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دریافت: 1395/6/2  پذیرش: 1395/8/29
امید ابراهیمی1، دل آرام محمدی2

چکیده 

مناظــره گفتگویــی بــرای ایجــاد فهــم مشــترک و درک متقابــل تــوأم و یکــی از شــیوه های مطلــوب و 
مؤثــر بــرای تبییــن و نشــر معــارف الهی  اســت کــه انبیــا و ائمــۀ معصومین)علیهم الســام( در مواجهه با 
آرا و اندیشــه های مخالفــان ادیــان الهــی از آن بهــره می جســتند. به دلیــل شــرایط فرهنگی ـ سیاســی 
ــری از  ــرای جلوگی ــدی امام رضا)علیه الســام( روی داد، ایشــان ب ــه در دوران والیتعه و تضــارب آراء ک
ــرت در  ــتند. حض ــف داش ــای مختل ــزرگان فرقه ه ــمندان و ب ــا دانش ــی ب ــام، مناظره های ــف اس تحری
ــذاری و  ــع اثرگ ــه مان ــا و آســیب هایی ک ــت اصــول و دوری ُجســتن از آفت ه ــا رعای ــا ب ــن مناظره ه ای
ثمربخش بــودن مناظــره می شــود، گفتگــو را تــا روشن شــدن حقایــق و حصــول نتیجــه ادامــه داده انــد. 
ــر اســاس الگــوی مناظــرات امام رضا)علیه الســام(  هــدف پژوهــش حاضــر آسیب شناســی مناظــره ب
ــا اســتفاده از روش توصیفــی ـ  تحلیلــی و بررســی منابــع کتابخانــه ای و اطاعاتــی،  اســت. پژوهــش ب
ــام(  ــرات امام رضا)علیه الس ــوای مناظ ــد و محت ــل فراین ــتناد و تحلی ــا اس ــره را ب ــیب های مناظ آس
ــه دو صــورت کلــی اســت: آســیب های علمی)شــامل  شناســایی کــرده اســت. آســیب های مناظــره ب
مغالطــه در بحــث، تکیــه بــر اصول غیرمشــترک، نداشــتن نظــم و ســاختار در بحــث و ...( و آســیب های 
اخاقی)شــامل عــدول از انصــاف، تعصــب و تقلیــد، ارزیابــی شــخصیت طــرف و ...(. نتایــج پژوهــش 
ــد  ــا رعایــت اصــول مناظــره و دوری جســتن از آســیب های آن، رون نشــان داد امام رضا)علیه الســام( ب
مناظــره را طــی کــرده و ســعی در هدایــت و روشــنگری مخاطــب داشــته اند و همیشــه نیــز در میــدان 

مناظــرات پیــروز می شــدند. 

کلیدواژه ها:  امام رضا)علیه السام(، آسیب شناسی، مناظره، ائمه معصومین)علیهم السام(، والیتعهدی 
امام رضا)علیه السام(.    
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مقدمه

در طــول تاریــخ همیشــه دو جبهــه حــق و باطــل بــا هــم در تقابــل بوده انــد. ایــن تقابــل در 
دو میــدان جنــگ و گفتگــو قابــل تصــور اســت. به نظــر می  رســد روش نخســت، تأثیــر روش 
دوم را نــدارد زیــرا ممکــن اســت انســان در میــدان جنــگ طــرف مقابــل را شکســت دهــد. در 
ــث  ــدان بح ــه می ــد دوم ک ــی در بُع ــود. ول ــلب می  ش ــق س ــرش ح ــکان پذی ــورت، ام این ص
ــع  ــل را قان ــد طــرف مقاب ــۀ خــود ســعی می  کنن ــان ادلّ ــا بی ــر دو طــرف  ب و گفتگوســت، ه
ــه حــّق و حقیقــت دســت پیــدا خواهنــد  ــا ایــن روش، اگــر انصــاف پیشــه کننــد ب کننــد. ب
ــژه  ــوم به وی ــدی،1390: 160(. بررســی  های تاریخــی نشــان می  دهــد تکامــل عل کرد)ضیغم زی
ــه  ــکار تحقق یافت ــی اف ــی، تضــارب آراء و تعاط ــات علم ــِو مباحث ــی بشــر در پرت ــارف عقل مع
ــن مبیــن اســام  اســت و ثمــرۀ آن، رشــد و شــکوفایی فرهنــگ جوامــع مختلــف اســت. دی
ــه مناظــره  ــار اســامی ب ــه آزاداندیشــی و ارزیابــی آراء و نظریه  هــا اهمیــت داده و در آث نیــز ب
ــن  ــتوارِ دی ــای اس ــی از بنیاده ــره یک ــت)نحل/25(. مناظ ــده اس ــد ش ــن تأکی ــدال احس و ج
ــیوه  های  ــاد و ش ــا، ابع ــت انبی ــان سرگذش ــن بی ــم ضم ــرآن کری ــی رود. ق ــمار م ــام به ش اس
آن را بیــان داشــته اســت. ایــن شــیوۀ تبلیغــی، اثــری عظیــم در شناســاندن حقانیــت شــریعت 
ــزوم پیــروی از آن را در پرسشــگران بی  غــرض داشــته  ــه( و تفهیــم ل محمدی)صلی اهلل علیه وآل
و وســیله  ای کارآمــد در ابطــال و دفــع شــبهاتی اســت کــه صاحبــان مذاهــب و اندیشــه های 

ــی، 1390: 27(.  ــینی میرصف ــاد می  کنند)حس ــی ایج انحراف

ــره  ــی از مناظ ــه زیبای ــام( ب ــه معصومین)علیهم الس ــه( و ائم ــول خدا)صلی اهلل علیه وآل رس
ــه حضــرت علی)علیه الســام(  ــا آنجاک ــد ت ــره برده  ان ــکاری تبلیغی ـ آموزشــی به ــوان راه به عن
ــد  ــح از آن پدی ــا رأی صحی ــد ت ــه داری ــر عرض ــر یکدیگ ــود را ب ــرات خ ــد: »آراء و نظ فرمودن

آید.«)آمــدی، 1366، ج1: 287(.

تأثیــر مناظــره و بحــث در تأییــد جبهــۀ حق و تضعیــف باطل تاحدی اســت که هارون الرشــید 
پــس از شــنیدن مناظــرۀ هشــام گفــت: »فــو اهلل للســان هــذا أبلــغ فــی قلوب النـّـاس مــن مائــة 
ألــف ســيف«)به خــدا ســوگند! زبــان ایــن شــخص کارســازتر از صدهــزار شمشــیر در قلــوب 

مردم است.()مجلســی، 1404ق، ج48: 202(. 

روشــن اســت کــه شــروع هــر کاری نیازمنــد رعایــت پیش  شــرط  های آن و داشــتن علــم و 
مهــارت در آن زمینــه اســت. بــر ایــن اســاس، گام نهــادن در وادی مناظــره نیــز نیازمنــد تحمل 
زیــاد، ســعۀ صــدر فــراوان، دیــدگاه وســیع و منطــق قــوی در برابــر نظرهــای دیگــران و دوری 
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ــان،  ــق و بره ــا منط ــز ب ــد ج ــس نمی  توان ــرا هیچ ک ــت، زی ــر در گفتگوس ــیب  های مؤث از آس
ــزار  ــد از دوســویه بودن ایــن اب ــر دیگــری تحمیــل کنــد. در این میــان، نبای ــدگاه خــود را ب دی
غافــل شــد؛ یعنــی مناظــره در عیــن تأثیــر عمیقــی کــه در پرتــِو رعایــت اصــول الزمــه مــی-

توانــد داشــته باشــد، عمــل نکــردن بــه اصــول ضــروری آن و افتــادن در دام آســیب  های گفتگو، 
نتیجــۀ عکــس به دنبــال خواهــد داشــت)رضازاده کهنگی و فارســی  نژاد، 1394: 38( و به جــای 
کشــف حقیقــت، بــه حجابــی ســِر راهِ شــناخت حــق تبدیــل می  گــردد. اگــر حــّس عاقــه بــه 
غلبــه بــر دیگــران در مناظــره و نیــز جاه طلبــی و مباهــات بــر روحیــۀ کســی مســتولی گــردد، 
ایــن گونــه تمایــات وی را بــه اظهــار و ارتــکاِب علنــِی تمــام پلیدی  هــا ســوق می  دهــد کــه 
ــی،  ــینی میرصف ــی می  گردد)حس ــت تلق ــای نادرس ــوءِ مناظره  ه ــج س ــات و نتای ــوان آف به عن
1390: 152(. از نظــر غزالــی، مناظــره آفــات متعــددی دارد کــه کمتــر کســی می  توانــد خــود 
ــد،  ــر، حق ــد، تکب ــد از: حس ــره عبارتن ــۀ مناظ ــای دهگان ــر وی آفت  ه ــد. از نظ را از آن برهان
ــه شــادی  ــه غــم و غمگینــی ب غیبــت، دروغگویــی، خودســتایی، تجســس عیــوب، شــادی ب
حریــف، نفــاق و گردنکشــی در برابــر حــق. ایــن ده خصلــت ریشــۀ رذایــل اخاقــی به شــمار 
می  روند)غزالــی، 1406ق، ج1: 55(. مناظره کننــدگان در مواجهــه بــا ایــن آفــات، از لحــاظ پایــه 
و موقعیــت اوضــاع مختلفــی دارنــد. برخــی از اخــاق بــاالي علمــی منحــرف شــده و جــدل نزد 
آنــان منجــر بــه پراکندگویــی، مغالطــه و قیاس  هــاي باطــل و نادرســت گردیــده اســت. آنــان بــا 
نادیده گرفتــن حقیقــت علمــی و بــدون آنکــه کمتــر توجهــی بــه آن داشــته باشــند، تنهــا هدف 
را اشــکال و غلبــه بــر دشــمن و مخالفــان خــود قــرار دادند. برخی کوشــش خــود را در مســائلی 
بــی  ارزش هــدر داده و متوجــه امــور و مســائلی شــدند کــه هرگــز تحقــق نمی  یافت)مهدویــان و 
رحیــم  زاده، 1389: 157(. گاهــی تأثیرهــای روانــِی ایــن نــوع مناظــرات چنــان تلــخ و ســنگین 
ــه کام مــرگ می  کشــاند1 و موجــب افزایــش تنــش، ابهــام در  ــوب را ب ــود کــه شــخص مغل ب
افــکار، تخریــب و جوســازی و شــبهه پراکنی در جامعــه می  گردید)محدثــی، 1388: 116(. بــر 
ایــن اســاس، ضــرورت دارد ایــن آفت  هــا  شناســایی و در فراینــد مناظــره از آنهــا دوری شــود. 

