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چکیده
منازعــات مذهبــی امــری اســت مــورد اهتمــام صاحبــان اندیشــه و حکمــت تــا جاییکــه تــاش
آنــان را در جهــت ّ
حلوفصــل مســالمتآمیز آن برمیانگیــزد .در ایــن راســتا ،انســانهاي بــزرگ بــا
رفتــار عدالتگونــۀ خــود و بــه دور از هرگونــه افــراط و تفريــط ،بهواســطۀ رعایــت حقــوق دیگــران
و برخــورد منصفانــه ،جامعــۀ انســانی را در مســير تر ّقــى و تكامــل مــا ّدى و معنــوى ،هدایــت خواهنــد
کــرد .پژوهــش حاضــر بــا بهرهگیــری از منابــع معتبــر تاریخــی و بــه روش توصیفــی و تحلیلــی انجــام
شــده و بــه ایــن پرســش پاســخ داده اســت کــه «امامرضا(علی هالســام) از چــه روشــی بــرای حـ ّ
ـل
ّ
حــل منازعــات مذهبــی و فرقــهای،
منازعــات مذهبــی اســتفاده میکردهانــد؟» .حضــرت بــرای
ـردرگمی فکــری و
رویکــرد تکثّرگرایی(پلورالیســمی) نداشــتهاند کــه باعــث شــود جامعــۀ انســانی در سـ
ِ
اعتقــادی رهــا شــود ،بلکــه ایشــان در عیــن اثبــات حقانیــت اعتقــادات صحیــح و نیــز تبییــن و تشــریح
اشــکالهای وارده بــر غیــر آن ،بــا تأکیــد بــر اصــل مخاطبشناســی و موضوعشناســی و بــا رعایــت
عدالــت ،انصــاف و احتــرام نســبت بــه همــگان و بــدون ایجــاد اختــاف ،بــا آگاهــی کامــل از تمــام
جوانــب امــور و مباحــث ،در گفتگوهایــی هدفمنــد و هدایتکننــده در قالــب مناظــرات ،بحثهــای
علمــی و منازعــات مذهبــی را پاســخ داده و آنهــا را ّ
حلوفصــل میکردهانــد.

کلیدواژهها:
روششناسی ،منازعاتمذهبی ،آموزههایرضوی ،گفتگو ،مناظرات.
 .1استادیارگروه قرآن و حدیث دانشکده الهیات ومعارف اسالمی دانشگاه مازندران (نویسنده مسئول)jloudar@umz.ac.ir :
 .2کارشناس ارشد معارف اسالمیs.kaliji@yahoo.com :
 .3دانشیار گروه معارف اسالمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه بوعلی سیناmjharaty@yahoo.com :
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مقدمـه
اختــاف عقیــده در هــر عصــر و زمانــی در جوامــع بشــری وجــود داشــته اســت .ایــن مســئله

زمانــی بهعنــوان چالــش مطــرح اســت کــه شــکل منازعــات مذهبــی بــه خــود بگیــرد و بــه

بــروز تفرقــه و دشــمنی اقشــار جامعــه نســبت بــه یکدیگــر بینجامــد .بارزتریــن پیامــد آن بــه
اســتناد آیــات قــرآن کریم(انفــال )46/تضعیــف جامعــۀ انســانی و دینــی اســت.

رهایــی از ایــن پیامدهــا مســتلزم پیشــگیری از وقــوع تنازعــات مذهبــی و آگاهــی بــه فنــون
و روشهــای حـ ّ
ـل اختالفــات و منازعــات مذهبــی اســت .توجــه بــه ســیرۀ گفتــاری و عملــی
امامــان معصوم(عليهمالســام) بهخصــوص امامرضا(عليهالســام) بــا توجــه بــه فضــای
تضــارب آراء در زمــان حیــات آن بزرگــوار و چگونگــی تبییــن مســائل فکــری از ســوی ایشــان

بــدون ایجــاد تنــش و در عیــن حــال رفــع منازعــات مذهبــی موجــود ،الگویــی قابــل اطمینــان
بــرای انجــام ایــن رســالت مهــم و رهایــی از پیامدهــای آن خواهــد بــود.

