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مقاله پژوهشی

دریافت: 1397/7/19  پذیرش: 1397/8/15
اصغر طهماسبی بلداجی1، سید ابراهیم مرتضوی2  

چکیده 

مناظــرات امــام رضــا g بــا گروه هــای مختلــف در موضوعــات گوناگــون، گنجینــه ای از معــارف رضــوی 
اســت کــه از عالــم آل محمــد n بــه یــادگار مانــده اســت. در ایــن مناظــرات، مباحــث مختلــف از معــارف 
دیــن اســالم بیــان گردیــده کــه پاســخ بــه شــبهات و ســؤاالت و روشــنگری در مســائل دینــی از مباحــث 
مهــّم مــورد بحــث در ایــن گفتمان هــا بــوده اســت. توجــه بــه اهــداف امــام g از ایــن مناظــرات و نتایــج 
ایــن گفتگوهــا حایــز اهمیــت اســت زیــرا عــالوه بــر تبییــن و تشــریح معــارف رضــوی، چیدمــان مناظــرۀ 
مطلــوب و خداپســندانه در هــر عصــری را نیــز ترســیم می نمایــد. بــر همیــن اســاس، پژوهــش حاضــر بــا 
روش توصیفــی ـ تحلیلــی و بــا رویکــردی غایت شناســانه، مناظــرات رضــوی را بررســی و در ابعــاد دینــی، 
اجتماعــی و سیاســی بــه رهاوردهــا و نتایــج ایــن مناظــرات اشــاره کــرده اســت. نتیجــه آنکــه، امــامg در 
ایــن مناظــرات اهدافــی را دنبــال می کردنــد کــه مهم تریــن آنهــا عبارتنــد از: هدایــِت افــراد مناظره کننــده، 
تبییــن معــارف دیــن، شــبهه زدایی از معــارف دیــن، تبییــن جایــگاه و مقام اهــل بیت b و فرهنگ ســازی 
مناظــرۀ مطلــوب در جامعــه. کاربســت ایــن اهــداف و رهاوردهــا در عصــر حاضــر دو نتیجــۀ مهــم به دنبــال 
خواهــد داشــت: نخســت، بــه ترویــج و تبلیــغ معــارف دیــن و پاســخگویی بــه شــبهات در قالــب مناظــره 
ــرۀ  ــازی مناظ ــا، فرهنگ س ــری آنه ــا و به کارگی ــداف و رویکرده ــن اه ــه ای ــه ب ــد. دوم، توج ــک می کن کم
مطلــوب و نتیجه بخــش در ســطوح مختلــف جامعــه از ابعــاد دینــی، سیاســی، اجتماعــی و اقتصــادی را 

ــال خواهــد داشــت. به دنب
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1. مقدمه

یکــی از ابزارهــای تبــادل دیــدگاه و بررســی آراء و نظریــات در عرصه هــای مختلــف مناظــره اســت 
کــه از آن در جهــت اثبــات یــا رّد دیــدگاه و نظریــه، یــا تحلیــل و بررســی بهتــر اســتفاده می شــود. 
ــا گروه هــای  ــه زمــان پیامبــر اکــرم n می رســد. پیامبــر n ب تبارشناســی مناظــره در اســالم ب
مختلــف، از جملــه مشــرکان و اهــل کتــاب مناظراتــی داشــته اند. مناظــره بــا مســیحیان نجــران و 
ســپس شــکل گیری واقعــۀ مباهلــه، یکــی از برجســته تریِن ایــن گفتمان هــا در عصــر نبــوی اســت 
)ر.ک: قاضــی ابرقــوه، 1377، ج1: 509(. در زمــان ســایر ائمــه b نیز مناظــره و گفتگو به عنوان 
ــود  ــل بیتbوج ــب اه ــت مکت ــات حقانی ــن و اثب ــارف دی ــج مع ــغ و تروی ــای تبلی ــی از ابزاره یک
داشــته اســت. سبک شناســی محتوایــی مناظــرات ائمــه b یک اصــل مهــم و مشــترک را در میان 
تمامــی ایــن مناظــرات مشــهود می ســازد و آن، اصــل هدایتــی اســت کــه اهــل بیــت b در تمامی 
ــرف  ــی، ط ــرش قطع ــورد پذی ــن و م ــتدالل های متق ــتناد و اس ــا اس ــا ب ــیدند ت ــرات می کوش مناظ
ــف  ــوان نقطه عط ــا g به عن ــام رض ــرات ام ــد. مناظ ــت کنن ــی و هدای ــره را راهنمای ــل مناظ مقاب
مناظــرات اهــل بیــت b، در گســترۀ بیشــتر و رویکردهــای متفــاوت، مبتنــی بــر اهــداف و غایاتی 
ــی و  ــل، بررس ــت. تحلی ــهود اس ــان مش ــس از ایش ــام g و پ ــر ام ــای آن در عص ــه تأثیره ــوده ک ب
الگوگیــری از اهــداف غائــی امــام g در مناظــرات و به کارگیــری آن در عصــر حاضــر و همچنیــن 
در مباحــث علمــی و دینــی حایــز اهمیــت اســت. در ایــن مقالــه بــا توجــه بــه اهمّیــت ایــن مطلــب، 
رهاوردهــا و اهــداف غائــی امــام g از مناظــرات تحلیــل و بررســی و بــا آگاهــی عصــری، کاربــرد 

ایــن اهــداف در عصــر حاضــر بیــان شــده اســت.

2. پیشینه پژوهش

دربــاره مناظــرات رضــوی، پژوهش هــای متعــددی انجــام شــده اســت. برخــی از ایــن پژوهش هــا 
بــا نــگاه تحلیلــیـ  علمــی، مناظــرات را بررســی کرده انــد )مــکارم شــیرازی، 1388(. برخــی دیگــر 
شــاخصه های اخالقــی مناظــرات رضــوی را واکاوی و بــه ویژگی هــای اخالقــی مناظــرۀ مطلــوب 
اشــاره کرده انــد )نــك: روحــی برنــدق، 1396؛ رضــازاده کهنگــی و فارســی نژاد، 1394؛ غفــاری 
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و باغبــان زاده، 1396(. برخــی از پژوهش هــا بــا مطالعــه مــوردی برخــی از مناظــرات، بــه فحــص 
و بررســی اســتدالل های کالمــی امــام g پرداخته انــد )نــك: فرامــرزی و خلیلــی، 1396؛ 
میراحمــدی و رضائی پنــاه، 1395( چنان کــه برخــی دیگــر بــه سبک شناســی و بررســی محتوایــی 
ــی  ــد )خزعل ــای گوناگــون، مناظــرات رضــوی را بررســی کرده ان ــه  و از زوای ــن مناظــرات پرداخت ای
ــا،1396؛ دهقــان ســرخ آبادی و کرامتــی، 1396؛ شمســی و جوارشــکیان، 1395؛  و انصاری نی

ــدی، 1392(. ــلیمی، 1392؛ مجی ــور و س مصالیی پ

هرچنــد پژوهش هــای ارزشــمندی در این بــاره نگاشــته شــده اســت، پژوهشــی مســتقل دربــاره 
رهاوردهــا و نتایــج مناظــرات رضــوی نوشــته نشــده اســت. اینکــه مناظــرات رضــوی اواًل بــر اســاس 

چــه اهدافــی دنبــال شــده و نتایــج ایــن اهــداف چــه بــوده اســت؟ 

ــت،  ــت. نخس ــده اس ــته ش ــور نگاش ــار مزب ــه آث ــبت ب ــز نس ــرد متمای ــا دو رویک ــر، ب ــۀ حاض مقال
رهاوردهــای غائــی مناظــرات رضــوی را در ابعــاد دینــی، اجتماعــی و سیاســی تحلیــل و بررســی 
کــرده و بــه رهاوردهــای مهــّم آن اشــاره می کنــد. دوم، بــا نگاهــی عصــری، جایــگاه ایــن مناظــرات 

ــرد آنهــا را در ابعــاد پیش گفتــه بیــان می کنــد. را در عصــر حاضــر و کارب

3. ادبیات نظری پژوهش

هــدف و غایــت یکــی از برنامه هــای مهــّم زندگــی انســان اســت. در آموزه هــای دینــی، 
غایت شناســی و هــدف،  در معــارف و احــکام دیــن مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. هــدف و غایــت 
از آفرینــش انســان، بندگــی خداونــد )ذاریــات/56(، هــدف و غایــت نــزول قــرآن، هدایت انســان ها 
ــر  ــور منک ــد و دوری از ام ــاد خداون ــاز، ی ــه نم ــت اقام ــم/1(، غای ــده/16؛ ابراهی ــد/9؛ مائ )حدی
)طــه/14؛ عنکبــوت/45(، غایــت روزه، تقــوا و بندگــی خداونــد بیــان شــده اســت )بقــره/183( و 

مــوارد فــراوان دیگــر کــه در آن، فلســفه و غایــت مباحــث دینــی بیــان شــده اســت. 

در ســیرۀ گفتــاری و رفتــاری معصومیــن b نیــز غایت شناســی و هــدف بســیار مــورد تأکیــد قرار 
گرفتــه اســت. امــام علــیg دربــارۀ هــدف زندگــی انســان می فرمایــد: »خداونــد رحمــت کنــد 
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کســی را کــه بدانــد از کجــا آمــده و در کجــا قــرار دارد و بــه کجــا  مــی رود.« )صدرالدیــن شــیرازی، 
ْغنـِـی لَِمــا َخَلْقتَنـِـی  1383، ج2: 347(. یــا در ادعیــه حضــرت زهــرا )س(  آمــده اســت: »اللَُّهــمَّ فَرِّ
َــُه« )خداونــدا، زندگــی  مــرا در راهــی قــرار بــده کــه مــرا بــه خاطــر آن آفریــدی( )ابــن طــاووس،  ل

1411ق: 141(. تمــام ایــن مــوارد بــه هــدف و غایــت خلقــت و زندگــی اشــاره دارنــد. 

غایت شناســی و واکاوی اهــداف، در هــر امــری می توانــد بــه موفقّیــت و رســیدن بــه نتایج مطلوب 
کمــک کنــد. مناظــرات امــام رضــا g نیــز از ایــن اصــل مســتثنا نیســت و بــر اهــداف و غایاتــی 
مبتنــی اســت. امــام g در ایــن مناظــرات، اهــداف و رویکردهــای غایــی را دنبــال می کردنــد. این 
مســئله بــا بررســی ســبك بیانــی و محتوایــی مناظــرات، مشــهود اســت. تبیین و بررســی اهــداف و 
غایــاِت مناظــرات رضــوی و کاربســت آنهــا در عصــر حاضــر می توانــد به طــور قابــل توجهــی به نشــر 
معــارف دینــی در قالــب مناظــرات از یک ســو و تبییــن و تنظیــم مناظــرۀ مطلــوب در عرصه هــای 
مختلــف دینــی، سیاســی و اجتماعــی از ســوی دیگــر کمــک کنــد. بنابرایــن، پژوهــش حاضــر بــا 

رویکــرد غایت شناســی ایــن مناظــرات تنظیــم شــده اســت.