پژوهشــگران بســیاری مناظــرات امام رضا)علیه الســام( را بررســی کرده انــد. هاشــمی 
ــۀ  ــب و ارائ ــودن مطال ــری)1387( در پژوهــش خــود، یکنواخــت نب ــی و میرشــاه جعف اردکان
مطالــب و مفاهیــم توجه برانگیــز، تأکیــد بــر پاســخگویي بــه مهم  تریــن مســائل و پرســش هاي 
ــودن  ــیه پردازي، صریح ب ــز از حاش ــث و پرهی ــي بح ــوع اصل ــدن از موض ــب، منحرف نش مخاط

1. يکــی از ايــن افــراد محمدبــن عبــاس خوارزمــی طبــری اســت کــه پــس از شکســت در مناظــره ای کــه بــا بديع الزمــان همدانــی 
ــر اثــر هميــن مناظــره از دنيــا رفت)مناظرة الخوارزمــی و  ــه گفتــه برخــی مورخــان، ب داشــت، بيــش از يــك ســال دوام نيــاورد و ب

الهمذانــی، منــذر الجبــوری،1393ق:24(.
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مطالــب و دوري از ابهام گویــي، خلــق و ایده پــردازي مفاهیــم بــراي نزدیک کــردن بــه 
ــرات  ــای مناظ ــي را از ویژگی ه ــب توجیه ــۀ مطال ــد و ارائ ــد تأکی ــه قص ــش ب ــن، پرس ذه
ــت  ــان داده اس ــود نش ــش خ ــدی)1390( در پژوه ــمرده اند. ضیغم زی ــام( ش امام رضا)علیه الس
کــه امام رضا)علیه الســام( در مناظــرات خــود همــۀ اصــول و ضوابــط مناظــره از جملــه ارائــۀ 
ــت  ــات را رعای ــری تشــبیهات و تمثی ــاز و به کارگی ــت ایج ــم و متناســب، رعای ــل محک دالی
ــت ســطح فکــری مخاطــب،  ــی چــون رعای ــه روش  های ــز ب ــد. از نظــر روان شناســی نی کرده ان
مماشــات بــا نرمــی، رعایــت مقتضیــات حــال، نرمــی در رفتــار و پافشــاری در اثبــات مواضــع 
ــی  نژاد)1394( در  ــی و فارس ــرد. رضازاده  کهنگ ــاره ک ــوان اش ــام( می  ت ــوی امام)علیه الس از س
ــه اصــل  ــای رضــوی« س ــی مناظره  ه ــی و اخاق ــوان »بررســی اصــول علم ــا عن پژوهشــی ب
علمــِی اســتفاده از جــدال احســن، بهره  گیــری از اســتدالل عقلــی و پرهیــز از مغالطــه و ســه 
اصــل اخاقــِی رعایــت ادب، پرهیــز از نقــد شــخصیت افــراد و پرهیــز از ســتیزه  جویی و تعصــب 
ــد،  ــت آن بودن ــه رعای ــزم ب ــام هشتم)علیه الســام( ملت ــه ام ــی ک ــن اصول ــوان مهم  تری را به عن
ــام( را در  ــرات امام رضا)علیه الس ــد مناظ ــری)1394( فراین ــی و مطه ــته  اند. رجب ــان داش بی
ســه مرحلــه ارائــه کرده انــد: مشــخص کردن طــرف مقابــل، هدایــت بــه بحــث و احقــاق حــق 
ــول و  ــارۀ اص ــت، درب ــوان گف ــده می  ت ــی ارائه ش ــی پژوهش ــه مبان ــه ب ــا توج ــداری. ب و حق  م
روش  هــای صحیــح مناظــره از منظــر امــام رضا)علیه الســام( پژوهش هــای متعــددی صــورت 
ــد اثربخشــی مناظــره را از بیــن  ــع و آســیب  هایی کــه می  توان ــاره موان گرفتــه اســت، امــا درب
ببــرد و حتــی بــه جــدل و درگیــری تبدیــل کنــد، پژوهــش کاملــی صــورت نگرفتــه اســت. 

ــات امام رضا)علیه الســام( دوران نشــاط علمــي،  ــه اینکــه دوران حی ــت ب ــا عنای ــی، ب از طرف
ــاي  ــش ارتباط  ه ــز افزای ــام و نی ــون درون اس ــرق گوناگ ــان فِ ــا می ــارب آراء و دیدگاه  ه تض
فرهنگــي بــا دیگــر جوامــع اســت)مجیدی، 1392: 10( و حکومــت عباســی به دلیــل 
ــدام  ــی اق ــای خاص ــا انگیزه  ه ــته ب ــام( داش ــر ائمه)علیهم الس ــه در براب ــی ک موضعگیری  های
بــه تشــکیل جلســات مناظــره می  نمــود، ایــن شــرایط وظیفــه ســنگینی را بــر دوش 
امام رضا)علیه الســام( گذاشــت. لــذا دامــن همــت بــه کمــر زد و انقــاب فکــری عمیقــی ایجــاد 
فرمــود و در برابــر ایــن امــواج ســهمگین و تندبادهــای خطرنــاک، اصالــت جامعــه اســامی را 
ــا،  ــر در آنه ــرایط و تدبی ــن ش ــن ای ــا درنظرگرفت ــیرازی، 1388: 28(. ب ــکارم ش ــظ کرد)م حف
ــه نیــروي عظیــم علمــي، در تمــام  می  تــوان گفــت امام رضا)علیه الســام( به ســبب تمّســک ب
ــدون اینکــه وارد مغالطــات  ــر حریفــان و دشــمنانش پیــروز شــد، ب ــس مناظــره ب ــن مجال ای
جدلــي شــود. برخــي از مناظره کننــدگان بــراي اینکــه بنــاي حجــت خصــم را ویــران کننــد 
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ــي  ــا بیان ــي آن حضــرت ب ــد، ول ــاه مي  بردن ــدان پن ــد، ب ــان ببرن ــّوت و اســتدالل او را از می و ق
ــن خــود در  ــل مطمئ ــه دالی ــي احســن، ب ــا جدال معجزه آســا و روشــي روشــن و رهگشــا و ب
ــرای  ــردی ب ــو و راهب ــد الگ ــه می توان ــر، 1391: 42( ک ــه مي  فرمود)امینی  ف ــق تکی ــات ح اثب
ــی  ــای علمــی و اخاق ــرا آفت  ه ــا در عصــر حاضــر باشــد زی ــی م ــای فعل مناظــره و گفتگوه
گفتگــو، امــروزه چهــرۀ مباحــث علمــی و دینــی را مخــدوش ســاخته و شــاید عمده  تریــن مانــع 
در دســتیابی بــه اهــداف و حقایــق مــورد بحــث باشــد. بــا ایــن اوصــاف، پژوهشــگر کوشــیده 
اســت بــر اســاس الگــوی مناظره  هــای امام رضا)علیه الســام( آســیب  هایی را کــه مانــع انجــام 
درســت و اصولــی مناظــره می  گــردد، شناســایی و آنهــا را در ســاختاری مــدّون ارائــه دهــد تــا 
ــع به ثمرنشســتن و نتیجــه دادن مناظره  هــا می  شــود،  ــه آنهــا، کــه مان ــکاب ب ــا پرهیــز از ارت ب
اثربخشــی مناظره  هــا بیشــتر و مطلوب تــر گــردد. پــس هــدف پژوهــش حاضــر آسیب  شناســی 

ــود. ــام( ب ــای امام رضا)علیه الس ــوی مناظره  ه ــاس الگ ــر اس ــره ب مناظ

روش پژوهش

ــه  اي و اســنادي اســت کــه  پژوهــش پیــش رو از نظــر شــیوۀ گــردآوری اطاعــات، کتابخان
ــد و  ــر فراین ــز ب ــا تمرک ــا ب ــد ت ــت و می  کوش ــده اس ــته ش ــی نوش ــه روش توصیفی ـ تحلیل ب
ــام ــام علی بن موسی الّرضا)علیهما الس ــیعیان، ام ــواي ش ــتمین پیش ــرات هش ــوای مناظ محت

ــرات  ــه  ای مســتند از مناظ ــایی و نمون ــره را شناس ــات مناظ ــیب  ها و آف ــا، آس ــل آنه ( و تحلی
ــد.  ــه کن ــاره ارائ ــن ب ــام( را در ای امام رضا)علیه الس

مفهوم مناظره

»مناظــره« در لغــت به معنــای بــا هــم نظرکــردن،  فکرکــردن در حقیقــت و ماهیــت چیــزی 
اســت. در واقــع، بــه مجادلــه و نــزاع بــا همدیگــر و بحــث بــا یکدیگــر در حقیقــت و ماهیــت 
چیــزی مناظــره گفتــه می شــود)دهخدا، ذیــل مناظــره(. واژه مناظــره عربــی و از ریشــۀ  »نَظــر« 
اســت کــه بــا گردانــدن چشــم بــه ایــن  و آن  طــرف، آنچــه را در مقابلــش قــرار دارد، رؤیــت 
ــر را  ــردم نظ ــب »م ــر راغ ــد. از نظ ــور مي  کش ــه تص ــد و ب ــرداري مي  نمای ــد، تمثال ب مي  کن
دیــدن معنــا مي  کننــد و نخبــگان به معنــاي بصیــرت، بینــش، تشــخیص، ادراک و تدبرکــردن، 
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گرفته انــد. مهلــت،  در امــوري متحیــر بــودن، چشــم بــه راه بــودن، معانــي دیگــري هســتند کــه 
ــی، 1383، ذیــل مــاده نظــر(.  از »نظــر« و اشــتقاق  هاي آن فهمیــده مي شــود.«)راغب اصفهان
»نظــر« وقتــي بــه بــاب مفاعلــه مــي  رود، معنــاي خاصــي مي  گیــرد؛ یعنــي چیــزي یــا کســي 
ماننــد دیگــري شــدن: »ناظــر مناظــره: صــار نظیــراً لــه«. به نظــر مي  رســد نکتــه  اي را کــه در 
ــاره چیــزي اســت  توضیــح مناظــره فرامــوش کرده  انــد »مشــارکت« دو نفــر یــا دو گــروه درب
کــه مي  خواهنــد برایشــان روشــن شــود. ایــن معنــاي عمومــي بــاب مفاعلــه اســت. به اشــتراک 
ــا  ــد تــا حقیقــت آن آشــکار شــود. به عبــارت دیگــر، ب موضوعــي را بــه گفت وشــنود مي  گذران
هــم و همــراه هــم، نــکات پنهــان و ناروشــن موضوعــي را کشــف مي  کننــد و آن کــه مطلــب 
برایــش مشــخص مي  شــود، مي  پذیــرد. لــذا مناظــره عــاوه بــر معنــاي مشــارکت در گفتگــو 
و بحث کــردن بــا هــم، معنــاي ویــژه  اش کــه در نفــس مناظــره نهفتــه اســت، ایــن اســت کــه 
در نهایــت دو طــرف بحــث از لحــاظ فکــري و عقیدتــي در موضــوع مــورد بحــث بایــد بــه یــک 

نتیجــه مشــترک دســت یابند)جمالــی، 1386: 8(.