در بحــث از پیشــینه مطالعاتــی ایــن موضــوع ،تألیفاتــی بهمنظــور شناســایی روشهــای
مناظراتــی امامرضا(عليهالســام) انجــام گرفتــه ،امــا روششناســی ّ
حلوفصــل اختالفــات و
منازعــات مذهبــی از ســوی امامرضا(عليهالســام) بــه نحــو جامــع ،بــه احصــا ِء نویســندگان

متعد ِد
ایــن مبحــث در نیامــده اســت .لــذا پژوهــش حاضــر درصــدد اســت تا بــا بررســی منابــع
ّ
تاریخــی و روایــی ،بــه ایــن مســئله بپــردازد کــه چــه روشهــا و شــاخصهایی بــرای حـ ّ
ـل
منازعــات مذهبــی در آموزههــای امامرضا(عليهالســام) مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت؟

ّ
حــل منازعــات مذهبــی در آموزههــای
بــر ایــن اســاس ،احصــاء روشهــا و شــاخصهای

رضــوی ،جنبــۀ نوآورانــۀ نوشــتار حاضــر بهشــمار میآیــد .نوشــتار حاضــر از طریــق بیــان

مناظــرات و چگونگــی برخــورد علمــی آن حضــرت بــا فرقههــای مختلــف ،ســعی در بیــان ایــن
مطلــب دارد کــه بــا توجــه بــه شــرایط حاکــم ،گفتگــوی هدفمنــد در قالــب مناظره بهتریــن راه

در جهــت انجــام وظیفــۀ ارشــاد و هدایــت اســت.

از ایــنرو ،امام(عليهالســام) در مناظــره بهعنــوان گفتگویــی هدفمنــد ،منازعــات مذهبــی
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را بــا اســتفاده از شــاخصههایی ماننــد شــناخت مخاطــب و موضــوع و اســتدالل متناســب بــا
تمســک بــه مس ـلّمات مخاطــب ،اســتفاده از زبــان مشــترک ،رعایــت انصــاف ،تکیــه بــر
آنّ ،

مشــترکات ،شخصیتبخشــی بــه افــراد بهمنظــور ایجــاد زمینــه بیشــتر بــرای درک حقایــق
وّ ...
حلوفصــل میکردنــد .از ایــنرو ،بهکارگیــری ایــن شــاخصها نهتنهــا از تنــازع و

دشــمنیها کاســته ،بلکــه شــرایط تحقــق وحــدت فکــری بــدون ا ِعمــال هیچگونــه اجبــار را
فراهــم کــرده اســت .البتــه همــۀ ایــن شــاخصها بــا تکیــه بــر آگاهــی همهجانبــه بــه ابعــاد

موضــوع مــورد بحــث ،نتیجهبخــش خواهــد بــود.

 .1مفهومشناسی
 1-1حل ،منازعه و مناظره در لغت
تبییــن برخــی واژگان بــرای فهــم بهتــر مطالــب ضــروری اســت« .حــل»« ،منازعــه» و

«مناظــره» از آن جملــه اســت« .حــل» در لغــت بهمعنــای بازکــردن گــره اســت .بدیــن جهــت،
ـن لِســانِي»(و عقــده را از
«و ْاح ُلـ ْ
ـل ُع ْقـ َ
ـد ًة ِمـ ْ
حضــرت موسی(عليهالســام) از خداونــد بــا عبــارت َ
زبانــم بگشــا)(طه )27/گرهگشــایی از زبــان را درخواســت میکند(.راغــب اصفهانــی،1374 ،
ج 531:1؛ قرشــى ،1371 ،ج« .)166:2تَ َنــا ُزع » و « ُم َنا َز َعــه» از ریشــۀ «نــزع»(1قرشــی،1371 ،
ج42:7؛ فيروزآبــادى ،بیتــا ،ج)115:3

و در اصــل بــه معنــاى مجاذبــه اســت؛ يعنــى كســى يــا چيــزى را ازموقعيتــش تغييــر

دهند(ابناثيــر جــزرى ،1367 ،ج )41:5کــه بعدهــا بــه دشــمنی و خصومــت و مجادلــه تعبيــر
شــده است(بســتانى 866:1375 ،؛ راغــب اصفهانــی ،1374 ،ج310:4؛ فراهيــدى ،بیتــا ،ج:1

359؛ زبيــدى ،بیتــا ،ج.)476:11

بنابرایــن نــزاع و منازعــه بهمعنــای دشــمنیکردن نســبت بــه یکدیگــر در حقیقــت یــک امــر

ـازع القــو ُم» بــه معنــای ایــن اســت
اسـت(طريحى ،1375 ،ج395:4؛ زبيــدى ،همــان) .لــذا «تَ َنـ َ
 .1نزع به معنای کندن است.
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کــه آن قــوم بــا هــم اختــاف پيــدا كردند(ابنمنظــور ،بیتــا ،ج352:8؛ بســتانی.)262:1375 ،
ـر» بهمعنــای دیــدن بــا چش ـم(ابنمنظور ،بیتــا ،ج )215 :5درنــگ
«مناظــره» از ریشــه «ن ََظـ َ
و تأمــل و دقــت بــه واســطۀ نگاه(جوهــرى ،بیتــا ،ج830:2؛ زبیدی،بیتــا ،ج )237:2و بــه

معنــای مجادله(فيومــى ،بیتــا ،ج )612:،2و مقاربــه و نزدیکشدن(زمخشــرى ،بیتــا)641:،

اســت .از ایــنرو ،مناظــره در لغــت بهمعنــای درنــگ و تأمــل اســت.

