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مناظره را مي توان يكي از 
بارزترين شيوه هاي اثبات 
يگانگي خ�دا و حقانيت 
دين به حس�اب آورد كه ق�رآن كريم نيز به آن اش�اره 
كرده است. آيه شريفه »اْدُع إِلِي َسِبيِل َربِّك بِالِْحكَمِة 
َوالَْمْوِعَظ�ِة الَْحَس�َنِة َوَجاِدلُْهم بِالَِّتي ِهي أَْحَس�ن« به 
همين موضوع اش�اره دارد و بازگوكننده دستور الهي 
در خصوص مباحثه علمي با شيوه حكمي و پندگونه و 
برهان آوردن در مقابل معارضان و مخالفان دين است. 
در قصص قرآن كريم، محاجه جدلي با مخالفان به عنوان 
يكي از ش��يوه هاي تبليغي ائمه اطهار)ع( بيان شده است؛ 
كمااينك��ه حض��رت ابراهيم )ع( ب��راي تبلي��غ توحيد، با 
گروه هاي ستاره پرست بر اساس روش خود آنها و همراهي 

آنان، استدالل و منطق ايشان را زير سؤال مي برد. 
س��يره اهل بيت)ع( نيز مؤيد اهميت اي��ن روش در اثبات 
حقانيت مدعاي ديني است. زندگي امامان نشان مي دهد، 
ايشان گرچه در قالب هاي مختلف مانند بيان حديث، تربيت 
ش��اگردان و تش��كيل حوزه هاي تعليماتي، از اسالم دفاع 
مي كردند، اما در جايي كه فضا براي طرح مباحث مخالفان 
يا صاحب خردان ساير مكاتب فراهم مي شد، ايشان ابايي از 
گفت و گو با منتقدان مكتب نداشتند و خود را پاسخگوي 
آنان مي ديدند. لذا مناظره امامان يكي از مهم ترين منابعي 
است كه توس��ط آن مي توان به چارچوب فكري و برهاني 

تشيع پي برد. 
  شرايط مناظره در سيره رضوي

الف( هدف مناظره: هدفي كه در س��يره اه��ل بيت)ع( از 
مش��اركت در مناظره و ديالوگ هاي ديني انتظار مي رود، 
جدال احسن به منظور اثبات حقانيت تفكر شيعي است. 
هدفي كه گزارش هاي روايت ش��ده از ائمه - ازجمله امام 
صادق، امام رض��ا و امام جواد)ع(- نش��ان مي دهد همين 
هدف مورد انتظار بوده است، اما اين هدف نيازمند لوازم و 

ابزارهايي است كه در ادامه اشاره شده است. 
ب( لوازم جدال احسن:

1- طرف مناظره: يكي از مهم ترين اصول مناظره عقلي در 
س��يره قرآن و ائمه اطهار)ع(، انتخاب طرف مورد مناظره 
است. يكي از ويژگي هاي مهم افراد مناظره كننده كه اصل 
مناظره و احتجاج را از جدل هاي لفظي و بي هدف متمايز 
مي سازد، آن است كه صرفاً مناظرات ميان افرادي صورت 
پذيرد كه در پي يافتن حقيقت هستند و نه تحميل عقايد 
خود يا تحقير طرف مقابل. ائمه)ع( هم خود به اين ش��يوه 
پايبند بودن��د و هم در احتجاجات علمي ايش��ان مي توان 
طرفين مباحثه ايشان را افرادي يافت كه غالباً در پي كسب 
حقيقت، به مناظره و پرسشگري روي آورده اند. در مناظرات 
علمي حضرت ثامن الحجج افرادي كه روحيه حق پذيري 
بيشتري داشتند و حقيقتاً به دنبال يافتن پاسخ براي پرسش 
خود بودند، فرصت ويژه تري را نس��بت به افراد سطحي و 

