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چکیده
مناظــرات امــام رضــا  gبــا گروههــای مختلــف در موضوعــات گوناگــون ،گنجینـهای از معــارف رضــوی
اســت کــه از عالــم آل محمــد  nبــه یــادگار مانــده اســت .در ایــن مناظــرات ،مباحــث مختلــف از معــارف
دیــن اســام بیــان گردیــده كــه پاســخ بــه شــبهات و ســؤاالت و روشــنگری در مســائل دینــی از مباحــث
مهـ ّـم مــورد بحــث در ایــن گفتمانهــا بــوده اســت .توجــه بــه اهــداف امــام  gاز ایــن مناظــرات و نتایــج
ایــن گفتگوهــا حایــز اهمیــت اســت زیــرا عــاوه بــر تبییــن و تشــریح معــارف رضــوی ،چیدمــان مناظــرۀ
مطلــوب و خداپســندانه در هــر عصــری را نیــز ترســیم مینمایــد .بــر همیــن اســاس ،پژوهــش حاضــر بــا
روش توصیفــی ـ تحلیلــی و بــا رویکــردی غایتشناســانه ،مناظــرات رضــوی را بررســی و در ابعــاد دینــی،
اجتماعــی و سیاســی بــه رهاوردهــا و نتایــج ایــن مناظــرات اشــاره کــرده اســت .نتیجــه آنکــه ،امــام gدر
ـت افــراد مناظرهکننــده،
ایــن مناظــرات اهدافــی را دنبــال میکردنــد کــه مهمتریــن آنهــا عبارتنــد از :هدایـ ِ
تبییــن معــارف دیــن ،شــبههزدایی از معــارف دیــن ،تبییــن جایــگاه و مقام اهــل بیت  bو فرهنگســازی
مناظــرۀ مطلــوب در جامعــه .کاربســت ایــن اهــداف و رهاوردهــا در عصــر حاضــر دو نتیجــۀ مهــم بهدنبــال
خواهــد داشــت :نخســت ،بــه ترویــج و تبلیــغ معــارف دیــن و پاســخگویی بــه شــبهات در قالــب مناظــره
کمــک میکنــد .دوم ،توجــه بــه ایــن اهــداف و رویکردهــا و بهکارگیــری آنهــا ،فرهنگســازی مناظــرۀ
مطلــوب و نتیجهبخــش در ســطوح مختلــف جامعــه از ابعــاد دینــی ،سیاســی ،اجتماعــی و اقتصــادی را
بهدنبــال خواهــد داشــت.
کلیدواژهها :امام رضا  ،gمناظرات رضوی ،رهاوردهای غایی ،کاربست مناظرات ،تبیین معارف دین.
 .1دانشآموخته دکترای علوم قرآن و حدیث دانشگاه اراک (نویسنده مسئول)tahmasebiasghar@yahoo.com :
 .2دانشآموخته دکترای علوم قرآن و حدیث دانشگاه اراکsi.mortazavi@yahoo.com :
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 .1مقدمه
یکــی از ابزارهــای تبــادل دیــدگاه و بررســی آراء و نظریــات در عرصههــای مختلــف مناظــره اســت
کــه از آن در جهــت اثبــات یــا ّرد دیــدگاه و نظریــه ،یــا تحلیــل و بررســی بهتــر اســتفاده میشــود.
تبارشناســی مناظــره در اســام بــه زمــان پیامبــر اکــرم  nمیرســد .پیامبــر  nبــا گروههــای
مختلــف ،از جملــه مشــرکان و اهــل کتــاب مناظراتــی داشــتهاند .مناظــره بــا مســیحیان نجــران و
ترین ایــن گفتمانهــا در عصــر نبــوی اســت
ســپس شــکلگیری واقعــۀ مباهلــه ،یکــی از برجســته ِ
(ر.ک :قاضــی ابرقــوه ،1377 ،ج .)509 :1در زمــان ســایر ائمــه  bنیز مناظــره و گفتگو بهعنوان
یکــی از ابزارهــای تبلیــغ و ترویــج معــارف دیــن و اثبــات حقانیــت مکتــب اهــل بیتbوجــود
داشــته اســت .سبکشناســی محتوایــی مناظــرات ائمــه  bیک اصــل مهــم و مشــترک را در میان
تمامــی ایــن مناظــرات مشــهود میســازد و آن ،اصــل هدایتــی اســت کــه اهــل بیــت  bدر تمامی
مناظــرات میکوشــیدند تــا بــا اســتناد و اســتداللهای متقــن و مــورد پذیــرش قطعــی ،طــرف
مقابــل مناظــره را راهنمایــی و هدایــت کننــد .مناظــرات امــام رضــا  gبهعنــوان نقطهعطــف
مناظــرات اهــل بیــت  ،bدر گســترۀ بیشــتر و رویکردهــای متفــاوت ،مبتنــی بــر اهــداف و غایاتی
بــوده کــه تأثیرهــای آن در عصــر امــام  gو پــس از ایشــان مشــهود اســت .تحلیــل ،بررســی و
الگوگیــری از اهــداف غائــی امــام  gدر مناظــرات و بهکارگیــری آن در عصــر حاضــر و همچنیــن
در مباحــث علمــی و دینــی حایــز اهمیــت اســت .در ایــن مقالــه بــا توجــه بــه ّ
اهمیــت ایــن مطلــب،
رهاوردهــا و اهــداف غائــی امــام  gاز مناظــرات تحلیــل و بررســی و بــا آگاهــی عصــری ،کاربــرد
ایــن اهــداف در عصــر حاضــر بیــان شــده اســت.

 .2پیشینه پژوهش
دربــاره مناظــرات رضــوی ،پژوهشهــای متعــددی انجــام شــده اســت .برخــی از ایــن پژوهشهــا
بــا نــگاه تحلیلــی ـ علمــی ،مناظــرات را بررســی کردهانــد (مــکارم شــیرازی .)1388 ،برخــی دیگــر
شــاخصههای اخالقــی مناظــرات رضــوی را واکاوی و بــه ویژگیهــای اخالقــی مناظــرۀ مطلــوب
اشــاره کردهانــد (نــك :روحــی برنــدق1396 ،؛ رضــازاده کهنگــی و فارس ـینژاد1394 ،؛ غفــاری
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و باغبــانزاده .)1396 ،برخــی از پژوهشهــا بــا مطالعــه مــوردی برخــی از مناظــرات ،بــه فحــص
و بررســی اســتداللهای کالمــی امــام  gپرداختهانــد (نــك :فرامــرزی و خلیلــی1396 ،؛
میراحمــدی و رضائیپنــاه )1395 ،چنانکــه برخــی دیگــر بــه سبکشناســی و بررســی محتوایــی
ایــن مناظــرات پرداخت ـ ه و از زوایــای گوناگــون ،مناظــرات رضــوی را بررســی کردهانــد (خزعلــی
و انصارینیــا1396،؛ دهقــان ســرخآبادی و کرامتــی1396 ،؛ شمســی و جوارشــکیان1395 ،؛
مصالییپــور و ســلیمی1392 ،؛ مجیــدی.)1392 ،
هرچنــد پژوهشهــای ارزشــمندی در اینبــاره نگاشــته شــده اســت ،پژوهشــی مســتقل دربــاره
ً
رهاوردهــا و نتایــج مناظــرات رضــوی نوشــته نشــده اســت .اینکــه مناظــرات رضــوی اوال بــر اســاس
چــه اهدافــی دنبــال شــده و نتایــج ایــن اهــداف چــه بــوده اســت؟
مقالــۀ حاضــر ،بــا دو رویکــرد متمایــز نســبت بــه آثــار مزبــور نگاشــته شــده اســت .نخســت،
رهاوردهــای غائــی مناظــرات رضــوی را در ابعــاد دینــی ،اجتماعــی و سیاســی تحلیــل و بررســی
کــرده و بــه رهاوردهــای مهـ ّـم آن اشــاره میکنــد .دوم ،بــا نگاهــی عصــری ،جایــگاه ایــن مناظــرات
را در عصــر حاضــر و کاربــرد آنهــا را در ابعــاد پیشگفتــه بیــان میکنــد.

 .3ادبیات نظری پژوهش
ّ
مهــم زندگــی انســان اســت .در آموزههــای دینــی،
هــدف و غایــت یکــی از برنامههــای
غایتشناســی 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 انســانها
(حدیــد9/؛ مائــده16/؛ ابراهیــم ،)1/غایــت اقامــه نمــاز ،یــاد خداونــد و دوری از امــور منکــر
(طــه14/؛ 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  bنیــز غایتشناســی و هــدف بســیار مــورد تأکیــد قرار
گرفتــه اســت .امــام علــی gدربــارۀ هــدف زندگــی انســان میفرمایــد« :خداونــد رحمــت کنــد
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کســی را کــه بدانــد از کجــا آمــده و در کجــا قــرار دارد و بــه کجــا مـیرود( ».صدرالدیــن شــیرازی،
ـم ف َِّر ْغنِــی ل ِ َمــا َخ َل ْقتَنِــی
 ،1383ج .)347 :2یــا در ادعیــه حضــرت زهــرا (س) آمــده اســت« :اللَّ ُهـ َّ
ل َـ ُه» (خداونــدا ،زندگــی مــرا در راهــی قــرار بــده کــه مــرا بــه خاطــر آن آفریــدی) (ابــن طــاووس،

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

ّ
موفقیــت و رســیدن بــه نتایج مطلوب
غایتشناســی و واكاوی اهــداف ،در هــر امــری میتوانــد بــه
کمــک کنــد .مناظــرات امــام رضــا  gنیــز از ایــن اصــل مســتثنا نیســت و بــر اهــداف و غایاتــی
مبتنــی اســت .امــام  gدر ایــن مناظــرات ،اهــداف و رویکردهــای غایــی را دنبــال میکردنــد .این
مســئله بــا بررســی ســبك بیانــی و محتوایــی مناظــرات ،مشــهود اســت .تبیین و بررســی اهــداف و
ـات مناظــرات رضــوی و كاربســت آنهــا در عصــر حاضــر میتوانــد بهطــور قابــل توجهــی به نشــر
غایـ ِ
معــارف دینــی در قالــب مناظــرات از یکســو و تبییــن و تنظیــم مناظــرۀ مطلــوب در عرصههــای

مختلــف دینــی ،سیاســی و اجتماعــی از ســوی دیگــر کمــک کنــد .بنابرایــن ،پژوهــش حاضــر بــا
رویکــرد غایتشناســی ایــن مناظــرات تنظیــم شــده اســت.