4. مفهوم شناسی مناظره

ــای آن  ــی در معن ــب اصفهان ــت. راغ ــه اس ــاب مفاعل ــدر ب ــر« و مص ــه »نظ ــره از ریش واژۀ مناظ
ــَراهُ بِبَِصیَرتِــه «  ــتِْحَضاُر كلِّ مــا یَ ــِر، و اْس ــی النََّظ ــاَراُة فِ ــُة و الُمبَ ــَرُة: الُمبَاَحثَ می  نویســد: »الُمنَاَظ
ــی  ــی چیزهای ــی تمام ــه و فراخوان ــتادگی در اندیش ــت و ایس ــه، و رقاب ــای مباحث ــره به معن )مناظ
ــن واژه  ــی، 1412ق، ج1: 814( ای ــب اصفهان ــی کند()راغ ــش درک م ــا بصیرت ــه آن را ب ــت ک اس
در لغت نامــه دهخــدا در معانــی جــدال، مباحثــه، ســؤال و جــواب و باهــم نظــردادن آمــده اســت 

)دهخــدا، 1377، ج14: 215(.

ابن ســینا در معنــای اصطالحــی مناظــره می نویســد: »مناظــره از ریشــۀ نظــر و اعتبــار گرفتــه 
شــده اســت و غــرض از  آن، بحــث دربــارۀ دو دیــدگاه متقابــل اســت. هــر یــك از مناظره کننــدگان، 
تأییــد یکــی از دیدگاه هــا را بــرای ایجــاد علــم در طــرف دیگــر برعهــده دارد. از ایــن رو، مناظــره بــه 
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بحــث آمــوزش مربــوط اســت زیــرا هــدف از مناظــره، حصــول علــم اســت )ابن ســینا، 1404ق: 
.)22

آنچــه دربــارۀ مفهــوم مناظــره می تــوان گفــت ایــن اســت کــه در ایــن روش بیــن دو طــرف، نظرات 
و آراء دربــارۀ یــک موضــوع یــا موضوعــات مختلــف رّد و بــدل می شــود کــه در نهایــت بــه اثبــات یــا 
رّد یــک دیــدگاه و نظــر می-انجامــد. آنچــه در سبک شناســی مناظــرات امــام رضــا g مشــهود 
اســت، همیــن معنــای مناظــره مــورد نظــر اســت کــه در آن دیــدگاه هــای مختلــف مطــرح و در 

نهایــت، بــه اثبــات یــا رّد عقیــده یــا دیدگاهــی منجــر می شــده اســت.

5. رهاوردهای مناظرات رضوی

مناظــرات رضــوی چــه در عصــر امــام رضــا g و چــه پــس از ایشــان، آثــار مهمــی دربرداشــت 
و نتایــج آن در حیطه هــای مختلــف مشــهود اســت. در ادامــه، رهاوردهــای مناظــرات رضــوی در 
ابعــاد گوناگــون بیــان و بــا نگاهــی عصــری، کاربــرد ایــن اهــداف و نتایــج در عصــر حاضــر بررســی 

می شــود.

5ـ1 رهاوردهای دینی

مهم تریــن آثــار و نتایــج مناظــرات رضــوی، در تبلیــغ و ترویــج معــارف دیــن اســت. از اصلی تریــن 
ــا گروه هــای مختلــف، تبییــن صحیــح معــارف ثقلیــن و جــذب  اهــداف امــامg از مناظــرات ب
ــاره  ــوارد اش ــن م ــن ای ــی از مهم تری ــه برخ ــه، ب ــت. در ادام ــوده اس ــالم ب ــن اس ــه دی ــری ب حداکث

می شــود:

5ـ1ـ1 رویکرد هدایتی

از اهــداف غائــی مهــّم مناظــرات امــام رضــا g، هدایــت و راهنمایــی مــردم ـ بــا هــر مذهــب و 
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مســلکیـ  بــه راه ســعادت و کمــال بــوده اســت. امــام g در طــول عمــر شــریف خــود، از مناظــره 
بــرای تحقــق ایــن مهــم بهــره بــرده اســت. ایــن روش امــام g مبتنی بــر قرآن و ســنت بوده اســت 
زیــرا هدایــت انســان از مهم تریــن فلســفه های نــزول قــرآن و نیــز هــدف بعثــت پیامبــرn اســت. 
لـَـُه ُروُح الُْقُدِس  قــرآن کریــم خــود را هدایــت و رحمــت بــرای مســلمانان معرفــی مــی کنــد: »قـُـْل نَزَّ
َّذیــَن آَمنُــوا َو ُهــدًی َو بُْشــری  لِْلُمْســلِمیَن« )نحــل/102( و هــدف  ِّــَك بِالَْحــقِّ لِیُثَبِّــَت ال ِمــْن َرب
از نــزول آن را بــر پیامبــرn، هدایــت انســان ها و خــروج آنــان از تاریکی هــای جهــل و نادانــی بــه 
ــبَُل  ــُه ُس َ ــَع ِرْضوان ــِن اتَّبَ ــِه اهللُ َم ِ ــدی ب ســوی روشــنایی و ســعادت و کمــال بیــان می کنــد: »یَْه
ُلمــاِت إِلـَـی النُّــوِر بِِإْذنـِـِه َو یَْهدیِهــْم إِلــی  ِصــراٍط ُمْســتَقیٍم«)مائده/  ــلِم َو یُْخِرُجُهــْم ِمــَن الظُّ السَّ

 .)16

ســیره پیامبــر رحمــت n نیــز بــر همیــن اصــل مبتنــی بــود. ایشــان تــا آنجــا بــرای هدایــت و 
راهنمایــی مــردم تــالش می کردنــد کــه بــه فرمــودۀ قــرآن، نزدیــک بــود جــان بــه جان آفرین تســلیم 
کننــد: »لََعلَّــَك باِخــٌع نَْفَســَك أاَلَّ یَُكونـُـوا ُمْؤِمنیَن«)شــعراء/ 3(. ســیره علمــی و عملــی اهــل بیت
b نیــز بــر همیــن اصــل اســتوار بــوده اســت. آنــان تــالش و کوشــش می کردنــد تــا مــردم را بــه 
راه مســتقیم الهــی هدایــت کننــد. هــدف اهــل بیــت b تنهــا هدایــت پیــروان خــود نبــود، بلکــه 

دغدغــۀ آنــان، هدایــت و راهنمایــی تمامــی انســان ها بــا هــر مســلک و مذهبــی بــوده اســت. 

عالــم آل محمــدn نیــز در مناظــرات خویــش ایــن هــدف و غایــت را دنبــال می کردنــد. هرچنــد 
ایــن مناظــرات بــه اجبــار مأمــون انجــام می گرفــت و هــدف وی تخریــب شــخصیت امــام g بــود، 
امــام g ایــن فرصــت را غنیمــت شــمردند و از آن بــرای هدایــت و راهنمایــی کســانی کــه قابلیــت 
هدایت شــدن داشــتند، بهــره بردنــد. امــام g در مناظــره بــا جاثلیــق کــه معتقــد بــه اولوهیــت 
ــات  ــرک آمیز نج ــاد ش ــن اعتق ــش را از ای ــا او و پیروان ــد ت ــالش کردن ــود، ت ــیg ب ــرت عیس حض
دهنــد و گوشــه ای از توحیــد را بــه آنــان بیاموزنــد. جاثلیــق بــر ایــن بــاور بــود کــه حضــرت عیســی
g مــردگان را زنــده می کنــد و بیمــاران العــالج را شــفا می بخشــد. از ایــن رو، ایشــان را ســزاوار 
پرســتیدن می دانســت. امــام رضــا g بــا اشــاره بــه معجــزات پیامبــران پیشــین، وی را بــر ایــن 
حقیقــت رهنمــون می ســازد کــه ایــن مطلــب اختصاصــی بــه حضــرت عیســیg نداشــته اســت 
بلکــه دیگــِر انبیــا نیــز معجزاتــی شــبیه بــه ایشــان داشــته اند و اگــر بــا انجــام معجــزه، عبودیــت 
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ــد، پرســتش نمــود.  ــه بوده ان ــد دیگــر انبیــا را نیــز کــه همین گون و پرســتش حاصــل می شــود بای
gکــه معجزاتــی هماننــد حضــرت عیســی g بــرای نمونــه بــه حضــرت یســع g امــام رضــا

داشــت، اشــاره می کنــد و می فرمایــد: »فَــِإنَّ الْیََســَع قَــْد َصنَــَع ِمْثــَل َمــا َصنَــَع ِعیَســی ع َمَشــی 
َعَلــی الَْمــاِء َو أَْحیـَـا الَْمْوتـَـی َو أَبـْـَرأَ اْلَْكَمــَه َو اْلَبـْـَرَص فََلــْم تَتَِّخــْذهُ أُمَّتـُـُه َربـّـًا َو لـَـْم یَْعبـُـْدهُ أََحــٌد 
ِمــْن ُدوِن اهللِ َعــزَّ َو َجــلَّ « )ابن بابویــه، 1378ق، ج1: 159(. غایــت ایــن مناظــره و اســتدالل های 
امــام g بــرای جاثلیــق، هدایــت و راهنمایــی وی بــه راه حقیقــت می شــود و جاثلیــق زبــان بــه 
اعتــراف می گشــاید و می گویــد: »الَْقــْوُل قَْولـُـَك َو ال إِلـَـَه إاِلّ اهللُ« )همــان:161(. ســخن، ســخن 

شماســت )یعنــی ســخن شــما حــق و حقیقــت اســت( و معبــودی جــز خداونــد نیســت. 

 g در مناظــره بــا رأس الجالــوت کــه نبــّوت دیگــر انبیــا غیــر از حضــرت موســی g امــام رضــا
را قبــول نداشــت، نبــوت دیگــر انبیــا را بــا ادلــۀ نقلــی و عقلــی بــرای وی اثبــات می کنــد تــا جایــی 
کــه هیــچ شــك و شــبهه ای بــرای او باقــی نمی مانــد و وی خطــاب بــه امــام رضــا g می گویــد: 
َّتِــی  َحَصَلــْت لـِـی َعَلــی َجِمیــِع الْیَُهــوِد َلَمْنــُت بَِأْحَمــَد  ئَاَســُة ال ــٍد لـَـْو ال الرِّ »َو اهللِ یَــا ابـْـَن ُمَحمَّ
َو اتَّبَْعــُت أَْمــَرَك.« )ای فرزنــد محمــدn بــه خداونــد ســوگند اگــر ریاســتی کــه اکنــون در میــان 
یهــود دارم نبــود، بــه احمــد ایمــان مــی آوردم و از فرمــان تــو اطاعــت می کــردم( )مجلســی، 1362، 

ج49: 77(.