جدل پيشه اختصاص مي دادند. 
قرآن كريم نيز در يكي از آيات، مناظره را به افرادي توصيه 
مي نمايد كه اهل پذيرش حقيقت باش��ند و نه لجوجان و 
ستم پيشگان: »َو ال تُجاِدلُوا أَْهَل الْكتاِب إاِلَّ بِالَّتي ِهَي أَْحَسُن 
ا بِالَّ��ذي أُنِْزَل إِلَْينا َو أُنِْزَل  إاِلَّ الَّذيَن َظلَُموا ِمْنُهْم َو ُقولُوا آَمَنّ
إِلَْيكْم َو إِلُهنا َو إِلُهكْم واِحٌد َو نَْحُن لَُه ُمْس��لُِموَن«؛ و ش��ما 
مس��لمانان با اهل كتاب )يهود و نصاري و مجوس( جز به 
نيكوترين طريق بحث و مجادله مكنيد؛ مگر با ستمكاران از 
آنها، و )با اهل كتاب( بگوييد كه ما به كتاب آسماني قرآن كه 
بر ما نازل شده و به كتب آسماني شما به همه ايمان آورده ايم 
و خداي ما و شما يكي است و ما تسليم و مطيع فرمان اوييم. 

)عنكبوت / 46(
2- علمي بودن مناظرات: مناظره ها الزم است بر پايه علم 
و به دور از هرگونه جدال مغالطه آمي��ز صورت پذيرد. امام 
رضا)ع( نه تنها خود به اين مهم پايبند بودند بلكه در ابتداي 
مناظرات خود از طرف مقابل مي خواستند از هرگونه خلط 
مبحث بپرهيزند. همانگونه كه به عمران صائبي فرمودند: »از 
مغالطه و ستمگري در بحث ]پيش رو[ بپرهيز.« همچنين 
در تناظر علمي به اصولي اشاره مي شود كه جزو مشهورات يا 
مقبوالت طرفين باشد. امام نيز به اين مسئله توجه داشتند 
و براي اقناع طرف مقابل از منابع و مش��هورات مورد قبول 
خود او استفاده مي كردند. تسلط ايشان به منابع اهل كتاب 
حتي گاه بيش از خود پيشوايان اين اديان بود به گونه اي كه 
مكرراً از احاطه ايش��ان به موضوعات و مدعيات اين كتب، 

متحير مي شدند. 
به عنوان نمونه، مناظره امام رضا)ع( با جاثليق مسيحي با 
رعايت همين اصل و بر پايه مقبوالت طرف مقابل اس��ت. 
حسب روايت، جاثليق در پاس��خ به مأمون كه وي را براي 
احتجاج علمي ب��ا امام رضا)ع( به مناظ��ره طلبيد، چنين 
مي گويد: »اي اميرمؤمنان، چطور با مردي احتجاج كنم كه 
او با من با كتابي احتجاج مي كند كه من، منكر آن هستم 
و با پيامبري كه من به او ايمان ن��دارم.« در اينجا حضرت 
ثامن الحجج پاسخ مي دهند: »اي مسيحي، اگر من با انجيلت 
با تو احتجاج كنم آيا اقرار مي كني؟« جاثليق پاسخ مي دهد: 
»آيا من توان دارم آنچه را كه انجيل به آن نطق كرده، انكار 

كنم؟ آري! به خدا برخالف ميلم اقرار مي كنم!«

از لوازم احتجاج با طرف مناظره علمي، با منابع وي تسلط به 
اين منابع است؛ كما اينكه در همين مناظره، امام رضا)ع( با 
قرائت بخش هايي از انجيل، نشان مي دهد كه مسلط به متن 
و محتواي اين كتاب است. ايش��ان پس از قرائت انجيل به 
جاثليق مي گويد: »اي مسيحي! تو را به حق عيسي و مادرش 
سوگند مي دهم، آيا متوجه شدي كه من به انجيل آگاهم؟« 

و بزرگ مسيحيان اين مسئله را تصديق مي كند. 
3- اخالق مناظره: يكي از موارد عبرت آموز در سيره رضوي 
و با تأمل و مطالعه در مناظرات ايشان، كيفيت رعايت اخالق 