از نظــر اصطاحــي، مناظــره نوعــي گفتگــو و مکالمــه اســت کــه در آن دو طــرف گفتگــو 
ــود  ــر خ ــدگاه و نظ ــل، دی ــرف مقاب ــدۀ ط ــول پذیرفته ش ــري از اص ــا بهره  گی ــند ب مي  کوش
ــکار  ــد آن را ان ــه وي نتوان ــي ک ــد به وجه ــکار کنن ــرف را آش ــل ط ــدۀ باط ــات و عقی را اثب
کند)مجیــدی، 1392: 10(. در تعریفــی دیگــر، مناظــره جریــان جســتجو بــرای به دســت آوردن 
ــن  ــت. ای ــا و نظریه  هاس ــۀ ایده  ه ــات و عرض ــادل اطاع ــو، تب ــی از راه گفتگ ــا راه حل ــخ ی پاس
روش هــم بــه یاددهنــده و هــم بــه یادگیرنــده فرصــت می  دهــد در فراینــد مباحثــه شــرکت و 
دربــاره موضوعــات مختلــف تبــادل اطاعــات کننــد. مهم  تریــن ویژگــی ایــن روش آن اســت که 
فرصتــی را بــرای یادگرفتــن به وســیله بیــان، کشــف ایده  هــای متعــدد و تجربه  هــای ناشــی از 

ــجادی، 1380: 9(. ــه می  کند)س ــه ارائ ــکاری دوجانب هم

تعریف آسیب  شناسی مناظره

 مفهــوم »آسیب شناســی« نخســت در مباحث پزشــکی برای شناســایی امــراض و بیماری های 
مربــوط بــه اعضــای بــدن و بافت  هایــش و درمــان آن امــراض بــه کار می  رفــت. به تدریــج ایــن 
مفهــوم بــه ســایر زمینه  هــا رســوخ پیــدا کــرد و در مســائل اجتماعــی و روان شــناختی کاربــرد 
فــراوان یافــت. در تعریــف آسیب شناســی مناظــره می  تــوان گفــت، بررســی و شناســایی آفــات 
ــع توقــف فراینــد درســت  ــا مان و آســیب  ها و علــل پیدایــش آنهــا کــه ســبب ُکندشــدن و ی
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ــاور غیراخاقــی و ]غیرعلمــی[  ــا ب ــات مناظــره، هــر عمــل ی و بهنجــار مناظــره می  شــود. آف
اســت کــه مناظــره را از مســیر حــق خــارج می  ســازد و در درازمــدت آنــه را از هــدف حقیقــی 
خویــش دور می  کنــد. نقــد و مناظــره را ردیـّـه انگاشــتن و تنهــا بــه گفتــار خویــش توجه کــردن 
و ناقــد را قاصــر در فهــم مطالــب پنداشــتن، مانــع اثربخشــی و کار  آیــی مناظــره اســت)فرامرز 
قراملکــی، 1379: 323(. بــرای بررســی ایــن موضــوع ابتــدا بــه عوامــل آســیب  زای مناظــره بــر 
ــر مبنــای شــاخص  های  اســاس الگــوی مناظــرات امام رضا)علیه الســام( پرداختــه و ســپس ب
مناظــرات آن امــام بزرگــوار و آوردن مســتنداتی از ایشــان، ایــن آفــات شــرح داده شــده اســت. 

آسیب های مناظره

ــد درســت مناظــرات را مخــدوش  ــر ابتــدا به طــور کلــی آســیب  هایی کــه رون در جــدول زی
ــِی آســیب  های علمــی  ــه دو صــورت کل ــودن آن می  شــود، ب ــع نتیجه بخــش ب ســاخته و مان
و آســیب  های اخاقــی به همــراه زیرمجموعه  هایشــان آمــده اســت. در ادامــه، مصــداق و 
اســنادی از الگــوی مناظــرات امام رضا)علیه الســام( کــه در فراینــد مناظــره از ایــن آســیب  ها 
دوری جســته و طــرف مقابــل را بــدان توصیــه می  فرمــود، ارائــه و تجزیه وتحلیــل شــده اســت.

2. آسیب های اخالقی 1. آسیب های علمی

1. عدول از انصاف و عدل
2. تعّصب و تقلید

3. تجّسس در عیوب همدیگر
4. رعایت نکردن احترام متقابل 

5. ارزشیابی شخصیت طرف مناظره
6. غرور و خودستایی

7. محکوم کردن و کوبیدن همدیگر
8. بی توجهی به شرایط و حال همدیگر

1. مغالطه در بحث
2. تکیه کردن بر اصول غیرمشترک
3. نداشتن نظم و ساختار منطقی

4. استفاده از مطالب پیچیده و نارسا
5. ممانعت از پرسش آزاد

6. رعایت نکردن سطح فکری مخاطب
7. نداشتن ارتباط دوسویه

8. تحمل نکردن عقاید مخالف
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1- آسیب  های علمی مناظره

ــری  ــی، برهــان، ابطال  پذی ــم ماننــد عقل  گرای ــی اســت کــه ویژگی  هــای اساســی عل آفت  های
ــرد و آن را خدشــه دار می  ســازد.  ــر ســؤال می ب ــدم پیچیدگــی و... را زی ــرش اشــتباه، ع و پذی
آســیب  های علمــی مناظــره بــر اســاس مناظــرات امام رضا)علیه الســام( بــه شــرح زیــر اســت:

1-1    مغالطه در بحث

مغالطــه در معنــاي لغــوي عبــارت اســت از »ســوق دادن دیگــري بــه اشــتباه« و در اصطــاح، 
مغالطــه جزئــی از برهــان اســت که به طور قابــل اثباتی در منطــق آن ایــراد وجــود دارد. بنابراین 
کِل برهــان را نامعتبــر می ســازد. مغالطــه ممکــن اســت بــرای وارونه کــردِن حقیقت)هــا( بــه کار 
ــی شــکل  ــه اســتدالل نیســت، بلکــه به طــور کل ــر، مغالطــه منحصــر ب ــف عام ت رود. در تعری
غیرمعتبــری از اســتدالل دانســته شــده اســت)خندان، 1391: 113(. مغالطــه یکــی از آفت  های 
علمــی مناظــره اســت کــه افــراد آگاهانــه در حیــن مناظــره از آن اســتفاده می کننــد تــا حــرف 

خــود را بــه کرســی بنشــانند و حریــف را مغلــوب ســازند. 

امام رضا)علیه الســام( به خاطــر شــرافت علمــی و انســانی کــه داشــت هیچ وقــت در مناظــرات 
خــود وارد مغالطــه نمی  شــد. حتــی بــرای اینکــه از مغالطــۀ طــرف مناظــره جلوگیــری کنــد 
ــت،  ــل اس ــه نق ــود.   چنانک ــتدالل می  فرم ــا اس ــرش آنه ــورد پذی ــای م ــا و معیاره ــا کتاب ه ب
وقتــی یکــی از یــاران امام)علیه الســام( بــه نــام نوفلــی از حضــور ایشــان در جلســات مناظــرۀ 
ــه  ــت، ب ــت داش ــون وحش ــای گوناگ ــمندان فرقه ه ــا دانش ــون ب ــط مأم ــده توس ترتیب داده ش
ــمندان  ــف دانش ــت و مخال ــل بدع ــل کام اه ــای اه ــرد: »علم ــرض ک ــام( ع امام)علیه الس
اســام  اند، چــرا کــه عالـِـم واقعیت  هــا را انــکار نمی  کنــد، امــا اینهــا اهــل انــکار و سفســطه  اند. 
اگــر دلیــل بیــاوری کــه خــدا یکــی اســت، می  گوینــد: ایــن دلیــل را قبــول نداریــم. اگــر بگویــی 
ــه( رســول اهلل اســت، می  گوینــد: رســالتش را اثبــات کــن. خاصــه در  محمد)صلی اهلل علیه وآل
برابــر انســان دســت بــه مغالطــه می  زننــد و آن قــدر سفســطه می  کننــد تــا انســان از حــرف 
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خــودش دســت بــردارد. فدایــت شــوم! از این  هــا برحــذر بــاش!«

امام)علیه الســام( تبســمی فرمــود و گفــت: ای نوفلــی! می  ترســی دالیــل مــرا باطــل 
ــا اســتناد  ــه ب ــد؟... هنگامــی کــه دلیــل هــر گروهــی را جداگان ــر مــن ببندن ــد و راه را ب کنن
ــه کتــاب خودشــان ابطــال کــردم، به طــوری کــه مذهــب خــود را رهــا کننــد و قــول مــرا  ب

بپذیرند)مجلســی، 1386، ج49: 249(.

