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سخندبیر

ضــرورت راه انــدازی کرســی هــای آزاداندیشــی در دانشــگاه هــا و
مؤسســات علمــی کشــور بــه عنــوان فراینــدی مبتنــی بــر عقالنیــت و به
کارگیــری خــرد جمعــی اســت کــه موجبــات تحقــق جنبــش نــرم افــزاری
و توســعه علمــی کشــور را فراهــم مــی کنــد .در واقع مقوله آزاداندیشــی
بــا برنامــه هــای کالن و اســتراتژیک کشــور و نیــز ســند  20ســاله کشــور
پیونــد مــی خــورد و بــه عنــوان جزئــی از تــاش بــرای احیــا و نوســازی
تمــدن ایرانــی  -اســامی بــه حســاب مــی آیــد.
وجــود شــرایط و الزامــات آزاداندیشــی ،اگرچــه مقولــه ای تــازه در
مراکــز علمــی دانشــگاهی اســت ولــی درحــوزه هــای علمیــه شــیعی
مبحثــی جدیــد نیســت .اینگونــه مباحــث از جملــه موضوعــات
بنیــادی در زندگــی ائمــه علیهــم الســام و بســیاری از رهبــران دینــی
در رونــد تاریخــی مراکــز علمــی بــوده اســت از جملــه معروفتریــن
آنهــا مناظــره هــای امــام رضــا (ع) مــی باشــد .امــام رضــا (ع) بــا درک
کامــل شــرایط زمانــی و بــا شــناخت از دســتگاه خلیفــه عباســی مبنــی
بــر چالــش کشــیدن بنیــان هــای اعتقــادی تشــیع ،بــا اجــرای مناظــره
هــای بنیــادی عــاوه بــر خنثــی کــردن آن ترفندهــا ،باعــث نشــر و
گســترش مفاهیــم عمیــق تشــیع شــد .هــدف اصلــی ایــن جشــنواره،
فرهنــگ ســازی بــرای آشــنایی بــا زیرســاخت هــای فرهنــگ عقالنــی
و اســتداللی اســام بــه منظــور تحقــق جنبــش نــرم افــزاری و توســعه
علمــی کشــور اســت .کــه در پرتــو آن ،اهــداف فرعــی نیــز ّ
مدنظــر
میباشــد کــه از جملــه عبارتنــد از:
حاکم شدن فضای عقالنی و علمی در دانشگاه ها،
حاکم شدن فضای اخالق مداری در گفتگوها،
تقویت روحیه حقیقت جویی،
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ابراهیم قاسمی روشن
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آشنایی با آثار ناشی از کرسی های آزاداندیشی رضوی،
واکاری مناظــرات رضــوی بــه منظــور کاهــش جنگهــای خونیــن
مذهبــی در ســطح جهــان،
کمک به رونق و تعمیق مباحث علمی،
آشنایی با روشهای امام رضا (ع) در منطق گفتگو،
فراهــم ســازی زمینــه جهــت تحقــق دانشــگاه اســامی وتفکــر خــاق
و بســط فرهنــگ نقــد در دانشــگاه هــا .برگــزاری ایــن جشــنواره مــی
توانــد ضمــن بهــره گیــری از تجــارب ارزشــمند دینــی امــام رضــا (ع)
زمینــه را بــرای برگــزاری اخــاق مدارانــه و روشــمند کرســی هــای
آزاداندیشــی بــه منظــور توســعه علــم و ایــده پــردازی مهیــا کنــد.

سخندبیرعلمیجشنواره

انقــاب اســامی ایــران آثــار و بــرکات فراوانــی دارد کــه یکــی از
مهمتریــن دســتاوردهای آن آزادی بیــان و قلــم مــی باشــد.
اعضــای جامعــه انســانی دارای افــکار و آرای مختلــف و متنوعــی
مــی باشــند و توقــع فکــر واحــد از افــراد و آحــاد مختلــف جامعــه توقــع
ناصوابــی اســت .بــه پــاس احتــرام بــه آزادی بیــان و قلم،افــراد حــق
دارنــد تــا افــکار و آراء خویــش را بــه ســمع و نظــر دیگــران برســانند .در
مقابــل شــنوندگان و خواننــدگان ایــن ســخنان و اندیشــه هــا نیــز حــق
دارنــد تــا بعــد از شــنیدن و خوانــدن ،بهتریــن و شایســته تریــن آنهــا را
انتخــاب نماینــد.
از ایــن رو خداونــد متعــال در قــرآن بــه بنــدگان خویــش بشــارت داده
کــه اگــر چنیــن رفتــار نماینــد و اندیشــه هــا و آرای مختلــف را واکاوی
و بررســی نماینــد و از میــان آنهــا احســن و احــق را انتخــاب کننــد،
ً
یقینــا اینهــا کســانی هســتند کــه خداونــد آنهــا را هدایــت نمــوده و آنــان
صاحبــان خــرد و اندیشــه محســوب مــی شــوند .بالطبــع شــنیدن آراء
و نظــرات مختلــف و انتخــاب بهتریــن آنهــا درصورتــی امــکان پذیــر
اســت کــه آزادای ســخن و قلــم بــه رســمیت شــناخته شــود .از آنجــا
کــه هــر حقــی تکلیفــی را بههمــراه دارد افــرادی کــه از حــق آزادی
بیــان و قلــم نیــز برخوردارنــد مکلــف هســتند تــا در مقــام بیــان و ســخن
حــدود و ثغــور رعایــت کننــد و چارچــوب هــا و هنجارهــا را بــه رســمیت
بشناســند .زیــر پــا گذاشــتن آنهــا ناسپاســی از نعمــت آزادی بیــان و
قلــم تلقــی مــی شــود .همچنــان کــه خداونــد شــنوندگان و خواننــدگان
ایــن افــکار و آرا را مکلــف کــرده تــا بهتریــن و صحیــح تریــن را انتخــاب
نماینــد کــه مســتلزم برخــورداری از قــدرت تشــخیص صحیــح از ثقیــم
و حــق از باطــل بــوده و بتواننــد ســخنان مســتدل و مســتند را از غیــر آن
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فراخوانجشنواره
تشــخیص دهنــد.
همایــش مناظــرات رضــوی فرصــت خوبــی اســت تــا بــا بازخوانــی
مناظــرات امــام رضــا (ع) کــه الگــوی تمــام نمــای رفتــار هــای پســندیده
و هنجارمنــد جامعــه ی بشــری در عرصــه هــای مختلــف از جملــه در
حــوزه ی مناظــره هــا و گفتگوهاســت ،بــا چهارچــوب هــای صحیــح
مناظــره آشــنا شــده و آن را دســتمایه ی مناظــره هــای خویــش قــرار
دهیــم.
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همزمــان بــا برگــزاری ســیزدهمین جشــنواره بینالمللــی امــام رضــا(ع) ،معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه
گیــان بــا همــکاری معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری و بنیــاد بیــن المللــی امــام رضــا
(ع) جشــنواره ملــی «کرســی هــای آزاداندیشــی و مناظــره هــای رضــوی» بــا هــدف اشــاعه و ترویــج فرهنــگ رضوی
در  28اردیبهشــت  94در دانشــگاه گیــان برگــزار مــی گــردد.
برگــزاری ایــن جشــنواره ،ضمــن بهــره گیــری از تجــارب ارزشــمند دینــی مناظــره هــای امــام رضــا (ع) بــه منظــور
گســترش برگــزاری اخــاق مدارانــه و روشــمند کرســی هــای آزاداندیشــی و توســعه علم و ایــده پــردازی خواهد بود.
جشنواره در دو بخش همایش و مناظره علمی اندیشمندان برگزار خواهد شد:
بخش اول :همایش ملی دانشجویی «کرسی های آزاداندیشی و مناظره های رضوی
عناوین پنج محور اصلی همایش ملی «کرسی های آزاد اندیشی و مناظره های رضوی»
 1ـ اخالق و مناظره های رضوی
 2ـ ابعاد علمی و مناظره های رضوی
 3ـ بررسی مقایسه ای مناظره های رضوی با سایر متفکران
 4ـ فضای فکری و تاریخ عصرحکومت عباسی و مناظره های رضوی
 5ـ موضوعات مرتبط با عنوان همایش
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قالب :مقاله
آخرین مهلت ارسال چکیده و اصل مقاله94/01/25 :
اعالم پذیرش نهایی :هفته اول اردیبهشت
بخش دوم :مناظره علمی اندیشمندان
زمان :عصر روز برگزاری جشنواره94/02/28 :
مکان :سالن اصلی تاالر حکمت دانشکده ادبیات و علوم انسانی
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وبــگاه همایــش ( :)HTTP://WWW.iscconferences.ir/guilanac/faجهــت ثبــت نــام ،ارســال و ارائــه مقالــه
و...
ایمیل همایشkorsirazavi@guilan.ac.ir :
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دبیرخانه جشنواره:
گیالن ،رشت ،کیلومتر  6جاده تهران ،ساختمان مرکزی دانشگاه گیالن ،معاونت فرهنگی و اجتماعی
تلفن دبیرخانه  33690549ـ 013
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چکیدهمقالههای
پذیرفتهشده
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بررسی محورهای اخالقی مناظرات امام رضا(ع)
وحید درج در