مناظره است. 
يكي از اين اص��ول اخالقي، اعط��اي آزادي بيان به طرف 
مناظره است كه سيره رضوي نشان دهنده اهتمام امام در 
رعايت حق پرسش��گري طرف مقابل و بيان مدعيات خود 
است. اين مس��ئله در مناظره هاي علمي امام هشتم كاماًل 
قابل مشاهده اس��ت. به عنوان مثال ايشان در گفت وگو با 
عمران صائبي، ساعت ها بحث را ادامه دادند و تا پايان يافتن 

پرسش هاي پرتعداد وي، دست از مناظره نكشيدند. وجود 
ظرفيت استماع سخن طرف مقابل با دقت و طرح بي هراس 
و واهمه -آن هم در جايگاهي كه اغلب در شرايط مناظرات 
مهمي كه از ائمه نقل شده است، از نظر وضعيت اجتماعي 
يا قدرت سياس��ي، امامان حس��ب ظاهر در موضوع برتر 
بوده اند- و پاسخ دهي به آن با سعه صدر نشان مي دهد يكي 
از مقدمات اخالقي اوليه براي ه��ر نوع گفت وگوي علمي، 
تحمل ش��نيدن نظر مخالف و عدم برافروختگي در مقابل 

ادعاهاي باطل است. 
همچنين در سيره جدلي حضرت رضا)ع(، چنين مشخص 
است كه ايشان هيچ گاه نكوشيدند تا مطلب حق خود را به 
طرف مقابل تحميل نمايند و تا جايي كه فرد مقابل، خود 
به نتيجه مي رسيد، پاسخ دهي را ادامه مي دادند و از مناظره 

دست نمي كشيدند. 
حسن معاشرت و خوش خلقي، سعه صدر در پاسخگويي، 
استفاده از بيان لطيف و صنايع هنري سخن ازجمله موارد 
ديگري است كه مي توان از روح مناظرات حضرت با مخالفان 

به خوبي دريافت.
  شرايط جامعه و مناظرات كالمي رضوي

دوران امامت حضرت علي بن موسي الرضا)ع( از نظر رواج 
بحث آزاد پيرامون عقاي��د و گفت وگوه��اي ميان ديني، 
دوره خاصي است. دوراني كه محوريت حركت علمي نيز 
توسط امام در مرو و ساير شاگردانشان در ساير بالد صورت 
مي گيرد. در اينكه دوران وليعهدي امام رضا)ع( در حكومت 
عباسيان بيشتر از حيث علمي و با مباحثات پرتعداد امام 
و مدعيان گزارش ش��ده اس��ت مورخين را به سوي چند 
حدس در خصوص مأمون هدايت كرده اس��ت: اول: فرض 
خوش بينانه عالم و دانشمند بودن شخص مأمون و عالقه وي 
به مباحث و نشست هاي علمي؛ دوم: تالش وي براي پررنگ 

كردن مباحث اختالفي و ش��بهات گسترده كالمي؛ سوم: 
برنامه ريزي براي كاهش وجهه علمي امام رضا)ع( با مقابل 

نمودن ايشان و بزرگ ترين دانشمندان اديان آن روزگار. 
به هر حال فضاي مباحثه علمي در اين دوران شكل گرفت 
و امام)ع( با شيوه كنترل و هدايت اين جلسات، گنجينه اي 
از آداب گفت وگوي علمي و كالمي را به جاي گذاشت كه 
شايسته است در حال حاضر نيز از اين شيوه رضوي استفاده 