ایــن مطلــب به خوبــی نشــان می دهــد کــه هــدف امــام رضــا gـ  کــه هدایــت و راهنمایــی مــردم 
بــه راه هدایــت الهــی بــوده ـ محقــق شــده اســت. در مناظــره بــا عمــران صابــی نیــز همیــن اصــل 
ــن  ــوگند! م ــدا س ــه خ ــد: »ب ــا g می گوی ــام رض ــه ام ــاب ب ــی خط ــران صاب ــت. عم حکمفرماس
چیــزی جــز ایــن نمی خواهــم کــه اگــر واقعیــت را بــرای مــن اثبــات نمایــی تــا بــه دامــش چنــگ 
زنــم، از آن صــرف نظــر نخواهــم کــرد.« )ابــن   بابویــه، 1378ق، ج1: 171(. از ایــن رو، امــام g بــه 
تمــام ســؤال های ایشــان بــا اســتدالل  پاســخ می دهنــد و او را بــه راه هدایــت و ســعادت راهنمایــی 
می-کننــد تــا آنجاکــه ایــن هــدف غائــی دربــارۀ عمــران صابــی نیز محقــق می شــود و پــس از اتمام 
ــْد فَِهْمــُت َو أَْشــَهُد أَنَّ اهللَ تََعالـَـی َعَلــی  مناظــره، وی خطــاب بــه امــام می گویــد: »یَــا َســیِِّدی قَ
ــداً ص َعْبــُدهُ الَْمْبُعــوُث بِالُْهــَدی َو ِدیــِن الَْحــقِّ ثـُـمَّ َخــرَّ  ــْدَت َو أَْشــَهُد أَنَّ ُمَحمَّ َمــا َوَصْفــَت َو َوحَّ
َســاِجداً نَْحــَو الِْقْبَلــِة َو أَْســَلم « )همان گونــه اســت کــه شــما وصــف نمودیــد و وحدانیتــش را اثبــات 
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کردیــد. گواهــی می دهــم کــه محمــد n بنــده اوســت کــه بــه هدایــت و دیــن حق فرســتاده شــد. 
ســپس رو بــه قبلــه بــه ســجده افتــاد و مســلمان شــد( )همــان: 177(.

بنابرایــن، از مهم تریــن رهاوردهــای مناظــرات امــام رضــا g، هدایــت انســان ها بــه اســتوارترین 
آییــن بــوده اســت: »إِنَّ هــَذا الُْقــْرآَن یَْهــِدی لِلَّتـِـی ِهــَی أَْقَوم ...«)اســراء/ 9(. ایــن رهــاورد بایــد در 
تمامــی مناظــرات به ویــژه مناظــرات دینــی و عقیدتــی به عنــوان اصــل و مبنــا قــرار بگیــرد. در عصر 
حاضــر نیــز مناظــره و مباحثــه بــا هــر قشــر و گروهــی، اگــر ایــن رهــاورد را داشــته باشــد، ارزشــمند 
خواهــد بــود. بــا دقــت در مناظــرات امــام g، بــرای نیــل بــه ایــن رهــاورد و رهاوردهــای دیگــر، 

چنــد اصــل بایــد مــّد نظــر قــرار گیــرد:

1. نخســتین اصلــی کــه در مناظــرات به خوبــی مشــهود اســت، اســتناد و اســتدالل بــه منابــع 
ــاب  ــره، خط ــاز مناظ ــام g در آغ ــت. ام ــره اس ــرِف مناظ ــول ط ــورد قب ــه م ــت ک ــی اس و مطالب
ــی  ــی َعَل ــِمَع اْحتَِجاِج ــوُن ... إَِذا َس ــَدُم الَْمْأُم ــی یَْن ــَم َمتَ ــبُّ أَْن تَْعَل بــه نوفلــی می فرمایــد: »أَتُِح
بـُـوِر بَِزبُوِرِهــْم َو َعَلــی  أَْهــِل التَّــْوَراةِ بِتَْوَراتِِهــْم َو َعَلــی أَْهــِل اإْلِنِْجیــِل بِِإنِْجیلِِهــْم َو َعَلــی أَْهــِل الزَّ
وِم بُِروِمیَّتِِهــْم َو َعَلــی أَْصَحاِب  ابِئِیــَن بِِعْبَرانِیَّتِِهــْم َو َعَلــی الَْهَرابـِـَذةِ بَِفاِرِســیَّتِِهْم َو َعَلــی أَْهــِل الــرُّ الصَّ
الَْمَقــاالِت بُِلَغاتِِهــم...« )ابن بابویــه، 1398ق: 419( و پیــش از مناظــره بــا جاثلیــق، خطــاب بــه وی 

ــرُّ بِه؟«)همــان: 420(.   ــَك أَ تُِق ــَك بِِإنِْجیلِ ــِإِن اْحتََجْجــُت َعَلْی ِــیُّ فَ ــا نَْصَران می فرمایــد: »یَ

اســتناد و اســتدالل بــه منابــع و مطالــب مــورد قبــوِل خصــم، زمینــۀ گرایــش آنــان را بــه راه حــق 
بهتــر فراهــم می کنــد زیــرا نفــس آدمــی به گونــه ای اســت کــه وقتــی یــک عمــر بــا چیــزیـ  معنــوی 
یــا مــادی ـ انــس داشــته باشــد، به ســختی می توانــد از آن دل بکنــد. بحــث عقیــده و مذهــب نیــز 
از ایــن اصــل مســتثنا نیســت. دلبســتگی و انــس بــه مذهــب یــا عقیــده ای خــاص، به تدریــج زمینه 
را فراهــم می کنــد تــا صاحــب آن عقیــده، گزاره هــای موجــود در مصــادر آن مذهــب را کــه مذهــب 
و عقیــده ای دیگــری را اثبــات می کنــد ـ  عمــدی یــا ســهوی ـ فرامــوش کنــد و بــه دیــدۀ غفلــت بــه 
ــر حقانیــت مذهــب و عقیــدۀ  ــه همیــن گزاره هــای داّل ب ــا منکــر آن شــود. اســتناد ب آن بنگــرد ی
دیگــر و بیدارکــردن فطــرت خداجــوِی پــاِک گرفتاِر نســیان، زمینــۀ مناســبی را برای هدایــت فراهم 

می کنــد. امــام g از ایــن اصــل در مناظــرات خــود بــه خوبــی بهــره بــرده اســت. 
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بهره گیــری از ایــن اصــل در مناظــرات در هــر زمانــی شایســته و بایســته اســت، تــا هدفــی کــه 
از مناظــره دنبــال می شــود، حاصــل آیــد. اســتناد بــه اعتقادهایــی کــه تنهــا مــورد قبــول شــخص 
ــد و  ــاد نمی کن ــره ایج ــن مناظ ــان طرفی ــه ای را می ــد و علق ــه پیون ــت، هیچ گون ــده اس مناظره کنن

هیــچ هدفــی از مناظــره حاصــل نمی شــود.

2. اصــل دیگــری کــه در مناظــره بــرای نیــل بــه رهــاورد دینــیـ  هدایتــی بایــد مّدنظــر قــرار گیرد، 
ــا عــدم اســتناِد  ــل مناظــره و عــدم اســتناد ی ــع و اعتقــادات طــرف مقاب دانــش و آگاهــی از مناب
ــا علــم بــه عهدیــن، در  ــا دانــش بی کــران خــود، و ب صــرف بــه منابــع خــودی اســت. امــام g ب
جهــت تصحیــح اعتقــادات صاحبــان ایــن مذاهــب، به خوبــی عمــل کــرده اســت، چنان کــه خــود 
فرمــوده اســت: »هرچــه می خواهــی بپــرس و جوابــش را بشــنو!« )ابن بابویــه، 1398ق: 420(. 
ــرف  ــادات ط ــع و اعتق ــیعی از مناب ــی وس ــد آگاه ــره بای ــت، در مناظ ــئلۀ هدای ــق مس ــرای تحق ب
مناظــره داشــت و بــه شــکل مســتند از آنهــا بهــره بــرد تــا پذیــرش امــر هدایــت بــرای طــرف مناظره 

بــا طیــب نفــس و بــدون هیــچ تردید خاطــری صــورت گیــرد. 

5ـ1ـ2  رویکرد تبیینی

یکــی دیگــر از رهاوردهــای مناظــرات امــام رضــا g، تبییــن و ترویــج معــارف دینــی بــود. امــام 
رضــا g در مناظــرات خــود بســیاری از معــارف دیــن را بــرای مــردم تبییــن کردنــد و ایــن مناظرات 

بســتری بــرای ترویــج معــارف قــرآن و اهــل بیــت b گردیــد.

ــا  ــت: »…َو أَنَْزلْن ــوده اس ــرn ب ــّم پیامب ــالت های مه ــی از رس ــارف دین ــن مع ــئولیت تبیی  مس
ــُروَن« )نحــل/44(. ایــن مســئولیت  َل إِلَْیِهــْم َو لََعلَُّهــْم یَتََفكَّ ــَن لِلنَّــاِس مــا نـُـزِّ ْكــَر لِتُبَیِّ إِلَْیــَك الذِّ
و رســالت، پــس از ایشــان بــه اهــل بیــت b کــه جانشــینان پیامبــرn بوده انــد، واگــذار شــده 
اســت. بنابرایــن امــام رضــا g نیــز تمــام تــالش خــود را بــه کار گرفتنــد تــا معــارف قــرآن و ســنت 
ــه در  ــرات ک ــن مناظ ــا g در ای ــام رض ــود. ام ــان ش ــردم بی ــرای م ــتb ب ــل بی ــرn و اه پیامب
ســطح وســیعی برگــزار می شــد، توانســتند معــارف دیــن را در عرصه هــای مختلــف بیــان کننــد. 
ایــن معــارف به طــور گســترده در میــان مــردم نقــل و منتشــر شــد. در مناظــره بــا عمــران صابــی، 
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در حیطــه خداشناســی تبییــن و تبلیــغ گردیــد و معرفــی خداونــد و صفــات او بــرای مــردم به طــور 
ــه، 1378ق، ج1: 178-171(. ــد )ابن بابوی ــان ش ــنت بی ــرآن و س ــه ق ــتند ب ــح، مس صحی

bــران ــا و پیامب ــی انبی ــت تمام ــات حقانی ــن اثب ــف، ضم ــان مختل ــای ادی ــا علم ــره ب در مناظ
حقانّیــت پیامبــر اکــرم n و اهــل بیــتb بــا اشــاره بــه اصــل کتاب هــای آســمانی پیشــین بیــان 

شــد.)همان: 164-159(.

در مناظــره بــا ســلیمان مــروزی، امــام مســئله بدا و صفــات خداونــد از جملــه ارادۀ الهــی را تبیین 
َّــذی یَْبــَدُؤا الَْخْلــَق  و تشــریع می کننــد. به عنــوان نمونــه، امــام g بــا اشــاره بــه آیــات »َو ُهــَو ال
ــُز  ــَو الَْعزی ــماواِت َو الَْرِض َو ُه ــی السَّ ــی  فِ ــُل الَْعل ــُه الَْمثَ َ ــِه َو ل ــَوُن َعَلْی ــَو أَْه ــُدهُ َو ُه ــمَّ یُعی ثُ
َّمــا یَُقــوُل لـَـُه ُكــْن فَیَُكوُن«  ــماواِت َو الَْرِض َو إِذا قَضــی  أَْمــراً فَِإن الَْحكیــُم« )روم/27( ؛ »بَدیــُع السَّ
)بقــره/117(؛ »َو اهللُ َخَلَقُكــْم ِمــْن تـُـراٍب ثـُـمَّ ِمــْن نُْطَفــٍة ثـُـمَّ َجَعَلُكــْم أَْزواجــًا َو مــا تَْحِمــُل ِمــْن 
ــٍر َو ال یُْنَقــُص ِمــْن ُعُمــِرهِ إاِلَّ فــی  ِكتــاٍب إِنَّ ذلَِك  ــُر ِمــْن ُمَعمَّ أُنْثــی  َو ال تََضــُع إاِلَّ بِِعْلِمــِه َو مــا یَُعمَّ
َعَلــی اهللِ یَســیٌر« )فاطــر/11( و همچنیــن ســخنان دیگــر معصومیــن b 1مســئله بــدا را تبییــن 

می کند.)ابن بابویــه، 1378ق، ج1: 178-179(

در مناظــره بــا محمدبــن جهــم، مطالــب قــرآن و ســنت را دربــارۀ عصمــت انبیــا بیــان می کنــد. 
به عنــوان نمونــه، دربــارۀ عصمــت حضــرت آدمg در روی زمیــن و حجــت و خلیفه بــودن ایشــان، 
بــا اشــاره بــه آیــۀ »إِنَّ اهللَ اْصَطفــی  آَدَم َو نُوحــًا َو آَل إِبْراهیــَم َو آَل ِعْمــراَن َعَلــی الْعالَمیــَن« )آل 
عمــران/33( می فرمایــد: »ایــن گزینــش، خــود، دلیــل بــر معصــوم بــودن ایــن رهبــران اســت زیــرا 
گزینــش بــرای رهبــری بــدون عصمــت، موجــب نقــض غــرض اســت )ابن بابویــه، همــان: 193(.