بررســی  های بی  طرفانــۀ مناظره  هــای امام رضا)علیه الســام( بــا افــراد مختلــف، مــا را 
ــان  ــا و مناظره  هایش ــک از گفتگوه ــان در هیچ ی ــه ایش ــد ک ــوق می  ده ــه س ــن نتیج ــه ای ب
ــه  ــار مغالط ــددی دچ ــوارد متع ــل در م ــراد مقاب ــد اف ــد، هرچن ــتفاده نکردن ــه اس از مغالط

.)46  :1394 فارســی نژاد،  و  شــدند)رضازاده کهنگی 

1-2  تکیه کردن بر اصول غیرمشترک

چنانچــه مناظره کننــدگان دارای اصــول غیرمشــترک باشــند، بایــد قبــل از مناظــره مبانــی 
همدیگــر را به دســت آورنــد و بــا آن اصــول و مبانــی وارد مناظــره شــوند. در غیــر ایــن صــورت، 

مناظــره نتیجــه  ای در برنخواهــد داشــت.

همان طورکــه در مناظــره امام رضا)علیه الســام( بــا مخالفــان، جاثلیــق بــه امام)علیه الســام( 
ــر آن  ــه منک ــد ک ــي اســتدالل مي  کن ــا کتاب ــه ب ــم ک ــا کســي بحــث کن ــد: چطــور ب مي  گوی
ــدارم؟ امام رضا)علیه الســام(  ــان ن ــه آن ایم ــه ب ــد ک ــري اســتدالل مي  کن ــه پیامب هســتم و ب
فرمــود: اي مســیحي! اگــر بــا انجیــل بــا تــو اســتدالل کنــم بــه آن اقــرار مي کنــي؟ جاثلیــق 
ــن  ــه، 1404ق، ج1: 155(. بنابرای ــن بابوی ــرار مي کنم)اب ــدان اق ــم ب گفــت: آري، برخــاف میل
امام رضا)علیه الســام( بــا هــر گــروه از مخالفــان بــر اســاس مبانــي خودشــان مناظــره 
ــذارد، دوری  ــه می  گ ــره را بی  نتیج ــه مناظ ــترک ک ــی غیرمش ــر مبان ــه ب ــد و از تکی مي  کردن

می  جســتند.
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1-3  نداشتن نظم و ساختار منطقی

نداشــتن نظــم و ســاختار منطقــی در گفتــار باعــث ســردرگمی مخاطــب می شــود و نتیجه ای 
برندارد.  در 

ــد:  ــد و می  فرمای ــن آن می  دان ــار را منظم  تری ــن گفت ــام( بهتری ــان علی)علیه الس ــر مؤمن امی
»أَحَســُن الــکام مازانــه ُحســُن النِّظــام َو فَِهَمــه الخــاص َو العــام« ؛ »زیباتریــن گفتــار آن اســت 
کــه نظــم نیکویــش آن را زینــت بخشــیده و خــاص و عــام آن را بفهمند.«)آمــدی، 1366، ج1: 

 .)204

ــۀ  ــان نقط ــرات ایش ــد در مناظ ــان می  ده ــام( نش ــای امام رضا)علیه الس ــی مناظره ه بررس
آغــاز و پایــان بحــث مشــخص و از انســجام و نظــم منطقــي اقناع  کننــده اي برخــوردار اســت؛ 
ــای  ــد و ج ــع مي کن ــه و قان ــتدالل ها تخلی ــث اس ــًا از حی ــره را کام ــرف مناظ ــه ط طوری ک
تردیــدي بــراي وي باقــي نمي گــذارد. البتــه نمــود و جلــوۀ انســجام کلــي در مناظره هــای امــام 
ــد،  ــي رو مي آورن ــتدالل هاي عقل ــه اس ــي ب ــۀ نقل ــري از ادل ــدون بهره گی ــان ب ــه ایش آن گاه ک
بیشــتر نمایــان اســت. بــرای نمونــه، هنگامــی کــه عمــران صابــی از امام)علیه الســام( خواســت 
کــه از نخســتین وجــود و مخلوقاتــش بــا وی ســخن بگویــد، ایشــان بــا رعایــت نظــم و ســاختار 
ــوده،  ــا ب ــه، از ازل بی  همت ــد یگان ــا خداون ــد: »ام ــاز کردن ــه آغ ــن مقدم ــا ای بحــث، پاســخ را ب
ــته و االن؛  ــه او نداش ــی ب ــراض راه ــدود و اع ــوده، ح ــا او نب ــزی ب ــه چی ــت ک ــودی اس موج
همچنــان کــه در آینــده چنــان اســت. پــس مخلوقــات را بــه طــور ابداعــی، بــا اعــراض مختلــف 
و مــورد گوناگــون آفریــد. ایــن خلقــت ابداعــی را نــه در چیــزی برپــا داشــت و نــه در چیــزی 
محــدود ســاخت؛ نــه بــر چیــزی مقابــل تمــود و نــه بــر چیــزی مشــابه...«)ابن بابویــه، 1404ق، 

ج1: 163(.

1-4  استفاده از مطالب پیچیده و نارسا

ــه  ــه این  گون ــا ب ــده و آنه ــب ش ــم مخاط ــدم فه ــب ع ــده موج ــب پیچی ــتفاده از مطال اس
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ــا  ــی ب ــم دین ــح مفاهی ــن و توضی ــه تبیی ــد داد. همان  طورک ــان نخواهن ــی نش ــب اقبال مطال
کامــی پیچیــده موجــب دین  گریــزی افــراد می گردد)شــکوهی، 1393: 103(. بنابرایــن 
ــا ســران، دانشــمندان  ــش ب ــچ  گاه در جلســات گفتگــوی خوی حضــرت رضا)علیه الســام( هی
و افــراد مختلــف از مذاهــب و ادیــان دیگــر، از واژگان نامأنــوس، پیچیــده و تعقیــدی اســتفاده 
نمی  نمودنــد، بلکــه همــواره موضعــی کامــا روشــن و کلماتــی رســا، واضــح و نــرم و شــیوا و 
بــدون تردیــد و دودلــی ارائــه می  دادنــد و حتــی از دانشــمند طــرف مقابــل نیــز می  خواســتند 
تــا ایــن شــیوه را رعایــت نماید)ابــن بابویــه، 1404ق، ج1: 317(. بــرای نمونــه، در گفتگــو بــا 
ــا درنظر گرفتــن  یحیی بــن ضحــاک ســمرقندی در موضــوع امامــت، امــام رضا)علیه الســام( ب
حالــت وی و اســتفاده از ســخنان و عبــارات خلفــای راشــدین، ]کــه بــرای یحیــی مأنــوس و 

ــی، 1388 :619-620(. ــات امامــت خویــش پرداختند)عطــاردی قوچان ــه اثب ــود[ ب آشــنا ب

1-5  ممانعت از پرسش آزاد

پرسشــگری و کنجــکاوی یکــی از ابعــاد روحــی انســان معرفــی شــده اســت بــه طــوری کــه، 
قــرآن کریــم بزرگ تریــن معجــرۀ جاودانــۀ آخریــن پیــام  آور الهــي، بــراي هدایــت بشــر بهتریــن 
و زیباتریــن روش هــاي ممکــن را بــه کار گرفتــه اســت. از جملــۀ ایــن روش  هــا، پرسشــگري و 
ــد پرسشــگرانۀ اوســت و اگــر  ــرا ترقــی و تکامــل انســان در ســایه بُع جســتجوگري اســت زی
آفرینــش انســان فاقــد ایــن بعــد بــود، هرگــز گامــی بــه ســوی تکامــل بــر نمی داشــت... خداوند 
ایــن گرایــش را در وجــود انســان نهــاده و پیوســته او تشــنۀ پاســخ اســت. اگــر پاســخ صحیــح 
شــنید، اندیشــه اش به ســوی تکامــل مــی رود و اگــر بــا پاســخ های خرافــی و بی اســاس مواجــه 
شــود، قطعــا ضربــه ای بــر پیشــرفت او می خورد)ســبحانی، 1389؛ نقــل از شــیرخانی، 1389: 
ــد مناظــره باعــث می  شــود  ــه ممانعــت از پرسشــگری در فراین ــس روشــن می  شــود ک 7(. پ
ــدن  ــکان روشن ش ــده و ام ــواب مان ــت، بی  ج ــراد هس ــن اف ــه در ذه ــؤال  ها  ک ــیاری از س بس
حقیقــت بــرای آنهــا  غیرممکــن می  شــود. بررســی مناظره  هــای امام رضا)علیه الســام( نشــان 

ــا آزادگذاشــتن اطرافیــان در طــرح ســؤال شــروع می  کردنــد.  می  دهــد ایشــان مناظــره را ب
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ــت و  ــام هس ــف اس ــی مخال ــما کس ــن ش ــر در بی ــوم! اگ ــام(: » ای ق امام رضا)علیه الس
ــد«.  ــؤال کن ــود، س ــاک ش ــه غضبن ــدون اینک ــد ب ــؤال کن ــد س می  خواه

عمــران صابــی: ای دانــای مــردم! اگــر خــودت دعــوت بــه پرســش نمی  کــردی کــه از شــما 
ــن بابویــه، 1404ق، ج1: 1332(. ســؤال شــود، هرگــز از شــما ســؤال نمی  کردم...«)اب

1-6 رعایت نکردن سطح فکری مخاطب

رعایت نکــردن ســطح فکــری مخاطــب در مناظــره ســبب می  شــود پیــام از طــرف گیرنــده 
به طــور کامــل فهمیــده نشــود و امــکان برقــراری ارتبــاط دوســویه بــه خطــر بیفتــد. در نتیجــه، 
فراینــد مناظــره دچــار آســیب شــده یــا  نیمه تمــام رهــا می  شــود و یــا بــه نتیجــه نمی  رســد. 
پــس بــه انــدازه فهــم مــردم ســخن گفتــن نیــز یکــی از شــروط گفتــار مفیــد و منظــم اســت 

ــد: ــاره اش می فرمای ــه( درب ــه پیامبر)صلی اهلل علیه وآل ک

»أُِمْرنـَـا أَْن نَُکلِّــَم النَّــاَس َعَلــی قـَـْدِر ُعُقولِِهْم«)بــه مــا امــر شــده اســت کــه بــا مــردم، در حــد 
ــی، 1369، ج1: 46(. فهم شــان ســخن گوییم()کلین