چکیده
ً
یقینــا امــروزه ابــزار اصلــی ارتبــاط میــان جوامــع بشــری از طریــق گفتگــو و مناظــره
مــی باشــد .در دیــن مبیــن اســام و آمــوزه هــای قرآنــی توجــه خاصــی بــه اصــول
و روش هــای صحیــح گفتگــو و مناظــره صــورت گرفتــه اســت .نبــی اکــرم صلــی اهلل
علیــه و آلــه و ســلم و ائمــه علیهــم الســام پیشــگام گفتگــو در اســام بــوده انــد،
امــام رضــا(ع) نیــز بــا توجــه بــه موقعیــت زمانــی و جغرافیایــی و تــاش پــی در پــی
مامــون عباســی بــرای تشــکیل جلســات مناظــره ،مناظــرات گســترده ای را انجــام
دادنــد و گام موثــری را در تبييــن معــارف اســامی برداشــتند.
آن حضــرت در تمامــی مناظراتشــان از قــوی تریــن اســتدالل هــای منطقــی بهــره
مــی جســتند و بــا بهــره گیــری مناســب از محکمــات قــرآن و دانــش وســیع خــود ،راه
هرگونــه مغالطــه گــری را بــرای افــراد مناظــره کننــده
می بستند و در تمام مناظرات خود پیروز می شدند.
لــذا بررســی شــیوه هــا و روش هــای مناظــرات امــام رضــا(ع) درس هــای اخالقــی و
آثــار تربيتــی عمیــق و مهمــی را در پــی خواهــد داشــت .بــی شــک بــا کشــف اصــول
و روش هــای حاکــم بــر گفتگــو هــای معصومــان بــه ویــژه مناظــرات حضــرت امــام
رضــا (ع) مــی توانیــم بــا بــه کار گیــری همــان روش هــا در بیــان بحــث هــای دینــی و
آمــوزه هــای اســامی در جامعــه ی جهانــی گامــی موثــر برداریــم.
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کلیــد واژگان :مناظــره -اصــول
اخالقی،آثــار تربیتــی
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مناظره های رضوی ،الگویی نوین در اخالق مدیران

جایگاه اخالق در مناظرات رضوی

ّ
سید سینا معصومی

محدثه فرجی،مرضیهدهقان
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چکیده

چکیده

مناظــره ،گفتمانــی بــرای ایجــاد فهــم مشــترک و درک متقابــل تــوأم بــا اثربخشــی
ّ
معصومین(علیه¬الســام) ،بــه ویــژه امــام رضا(ع)
دوجانبــه اســت؛ از ایــن رو ائمــه
همــواره از مناظــرات و کرســی هــای آزاداندیشــی در خصــوص مســائل اعتقــادی،
کالمــی ،علمــی ،فقهــی و  ...اســتقبال می¬نمودنــد و مناظــره را بــه عنــوان
یکــی از روش¬هــای آموزشــی در موضوعــات پرچالــش علمــی ،بســیار ضــروری
می¬دانســتند .آنچــه در مناظــرات امــام(ع) بــه وفــور مشــاهده می¬شــود،
مالحظــات اخالقــی ایشــان در فراینــد مناظــره می¬باشــد بــه گونــه¬ای کــه
حضــرت بــا اخــاق الهــی خــود مخاطبــان را شــیفته خــود می¬نمــود و کالم ایشــان
در قلــب مخاطبــان نفــوذ می¬کــرد .از ایــن رو هــدف پژوهشــگر در ایــن مقالــه،
تبییــن اصــول اخالقــی حاکــم بــر مناظــرات امــام رضــا(ع) بــا روش تحلیلــی –
اســنادی می¬باشــد .بــرای ایــن منظــور ،ابتــدا مناظــره از نظر لغــوی و اصطالحی
تعریــف می¬شــود ،ســپس در رابطــه بــا اصــول اخالقــی کلــی در مناظــرات و بعــد
از آن مناظــره مطلــوب از منظــر قــرآن یعنــی «جــدال احســن» بحــث می¬شــود
و در نهایــت ابعــاد و اصــول اخالقــی حاکــم بــر مناظــرات امــام رضــا(ع) و بــرکات
مناظــرات ایشــان بررســی می¬شــود.

اخــاق و تربیــت اخالقــی از دیربــاز مــورد توجــه بشــر بــوده اســت و امــروزه نیــز
از مســائل مهــم روز بــه شــمار مــیرود .مجموعــه فضایــل اخالقــی اصــول و
معیارهایــی هســتند کــه انســان را بــه ســمت خوبــی هــا ســوق
مــی دهنــد .بنابرایــن شــناخت اصــول فضایــل اخالقــی در ســطوح مختلــف آن،
بــه طــرز برخــورد صحیــح مــا در دنیــای پیچیــده امــروز کمــک مــی کنــد .شناســایی
و مدیریــت رویکــرد اخالقــی از ضروریــات ســعادت زندگــی بشــرمی باشــد و باعــث
رشــد و بالندگــی انســان هــا مــی شــود .از ســوی دیگــر فراگیــر شــدن ســازمان هــا در
دنیــای پیچیــده و کاربــرد روزافــزون رویکــرد اخالقــی در ســازمان هــا و بــه خصــوص
درســطح مدیــران ،دلیلــی بــر تأکیــد بــر اخــاق مدیــران شــده اســت.
مراجعــه بــه الگوهــا و مطالعــه منابــع معتبــر در ایــن راســتا ،راهــکاری ارزشــمند بــرای
پژوهشــگران و فعــاالن عرصــه مدیریــت جامعــه انســانی اســت .مــا در ایــن نوشــتار
ســعی بــر آن داریــم تــا بــا مطالعــه کوتــاه و در حــد تــوان ،در منابعــی کــه در اخــاق
مدیریــت بــه رشــته تحریــر در آمــده و بهــره گیــری از مجموعــه ی مناظــرات امــام
رضــا (ع) ،الگویــی نویــن را در ایــن عرصــه بشناســیم.

واژگان کلیــدی :مناظــره -جــدال
احســن -اصــول اخالقــی مناظــره

واژگان کلیــدی :فضایــل اخالقی-
اخالق اســامی -اخــاق مدیران-
مناظــره هــای رضوی
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ّ
ابعاد علمی مناظرات رضوی :الگویی مناسب برای تحقق کرسی های آزاد اندیشی

روش شناسي مناظره امام رضا(ع) با بزرگان اديان

حسین جدی
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فهيمه غالمي زار عزاده

چکیده

چکیده

مناظــره ،از دیربــاز در مجامــع فرهنگــی مســلمانان رواج فــراوان داشــته اســت .در
عصــر امــام رضــا(ع) بــه جهــت تحــوالت علمی-فرهنگــی ایــن مناظــرات بــه اوج
شــکوفایی خــود مــی رســیدّ .
تتبــع در ســیره ی بیانــی ،رفتــاری و عملــی حضــرت
رضــا(ع) بــا دانشــمندان ادیــان دیگــر ،گویــای ســه مولفه اساســی" منطــق ،آزادی،
و اخــاق" در ایــن مناظــرات اســت .ایــن مقالــه بــا توجــه بــه اصــول و روش امــام
رضــا(ع) در مناظــرات ،نکاتــی چــون آگاهــی و اشــراف حضــرت رضــا (ع) بــه تمامــی
زبانهــا ،بهــره گیــری ایشــان(ع) از دالیــل نقلــی همــراه بــا برهــان عقلــی ،اســتفاده
کــردن از اســتدالل عقلــی همــراه بــا مــدارا و گذشــت ،در نظــر گرفتــن ســطح فکــری
مخاطــب و بکارگیــری از تمثیــل ،آزادی در ســوال بــا رعایــت جانــب انصــاف ،پرهیــز
از قطــع کالم دیگــران و در نهایــت تفســیر آیاتــی کــه در ظاهــر بــا عصمــت انبیــاء
تنافــی دارد ،مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت کــه ایــن امــور ،خــود الگویــی مناســب
بــرای تحقــق کرســی هــای آزاد اندیشــی و تشــکیل مناظــرات اســت.