در عصــر کنونــی نیــز رهــاورد مناظــرات امــام رضــا g می توانــد بســتری مناســب بــرای ترویــج و 
تبییــن معــارف ثقلیــن باشــد. امــام رضــا g در ایــن بــاره اصــل مهمــی را فــرا روی تمامی کســانی 
ــِإنَّ  ــد: »فَ ــن اســت. امــام g می فرمای ــج معــارف دی ــد کــه هــدف آنهــا تبییــن و تروی گمارده ان

1. امــامg در ایــن بــاره بــه حدیثــی از امــام صــادقg اشــاره می کنــد کــه بــه درســتی مســئله بــدا را تبییــن کــرده اســت. امــام صــادق
g در ایــن بــاره می فرمایــد: »خداونــد دو گونــه علــم دارد: علمــی کــه مخــزون و پنهــان اســت و جــز ذات پاکــش کســی از آن اگاهــی 
 nپیامبــر bنــدارد و بــداء از ایــن ناحیــه حاصــل می شــود و علمــی کــه بــه فرشــتگان و پیامبرانــش تعلیــم داده و علمــا و اهــل بیــت

نیــز از آن آگاهــی دارنــد.«
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النَّــاَس لـَـْو َعلُِمــوا َمَحاِســَن َكلِمنـَـا التَّبَُعونَا« )اگــر مــردم زیبایی های ســخنان مــا را می دانســتند، 
از مــا پیــروی می کردند()همــان: 307(. همان گونــه کــه مناظــرات امــام رضــا g وســیله ای بــود 
تــا برخــی از انســان ها بــا مذهــب و آئینــی غیــر از مکتــب اهــل بیــت b بــا توجــه بــه ســخنان 
امــام g بــه آییــن اســالم بگرونــد و از پیــروان اهــل بیــت b شــوند. مناظــرات و مباحــث در عصــر 
حاضــر نیــز بایــد به گونــه ای باشــد کــه زیبایی هــای ســخنان قــرآن و اهــل بیــت b بــرای مــردم 
بیــان شــود تــا عــالوه بــر ترویــج و تبییــن معــارف دیــن، موجبــات جــذب مــردم بــه فرهنــگ اهــل 

بیــت b را فراهــم کنــد.

5ـ1ـ3  رویکرد شبهه زدایی

در فراینــد مناظــرات امــام رضــا g بــا گروه هــای مختلــف، شــبهه هایی مطرح و پاســخ داده شــد 
کــه مبتالبــه جامعــه آن روز بــود. عصــر ترجمــه و ظهــور و بــروز مکاتــب مختلــف فلســفی، زمینه ای 
شــده بــود تــا شــبهه های مختلفــی بــرای مســلمانان پدیــد آیــد. افــزون بــر اینکــه حکومــت وقــت 
نیــز توجهــی بــه شــبهه زدایی در جامعــه نداشــت. بنابرایــن، در ایــن مناظــرات زمینــه ای فراهــم 
شــد تــا عــالوه بــر پاســخگویی امــام g بــه ســؤال ها و شــبهه ها، فراینــد شــبهه زدایی دینــی نیــز 

در جامعــه آن روز تقویــت شــود.

امــام رضــا g در مناظــرات مختلــف، شــبهه های مختلفــی را پاســخ داد. در مناظــره بــا 
جائلیــق کــه بــاور بــه الوهیــت حضــرت عیســیg داشــت، ایــن شــبهه مطــرح می شــود کــه 
ــتحقاق  ــود، اس ــاران ب ــفای بیم ــردگان و ش ــردن م ــه زنده ک ــادر ب ــیg ق ــرت عیس ــون حض چ
ــه ایشــان و رفــع  ــه، 1378ق، ج1: 171(. امــام در پاســخ ب پرســتش و بندگــی را دارد )ابن بابوی
ــه  ــز ک ــا نی ــر انبی ــد، دیگ ــه باش ــر این گون ــه اگ ــد ک ــاره می کنن ــض اش ــای نق ــه نمونه ه ــبهه، ب ش
معجزاتــی خارق العــاده داشــتند، اســتحقاق پرســتش دارنــد. ایشــان در ایــن بــاره بــه حضــرت 
ــرت  ــزه حض ــد معج ــی همانن ــه معجزات ــد ک ــاره می کنن ــلg اش ــرت حزقی ــعg و حض یس
ــن  ــض، ای ــای نق ــتدالل و آوردن نمونه ه ــن اس ــا ای ــن، ب ــان(. بنابرای ــتند )هم ــیg داش عیس

ــود. ــخ داده می ش ــبهه پاس ش
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امــام رضــا g در جــای دیگــر در پاســخ و رّد شــبهۀ الوهیــت حضــرت عیســیg، اســتدالل 
َّــا  ِــیُّ َو اهللِ إِن ــا نَْصَران دیگــری را مطــرح می کنــد آنجاکــه خطــاب بــه جاثلیــق می فرمایــد: »یَ
ــَة  ــٍد ص َو َمــا نَْنِقــُم َعَلــی ِعیَســاُكْم َشــْیئًا إاِّل َضْعَفــُه َو قِلَّ َّــِذی آَمــَن بُِمَحمَّ لَنُْؤِمــُن بِِعیَســی ال
ــهِ « )مــا بــه حضــرت عیســی کــه بــه حضــرت محمــد ایمــان داشــت، ایمــان  ــِه َو َصلتِ ِصیَاِم
ــاز و  ــی نم ــی و کم ــف و ناتوان ــز ضع ــم به ج ــرادی نداری ــما ای ــای ش ــه عیس ــبت ب ــم و نس داری
روزه اش( )ابن بابویــه، 1378ق، ج1: 159(. جاثلیــق در پاســخ بــه امــام، منکــر ســخن ایشــان 
ــا  ــام رض ــت. ام ــد و روزه می گرف ــاز می خوان ــیار نم ــی بس ــرت عیس ــد: حض ــود و می گوی می ش
g در پاســخ نهایــی بــه شــبهۀ مــورد نظــر را به گونــه ای می دهــد کــه دیگــر شــک و تردیــدی 
ــی « )بــرای چــه کســی روزه مــی گرفــت و نمــاز مــی  باقــی نمانــد: »فَلَِمــْن َكاَن یَُصــوُم َو یَُصلِّ

خوانــد؟( )همــان(.

امــام بــا ایــن اســتدالل، این گونــه شــبهه را پاســخ می دهــد کــه کســی اســتحقاق الوهیــت را دارد 
کــه غنــی مطلــق باشــد و نیــاز نداشــته باشــد؛ امــا حضــرت عیســی g بــرای خــدا روزه می گرفت 
ــن،  ــت. بنابرای ــد اس ــه خداون ــاج او ب ــاز و احتی ــی از نی ــب حاک ــن مطل ــه ای ــد، ک ــاز می خوان و نم

حضــرت عیســی بنــده و فرســتادۀ خداونــد بــود.

ــه آفرینــش  ــد ب ــارۀ نیازمنــدی خداون ــه ســؤاالت و شــبهات عمــران صابــی درب امــام در پاســخ ب
موجــودات، این گونــه پاســخ می دهــد: »ای عمــران، بــدان کــه اگــر خداونــد بــرای نیــازی جهــان 
را آفریــده بــود، بایــد قدرتــی کــه داشــت چندیــن برابــر اینهــا را بیافرینــد چــرا کــه هــر قــدر اعــوان و 
یارانــش بیشــتر باشــد بهتــر اســت و لــذا مــی گوییــم آفرینــش او بــرای رفــع نیــازی نبــود.« )همــان: 

.)169

ــات قــرآن، عصمــت  ــه ظواهــر برخــی از آی ــا اســتناد ب ــا محمدبن جهــم کــه ب ــا در مناظــره ب ی
انبیــا را مــورد مناقشــه قــرار داده بــود، بــا تحلیــل و تفســیر صحیــح آیــات، ایــن شــبهه را پاســخ 
ـَـْو ال أَْن َرأی  بُْرهــاَن  ـِـِه َو َهــمَّ بِهــا ل ــْت ب ــْد َهمَّ می دهنــد. به عنــوان نمونــه، در ذیــل آیــۀ »َو لََق
ــَن« )یوســف/24(  ــا الُْمْخَلصی َ ــْن ِعباِدن ــُه ِم َّ ــوَء َو الَْفْحشــاَء إِن ــُه السُّ ــِرَف َعْن ِــَك لِنَْص ــِه َكذل ِّ َرب
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کــه محمدبن جهــم دربــارۀ عصمــت حضــرت یوســف g 1مطــرح کــرده بــود، این گونــه پاســخ 
می دهــد کــه زلیخــا قصــد کام گیــری از یوســف را نمــود و یوســف ارادۀ قتــل زلیخــا را کــرد، امــا 
ــد:  ــه کــه می فرمای ــد او را از قتــل زلیخــا و عمــل خــالف عفــت او دور ســاخت همان گون خداون
ــوِن إِْذ  »این گونــه از یوســف بــدی و زشــتی را دور کردیــم.« )همــان(. یــا در تفســیر آیــۀ »َو َذاالنُّ
ُلمــاِت أَْن ال إِلــَه إاِلَّ أَنـْـَت ُســْبحانََك  َذَهــَب ُمغاِضبــًا فََظــنَّ أَْن لـَـْن نَْقــِدَر َعَلْیــِه فَنــادی  فـِـی الظُّ
الِمیــَن« )انبیــاء/87( در پیراســتگی حضــرت یونــسg از هرگونــه خطــا و  ِّــی ُكْنــُت ِمــَن الظَّ إِن
ــی اْســتَْیَقَن أَْن  ُــُس بْــُن َمتَّــی ع َذَهــَب ُمَغاِضبــًا لَِقْوِمــِه فََظــنَّ بَِمْعنَ گنــاه می فرمایــد: »َذاَك یُون
ــلُه  ــا ابْتَ ــا إِذا َم ــزَّ َو َجــلَّ َو أَمَّ ُــُه َع ــُه قَْول ــُه َو ِمْن ــِه ِرْزقَ ــَق َعَلْی َــْن نَُضیِّ ــِه أَْی ل ــِدَر َعَلْی َــْن نَْق ل
فََقــَدَر َعَلْیــِه ِرْزقـَـُه أو ]أَْی َضیَّــَق َو قَتَّــر« )ابــن بابویــه،1378ق،ج1 :201(. امــا دربــارۀ یونــس 
g منظــور از »لـَـْن نَْقــِدَر َعَلْیــِه« ایــن نیســت کــه گمــان  کــرد خداونــد بــر او تنــگ نمی گیــرد. 
ــِه« را تبییــن می کنــد.  ــِدَر َعَلْی َــْن نَْق امــام بــا اشــاره بــه آیــۀ دیگــر قــرآن )فجــر/16( معنــای »ل
ــاًل  ــه کام ــبهه زدایی از جامع ــبهات و ش ــه ش ــخگویی ب ــاورد پاس ــرات ره ــن مناظ ــن، در ای بنابرای

مشــهود اســت. 