 .4مفهومشناسی مناظره
واژۀ مناظــره از ریشــه «نظــر» و مصــدر بــاب مفاعلــه اســت .راغــب اصفهانــی در معنــای آن
ـارا ُة فِــی النَّ َظ ـرِ ،و ْاس ـتِ ْح َض ُ ِّ
«المنَ َ
یرتِ ـه»
م 
المبَ َ
المبَـ َ
احثَ ـ ُة و ُ
ـر ُةُ :
ینویســدُ :
ـر ُاه بِبَ ِص َ
ار كل مــا یَـ َ
اظـ َ

(مناظــره بهمعنــای مباحثــه ،و رقابــت و ایســتادگی در اندیشــه و فراخوانــی تمامــی چیزهایــی
اســت کــه آن را بــا بصیرتــش درک مــی کند)(راغــب اصفهانــی1412 ،ق ،ج )814 :1ایــن واژه
در لغتنامــه دهخــدا در معانــی جــدال ،مباحثــه ،ســؤال و جــواب و باهــم نظــردادن آمــده اســت
(دهخــدا ،1377 ،ج.)215 :14
ابنســینا در معنــای اصطالحــی مناظــره مینویســد« :مناظــره از ریشــۀ نظــر و اعتبــار گرفتــه
شــده اســت و غــرض از آن ،بحــث دربــارۀ دو دیــدگاه متقابــل اســت .هــر یــك از مناظرهكننــدگان،
تأییــد یكــی از دیدگاههــا را بــرای ایجــاد علــم در طــرف دیگــر برعهــده دارد .از ایـنرو ،مناظــره بــه
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بحــث آمــوزش مربــوط اســت زیــرا هــدف از مناظــره ،حصــول علــم اســت (ابنســینا1404 ،ق:
.)22
آنچــه دربــارۀ مفهــوم مناظــره میتــوان گفــت ایــن اســت کــه در ایــن روش بیــن دو طــرف ،نظرات
و آراء دربــارۀ یــک موضــوع یــا موضوعــات مختلــف ّرد و بــدل میشــود کــه در نهایــت بــه اثبــات یــا

ّرد یــک دیــدگاه و نظــر می-انجامــد .آنچــه در سبکشناســی مناظــرات امــام رضــا  gمشــهود
اســت ،همیــن معنــای مناظــره مــورد نظــر اســت کــه در آن دیــدگاه هــای مختلــف مطــرح و در
نهایــت ،بــه اثبــات یــا ّرد عقیــده یــا دیدگاهــی منجــر میشــده اســت.

 .5رهاوردهای مناظرات رضوی
مناظــرات رضــوی چــه در عصــر امــام رضــا  gو چــه پــس از ایشــان ،آثــار مهمــی دربرداشــت
و نتایــج آن در حیطههــای مختلــف مشــهود اســت .در ادامــه ،رهاوردهــای مناظــرات رضــوی در
ابعــاد گوناگــون بیــان و بــا نگاهــی عصــری ،كاربــرد ایــن اهــداف و نتایــج در عصــر حاضــر بررســی
میشــود.
5ـ 1رهاوردهای دینی
مهمتریــن آثــار و نتایــج مناظــرات رضــوی ،در تبلیــغ و ترویــج معــارف دیــن اســت .از اصلیتریــن
اهــداف امــام gاز مناظــرات بــا گروههــای مختلــف ،تبییــن صحیــح معــارف ثقلیــن و جــذب
حداكثــری بــه دیــن اســام بــوده اســت .در ادامــه ،بــه برخــی از مهمتریــن ایــن مــوارد اشــاره
میشــود:
5ـ1ـ 1رویكرد هدایتی
از اهــداف غائــی مهـ ّـم مناظــرات امــام رضــا  ،gهدایــت و راهنمایــی مــردم ـ بــا هــر مذهــب و
سال هشتم ،شماره  ،29بهار  1399فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی
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مســلکی ـ بــه راه ســعادت و کمــال بــوده اســت .امــام  gدر طــول عمــر شــریف خــود ،از مناظــره
بــرای تحقــق ایــن مهــم بهــره بــرده اســت .ایــن روش امــام  gمبتنی بــر قرآن و ســنت بوده اســت
زیــرا هدایــت انســان از مهمتریــن فلســفههای نــزول قــرآن و نیــز هــدف بعثــت پیامبــر nاســت.
قــرآن کریــم خــود را هدایــت و رحمــت بــرای مســلمانان معرفــی مــی کنــد« :قُـ ْ
وح ال ْ ُق ُد ِ
س
ـل ن َ َّزل َـ ُه ُر ُ
ـن َربِّـ َ
مین» (نحــل )102/و هــدف
ـك بِال ْ َحـ ِّ
ـق لِیُثَبِّـ َ
آمنُــوا َو ُهـ ً
ـدى َو ب ُ ْشــرى ل ِ ْل ُم ْس ـلِ َ
ـت الَّذیـ َ
ِمـ ْ
ـن َ

از نــزول آن را بــر پیامبــر ،nهدایــت انســانها و خــروج آنــان از تاریکیهــای جهــل و نادانــی بــه
ـع ِر ْضوانَــ ُه ُســبُ َل
ســوی روشــنایی و ســعادت و کمــال بیــان میکنــد« :یَ ْهــدی بِــ ِه اهللُ َمــنِ اتَّبَـ َ
ـن ُّ
ـم إِلــى ِصـ ٍ
الظ ُلمـ ِ
قیم»(مائده/
ـراط ُم ْسـتَ ٍ
ـم ِمـ َ
َّ
ـات إِلَــى ال ُّنــو ِر ب ِ ِإ ْذن ِـ ِه َو یَ ْهدی ِهـ ْ
الســا ِم َو یُ ْخر ُِج ُهـ ْ
.)16

ســیره پیامبــر رحمــت  nنیــز بــر همیــن اصــل مبتنــی بــود .ایشــان تــا آنجــا بــرای هدایــت و
راهنمایــی مــردم تــاش میکردنــد کــه بــه فرمــودۀ قــرآن ،نزدیــک بــود جــان بــه جانآفرین تســلیم
ـك أَ َّ
ـك ِ
ـع ن َ ْف َسـ َ
کننــد« :ل َ َعلَّـ َ
نین»(شــعراء .)3 /ســیره علمــی و عملــی اهــل بیت
ال یَ ُكونُــوا ُم ْؤ ِم َ
باخـ ٌ

 bنیــز بــر همیــن اصــل اســتوار بــوده اســت .آنــان تــاش و کوشــش میکردنــد تــا مــردم را بــه
راه مســتقیم الهــی هدایــت کننــد .هــدف اهــل بیــت  bتنهــا هدایــت پیــروان خــود نبــود ،بلکــه
دغدغــۀ آنــان ،هدایــت و راهنمایــی تمامــی انســانها بــا هــر مســلک و مذهبــی بــوده اســت.
عالــم آل محمــد nنیــز در مناظــرات خویــش ایــن هــدف و غایــت را دنبــال میکردنــد .هرچنــد
ایــن مناظــرات بــه اجبــار مأمــون انجــام میگرفــت و هــدف وی تخریــب شــخصیت امــام  gبــود،
امــام  gایــن فرصــت را غنیمــت شــمردند و از آن بــرای هدایــت و راهنمایــی کســانی کــه قابلیــت
هدایتشــدن داشــتند ،بهــره بردنــد .امــام  gدر مناظــره بــا جاثلیــق کــه معتقــد بــه اولوهیــت
حضــرت عیســی gبــود ،تــاش کردنــد تــا او و پیروانــش را از ایــن اعتقــاد شــرکآمیز نجــات

دهنــد و گوشـهای از توحیــد را بــه آنــان بیاموزنــد .جاثلیــق بــر ایــن بــاور بــود کــه حضــرت عیســی
 gمــردگان را زنــده میکنــد و بیمــاران العــاج را شــفا میبخشــد .از ای ـنرو ،ایشــان را ســزاوار
پرســتیدن میدانســت .امــام رضــا  gبــا اشــاره بــه معجــزات پیامبــران پیشــین ،وی را بــر ایــن
حقیقــت رهنمــون میســازد کــه ایــن مطلــب اختصاصــی بــه حضــرت عیســی gنداشــته اســت
بلکــه دیگـ ِـر انبیــا نیــز معجزاتــی شــبیه بــه ایشــان داشــتهاند و اگــر بــا انجــام معجــزه ،عبودیــت
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و پرســتش حاصــل میشــود بایــد دیگــر انبیــا را نیــز كــه همینگونــه بودهانــد ،پرســتش نمــود.
امــام رضــا  gبــرای نمونــه بــه حضــرت یســع  gكــه معجزاتــی هماننــد حضــرت عیســیg
ـع ِم ْثـ َ
یســى ع َم َشــى
ـع قَـ ْ
ـل َمــا َصنَـ َ
ـد َصنَـ َ
داشــت ،اشــاره میکنــد و میفرمایــد« :فَـإ َِّن الْیَ َسـ َ
ـع ِع َ
ص فَ َلــم تَتَّ ِخـ ْ ُ
َْ
َع َلــى ال ْ َمــا ِء َو أَ ْحیَــا ال ْ َم ْوتَــى َو أَبْـ َ ْ َ
ـد ُه أَ َحـ ٌد
ـم یَ ْعبُـ ْ
ـر َ
ـذ ُه أ َّمتُـ ُه َرب ّـ ًا َو لَـ ْ
ْ
ـرأ ال ْك َمـ َه َو البْـ َ
َ
ون اهلل ِ َعـ َّز َو َجـ َّ
ـن ُد ِ
ـل» (ابنبابویــه1378 ،ق ،ج .)159 :1غایــت ایــن مناظــره و اســتداللهای
ِمـ ْ

امــام  gبــرای جاثلیــق ،هدایــت و راهنمایــی وی بــه راه حقیقــت میشــود و جاثلیــق زبــان بــه
ـو ُل قَ ْولُـ َ
ـك َو ال إِل َـ َه إِ ّ
ال اهللُ» (همــان .)161:ســخن ،ســخن
اعتــراف میگشــاید و میگویــد« :ال ْ َقـ ْ