مناظــره ،گفتمانــي بــراي ايجــاد فهــم مشــترك و در ك متقابــل تــوأم بــا اثربخشــي
دو جانبــه اســت .از ايــن رو ،شــيوههاي تبييــن معــارف ديــن در كتــب اهــل بيــت(ع)
در مواجهــه بــا انديشــههاي مخالفــان اســام و تشــيع و ديگــر فرق ههــاي اهــل
كتــاب مناظرههــا و احتجاجهايــي بــوده اســت كــه ائمــه معصوميــن در طــول
تاريــخ اســام انجــام دادهانــد .مناظــره از آن جهــت كــه بــه منظــور شــناخت
درســت صــورت گرفتــه و مناظرهكننــدگان ســعي در مشــخص كــردن تمــام نقــاط
مبهــم و تاريــك عقايــد طــرف مقابــل را دارنــد ،كمــك شــاياني بــه درك واقعــي از
كنــه ديدگاههــا و ايدئولــوژي يــك مكتــب ميكنــد .مناظــرات امــام رضــا(ع) بــا
علمــاي اهــل كتــاب از نمونــه هــاي شــنيدني مناظــرات اســت و میتوانــد شــیوهها
و الگوهــای مناســب بــرای پاس ـخگوئی بــه پرس ـشها و چالشهــای پیــش روی
اســام و گفــت و گــو بــا پیــروان دیگــر ادیــان و فــرق دینــی را در اختیــار مــا قــرار دهــد.

واژگان کلیــدی :مناظــره ،کرســی
آزاداندیشــی ،روش های مناظرات

واژگان کلیـــــــــــــــــــــدی :مناظــره،
جاثليــق ،رأسالجالــوت ،عمــران
صابي،مأمــون
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مناظرات امام هشتم (ع) و دفاع از اهل بیت (ع)

انديشه هاي اقتصادي امام رضا (عليه السالم ) و الگوي مصرف
از منظر امام رضا (ع)
شيوا عاشوري دهسري ،حسين محمدی
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مریم حق پرست

چکیده

چکیده

ديــن اســام ،ديــن اعتــدال ،ميانــه روي و دوري ازافــراط و تفريــط است.ســخنان
اهــل بيــت (ع)در بردارنــده خيــر دنيــا وآخــرت اســت .آن بزرگــواران بــا رهنمودهــاي
گــران بهايشــان ،هــم شــيوه هــاي خوشــبختي دردنيــا را فــرا راه پيروانشــان قــرارداده
انــد وهــم شــيوه هــاي خوشــبختي درآخــرت را .در ديــن مبيــن اســام داشــتن برنامــه
صحيــح اقتصــادي در امورزندگــي از نشــانههاي انســا ن پرهيــزکار وبــا ايمــان اســت.
درجهــان پيشــرفته امــروز ،وجــود قوانيــن و تصمي مهــاي صحيــح اقتصــادي ميتواند
سرنوشــت و آينــده يــک جامعــه را تحــت تأثيــر قراردهــد تــا جايــي کــه گســترش تکامــل
معنــوي يــک جامعــه ،فراهــم نمــودن زمينههــاي انديشــه توحيــدي و دفــاع از کيــان
جامعــه اســامي منــوط بــه اقتصــاد ســالم اســت .ازايــن رو تــاش و کوشــش مضاعــف
در عرصــه هــاي اقتصــادي کــه از ان بــه جهــاد اقتصــادي تعبيــر مــي شــود از ديــد گاه
اســام نــه تنهــا امــري الزم بلکــه واجــب اســت .آمــوزه هــاي بــه جــا مانــده از هشــتمين
امــام مــا نيــز ،هــم در بردارنــده رهنمودهــاي ســامان بخشــي بــه دنيــاي انســان هاســت
و هــم بــه خوشــبختي آخــرت توجــه دارد .بــر ايــن اســاس و بــه منظــور آبادانــي دنيــاي
آدميــان ،بــه انديشــه هــاي اقتصــادي امــام رضــا(ع) اشــاره مــي شــود .بررســي
انديشــه هــاي اقتصــادي امــام هشــتم(ع)،آنگاه اهميــت بيشــتري مــي يابــد كــه بدانيم
يكــي ازاهــداف مقــام معظــم رهبــري در نــام گــذاري ســال  1393بــه ســال «اقتصــاد و
فرهنگ»شــكوفايي اقتصــادي ايــران اســت .بــر هميــن اســاس در ايــن مقالــه بــا روش
تحليــل محتــوا ابتــدا اهميــت و ارزش واالي کار و تــاش در ســيره رضــوي مورد پژوهش
قــرار گرفتــه اســت و از آنجــا کــه هــر جامعــه اي بــراي پويايــي و توســعه ي اقتصــادي،
نيازمنــد يــک برنامــه ي جامــع اقتصــادي اســت ،ســعي شــده اصــول و مبانــي اقتصــاد
اســامي بــا تکيــه بــر بيانــات امــام همــام ارائــه گــردد ،باشــد کــه عامــل و عــارف بــه حــق
کالم رضــوي ومبيــن ديــن اســام باشــيم .

انتقــال امــام(ع) از مدينــه بــه مــرو -بــه هــر علتــي كــه صــورت گرفتــه باشــد -مســؤوليت
هــاي جديــدي را ســر راه حضــرت قــرار مــي داد .امــام(ع) تــا زمانــي كــه در مدينــه
هســتند ،مــورد توجــه جــدي مســلمانها در مركــز اســام قــرار دارنــد .در ايــن زمــان،
مــردم و شــاگردان حضــرت ،بــراي فهــم مســايل فقهــي ،اخالقــي ،كالمــي ،تفســير
قــرآن و ســيره رســول ا(...ص) ،بــه محضــر امــام مــي رســيدند و كســب فيــض مــي
كردنــد .ايــن شــرايطي بــود كــه در درون جامعــه اســامي وجــود داشــت .حضــور امــام
رضــا(ع) در مــرو ،ويژگــي خاصــي بــه حيــات پــر بركــت حضــرت داد .اول اينكــه يكــي از
برنامــه هــاي جــدي و دايمــي مأمــون ايــن بــود كــه امــام(ع) را درگيــر مناظراتــي ســنگين
و بنياديــن نمايــد .ويژگــي ديگــر ،ايــن بــود كــه حضــرت رضــا(ع) بــا حضــور در مــرو ،در
واقــع در مــرز اســام و اديــان قــرار گرفتــه و بــه لحــاظ جغرافيايــي هــم در يكــي از نقــاط
مــرزي جهــان اســام حضــور يافتــه بودنــد .شــهرها و مناطقي كه يكــي بعــد از ديگري،
بــه دســت مأمــون و لشكركشــي هــاي او ،فتح مي شــوند .مناطقي كــه مردم آن اســام
را بدرســتي نمــي شناســند و ايــن حضــرت اســت كــه بــا پيــروان اديــان و فرقــه هــاي
گوناگونــي چــون مســيحيان ،يهوديــان ،حتــي زنديقــان ،ســتاره پرســتان و ...مواجــه
انــد .پــس در اينجاســت كــه جهانــي بــودن ديــن اســام ،جلــوه اي ديگــر بــه خــود مــي
گيــرد و وظايــف جديــدي را پيــش راه حضــرت رضــا (ع) قــرار مــي دهــد .محــور فعاليــت
امــام در مدينــه ،عمــق بخشــيدن بــه مباحــث اســامي اســت ولــي در مــرو ،عــاوه بــر
تعميــق ،يــك فصــل جديــدي هــم در زندگانــي آن بزرگــوار آغــاز مــي گــردد .يعنــي فصــل
اثبــات برتــري اســام بــه شــكل كالمــي و معرفتــي.