در عصــر حاضــر نیــز ایــن رویکــرد هــا کاربــرد بســیار مهمــی دارد. عصــر کنونــی کــه می تــوان از 
آن بــه عصــر شــبهات یــاد نمــود، شــبهات فراوانــی در زمینه هــای مختلــف دینــی در رســانه های 
ــداف  ــا اه ــانه ها ب ــن رس ــود. ای ــان می ش ــبهه افکن بی ــواره ای ش ــواره ای و غیرماه ــف ماه مختل
ــوج  ــاد م ــان، ایج ــژه جوان ــردم به وی ــی م ــی و ایمان ــه دین ــردن روحی ــگ  ک ــد کم رن ــی مانن مختلف
ارتــداد خفــّی یــا آشــکار در میــان مســلمانان و شــیعیان و ســوق دادن آنان بــه ِفَرق مذهبــی نوبنیان 
ــی  ــود، تنش زای ــال می ش ــدت دنب ــیحی به ش ــیونرهای مس ــط مس ــه توس ــیحیت، ک ــن مس ــا دی ی
میــان فرقه هــای مذهبــی اســالم و به ویــژه شــبهه افکنی در زمینــه مهدویــت و... دیــِن حــّق ملــت 

1 - در ایــن بــاره دو گونــه روایــات وجــود دارد: برخــی از روایــات ایــن آیــه را اینگونــه تفســیر نمــوده انــد کــه: او )زلیخا(بــه جانــب یوســف 
گرایــش پیــدا کــرد و در مقابــل حضــرت یوســفg نیــز بــه عــدم انجــام آن عمــل زشــت هّمــت گمارد)ابــن بابویــه، 1378ق، ج1: 201( 
در روایــات دیگــر معنــای ایــن عبــارت بــه ایــن صــورت معنــا شــده کــه وقتــی آن زن اقــدام بــه آن عمــل زشــت نمــود در مقابــل حضــرت 
یوســفg نیــز هّمــت بــه قتــل آن زن گمــارد؛ بــه عبارتــی تنهــا راه فــرار از آن معصیــت را قتــل آن زن مــی دانســت کــه خداونــد او را از ایــن 
کار منصــرف نمــود چــرا کــه اگــر ایــن کار را انجــام مــی داد دیگــران بــی گناهــی و پاکدامنیــش را نمــی پذیرفتند)ابــن بابویــه،1417ق: 
96( تحلیــل ایــن دو روایــت ایــن گونــه مــی شــود کــه حضــرت یوســفg هّمــت گمــارد کــه آن کار قبیــح را انجــام ندهــد و بــرای رهایــی 
از آن گنــاه بــزرگ، آن زن را بــه قتــل برســاند کــه خداونــد وی را از انجــام ایــن کار نیــز منصــرف نمــود کــه بــی گناهــی ایشــان اثبــات شــود.
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مســلمان را نشــانه می رونــد. شــبهه افکنی و انــکار وجــود مهــدی موعــود f و مســخ چهــرۀ وی، 
دو شــگرد مــوازی اســت کــه در جهــت آرامش زدایــی و فتنه گــری مذهبــی و دینــی صــورت گرفتــه 
اســت. در شــگرد نخســتین، روایــات مربــوط بــه حضــرت مهــدی f، سســت و مجعــول قلمــداد 
شــده و وجــود ایشــان امــری موهــوم و ســاختۀ پنــدار شــیعیان یــا مســلمانان تلقــی می گــردد. در 
شــگرد دوم ادعــا می شــود کــه موعــود شــیعیان در قالــب میــرزا علی محمــد بــاب یــا حســینعلی بها 
یــا قادیانــی، سال هاســت کــه آمــده و رفتــه اســت. بابیــت و بهائیــت، از جملــه فرقه هایــی هســتند 
 f ــر ــام عص ــه ام ــت خاص ــون نیاب ــی چ ــران آن، مدعیات ــد و رهب ــود آمدن ــرن 19 به وج ــه در ق ک
ــا: 6؛ مصبــاح  ــا قائمیــت و رســالت و خدایــی را یــدک می کشــند )جمعــی از نویســندگان، بی ت ت

ــزدی، 1391: 41(.  ی

ــیله ای  ــوان وس ــات به عن ــرات و مباحث ــه از مناظ ــادی دارد ک ــت زی ــب اهمّی ــن مطل ــن، ای بنابرای
اســتفاده کــرد تــا پاســخگویی بــه شــبهات و روشــنگری در میــان مــردم به ویــژه جوانــان را در پــی 
داشــته باشــد. جوانــان در میــان ســایر اقشــار، بیشــتر در معــرض شــبهه افکنی  و گمراهــی و آمــاج 
ــداف و  ــترین اه ــن، 1375: 29-24(. بیش ــتند )ر.ک: کولم ــمنان هس ــتکباری دش ــداف اس اه
تأثیرهــای شــبکه های ماهــواره ای به ترتیــب در حوزه هــای روی آوردن جوانــان بــه انــواع موســیقی 
غربــی، گرایــش بــه مدگرایــی افراطــی، تضعیــف باورهــای دینــی و بسترســازی از خودبیگانگــی 
دینــی و فرهنگــی، الگوپذیــری از نظــام فرهنگــیـ  اجتماعی و ســبك زندگــی غربــی، دین گریزی و 
تــرك نمــاز و ســایر واجبــات دینــی، دوری از قــرآن و دعــا و نیایــش، گرایــش بــه آرایش هــای مبتــذل، 
ترویــج سکوالریســم و جدایــی دیــن از سیاســت، افزایــش نابهنجاری هــای اخالقــی در خانــواده، 
بی احترامــی بــه والدیــن و ترویــج فرهنــگ برهنگــی بیــان شــده اســت.)نك: بختیــاری و فرخــی، 

 .)70 :1391

بنابرایــن، از مهم تریــن مــواردی کــه دشــمنان اســالم در پــی ضربــه زدن بــه آن هســتند، تضعیــف 
ارزش هــای اســالمی و تقویــت ناهنجارهــای فرهنگــی و الگوپذیــری از بیگانــگان در بیــن جوانــان 
و نوجوانــان اســت، کــه در قالب هــای متفــاوت می توانــد نمایــان شــود. بــر همیــن اســاس اســت 
کــه امــام صــادق g بــه مراقبــت از ایــن قشــر بیشــتر ســفارش کرده انــد. امــام صــادق g دربــارۀ 
تربیــت دینــی و اعتقــادی نوجوانــان و جوانــان و اهتمــام بــه هوّیــت و شــخصّیت آنــان، می فرمایــد: 
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»نوجوانــان را دریابیــد و بــه آنــان حدیــث و دیــن بیاموزیــد پیــش از آنکــه مرجئــه )گروهــی منحرف( 
بر شــما پیشدســتی کننــد و جوانــان را برباینــد.« )برقی،1416ق: 5(. تشــکیل جلســات مناظره و 
گفتگــو بــا جوانــان در مــدارس، دانشــگاه ها و مســاجد می توانــد بــه شــبهه زدایی، رشــد شــخصیت 

دینــی و تقویــت باورهــای دینــی در میــان جوانــان و ســایر اقشــار جامعــه کمــک شــایانی کند.

 5ـ2 رهاوردهای اجتماعی

ــز تاثیــرات مهمــی  ــۀ اجتماعــی نی ــج مناظــرات رضــوی در ُبعــد دینــی، در زمین ــر نتای عــالوه ب
از مناظــرات در جامعــه شــکل گرفــت کــه عــالوه بــر جامعــۀ آن روز، در عصــر حاضــر نیــز کاربــرد 

ــد. اساســی دارن

5ـ2ـ1 تقویت اتحاد و یکپارچگی جامعه 

یکــی از اساســی ترین محورهــای حفــظ یــك جامعــه در راه کمــال و ســعادت،  اتحــاد و یکپارچگی 
ــی  ــزرگ اله ــت ب ــه و نعم ــك وظیف ــه ی ــدت و دوری از تفرق ــت. وح ــاق اس ــه و نف ــز از تفرق و پرهی
اســت. در جامعــه ای کــه اختــالف و تفرقــه در آن حاکــم باشــد، پیشــرفت و ســعادت و آرامــش از 
ــر همیــن اســاس، وحــدت و دوری از تفرقــه از شــاخصه های مهــّم  آن جامعــه رخــت می بنــدد. ب
فرهنــگ اســالمی شــناخته می شــود. محــور اتحــاد در یــك جامعــه بایــد خداونــد باشــد چنان کــه 
قـُـوا« )آل عمــران/103(. مناظــرات امــام رضــا می فرمایــد: »َواْعتَِصُمــوا بَِحْبــِل اهللِ َجِمیًعــا َو ال تََفرَّ
g بــا دیگــر مذاهــب به گونــه ای بــود کــه منجــر بــه تحریــك احساســات مذهبــی نشــود. ایشــان 
همــواره جانــب اتحــاد و یکپارچگــی مســلمانان را در نظــر داشــتند )مجلســی،1362ش: ج81: 
195(. در روایــات معصومیــن b ایجــاد وحــدت هنــگام پیدایــش اختــالف، بهتریــن صدقــه ای 

معرفــی شــده کــه خداونــد آن را دوســت دارد )کلینــی، 1388ق: ج2: 209(. 

در جامعــه ای کــه وحــدت در آن نباشــد آرامــش فــردی و اجتماعــی رخــت می بنــدد و اختــالف و 
 g از هم گســیختگی و عــدم امنیــت، شــاخصه اصلــی آن جامعــه می شــود. مناظــرات امــام رضــا
نمونــه ای تــام از مناظــرۀ مطلــوب در جامعــه بــود کــه عــالوه بــر تبییــن بســیاری از معــارف دیــن و 
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پاســخگویی بــه شــبهه ها و مناظــره بــا گروه هــای مختلــف از مذاهــب گوناگــون، بــه حفــظ همدلی 
و اتحــاد در جامعــه کمــك نمــود. 

در عصــر حاضــر نیــز حفــظ وحــدت و یکپارچگــی بســیار حایــز اهمّیــت اســت. مناظراتــی کــه 
طراحــی می شــوند، به ویــژه در مباحــث اختالفــی بیــن مذاهــب و ادیــان بایــد به گونــه ای باشــند 
کــه موجــب خدشــه دار شــدن اتحــاد جامعــه، و تحریــك احساســات مذهبــی نشــوند چــرا کــه یکی 
از اهــداف دشــمنان اســالم، تفرقه افکنــی میــان مذاهــب و اقــوام مختلــف در جوامــع اســالمی 
اســت. یکــی از مهم تریــن رویکردهــای اســتعمار و اســتکبار در غلبــه بــه کشــورهای اســالمی ایجاد 
تفرقــه میــان مســلمانان و اقــوام مختلــف اســت؛ جملــه معــروف »تفرقــه بینــداز و حکومت کــن« یا  
»تقســیم کــن و غلبــه کــن« از محورهــای کلیــدی اســتکبار و اســتعمار در چنــد قــرن اخیــر بــوده 
اســت. در مســتندات و اذعانــات جاسوســان کشــورهای اســتعماری یکــی از سیاســت های مهــم 
در کشــورهای اســالمی تفرقه انــدازی و تقویــت فرقه هــا بیــان شــده اســت )کولمــن، 1375: 29-
24(. ایــن تنش زایــی میــان فرقه هــای مســلمان، حکمرانــی اســتکبار بــر کشــورهای اســالمی را 
تثبیــت کــرده و از گــذرگاه ایــن تفرقــه، بــه منافــع مــادی و اقتصــادی زیــادی دســت پیــدا می کنند. 
اســتکبار معمــوال بــرای ایجــاد ایــن تنش هــا، افــرادی مســّمی بــه علمــای شــیعه و ســّنی را َعَلــم 

می کنــد و از طریــق آنــان بــه مقصــود خــود دســت می یابــد.