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

امــام رضــا  gدر مناظــره بــا رأسالجالــوت كــه نبـ ّـوت دیگــر انبیــا غیــر از حضــرت موســی g
را قبــول نداشــت ،نبــوت دیگــر انبیــا را بــا ادلــۀ نقلــی و عقلــی بــرای وی اثبــات میكنــد تــا جایــی
كــه هیــچ شــك و شــبههای بــرای او باقــی نمیمانــد و وی خطــاب بــه امــام رضــا  gمیگویــد:
ـن ُم َح َّمـ ٍ
ـد
َاسـ ُة الَّتِـ 
ـت ب ِ َأ ْح َمـ َ
ـت لِــی َع َلــى َج ِمیـ ِع الْیَ ُهــو ِد َل َم ْنـ ُ
ی َح َص َلـ ْ
ـو ال ِّ
«و اهلل ِ یَــا ابْـ َ
َ
الرئ َ
ـد لَـ ْ
َ
ـر َك( ».ای فرزنــد محمــد nبــه خداونــد ســوگند اگــر ریاســتی کــه اکنــون در میــان
َو اتَّبَ ْعـ ُ
ـت أ ْمـ َ
یهــود دارم نبــود ،بــه احمــد ایمــان مـیآوردم و از فرمــان تــو اطاعــت میکــردم) (مجلســی،1362 ،
ج.)77 :49
ایــن مطلــب بهخوبــی نشــان میدهــد 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
حکمفرماســت .عمــران صابــی خطــاب بــه امــام رضــا  gمیگویــد« :بــه خــدا ســوگند! مــن
چیــزی جــز ایــن نمیخواهــم کــه اگــر واقعیــت را بــرای مــن اثبــات نمایــی تــا بــه دامــش چنــگ
زنــم ،از آن صــرف نظــر نخواهــم کــرد( ».ابــن بابویــه1378 ،ق ،ج .)171 :1از ایـنرو ،امــام  gبــه
ل پاســخ میدهنــد و او را بــه راه هدایــت و ســعادت راهنمایــی
تمــام ســؤالهای ایشــان بــا اســتدال 
می-کننــد تــا آنجاکــه ایــن هــدف غائــی دربــارۀ عمــران صابــی نیز محقــق میشــود و پــس از اتمام
ـت َو أَ ْش ـ َه ُد أَ َّن اهللَ تَ َعالَــى َع َلــى
مناظــره ،وی خطــاب بــه امــام میگویــد« :یَــا َس ـیِّ ِدی قَـ ْ
ـد فَه ِْمـ ُ
ـر
ـدى َو ِدیــنِ ال ْ َحـ ِّ
ـد ُه ال ْ َم ْب ُعـ ُ
ـوث بِال ْ ُهـ َ
ـد َت َو أَ ْشـ َه ُد أَ َّن ُم َح َّمــدا ً ص َع ْبـ ُ
ـت َو َو َّحـ ْ
َمــا َو َص ْفـ َ
ـق ثُـ َّ
ـم َخـ َّ
َسـ ِ
ـو ال ْ ِق ْب َلـ ِة َو أَ ْسـ َلم» (همانگونــه اســت کــه شــما وصــف نمودیــد و وحدانیتــش را اثبــات
ـاجدا ً ن َ ْحـ َ
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کردیــد .گواهــی میدهــم کــه محمــد  nبنــده اوســت کــه بــه هدایــت و دیــن حق فرســتاده شــد.
ســپس رو بــه قبلــه بــه ســجده افتــاد و مســلمان شــد) (همــان.)177 :
بنابرایــن ،از مهمتریــن رهاوردهــای مناظــرات امــام رضــا  ،gهدایــت انســانها بــه اســتوارترین
آییــن بــوده اســت« :إ َِّن هـ َ
ـی أَ ْق َوم(»...اســراء .)9 /ایــن رهــاورد بایــد در
ـر َ
ـذا ال ْ ُقـ ْ
آن یَ ْهـ ِدی لِلَّتِــی ِهـ َ
تمامــی مناظــرات بهویــژه مناظــرات دینــی و عقیدتــی بهعنــوان 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  ،gبــرای نیــل بــه ایــن رهــاورد و رهاوردهــای دیگــر،
چنــد اصــل بایــد مـ ّـد نظــر قــرار گیــرد:
 .1نخســتین اصلــی کــه در مناظــرات بهخوبــی مشــهود اســت ،اســتناد و اســتدالل بــه منابــع
طــرف مناظــره اســت .امــام  gدر آغــاز مناظــره ،خطــاب
و مطالبــی اســت کــه مــورد قبــول
ِ
بــه نوفلــی میفرمایــد« :أَتُ ِحـ ُّ َ
ـون  ...إِذَا َس ـ ِم َع ْاحتِ َج ِ
اجــی َع َلــى
ـم َمتَــى یَ ْنـ َ
ـد ُم ال ْ َم ْأ ُمـ ُ
ـب أ ْن تَ ْع َلـ َ
َ
َ
ـم َو َع َلــى أَ ْهــلِ ْ ِ
ـم َو َع َلــى
أ ْهــلِ التَّـ ْ
ـم َو َع َلــى أ ْهــلِ ال َّزبُــو ِر ب ِ َزبُو ِر ِهـ ْ
النْ ِجیــلِ ب ِ ِإنْ ِجی ِل ِهـ ْ
ـو َرا ِة بِتَ ْو َراتِ ِهـ ْ
َ
ـم َو َع َلــى ال ْ َه َرابِـ َ
ـم َو َع َلــى أَ ْص َح ِ
اب
َّ
الصابِئِیـ َ
ـذ ِة ب ِ َفا ِر ِســیَّتِه ِْم َو َع َلــى أ ْهــلِ الـ ُّ
ـرو ِم ب ِ ُرو ِمیَّتِ ِهـ ْ
ـن ب ِ ِع ْب َرانِیَّتِ ِهـ ْ
ال ْ َم َقـ ِ
ـاالت ب ِ ُل َغاتِ ِهــم( »...ابنبابویــه1398 ،ق )419 :و پیــش از مناظــره بــا جاثلیــق ،خطــاب بــه وی
ـك ب ِ ِإنْ ِجی ِلـ َ َ
ـت َع َل ْیـ َ
ـر بِه؟»(همــان.)420 :
ـی فَ ـإ ِِن ْاحتَ َج ْجـ ُ
ـك أ تُ ِقـ ُّ
میفرمایــد« :یَــا ن َ ْص َرانِـ ُّ
اســتناد و اســتدالل بــه منابــع و مطالــب مــورد قبــول خصــم ،زمینــۀ گرایــش آنــان را بــه راه حــق
ِ
بهتــر فراهــم میکنــد زیــرا نفــس آدمــی بهگونـهای اســت کــه وقتــی یــک عمــر بــا چیــزی ـ معنــوی
یــا مــادی ـ انــس داشــته باشــد ،بهســختی میتوانــد از آن دل بکنــد .بحــث عقیــده و مذهــب نیــز
از ایــن اصــل مســتثنا نیســت .دلبســتگی و انــس بــه مذهــب یــا عقیــدهای خــاص ،بهتدریــج زمینه
را فراهــم میکنــد تــا صاحــب آن عقیــده ،گزارههــای موجــود در مصــادر آن مذهــب را کــه مذهــب
و عقیــدهای دیگــری را اثبــات میکنــد ـعمــدی یــا ســهوی ـ فرامــوش کنــد و بــه دیــدۀ غفلــت بــه
ّ
آن بنگــرد یــا منکــر آن شــود .اســتناد بــه همیــن گزارههــای دال بــر حقانیــت مذهــب و عقیــدۀ
گرفتار نســیان ،زمینــۀ مناســبی را برای هدایــت فراهم
ـاک
ـوی پـ ِ
ِ
دیگــر و بیدارکــردن فطــرت خداجـ ِ
میکنــد .امــام  gاز ایــن اصــل در مناظــرات خــود بــه خوبــی بهــره بــرده اســت.
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واكاوي رهاوردهاي غائي مناظرات رضوي وكاربست آنها در( ...طهماسبی بلداجی و همکار)

بهرهگیــری از ایــن اصــل در مناظــرات در هــر زمانــی شایســته و بایســته اســت ،تــا هدفــی کــه
از مناظــره دنبــال میشــود ،حاصــل آیــد .اســتناد بــه اعتقادهایــی کــه تنهــا مــورد قبــول شــخص
مناظرهکننــده اســت ،هیچگونــه پیونــد و علق ـهای را میــان طرفیــن مناظــره ایجــاد نمیکنــد و
هیــچ هدفــی از مناظــره حاصــل نمیشــود.
 .2اصــل دیگــری کــه در مناظــره بــرای نیــل بــه رهــاورد دینــی ـ هدایتــی بایــد ّ
مدنظــر قــرار گیرد،
ـتناد
دانــش و آگاهــی از منابــع و اعتقــادات طــرف مقابــل مناظــره و عــدم اســتناد یــا عــدم اسـ ِ
صــرف بــه منابــع خــودی اســت .امــام  gبــا دانــش بیکــران خــود ،و بــا علــم بــه عهدیــن ،در
جهــت تصحیــح اعتقــادات صاحبــان ایــن مذاهــب ،بهخوبــی عمــل کــرده اســت ،چنانکــه خــود
فرمــوده اســت« :هرچــه مىخواهــى بپــرس و جوابــش را بشــنو!» (ابنبابویــه1398 ،ق.)420 :
بــرای تحقــق مســئلۀ هدایــت ،در مناظــره بایــد آگاهــی وســیعی از منابــع و اعتقــادات طــرف
مناظــره داشــت و بــه شــکل مســتند از آنهــا بهــره بــرد تــا پذیــرش امــر هدایــت بــرای طــرف مناظره
بــا طیــب نفــس و بــدون هیــچ تردیدخاطــری صــورت گیــرد.
5ـ1ـ 2رویكرد تبیینی

یکــی دیگــر از رهاوردهــای مناظــرات امــام رضــا  ،gتبییــن و ترویــج معــارف دینــی بــود .امــام
رضــا  gدر مناظــرات خــود بســیاری از معــارف دیــن را بــرای مــردم تبییــن کردنــد و ایــن مناظرات
بســتری بــرای ترویــج معــارف قــرآن و اهــل بیــت  bگردیــد.
«…و أَنْ َزلْنــا
مســئولیت تبییــن معــارف دینــی از رســالتهای مهـ ّـم پیامبــر nبــوده اســت:
َ
ـك ِّ
إِل َ ْیـ َ
ـن لِلنَّـ ِ
ون» (نحــل .)44/ایــن مســئولیت
ـر َ
ـر لِتُبَیِّـ َ
ـم َو ل َ َعلَّ ُهـ ْ
ـاس مــا ن ُـ ِّز َل إِل َ ْی ِهـ ْ
ـم یَتَ َف َّكـ ُ
الذ ْكـ َ

و رســالت ،پــس از ایشــان بــه اهــل بیــت  bکــه جانشــینان پیامبــر nبودهانــد ،واگــذار شــده
اســت .بنابرایــن امــام رضــا  gنیــز تمــام تــاش خــود را بـهکار گرفتنــد تــا معــارف قــرآن و ســنت
پیامبــر nو اهــل بیــت bبــرای مــردم بیــان شــود .امــام رضــا  gدر ایــن مناظــرات کــه در
ســطح وســیعی برگــزار میشــد ،توانســتند معــارف دیــن را در عرصههــای مختلــف بیــان کننــد.
ایــن معــارف بهطــور 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 بهطــور
صحیــح ،مســتند بــه قــرآن و ســنت بیــان شــد (ابنبابویــه1378 ،ق ،ج.)178-171 :1
در مناظــره بــا علمــای ادیــان مختلــف ،ضمــن اثبــات حقانیــت تمامــی انبیــا و پیامبــرانb
ّ
حقانیــت پیامبــر اكــرم  nو اهــل بیــت bبــا اشــاره بــه اصــل کتابهــای آســمانی پیشــین بیــان
شــد(.همان.)164-159 :
در مناظــره بــا ســلیمان مــروزی ،امــام مســئله بدا و صفــات خداونــد از جملــه ارادۀ الهــی را تبیین
ـق
ـو الَّــذی یَ ْبـ َ
ـدؤُا ال ْ َخ ْلـ َ
و تشــریع میکننــد .بهعنــوان نمونــه ،امــام  gبــا اشــاره بــه آیــات َ
«و ُهـ َ
ـده و ُهـ َ
ـماوات َو َ
ـل َ
ِ
ـو ُن َع َل ْی ـ ِه َو ل َ ـ ُه ال ْ َمثَـ ُ
األ ْر ِ
ـو ال ْ َعزی ـ ُز
السـ
األ ْعلــى فِــی َّ
ثُـ َّ
ض َو ُهـ َ
ـو أ ْهـ َ
ـم یُعیـ ُ ُ َ َ
ـماوات َو َ
ِ
ض َو إِذا قَضــى أَ ْمــرا ً فَ ِإن َّمــا یَ ُقـ ُ
األ ْر ِ
ون»
السـ
ـن فَیَ ُك ُ
ـول لَـ ُه ُكـ ْ
ـع َّ
ـم» (روم )27/؛ «بَدیـ ُ
ال ْ َحكیـ ُ
ـم أَ ْزواجـ ًا َو مــا تَ ْح ِمـ ُ
ـن تُـ ٍ
ـن
ـل ِمـ ْ
ـم ِمـ ْ
ـم ِمـ ْ
ـن ن ُ ْط َفـ ٍة ثُـ َّ
ـراب ثُـ َّ
(بقــره)117/؛ َ
ـم َج َع َل ُكـ ْ
«و اهللُ َخ َل َق ُكـ ْ
ُ
ـاب إِ َّن ذل ِ َ
ی ِكتـ ٍ
ك
ـن ُع ُمـ ِر ِه إِالَّ فـ 
ـن ُم َع َّمـ ٍر َو ال یُ ْن َقـ ُ
ـص ِمـ ْ
ـر ِمـ ْ
أنْثــى َو ال تَ َضـ ُ
ـع إِالَّ ب ِ ِع ْل ِمـ ِه َو مــا یُ َع َّمـ ُ
ـیر» (فاطــر )11/و همچنیــن ســخنان دیگــر معصومیــن 1 bمســئله بــدا را تبییــن
َع َلــى اهلل ِ یَسـ ٌ
میکند(.ابنبابویــه1378 ،ق ،ج)178-179 :1