واژگان کليــدي :انديشــه هــاي
اقتصــادي -الگــوي مصــرف

واژگان کلیــدی :مناظــره ،مأمــون،
امامــت ،مناظرههــای عصــر امــام
رضــا ،اهــل بیــت
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امامــت پیشــوایان معصــوم مــا در نظــام هســتی بــرای ادامــه حیــات اســام و
مســلمین درســت بــه آفتــاب و نــور آن میمانــد .آن بزرگــواران در شــرایط ویــژه ی
هــر زمــان بــه راهنمایــی و پــرورش پیــروان خــود میپرداختنــد کــه در ایــن میــان
علــی بــن موســی الرضــا (ع) نیــز بــه روش خــاص خــود بــه بیــداری و پــرورش
مســلمانان اشــتغال داشــتند .
امــام رضــا (ع) در دوره خــود مناظــرات مختلفــی بــا دانشــمندان داشــتند کــه
نتیجــه ی ایــن مناظــره هــا اثبــات علــم و آگاهــی بــی نظیــر و الهیشــان بــوده اســت
و دلیــل ایــن امــر ارتبــاط ویــژه ایشــان بــا خــدا بــوده اســت  .یکــی از جنبــه هایــی کــه
امــام رضــا (ع) بــرآن هــا آگاهــی مطلــق داشــتند ،تغذیــه درمانــی بــوده اســت کــه از
یشــتافتند .بایــد دانســت کــه در طبــی
ایــن روش بــه کمــک یــاران و پیــروان خــود م 
کــه پیشــوایان و امامــان مــا بــه کار میگرفتنــد اصــل بــر پیشــگیری از بیمــار شــدن
بــود نــه درمــان بیمــاری.
البتــه ایــن نکتــه ،صــرف نظــر از اهمیتــی اســت کــه در دیــن مــا بــرای مباحــث
مربــوط بــه ســامتی انســان مطــرح گردیــده و بــه نوعــی دانــش مربــوط بــه
ســامت و درمــان ،ســرآمد ســایر دانــش هــا معرفــی گردیــده اســت .بزرگتریــن
نعمــت الهــی ،ســامتی جســم و بزرگتــر از آن ســامتی جــان اســت و فلســفه و
غایــت دانــش هــا چیــزی جــز
بهــره منــدی انســان از مواهــب زندگــی نیســت و ایــن مهــم فقــط بــا وجــود ســامت
جســم و روان آدمــی قابــل حصــول اســت.

یکــی از روش هــای موثــر در انتقــال مفاهیــم و تبییــن معــارف اســامی از منظــر قــرآن و
اهل بیت ،مناظره اســت .هنگامی که امامان و پیامبران ما با اندیشــه هایی مخالف
اســام و تشــیع رو بــه رو مــی شــدند مناظــره هــا و احتجاجهایــی را در برخــورد بــا آن
اندیشــه هــا انجــام مــی دادنــد.
از میــان بســیاری از مناظــرات امامــان و معصومیــن ،مناظــرات امــام رضــا(ع) بــه دلیــل
گســتردگی موضوعــات و همچنیــن فضــای حکومتــی مربــوط بــه آن دوره از اهمیــت
زیــادی برخــوردار اســت.
مناظــرات امــام رضــا(ع) ،ابعــاد گســترده ای در زمینــه هــای مختلــف دارد و بــه همیــن
دلیــل بــه عنــوان یــک الگــوی مناســب مطــرح اســت بــه گونــه ای کــه آثــار عمیــق ایــن
مناظــرات را بــه وضــوح مــی تــوان در زندگــی مشــاهده کــرد.

واژگان کلیــدی :تغذیــه درمانــی،
پیشگیری،تندرستــــــــــــــی ،گیــاه
درمانــی ،بیمــاری

واژگان کلیــدی :مناظــره ،آزادی
بحــث ،احتــرام
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از دیــدگاه اســام منطــق گفتگــو بــر هــر امــری مقــدم اســت .پیامبــر اکــرم (صلــی اهلل و
علیــه و آلــه) و امامــان معصــوم پیشــرو گفتگــو در اســام بوده انــد .آنان با تکیه بر تعالیم
واالی اســام و تاکیــد بــر عقــل و منطــق بــه جای تعصب و افراط سرتاســر زندگی شــان
پــر از گفتگــو و مناظره اســت.
مــا در ایــن مقالــه بــه نقــش مناظــرات رضــوی در رشــد و حــق یابــی و حــق جویــی
پرداختــه ایــم.
کار سیاســی و مبــارزه هــای علنــی و رویارویــی بــا حــکام بــرای امامــان (علیــه الســام)
یــک هــدف نبــوده اســت بلکــه هدف اصلی آنان احیای اندیشــه هــا و اصــاح جوامع و
حاکمیت بخشــیدن به دین الهی بوده اســت و بدیهی اســت که هدایت اندیشــه ها،
تصحیــح افــکار و باورهــا را مقــدم بــر هــر نهضت و قیام علنی و غیر علنی می دانســتند.
مناظــرات حضــرت رضــا (علیــه الســام) بــه دلیــل گســتردگی دامنــه و فضــای علمــی
پدید آمده در عصر آن حضرت و نیز حکایت دربار عباسی از مباحث علمی و تشکیل
جلســات و دعــوت از طرفیــن مناظــره از اهمیــت بســزایی برخــوردار اســت .آن حضــرت
در تمامــی مناظراتشــان از قــوی تریــن اســتدالل هــای منطقــی بهــره -جســته انــد و بــا
تمســک بــه داشــته هــای طــرف مناظــره ،راه مغالطــه را بــر آنهــا بســته انــد .لذا بررســی
شــیوه هــا و روش هــای اتخــاذ شــده جهت دســتیابی به حقیفــت در این مناظــرات می
توانــد الگویــی مناســب فــراروی محققــان عرصــه فرهنگی و علمی باشــد.
در نهایــت بحــث بــر ســر اینکــه امــام رضــا(ع) از چــه راهکارهایــی بــرای کشــف و اثبــات
حقیقــت و رشــد و توســعه -ی اســام اســتفاده مــی کردنــد ،از جملــه مباحثــی اســت
کــه پاســخ بــه آن مــی توانــد الگویــی بــرای گفتگوهــا و برخــورد هــای فعلــی مــا در عصــر
حاضــر باشــد .در ایــن صــورت بــه یقیــن مــی توانیــم در معرفــی اســام بــه جهــان موفــق
تر باشــیم.

از دیربــاز انســان هــا ارتبــاط بــا یکدیگــر را از طریــق گفــت وگــو ســامان داده انــد وبدیــن
گونــه عقایــد خــود را بــا هــم در میــان نهــاده انــد .ایــن خصیصــه ی عمومــی و فطــری
در ادیــان توحیــدی مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت و پیامبــران بــزرگ الهــی چــه در مقــام
تبلیــغ و چــه درموقیعــت هــای متعــدد آن را پــاس داشــته وحرمــت گــذارده انــد .پــس از
پیامبــر ،اهــل بیــت عصمــت و طهــارت(ع) نیزاین ســیره را تداوم بخشــیدند و بااقتدا به
ســنت نیکــوی پیامبــران ،گام در جــای پــای آنــان نهادنــد.
امــام رضــا عليــه الســام نیــز در طــول عمــر پربرکــت خویــش در هــر فرصــت مناســبي بــه
بيــان حقايــق ديــن اســام و تبييــن آموزههــاي قرآنــي مــی پرداخــت و بــا بهــره فراوانــي
کــه در علــم ودانــش واخــاق و معنويــت داشــت ،بــه اســتدالل وگفــت و گو با اهــل دانش
و مناظــره ميپرداخــت.
تعمــق در مناظــرات امــام رضــا علیــه الســام  ،درس هــای اخالقــی وآثــار تربیتی عمیقی
بــه دنبــال دارد کــه ایــن نوشــتار در صــدد تبییــن شــعاعی از ابعاد آن اســت.