امام رضا)علیه الســام( بــا رعایــت ایــن اصــل در مناظــرات و گفتگوهــای خــود، بــا ســطح درک 
و آگاهــی افــراد بــا آنــان ســخن می گفــت. یکــی از نتایــج پربــار ایــن روش، احســاس قرابــت و 
نزدیکــی بــا منشــأ پیــام و دریافــت همــه معنــای پیــام توســط مخاطــب اســت. به طــوری کــه 
وقتــی حضــرت بــا رهبــر یــک مکتــب وارد بحــث می  شــود بــا اســتدالل قــوی عقلــی و نقلــی 
جایــی بــرای ســخن گفتن آنهــا باقــی نمی گذاشــت. وقتــی مخاطبــش شــخص عــادی بــود، بــا 
جمــات ســاده و تمثیــل و تشــبیه، حــق را بــرای او آشــکار می  ســاخت)ضیغم زیدی، 1390: 
177(. بــرای نمونــه، در پاســخ بــه ســؤال فــردی کــه می  گفــت خــدا دوتاســت. فرمــود: »اینکــه 
تــو می  گویــی خــدا دوتاســت خــود دلیــل یکتایــی اســت، زیــرا تــو دومــی را نمی  خوانــی مگــر 
ــی دومــی محــل  ــد؛ ول ــی همــگان توافــق دارن ــاره اول ــی را اثبــات کنــی. پــس درب اینکــه اول
اختــاف اســت«)ابن بابویــه، 1387: 269(. در واقــع امام)علیه الســام( در ایــن پاســخ بــا توجــه 



185
آسیب شناسی مناظره بر اساس الگوی مناظرات امام رضا)علیه السالم(

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

بــه فهــم ســؤال کننــده بــر نفــی و انــکار خــدای دومــی برهــان اقامــه نکــرده و فقــط بــه اثبــات 
خــدای واحــد و شــک در دومــی بســنده کــرده اســت)ارزنی و ربانــی اصفهانــی، 1391: 52(.

1-7 نداشتن ارتباط دوسویه

مناظــره اصــوال یــک جریــان دوســویه اســت؛ یعنــی بایــد کســی پیامــی را بفرســتد و شــخص 
یــا اشــخاص دیگــر آن پیــام را دریافــت کننــد. تــا زمانــی کــه پیــام دریافــت نشــود، ارتبــاط 
حاصــل نشــده اســت. در نتیجــه، یکــی از مــوارد بســیار مهــم کــه گفتگــو و مناظــره را به خطــر 
ــه  ــدادن، توج ــه گوش ن ــوری ک ــت به ط ــویه اس ــاط دوس ــل و ارتب ــتن تعام ــدازد، نداش می  ان
ــا  ــف شــادی ی ــان در حــاالت مختل ــا آن ــان و همراه نشــدن ب ــه احساســات مخاطب نداشــتن ب
غــم، مــواردی اســت کــه ســبب کم رنــگ شــدن رابطه هــا، قطــع صحبــت و باعــث دلخــوری 
ــدگان،  ــرش مناظره کنن ــا پذی ــام( ب ــد. امام رضا)علیه الس ــد ش ــل خواه ــرف مقاب ــردی ط و س
فضــا را بــرای ایجــاد تعامــل دوســویه و طــرح دیدگاه  هــا و پیشــنهادها بــاز می  نمــود و مقاومــت 
مناظره  گــر را به نوعــی کاهــش مــی  داد و می  توانســت بــا آگاهــی از تجربــۀ مخاطــب، همدلــی 
و هم  آوایــی بــا آنهــا، وی را بــه تجربــۀ جدیــد و درک حقایــق رهنمــون سازد)هاشــمی اردکانــی 

و میرشــاه جعفــری، 1387: 16(. 

ــدر  ــود، آن ق ــره می  نم ــی مناظ ــران صاب ــا عم ــام( ب ــی امام رضا)علیه الس ــال، وقت ــور مث به ط
ارتبــاط دوســویه برقــرار بــود کــه عمــران پیوســته توضیحــات بیشــتری از امــام می  خواســت 
ــه  ــا رســید ب ــد می  ســاخت. ت ــم، او را بهره  من ــاض عل ــن سرچشــمه فی و امام)علیه الســام( ای
آنجــا کــه امام)علیه الســام( فرمــود: مطالــب را خــوب درک کــردی عمــران؟ عمــران در میــان 
تعجــب حاضــران عــرض کــرد: آری، بــه خوبــی فهمیــدم ... . و در آخــر اســام را پذیرفــت و 

یکــی از مدافعــان سرســخت اســام شد)مجلســی، 1404ق، ج49: 177-173(.
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1-8  تحمل نکردن عقاید مخالف

ــی  ــت؛ یعن ــده اس ــوردن آم ــدن و گره خ ــدن، منعقدگردی ــای بسته ش ــت به معن ــده در لغ عقی
ــی،  ــب اصفهان ــاد می  پذیرد)راغ ــورده، انعق ــد خ ــن و روح و روان انســان پیون ــا ذه ــه ب ــری ک ام
1383، ج5: 341(. از نظــر اســام آزادي عقیــده حــق طبیعــي هــر فرد انســاني اســت و هرکســي 
مي  توانــد بــا آزادي کامــل هــر عقیــده و مرامــي را کــه بخواهــد انتخــاب کنــد. اســام از ابتــدا 
افــراد را در گزینــش و انتخــاب عقیــده آزاد گذاشــته اســت تــا بــا مطالعــه و تحقیــق، دیــن و آیین 
يِن«)بقــره:256( عقیــده  اي را  خــود را انتخــاب کننــد. اســام  بــر اســاس آیــه »ال إِْکــراهَ فِــی الِدّ
برکســي تحمیــل نمي  کنــد، بلکــه مــردم را بــه تفکــر و عقانیــت دعــوت مي  کنــد و حتــي تقلید 
کورکورانــه و بــدون تفکــر و تعقــل را در اصــول اعتقــادي دیــن نمي  پذیرد)میرموســوی، 1381: 
ــا عقایــد اساســی  ــر ایــن اســاس، نبایــد در هنــگام مناظــره وقتــی عقیــده  ای مخالــف ب 97(. ب
مناظرکننــده مطــرح می  شــود، مانــع آن شــد بلکــه بایــد آن عقیــده را شــنید و در ادامــه برهــان و 

ادلــه گوینــده را خواســتار شــد، تــا بدین طریــق بــه روشــنگری و هدایــت وی اقــدام نمــود.

در مناظــره امام  رضا)علیه الســام( بــا جاثلیــق، وی رو بــه مأمــون کــرد و گفــت: »چگونــه بــا 
کســی مناظــره کنــم کــه از کتابــی دلیــل مــی  آورد کــه مــن منکــر آن هســتم و از پیامبــری 
ــن  ــه، 1404ق، ج1: 332(. در ای ــن بابوی ــان ندارم«)اب ــه او ایم ــن ب ــه م ــد ک ــخن می  گوی س
مناظــره وقتــی جاثلیــق بــه اصــل دیــن و پایه  هــای اعتقــادی آن حملــه کــرد و منکــر نبــوت 
ــاب خــود وی  ــاز از کت ــا روی ب ــاال و ب ــل ب ــا تحم ــام ب ــه( شــد، ام خاتم االنبیا)صلی اهلل علیه وآل

دلیــل آورد و حقایــق را بــر جاثلیــق اثبــات نمــود.

2- آسیب  های اخالقی مناظره

آســیب  های اخاقــی در مناظــره، همــان رذایــل اخاقــی ماننــد تعصــب، بی  انصافــی، 
خودســتایی، تجّســس و... اســت کــه فــرد بــا نّیــت غلبــه بــر حریــف از آن اســتفاده می  کنــد. بــا 

ــود. ــت می  ش ــر برداش ــوارد زی ــام( م ــرت امام رضا)علیه الس ــل مناظ ــی و تحلی بررس
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2-1 عدول از انصاف

»انصــاف« در لغــت مصــدر عربــی به معنــای داد دادن، عــدل و دادکــردن، راســتی کردن، بــه 
نیمــه رســیدن، نیمــۀ چیــزی را گرفتــن و میانه روی اســت)دهخدا، ذیــل انصــاف(. و در اصطاح 
یعنــی بــه شایســتگی و در خــور اســتحقاق هــر کــس یــا چیــزی بــا آن رفتــار کــردن آمــده 
اســت. اهمیــت ایــن موضــوع بــه قــدری اســت کــه حتــی در برخــورد بــا دشــمنان و افــرادی 
ــه انصــاف شــده است)نســاء/135(.  ــه ب ــز توصی ــد نی ــدی کرده  ان ــم در حّقمــان ب کــه معتقدی
ــت،  ــدگان الزم اس ــره و مناظره کنن ــر مناظ ــرای ه ــه ب ــم ک ــیار مه ــوارد بس ــی از م ــس یک پ
رعایــت عــدل و انصــاف اســت. اگــر در مناظــرات و بحــث و گفتگــو انصــاف رعایــت نشــود و در 
رفتــار و گفتــار بــه طرفیــن مناظــره ســتمی وارد آیــد، آن نشســت نتیجــه  ای در بــر نخواهــد 

داشــت و ســبب تشــدید اختــاف و درگیــری خواهــد شــد)ضیغم زیدی، 1390: 180(.

امام رضا)علیه الســام( در مناظــرات خــود بــر دوری از ظلــم  و رعایــت انصــاف تأکیــد داشــتند 
و ســعی می  کردنــد پیــش از ورود بــه بحــث، آن را بــه مخاطــب خــود گوشــزد کننــد. بــرای 
نمونــه آن حضــرت پیــش از ورود بــه مناظــره بــا عمــران صابــی فرمودنــد: »َســْل يَــا ِعْمــَراُن 
َّــاَك َو الَْخَطــلَ   َو الَْجْوَر«)ســؤال کــن ولــی انصــاف را از دســت مــده و  ــِه َو إِي َو َعَلْيــَك بِالنََّصَف
جانــب یاوه ســرایی و ســتم را فروگذار.()طبرســی، 1403ق، ج2: 419(. امام)علیه الســام( هــم 
خــود انصــاف را رعایــت مي  کــرد و هــم اگــر طــرف مقابــل ســخن علمــي مي  گفــت و اســتدالل 
درســتي داشــت، ضمــن تأییــد آن، او را تشــویق و ترغیــب مي  کــرد. از ایــن برتــر، گاه بــه انصاف 
ــه خــرج دادي.«)قلنــدري بردســیري،  ــود: » انصــاف ب ــرار مي  کــرد. یعنــي مي  فرم ــز اق وي نی

1381: 40 ؛ شــجاعي گلپایگانــي، 1373: 129(. 