در مناظــره بــا محمدبــن جهــم ،مطالــب قــرآن و ســنت را دربــارۀ عصمــت انبیــا بیــان میکنــد.
بهعنــوان نمونــه ،دربــارۀ عصمــت حضــرت آدم gدر روی زمیــن و حجــت و خلیفهبــودن ایشــان،
ـم َو َ
اص َطفــى آ َد َم َو نُوح ـ ًا َو َ
ـن» (آل
آل ِع ْمـ َ
بــا اشــاره بــه آیــۀ «إ َِّن اهللَ ْ
ـران َع َلــى الْعالَمیـ َ
آل إِبْراهیـ َ

عمــران )33/میفرمایــد« :ایــن گزینــش ،خــود ،دلیــل بــر معصــوم بــودن ایــن رهبــران اســت زیــرا
گزینــش بــرای رهبــری بــدون عصمــت ،موجــب نقــض غــرض اســت (ابنبابویــه ،همــان.)193 :
در عصــر کنونــی نیــز رهــاورد مناظــرات امــام رضــا  gمیتوانــد بســتری مناســب بــرای ترویــج و
تبییــن معــارف ثقلیــن باشــد .امــام رضــا  gدر ایــن بــاره اصــل مهمــی را فــرا روی تمامی کســانی

گماردهانــد کــه هــدف آنهــا تبییــن و ترویــج معــارف دیــن اســت .امــام  gمیفرمایــد« :فَــإ َِّن
 .1امــام gدر ایــن بــاره بــه حدیثــی از امــام صــادق gاشــاره میکنــد کــه بــه درســتی مســئله بــدا را تبییــن کــرده اســت .امــام صــادق
 gدر ایــن بــاره میفرمایــد« :خداونــد دو گونــه علــم دارد :علمــی کــه مخــزون و پنهــان اســت و جــز ذات پاکــش کســی از آن اگاهــی
نــدارد و بــداء از ایــن ناحیــه حاصــل میشــود و علمــی کــه بــه فرشــتگان و پیامبرانــش تعلیــم داده و علمــا و اهــل بیــت bپیامبــرn
نیــز از آن آگاهــی دارنــد».
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ـو َعلِ ُمــوا َم َح ِ
ـن َكال ِمنَــا التَّبَ ُعونَا» (اگــر مــردم زیباییهای ســخنان مــا را میدانســتند،
اسـ َ
النَّـ َ
ـاس لَـ ْ

از مــا پیــروی میكردند)(همــان .)307 :همانگونــه کــه مناظــرات امــام رضــا  gوســیلهای بــود
تــا برخــی از انســانها بــا مذهــب و آئینــی غیــر از مکتــب اهــل بیــت  bبــا توجــه بــه ســخنان
امــام  gبــه آییــن اســام بگرونــد و از پیــروان اهــل بیــت  bشــوند .مناظــرات و مباحــث در عصــر
حاضــر نیــز بایــد بهگون ـهای باشــد کــه زیباییهــای ســخنان قــرآن و اهــل بیــت  bبــرای مــردم
بیــان شــود تــا عــاوه بــر ترویــج و تبییــن معــارف دیــن ،موجبــات جــذب مــردم بــه فرهنــگ اهــل
بیــت  bرا فراهــم کنــد.
5ـ1ـ 3رویكرد شبههزدایی

در فراینــد مناظــرات امــام رضــا  gبــا گروههــای مختلــف ،شــبهههایی مطرح و پاســخ داده شــد
کــه مبتالبــه جامعــه آن روز بــود .عصــر ترجمــه و ظهــور و بــروز مکاتــب مختلــف فلســفی ،زمینهای
شــده بــود تــا شــبهههای مختلفــی بــرای مســلمانان پدیــد آیــد .افــزون بــر اینکــه حکومــت وقــت
نیــز توجهــی بــه شــبههزدایی در جامعــه نداشــت .بنابرایــن ،در ایــن مناظــرات زمین ـهای فراهــم
شــد تــا عــاوه بــر پاســخگویی امــام  gبــه ســؤالها و شــبههها ،فراینــد شــبههزدایی دینــی نیــز
در جامعــه آن روز تقویــت شــود.
امــام رضــا  gدر مناظــرات مختلــف ،شــبهههای مختلفــی را پاســخ داد .در مناظــره بــا
جائلیــق کــه بــاور بــه الوهیــت حضــرت عیســی gداشــت ،ایــن شــبهه مطــرح میشــود کــه
چــون حضــرت عیســی gقــادر بــه زندهکــردن مــردگان و شــفای بیمــاران بــود ،اســتحقاق
پرســتش و بندگــی را دارد (ابنبابویــه1378 ،ق ،ج .)171 :1امــام در پاســخ بــه ایشــان و رفــع
شــبهه ،بــه نمونههــای نقــض اشــاره میکننــد کــه اگــر اینگونــه باشــد ،دیگــر انبیــا نیــز کــه
معجزاتــی خارقالعــاده داشــتند ،اســتحقاق پرســتش دارنــد .ایشــان در ایــن بــاره بــه حضــرت
یســع gو حضــرت حزقیــل gاشــاره میکننــد کــه معجزاتــی هماننــد معجــزه حضــرت
عیســی gداشــتند (همــان) .بنابرایــن ،بــا ایــن اســتدالل و آوردن نمونههــای نقــض ،ایــن
شــبهه پاســخ داده میشــود.
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امــام رضــا  gدر جــای دیگــر در پاســخ و ّرد شــبهۀ الوهیــت حضــرت عیســی ،gاســتدالل
ـی َو اهلل ِ إِنَّــا
دیگــری را مطــرح میکنــد آنجاکــه خطــاب بــه جاثلیــق میفرمایــد« :یَــا ن َ ْص َرانِـ ُّ
ـن ب ِ ُم َح َّمـ ٍ
ـیئ ًا إِ ّ
ال َض ْع َف ـ ُه َو قِلَّ ـ َة
آمـ َ
لَنُ ْؤ ِمـ ُ
یســى ال َّـ ِذی َ
یســا ُك ْم َشـ ْ
ـم َع َلــى ِع َ
ـن ب ِ ِع َ
ـد ص َو َمــا ن َ ْن ِقـ ُ
ِصیَا ِم ـ ِه َو َصالتِ ـ ِه» (مــا بــه حضــرت عیســی كــه بــه حضــرت محمــد ایمــان داشــت ،ایمــان

داریــم و نســبت بــه عیســای شــما ایــرادی نداریــم بهجــز ضعــف و ناتوانــی و کمــی نمــاز و
روزهاش) (ابنبابویــه1378 ،ق ،ج .)159 :1جاثلیــق در پاســخ بــه امــام ،منکــر ســخن ایشــان
میشــود و میگویــد :حضــرت عیســی بســیار نمــاز میخوانــد و روزه میگرفــت .امــام رضــا
 gدر پاســخ نهایــی بــه شــبهۀ مــورد نظــر را بهگون ـهای میدهــد کــه دیگــر شــک و تردیــدی
ـوم َو یُ َص ِّل ـی» (بــرای چــه کســی روزه مــی گرفــت و نمــاز مــی
ـن َك َ
ان یَ ُصـ ُ
باقــی نمانــد« :فَلِ َمـ ْ
خوانــد؟) (همــان).

امــام بــا ایــن اســتدالل ،اینگونــه شــبهه را پاســخ میدهــد کــه کســی اســتحقاق الوهیــت را دارد
کــه غنــی مطلــق باشــد و نیــاز نداشــته باشــد؛ امــا حضــرت عیســی  gبــرای خــدا روزه میگرفت
و نمــاز میخوانــد ،کــه ایــن مطلــب حاکــی از نیــاز و احتیــاج او بــه خداونــد اســت .بنابرایــن،
حضــرت عیســی بنــده و فرســتادۀ خداونــد بــود.
امــام در پاســخ بــه ســؤاالت و شــبهات عمــران صابــی دربــارۀ نیازمنــدی خداونــد بــه آفرینــش
موجــودات ،اینگونــه پاســخ میدهــد« :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
یــا در مناظــره بــا محمدبنجهــم کــه بــا اســتناد بــه ظواهــر برخــی از آیــات قــرآن ،عصمــت
انبیــا را مــورد مناقشــه قــرار داده بــود ،بــا تحلیــل و تفســیر صحیــح آیــات ،ایــن شــبهه را پاســخ
ـان
«و ل َ َقـ ْ
ـد َه َّمـ ْ
ـو ال أَ ْن َرأى ب ُ ْرهـ َ
ـت ب ِـ ِه َو َهـ َّ
میدهنــد .بهعنــوان نمونــه ،در ذیــل آیــۀ َ
ـم بِهــا لَـ ْ
َرب ِّ ـ ِه َكذلِـ َ
ـن» (یوســف)24/
ـك لِنَ ْص ـر َ
ـن ِعبا ِدنَــا ال ْ ُم ْخ َلصیـ َ
ـاء إِن َّ ـ ُه ِمـ ْ
ِف َع ْن ـ ُه ُّ
ـوء َو ال ْ َف ْحشـ َ
السـ َ
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کــه محمدبنجهــم دربــارۀ عصمــت حضــرت یوســف 1 gمطــرح کــرده بــود ،اینگونــه پاســخ
میدهــد کــه زلیخــا قصــد کامگیــری از یوســف را نمــود و یوســف ارادۀ قتــل زلیخــا را کــرد ،امــا
خداونــد او را از قتــل زلیخــا و عمــل خــاف عفــت او دور ســاخت همانگونــه کــه میفرمایــد:
«و ذَاال ُّنـ ِ
ـون إِ ْذ
«اینگونــه از یوســف بــدی و زشــتی را دور كردیــم( ».همــان) .یــا در تفســیر آیــۀ َ
ـن ن َ ْقـ ِد َر َع َل ْیـ ِه فَنــادى فِــی ُّ
ـات أَ ْن ال إِلـ َه إِ َّ
ـب ُم ِ
الظ ُلمـ ِ
ـبحان َ َ
ك
ال أَنْـ َ
غاضبـ ًا ف ََظـ َّ
ـن أَ ْن لَـ ْ
َذ َهـ َ
ـت ُسـ ْ
ـن» (انبیــاء )87/در پیراســتگی حضــرت یونــس gاز هرگونــه خطــا و
إِنِّــی ُك ْنـ ُ
ـن ال َّظالِمیـ َ
ـت ِمـ َ
ـب ُم َغ ِ
گنــاه میفرمایــد« :ذ َ
ـن ب ِ َم ْعنَــى ْاس ـتَ ْی َق َن أَ ْن
اضب ـ ًا ل ِ َق ْو ِم ـ ِه ف ََظـ َّ
ـس بْـ ُ
ـن َمتَّــى ع َذ َهـ َ
َاك یُونُـ ُ
ـق َع َلی ـ ِه ِر ْزقَ ـ ُه و ِم ْن ـ ُه قَول ُـ ُه َع ـ َّز و جـ َّ َ
ـاه
ـن ن َ ْق ـ ِد َر َع َل ْی ـ ِه أَ ْی لَـ ْ
لَـ ْ
ـل َو أ َّمــا إِذا َمــا ابْتَـ ُ
َ َ
َ
ْ
ـن ن ُ َضیِّـ َ ْ
ـق َو قَتَّــر» (ابــن بابویــه1378،ق،ج .)201: 1امــا دربــارۀ یونــس
فَ َقـ َ
ـد َر َع َل ْیـ ِه ِر ْزقَـ ُه أو [أَ ْی َضیَّـ َ
ـن ن َ ْقـ ِد َر َع َل ْیـ ِه» ایــن نیســت کــه گمــان کــرد خداونــد بــر او تنــگ نمیگیــرد.
 gمنظــور از «لَـ ْ
ـن ن َ ْق ـ ِد َر َع َل ْی ـ ِه» را تبییــن میکنــد.
امــام بــا اشــاره بــه آیــۀ دیگــر قــرآن (فجــر )16/معنــای «لَـ ْ
ً
بنابرایــن ،در ایــن مناظــرات رهــاورد پاســخگویی بــه شــبهات و شــبههزدایی از جامعــه کامــا
مشــهود اســت.
در عصــر حاضــر نیــز ایــن رویکــرد هــا کاربــرد بســیار مهمــی دارد .عصــر کنونــی کــه میتــوان از
آن بــه عصــر شــبهات یــاد نمــود ،شــبهات فراوانــی در زمینههــای مختلــف دینــی در رســانههای
مختلــف ماهــوارهای و غیرماهــوارهای شــبههافکن بیــان میشــود .ایــن رســانهها بــا اهــداف
گ کــردن روحیــه دینــی و ایمانــی مــردم بهویــژه جوانــان ،ایجــاد مــوج
مختلفــی ماننــد کمرنــ 
ارتــداد خفـ ّ
ـی یــا آشــکار در میــان مســلمانان و شــیعیان و ســوقدادن آنان بــه ِف َرق مذهبــی نوبنیان

