســ 
ـد اخــاق را رعایــت نکــرده و بــه ســرکوب نظــر مخالــف میپردازنــد ،در
تعصبــات بیجــا حـ ّ

حالــی کــه ایــن امــر مانــع ســخن گفتــن آزادانــۀ طــرف مقابــل و جنجالیشــدن فضــای مناظره

میشــود.

7ـ2ـ 6عدم ذکر منبع و مستندگویی

الزم اســت در کرس ـیهای آزاداندیشــی ،دوطــرف گفتوگــو نســبت بــه موضــوع ،از علــم و

آگاهــی الزم و کافــی برخــوردار باشــند زیــرا هــدف از گفتوگوهــا و مناظرههــای پســندیده،
واکاوی افــکار و آراء ،دســتیابی بــه حقیقــت ،روشــنگری و ایجــاد تفاهــم علمــی و عملــی اســت.
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ـن النَّـ ِ
ـع ُك َّل
ـاس َمــن يُ َجــا ِد ُل فِــي اهلل ِ ب ِ َغ ْيـ ِر ِع ْلـ ٍ
خداونــد نیــز در قــرآن بیــان مـیدارد« :و ِمـ َ
ـم َويَتَّبِـ ُ
ان َّمرِيـ ٍ
ـي َط ٍ
ـد» (از مــردم کســی هســت کــه از جهــل و نادانــی در کار خــدا جــدل کنــد و از پی
َشـ ْ
هــر شــیطان گمراهکننــدهای بــرود( ).حــج.)3/

امــا متأســفانه حاکمیــت فضــای بیاســتداللی ،اظهارنظرهــای هیجانــی ،احساســی و

فاقــد اســتناد ،منجــر بــه عــدم تحقــق اصــل آزاداندیشــی در ایــن کرســیها شــده اســت.

گاه مشــاهده میشــود بهدالیــل مختلــف همچــون مطالعــه ناکافــی ،اشرافنداشــتن بــه
یشــدن نظرهــا
موضوعــات مطرحشــده و  ...جلســات کرس ـیها بهســمت هیجانــی یــا احساس 
پیــش رفتــه و راه را بــرای انحــراف از موضــوع اصلــی همــوار میکنــد.
7ـ2ـ 7نقد شخصیت بهجای نقد استدالل

یکــی از مــوارد آســیبپذیری کرســیهای آزاداندیشــی ،تخریــب و نقــد شــخصیت افــراد

بهجــای نقــد اســتدالل اســت کــه ســبب میشــود جلســات کرســی از حقمــداری خــارج
شــود و از شــکل یــک مباحثــۀ علمــی ،بــه یــک دعــوای شــخصی تنــزل یابــد.

ُ
التَ ُ
نظــر إِلــی َمــن قَـ َ
ـی َمــا قَـ َ
ـال َو َ
ـال» (بــه
امــام علــی (علیهالســام) بیــان مـیدارد «أ ُنظــر إِلَـ َ

محتــوا و مطلــب بنگریــد نــه بــه گوینــدة آن) (تمیمــی أمــدی1410 ،ق )744 :مــا را بــه رعایت

ایــن اصــل هدایــت میکنــد.

7ـ2ـ 8تندخویی جایگزین نرمخویی

در کرســیهای آزاداندیشــی اغلــب از لحــن تنــد ،رنــجآور و ناراحتكننــده بهــره گرفتــه

میشــود بهگونـهای کــه ایــن نــوع ســخنگفتن جایگزیــن جمــات و ســخنان نــرم و خطــاب
تــوأم بــا دل شــده اســت کــه زیبنــده ایــن کرســیها نیســت.حال آنکــه يكــي از شــرايط

معنــوي بالغــت و نفــوذ كالم در مناظــره اســتفاده از ســخن نــرم و آهنــگ گــرم اســت .تأثيــر

ايــن شــيوه تــا بدانجاســت كــه خداونــد ،موســي و هــارون را در برخــورد بــا فرعــون ملــزم بــه
رعايــت ايــن شــیوه میکنــد...« :قَــو ً
خشــی» (بــا نرمــي ســخن بگوييــد،
ـر أو یَ َ
ال لَّیِّنـ ًا لَعلَّـ ُه یَتَ َذ َّکـ ُ
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شــايد متذكــر شــود و از عــذاب خداونــد بيــم يابــد) (طــه .)44 /در جــاي ديگــر ،در رمــز
ـت ف ًَّظــا َغ ِليـ َ
ـظ ال ْ َق ْلـ ِ
ـب َلنفَضُّ ــوا
ـو ُكنـ َ
موفقيــت پيامبــر (صلیاهللعلیهوآل ـه )ميفرمايــدَ :
«...ولَـ ْ
ـن َح ْولِـ َ
ـك» (اگــر خشــن و دلســخت ميبــودي ،مــردم از اطــراف تــو پراكنــده ميشــدند).
ِمـ ْ
7ـ 2ـ  9بیتوجهی به محتوای پیام گوینده

شــنونده در کرســیهای آزاداندیشــی بهجــای توجــه و دريافــت صحيــح محتــوای پیــام

گوینــده ،در تــاش بــرای تــدارک پاســخ بــه هــر شــکل ممکــن اســت و تمــام حــواس خــود را

بــر عيبيابــي كالم متكلــم و پاسـخدادن بــه او متمركــزمیکنــد ،لــذا از درك حقيقــت ســخن
او غافــل مانــده و شــاخههاي انحرافــي بــه گفتوگــو تحميــل ميشــود.