2-2 تعصب و تقلید

بی  تردیــد اساســی  ترین پایــۀ عبودیــت و بندگــی خــدا تســلیم و تواضــع در برابــر حــق اســت. 
ــب  ــت. تعص ــعادت اس ــدن از س ــق و محروم ش ــۀ دوری از ح ــب مای ــه تعص ــس، هرگون به عک



188

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

بــه معنــای »وابســتگی غیرمنطقــی بــه چیــزی« تــا آنجــا کــه انســان حــق را فــدای آن کنــد. 
ثمــرۀ ایــن شــجره خبیثــه نیــز »تقلیــد کورکورانــه« اســت کــه ســّد راه پیشــرفت و تکامــل 
ــد،  ــرح کن ــری را مط ــا نظ ــده ی ــب عقی ــرد از روی تعص ــی ف ــره وقت ــت. در مناظ انسان هاس
حجــاب ضخیمــی بــر دیــدۀ عقــل او می  افکنــد و از درک حقایــق و خیــر و شــر و مصلحــت 
ــار  ــات و آث ــازد. ضایع ــش می س ــاره محروم ــردن راه چ ــدا ک ــور و پی ــت ام ــده و عاقب و مفس
زیانبــار ایــن رذیلــۀ اخاقــی تاریــخ بشــریت را ســیاه کــرده و پیامبــران الهــی را بــا مشــکل  ترین 
موانــع روبــه رو ســاخته و خون هــای زیــادی را بــر خــاک ریختــه اســت. همیــن معنــی بــرای 
ــیرازی،  ــد از آن دوری کرد)مکارم ش ــس بای ــت. پ ــی اس ــار آن کاف ــار زیانب ــه آث ــردن ب پی ب
ــز دیگــر و  ــد و طــرف دیگــر چی ــزی بگوی ــر در مناظــره یک طــرف چی 1385، ج2: 203(. اگ
هــر کــدام منبــع طــرف مقابــل را قبــول نداشــته باشــند و بــر گفتــار خــود تعصــب بورزنــد، 
ــز  ــر، هرگ ــان دیگ ــا ادی ــورد ب ــام( در برخ ــد. امام رضا)علیه الس ــرانجام نمی  رس ــه س ــو ب گفتگ
متعصبانــه عمــل نمی  کردنــد، بلکــه بــه دور از تعصــب، اگــر طــرف مقابــل حضــرت، قــرآن یــا 
پیامبر)صلی اهلل علیه وآلــه( را قبــول نداشــت، همــان کتابــی را کــه او بــدان بــاور داشــت، مبنــای 
مناظــره قــرار می  دادنــد. بــا عنایــت بــه همیــن شــیوه، بــه نوفلــی فرمــود: »وقتــی بــا مســیحی 
بــا انجیلشــان، بــا یهــودی بــا توراتشــان بــا صابی  هــا بــا آییــن خودشــان بــا هیربــدان بــا آییــن 
پارسی  شــان و بــا رومیــان بــه زبــان خــود آنــان بحــث کنــم، آن  وقــت مأمــون خواهــد دانســت 
او در خــور ایــن نیســت کــه در ایــن راه گام بــردارد، و ایــن موقــع اســت کــه پشــیمانی او را در 

ــه، 1404ق، ج1: 154(. ــن بابوی ــرد.«) اب برمی  گی

2-3  تجّسس در عیوب همدیگر

»تجســس« در لغــت به معنــاي »دســت زدن، بــا دســت لمس کــردن، بــا دســت معاینه کــردن، 
ــي«  ــر و خبرجوی ــردن، جاسوســي کردن، کســب خب بررســي کردن، جســتجوکردن، تحقیق ک
ــراي شناســایي دیگــران«  ــردن از ســِر کنجــکاوي ب ــاي »نگاه ک ــه و مجــازاً به معن ــه کار رفت ب
ــت  ــارۀ ماهی ــران درب ــا، علمــاي اخــاق و مفّس اســت. آنچــه از تعریف هــاي اهــل لغــت، فقه
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تجّســس برمي آیــد، ایــن اســت کــه تجّســس بــه تحقیــق و تفحــص در امــور مخفــي و پنهــان 
افــراد بــراي کشــف لغزش هــا و وجــوه تاریــک زندگــي آنهــا گفتــه مي شــود؛ امــوري کــه ذات 

و ماهیــت آنهــا مخفــي و غیرظاهــر اســت)نقل از اتــرک، 1390: 152(. 

ــاره ایــن عمــل زشــت در ضمــن منــع از گناهــان دیگــر مــی  خداونــد در قــرآن کریــم درب
فرمایــد:

ُســوا...«)ای  ــنِّ إِْثــٌم َو ال تََجسَّ ــنِّ إِنَّ بَْعــَض الظَّ َّذيــَن آَمنُــوا اْجتَنِبُــوا کثيــراً ِمــَن الظَّ »يــا أَيَهــا ال
مؤمنــان، از بســیاری از گمان هــا بپرهیزیــد کــه بعضــی از ظنون گناه اســت و تجســس نکنید...(

)حجــرات/12(. به عبــارت دیگــر، از جملــه شــروط ایمــان عــدم دخالــت و تحقیــق بی  جــا در 
امــور مســلمانان اســت و بــا صیغــه نهــي کــه آمــده، داللــت بــر منــع تجّســس مي  کنــد. بــا 
اســتناد بــه ایــن مطالــب می  تــوان گفــت، اگــر مناظره  گــر قبــا یــا در حیــن مناظــره از عیــوب 
طــرف مقابــل تجّســس نمایــد و از آنهــا در حیــن مناظــره بــرای پیروزشــدن اســتفاده کنــد، 
ــه(  ــه پیامبر)صلی اهلل علیه وآل ــد. چنانک ــد ش ــش خواه ــرف مقابل ــود و ط ــی خ ــث بی  آبروی باع
َّــُه َمــن تَتَبَّــَع َعــوراِت المؤمنيــَن تَتَبَّــَع اهللُ َعوَرتـَـه، و َمــن  فرمــود: »التَتَّبُِعــوا َعــوراِت المؤمنيــَن، فإن
تَتَبَّــَع اهللُ عوَرتـَـُه فَِضَحــُه َولـَـو فِــي ُجــوِف بَيتـِـِه«)از عیــوب و اســرار پنهانــي مؤمنــان جســتجو 
نکنیــد، چراکــه هرکــس از عیــوب مــردم تجّســس کنــد، خداونــد نیــز از عیــوب او تجّســس 
ــرو خواهــد شــد،  ــد، مفتضــح و بي آب ــش تجّســس کن ــد از عیوب ــر کــس خداون ــد و ه مي کن
ــهری، 1389، ج2: 728(.  ــد.()محمدی ری ش ــرده باش ــي ک ــه اش لغزش ــه خان ــه در گوش گرچ
ــام بزرگــوار نشــان می  دهــد ایشــان قبــل و حیــن مناظــره نســبت  بررســی مناظــرات آن ام
بــه گذشــته و عقایــد اشــتباه طرفیــن مناظــره  اش هیــج تجسســی از خــود نشــان نمی  دادنــد 
بلکــه در سرتاســر مناظــره بــا محوریــت قــراردادن رفتــار حســنۀ اســامی، بــا نگاهــی مثبــت و 
حســن ظن بــا آنهــا برخــورد می  کردنــد و ســعی داشــتند بــا تأثیــر گذاشــتن بــر فکــر و روح 

آنهــا، بــا ادلــۀ روشــن هدایــت کننــد.
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 2-4 رعایت نکردن احترام متقابل

احتــرام، مصــدر بــاب افتعــال از ریشــه »ح ر م« و به معنــای حرمــت نگه داشــتن اســت)دهخدا، 
ذیــل احتــرام(. در اصطــاح عــرف به معنــای تعظیــم، گرامیداشــت و بزرگداشــت اســت. پــس 
ــا دیگــران ســخنان نیــک و ســنجیده  شایســته اســت کــه یــک مســلمان در مقــام گفتــار ب
ــد: »... ــم می  فرمای ــرآن کری ــرار دهــد. ق ــان را مــورد خطــاب ق ــی خــوش آن ــا زبان ــد و ب بگوی

ــا وجــود ایــن، بعضــی  ــنًا«)با مــردم به خوبــی ســخن گویید.()بقــره/83(. ب ــاِس ُحْس ُــوا لِلنّ قُول
از کســانی کــه اهــل علــم و دانــش هــم هســتند متأســفانه در مناظــره و گفتگــو بــا دیگــران، 
ســخافت و ســبکی خــود را بــا گفتــار بــد، هوکــردن، خنده هــاي نابجــا و حرکت هــاي نادرســت 
بــراي پریشــان کردن افــکار هم  گفتــار خــود نشــان می  دهنــد و باطــن خویــش را کــه گویــاي 
ــذار  ــیب  های اثرگ ــی از آس ــار یک ــن رفت ــد. ای ــروز می  دهن ــت، ب ــوزی اس ــی و کینه  ت بدگمان
ــا تقــّدس مناظــره و اهــداف آن ســازگاري نــدارد و جایــی بــراي گفتــار  در مناظــره بــوده و ب

ــی، 1386: 24(.  ــی نمی  گذارد)جمال ــه باق ناصحان

امام رضا)علیه الســام( در مناظــرات ادب و احتــرام را در نهایــت حــد خویــش رعایــت می  نمــود 
و از ســرافکندگی دیگــران و ناکامــی آنهــا در پاســخ دادن بــه ســؤال ها اظهــار مســرت نمی  کــرد 
و بعــد از اینکــه می  دیــد خصــم بــه زانــو درآمــده و ســکوت کــرده یــا تقاضــا می  کنــد کــه از 
دیگــری ســؤال شــود، او را تحقیــر نمی  کــرد. حتــي اگــر اطرافیــان، طــرف مناظــره را مســخره 
مي کردنــد و بــه او مي  خندیدنــد، آنــان را بــه مایمــت دعــوت مي  نمــود؛ چنانکــه در مناظــره 
امــام و ســلیمان مــروزي رخ نمــود، آن  گاه کــه تمــام راه  هــاي جــواب را بــر ســلیمان بســت و 
ــد.  ــه ســلیمان خندیدن ــه تناقض  گویــي کــرد، همــۀ حاضــران در جلســه ب ســلیمان شــروع ب
امام)علیه الســام( رو بــه مــردم کــرد و از آنــان خواســت مایمــت بــه خــرج دهنــد و پــس از آن 
ــا چنان  کــه حضرت)علیه الســام(  ــه داد)طبرســی، 1403ق، ج2: 373-365(. ی گفتگــو را ادام
بــه ایمان آورنــدگان روی خــوش نشــان مــی  داد و اکــرام می  نمــود و صحنــه مناظــره را بــه رخ 
نمی  کشــید. هماننــد آنکــه در اثنــای گفتگــو، عمــران بــه حقانیــت اســام پــی بــرد و ایمــان 
ــگام ورود وی  ــه هن ــد و ب ــران را فراخوان ــس عم ــان مجل آورد. آن حضرت)علیه الســام( در پای



191
آسیب شناسی مناظره بر اساس الگوی مناظرات امام رضا)علیه السالم(

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

محترمانــه از او اســتقبال کــرد. ســپس بــه او چنــد جامــه و ده هــزار درهــم عطــا فرمود)ابــن 
بابویــه، 1404ق، ج1: 172(.