ّ 1-2
حل منازعه و مناظره در اصطالح
ـل منازعــه از راههــای مختلــف حاصــل میشــود .از ایــن رو «حـ ّ
حـ ّ
ـل و فصل منازعه بــه تمامی
روندهــای فضایــی ،تکنیکهــای جایگزیــن حـ ّ
ـل اختالفــات از قبیــل مذاکــره ،میانجیگــری،

حاکمیــت ،دیپلماســی ،تحلیــل حـ ّ
ـل مســئله و ایجــاد صلــح اطــاق می-شــود .بــه تعبیــر
دیگــرّ ،
حلوفصــل منازعــه دربرگیرنــدۀ تمامــی ابزارهــای غیرخشــونتآمیز بــرای کشــمکش و
اختــاف بیــن اشــخاص ،گروههــا ،ســازمانها و مســائل بینالمللــی اســت(».جوادیارجمند
و متیــن جاویــد )16:1387 ،بنابرایــن «حــل منازعــه» در معنــای عــام ،فراینــدی اســت که طی

آن اختالفهــا و برخوردهــای میــان دو یــا چنــد طــرف بــه شــیوهای مســالمت-آمیز و بــدون
خشــنونت و رضایتبخــش ّ
حلوفصــل میشــود(دالوری .)3:1387 ،بــر ایــن اســاس ،فراینــدی

ـی اقشــار
کــه بهنحــو مســالمتآمیز ،اختالفهــای سیاســی یــا اجتماعــی و اعتقــادی و مذهبـ ِ
جامعــه را حــل و برطــرف میکنــد «حـ ّ
ـل منازعــه» نامیــده میشــود .البتــه ،هرچنــد در پــی
ّ
حــل منازعــه ،درگیریهــای مختلــف بهخصــوص نزاعهــای مذهبــی حلوفصــل خواهــد
شــد امــا توجــه بــه اقتضائــات و شــرایط حاکــم و بهکارگیــری روش مناســب بــرای وصــول بــه
ایــن هــدف ،ضــروری مینمایــد.

مناظــره در اصطــاح بــه معنــای گفتگــوی طرفینــی اســت و بــه قــول راغــب اصفهانــی «بــه

گفتگــوی رو در رو و مطــرح کــردن هــر آنچــه کــه بــا بصیــرت و درنــگ درک مــی شــود،

گویند(».راغــب اصفهانــی ،1374،ج)814:1خواجــه نصیرالدیــن طوســی در بیــان مناظــره ،آن
را میــان دو صاحــب رأی متقابــل میدانــد کــه هــر کــدام متکفــل بیــان رأی خویــش اســت،
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بهشــرط آنکــه هــر دو طــرف بعــد از تبییــن مســئله ،حــق را مســاعدت نماینــد و غــرض

دیگــری مــورد توجــه نباش ـد(نصیرالدین طوســی .)448 :1367 ،بنابرایــن ،مناظــره گفتگــوی

متقابــل میــان صاحبــان اندیشــه و اعتقــاد در جهــت وضــوح و تبییــن صحــت و نادرســتی تفکر

و اندیشــههای خــود اســت.

گفتگــو میتوانــد صــرف بیــان افــکار و اعتقــادت باشــد امــا در گفتگــوی هدفمنــد ،دو طــرف

بــرای دســتیابی و تبییــن درســتی و نادرســتی اندیشــهها بــه بحــث میپردازنــد .اجــرای

درســت و رعایــت قواعــد علمــی و اخالقــی آن ،زمین ـهای بــرای رفــع اختالفهــای فکــری و
نگرشــی خواهــد بــود .نمــود بــارز ایــن نــوع گفتگــو در قالــب مناظــره قابــل طــرح اســت .بــر

اســاس سرگذشــت زندگانــی امامرضا(علیهالســام) و تضــارب افــکار و آرای حاکــم در آن عصــر،
اتخــاد چنیــن روشــی از ســوی آن حضــرت حکیمانــه بــوده اســت .شــواهد و دالیــل آن در ادامه

خواهــد آمــد.