الزم براي بيان معارف ديني صورت گيرد. 
اين مناظرات طبق روايات -كه غالباً در عيون اخبارالرضا- 
نقل ش��ده اند، حداقل در 10 مورد گزارش ش��ده است كه 
عبارتند از: 1- مناظره امام)ع( با جاثليق، رئيس اسقف ها 
و عالم بزرگ مس��يحي وقت 2- مناظره با راس الجالوت، 
پيشواي بزرگ يهوديان وقت 3- مناظره با عمران صائبي 
)بزرگ صائبيان و پيروان يحيي نبي( 4- مناظره با هيربد 
بزرگ، پيش��واي اعظم زرتش��تيان 5- مناظره با سليمان 
مروزى متكلم مرو پيرامون مسئله توحيد و »اراده الهي« 6- 
مناظره با على بن محمد بن جهم در مورد مسئله عصمت 
انبيا 7- مناظره ب��ا عالمان عراق و خراس��ان در خصوص 
»عترت« 8- مناظره در حضور مأمون پيرامون آيات قرآن 
و شيوه ارائه تفسير صحيح از آيات 9- مناظره با گروه هاي 
غالي)غلوكننده درباره مقام ائمه( و رد ادعاي ايشان و 10- 

مناظره با يحيي بن ضحاك در موضوع امامت. 
در همه اين مناظرات امام رضا)ع( هيچ گاه با درش��تي و از 
موضع حق به جانب س��خن را آغاز نكرد و همواره از طرف 

مقابل خواست تا به بيان سؤال و ادعاي خود بپردازد. 
  فرجام سخن

دوران زندگي حضرت رضا )ع( از نظر رواج و تنوع فرقه هاي 
ديني و مذهبي دوره كم نظيري است و گرچه آزادي نسبي 
در ارائه نظرات صاحبان مكاتب غيرمسلمان، چالش هايي را 
متوجه مسلمانان مي ساخت، اما در كنار اين، ظرفيتي ويژه 
براي گفت وگوي بين ديني و اثبات حقانيت دين اس��الم 
فراهم نموده ب��ود. از طرفي رواج تفك��ر معتزلي در دوران 
حيات امام رضا)ع( -كه برخي مأمون را نيز معتزلي مسلك 
مي دانند- جواز تعقل در مباني دين و خردورزي در مسائل 
كالمي و فلس��في مرتبط با خداشناسي و هستي شناسي 
را با پرهيز از تعصب افراطي فراهم نم��وده بود و در چنين 
فضايي، حضرت ثامن الحجج)ع( از ظرفيت ايجاد ش��ده، 
براي تبيين ميزان عقالنيت اس��الم و مكت��ب اهل بيت، 

بهترين استفاده را برد. 
مناظره، يك��ي از بهترين روش هاي تقابل فك��ري و اثبات 
حقانيت مدعا است كه امام رضا)ع( به روايت تاريخ، مكرراً 
از اين شيوه براي محاجه با مخالفان استفاده نمود و حتي به 
تربيت افرادي ماهر در منطق جدلي پرداخت كه بتوانند در 
ساير مناطق نيز به گفت و گو با مخالفان بپردازند. تسلط كامل 
حضرت در اين مناظرات و شيوه اثبات حقانيت دين و اصول 
آن سبب فروماندن مدعيان مناظره از پاسخگويي به حضرت 
گرديد و آوازه توان علمي امام و موالي شيعيان در اين دوران، 
باعث گرويدن هزاران نفر از مسلمانان به ايشان گرديد، به 
طوري كه فقط در خراسان يكي از فعال ترين مراكز ترويج 