2-5  ارزیابی شخصیت طرف مناظره

در ارتبــاط بیــن دو انســان، واژه هــا و کلمــات گاهــی نقــش ســازنده یــا مخــّرب دارنــد. بعضی 
ــد.  ــان می  گردن ــی در دل انس ــب زخم  های ــد و موج ــدر می کنن ــانی را مک ــات روح انس از کلم
کلمــات و جمــات ناســالم موجــب ارتبــاط ناســالم و کلمــات خــوب و شــاد موجــب ارتبــاط 
ســالم می  گردد)فرهادیــان، 1386: 128(. بــا ایــن اوصــاف، گاهــی افــراد در مناظره  هــای خــود 
به جــای اینکــه ســخن فــرد را بــا معیارهــای مــورد قبــول ارزیابــی کننــد، شــخصیت و صفــات 
ــن  ــد. ای ــاد می  کنن ــر ایج ــش خاط ــی، رنج ــاب و عناوین ــبت دادن الق ــا نس ــی و ب او را ارزیاب
روش یکــی از آفت  هــای برهم زننــدۀ مناظــره اســت زیــرا از لحــاظ روان شــناختی هیــچ انســانی 
دوســت نــدارد شــخصیتش بــا جمــات منفــی ارزیابــی شــود، حتــی اگر عملکــردش نادرســت 
باشــد، چــون در ایــن صــورت اعتمــاد بــه نفــس او لطمــه می  بینــد. پــس بهتــر اســت به جــای 

ارزیابــی شــخصیت، ارزیابــی رفتــار و عملکــرد صــورت بگیــرد.  

ــه، در مناظــرۀ بیــن امام رضا)علیه الســام( و جاثلیــق، موقعــي کــه جاثلیــق    به عنــوان نمون
ــم  ــدا معتقدی ــه خ ــا ب ــد »م ــه می فرمای ــود ک ــه مي  ش ــام( مواج ــتدالل امام)علیه الس ــا اس ب
ــه  ــزي علی ــا چی ــود و م ــه( ب ــوت محمد)صلی اهلل علیه وآل ــه نب ــد ب ــه معتق ــایي ک ــه عیس و ب
ــت را  ــدا علم ــه خ ــد: ب ــاد می زن ــاز او« فری ــِي روزه و نم ــف و کم ــر ضع ــم مگ ــي نداری عیس
فاســد کــردي و امــورت ضعیــف شــد! مــا فکــر مي  کردیــم کــه تــو عالم-تریــن اهــل اســام 
هســتي! ســپس امام)علیه الســام( بــا آرامــش کامــل الوهیت مســیح را توســط منابع خودشــان 
ــۀ  ــای ارائ ــق به ج ــی جاثلی ــه وقت ــن اســت ک رد می کند)طبرســی، 1403ق، ج2: 413(. روش
برهــان علمــی و نقــد گفتــار امام)علیه الســام( بــه شــخصیت علمــی ایشــان حملــه می کنــد، 
امــام بــا دوری از ایــن آســیب و آفــت مناظــره و بــا ارائــه ادلــه مــورد وثــوق طرفیــن، بــر وی 

ــود. ــروز می  ش پی
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2-6  غرور و خودستایی

واژه غــرور در لغــت به معنــای فریب خــوردن و فریفته شــدن و در اصطــاح عبــارت اســت از 
»اعتمــاد و تکیــه کــردن نفــس بــه آنچــه مطابــق هــوی و هــوس باشــد و طبع انســان بــه خاطر 
شــبهه افکنی و فریــب شــیطان بــه آن گرایــش یابــد. پــس هرکــس بــر اســاس شــبهه فاســدی 
معتقــد شــود کــه در دنیــا یــا آخــرت بــه خیــر و ســعادت رســیده، مغــرور است.«)کاشــانی، 
ــت  ــدح در لغ ــود. م ــناخته مي  ش ــه ش ــدح و تزکی ــاي م ــا واژه  ه ــتایی ب 1379: 414(.  خودس
به معنــاي ســتایش اســت و تزکیــه، پاکیــزه نشــان دادن خــود اســت. در اصطــاح، خودســتایي 
عبــارت اســت از اینکــه آدمــي در مقــام اثبــات کمــال و نفــي نقــص از خــود برآیــد کــه آن از 
نتایــج عجیــب اســت)نراقی، 1386: 247(. خداونــد در نهــی غــرور و خودســتایی می  فرمایــد: 
ــما از  ــه ش ــبت ب ــراء/37(  و »او نس ــدار. «)اس ــرور گام برم ــر و غ ــن از روی کب »در روی زمی
همــه آگاه  تــر اســت از آن هنــگام کــه شــما را از زمیــن آفریــد و در آن موقــع کــه به صــورت 
ــر  ــزگاران را بهت ــد، او پرهی ــتایی نکنی ــس خودس ــد پ ــان بودی ــکم مادرانت ــی در ش جنین های

می شناســد!«)نجم/ 32(.

در یکــی از جلســات مناظــره، مأمــون رو بــه امام رضا)علیه الســام( کــرد و گفــت: »بــه مــن 
خبــر رســیده کــه گروهــی در حــق شــما غلو)زیــاده روی( می کننــد، و مقــام شــما را از حــد 
ــدرش،  ــي بن جعفر از پ ــدرم، موس ــود: »پ ــام( فرم ــد«. امام)علیه الس ــاال می برن ــود ب ــرز خ و م
ــرده  ــت ک ــب روای ــي طال ــن اب ــدرش، علي ب ــي از پ ــن عل ــدرش، محمدب ــد از پ جعفربن محم
ــد،  ــاال نبری ــر از شایســتگی و حقــم ب ــرا زیادت ــه( فرمــود: »م کــه رســول خدا)صلی اهلل علیه وآل
زیــرا خداونــد قبــل از آنکــه مــرا بــه پیامبــری بپذیــرد، بــه عنــوان عبد)بنــده( پذیرفــت. خداوند 
می فرمایــد: »بــرای هیــچ بشــری ســزاوار نیســت کــه خداونــد کتــاب آســمانی و حکــم و نبــوت 
بــه او دهــد و ســپس او بــه مــردم بگویــد غیــر از خــدا، مــرا پرســتش کنید...«)آل عمــران/79؛ 
ابــن بابویــه، 1404ق، ج1: 217- 216(. از ایــن گفتــار امام)علیه الســام( روشــن می  شــود کــه 
ایشــان غــرور و خودســتایی را نهــی کــرده و عبودیــت خــدا را در همــه حــال متذکــر می  شــدند.
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2-7  محکوم کردن و کوبیدن همدیگر

یکــی از آفت  هــای بســیار مهــم کــه مناظــره را از هــدف اصلــی خــود دور می  کنــد، اهتمــام 
مناظره  کننــده در جهــت محکوم  ســازی و بی  اعتبارســاختن طــرف مناظــره اســت. مأمــون بــه 
ــن  ــی دانشــمندان را از دورتری ــا کوشــش فراوان ــردن امام رضا)علیه الســام( ب جهــت محکوم ک
نقــاط فــرا می  خوانــد تــا دشــوار  ترین مســائل خــود را بــر امام)علیه الســام( عرضــه کننــد تــا 
شــاید ولــو بــرای یــک بــار هــم کــه شــده، امام)علیه الســام(  را از پاســخگویی عاجــز کننــد و 
مأمــون بدیــن طریــق بتوانــد امامــت را زیــر ســؤال ببــرد. اگــر مامــون در ایــن راه توفیــق بــه 
دســت آورده بــود دیگــر نیــازی بــه کشــتن امام)علیه الســام( نداشــت زیــرا دیگــر او یــک فــرد 
ــی، 1373:  ــی بود)حســینی عامل ــه حجــت امامــت دســتش خال ــود کــه از هرگون ــی ب معمول
ــه همــراه  ــه ب ــون، برخــورد حکیمان ــت مأم ــا آگاهــی از نی ــا امام رضا)علیه الســام( ب 227(. ام
ــدرز و جــدل منطقــی در مناظــرات داشــتند و هدفشــان تنهــا تعلیــم و آمــوزش و  ــد و ان پن
تبییــن حقیقــت بــود، نــه محکوم کــردن و بی اعتبــار کــردن فــرد بلکــه می  خواســتند حقیقــت 
ــه همــان راه ائمه)علیهم الســام( اســت ـ  ــح ـ ک ــا همــگان متوجــه راه صحی روشــن شــود ت
شــوند. ایشــان هرچنــد در مناظــره بــر طــرف مناظــرۀ خــود پیــروز می  شــدند، ولــی بــا الفــاظ 
ــه ارتبــاط برقــرار مي  کردنــد و مي  کوشــیدند در گفتگوهــا فضــاي دوســتي را حاکــم  محترمان
کنند)امینی  فــر، 1391: 46(. از ایــن رو، در مناظــره بــا عمــران، گاه گاه بــه وی می  فرمــود: »آیــا 
مطلــب را فهمیــدی؟« او نیــز می  گفــت: »بلــه فهمیــدم«. یــا می  گفــت: »آقــای مــن! توضیــح 

بیشــتری بدهید.«)مجلســی، 1404ق، ج49: 317(. 