یــا دیــن مســیحیت ،کــه توســط مســیونرهای مســیحی بهشــدت دنبــال میشــود ،تنشزایــی
ـن حـ ّـق ملــت
میــان فرقههــای مذهبــی اســام و بهویــژه شــبههافکنی در زمینــه مهدویــت و ...دیـ ِ
 - 1در ایــن بــاره دو گونــه روایــات وجــود دارد :برخــی از روایــات ایــن آیــه را اینگونــه تفســیر نمــوده انــد كــه :او (زلیخا)بــه جانــب یوســف
گرایــش پیــدا کــرد و در مقابــل حضــرت یوســف gنیــز بــه عــدم انجــام آن عمــل زشــت ّ
همــت گمارد(ابــن بابویــه1378 ،ق ،ج)201 :1
در روایــات دیگــر معنــای ایــن عبــارت بــه ایــن صــورت معنــا شــده كــه وقتــی آن زن اقــدام بــه آن عمــل زشــت نمــود در مقابــل حضــرت
یوســف gنیــز ّ
همــت بــه قتــل آن زن گمــارد؛ بــه عبارتــی تنهــا راه فــرار از آن معصیــت را قتــل آن زن مــی دانســت كــه خداونــد او را از ایــن
كار منصــرف نمــود چــرا كــه اگــر ایــن كار را انجــام مــی داد دیگــران بــی گناهــی و پاكدامنیــش را نمــی پذیرفتند(ابــن بابویــه1417،ق:
 )96تحلیــل ایــن دو روایــت ایــن گونــه مــی شــود كــه حضــرت یوســفّ g
همــت گمــارد كــه آن كار قبیــح را انجــام ندهــد و بــرای رهایــی
از آن گنــاه بــزرگ ،آن زن را بــه قتــل برســاند كــه خداونــد وی را از انجــام ایــن كار نیــز منصــرف نمــود كــه بــی گناهــی ایشــان اثبــات شــود.
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مســلمان را نشــانه میرونــد .شــبههافکنی و انــکار وجــود مهــدی موعــود  fو مســخ چهــرۀ وی،
دو شــگرد مــوازی اســت کــه در جهــت آرامشزدایــی و فتنهگــری مذهبــی و دینــی صــورت گرفتــه
اســت .در شــگرد نخســتین ،روایــات مربــوط بــه حضــرت مهــدی  ،fسســت و مجعــول قلمــداد
شــده و وجــود ایشــان امــری موهــوم و ســاختۀ پنــدار شــیعیان یــا مســلمانان تلقــی میگــردد .در
شــگرد دوم ادعــا میشــود کــه موعــود شــیعیان در قالــب میــرزا علیمحمــد بــاب یــا حســینعلی بها
یــا قادیانــی ،سالهاســت کــه آمــده و رفتــه اســت .بابیــت و بهائیــت ،از جملــه فرقههایــی هســتند
کــه در قــرن  19بهوجــود آمدنــد و رهبــران آن ،مدعیاتــی چــون نیابــت خاصــه امــام عصــر f
تــا قائمیــت و رســالت و خدایــی را یــدک میکشــند (جمعــی از نویســندگان ،بیتــا6 :؛ مصبــاح
یــزدی.)41 :1391 ،
بنابرایــن ،ایــن مطلــب ّ
اهمیــت زیــادی دارد کــه از مناظــرات و مباحثــات بهعنــوان وســیلهای
اســتفاده کــرد تــا پاســخگویی بــه شــبهات و روشــنگری در میــان مــردم بهویــژه جوانــان را در پــی
ی و گمراهــی و آمــاج
داشــته باشــد .جوانــان در میــان ســایر اقشــار ،بیشــتر در معــرض شــبههافکن 
اهــداف اســتکباری دشــمنان هســتند (ر.ک :كولمــن .)24-29 :1375 ،بیشــترین اهــداف و
تأثیرهــای شــبكههای ماهــوارهای بهترتیــب در حوزههــای رویآوردن جوانــان بــه انــواع موســیقی
غربــی ،گرایــش بــه مدگرایــی افراطــی ،تضعیــف باورهــای دینــی و بسترســازی از خودبیگانگــی
دینــی و فرهنگــی ،الگوپذیــری از نظــام فرهنگــی ـ اجتماعی و ســبك زندگــی غربــی ،دینگریزی و
تــرك نمــاز و ســایر واجبــات دینــی ،دوری از قــرآن و دعــا و نیایــش ،گرایــش بــه آرایشهــای مبتــذل،
ترویــج سكوالریســم و جدایــی دیــن از سیاســت ،افزایــش نابهنجاریهــای اخالقــی در خانــواده،
بیاحترامــی بــه والدیــن و ترویــج فرهنــگ برهنگــی بیــان شــده اســت(.نك :بختیــاری و فرخــی،
.)70 :1391
بنابرایــن ،از مهمتریــن مــواردی كــه دشــمنان اســام در پــی ضربـهزدن بــه آن هســتند ،تضعیــف
ارزشهــای اســامی و تقویــت ناهنجارهــای فرهنگــی و الگوپذیــری از بیگانــگان در بیــن جوانــان
و نوجوانــان اســت ،كــه در قالبهــای متفــاوت میتوانــد نمایــان شــود .بــر همیــن اســاس اســت
کــه امــام صــادق  gبــه مراقبــت از ایــن قشــر بیشــتر ســفارش کردهانــد .امــام صــادق  gدربــارۀ
تربیــت دینــی و اعتقــادی نوجوانــان و جوانــان و اهتمــام بــه ّ
هویــت و شـ ّ
ـخصیت آنــان ،میفرمایــد:
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال هشتم ،شماره  ،29بهار 1399

واكاوي رهاوردهاي غائي مناظرات رضوي وكاربست آنها در( ...طهماسبی بلداجی و همکار)

«نوجوانــان را دریابیــد و بــه آنــان حدیــث و دیــن بیاموزیــد پیــش از آنکــه مرجئــه (گروهــی منحرف)
بر شــما پیشدســتی کننــد و جوانــان را برباینــد( ».برقی1416،ق .)5 :تشــکیل جلســات مناظره و
گفتگــو بــا جوانــان در مــدارس ،دانشــگاهها و مســاجد میتوانــد بــه شــبههزدایی ،رشــد شــخصیت
دینــی و تقویــت باورهــای دینــی در میــان جوانــان و ســایر اقشــار جامعــه کمــک شــایانی کند.
5ـ 2رهاوردهای اجتماعی
عــاوه بــر نتایــج مناظــرات رضــوی در ُبعــد دینــی ،در زمینــۀ اجتماعــی نیــز تاثیــرات مهمــی
از مناظــرات در جامعــه شــكل گرفــت كــه عــاوه بــر جامعــۀ آن روز ،در عصــر حاضــر نیــز كاربــرد
اساســی دارنــد.
5ـ2ـ 1تقویت اتحاد و یكپارچگی جامعه

یكــی از اساسـیترین محورهــای حفــظ یــك جامعــه در راه كمــال و ســعادت،اتحــاد و یكپارچگی
و پرهیــز از تفرقــه و نفــاق اســت .وحــدت و دوری از تفرقــه یــك وظیفــه و نعمــت بــزرگ الهــی
اســت .در جامع ـهای كــه اختــاف و تفرقــه در آن حاكــم باشــد ،پیشــرفت و ســعادت و آرامــش از
آن جامعــه رخــت میبنــدد .بــر همیــن اســاس ،وحــدت و دوری از تفرقــه از شــاخصههای مهـ ّـم
فرهنــگ اســامی شــناخته میشــود .محــور اتحــاد در یــك جامعــه بایــد خداونــد باشــد چنانكــه
«وا ْعتَ ِص ُمــوا ب ِ َح ْبــلِ اهلل ِ َج ِم ًیعــا َو ال تَ َف َّرقُــوا» (آل عمــران .)103/مناظــرات امــام رضــا
میفرمایــدَ :

 gبــا دیگــر مذاهــب بهگونـهای بــود كــه منجــر بــه تحریــك احساســات مذهبــی نشــود .ایشــان
همــواره جانــب اتحــاد و یكپارچگــی مســلمانان را در نظــر داشــتند (مجلســی1362،ش :ج:81
 .)195در روایــات معصومیــن  bایجــاد وحــدت هنــگام پیدایــش اختــاف ،بهتریــن صدق ـهای
معرفــی شــده كــه خداونــد آن را دوســت دارد (كلینــی1388 ،ق :ج.)209 :2
در جامعـهای كــه وحــدت در آن نباشــد آرامــش فــردی و اجتماعــی رخــت میبنــدد و اختــاف و