اسالم و تشيع به بركت حضور ايشان شكل گرفت. 
از نتاي��ج مناظرات محكم كالمي ايش��ان و تس��ليم همه 
مناظره كنندگان با حضرت در برابر منطق و پاسخ هاي راسخ 
ايش��ان، مي توان نتيجه گرفت »جدل احسن« همانگونه 
كه در قرآن چندين مرتبه به آن اش��اره ش��ده است، يكي 
از بهترين راه ها براي ارائه انديش��ه هاي ديني و آموزه هاي 
مكتبي و ممانعت از شبهات رايج درباره مسائل ديني است 
كه اگر با اصول اخالقي و علمي كه در س��يره اهل بيت)ع( 
نمايش داده شده اس��ت، صورت پذيرد، مي تواند بستري 
مناس��ب براي ترويج مذهب و زدودن تفك��رات انحرافي 
باشد؛ بستري كه نه تنها نبايد نسبت به آن غفلت ورزيد و 
از آن دوري گزيد، بلكه مي توان با ترغيب صاحبان مكاتب 
و انديشه هاي معارض -كه مي تواند با صاحبان انديشه هاي 
مختلف درون مذهبي، درون ديني، ميان ديني و حتي برون 
ديني باشد- فراهم سازي فضايي فكري به دور از جنجال و 
سطحي نگري براي بيان نظرات متفاوت، زمينه اي براي رشد 
عقلي مسلمانان فراهم نمود كه شايد با هيچ روش ديگري 

قابل مقايسه نباشد.

 الگوي آزادانديشي شيعي در »مناظرات رضوي«
محسن مطلق

   تحليل

از لوازم احتجاج ب�ا طرف مناظره علمي، 
با منابع وي تس�لط به اين منابع اس�ت؛ 
كما اينكه در مناظره با جاثليق مسيحي، 
ام�ام رض�ا)ع( ب�ا قرائ�ت بخش هاي�ي 
از انجي�ل، نش�ان مي ده�د كه مس�لط 
ب�ه مت�ن و محت�واي اي�ن كتاب اس�ت 

مناظره  ها الزم است بر پايه علم و به دور از 
هرگونه جدال مغالطه آميز صورت پذيرد. 
امام رض�ا)ع( ن�ه تنها خود ب�ه اين مهم 
پايبند بودند بلكه در ابت�داي مناظرات 
خود از ط�رف مقاب�ل مي خواس�تند از 
هرگونه خلط مبحث بپرهيزند. همانگونه 
كه به عمران صائبي فرمودند: »از مغالطه 
و س�تمگري در بحث ]پيش رو[ بپرهيز« 

 »جدل احسن« و روشمندي آن در سيره اهل بيت)ع(

 حجت االسالم والمسلمين دكتر رضا غالمي، 
رئيس مرك�ز پژوهش ه�اي علوم انس�اني 
اسالمي صدرا در آخرين جلسه از درس گفتار 
»اس�الم و آس�يب هاي اجتماعي« به طرح 
عناوين مؤلفه هاي زيرساختي جامعه اسالمي 
پرداخت كه در ادامه چكيده اي از اين مباحث 

ارائه مي گردد. 
   امنيت

روش��ن اس��ت كه اگر در جامعه اي امنيت پايدار 
نباشد، اساساً فرصت ظهور ساير مؤلفه هاي جامعه 
مطلوب در آن جامعه فراهم نخواهد شد. بنابراين، 
از نظر ما امنيت مقدم بر همه چيز، مهم ترين عنصر 
زيرساختي در جامعه اسالمي محسوب مي شود 
ضمن اينكه ضعف امنيت خود يكي از موتورهاي 

توليد آسيب به شمار مي رود. 
  آزادي

آزادي مانند امنيت، يكي از پايه اي ترين مؤلفه هاي 
زيرساختي اس��ت. نبايد ترديد كرد در جامعه اي 
كه دچار اس��تبداد و خودكامگي است و انسان ها 
در آن جامع��ه از ان��واع بردگي ها اع��م از فكري، 
فرهنگي، تكنولوژيكي، سياس��ي و اقتصادي رنج 
مي كشند، سخن گفتن از جامعه اسالمي مطلوب 
و سالم بي معناس��ت عالوه بر اينكه خود استبداد 
و خودكامگي، مولّ��د انواع آس��يب هاي بزرگ و 