واژگان کلیــدی :مناظــرات رضــوی،
رشــد،حقجویی،حقیابی

واژگان کلیــدی :مناظــره ،اخــاق و
معنویــت ،آثــار تربیتــی ،تبلیــغ
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سیره ی اخالقی و عملی امام رضا(ع) و نقش آن در مناظرات

چگونگی مناظرات امام رضا (ع) با پیروان ادیان دیگر
سیده صفا رضوی نژاد عطیه پور علیزاده
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معصومه احمدی پور

چکیده

چکیده

اســام و رهنمودهــای قرآنــی بــر ایــن نکتــه تاکیــد دارد کــه منطــق گفــت و گــو و مناظــره
بــر هــر امــری مقــدم اســت .در ایــن میــان ،مناظــرات حضــرت امــام رضــا (ع) بــه دلیــل
گســتردگی دامنــه و فضــای علمــی پدیــد آمده در عصــر آن حضرت و نیز دربار عباســی
از مباحــث علمــی و تشــکیل جلســات و دعــوت از طرفیــن مناظــره ،از اهمیــت بســزایی
برخــوردار اســت.
ٌ
اصــوال بحــث بــر ســر اینکــه امــام رضــا (ع) بــا چــه اصولــی بــا مخالفــان بــه مناظــره
مــی نشســتند از مباحثــی اســت کــه پاســخ بــه آن مــی تواند الگویــی برای گفــت و گوها
و برخوردهــای فعلــی مــا در عصــر حاضــر باشــد .شــاید عمدهتریــن مانــع در دســت
یابــی بــه هدفمــان در گفــت و گوهــا ،رعایــت نکــردن ایــن اصــول باشــد ،امــا بــا کشــف
اصــول و روش هــای حاکــم بــر گفــت و گــوی معصومین به ویژه مناظــرات امام رضــا (ع)
میتــوان همــان روش را در گفتمــان هــای دینــی اجــرا کــرد.

اخــاق ،یــک رشــته دســتورات علمــی و کالســیک نیســت کــه انســان طوطــی وار یــاد
بگیــرد ،ارائــه دهــد و بــر طبق مســائل آن ،برهان و دلیــل اقامه کند .اخالق ،یک طبیعت
خیراندیــش و وجــدان پــاک و ثابتــی اســت کــه در باطــن انســان پدیــد میآیــد و انســان
را روشــنفکر ،درســتفهــم ،خیرخــواه و نیکوکردار مینماید .راه تحصیــل اخالق نیک،
مطالعــه قــرآن ،کلمــات پیغمبــر و ائمــه (ع) اســت کــه هــر موضوعــی را بــا بیانــی ســاده و
شــیوا شــرح دادهانــد و پــس از آن ،مواظبــت بــر دســتورات و بــه کار بســتن آن هاســت .در
جریــان زندگانــی ،نفســی از نفــس پیغمبر و ائمــه موثرتر و دســتوری از دســتورات آن ها
کتــر نیســت .امامــان بزرگــوار ،الگوهــا و اســوههای فکــری،
ســادهتر و بــه هــدف ،نزدی 
اعتقــادی ،عملــی و اخالقــی میباشــند .از ایــن رو ،گفتــار ،رفتــار ،کــردار و تقریــر آن
بزرگــواران دلیــل و برهــان شــرعی اســت .بدیــن جهــت ،تنهــا راه نجــات بشــر در پیــروی
کــردن از آنــان منحصــر اســت .امــام رضــا(ع) ،بــا طرزکــردار ،گفتــار و رفتــار خــود راهنمــای
یســازد .چــرا
و اســوه عملــی مــردم اســت .مــردم را بــه ســوی خیــر و هدایــت رهنمــون م 
کــه وی ،اخــاق نیــاکان گرامــی و رســول خــدا(ص) را در وجــود خــود دارد .از ایــن رو،
مطالعــه در خــط مکتبــی آن امــام بزرگــوار بــرای مــا نــه تنهــا آیینه بلکــه درس زندگــی ،در
شــرایط گوناگــون اســت و جهــت دهنــده بــه ســوی خیــر و ســعادت میباشــد و مــا را بــا
معیارهــا و ارزشهــا هماهنــگ میگردانــد.

واژگان کلیــدی :چگونگــی،
مناظــرات ،پیــروان ،ادیــان ،مکاتب

واژگان کلیــدی :اخــاق ،ســیره
عملــی ،ســیره اخالقــی ،اســوه
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دید کلی از مناظرات امام رضا (ع)

فضای فکری و تاریخ عصر حکومت عباسی و مناظره های امام رضا (ع)
آسانا نظری
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ساناز اورمزد

چکیده

چکیده

یکــی از شــیوه هــای مؤثــر تبییــن معــارف اســامی در مکتــب اهــل بیــت(ع) ،در مواجهــه
بــا اندیشــه هــای مخالفــان اســام و تشــیع ،مناظــره هایــی بــوده اســت کــه ائمــه
معصومیــن(ع) یــا تربیــت یافتــگان آنــان در طــول تاریــخ انجــام داده انــد.
بــا توجــه بــه موقعیــت زمانــی و جغرافیایــی امــام رضــا(ع) ،امــکان تعامــل و گفــت و
گــوی ایشــان نســبت بــه ســایر ائمــه بیشــتر بــوده ،عــاوه برایــن بــا ترتیــب جلســه
مناظــره بــه وســیله ی مأمــون خلیفــه عباســی فضــای ایــن امــر مســاعدتر مــی شــود
و آن حضــرت(ع) ،در تمامــی مناظراتشــان از قــوی تریــن اســتدالالت منطقــی بهــره
جســتهاند و بــا تمســک بــه متــون مقــدس مــورد قبــول طــرف هــای مناظــره ،راه هــر
گونــه مغالطــه را بــر آن هــا مــی بســته انــد و همیشــه پیــروز میــدان مناظرات می شــدند.
همچنیــن تعمــق در مناظــرات امــام رضــا (ع) ،درس هــای اخالقــی و آثار تربیتی عمیقی
بــه دنبــال دارد کــه ایــن نوشــتار در صــدد تبییــن شــعاعی از ابعــاد آن اســت .

یکــی از شــیوههای هدایتــی امامــان و یکــی از مهــم تریــن منابــع در راه درک بهتــر عقایــد
شــیعه مناظــرات بــوده اســت .مناظــره از آن جهــت کــه بــه منظــور شــناخت درســت
صــورت گرفتــه و مناظــره کننــدگان ســهمی در مشــخص کــردن تمــام نقــاط مبهــم
و باریــک عقایــد طــرف مقابــل را داشــته باشــند ،کمــک شــایانی بــه درک واقعــی از
دیدگا ههــا و ایدئولــوژی یــک مکتــب میکنــد .در ایــن جــا مــی تــوان بــه نمونــه ای از
مناظــرات ائمــه ،مناظــره ی امــام رضــا بــا مــرد زندیــق پیرامــون اثبــات وجــود خداونــد،
بــا مــرد ثنــوی پیرامــون اثبــات توحیــد ،بــا عمــران صائبــی پیرامــون اثبــات توحیــد و
معــارف عمیــق الهیــات ،بــا هزبــر اکبــر پیرامــون اثبــت نبــوت انبیــای بعــد از زردشــت ،بــا
رأس الجالــوت پیرامــون اثبــات نبــوت حضــرت عیســی و حضــرت محمــد ،بــا جاثلیــق
پیرامــون اثبــات نبــوت حضــرت محمــد و رد خــدا بــودن حضــرت عیســی وبــا ســلیمان
مــروزی پیرامــون اثبــات بــداء و چگونگــی اراده ی خداوند اشــاره کرد .این مناظــرات را
مأمــون بــه دلیــل ایــن کــه از عظمــت مقــام معنــوی امــام در جامعــه رنــج می بــرد ترتیب
داد .او مــی کوشــید بــه ایــن وســیله شکســتی بــر امــام وارد ســازد تــا شــاید از محبوبیت
ایشــان بکاهــد ،و در نظــر مــردم ایشــان را بــی مایــه و بــی مقــدار ســازد ،امــا ایــن خدعــه
و مکــر مأمــون نتیجــه ای جــز افزایش عظمت و شرمســاری او نداشــت ،و آفتــاب دانش
الهــی امــام در مجالــس علمــی چنــان درخشــید کــه مأمــون را هــر بــار در آتــش حســد
کورتــر ســاخت .امــا هــدف از ایــن مقالــه پرداختــن به مناظــرات هفت گانه ی امــام رضا
مــی باشــد و ایــن کــه چــه گونــه مناظــره کننــدگان در مقابــل دانــش بــاالی امــام ســکوت
اختیــار کردنــد.