 بنابرایــن، از اهــداف مهــم اســتکبار جهانــی، ایجــاد تفرقــه میــان مســلمانان اســت. ایــن تفرقــه 
ــوم  ــی موس ــاد گروه های ــا ایج ــی ب ــش و حت ــت و داع ــت، بهائی ــون وهابی ــی چ ــاد فرقه های ــا ایج ب
بــه شــیعۀ انگلیســی، نمــود عملــی پیــدا کــرده اســت. تحریــکات مذهبــی و قومــی و قبیلــه ای از 
مهم تریــن ترفندهــای اســتکبار بــرای تضعیــف وحــدت و همدلــی مســلمانان بــوده اســت. زمانــی 
کــه میــان مســلمانان تفرقــه و نفــاق ایجــاد شــود، مســلمانان به جــای پرداختــن بــه نبــرد با دشــمن 
اســالم، بــه تضعیــف یکدیگــر هّمــت می  گمارنــد کــه این مســئله عــالوه بر تضعیــف اّمت اســالمی، 
زمینــۀ به ثمــر رســیدن نقشــه های اســتعمار و اســتکبار جهانــی را نیــز فراهــم می کنــد. بنابرایــن در 
مناظــرات، عــالوه بــر تبییــن صحیــح و بازگویــی حــق و حقیقــت به صــورت شایســته، اصــل اتحــاد 

و همدلــی و دوری از تفرقــه بایــد موردنظــر مناظره کننــدگان باشــد.
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5ـ2ـ2 فرهنگ سازی مناظره و گفتگوی مطلوب در جامعه

در آموزه هــای دینــی بــر به کارگیــری صحیــح و ســنجیده در هــر امــری توصیــه شــده اســت. ایــن 
مهــم، توســط معصومیــن b بــه طــور جامــع و کامل فرهنگ ســازی شــده اســت. به عنــوان نمونه، 
در قــرآن کریــم خداونــد مؤمنــان را بــه »انفــاق« دســتور می دهــد امــا چگونگــی و کیفّیــت آن را نیــز 
ــن  ــاق از بهتری ــه انف ــد. اینک ــازی می کن ــاق را فرهنگ س ــت انف ــی، کیفّی ــی دارد. به عبارت ــان م بی
ــاق،  ــره/177(؛ در انف ــود )بق ــروع  ش ــاوندان ش ــدا از خویش ــران/92(؛ ابت ــد )آل عم ــا باش چیزه
افــراط و تفریــط نباشــد بلکــه جانــب اعتــدال رعایــت شــود )فرقــان/67(؛ انفــاق خالصانــه و بــدون 
مّنــت و اذیت کــردن باشــد )بقــره/264( و مــوارد دیگــر. معصومیــن b نیــز تمــام معــارف دیــن را 
در جامعــه نهادینه ســازی می کردنــد تــا فرهنــگ دینــی در جامعــه حکمفرمــا شــود. مناظــرات امام 
رضــاg نمونــه ای تــام از کاربســت مناظــرۀ مطلوب و ســنجیده اســت کــه امــام g آن را فــرا روی 
تمــام کســانی نهــاد کــه هدفشــان از مناظــره، رســیدن بــه نتایــج مطلــوب اســت. در عصــر کنونــی 
کــه وجــود مناظــره و گفتگــو در همــۀ زمینه هــای دینــی، اجتماعــی، اقتصــادی و سیاســی حایــز 
اهمیــت اســت و می توانــد بــه پیشــرفت در ایــن زمینه هــا کمــک کننــد. الگوگیــری از مناظــرات 
رضــوی و فرهنگ ســازی آن در جامعــه مهــم اســت. چیدمــان مناظــرات رضــوی و فرهنگ ســازی 
آن در جامعــه را می تــوان در دو ُبعــد علمــی و اخالقــی خالصــه کــرد کــه هــر دو ُبعــد دارای اهمیــت 

ــتند. واالیی هس

5ـ2ـ2ـ1  ُبعد علمِی مناظرۀ مطلوب

یکــی از اصــول مهــم کــه در هــر مناظــره بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد، توجــه بــه اســتدالل های 
نقلــی و عقلــی معتبــر و به عبــارت دیگــر، علمی بــودن مناظــره اســت. علمی بــودن مناظــره به معنای 
اســتناد و اســتدالل بــه ادلــۀ معتبــر و دوری از ظــّن و گمــان اســت. در قــرآن کریــم، بــه دوری از ظــن 
ــْمَع َو  و پایبنــدی بــه علــم و یقیــن توجــه شــده اســت: »َو ال تَْقــُف مــا لَْیــَس لـَـَك بـِـِه ِعْلــٌم إِنَّ السَّ
الْبََصــَر َو الُْفــؤاَد ُكلُّ أُولئـِـَك كاَن َعْنــُه َمْســُؤالً« )اســراء/36(. قــرآن کریــم در مــوارد متعــدد، پیــروی 
از ظــّن و گمــان را به شــدت نهــی می کنــد و انحــراف کافــران و مشــرکان را ناشــی از ظــن و گمــان 

ناصحیــح آنــان معرفــی می کنــد )نــک: نســاء/157؛ انعــام/116؛ انعــام/148؛ نجــم/28(.
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امــام رضــا g نیــز در تمامــی مناظــرات خــود بــا گروه های مختلــف به ادلــۀ معتبر نقلــی و عقلی 
اشــاره می کنــد به گونــه ای کــه طــرف مقابــل مناظــره، آن مطلــب را بــا طیــب خاطــر می پذیــرد. 
اســتنادها و اســتدالل های امــام بــا گروه هــای طــرف مناظــره بــه صورتــی بــود کــه روش ایشــان در 
صــورت و محتــوای اســتدالل ها و اســتنادها به طــور اتــم و اکمــل بــود به گونــه ای کــه ضعفــی در 
ایــن اســتنادها و اســتدالل ها مشــاهده نمی شــود. در اســتناد بــه مباحــث عقلــی مــواردی را بیــان 
می کنــد کــه مــورد پذیــرش همــگان اســت و در مــوارد نقلــی نیــز بــه مــواردی اســتناد می جویــد که 
از قطعّیــات طــرف مقابــل مناظــره اســت. البتــه ایــن بــدان معنــا نیســت کــه اســتدالل های امــام 
رضــا g و دیگــر معصومــان b همیشــه طــرف مقابــل مناظــره را اقناع کنــد چه اینکــه در برخی 
مــوارد طــرف مقابــل مناظــره هدفــی جــز انــکار و رّد موضــوع نــدارد و در برخــی مواضــع بــا وجــود 
ادلــۀ معتبــر و اقناعــی، از پذیــرش حــق و حقیقــت اجتنــاب می کنــد کــه ایــن مطلــب به معنــای 
ــرش  ــدم پذی ــوری و ع ــب و خودمح ــت و تعّص ــه لجاج ــت، بلک ــان b نیس ــۀ معصوم ــف ادل ضع
حقیقــت از طــرف مقابــل را نشــان می دهــد. آنچــه در این بــاره بایــد گفــت ایــن اســت کــه در همــۀ 
ــن  ــر و کامــاًل یقینــی اشــاره می کنــد کــه هیــچ ضعفــی در ای ــۀ معتب ــه ادل مناظــرات امــام g ب
ادلــه مشــاهده نمی شــود. از ســوی دیگــر، در بیشــتر مــوارد نیــز طــرف مقابــل مناظــره از ایــن ادّلــه 
اقنــاع می شــدند. به عنــوان نمونــه، در مناظــره بــا جاثلیــق بــه منابــع قطعــی مســیحیان در انجیل 
ــد: »ال  ــرد و می گوی ــکار می پذی ــدون ان ــب را ب ــه ای کــه جاثلیــق آن مطال ــد، به گون اســتناد می کن
ِّــی لَُمِقــرٌّ بـِـِه« )مطلبــی را کــه از انجیل برایم روشــن شــود  أُنِْكــُر َمــا قـَـْد بـَـاَن لِی فـِـی اإلِنِْجیــِل َو إِن

ــه آن اقــرار و اذعــان دارم( )ابن بابویــه،1378ق، ج1: 158(. انــکار نمی کنــم و ب

در مناظــره بــا رأس الجالــوت، عــالوه بــر اســتناد بــه منابــع قطعــی در کتــاب مقــدس، بــا 
ــا اندیشــمندان  اســتدالل های عقلــی متقــن وی را اقنــاع می کنــد )همــان: 166(. در مناظــره ب
اســالمی، بــا اســتناد بــه قــرآن کریــم و ادلــۀ نقلــی و عقلــی معتبر، شــبهات آنــان را پاســخ می گوید. 
در مناظــره بــا افــراد زندیــق، بــا اســتناد بــه ادلــۀ عقلــی، طــرف مقابــل را بــه پذیــرش ســخن حــق 
 g وا مــی دارد. )همــان: 132(. شــخصی از امــام دربــارۀ حــدوث آفرینــش ســؤال می کنــد. امــام
ــْد  ـَـْم تَُكــْن ثُــمَّ ُكْنــَت َو قَ ْــَت ل بــا یــک اســتدالل عقلــی وی را  اقنــاع می کنــد و می فرمایــد: »أَن
نـَـَك َمــْن ُهــَو ِمْثُلــك « )تــو نبــودی و به وجــود آمــدی  ْن نَْفَســَك َو ال َكوَّ َّــَك لـَـْم تَُكــوِّ َعلِْمــَت أَن
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و قطعــًا می دانــی کــه خــودت را به وجــود نیــاوردی و کســی هماننــد خــودت نیــز تــو را بــه وجــود 
نیــاورد( )همــان: 293(.

بــا بررســی مناظــرات ائمــه b به خصــوص امــام رضــا g، ایــن نکتــه مشــهود اســت کــه طــرِف 
ــرد.  ــر می پذی ــا رضایت خاط ــق را ب ــخن ح ــده و س ــع ش ــام قان ــای ام ــا دلیل ه ــره، ب ــل مناظ مقاب
ایــن مهــم، رهــاوردی اســت در مناظــرات و گفتگوهــا در عصــر کنونــی کــه در هــر زمینــه ای، دینــی 
ــول طــرف مناظــره  ــۀ متقــن و قطعــی و مــورد قب ــه ادل ــده ب و غیردینــی، طرف هــای مناظره کنن

اســتناد و اســتدالل کــرده و از ظــن و گمــان و مطالــب نامعتبــر اجتنــاب کننــد.