مخّرب است. 
  نظم و قانون

هرچند قانون ضعيف يكي از مناشي آسيب هاي 
اجتماعي اس��ت لكن بي قانوني ب��ه مراتب بدتر 
از قانون ضعيف آس��يب زننده تلقي مي ش��ود. با 
اين وجود، در جامعه اس��المي مطلوب و س��الم، 
نه فقط باي��د قان��ون از جميع جهات مش��روع، 
معقول، منسجم، ش��فاف، به روز و كارآمد باشد، 
بلكه قانون گرايي بايد فرات��ر از يك ارزش صرف، 
زيرس��اخت هاي الزم براي پي ريزي يك جامعه 

مطلوب را فراهم كند. 
به بيان ديگر، در نبود قانون گرايي، عماًل نوبت به 
ش��كل گيري مؤلفه هاي اجتماعي ديگر نخواهد 
رس��يد. بايد توجه داشت، برجستگي يك جامعه 
را مي توان در قدرت آن جامع��ه در قانون گذاري 

صحيح و كارآمد جست وجو كرد. 
   تربيت عمومي

اگر جامع��ه اي از ظرفيت تولي��د بهترين قواعد و 
مقررات اجتماعي نيز برخوردار باشد لكن نتواند 
اعضاي جامعه را بر اساس قواعد و مقررات اجتماعي 
تربيت كند، آن جامعه عمالً خود را از چشيدن طعم 
قانون محروم ساخته است. حتي تربيت اجتماعي 
صحيح مي تواند اصل قانون گراي��ي را از يك امر 
حقيقي و مؤثر به امري مصنوعي و كم اثر تبديل 
كند. بنابراين، جامعه اسالمي مطلوب، جامعه اي 
است كه با برخورداري از يك نظام تربيتي كارآمد و 
سرمايه گذاري همه جانبه در اين ميدان، از توانايي 

تربيت عمومي برخوردار باشد. 
   معنويت

در اينجا معنويت بالمعني االخص، يكي از مواليد 
دينداري قلمداد مي ش��ود. در واق��ع، چتر دين و 
معنويت بالمعني االعم باالي سر همه مؤلفه هاي 
جامعه اسالمي مطلوب باز اس��ت لكن معنويت 
بالمعني االخص كه ش��امل عباداِت مصطلح اعم 
از فردي و اجتماعي است، خود يكي از مؤلفه هاي 
زيرساختي محسوب مي ش��ود كه اگر متناسب 
با فلس��فه هر يك از عبادات رش��د كند، نه فقط 
بسترهاي الزم را براي ش��كل گيري و رشد ساير 
مؤلفه هاي جامعه اسالمي مطلوب مهيا مي كند، 
بلكه به قوه محركه و پيش��ران هم��ه مؤلفه هاي 
اجتماعي بدل خواهد شد. بنابراين، جامعه اسالمي 
مطلوب، جامعه اي است كه معنويت مانند خون در 

رگ هاى آن در حركت باشد. 
   سنت هاي خوب

هر جامعه اي وارث س��نت هاي خوب و بد اس��ت 
اما اگر بتواند ضمن به انزوا كش��اندن سنت هاي 
بد كه خ��ودش توليدكنن��ده انواع آس��يب هاي 
اجتماعي اس��ت، از س��نت هاي خوب و حس��نه 
خود براي س��اماندهي اجتماعي اس��تفاده كند، 
سنت هاي حس��نه عماًل بس��ترهاي مساعدي را 
براي شكل گيري ساير مؤلفه هاي اجتماعي ايجاد 

خواهد كرد. 
   خانواده

حيات خانواده به عنوان سلول بنيادي جامعه نه 
فقط در ش��كل گيري بلكه در حفظ و رش��د يك 
جامعه نقش منحصربه فردي دارد. در حال حاضر، 
بخ��ش مهمي از آس��يب هاي اجتماع��ي زاييده 
تضعيف خانواده و كاهش اثرات آن در مناسبات 
اجتماع��ي اس��ت. بنابراين، در جامعه اس��المي 

مطلوب، خانواده يكي از مهم ترين و ارزشمند ترين 
نهادهاي اجتماعي است كه مي تواند عالوه بر ايجاد 
پايه استقرار خيلي از مؤلفه هاي اجتماعي، توفيق 