از همگســیختگی و عــدم امنیــت ،شــاخصه اصلــی آن جامعــه میشــود .مناظــرات امــام رضــا g
نمونـهای تــام از مناظــرۀ مطلــوب در جامعــه بــود كــه عــاوه بــر تبییــن بســیاری از معــارف دیــن و
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پاســخگویی بــه شــبههها و مناظــره بــا گروههــای مختلــف از مذاهــب گوناگــون ،بــه حفــظ همدلی
و اتحــاد در جامعــه كمــك نمــود.
در عصــر حاضــر نیــز حفــظ وحــدت و یكپارچگــی بســیار حایــز ّ
اهمیــت اســت .مناظراتــی كــه
طراحــی میشــوند ،بهویــژه در مباحــث اختالفــی بیــن مذاهــب و ادیــان بایــد بهگون ـهای باشــند
كــه موجــب خدشـهدار شــدن اتحــاد جامعــه ،و تحریــك احساســات مذهبــی نشــوند چــرا كــه یكی
از اهــداف دشــمنان اســام ،تفرقهافكنــی میــان مذاهــب و اقــوام مختلــف در جوامــع اســامی
اســت .یكــی از مهمتریــن رویكردهــای اســتعمار و اســتكبار در غلبــه بــه كشــورهای اســامی ایجاد
تفرقــه میــان مســلمانان و اقــوام مختلــف اســت؛ جملــه معــروف «تفرقــه بینــداز و حكومت كــن» یا
«تقســیم كــن و غلبــه كــن» از محورهــای كلیــدی اســتكبار و اســتعمار در چنــد قــرن اخیــر بــوده
اســت .در مســتندات و اذعانــات جاسوســان كشــورهای اســتعماری یكــی از سیاس ـتهای مهــم
در كشــورهای اســامی تفرقهانــدازی و تقویــت فرقههــا بیــان شــده اســت (كولمــن-29 :1375 ،
 .)24ایــن تنشزایــی میــان فرقههــای مســلمان ،حکمرانــی اســتکبار بــر کشــورهای اســامی را
تثبیــت کــرده و از گــذرگاه ایــن تفرقــه ،بــه منافــع مــادی و اقتصــادی زیــادی دســت پیــدا میكنند.
َ
اســتکبار معمــوال بــرای ایجــاد ایــن تنشهــا ،افــرادی مسـ ّـمی بــه علمــای شــیعه و سـ ّـنی را َعلــم
میکنــد و از طریــق آنــان بــه مقصــود خــود دســت مییابــد.
بنابرایــن ،از اهــداف مهــم اســتكبار جهانــی ،ایجــاد تفرقــه میــان مســلمانان اســت .ایــن تفرقــه
بــا ایجــاد فرقههایــی چــون وهابیــت ،بهائیــت و داعــش و حتــی بــا ایجــاد گروههایــی موســوم
بــه شــیعۀ انگلیســی ،نمــود عملــی پیــدا کــرده اســت .تحریــكات مذهبــی و قومــی و قبیلـهای از
مهمتریــن ترفندهــای اســتكبار بــرای تضعیــف وحــدت و همدلــی مســلمانان بــوده اســت .زمانــی
كــه میــان مســلمانان تفرقــه و نفــاق ایجــاد شــود ،مســلمانان بهجــای پرداختــن بــه نبــرد با دشــمن
اســام ،بــه تضعیــف یكدیگــر ّ
یگمارنــد كــه این مســئله عــاوه بر تضعیــف ّامت اســامی،
همــت م 
زمینــۀ بهثمــر رســیدن نقشـههای اســتعمار و اســتكبار جهانــی را نیــز فراهــم میکنــد .بنابرایــن در
مناظــرات ،عــاوه بــر تبییــن صحیــح و بازگویــی حــق و حقیقــت بهصــورت شایســته ،اصــل اتحــاد
و همدلــی و دوری از تفرقــه بایــد موردنظــر مناظرهكننــدگان باشــد.
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5ـ2ـ 2فرهنگسازی مناظره و گفتگوی مطلوب در جامعه

در آموزههــای دینــی بــر بهکارگیــری صحیــح و ســنجیده در هــر امــری توصیــه شــده اســت .ایــن
مهــم ،توســط معصومیــن  bبــه طــور جامــع و کامل فرهنگســازی شــده اســت .بهعنــوان نمونه،
در قــرآن کریــم خداونــد مؤمنــان را بــه «انفــاق» دســتور میدهــد امــا چگونگــی و ّ
کیفیــت آن را نیــز

بیــان مــیدارد .بهعبارتــیّ ،
کیفیــت انفــاق را فرهنگســازی میکنــد .اینکــه انفــاق از بهتریــن
چیزهــا باشــد (آل عمــران)92/؛ ابتــدا از خویشــاوندان شــروع شــود (بقــره)177/؛ در انفــاق،
افــراط و تفریــط نباشــد بلکــه جانــب اعتــدال رعایــت شــود (فرقــان)67/؛ انفــاق خالصانــه و بــدون
ّ
منــت و اذیتکــردن باشــد (بقــره )264/و مــوارد دیگــر .معصومیــن  bنیــز تمــام معــارف دیــن را
در جامعــه نهادینهســازی میکردنــد تــا فرهنــگ دینــی در جامعــه حکمفرمــا شــود .مناظــرات امام
رضــا gنمونـهای تــام از کاربســت مناظــرۀ مطلوب و ســنجیده اســت کــه امــام  gآن 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 زمینههــای دینــی ،اجتماعــی ،اقتصــادی و سیاســی حایــز
اهمیــت اســت و میتوانــد بــه پیشــرفت در ایــن زمینههــا کمــک کننــد .الگوگیــری از مناظــرات
رضــوی و فرهنگســازی آن در جامعــه مهــم اســت .چیدمــان مناظــرات رضــوی و فرهنگســازی
آن در جامعــه را میتــوان در دو ُبعــد علمــی و اخالقــی خالصــه کــرد کــه هــر دو ُبعــد دارای اهمیــت
واالیی هســتند.
علمی مناظرۀ مطلوب
5ـ2ـ2ـُ 1بعد
ِ

یکــی از اصــول مهــم کــه در هــر مناظــره بایــد مــورد توجــه ق ـرار گیــرد ،توجــه بــه اســتداللهای
نقلــی و عقلــی معتبــر و بهعبــارت دیگــر ،علمیبــودن مناظــره اســت .علمیبــودن مناظــره بهمعنای
اســتناد و اســتدالل بــه ادلــۀ معتبــر و دوری از ظـ ّ
ـن و گمــان اســت .در قـرآن کریــم ،بــه دوری از ظــن

ـس لَـ َ
ـم َع َو
«و ال تَ ْقـ ُ
ـم إِ َّن ا َّ
و پایبنــدی بــه علــم و یقیــن توجــه شــده اســتَ :
لسـ ْ
ـف مــا ل َ ْیـ َ
ـك ب ِـ ِه ِع ْلـ ٌ
ـر َو ال ْ ُفــؤا َد ُك ُّل أُولئِـ َ
كان َع ْنـ ُه َم ْسـ ُؤ ً
ال» (اسـراء .)36/قـرآن كریــم در مــوارد متعــدد ،پیــروی
ـك َ
الْبَ َصـ َ
از ظـ ّ
ـن و گمــان را بهشــدت نهــی میکنــد و انح ـراف کاف ـران و مشــرکان را ناشــی از ظــن و گمــان
ناصحیــح آنــان معرفــی میکنــد (نــک :نســاء157/؛ انعــام116/؛ انعــام148/؛ نجــم.)28/
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امــام رضــا  gنیــز در تمامــی مناظــرات خــود بــا گروههای مختلــف به ادلــۀ معتبر نقلــی و عقلی
اشــاره میکنــد بهگون ـهای کــه طــرف مقابــل مناظــره ،آن مطلــب را بــا طیــب خاطــر میپذیــرد.
اســتنادها و اســتداللهای امــام بــا گروههــای طــرف مناظــره بــه صورتــی بــود كــه روش ایشــان در
صــورت و محتــوای اســتداللها و اســتنادها بهطــور اتــم و اكمــل بــود بهگون ـهای كــه ضعفــی در
ایــن اســتنادها و اســتداللها مشــاهده نمیشــود .در اســتناد بــه مباحــث عقلــی مــواردی را بیــان
میکنــد كــه مــورد پذیــرش همــگان اســت و در مــوارد نقلــی نیــز بــه مــواردی اســتناد میجویــد كه
ّ
قطعیــات طــرف مقابــل مناظــره اســت .البتــه ایــن بــدان معنــا نیســت كــه اســتداللهای امــام
از
رضــا  gو دیگــر معصومــان  bهمیشــه طــرف مقابــل مناظــره را اقناع کنــد چه اینكــه در برخی
مــوارد طــرف مقابــل مناظــره هدفــی جــز انــكار و ّرد موضــوع نــدارد و در برخــی مواضــع بــا وجــود
ادلــۀ معتبــر و اقناعــی ،از پذیــرش حــق و حقیقــت اجتنــاب میكنــد كــه ایــن مطلــب بهمعنــای
ضعــف ادلــۀ معصومــان  bنیســت ،بلكــه لجاجــت و ّ
تعصــب و خودمحــوری و عــدم پذیــرش
حقیقــت از طــرف مقابــل را نشــان میدهــد .آنچــه در اینبــاره بایــد گفــت ایــن اســت كــه در همــۀ
ً
مناظــرات امــام  gبــه ادلــۀ معتبــر و كامــا یقینــی اشــاره میکنــد كــه هیــچ ضعفــی در ایــن
ّ
ادلــه مشــاهده نمیشــود .از ســوی دیگــر ،در بیشــتر مــوارد نیــز طــرف مقابــل مناظــره از ایــن ادلــه
اقنــاع میشــدند .بهعنــوان نمونــه ،در مناظــره بــا جاثلیــق بــه منابــع قطعــی مســیحیان در انجیل

اســتناد میکنــد ،بهگون ـهای کــه جاثلیــق آن مطالــب را بــدون انــکار میپذیــرد و میگویــد« :ال
ُ
ـان لِی فِــی ا ِ
ـر ب ِـ ِه» (مطلبــی را کــه از انجیل برایم روشــن شــود
ـر َمــا قَـ ْ
ـد بَـ َ
إلنْ ِجیــلِ َو إِنِّــی ل َ ُم ِقـ ٌّ
أنْ ِكـ ُ
انــکار نمیکنــم و بــه آن اقــرار و اذعــان دارم) (ابنبابویــه1378،ق ،ج.)158 :1

در مناظــره بــا رأسالجالــوت ،عــاوه بــر اســتناد بــه منابــع قطعــی در کتــاب مقــدس ،بــا
اســتداللهای عقلــی متقــن وی را اقنــاع میکنــد (همــان .)166 :در مناظــره بــا اندیشــمندان
اســامی ،بــا اســتناد بــه قــرآن کریــم و ادلــۀ نقلــی و عقلــی معتبر ،شــبهات آنــان را پاســخ میگوید.
در مناظــره بــا افــراد زندیــق ،بــا اســتناد بــه ادلــۀ عقلــی ،طــرف مقابــل را بــه پذیــرش ســخن حــق
وا مـیدارد( .همــان .)132 :شــخصی از امــام دربــارۀ حــدوث آفرینــش ســؤال میکنــد .امــام g
ـد
ـت َو قَـ ْ
ـم ُك ْنـ َ
بــا یــک اســتدالل عقلــی وی را اقنــاع میکنــد و میفرمایــد« :أَنْـ َ
ـم تَ ُكـ ْ
ـن ثُـ َّ
ـت لَـ ْ
ـك َو ال َك َّونَـ َ
ـم تُ َك ـ ِّو ْن ن َ ْف َسـ َ
ـت أَنَّـ َ
ـو ِم ْث ُل ـك» (تــو نبــودی و بهوجــود آمــدی
َع ِل ْمـ َ
ـك َمـ ْ
ـن ُهـ َ
ـك لَـ ْ
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ً
و قطعــا میدانــی کــه خــودت را بهوجــود نیــاوردی و كســی هماننــد خــودت نیــز تــو را بــه وجــود
نیــاورد) (همــان.)293 :
ـرف
بــا بررســی مناظــرات ائمــه  bبهخصــوص امــام رضــا  ،gایــن نکتــه مشــهود اســت کــه طـ ِ
مقابــل مناظــره ،بــا دلیلهــای امــام قانــع شــده و ســخن حــق را بــا رضایتخاطــر میپذیــرد.
ایــن مهــم ،رهــاوردی اســت در مناظــرات و گفتگوهــا در عصــر کنونــی کــه در هــر زمینـهای ،دینــی
و غیردینــی ،طرفهــای مناظرهکننــده بــه ادلــۀ متقــن و قطعــی و مــورد قبــول طــرف مناظــره
اســتناد و اســتدالل کــرده و از ظــن و گمــان و مطالــب نامعتبــر اجتنــاب کننــد.
5ـ2ـ2ـُ 2بعد اخالقی