5ـ2ـ2ـ2  ُبعد اخالقی

مناظــرات رضــوی نمونــه ای از گفتمــان اخالق محــور اســت کــه نه تنهــا مبتنــی بــر اخــالق بلکــه 
بــر پایــه فرهنگ ســازی گفتگــوی اخالق محــور در جامعــه اســت. در تمامــی مناظــرات امــام رضــا 
g، شــاخصه  های اخــالق اســالمی در یــک گفتگــوی مطلــوب مشــاهده می شــود. احتــرام بــه 
عقایــد دیگــران، احتــرام بــه شــخصیت، پرهیــز از ســتیزه جویی، جــدال احســن، خوش اخالقــی 
ــه  شــاخصه های اخالقــی در  ــا طــرف مناظــره، دلســوزی و محبــت، از جمل و خوش برخــوردی ب
مناظــرات رضــوی اســت. به عنــوان نمونــه، وقتــی امــام رضــا g خطــاب بــه جاثلیــق فرمودنــد 
کــه »حضــرت عیســیg نمــاز کــم می خواندنــد و روزه کــم می گرفتنــد« جاثلیــق ایــن ســخنان 
ــُت  ــُت َظنَْن ــا ُكْن ــَرَك َو َم ــَت أَْم ــَك َو َضعَّْف ــْدَت َو اهللِ ِعْلَم ــد: »أَْفَس ــخ می ده ــه پاس را این گون
َّــكَ أَْعَلــُم أَْهــِل االْســلِم!« )به خــدا قســم، علــم خــود را فاســد و امــرت را تضعیــف کــردی!  إاِلّ أَن
ــه، 1378ق، ج1: 159(.   ــتی!( )ابن بابوی ــالم هس ــل اس ــن اه ــو عالم تری ــه ت ــردم ک ــان می ک گم
امــا امــام در مقابــل ایــن بی احترامــی، کامــال اخالق مدارانــه می فرمایــد: »َو َكْیــَف َذاك ؟« 
)مگــر چــه شــده؟( )همــان(. در اینجــا امــام g به جــای موضع گرفتــن و پاســخ دادن بــه طــرف 
مقابــل، بــا اســتدالل دیگــر، جاثلیــق را اقنــاع می کنــد. در تمامــی مناظــرات امــام g، رویکــرد 
ــدف  ــرn آن را ه ــه پیامب ــت ک ــی اس ــان اصل ــن هم ــت. ای ــاًل حکمفرماس ــه کام اخالق مداران
رســالت خــود بیــان کــرده و فرمــوده اســت: »انـّـی بُعثــُت الُتَِمــمَّ َمــكاِرَم االخــلِق« )ابن بابویــه، 
ــۀ  ــی در جامع ــر کنون ــا در عص ــا و گفتگوه ــی مناظره ه ــال، در برخ ــا این ح 1377، ج1: 13(. ب
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اســالمی، شــاهد  رعایت نکــردن اخــالق دینــی و بی احترامــی طرفیــن مناظــره هســتیم کــه مباین 
بــا مناظــرۀ مطلــوب اســالمی اســت و پیامدهــای نامطلوبی در ســطوح مختلــف جامعهـ  به ویــژه در 
مناظره هایــی کــه ُبعــد دینــی و مذهبــی دارد ـ برجــای می گــذارد زیــرا دینمــداری بیشــتر بــر پایــۀ 
کــردار اســت تــا گفتــار و در گزاره هــای اســالمی نیــز بــر حیطــۀ کــرداری بیــش از حطیــۀ گفتــاری 
ُــوا ُدَعــاًة  ــْم َو ال تَُكون ــاِس  بَِأْعَمالُِك ُــوا ُدَعــاَة النَّ تأکیــد شــده اســت؛ چنان کــه می فرمایــد: »ُكون
ــره  ــک مناظ ــی در ی ــک بی اخالق ــی ی ــر تخریب ــی، 1362، ج5: 198(. تأثی ــنَتُِكْم« )مجلس بَِألِْس
دینــی و مذهبــی بســیار بیشــتر از مناظــرات دیگر اســت. بنابرایــن، الگوگیــری از مناظــرات رضوی 
ــد و  ــت اصــول اخالقــی در گفتگوهــا و مناظره هــا، در عصــر حاضــر مفی ــه آنهــا و رعای ــی ب و تاّس

تأثیرگــذار خواهــد بــود.

 5ـ3  رهاورد سیاسی: تبیین جایگاه اهل بیتb و استحقاق آنان برای خالفت

یکــی از مباحــث نشــأت گرفته از قــرآن و ســنت پیامبــر اکــرم n، والیــت و خالفــت اهــل بیــت 
b اســت. در آیــات مختلــف قــرآن )مائــده/3؛ مائــده/55؛ مائــده/67( و نیــز روایــات معتبــر از 
پیامبــر اکــرمn ایــن مســئله بــه وضــوح بیــان شــده اســت)ر.ک: حاکــم نیشــابوری، بی تــا، ج3: 
ــه، 1422ق: 117؛ حمــوی،  ــا:122؛ ابن مردوی ــا، ج3: 124؛ هیثمــی، بی ت 124؛ ذهبــی، بی ت
متقــی  118؛  ج9:  هیثمــی، 1408ق،  240؛  ج23:  مــزی، 1406ق،  177؛  1415ق،ج1: 
هنــدی، 1409ق، ج11: 612؛ ابــن عســاکر، 1415ق، ج42: 191؛ ترمــذی، 1403ق، ج5: 
297؛ نســایی، 1411ق، ج5: 133؛ ابی یعلــی، بی تــا، ج1: 293؛ حاکــم نیشــابوری، بی تــا، 

ج3: 111؛ ابن حنبــل، بی تــا، ج4: 438؛ متقــی هنــدی، 1409ق، ج11: 608(. 

ائمــه b در هــر عصــری بــا توجــه بــه مقتضیــات عصــری، مصــری و مخاطبــی خــود، بــه تبییــن 
 g ایــن امــر بــرای مــردم می پرداختنــد. بــرای مثــال، پــس از آنکــه در ســقیفه، حــّق امــام علــی
را غصــب کردنــد، ایشــان در مواضــع گوناگــون و بــا تعبیرهــای متعــدد و متنــوع، اســتحقاق والیــت 
ــا َو اهللِ  ــد، چنان کــه فرمــوده اســت: »أََم و خالفــت خــود و اهــل بیــت b را آشــکارا بیــان کردن
َحــی «  َّــُه لَیَْعَلــُم أَنَّ َمَحلِّــی ِمْنَهــا َمَحــلُّ الُْقْطــِب ِمــَن الرَّ َصَهــا فـُـَلٌن ]ابـْـُن أَبـِـی قَُحافـَـَة[ َو إِن لََقــْد تََقمَّ
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)ر.ک: شــریف الرضی، 1414ق: 48 و 246(. یــا زمانــی کــه هــارون تصمیــم می گیــرد فــدک را بــه 
اهــل بیــتb بازگردانــد، امام موســی کاظــم g فــدک را کّل اقلیم اســالمی عنــوان و مرزهای آن 
را این گونــه توصیــف می کنــد: » ... مــرز اّولــش تــا عــدن اســت....مرز دومــش ســمرقند اســت... 
مــرز ســومش آفریقاســت ... مــرز چهارمــش تــا خــزر و ارمنســتان اســت« )امیــن عاملــی، 1376، 
ج6: 123( کــه مــراد امــام g، اســترداد حکومــت و رهبری اســالمی به ایشــان، و عدم اســتحقاق 
هــارون بــرای ایــن رهبــری اســت. در بیانــات ائمــهb دیگــر نیــز چنیــن گزاره هایــی وجــود دارد و 
تــا جایــی کــه شــرایط اقتضــا می کــرد، ایــن مطلــب را تلویحــًا یــا تصریحــَا، و در خلــوت و جلــوت 

بــرای مــردم بیــان می کردنــد.

ــرای  ــا امــام ایــن حقیقــت را به طــرق مختلــف ب در زمــان امــام رضــاg فرصتــی فراهــم شــد ت
مــردم بیــان کنــد و موجبــات روشــنگری دینــی و سیاســی را فراهــم کنــد. از رهاوردهــای مناظــرات 
ــّق  ــینان برح ــوان جانش ــت b به عن ــل بی ــگاه اه ــن جای ــی، تبیی ــد سیاس ــا g در ُبع ــام رض ام
پیامبــر اکــرم n اســت. امــام g بــدون اینکــه وحــدت اســالمی خدشــه دار شــود، ایــن مطلــب را 
در مواضــع گوناگــون بــرای مــردم بیــان کردنــد. نمونۀ بــارز این امر، حدیث »سلســلةالذهب« اســت 
)ابن بابویــه، 1378ق، ج2: 135(. بــر اســاس ایــن حدیــث، اعتقــاد بــه توحیــد ســبب نجــات از 
آتــش جهنــم اســت، ولــی امــام رضــا g خــود را شــرط ایــن نجــات معرفــی کرده اســت کــه منظور 
امــامg، وجــوب اعتقــاد بــه امامــت اســت )ابن بابویــه، 1389ق: 25(. امــام، مقتــدا و پیشــوایی 
ــی، 1374، ج1:  ــد )طباطبائ ــروی کنن ــردار از او پی ــار و ک ــدا و در گفت ــه او اقت ــردم ب ــه م ــت ک اس
409(، کــه هــم والیــت باطنــی را دربرمی گیــرد و هــم رهبری ظاهــری را )مــکارم شــیرازی، 1374، 

ج1: 441(.

امــام رضــاg در مناظــره بــا رأس الجالــوت و جاثلیــق، بــا ِاســتناد بــه کتــاب مقــدس، حقانیــت 
ــی ــام عل ــرn، ام ــاِم پیامب ــه ن ــی ک ــد. زمان ــات می کن ــت g را اثب ــل بی ــرم n و اه ــر اک پیامب
g، حضــرت فاطمــه )س(، امــام حســین g و امــام حســنg را از تــورات قرائــت می کنــد، 
رأس الجالــوت خطــاب بــه ایشــانg می گویــد: »ایــن احمــاد، دختــر احمــاد، ایلیا، شــّبر و شــبیر 
bکــه در تــورات هســت، تفســیرش بــه زبــان عربــی: محمــد، علــی، فاطمــه، حســن و حســین
هســتند.« )مجلســی، 1362ش، ج49: 77(. ایــن اثبــات حقانیــت اهــل بیــت b توســط امام در 
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آن مناظــره بــا گســترۀ وســیع، تنهــا بــرای افــراد غیرمســلمان نبــود بلکــه بــرای تبیین و روشــنگری 
و اتمــام حجــت بــرای مســلمانان نیــز بــود. در مناظــره بــا محمدبن جهــم کــه با اســتناد بــه برخی از 
آیــات، عصمــت انبیــا را مــورد مناقشــه قــرار داده بــود، خطــاب بــه وی فرمــود: »وای بــر تــو، گناهان 
زشــت را بــه پیامبــران الهــی نســبت مــده و کتــاب خــدا را بــه رأی خــود تفســیر مکــن، کــه خداونــد 
ــود را  ــؤاالت خ ــخ س ــون پاس ــد. اکن ــم نمی دانن ــخان در عل ــدا و راس ــز خ ــل آن را ج ــود: »تأوی فرم
ــه نــکات مهمــی اشــاره کردنــد: نخســت  بشــنو.« )ابن بابویــه، 1376: 90(. امــام در ایــن فــراز ب
آنکــه تأویــل و تفســیر قــرآن در معنــای مطلــق آن اختصــاص بــه پیامبر اکرم n و جانشــین ایشــان 
دارد کــه همــان راســخان در علــم هســتند. به عبــارت دیگــر، کســی اســتحقاق والیــت و خالفــت 
پیامبــر اکــرم n را دارد کــه جــزء راســخان علــم بــوده و هماننــد پیامبــر n عالــم بــه تفســیر و 
تاویــل قــرآن باشــد. دوم، امــام در ادامــه خطــاب بــه محمدبن جهــم می فرمایــد: »پاســخ ســواالتت 
را بشــنو.« )همــان( بــه ایــن معنــا کــه مــن نیــز جــز راســخان در علم هســتم که علــم تأویل و تفســیر 
 g قــرآن را بــه اذن خداونــد می دانــم. ایــن مطلــب، اثبــات والیــت و خالفــت ایشــان اســت. امــام
در مناظــرات خــود عــالوه بــر اثبــات اســتحقاق خــود بــر خالفــت و والیــت جامعــۀ اســالمی، چهــرۀ 

منفــور دنیاطلــب حکومــت عباســی را نیــز نمایــان می کنــد.