ــا آن هنــگام کــه در حیــن مناظــره، ســلیمان تناقض  گویــي مي  نمــود، مأمــون در جهــت  ی
ــي؟  ــط را تکــرار مي  کن ــن حــرف غل ــدر ای ــو ســلیمان! چق ــر ت ــت: واي ب ــت وی گف محکومی
امام)علیه الســام( رو بــه مأمــون کــرد و فرمــود: »رهــا کــن او را. حرفــش را قطــع نکــن چــون 
آن را دلیــل حقانیــت خــود قــرار مي  دهــد.« ســپس رو بــه ســلیمان کــرد و گفــت: ادامــه بــده 

اي ســلیمان...«) ابــن بابویــه، 1404ق، ج1: 182-191(.
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2-8  بی  توجهی به شرایط همدیگر

ــه  ــی ب ــت بی  توجه ــذارد، آف ــه می  گ ــره را  بی  نتیج ــه مناظ ــم ک ــیار مه ــوارد بس ــی از م یک
شــرایط همدیگــر و درک نکــردن مقتضیــات مناظــره اســت. در یک مناظــره بایــد مناظره کننده 
بــا اشــراف بــر شــرایط مناظــره و مناظره کننــده، گفتگــو را پیــش   ببــرد  تــا امــکان دســتیابی 
بــه حقیقــت مــورد بحــث، تســهیل گــردد زیــرا ســنجش ظرفیــت فکــری و روحــی، عقــل و 
درایــت طــرف مقابــل باعــث می  شــود بدانیــم چگونــه بایــد بــاب گفتگــو را بــا او بــاز کــرد و آن 

را ادامــه داد. 

ــمند  ــری آگاه و هوش ــۀ رهب ــی به مثاب ــاّص فرهنگ ــرایط خ ــام( در آن ش امام رضا)علیه الس
و بــا بهره  گیــری از ابعــاد معرفتــی خویــش و نیــز تلفیــق ایــن مســئله بــا مدیریــت علمــی ـ 
فرهنگــی و همراهــی آن بــا تخصــص و تعهــد کــه اســتوار بــر بینــش وحیانــی بود)ســادات و 
قــاری، 1391: 60( در برخــورد بــا دانشــمندان ســایر مذاهــب، نخســت حــاالت و ویژگی  هــای 
ــه  ــان را در نظــر می  گرفــت و ســپس آن را ب ــی، عاطفــی، عقلــی، علمــی و... آن گوناگــون روان
شــاخصه  های گوناگــون زمانــی، مکانــی، فرهنگــی و به ویــژه عقیدتــی پیونــد مــی  زد و پیوســته 
بــه یارانــش نیــز ایــن مســئله را گوشــزد می  فرمــود کــه: »بــا دیگــران آن گونــه ســخن بگوییــد 
ــری  ــتهاردی  و  مای ــی، اش ــا کنید.«)طباطبای ــد ره ــه را نمی-پذیرن ــد و آنچ ــه می  فهمن ک
معــزی، 1378، ج18: 432(. تاریــخ نمونه  هــای فراوانــی از ایــن دســت برخوردهــای حضــرت 
ــام( در  ــه، امام رضا)علیه الس ــوان نمون ــود دارد. به عن ــب را در خ ــر مذاه ــمندان دیگ ــا دانش ب
ــوال  ــا اق ــه کتــب مقــدس خودشــان و ی ــا ارجــاع دادن آنهــا ب ــان، گاه ب ــا آن گفتگوهایشــان ب
بزرگانشــان، ســعی می کردنــد کامشــان مطابــق بــا حــاالت آن فــرد باشــد. چنانکــه در مناظره 
بــا ســلیمان مــروزی و علــی بــن جهــم اتفــاق افتــاده اســت، گواهــی روشــن بــر ایــن مطلــب 
است)شــجاعی گلپایگانــی، 1373: 171(. همچنیــن در مناظــره بــا عمــران، وقتــی زمــان ادای 
فریضــۀ نمــاز رســید، امام)علیه الســام( رو بــه مأمــون کــرد و فرمــود: وقــت نمــاز فــرا رســیده 
اســت و بایــد بــه ادای فریضــه بپردازیــم. عمــران کــه از بــادۀ روحانــی ســخن امام مســت شــده 
بــود و باقــی قــدح در دســت داشــت، عــرض کــرد: مــوالی مــن! جــواب مــرا قطــع مکــن کــه 
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قلبــم نــرم و آمــادۀ پذیــرش شــده اســت.

امام)علیه الســام( بــا درک شــراط روحــی وی فرمــود: »عجلــه مکــن! نمــاز می  خوانیــم و بــاز 
می  گردیــم«. بعــد از ادای نمــاز، امام)علیه الســام( بــه مجلــس بازگشــت و عمــران را صــدا زد و 
فرمــود: »ســؤاالتت را ادامــه بــده...«.  مناظــره ادامــه یافــت تــا اینکــه عمــران  بــه ســجده افتــاد 

و اســام را پذیرفت)ابــن بابویــه، 1404ق، ج1: 178- 154(.

نتیجه  گیری

خداونــد بشــر را بــا صفــت نطــق آفریــد و انســان بــه مــدد همیــن ویژگــی بــه گفتگــو بــا 
دیگــران پرداخــت. در ایــن میــان، بــه دلیــل اختــاف فکــری و عقیدتــی،   گاهــی بیــن انســان  ها 
مناظــره و بحــث درگرفــت. مناظــره گفتگویــی دوجانبــه اســت کــه هــدف آن کشــف حقایــق 
ــد و روش و  ــن تأکی ــدال احس ــره و ج ــر مناظ ــام ب ــن اس ــن مبی ــت. دی ــنگری اس و روش
ــه  ــزرگ اســام)صلی اهلل علیه وآله( و ائم ــر ب ــن رو، پیامب ــرده اســت. از ای ــان ک ــداف آن را بی اه
از  یکــی  به عنــوان  مناظــره  از  امام رضا)علیه الســام(  به ویــژه  معصومین)علیهم الســام( 
ــمندان  ــزرگان و دانش ــا ب ــارزه ب ــف آن در مب ــری از تحری ــام و جلوگی ــغ اس ــای تبلی روش ه
ــان شایســته توجــه بســیار اســت،  ــن می ــد. آنچــه در ای ــف اســتفاده کرده ان ــای مختل فرقه  ه
دوســویه بــودن ابــزار مناظــره اســت کــه در عیــن تأثیــر عمیقــی کــه در پرتــِو رعایــت اصــول 
الزمــه می  توانــد داشــته باشــد، عمل نکــردن بــه اصــول ضــروری آن، نتیجــۀ عکــس به دنبــال 
ــر ســر راه شــناخت حــق تبدیــل  ــی ب ــه حجاب خواهــد داشــت و به جــای کشــف حقیقــت، ب
می  گــردد کــه از آن به عنــوان آســیب  های مناظــره یــاد می  شــود. بررســی مناظــرات 
ــیب  های  ــایی آس ــت شناس ــوای آن در جه ــد و محت ــت در فراین ــام( و دق امام رضا)علیه الس
ــه دو صــورت کلــی اســت: آســیب  های  ــادی دارد. آســیب  های مناظــره ب مناظــره اهمیــت زی
علمی)شــامل مغالطــه در بحــث، تکیه کــردن بــر اصــول غیرمشــترک، نداشــتن نظــم و ســاختار 
منطقــی، اســتفاده از مطالــب پیچیــده و نارســا، ممانعــت از پرســش آزاد، رعایــت نکردن ســطح 
فکــری مخاطــب، نداشــتن ارتبــاط دوســویه، و تحمل نکــردن عقایــد مخالــف( و آســیب  های 
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ــت  ــدم رعای ــر، ع ــوب همدیگ ــس در عی ــد، تجس ــب و تقلی ــی، تعص ــامل بی انصاف اخاقی)ش
احتــرام متقابــل، ارزشــیابی شــخصیت طــرف مناظــره، غــرور و خودســتایی، محکوم کــردن و 
کوبیــدن و بی  توجهــی بــه شــرایط و حــال همدیگــر(. امام رضا)علیه الســام( بــا اشــراف کامــل 
علمــی و اخاقــی کــه نســبت بــه فراینــد مناظــره و مخاطــب داشــتند، هرگــز از ایــن آســیب  ها 
در جهــت پیــروزی بــر حریــف اســتفاده نکردنــد زیــرا هــدف ایشــان هدایــت، آمــوزش و کشــف 
حقیقــت بــود. امــا در مناظــرات دیگــر افراد)غیــر از معصومین)علیهم الســام(( کمتــر کســی 
می  توانــد خــود را از ایــن آفت  هــا برهانــد. متأســفانه امــروزه در مناظــرات سیاســی، علمــی و 
مذهبــی در میــان مناظره  کننــدگان قابــل مشــاهده اســت و بــه عنــوان یکــی از عوامــل بــروز 

ــود.  ــداد می  ش ــا قلم ــزی در گفتمان  ه ــیوع دین  گری ــاف و ش اخت

ــا الگــو  ــه شــبهات، ب ــاز عصــر حاضــر در جهــت پاســخگویی ب ــه نی ــت ب ــا عنای ــن رو، ب از ای
ــر اســاس نتایــج پژوهــش، پیشــنهاد می  شــود: ــراردادن مناظــرات امام رضا)علیه الســام( و ب ق

ــارب آراء و  ــروِ تض ــامی در گ ــارف اس ــی مع ــم و بالندگ ــد عل ــه رش ــه اینک ــه ب ــا توج 1.   ب
مقایســۀ اندیشه  هاســت الزم اســت کرســی  های نقــد و مناظــره بــا تکیــه بــر اصــول مناظــرات 

ــد. ــه یاب ــود و ادام ــکیل ش ــام( تش امام  رضا)علیه الس

ــای  ــام( در کتاب ه ــرات ائمه)علیهم الس ــه  ای از مناظ ــره و نمون ــح مناظ ــای صحی 2. روش  ه
درســی و دانشــگاهی گنجانــده شــود.

3. از آنجاکــه آفت  هــای مناظــره ســبب اختــاف و درگیــری در گفتگــو و بحــث می  گــردد. 
بایــد آفت  هــای مناظــره همــراه بــا پیامدهــای آن بــا اســتناد بــه فرهنــگ اســامی بیــان شــود 

تــا افــراد آگاهانــه وارد بحــث شــوند و از آن آفت  هــا دوری بجوینــد.
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