واژگان کلیــدی :حکومت عباســی،
مناظــره ،فضــای فکری

واژگان کلیــدی :مناظــره ،ادیــان،
مذاهــب
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معنویت از دیدگاه امام رضا و نقش معنویت در روابط افراد جامعه

سیره اخالقی و تربیتی امام رضا باتوجه به قرآن و مناظرات آن حضرت
معصومهجاللیان

34

34

رعنا علیزاده واجاری

چکیده

چکیده

از آ نجــا کــه مســائل مربــوط بــه حــوزه اخــاق وتربيــت ،بــراي همــگان بخصــوص
صاحــب نظــران ،ازجایــگاه ویــژهاي برخورداراســت ،پــس ایــن امــر (اخــاق وتربيــت)
نيــا زمنــد کاوش  ،کوشــش وپژوهشــهایي ميباشــد.وازطرف دیگرآثــار گرانبهــاي
تربيتــي واخالقــي جــزء ســرمایه هــاي گــران قدرآموزههــاي دینــي واســامي بــه شــمار
مــي رود و خــود زایيــده اندیشــه هــاي نــاب اســامي و شــاگردان مکتــب قــرآن ،چــون
پيامبراکــرم(ص) و ائمــه معصوميــن(ع) ،از جملــه امــام رضا(ع)مــي باشــد.
امــام رضــا (ع)  ،بــه اخــاق عالــی و ممتــاز آراســته بودنــد و بدیــن ســبب دوســتی عــام
و خــاص خــود را بــه خــود جلــب کردنــد .همچنیــن انســانیت آن حضــرت ،یگانــه و
بیماننــد بــود و در حقیقــت تجلــی روح نبــوت و مصــداق رســالتی بــود کــه خــود آن
حضــرت ،یکــی از نگهبانــان و امانــتداران ،و وارثــان اســرار آن بــه شــمار میرفــت.
از آنجایــی کــه غایــت تربیــت از نظــر مکاتــب و دیدگاههــای تربیتــی رســیدن ،بــه
نیکبختــی اســت و در اســام نیــز پــرورش عبــد صالــح مدنظــر اســت ،اســرار زندگانــی
حضرت امام رضا (ع) مشــحون از رهنمودهایی در اخالق و تعلیم و تربیت میباشــد.
درنتيجــه بــا مدنظــر قــراردادن ســيره رضــوي کــه منطبــق بــر آمــوزه هــاي قرآنــي اســت،
همچنيــن نوآمــد کــردن و پاســخ گو بودن مشــکالت عصر حاضر ،مــي توانيم به نوعي
هماهنگــي و برقــراري تعــادل بيــن امور دســت یابيم .

بررســی و مطالعــه زندگانــی و ســیره معصومیــن(ع) بــه عنــوان انســانهای برگزیــده
الهــی از ابعــاد مختلــف
مــی توانــد در زندگــی انســان موثــر بــوده باشــد و او را به ســر منزل مقصود برســاند ،به
ویــژه افــراد متدیــن و پایبنــد بــه ارزشهــای دینی و مذهبی که همه چیز را با معیارهای
دنیــوی نمیســنجند و بــه طــور قطــع نگرشــی فرامــادی بــه امــور دارنــد زیــرا کــه انســان
متمایــز بــا ســایر موجــودات بــوده و موجــودی با ابعاد جســمانی و روحانی اســت.
در ایــن راســتا توجــه بــه ســیره امام رضا (ع) بخصوص معنویــت از نگاه حضرت ،نکته
قابــل توجــه و حائــز اهمیتــی اســت که در این نوشــتار مورد پژوهش واقع شــده اســت.
توجه به مبدا و معاد ،فلســفه خلقت انســان ،وجود ارزش ها واال در انســان و تقویت
آن هــا جهــت نیــل بــه کمــال و ســعادت از جملــه مقوله هایی اســت کــه از نگاه امــام رضا
(ع) جهــت تقویــت معنویــت در انســان مــورد توجــه قــرار میگیــرد کــه در ایــن زمینــه هــا،
ســیره و منــش حضــرت و بــه طــور کلــی معنویــت از منظــر امــام رضــا (ع) و طــرق نیــل و
تقویــت آن مــورد بررســی قــرار مــی گیرد.

واژگان کلیــدی :ســیره ،تربیــت،
اخــاق ،قــرآن ،مناظــره

واژگان کلیــدی :معنویــت ،دعــا،
اخــاق
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سیره ی عملی و اخالقی امام رضا علیه ّ
السالم و
کارکرد اخالق در مناظره

ضرورت و روش شناسی مناظرات امام رضا (ع)
مرجان انتظاری ،یگانه غالمی
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مژگان ریماز

چکیده

چکیده

اســام و رهنمودهــای قرآنــی بــر ایــن نکتــه تأکیــد دارد که منطــق گفت و گــو و مناظره بر
هــر امــری مقــدم اســت .یکــی از شــیوههای مؤثــر تبیین معــارف اســامی در مکتب اهل
بیت (ع) ،در مواجهه با اندیشــه های مخالفان اســام و تشــیع ،مناظره ها و احتجاج
هایــی بــوده اســت کــه ائمــه معصومیــن (ع) یــا تربیــت یافتــگان آنــان در طــول تاریــخ
انجــام داده انــد .در ایــن میــان ،مناظــرات حضــرت امــام رضــا (ع) بــه دلیــل گســتردگی
دامنــه و فضــای علمــی پدیــد آمــده در عصر آن حضرت بســیار مورد توجــه قرار گرفته،
چنــان چــه آن حضــرت در تمامــی مناظراتشــان از قویتریــن اســتداللهای منطقــی
فهــای مناظــره ،راه هر
بهــره جســتهاند و بــا تمســک بــه متــون مقــدس مورد قبــول طر 
گونــه مغالطــه را بــر آنــان مــی بســته انــد و همیشــه پیــروز میــدان مناظــرات مــی شــدند.
بنابرایــن در ایــن پژوهــش ضرورت و همچنین بررســی شــیوه هــا و روش های مناظرات
مــورد بحــث قــرار خواهــد گرفت.

شـ ّ
ـخصیت و صفــات معصومیــن علیــه ّ
الســام سرشــار از پنــد و اندرزهایی درخشــان و
تابان اســت.
ّ
امــام رضــا علیــه الســام یکــی از معصومانــی اســت کــه بــه بررســی اجمالــی فضایــل و
اخــاق آن حضــرت
مــی پردازیم.ایشــان یکــی از چشــمه هــای زالل معرفــت و یقین به شــمار رفته ،عملکرد
و زندگانــی آن بزرگــوار مــی توانــد الگویــی برای اهل یقین باشــد.
ســیره عملــی و اخالقــی ممتــاز امــام رضــا (ع) کــه موجبــات دوســتی عــام و خــاص را
فراهــم آورده بــود ،رأفــت و رحمــت ایشــان کــه سرچشــمه ی رحمــت و بخشــش بــود،
برخــورد گشــاده و پــر از مهــر ایشــان بــا مــردم ،زهــد و تقــوا و علــم و دانش ایشــان ،صبر و
مقاومتشــان از جملــه مباحــث مطروحــه در ایــن مقالــه انــد.

واژگان کلیــدی :مناظــره ،ضــرورت
مناظــره ،روش شناســی

واژگان کلیــدی :اخــاق ،هشــتمین
امــام ،عبــادت
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جایگاه نماز از منظر امام رضا (ع) و نقش آن در مناظرات

سبک زندگی اسالمی از منظر امام رضا علیه السالم
شادی بازآزرده
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مهدیهمحمودی

چکیده

چکیده

ایــن پژوهــش بــا رویکــرد تحلیلــی و توصیفــی و بــا هــدف شناســایی آموز ههــای اخالق
اســامی تدویــن یافتــه اســت کــه عمــل بــه آنهــا موجــب تقویــت ،اســتحکام و کارآمدی
یشــود .در ایــن نوشــتار ،آموز ههــای اخالقــی خانــواده از آیــات و روایــت
خانــواده م 
مربوط به خانواده اســتخراج و مورد بررســی قرار گرفته اســت .نتایج پژوهش نشــان
میدهــد کــه ،از منظــر امــام رضــا (ع) بــرای تمــام جنبههــای زندگــی خانوادگــی ،کــه
کانــون تربیــت ،رشــد مــادی ،معنــوی ،فــردی و اجتماعــی اســت ،دســتورالعملهای
اخالقــی بیــان شــده اســت کــه پایبنــدی بــه آنهــا تضمیــن کننــدة کارآمــدی خانــواده
اســت .صبــر ،راســتگویی ،تکریــم ،احتــرام متقابــل ،مــدارا بــا یکدیگــر ،دلســوزی،
ت اندیشــی و خوشبینــی ،از جملــه مهمتریــن رفتارهــای اخالقــی
مهربانــی و مثب ـ 
هســتند کــه بــر کارآمــدی خانــواده تأثیــر مســتقیم دارد.