اصالحات اجتماعي را تضمين كند. 
   شايسته ساالري

جامعه اسالمي مطلوب، جامعه اي است كه افراد 
شايسته و ذي صالح زمام امور جامعه را عهده دار 
باش��ند. شايسته س��االري نه فقط در ايجاد يك 
جامعه مطلوب مؤثر اس��ت بلكه امكان صيانت از 
جامع��ه در مقابله با آس��يب هاي اجتماعي را نيز 

فراهم مي كند. 
اگر به جوامع پرآسيب مراجعه كنيد، حتماً يكي 
از مناشي آسيب ها در آن جوامع و يا دليل اصلي 
ناتواني آنها در مقابله با آسيب ها به حاكميت افراد 
ناشايست و ناتوان در آن جوامع برمي گردد. پيامبر 
َد ااَْلمُر الي  گرامي اسالم)ص( مي فرمايند: »اذا ُوسِّ
اَعَه« يعني آنگاه كه كار را به  َغيِر اْهلِِه َفانَْتِظْر السَّ
دست غير اهلش بسپارند، منتظر رستاخيز باش! 

)نهج الفصاحه، ش 246(
  جلوگيري از دست درازي به بيت المال

بيت المال در جامعه اسالمي به نوعي يك ناموس 
اجتماعي محس��وب مي ش��ود كه هر طور شده 
بايد از دس��تبرد راهزنان اجتماعي مصون بماند. 
حفظ بيت المال و اس��تفاده صحيح از آن، يكي از 
بسترهاي زيرس��اختي براي شكل گيري جامعه 
اسالمي مطلوب و نيز خنثي س��ازي آسيب هاي 
اجتماعي محس��وب مي ش��ود. در واقع، بحث در 
اين جا به دو بخش تقسيم مي شود: يك: سالمت 

بيت المال و دو: استفاده صحيح و معقول از آن. 
   گردش صحيح اطالعات

اگر در گردش اطالعات و مهم تر از همه در محتواي 
اطالعات اختاللي به وجود بيايد و صاحبان ثروت و 
قدرت با فريب گري مسير انتقال يا شاكله اطالعات 
را به نفع خ��ود تغيير دهند، ش��ك نبايد كرد كه 
جامعه با فروپاش��ي روبه رو مي ش��ود و فرصت ها 
ب��راي ظهور س��اير مؤلفه هاي اجتماع��ي از بين 
خواهد رفت. با اين وصف، جامعه اسالمي مطلوب، 
جامعه اي است كه بتواند از محتوا و مسيرهاي عبور 
اطالعات به نفع عموم مردم صيانت كند و اين اتفاق 
زماني مي افتد كه اعضاي جامعه خطورت گردش 
اطالعات و سهم خود در آن و از همه مهم تر، تبعات 
دنيوي و اخ��روي آن را به درس��تي درك كنند. 
پيامبر گرامي اسالم)ص( مي فرمايند: »َمن أذاَع 
فاِحَش��ًه كاَن كُمبَتِدعها«؛ يعني هر كس گناهى 
را انتشار دهد، مانند كسى است كه آن را مرتكب 
شده است. )اصول كافي، ج2، ص356( در اينجا 
گناه شامل هر چيزي مي شود كه با حق و عدالت 
ناسازگار باشد و طبعاً يكي از مصاديق بارز آن اخبار 