 .2امام رضا(عليهالسالم) و ضرورت بهرهگیری از گفتگوهای مناظراتی در ّ
حل
منازعات مذهبی
تبلیــغ دیــن هــدی امــری اســت مهــم کــه بــرای تحقــق آن ،بــه شــرایط و اقتضائــات زمــان
نیــز بایــد توجــهنمــود .از ایـنرو ،امامــان معصوم(عليهمالســام) بهعنــوان پیشــوایان و مبلّغــان
عرصــۀ دیــن و شــریعت ،بــرای تبییــن و روشــنگری اذهــان عمومــی ،بــا تناســب بــه شــرایط
ـرق مختلــف اقــدام میکردنــد .بهعنــوان نمونــه ،امــام علی(عليهالســام)(نصربــن
حاکــم از ُطـ ُ

مزاحــم1404 ،ق )449:و امــام حسین(عليهالســام)(ابنطاووس )138 :1380 ،بــا توجــه بــه
شــرایط آن عصــر بــرای برطرفکــردن ظلمــت فکــری و نظامــی و نشــر دیــن الهــی ،شمشــیر را

بهعنــوان ابــزار کارآمــد اختیــار کردنــد؛ چنانکــه در خفقــان حیــات امــام سجاد(عليهالســام)،
ادعیــه و جــذب محدثان(جعفریــان ،)260:1381 ،روش تبلیغــی محســوب میشــده اســت تــا
آنجاکــه از عوامــل نزدیکــی مــردم بیــان جمــات زیبــا در قالــب دعا بــوده اســت( همــان.)261:
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امــام باقر(عليهالســام) نیــز در فضــای سیاســی بازتــر از امــام سجاد(عليهالســام)(ليثى،

 )38:1384و بــا توجــه بــه مشــکالت حدیثــی و فقهــی آن دوران ،درصــدد نشــر معــارف الهی و

تبلیــغ دیــن از طریــق نقــل احادیث نبــوی و تربیت شــاگردانی در ایــن زمینــه برآمدند(تقىزاده

داورى1385 ،245:؛ جعفريــان1423 ،ق .)290:دوران امامصادق(عليهالســام) نیــز اگرچــه

حکومــت بنیعبــاس از نظــر خفقــان همتــراز بــا دوران بنیامیــه نبــود و امــام بــا فضــای
بــا ِز سیاســی روبـهرو شــده بــود ،امــا رویکــرد برخــی شــیعیان بــه دولــت عباســی و پیوســتن
فرقــۀ زیدیــه نیــز بــه ایــن رونــد و تهدیــد همهجانبــه غــات ،دوران حساســی را رقــم زد کــه

حضــرت بــا توجــه دادن تــام شــیعیان بــه اهــل بیت(عليهمالســام) و تهذیــب شــیعه و تربیــت

تمســک بــه روایــات دیگــران ،شــرایط آن دوران
شــاگردانی چــون زراره و منــع شــیعیان از ّ

را مدیریــت کــرد تــا آنجاکــه حضــرت ،نبــود چنیــن شــاگردانی را موجــب نابــودی احادیــث

معصومین(عليهمالســام) دانســت(جعفریان)334-345 :1381 ،

امــا امامرضا(عليهالســام) در دورانــی میزیســت کــه تعقــل و تضــارب آراء در آن ،نمــود

بیشــتری داشــت و افــکار و عقایــد جدیــد در اثــر ترجمههــای کتابهــای یویانــی ایجــاد شــده
بود(حســینیان مقــدم و همــکاران .)316:1388 ،زنادقــه و ادیــان مختلــف یهــودی ،مســیحی،

زرتشــتی و فرقههــای درون دینــی چــون فطحیــه ،زیدیــه ،واقفیــه و گرایشهــای کالمــی چون

اعتــزال و اهــل جبــر از ایــن گونــه بودنــد .البتــه ،پيوســتن اقــوام و ملــل مختلــف بــه اســام

و درآمیختهشــدن افــكار و انديشــههای آنــان بــا آییــن اســام و همزيســتى مســالمتآمیز

ضدیــت بــا دیــن،
مســلمانان بــا پیــروان ســایر ادیــان و تولــد «زنادقـه» در جهــان اســام كــه ّ
عباســى بــه آزادی افــکار و بیــان و پيدايــش
ســرلوحۀ اقدامهــای آنــان بــود ،اهتمــام خلفــاى ّ
مباحــث فلســفی كــه شــبهاتى را بــر مىانگيخت(مطهــرى ،1377 ،ج )59:3از جملــه عوامــل

عقایــد متنــوع بــود کــه دفــاع علمــی همهجانبــه امامرضا(علیهالســام) را از اعتقــادات و

نگــرش نــاب الهــی اســام در برابــر هجــوم افــکار و نگرشهــای انحرافــی آن عصــر می-طلبیــد.