نمــاز نیــاز روحــی و روانــی هــر انســانی اســت ،زیــرا آدمــی بــدون یــاد خــدا گمگشــته ای
حیران در ظلمت ســرای جهان اســت .نماز دعوت کننده انســان اســت مانند چراغی
کــه در مســیر طوالنــی مســیر درســت انســان را مشــخص مــی کنــد .در اینجــا برآنیــم تــا
اهمیــت و جایــگاه نمــاز را از منظــر رضــوی بــه عنــوان یــک فریضه ی مهم الهی بررســی
کنیــم .امــام رضــا (ع) در زمــان خــود بــه عنــوان حجتــی بــرای مــردم بــوده انــد کــه مــی
توانســتند راه ســعادت و خوشــبختی را به مردم نشــان دهد ایشــان در مناظرات خود
بــا تکیــه بــر فنــون علــم و اســتدالل منطــق علمــی و صداقــت ،طرفیــن مناظــره را جــذب
خــود مــی کــرد .نمــاز یکی از مســائل مهمی اســت که حضــرت در بــاب آن اعــم از احکام
وفلســفه ،علــت وجــوب و اهمیــت نمــاز وفوایــد آن اعــم از دنیــوی و اخــروی بحــث مــی
کنــد و اینکــه نمــاز موهبتــی از جانــب خداونــد می باشــد که با تکیه بــر آن از فســاد و گناه
کنارهگیــری مــی شــود ماننــد ســوره حمــد صحبــت مــی کنــد .احــکام نمــاز ماننــد لبــاس
و مــکان نمــاز گــزار ،وقــت نمــاز واول وقــت بــودن آن و اجــزای نمــاز مثــل رکــوع و ســجود
از نظــر ایشــان بســیار اهمیــت داشــته و در مناظــرات خــود بــه تفصیــل آن پرداختــه اند.
نمــاز جماعــت و آثــار پــر برکــت آن در زندگــی فــردی و اجتماعی یکــی دیگر از مصادیقی
مــی باشــد کــه از منظــر رضــوی بســیار حائــز اهمیــت اســت .در واقــع نمــاز راهــی بــرای
خــود ســازی و تهذیــب نفــس اســت.

واژگان کلیــدی :اخــاق اســامی،
کارآمــدی ،خانــواده ،اثــر بخشــی
خانــواده ،مثبــت اندیشــی

واژگان کلیــدی :نمــاز ،رضــوی،
مناظــره ،احــکام
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فهرستبرنامههایآیینپایانیجشنواره
شرح برنامه
* قرائت قرآن کریم  /سرود ملی جمهوری اسالمی ایران
سخنرانی دبیر جشنواره خانم دکتر کریمی
سخنران ویژه همایش حجت االسالم و المسلمین جناب آقای حائری فومنی

40

سخنرانی دبیر علمی جناب آقای دکتر قاسمی روشن
ارائه مقاالت
اهدای جوایز برگزیدگان
نماز و پذیرایی

40

جدولزمانبندیارائهمقاالت
ساعت
9:45
9:50
10 :05
11
11:15
13
13:15

نام و نام خانوادگی
خانم محدثه فرجی
آقای وحید درج در
خانمشیواعاشوری
خانم فاطمه علیپوریگانه
آقای سینا معصومی
خانم فهیمه غالمی زارع زاده
آقای حسین جدی

زمان
 11:15الی 11:30
 11:30الی 11:45
 11:45الی 12
 12الی 12:15

41

 12:15الی 12:30
12 :30الی 12:45
 12:45الی 13

41

بخشی از صحبت های سخنران ویژه در روز همایش

42
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حجتااللســام والمســلمین مصطفــی حائــری فومنــی ،دســتیار ویــژه وزیــر امور خارجــه در امــور نظارتــی در همایش
ملــی «کرس ـیهای آزاداندیشــی و مناظرههــای رضــوی» کــه در تــاالر حکمــت دانشــگاه گیــان برگــزار شــد ،برگــزاری
کرسـیهای آزاداندیشــی در دانشــگاه را یکــی از ابتــکارات خــوب و ارزشــمند مقــام معظــم رهبــری دانســت و اظهــار کــرد:
دانشــجویان بایــد از ایــن فرصــت بــه وجــود آمــده بــرای واکاوی ،بازنگــری و بررســی مســائل روز اســتفاده کننــد و بــه
اســتخراج و دریافــت نــکات کلیــدی در همــه زمینههــا بپردازنــد.
وی در ادامــه بــه نــکات کلیــدی مناظــرات ائمــه معصومیــن(ع) به خصــوص امام رضا(ع) با مخالفیــن و حتی معاندین
اشــاره کــرد و افــزود :مذاکــره و مناظــره بــا دشــمنان برگرفته از فرهنگ مکتب اســام اســت .وقتــی امام رضــا(ع) از مدینه به
خراســان آمد ،شــرایطی فراهم شــد تا حضرت با مخالفینش به مناظره بنشــیند .امام هشــتم(ع) بر مبنای علم امامت
از مکنونــات قلبــی و فکــری مامــون در برگــزاری جلســه مناظــره خبر داشــت ،با این حال مناظــره را پذیرفت.
حجتاالســام حائــری فومنــی بــه روششناســی مناظــرات رضویــه پرداخــت و تصریــح کــرد :ائمــه(ع) از یــک نکتــه
روششناســانه در مناظراتشــان بهــره میگرفتنــد و هرگــز خودشــان را حــق کامــل فــرض نمیکردنــد ،بلکــه بــا حقیابــی
کهــای روششناســی امامــان بهویــژه امــام رضــا(ع) ایــن بــود کــه
و حقگویــی از مغالطــه دوری میجســتند .یکــی از مال 
جبــازی و عنــاد در مناظراتشــان وجــود نداشــت و عــاوه بــر اســتدالل عقلــی و نقلــی ســعی میکردنــد بــا منــش و
محــور ل 
یشــان طــرف مقابــل را تحــت تاثیــر صداقتــی کــه در وجودشــان بــود ،قــرار دهنــد.
کهــای عمل 
مال 
دســتیار ویــژه وزیــر امــور خارجــه در امــور نظارتــی ادامــه داد :یکــی از اصــول بســیار مهــم در مناظــرات رضویــه تکیــه بــر
مشــترکات بــه عنــوان یکــی از قویتریــن روشهــای مناظــره اســت .در واقــع امــام رضــا(ع) بــر مبنــای وجــود مشــترکاتی
یکــرد .حضــرت در مواجهــه بــا اهــل کتــاب از طریــق
یشــد و در غیــر ایــن صــورت بــا هیــچ فــردی مناظــره نم 
وارد مناظــره م 
اســتدالل عقلــی و بــر اســاس مشــترکات اعتقــادی و دینــی بــه رفــع اشــکاالت و اثبــات حقایــق در اســام میپرداخــت ،زیــرا
یتــوان تناقضــات بیــن ادیــان را تشــخیص داد و راه مطلــوب را پیــدا کــرد.
بــدون تعقــل نم 
وی بــا بیــان اینکــه علمــای بــزرگ ادیــان مختلف با امــام رضا(ع) به مناظره پرداختند ،اضافــه کرد :امام در اســتدالالت
یشــدند و بر تســلط امام رضــا(ع)
یکــرد .علمــای مســیحی بــا ایــن اســتداللت قــوی قانع م 
خویــش از انجیــل اســتفاده م 
یشــان صحه میگذاشــتند.
از کتاب اله 
ایشــان بــر اســتفاده کاربــردی از مناظــرات رضویــه تأکیــد کــرد و گفــت :مــا در شــرایط امــروز حقوقــی داریــم کــه مــورد
قبــول جامعــه بینالمللــی قــرار نمیگیــرد« .اســتفاده صلحآمیــز از انــرژی هســتهای» یــک محــور از محورهــای حقــوق
ملــی ماســت کــه حــدود دو دهــه درگیــر آن هســتیم .اعضــای ســازمان بینالمللــی انرژی اتمی براســاس چارچوب مســلم