كذب و دستكاري شده است. 
  اعتماد عمومي

جامعه اس��المي مطلوب، جامعه اي اس��ت كه با 
اس��تقرار صداقت و يكرنگي، صيانت از چرخش 
اطالعات و همچني��ن بروز و ظهور مش��روعيت 
و كارآم��دي، اعتماد عمومي را كس��ب كند. اگر 
جامعه اي اعتماد خ��ود را به مديري��ت جامعه از 
دس��ت بدهد، نه فقط انواع فراواني از آسيب هاي 
اجتماعي متولد خواهد شد، بلكه زمينه براي مقابله 
با آسيب ها نيز از بين خواهد رفت. البته جداي از 
اعتماد عمومي نسبت به مديريت جامعه، موضوع 
اعتماد مردم به مردم هم از اهميت فوق العاده اي 
برخوردار است و بسترهاي الزم را براي همكاري 
و هم افزايي ايجاد خواهد ك��رد. از پيامبر گرامي 
اسالم)ص( نقل ش��ده كه فرمودند: »كفي بِالَمرِء 
َسعاَدًه ان يوثََق بِِه في ديِنِه و ُدنياُه«؛ يعني آدمي 
را همين س��عادت بس كه در كار دين و دنيا به او 

اعتماد كنند. )نهج الفصاحه، ش 2135(
   سالمت جسمي

جامعه اسالمي مطلوب، جامعه اي است كه بتواند 
از تندرستي آحاد جامعه خود در سطح قابل قبولي 
صيانت كند. در واقع، جامعه تندرس��ت، ارتباط 
وثيقي با كاهش آسيب ها و قدرت آن جامعه براي 
صيانت از خود دارد اما آنچه موجب شد بنده اين 
موض��وع را در ذيل طبقه زيرس��اختي قرار دهم، 
نقش بسترساز سالمت اجتماعي در ارتباط با ساير 

مؤلفه هاي اجتماعي است. 
   آرامش رواني

هم تراز و چه بس��ا مهم تر از س��المت جس��مي، 
وجود آرامش رواني در جامعه است. در حقيقت، 
جامع��ه اي كه در اث��ر عوامل درون زا ي��ا برون زا، 
آرامش رواني خود را به هر دليل از دست داده باشد 
و از اضطراب و اغتش��اش رواني رنج ببرد، قادر به 
ايجاد بسترهاي مساعد براي خلق جامعه اسالمي 

مطلوب نخواهد بود.

حجت االسالم رضا غالمي تشريح كرد

 مؤلفه هاي اساسي
 زيرساخت جامعه اسالمي

صراط

نبايد از »آزادي« ترسيد و از »مناظره« گريخت و »نقد و 
انتقاد« را به كاالي قاچاق و يا امري تشريفاتي تبديل كرد 
چنانچه نبايد به جاي مناظره، به »جدال و مراء«، گرفتار 
آمد و به ج��اي آزادي، به دام هتاكي و مس��ئوليت گريزي 
لغزيد. آن روز كه س��هم »آزادي«، سهم »اخالق« و سهم 
»منطق«، همه يكجا و در كنار يكديگر ادا شود، آغاز روند 
خالقيت علمي و تفكر بالنده ديني در اين جامعه اس��ت و 

كليد جنبش »توليد نرم افزار علمي و ديني« در كليه علوم 
و معارف دانش��گاهي و حوزوي زده ش��ده است. بي شك 
آزادي خواهي و مطالبه فرصتي براي انديشيدن و براي بيان 
انديشه توأم با رعايت »ادب استفاده از آزادي«، يك مطالبه 
اسالمي اس��ت و »آزادي تفكر، قلم و بيان«، نه يك شعار 

تبليغاتي بلكه از اهداف اصلي انقالب اسالمي است. 
براي بي��دار كردن عقل جمع��ي، چاره اي جز مش��اوره و 

مناظره نيست و بدون فضاي انتقادي سالم و بدون آزادي 
بيان و گفت وگوي آزاد با »حمايت حكومت اس��المي« و 
»هدايت علما و صاحبنظران«، توليد علم و انديشه ديني و 
در نتيجه، تمدن سازي و جامعه پردازي، ناممكن يا بسيار 

مشكل خواهد بود. 
پاسخ رهبر معظم انقالب اسالمي به نامه جمعي از 
پژوهشگران حوزه علميه 81/11/1۶

براي تمدن سازي راهي جز مناظره و مشاوره نيست

درنگ