بدینســبب ،آن حضــرت بــرای رفــع منازعــات مذهبــی و اصــاح هرگونــه شــبهه و انحــراف در
نگــرش اعتقــادی ،غالبـاً از روش گفتگــوی روشــنگرایانه مــدد میجســت کــه جلســات مناظــره
و پرسشوپاســخ بهتریــن وســیله بــرای تحقــق و پیادهکــردن ایــن روش اســت .بههمیــن
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جهــت ،آن حضــرت چندیــن جلســه مناظــره و پرسشوپاســخ در زمــان حیــات شــریف خــود

داشــتهاند(ر.ک :طبرســی ،احتجــاج)396-442 :1361،

در دنیــای امــروز نیــز منازعــات مذهبــی و اعتقــادی ،چنددســتگی و دشــمنی را بهدنبــال
داشــته اســت؛ امــا ســبک خاصــی کــه در غــرب بــرای حـ ّ
ـل منازعــات مرســوم اســت ،روشــی

اســت کــه در آن ،همــه نگرشهــا و اعتقــادات را صحیــح و بــدون اشــکال می-خوانــد .ایــن

شــیوه نــه تنهــا نتوانســته نزاعهــا و اختالفهــای مذهبــی را ســامان بخشــد بلکــه بــه نحــو

ضمنــی ،بــه قــوۀ تفکــر و فهــم بشــری توهیــن کــرده و آن را به ُســخره گرفته اســت .بــه همین

جهــت ،ایــن رویکــرد نهتنهــا از دیــدگاه آیــات الهی(نحــل36 /؛ حــج17/؛ بقــره )62/مــردود

بلکــه از منظــر منطقــی نیــز متناقــض اس ـت( مصبــاح یــزدی ،1388 ،ج .)35:1از ای ـنرو ،بــا

توجــه بــه عملکــرد دنیــای غــرب ،اهتمــام و عملکــرد امامــان معصوم(عليهمالســام) بهویــژه

امامرضا(عليهالســام) نمایشــگر بزرگداشــت انســان و آزادگــی فکــری اوســت تــا آنجاکــه آنهــا

هرگونــه تالشــی را جهــت ســوقدادن بشــر بــه جهانبینــی و نگــرش صحیــح بـهکار گرفتهانــد؛
امــری کــه پلورالیســم 1و تکثرگرایــی غــرب در عیــن تظاهــر بــه آن ،از آن بینصیــب بــوده
اســت.

شــگفتی در انتخــاب اصــل گفتگــوی هدفمنــد و تبییــن حقایــق در قالــب مناظــره در دوران

امامرضا(عليهالســام) بــا توجــه بــه مهندســی شــرایط فرهنگــی عصــر آن امــام کارگشــا
خواهــد بــود .از یکســو دوران زندگــی حضــرت بــا فضــای بــا ِز فرهنگــی و اعتقــادی همــراه بود

بهنحــوی کــه حتــی پــس از شــهادت امــام کاظم(عليهالســام) بــا فرقــۀ واقفیــه کــه وفــات

حضــرت را بــاور نکــرده و قایــل بــه حیــات ایشــان بودنــد ،مواجــه گشت(مقدســى ،بىتــا ،ج:5

 .)128از ســوی دیگــر ،مأمــون پــس از کشــتن امیــن ،بــا طــرح مســئله والیتعهــدی ،امــام را

کنتــرل کرد(ابنبابویــه1378 ،ق ،ج170:2؛ عطــاردى قوچانــى1413 ،ق.)96 :

عباســيان بــراى علويــان و شــيعيان ایجــاد شــده بــود ،دورى
ایــن محدوديــت كــه از جانــب ّ

شــيعيان از آن حضرت(عرفانمنــش )169 :1376 ،و اختالفهــای فکــری و اعتقــادیرا در پــی
1 . Pluralism
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داش ـت(جعفریان )451 :1381،تــا آنجاکــه ابىنصــر بزنطــى در خدمــت امامرضا(عليهالســام)

از اعتقــاد برخــی شــیعیان بــه جبــر و برخــی دیگــر بــه اختیــار خبــر داده اس ـت(ابنبابویه،
1398ق .)338 :قابــل توجــه اســت کــه ایــن مســئله از انحرافهــای اعتقــادی شــیعیان در
عصــر آن حضــرت حکایــت دارد زیــرا ابــی نصــر بزنطــی بــرای نقــل ایــن موضــوع از واژۀ
اصحابنــا 1بهــره بــرده اســت .از ایــن رو ،اختیــار روش گفتگــوی هدفمنــد در قالــب مناظــره از
ســوی امامرضا(عليهالســام) بــرای تبییــن و تفهیــم معــارف در ایجــاد زمینــۀ الزم بــرای رفــع
منازعــات مذهبــی و تفرقــۀ حاصــل از آن و هدایــت مــردم بــه ســوی عقاید ح ّقــه ،کارســاز بوده
اســت و از ایــن طریــق ،بســتر تحقــق وحــدت و گرایــش افــراد بــه اســام نــاب فراهــم گردیــد.