مناظــرات رضــوی نمونـهای از گفتمــان اخالقمحــور اســت کــه نهتنهــا مبتنــی بــر اخــاق بلکــه
بــر پایــه فرهنگســازی گفتگــوی اخالقمحــور در جامعــه اســت .در تمامــی مناظــرات امــام رضــا
 ،gشــاخص ههای اخــاق اســامی در یــک گفتگــوی مطلــوب مشــاهده میشــود .احتــرام بــه
عقایــد دیگــران ،احتــرام بــه شــخصیت ،پرهیــز از ســتیزهجویی ،جــدال احســن ،خوشاخالقــی
و خوشبرخــوردی بــا طــرف مناظــره ،دلســوزی و محبــت ،از جملــه شــاخصههای اخالقــی در
مناظــرات رضــوی اســت .بهعنــوان نمونــه ،وقتــی امــام رضــا  gخطــاب بــه جاثلیــق فرمودنــد
کــه «حضــرت عیســی gنمــاز کــم میخواندنــد و روزه کــم میگرفتنــد» جاثلیــق ایــن ســخنان
ــك و َض َّع ْف َ َ
ــت
را اینگونــه پاســخ میدهــد« :أَف َْس ْ
ــت َظنَ ْن ُ
ــر َك َو َمــا ُك ْن ُ
ــد َت َو اهلل ِ ِع ْل َم َ َ
ــت أ ْم َ
ال َأَنَّــك أَ ْع َلـ َ
إِ ّ
االســا ِم!» (بهخــدا قســم ،علــم خــود را فاســد و امــرت را تضعیــف کــردی!
ـم أ ْهــلِ ْ
ُ
گمــان میکــردم کــه تــو عالمتریــن اهــل اســام هســتی!) (ابنبابویــه1378 ،ق ،ج.)159 :1
ــف ذَاك؟»
«و َك ْی َ
امــا امــام در مقابــل ایــن بیاحترامــی ،کامــا اخالقمدارانــه میفرمایــدَ :
(مگــر چــه شــده؟) (همــان) .در اینجــا امــام  gبهجــای موضعگرفتــن و پاس ـخدادن بــه طــرف

مقابــل ،بــا اســتدالل دیگــر ،جاثلیــق را اقنــاع میکنــد .در تمامــی مناظــرات امــام  ،gرویکــرد
ً
اخالقمدارانــه کامــا حکمفرماســت .ایــن همــان اصلــی اســت کــه پیامبــر nآن را هــدف
ـت ُ
ـم َمــکا ِر َم االخــاقِ » (ابنبابویــه،
رســالت خــود بیــان کــرده و فرمــوده اســت« :انّــی بُعثـ ُ
التَ ِمـ َّ
 ،1377ج .)13 :1بــا اینحــال ،در برخــی مناظرههــا و گفتگوهــا در عصــر کنونــی در جامعــۀ
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اســامی ،شــاهد رعایتنکــردن اخــاق دینــی و بیاحترامــی طرفیــن مناظــره هســتیم کــه مباین
بــا مناظــرۀ مطلــوب اســامی اســت و پیامدهــای نامطلوبی در ســطوح مختلــف جامعه ـ بهویــژه در
مناظرههایــی کــه ُبعــد دینــی و مذهبــی دارد ـ برجــای میگــذارد زیــرا دینمــداری بیشــتر بــر پایــۀ
کــردار اســت تــا گفتــار و در گزارههــای اســامی نیــز بــر حیطــۀ کــرداری بیــش از حطیــۀ گفتــاری
تأکیــد شــده اســت؛ چنانکــه میفرمایــدُ « :كونُــوا ُد َعــا َة النَّـ ِ َ
ـم َو ال تَ ُكونُــوا ُد َعــا ًة
ـاس بِأ ْع َمال ِ ُكـ ْ
ب ِ َأل ْ ِســنَتِ ُك ْم» (مجلســی ،1362 ،ج .)198 :5تأثیــر تخریبــی یــک بیاخالقــی در یــک مناظــره
دینــی و مذهبــی بســیار بیشــتر از مناظــرات دیگر اســت .بنابرایــن ،الگوگیــری از مناظــرات رضوی
و ّ
تاســی بــه آنهــا و رعایــت اصــول اخالقــی در گفتگوهــا و مناظرههــا ،در عصــر حاضــر مفیــد و
تأثیرگــذار خواهــد بــود.
5ـ 3رهاورد سیاسی :تبیین جایگاه اهل بیت bو استحقاق آنان برای خالفت
یکــی از مباحــث نشــأتگرفته از قــرآن و ســنت پیامبــر اکــرم  ،nوالیــت و خالفــت اهــل بیــت
 bاســت .در آیــات مختلــف قــرآن (مائــده3/؛ مائــده55/؛ مائــده )67/و نیــز روایــات معتبــر از
پیامبــر اكــرم nایــن مســئله بــه وضــوح بیــان شــده اســت(ر.ک :حاكــم نیشــابوری ،بیتــا ،ج:3
124؛ ذهبــی ،بیتــا ،ج124 :3؛ هیثمــی ،بیتــا122:؛ ابنمردویــه1422 ،ق117 :؛ حمــوی،
1415ق،ج177 :1؛ مــزی1406 ،ق ،ج240 :23؛ هیثمــی1408 ،ق ،ج118 :9؛ متقــی
هنــدی1409 ،ق ،ج612 :11؛ ابــن عســاكر1415 ،ق ،ج191 :42؛ ترمــذی1403 ،ق ،ج:5
297؛ نســایی1411 ،ق ،ج133 :5؛ ابییعلــی ،بیتــا ،ج293 :1؛ حاكــم نیشــابوری ،بیتــا،
ج111 :3؛ ابنحنبــل ،بیتــا ،ج438 :4؛ متقــی هنــدی1409 ،ق ،ج.)608 :11
ائمــه  bدر هــر عصــری بــا توجــه بــه مقتضیــات عصــری ،مصــری و مخاطبــی خــود ،بــه تبییــن
ایــن امــر بــرای مــردم میپرداختنــد .بــرای مثــال ،پــس از آنکــه در ســقیفه ،حـ ّـق امــام علــی g
را غصــب کردنــد ،ایشــان در مواضــع گوناگــون و بــا تعبیرهــای متعــدد و متنــوع ،اســتحقاق والیــت
و خالفــت خــود و اهــل بیــت  bرا آشــکارا بیــان کردنــد ،چنانکــه فرمــوده اســت« :أَ َمــا َو اهلل ِ
ـا ٌن [ابـ ُ َ
ـم أَ َّن َم َح ِّلــی ِم ْن َهــا َم َحـ ُّ
ـل ال ْ ُق ْطـ ِ
الر َحــى»
ل َ َقـ ْ
ـب ِمـ َ
ـد تَ َق َّم َص َهــا فُـ َ ْ
ـن َّ
ـن أبِــی قُ َحافَـةَ] َو إِنَّـ ُه لَیَ ْع َلـ ُ
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(ر.ک :شــریفالرضی1414 ،ق 48 :و  .)246یــا زمانــی کــه هــارون تصمیــم میگیــرد فــدک را بــه
ّ
اهــل بیــت bبازگردانــد ،امام موســی کاظــم  gفــدک را کل اقلیم اســامی عنــوان و مرزهای آن
را اینگونــه توصیــف میکنــد ... « :مــرز ّاولــش تــا عــدن اســت....مرز دومــش ســمرقند اســت...
مــرز ســومش آفریقاســت  ...مــرز چهارمــش تــا خــزر و ارمنســتان اســت» (امیــن عاملــی،1376 ،
ج )123 :6کــه مــراد امــام  ،gاســترداد حکومــت و رهبری اســامی به ایشــان ،و عدم اســتحقاق
هــارون بــرای ایــن رهبــری اســت .در بیانــات ائمــه bدیگــر نیــز چنیــن گزارههایــی وجــود دارد و
َ
ً
تــا جایــی کــه شــرایط اقتضــا میکــرد ،ایــن مطلــب را تلویحــا یــا تصریحــا ،و در خلــوت و جلــوت
بــرای مــردم بیــان میکردنــد.
در زمــان امــام رضــا gفرصتــی فراهــم شــد تــا امــام ایــن حقیقــت را بهطــرق مختلــف بــرای
مــردم بیــان کنــد و موجبــات روشــنگری دینــی و سیاســی را فراهــم کنــد .از رهاوردهــای مناظــرات
امــام رضــا  gدر ُبعــد سیاســی ،تبییــن جایــگاه اهــل بیــت  bبهعنــوان جانشــینان برحـ ّـق
پیامبــر اکــرم  nاســت .امــام  gبــدون اینکــه وحــدت اســامی خدشـهدار شــود ،ایــن مطلــب را

در مواضــع گوناگــون بــرای مــردم بیــان کردنــد .نمونۀ بــارز این امر ،حدیث «سلســلۀالذهب» اســت
(ابنبابویــه1378 ،ق ،ج .)135 :2بــر اســاس ایــن حدیــث ،اعتقــاد بــه توحیــد ســبب نجــات از
آتــش جهنــم اســت ،ولــی امــام رضــا  gخــود را شــرط ایــن نجــات معرفــی کرده اســت کــه منظور
امــام ،gوجــوب اعتقــاد بــه امامــت اســت (ابنبابویــه1389 ،ق .)25 :امــام ،مقتــدا و پیشــوایی
اســت کــه مــردم بــه او اقتــدا و در گفتــار و کــردار از او پیــروی کننــد (طباطبائــی ،1374 ،ج:1
 ،)409کــه هــم والیــت باطنــی را دربرمیگیــرد و هــم رهبری ظاهــری را (مــکارم شــیرازی،1374 ،
ج.)441 :1
امــام رضــا gدر مناظــره بــا رأسالجالــوت و جاثلیــق ،بــا ِاســتناد بــه کتــاب مقــدس ،حقانیــت

نــام پیامبــر ،nامــام علــی
پیامبــر اکــرم  nو اهــل بیــت  gرا اثبــات میکنــد .زمانــی کــه ِ

 ،gحضــرت فاطمــه (س) ،امــام حســین  gو امــام حســن gرا از تــورات قرائــت میکنــد،
رأسالجالــوت خطــاب بــه ایشــان gمیگویــد« :ایــن احمــاد ،دختــر احمــاد ،ایلیا ،شـ ّـبر و شــبیر