نتیجهگیری
بــا واکاوی مؤلفههــای گفتمــان مبتنــی بــر آزاداندیشــی در مناظرههــای رضــوی ،بهعنــوان

الگویــی آرمانــی بــرای آسیبشناســی چالشهــا و موانــع تحقــق کرس ـیهای آزاد اندیشــی،

نتایــج زیــر بهدســت آمــد:

 .1کرســی آزاداندیشــی بهمعنــای ایجــاد فضایــی بــرای طــرح نظرهــا و اندیشـههای گوناگــون

دربــارۀ مباحــث مختلــف ،از جملــه موضوعــات بنیــادی اســت کــه بــرای نخســتینبار رهبــر
انقــاب بــر آن تأکیــد کردنــد .ایــن کرس ـیها در قالبهــای مختلفــی برگــزار میشــود کــه
مناس ـبترين قالــب بــراي آن ،بحــث و مناظــره اســت.

 .2کرسـیهای آزاداندیشــی برخــاف انتظــار ،آنگونــه کــه بایــد تحقــق نیافتــه و بــه جایــگاه

شایســتۀ خــود نرســیده اســت .اصلیتریــن عامــل تحققنیافتــن ایــن کرسـیها ،نبــو ِد الگویــی

راهبــردی مبتنــی بــر آموزههــای اســامی اســت تــا بــا پیــروی از آن ،آســیبها و چالشهــای
موجــود در مســیر تحقــق کرس ـیهای آزاداندیشــی ،شناســایی و نتایــج مطلــوب از آن ارائــه

گردد.
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 .3بــا اذعــان بــه اینکــه مناظــره مناسـبترین قالــب بــرای برپایــی کرسـیهای آزاداندیشــی

اســت ،بهتريــن الگــو در زمینــۀ برگــزاری مطلــوب ایــن کرسـیها ،مناظرههــای منحصربهفــرد
امــام رضــا (علیهالســام) بــا بــزرگان ادیــان و مذاهــب اســت.

 .4امــام رضــا (علیهالســام) در مناظرههــای خــود ،بــا بهرهگیــری از مؤلفههایــی کارآمــد،

گامهایــی مؤثــر بــرای رفــع اختالفهــا و آشکارســاختن نواقــص موجــود در ادیــان تحریفشــده
و اثبــات حقانیــت اســام برداشــته اســت کــه بــا تبییــن آنهــا میتــوان بــه الگویــی راهبــردی

بــرای کرسـیهای آزاداندیشــی دســت یافــت.

 .5مؤلفههای مناظرههای امام رضا (علیهالسالم) به دو بخش اصلی تقسیم میشود:
الــف) شــرایط مناظرههــای امــام رضــا (علیهالســام) .1 :مشــخصبودن موضــوع مناظــره

و چارچــوب بحــث .2 ،مدیریــت و ســازماندهی صحیــح جلســة مناظــره  .3بــهروز بــودن و

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 مناظرههــای امــام رضــا (علیهالســام) .1 :آزادی بیــان و اندیشــه.2 ،

داشــتن ســعة صــدر و تحمــل عقايــد و آراي ديگــران .3 ،پایبنــدی بــه اصــول و ضوابــط اخالقی

نظیــر پرهیــز از تعصــب ،احتــرام و تکریــم متقابل ،رعایــت عدالت و انصــاف .4 ،خــودداری از نقد
شــخصیت افــراد بهجــای نقــد اســتدالل .5 ،خطــاب تــوأم بــا عقــل و دل و تحريــك وجــدان،

 .6مخاطبشناســی و عمــل بــر مقتضــای فهــم طــرف مناظــره .7 ،مســتندگویی و تکیــه بــر
دالیــل متقــن .8 ،توجــه بــه محتــواي پيــام گوينــده .9 ،قاطعیــت در عیــن تواضــع .10 ،هــدف
اقنــاع و روشــنگری ،نــه تحميــل و سوءاســتفاده.

 .6مهمتریــن آســیبهای کرســیهای آزاداندیشــی بهدلیــل سازگارینداشــتن بــا

مؤلفههــای مناظرههــای امــام رضــا (علیهالســام) ـ شــرایط ،روشهــا و مبانــی ـ بدیــن شــرح

اســت:

الــف) آسیبشناســی شــرایط برپایــی کرســیهای آزاداندیشــی .1 :التزامنداشــتن بــه
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محــدودة بحــث  .2کلیشـهای شــدن مباحث و عــدم روزآمدی  .3مدیریت نادرســت کرسـیهای

آزاداندیشــی  .4ناکارآمــدی و فقــدان نتیجــه  .5رعایتنکــردن نظــم منطقــی گفتــار .6 ،نبــو ِد

بســتر فرهنگــی.

تحجــر و جمــود فکــری،
ب) آسیبشناســی روشهــا و مبانــی کرس ـیهای آزاداندیشــیّ .1 :

 .2ضیــق صــدر .3 ،عــدم احتــرام و تکریــم متقابــل  .4تعصــب بیجــا .5 ،افــراط و تفریــط.6 ،

ذکــر نکــردن منبــع و مســتندگویی .7 ،تخریــب شــخصیت .8 ،تندخویــی .9 ،بیتوجهــی بــه
محتــوای پیــام گوینــده.

شــایان ذکــر اســت ،چنانچــه مؤلفههــای مناظرههــای امــام رضــا (علیهالســام) در برپایــی

کرسـیهای آزاداندیشــی بـهکار گرفتــه و رعایــت شــود ،چالشهــای بیانشــده رفــع و بســتر
شــکوفایی و افزایــش بهــرهوری کرسـیهای آزاداندیشــی فراهــم میشــود و بــه دســتیابی ایــن

کرس ـیها بــه جایــگاه شایســتۀ خــود کمــک شــایانی میکنــد.
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