شــاید ایــن شــبهه مطــرح گــردد کــه توجــه مأمــون بــه موضــوع گفتگــو و تبــادل افــکار و

شــکلگیری مناظــرات دولتــی ،2زمینهســاز رواج گفتگــوی هدفمنـ ِد رو در رو در دوران حیــات

امامرضا(عليهالســام) بــوده اســت .اگرچــه ایــن مســئله در ایجــاد و گســترش آن بیتأثیــر
نبــوده اســت ،امــا امامرضا(عليهالســام) ایــن ســبک را بــا توجــه بــه اقتضائــات و ویژگیهــای

آن عصــر اختیــار نمــوده و تنهــا بــه شــهر مــرو و اجبــار لطیفانــه مأمــون اختصــاص نداشــته

اســت زیــرا حضــرت در مســیر حرکــت از مدینــه بــه مــرو نیــز گفتگــوی رودررو را اختیــار و بــه
پرس ـشهای گوناگونــی پاســخ میدادنــد .بهعنــوان نمونــه ،در ســال 201ق ،در نزدیکــی پــل

یــا روســتایی بــه نــام اربــق در نزدیکیهــای رامهرمــز ،شــخصی بــه نــام جعفربنمحمــد نوفلــی
خدمــت امــام میرســد و شــبهات واقفیــه مبنــی بــر زنــده بــودن امــام کاظم(عليهالســام) را

مطــرح میســازد و امــام دالیــل ر ّد ایــن ادعــا را عرضــه میکند(طبرســى1417 ،ق ،ج59: 2؛
حرعاملــى1425 ،ق ،ج385:4؛ ابنبابويــه1378 ،ق ،ج.)106: 1

از ســوی دیگــر مأمــون جلســات مناظــره و پرســش و پاســخ را بهمنظــور ســلب وجاهت علمی

و شــخصیتی امــام و بــه چالــش کشــیدن توانمنــدی علمــی ایشــان برگــزار میکــرده اســت؛

چنانکــه دعــوت از ســلیمان مــروزی بــرای شــرکت در مناظــره ،بهمنظــور محکومکــردن
امــام و شکســت علمــی ایشــان بــوده است(طبرســی1361 ، ،ج .)401:2ایــن در حالــی اســت

«ان اصحابنا بعضهم يقولون بالجبر و بعضهم يقولون باالستطاعة»
ّ .1
 .2به این معنا که مناظرات تحت حمایت حکومت برگزار میشده است.
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کــه حضــرت نیــز از انگیــزۀ مأمون در تشــکیل جلســات مناظــره آگاه بــوده اســت .از ایـنرو ،در

خطــاب بــه نوفلــی ،مأمــون را بــه جهت برخــورداری خویــش از توانمنــدی گفتگــوی هدفمند و
مناظــره بــا پیــروان ادیــان و فرقههــا بــر اســاس کتــب مقــدس آنــان ،در رســیدن بــه اهدافــش

نــاکام دانســت؛ موقفــی کــه در آن ،مأمــون ،نــادم بــر کار خویــش و آگاه بــر عــدم صالحیــت
خالفتــش خواهــد بود(ابــن بابویــه1398 ،ق 419:و  .)155-156بنابرایــن ،اگرچــه مأمــون بــه

قصــد ضربــه بــه شــخصیت علمــی و والیی حضــرت ،شــرایط گســتردۀ مناظــره را فراهــم نمود،

امــا امام(عليهالســام) بــر پایــۀ علــم و آگاهــی همهجانبــۀ خویــش و بــا بهره-منــدی از روش

گفتگــوی هدفمنــد ،توطئــه مأمــون را خنثــی کــرده و بــا گســترش نفــوذ خــود در میــان علمــا
و دانشــمندان ،بــه آگاهســازی و نشــر معــارف ح ّقــه پرداختــه اســت.

ای روشمند
 .3شرط تحقق گفتگوی مناظره ِ
هــر یــک از فرقههــا و مذاهــب تفکــرات و گرایشهــای خویــش را صحیــح میدانــد.