در مناظره با اهل بصره، خطاب به آنان فرمودند: 

ــداوم بخشــد و  ــام بعــد از محمــد n تنهــا کســی اســت کــه برنامه هــای او را ت ــد کــه ام »بدانی
مقــام امامــت تنهــا بــرای کســی زیبنــده اســت کــه بــا تمــام امت هــا و پیــروان مذاهــب مختلــف، 
بــا کتــاب خــود آنــان گفتگــو کنــد؛ بــا تقــوا و از هــر عیــب و نقضــی پــاک باشــد؛ عدالت پیشــه، بــا 
انصــاف، حکیــم، مهربــان، باگذشــت، پرمحبــت، راســتگو، مشــفق، نیکــوکار، امیــن، درســتکار و 

ــر باشــد.« )مــکارم شــیرازی، 1388: 94(.  مدّب

در مناظــره بــا ســمرقندی، بــا اســتناد بــه ادلــۀ نقلــی و عقلــی، جایــگاه مقــام امامــت و کســانی را 
ــان  ــه ای کــه پــس از ایــن مناظــره، مأمــون زب کــه اســتحقاق آن را دارنــد، تبییــن می کنــد، به گون
ــه اعتــراف می گشــاید و می گویــد: »ای اباالحســن، در روی زمیــن کســی مثــل تــو نیســت کــه  ب
 g این گونــه زیبــا ســخن بگویــد.« )ابن بابویــه، 1378ق، ج2: 232( زمانــی  کــه مأمــون از امــام
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درخواســت کــرد تــا اســالم خالــص را بــرای وی بیــان کنــد، امــام رضــا g به صراحــت، بــه امامت و 
خالفــت ائمــهb پــس از پیامبــرn اشــاره می کنــد و خــود را نیــز در میــان امامــان برمی شــمرد و 
الزمــۀ اســالم خالــص را قبــول امامــت ائمــه g بیــان می کنــد )ابن بابویــه، 1378ق، ج2: 121(.

در عصــر حاضــر، شــبهات فراوانــی دربــارۀ اهــل بیــتb و والیــت و خالفــت ائمــه b توســط 
دشــمنان اهــل بیــت b مطــرح می شــود. شــبکه های ماهــواره ای، از فرقــه وهابیــت تــا 
شــبکه های ضاّلــه دیگــر، ســعی دارنــد تــا  مقــام اهــل بیــت b را تخریــب کننــد. مناظــرات عصــر 
حاضــر در ایــن بــاره بایــد به گونــه ای باشــد کــه عــالوه بــر رعایــت اصــول مناظــره و حفــظ وحــدت 
و یکپارچگــی میــان مســلمانان، بــا ادلــۀ معتبــر نقلــی و عقلــیـ  کــه در آثــار اهــل بیــت b فــراوان 
وجــود دارد ـ ضمــن تبییــن جایــگاه و مقــام اهــل بیــتb و والیــت آنــان، موجبــات گرایــش بــه 
مذهــب تشــّیع را فراهــم کنــد. از ســوی دیگــر، ترویــج و تبلیــغ مناظرات رضــوی خــود عامل مهمی 
در تبییــن مقــام امامــت و والیــت ایشــان اســت. در ایــن مناظــرات به طــور صریــح و قطعــی، مقــام 
علمــی و معنــوی امــام g مشــخص می شــود اینکــه امــام بــه اذن خداونــد بــه همــۀ کتاب هــای 
آســمانی آگاه بودنــد و بــه هــر ســؤالی کــه از ایشــان می شــد، پاســخ قطعــی و یقینــی می دادنــد. 
بــدون شــك ایــن مهــم تنهــا از جانشــینان برحــّق پیامبــرn برمی آیــد. تبییــن رویکرد علمــی ائمه 
ــی و  ــام هدایت ــگاه و مق ــی جای ــود دارد، به خوب ــی وج ــل توجه ــور قاب ــی به ط ــار روای ــه در آث b ک

والیتــی آنــان را تبییــن می کنــد.

6. نتیجه 

مهم ترین رهیافت های پژوهش حاضر را می توان چنین برشمرد: 

1. مناظــرات امــام رضــاg بــا ِفــَرق مختلــف، مجموعــه ای از معــارف دینــی اســت کــه در ابعــاد 
مختلــف قابــل تأمــل و بررســی اســت. ایــن مناظــرات در ابعاد مختلف دینــی، اجتماعی و سیاســی 
تأثیرهــای قابــل توجهــی، نه تنهــا در جامعــه آن روز بلکــه پــس از امــام g در زمان هــای مختلــف 
داشــته اند. توجــه بــه اهــداف و نیــت امــام g از انجــام مناظــره می توانــد راهبــردی باشــد بــرای 
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معرفت شناســی مناظــرات رضــوی از یک ســو و تبییــن کیفیــت و چگونگــی مناظــرۀ مطلــوب از 
ســوی دیگــر. اهــداف غایــی امــام g از مناظــرات را می تــوان بــه ســه حیطــۀ دینــی، اجتماعــی 

و سیاســی تقســیم کــرد.

2. رهاوردهــای غائــی مناظــرات رضــوی در ُبعــد دینــی، مهم تریــن رهــاورد مناظــرات بوده اســت. 
رویکــرد هدایتــی امــام g در ایــن مناظــرات کامــاًل مشــهود اســت. امــام رضــا g بــا اســتناد بــه 
ادلــۀ معتبــر و قابــل قبــول، ســعی دارد  طــرف مقابــل مناظــره و دیگــر افــرادی را کــه بــه هدایــت 
نیــاز دارنــد، ارشــاد و راهنمایــی کنــد و آنــان را بــه صــراط مســتقیم رهنمــون ســازد. هدایــت عمران 
ــن  ــارف دی ــغ مع ــن و تبلی ــت. تبیی ــاورد اس ــن ره ــهود از ای ــه ای مش ــدن او نمون ــی و شیعه ش صاب
یکــی دیگــر از اهــداف امــام g در ایــن بــاره اســت. امــام از فرصــِت مناظــرات به خوبــی اســتفاده 
ــت،  ــوت، امام ــد، نب ــن توحی ــد. تبیی ــن کن ــردم تبیی ــام م ــرای تم ــن را ب ــارف دی ــا مع ــد ت می کن
عصمــت انبیــا b و صفــات الهــی از جملــۀ ایــن مباحــث اســت. رویکــرد دیگــِر امــام g در ایــن 
مناظــرات، شــبهه زدایی و تشــریح صحیــح معــارف دین در جامعــۀ آن روز اســت. رّد شــبهۀ الوهیت 
حضــرت عیســی g در مناظــره بــا جاثلیــق و پاســخ بــه شــبهات عصمــت انبیــا b در مناظــره با 

ــن رویکــرد اســت. محمدبن جهــم، از نمونه هــای ای

3. در ُبعــد اجتماعــی می تــوان دو رهــاورد را در ایــن عرصــه قلمــداد نمــود. امــام g بــا ســیرۀ 
علمــی و عملــی خــود در ایــن مناظــرات، چیدمــان مناظــرۀ مطلــوب و نتیجه بخــش را بــرای مــردم 
بیــان می کنــد. به عبــارت دیگــر، امــام g در ایــن مناظــرات بــه فرهنگ ســازی گفتمــان شایســته 
بــا یکدیگــر حتــی بــا گروه هــای مخالــف و غیرمســلمان می پــردازد. تأکیــد بــر مشــترکات ادیــان و 
مذاهــب و اســتفاده از ادلــۀ معتبــر و مــورد قبــول و  احتــرام بــه عقایــد دیگــران، از مــواردی اســت که 
امــام g بــرای حفــظ انســجام و وحــدت در جامعــۀ آن روز، بهــره می بــرد. مناظــرات امــام رضــا 

g نمونــه ای تــام از تقویــت وحــدت و یکپارچگــی در جامعــه اســت.

 b 4. یکــی از رهاوردهــای مهــّم سیاســی مناظــرات رضــوی، تبییــن جایــگاه و مقــام اهــل بیــت
ــتقیم و  ــام رضــا g به طــور مس ــوده اســت. ام ــت امــت ب ــرای خالفــت و والی و اســتحقاق آنهــا ب
ــورد  ــدۀ م ــأِن فراموش ش ــن ش ــردازد و ای ــت b می پ ــل بی ــگاه اه ــن جای ــه تبیی ــتقیم ب غیرمس
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ســفارش پیامبــر n را بــه مــردم هشــدار می دهــد. در مناظــره بــا جاثلیــق و رأس الجالــوت، بــا 
اســتناد بــه کتــاب مقــدس، بــه نــام پنج تــن آل عبــا b اشــاره می کنــد. در مناظــره با ســمرقندی، 
بــا اســتدالل های عقلــی و نقلــی بــه اســتحقاق خالفــت امــام علــیg و غصــب خالفت از ایشــان 
اشــاره می کنــد. امــام در مواضــع گوناگــون، خــود را جانشــین پیامبــر n معرفــی می کنــد کــه این 
بیــان به طــور ضمنــی و هوشــمندانه، هویــدا نمــودن چهــرۀ مأمــون و خالفــت عباســی بوده اســت.

5. توجــه بــه ایــن رهاوردهــا در عصــر حاضــر حایــز اهمیــت اســت. ایــن رهاوردها نقشــه ای جامع 
ــو و  ــب از یک س ــان و مذاه ــان ادی ــت. گفتم ــروز اس ــان ام ــوب در جه ــته و مطل ــان شایس از گفتم
گفتمان هــای سیاســی، اجتماعــی، اقتصــادی از ســوی دیگــر می توانــد بــه نتیجه بخــش 
شــدن ایــن گفتمان هــا و تأثیرهــای مثبــت آن در جهــان امــروز کمــک کنــد. در ُبعــد دینــی نیــز بــا 
الگوگیــری از مناظــرات رضــوی و به کارگیــری صحیــح آن در جامعــۀ امــروز، ضمــن حفــظ انســجام 
وحــدت اســالمی، می تــوان بــه تبییــن و تشــریح معــارف اهــل بیــتb و پاســخگویی بــه شــبهات 
نوظهــور پرداخــت. بنابرایــن، توجــه بــه رهاوردهــای مناظــرات رضــوی و کاربســت صحیــح آن در 
عصــر حاضــر، مهــم و قابــل توجــه بــوده و شایســته اســت در گفتمان هــا و مناظره هــای معاصــر 

به عنــوان نقــش و الگــوی راه، مــورد توجــه قــرار گیرنــد.
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