کــه در تــورات هســت ،تفســیرش بــه زبــان عربــی :محمــد ،علــی ،فاطمــه ،حســن و حســینb
هســتند( ».مجلســی1362 ،ش ،ج .)77 :49ایــن اثبــات حقانیــت اهــل بیــت  bتوســط 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 محمدبنجهــم 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
فرمــود« :تأویــل آن را جــز خــدا و راســخان در علــم نمیداننــد .اکنــون پاســخ ســؤاالت خــود را
بشــنو( ».ابنبابویــه .)90 :1376 ،امــام در ایــن فــراز بــه نــکات مهمــی اشــاره کردنــد :نخســت
آنکــه تأویــل و تفســیر قــرآن در معنــای مطلــق آن اختصــاص بــه پیامبر اکرم  nو جانشــین ایشــان
دارد کــه همــان راســخان در علــم هســتند .بهعبــارت دیگــر ،کســی اســتحقاق والیــت و خالفــت
پیامبــر اکــرم  nرا دارد کــه جــزء راســخان علــم بــوده و هماننــد پیامبــر  nعالــم بــه تفســیر و
تاویــل قــرآن باشــد .دوم ،امــام در ادامــه خطــاب بــه محمدبنجهــم میفرمایــد« :پاســخ ســواالتت
را بشــنو( ».همــان) بــه ایــن معنــا کــه مــن نیــز جــز راســخان در علم هســتم که علــم تأویل و تفســیر
قــرآن را بــه اذن خداونــد میدانــم .ایــن مطلــب ،اثبــات والیــت و خالفــت ایشــان اســت .امــام g
در مناظــرات خــود عــاوه بــر اثبــات اســتحقاق خــود بــر خالفــت و والیــت جامعــۀ اســامی ،چهــرۀ
منفــور دنیاطلــب حکومــت عباســی را نیــز نمایــان میکنــد.
در مناظره با اهل بصره ،خطاب به آنان فرمودند:
«بدانیــد کــه امــام بعــد از محمــد  nتنهــا کســی اســت کــه برنامههــای او را تــداوم بخشــد و
مقــام امامــت تنهــا بــرای کســی زیبنــده اســت کــه بــا تمــام امتهــا و پیــروان مذاهــب مختلــف،
بــا کتــاب خــود آنــان گفتگــو کنــد؛ بــا تقــوا و از هــر عیــب و نقضــی پــاک باشــد؛ عدالتپیشــه ،بــا
انصــاف ،حکیــم ،مهربــان ،باگذشــت ،پرمحبــت ،راســتگو ،مشــفق ،نیکــوکار ،امیــن ،درســتکار و
ّ
مدبــر باشــد( ».مــکارم شــیرازی.)94 :1388 ،
در مناظــره بــا ســمرقندی ،بــا اســتناد بــه ادلــۀ نقلــی و عقلــی ،جایــگاه مقــام امامــت و کســانی را
کــه اســتحقاق آن را دارنــد ،تبییــن میکنــد ،بهگون ـهای کــه پــس از ایــن مناظــره ،مأمــون زبــان
بــه اعتــراف میگشــاید و میگویــد« :ای اباالحســن ،در روی زمیــن کســی مثــل تــو نیســت کــه
ی کــه مأمــون از امــام g
اینگونــه زیبــا ســخن بگویــد( ».ابنبابویــه1378 ،ق ،ج )232 :2زمان ـ 
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درخواســت کــرد تــا اســام خالــص را بــرای وی بیــان کنــد ،امــام رضــا  gبهصراحــت ،بــه امامت و
خالفــت ائمــه bپــس از پیامبــر nاشــاره میکنــد و خــود را نیــز در میــان امامــان برمیشــمرد و
الزمــۀ اســام خالــص را قبــول امامــت ائمــه  gبیــان میکنــد (ابنبابویــه1378 ،ق ،ج.)121 :2
در عصــر حاضــر ،شــبهات فراوانــی دربــارۀ اهــل بیــت bو والیــت و خالفــت ائمــه  bتوســط
دشــمنان اهــل بیــت  bمطــرح میشــود .شــبکههای ماهــوارهای ،از فرقــه وهابیــت تــا
ّ
شــبکههای ضالــه دیگــر ،ســعی دارنــد تــا مقــام اهــل بیــت  bرا تخریــب کننــد .مناظــرات عصــر
حاضــر در ایــن بــاره بایــد بهگونـهای باشــد کــه عــاوه بــر رعایــت اصــول مناظــره و حفــظ وحــدت
و یکپارچگــی میــان مســلمانان ،بــا ادلــۀ معتبــر نقلــی و عقلــی ـ کــه در آثــار اهــل بیــت  bفــراوان
وجــود دارد ـ ضمــن تبییــن جایــگاه و مقــام اهــل بیــت bو والیــت آنــان ،موجبــات گرایــش بــه
مذهــب تشـ ّـیع 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 بهطــور صریــح و قطعــی ،مقــام
علمــی و معنــوی امــام  gمشــخص میشــود اینكــه امــام بــه اذن خداونــد بــه همــۀ كتابهــای
آســمانی آگاه بودنــد و بــه هــر ســؤالی كــه از ایشــان میشــد ،پاســخ قطعــی و یقینــی میدادنــد.
بــدون شــك ایــن مهــم تنهــا از جانشــینان برحـ ّـق پیامبــر nبرمیآیــد .تبییــن رویكرد علمــی ائمه
 bكــه در آثــار روایــی بهطــور قابــل توجهــی وجــود دارد ،بهخوبــی جایــگاه و مقــام هدایتــی و
والیتــی آنــان را تبییــن میکنــد.

 .6نتیجه
مهمترین رهیافتهای پژوهش حاضر را میتوان چنین برشمرد:
 .1مناظــرات امــام رضــا gبــا ِفـ َـرق مختلــف ،مجموعـهای 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 ،نهتنهــا در جامعــه آن روز بلکــه پــس از امــام  gدر زمانهــای مختلــف
داشــتهاند .توجــه بــه اهــداف و نیــت امــام  gاز انجــام مناظــره میتوانــد راهبــردی باشــد بــرای
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معرفتشناســی مناظــرات رضــوی از یکســو و تبییــن کیفیــت و چگونگــی مناظــرۀ مطلــوب از
ســوی دیگــر .اهــداف غایــی امــام  gاز مناظــرات را میتــوان بــه ســه حیطــۀ دینــی ،اجتماعــی
و سیاســی تقســیم کــرد.
 .2رهاوردهــای غائــی مناظــرات رضــوی در ُبعــد دینــی ،مهمتریــن رهــاورد مناظــرات بوده اســت.
ً
رویکــرد هدایتــی امــام  gدر ایــن مناظــرات کامــا مشــهود اســت .امــام رضــا  gبــا 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
صابــی و شیعهشــدن او نمون ـهای مشــهود از ایــن رهــاورد اســت .تبییــن و تبلیــغ معــارف دیــن
ـت مناظــرات بهخوبــی اســتفاده
یکــی دیگــر از اهــداف امــام  gدر ایــن بــاره اســت .امــام از فرصـ ِ

میکنــد تــا معــارف دیــن را بــرای تمــام مــردم تبییــن کنــد .تبییــن توحیــد ،نبــوت ،امامــت،
عصمــت انبیــا  bو صفــات الهــی از جملــۀ ایــن مباحــث اســت .رویکــرد دیگـ ِـر امــام  gدر ایــن
مناظــرات ،شــبههزدایی و تشــریح صحیــح معــارف دین در جامعــۀ آن روز اســتّ .رد شــبهۀ الوهیت
حضــرت عیســی  gدر مناظــره بــا جاثلیــق و پاســخ بــه شــبهات عصمــت انبیــا  bدر مناظــره با
محمدبنجهــم ،از نمونههــای ایــن رویکــرد اســت.
 .3در ُبعــد اجتماعــی میتــوان دو رهــاورد را در ایــن عرصــه قلمــداد نمــود .امــام  gبــا ســیرۀ
علمــی و عملــی خــود در ایــن مناظــرات ،چیدمــان مناظــرۀ مطلــوب و نتیجهبخــش را بــرای مــردم
بیــان میکنــد .بهعبــارت دیگــر ،امــام  gدر ایــن مناظــرات بــه فرهنگســازی گفتمــان شایســته
بــا یکدیگــر حتــی بــا گروههــای مخالــف و غیرمســلمان میپــردازد .تأکیــد بــر مشــترکات ادیــان و
مذاهــب و اســتفاده از ادلــۀ معتبــر و مــورد قبــول واحتــرام بــه عقایــد دیگــران ،از مــواردی اســت که
امــام  gبــرای حفــظ انســجام و وحــدت در جامعــۀ آن روز ،بهــره میبــرد .مناظــرات امــام رضــا
 gنمونـهای تــام از تقویــت وحــدت و یکپارچگــی در جامعــه اســت.
 .4یكــی از رهاوردهــای مهـ ّـم سیاســی مناظــرات رضــوی ،تبییــن جایــگاه و مقــام اهــل بیــت b
و اســتحقاق آنهــا بــرای خالفــت و والیــت امــت بــوده اســت .امــام رضــا  gبهطــور مســتقیم و
شــأن فراموششــدۀ مــورد
غیرمســتقیم بــه تبییــن جایــگاه اهــل بیــت  bمیپــردازد و ایــن
ِ
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ســفارش پیامبــر  nرا بــه مــردم هشــدار میدهــد .در مناظــره بــا جاثلیــق و رأسالجالــوت ،بــا
اســتناد بــه کتــاب مقــدس ،بــه نــام پنج تــن آل عبــا  bاشــاره میکنــد .در مناظــره با ســمرقندی،
بــا اســتداللهای عقلــی و نقلــی بــه اســتحقاق خالفــت امــام علــی gو غصــب خالفت از ایشــان
اشــاره میکنــد .امــام در مواضــع گوناگــون ،خــود را جانشــین پیامبــر  nمعرفــی میکنــد کــه این
بیــان بهطــور ضمنــی و هوشــمندانه ،هویــدا نمــودن چهــرۀ مأمــون و خالفــت عباســی بوده اســت.
 .5توجــه بــه ایــن رهاوردهــا در عصــر حاضــر حایــز اهمیــت اســت .ایــن رهاوردها نقشـهای جامع
از گفتمــان شایســته و مطلــوب در جهــان امــروز اســت .گفتمــان ادیــان و مذاهــب از یکســو و
گفتمانهــای سیاســی ،اجتماعــی ،اقتصــادی از ســوی دیگــر میتوانــد بــه نتیجهبخــش
شــدن ایــن گفتمانهــا و تأثیرهــای مثبــت آن در جهــان امــروز کمــک کنــد .در ُبعــد دینــی نیــز بــا
الگوگیــری از مناظــرات رضــوی و بهکارگیــری صحیــح آن در جامعــۀ امــروز ،ضمــن حفــظ انســجام
وحــدت اســامی ،میتــوان بــه تبییــن و تشــریح معــارف اهــل بیــت bو پاســخگویی بــه شــبهات
نوظهــور پرداخــت .بنابرایــن ،توجــه بــه رهاوردهــای مناظــرات رضــوی و كاربســت صحیــح آن در
عصــر حاضــر ،مهــم و قابــل توجــه بــوده و شایســته اســت در گفتمانهــا و مناظرههــای معاصــر
بهعنــوان نقــش و الگــوی راه ،مــورد توجــه قــرار گیرنــد.
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ّ
 كنزالعمال .بیروت :مؤسسهالرساله.
ـ متقی هندی ،عالءالدین1409( .ق).
ـ مجلسی ،محمد باقر ( .)1362بحاراالنوار .تهران :اسالمیه.
ـ مجیدی ،حسن .)1392( .تحلیل گفتمان مناظرههای امام رضا  .gفصلنامه فرهنگ رضوی .ش .2صص.39-9
ـ مصباح یزدی ،محمدتقی .)1387( .تهاجم فرهنگی .تحقیق و نگارش :عبدالجواد ابراهیمی .چاپ هشتم .قم :مؤسسۀ آموزشی و
پژوهشی امام خمینی (ره).
ـ مصالییپور ،عباس و سلیمی ،مریم« .)1392( .اصول مناظره و آزاداندیشی با تکیه بر مناظرههای امام رضا .»gفصلنامۀ فرهنگ
رضوی .ش .3صص.114-78
ـ مكارم شیرازی ،ناصر .)1388( .مناظرات تاریخی امام رضا  gبا پیروان مذاهب و مكاتب دیگر .مشهد :بنیاد پژوهشهای
اسالمی.
ـ میراحمدی ،منصور و رضائیپناه ،امیر« .)1395( .تحلیل گفتمان مناظرهها و مجادلههای حضرت رضا  gبا دگرهای گفتمانی».
فصلنامه فرهنگ رضوی .ش .14صص.96-75
ـ نسایی ،احمدبنشعیب1411( .ق) .سنن .بیروت :دارالكتب العلمیه.
ـ هیثمی ،نورالدین1408( .ق) .مجمع الزوائد .بیروت :دارالكتبالعلمیه.
ـ هیثمی ،ابنحجر (بیتا) .الصواعق المحرقه فی الرد علی اهل البدع و الزندقه .قاهره :مكتبه القاهره.

سال هشتم ،شماره  ،29بهار  1399فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی
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