از ایــن رو ،زمینــۀ اختالفــات و منازعــات مذهبــی فراهــم میگــردد .را ِه برونرفــت از ایــن
چالــش ،تبییــن صحیــح ابعــاد مســئلۀ مــورد بحــث در گفتگــو و در قالــب مناظــره و الزمــۀ

آن آشــنایی کامــل و همهجانبــه بــا ادیــان و فــرق اســامی اســت زیــرا دانــش و آگاهــی از

ابزارهــای قدرتمنــد در تمــام عرصههــای اجتماعــی ،اقتصــادی ،نظامــی و سیاســی اســت .بــا

توجــه بــه ایــن مهــم ،گفتگــو و مناظــرۀ روشــمند و اصولــی ،زمانــی نتیجهبخــش خواهــد

بــود کــه اصــل احاطــۀ علمــی بــر ادیــان و مکاتــب و فرقههــای گوناگــون مطــرح باشــد.

مناظــرات مختلــف امامرضا(عليهالســام) گــواه ایــن مطلــب اســت .چنانکــه در ادامــه

شــاهد خواهیــم بــود ،حضــرت در مناظــرۀ خویــش بــا جاثلیــق مســیحی ،بــرای اثبــات نبــوت
رســول خاتم(صلیاهللعلیهوآلــه) و بشــارت آن در انجیــل ،از آیــات الهــی تــورات یــاد میکنــد

و در اثبــات یگانگــی خداونــد و ر ّد مقــام الوهیــت حضــرت مســیح ،از یســع و حزقیــل بهعنــوان
پیامبرانــی نــام میبــرد کــه اقدامهایــی مشــابه اعمــال عیســای نبــی انجــامدادنــد امــا از نظــر
مســیحیان مقــام الوهیــت ندارند(حرعاملــی ،همــان ،ج.)281:1
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یــا در مناظــرۀ حضــرت بــا رأسالجالــوت بــرای اثبــات نبــوت رســول اکرم(صلیاهللعلیهوآلــه)

عــاوه بــر گفتــار اشــعياي پیامبــر در تــورات ،از حیقــوق نــام میبــرد کــه گواهــی میدهــد
خداونــد از کــوه فــاران «بیــان» مــیآورد و آســمانها از تســبیح احمــد و امتــش پــر

میشود(مجلســی ،همــان ،ج .)308:10یــا در مناظــره بــا ســلیمان از متکلمــان مســلمان،

بــا توجــه بــه احاطــۀ کامــل وی بــر قــرآن کریــم ،بــا اســتناد بــه آیــات قــرآن ،مســئلۀ بــداء را
شــرح میدهد(عطــاردى قوچانــى ،همــان ،ج .)106:2همچنیــن در جریــان گفتگــو و مناظــره
بــا ابوقــره از مســلمانان اخبــاری ،بســیاری از ظواهــر قــرآن کریــم و روایــات را بــه شــیوۀ عقالیی

مــورد توجــه قــرار داده و بــه آنهــا پاســخ میدهد(کلینــی ،همــان ،ج96:1؛ طبرســی ،همــان:

ـی حضــرت بــر کلیــات علــوم
 .)406ایــن گفتگوهــا و مناظرههــای هدفمنــد از تســلط علمـ ِ
شــرایع و فرقههــای مطــرح حکایــت دارد .بــا توجــه بــه ایــن مهــم ،آشــنایی بــا روشهــای

گفتگــو و مناظرههــای حضــرت بــرای تبییــن حقایــق و رفــع اختالفهــا و نزاعهــای مذهبــی
مفیــد خواهــد بــود.

 .4شاخصههای گفتگوی هدفمند در ّ
حل منازعات مذهبی در آموزههای رضوی
بــا توجــه بــه تبییــن دوران حیــات امامرضا(عليهالســام) و الــزام در بهکارگیــری روش

گفتگــوی هدفمنــد و رودررو در قالــب مناظــره بــرای تفهیــم معــارف و جــذب حداکثــری

مخاطبــان ،توجــه بــه شــاخصههایی در جلســات گفتگــوی مناظــرهای ،اهمیــت دارد زیــرا توجه

تمســک بــدان ،در برقــراری گفتگــوی هدفمنـ ِد مفیــد کــه موجــب تصحیــح و روشنســازی
و ّ
افــکار و اعتقــادات جامعــۀ امــروزی اســت ،ثمربخــش خواهــد بــود.

از اینرو ،پرداختن به برخی شاخصهها در مناظرههای حضرت ضروری است:
 4-1مخاطبشناسی
شــناخت مخاطــب و موضــوع جــز ِء اصولــی اساســی در اجــرای یک مناظــرۀ مفیــد و تأثیرگذار
فصـلنامه علمی  -پژوهشی فرهنگ رضوی سال ششم ،شماره  ،21بهار 1397

روش شـناسی حلّ منازعـات مذهبی در آموزه های رضـوی

19

اســت .بــر ایــن اســاس ،در مناظرههــا اســتداللهای ارائهشــده زمانــی ســودمند خواهــد بــود

کــه مخاطــب بتوانــد مفاهیــم را بــه خوبــی درک کنــد .امــام رضا(عليهالســام) در راســتای
تبییــن حقایــق الهــی ،بــه ایــن نکتــۀ مهــم توجــه جــدی داشــته اســت.