حــق بهرهبــرداری از تکنولــوژی هســتهای و اســتفاده بهینــه از آن را دارنــد .کشــور مــا نیــز از قبــل عضویــت در ایــن ســازمان
را پذیرفتــه اســت ،امــا کشــورهایی در منطقــه هســتند کــه ســازمان بینالمللــی انــرژی اتمــی را قبــول ندارنــد و بمــب و
کالهکهــای هســتهای میســازند.
حجتاالســام حائــری بــا بیــان اینکــه قدرتهــای جهانــی مقــررات بینالمللــی در رابطــه بــا قطــع اســتفاده از ســاح
کشــتار جمعــی را اجــرا نمیکننــد ،متذکــر شــد :ابرقدرتهــا بــا تحــت فشــار قــرار دادن ایــران ،حــق اســتفاده صلحآمیــز از
انــرژی هســتهای بــرای مــا قائــل نیســتند؛ لــذا مــا بایــد براســاس قوانیــن بینالمللــی بــا مخالفیــن مذاکــره کنیم و تــا حقوق
حقهمــان را بــه کرســی بنشــانیم.
دســتیار ویــژه وزیــر امــور خارجــه بــا اشــاره بــه فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری ،تیــم مذاکرهکننــده هســتهای را افســران
جنــگ نــرم خوانــد و گفــت :تیــم مذاکرهکننــده هســتهای دولــت تدبیــر و امیــد طــی  18ماهــه گذشــته در مقابــل 5+1
روشمندانــه وارد عمــل شــده اســت و انشــاءاهلل تــا  10تیــر  94بــه توافــق نهایــی خواهــد رســید؛ لــذا یکــی از وظایف اصلی
دانشــجویان شــرکت در کرس ـیهای آزاداندیشــی و واکاوی و بررســی موشــکافانه مســائل روز اســت؛ بایــد حقایــق را
دریابیــد و آن را بــرای دیگــران بیــان کنیــد.
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دکتــر فاطمــه کریمــی ،معــاون فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه گیــان ،در روز همایــش بــا اشــاره بــه برگزاری ســیزدهمین
جشــنواره بینالمللــی امــام رضــا(ع) ،اظهــار کــرد :ایــن جشــنواره در بخش دانشــگاهی بــا  14موضوع و بــه صورت متمرکز
بــا همــکاری بنیــاد بینالمللــی امــام رضا(ع) ،معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و با مشــارکت
یشــود.
دانشــگاههای سراســر کشــور برگزار م 
معــاون فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه گیــان ادبیــات داســتانی رضــوی ،کتابخوانــی رضــوی ،هنرهــای تجســمی
رضــوی ،وبالگنویســی رضــوی ،کرس ـیهای آزاداندیشــی و مناظر ههــای رضــوی و ...را از جملــه محورهــای ایــن
جشــنواره دانســت و گفــت :دانشــگاه گیــان محــور کرسـیهای آزاداندیشــی و مناظر ههــاس رضــوی را دســتور کار خــود
قــرار داد ،زیــرا جــزو لــوازم اولیــه ســاز و کار زندگــی اجتماعــی بــه طــور عــام و در دانشــگاهها به طور خــاص اســت و این روند
را بــه عنــوان ابــزار تفهیــم و تفاهــم زندگــی جمعــی میشناســیم.
دبیــر همایــش ملــی «کرس ـیهای آزاداندیشــی و مناظر ههــای رضوی»بــا اشــاره بــه مطالبــه مقــام معظــم
رهبــری مبنــی بــر برگــزاری کرس ـیهای آزاداندیشــی در دانشــگاهها ،اضافــه کــرد :دانشــجو بایــد لــوازم مربــوط بــه
کرسـیهای آزاداندیشــی را بشناســد و گام بــه گام زمینــه را بــرای عملیاتــی کــردن ایــن مهــم تــدارک ببینــد .امــروز بیــش
تهــای صــورت گرفتــه در ایــن حــوزه دارای ژرفــای الزم نیســت.
یگــذرد ،امــا فعالی 
از یــک دهــه از مطالبــه رهبــری م 
دکتر کریمی با بیان اینکه تاریخ اســام ســاز و کار برگزاری کرسـیهای آزاداندیشــی را به درســتی تبیین میکند ،افزود:
قرآن کریم از پیامبران ادیان توحیدی که مناظره را دســتور کار خویش قرار دادهاند ،ســخن میگوید .ادامه این حرکت
خوشایند را در سیره اهل بیت(ع) میبینیم ،اما مناظرات ژرف امام رضا(ع) بسیار شنیدنی است .آن چیزی که مناظرات
حضرت را متفاوت میکند ،شرایط زمانی است که امام رضا(ع) در کوفه ،بصره ،بغداد و خراسان بزرگ در آن قرار داشت.
بحثهای کالمی و غیر کالمی امام رضا(ع) در هر دوره تاریخی به عنوان یادگاری ارزشــمند ،نوعی چالشآفرین بود.
معــاون فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه گیــان در پایــان خواســتار واکاوی مناظــرات امــام رضــا(ع) شــد و خاطرنشــان کــرد:
امیدواریــم بررســی و واکاوی مناظرههــای رضــوی بتوانــد مــا را از ذخیــره فرهنگ تمدنی اســام – شــیعی برخوردار ســازد
تــا بــا تــدارک لــوازم مربوطــه ،گا مهــای درســت و مناســبی بــه ســوی دانشــگاه تمد نســاز اســامی برداریــم.

ابراهیمقاسمیروشندبیرعلمیهمایش
بــا اشــاره بــه امــور مربــوط بــه برگــزاری جشــنواره و ارســال فراخــوان همایــش از طریــق ایمیــل بــه رؤســای دانشــگاه ها،
معاونیــن و مدیــران فرهنگــی و اجتماعــی و همچنیــن مدیــران گــروه هــای تحصیلــی معــارف ،قــرآن ،علــوم حدیــث ،علــوم
اجتماعــی ،فقــه و فلســفه دانشــگاه هــای هــای دولتــی ،پیام نور و مؤسســات آمــوزش عالی و غیر انتفاعی سراسرکشــور
و اســتان بــه بازبینــی  36مقالــه ارائــه شــده گفــت :مقــاالت بــر اســاس پنــج محــور اخــاق و مناظــره هــای رضــوی ،ابعــاد
علمــی و مناظــره هــای رضــوی ،بررســی مقایســه ای مناظــره هــای رضــوی بــا ســایر متفکــران ،فضــای فکــری و تاریــخ
عصــر حکومــت عباســی و مناظــره هــای رضــوی و موضوعــات مرتبــط بــه دبیرخانــه ایــن همایــش رســید کــه پــس از دو
مرحلــه بازبینــی و داوری  21مقالــه انتخــاب شــد کــه  7مقالــه بــه صــورت ارائــه شــفاهی و  14مقاله به صورت پوســتر ارائه
مــی شــود.
شــایان ذکــر اســت در پایــان ایــن همایــش از صاحبــان مقــاالت برتــر بــا اهــدای جایــزه نقــدی ،لــوح تقدیــر و تندیــس
جشــنواره تقدیــر بــه عمــل آمــد.
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عنوان کرسی :اشتغال زنان 1
برگــزار کننــده :انجمــن علمــی دانشــجویی راهنمایــی و
مشــاوره
ارائــه دهنــده :بــا حضــور دانشــجویان خانــم هــا شــیوا
عاشــوری و ســیمین شــجاع زاده
داور :بــا حضــور اســتاد خانــم حســینی عضــو هیــأت علمــی
گــروه علــوم تربیتــی دانشــگاه گیــان
زمان 15 :اردیبهشت ماه 94
مکان :ساختمان کالس های دکتر ابریشم چیان
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عنوان کرسی :اشتغال زنان 2
برگــزار کننــده :انجمــن علمــی دانشــجویی راهنمایــی و
مشــاوره
ارائــه دهنــده :بــا حضــور دانشــجویان خانــم هــا شــیوا
عاشــوری و ســیمین شــجاع زاده
داور :بــا حضــور اســتاد آقــای دکتــر صادقــی عضــو هیــأت
علمــی گــروه علــوم تربیتــی دانشــگاه گیــان
زمان 21 :اردیبهشت ماه 94
مکان :تاالر حکمت دانشکده ادبیات و علوم انسانی
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