 4-1-1استدالل بر اساس سطح فهم مخاطب
توجــه بــه ســطح فکــری و عقالنــی مخاطــب از اصــول مهــم در مناظــره اســت .اهمیــت ایــن

مســئله آنجــا نمایــان اســت کــه بدانیــم هــدف از گفتگــوی مناظــرهای ،وادارکــردن دیگــری بــه

تســلیم در برابــر مباحــث ارائهشــده و بیــان صــرفِ ایدههــا و اعتقادهــای فــردی و گروهــی
نیســت بلکــه در جهــت تبییــن حقایــق و نقــد اعتقادهای مخاطبــان و تحریــک قوۀ تع ّقــل آنان
انجــام گیــرد .الزمــۀ ایــن امــر ،بــا فــرض احاطــۀ کامــل بــر موضــوع از ســوی ارائهدهنــدۀ بحث،

ـد فهــم مخاطــب و اطمینــان
شناســایی اســتعدادهای فــردی و چگونگــی ارائــۀ مســائل در حـ ّ
از ادراک مباحــث اســت کــه در ســیرۀ علمــی و عملــی حضــرت ،فــراوان مــورد توجــه قــرار

گرفتــه اســت .بهعنــوان مثــال ،در مناظــرهای کــه حضــرت بــا عمــران صائبی بــا موضــوع اولین
موجــود و مخلــوق آن داشــته اســت ،حضــرت میفرمایــد« :سـ َ
ـأل ْ َت فَا ْف َهـ ِم ال ْ َج َواب»(حــال کــه
َ
ســؤال کــردی ،جــواب را نیــز درک نمــا)(طبرســی ،1361 ،همــان.)424 :

پــس از پاســخ بــه ســؤال ،از قابــل فهــم بــودن ایــن مطلــب پرســش میکنــد و میفرمایــد«:أَ

ـت يَــا ع ِْم َران»(یــا عمــران ،آیــا ایــن مطالــب را فهمیدی؟)(همــان .)425 :عمــران نیــز در
َف ِه ْمـ َ
پاســخ ،آن را قابــل فهــم میدانــد .قابــل توجــه اســت امــام بعــد از فهــم مطالــب بیانشــده و

آمادگــی عمــران بــرای دریافــت مطالــب عقلــی دیگــر ،بــه گفتگــو ادامــه میدهــد .همچنیــن

در پرســش موجودیــت خداونــد در شــیء یــا احاطــۀ شــیء بــر خداونــد ،قبــل از پاســخ ،ضمــن

پیچیدهبــودن ســؤال عمــران ،عقــای منصــف را از درک آن عاجــز نمیدانــد و میفرمایــد:
ـل مــا سـ َ
ـن أَغ َْمـ ِ
ـن فِي َم َســائ ِ ِله ِْم
ـض َمــا يَـ ِر ُد َع َلــى ال ْ َم ْخ ُلوقِيـ َ
ـأل ْ َت َع ْنـ ُه فَ ِإنَّـ ُه ِمـ ْ
ـر ُان فَا ْع ِقـ ْ َ َ
«يَــا ِع ْمـ َ
ـن فَ ْه ِمـ ِه أُولُــو ال ْ َع ْقــلِ ال ْ ُم ْن ِص ُفــون»
ـس يَ ْف َه ُمـ ُه ال ْ ُمتَ َقــا ِر ُب َع ْق ُلـ ُه ال ْ َعــا ِز ُب ِح ْل ُمـ ُه َو ال يَ ْع ِجـ ُز َعـ ْ
َو ل َ ْيـ َ
(ای عمــران ،خــوب درک کــن و بفهــم ،زیــرا پرســش تــو از پیچیدهتریــن مســائل مــردم اســت
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کــه کســانی کــه از عقــل و حلــم برخــوردار نیســتند ،آنرا نمــی فهمنــد و عقــای منصــف از
درک آن عاجــز نیســتند).

ایــن عبــارت ایــن حقیقــت را آشــکار میســازد کــه عمــران جهــت برخــورداری از روحیــۀ

انصــاف ،قابلیــت درک و فهــم چنیــن مســائلی را دارد .حضــرت بــه مباحــث ادامــه میدهنــد
تــا آنجــا کــه عمــران بــا توجــه بــه علــم الهــی و نحــوۀ ارائــۀ مطالــب و متناســب بــا فهــم

وی ،بــه اســام ایمــان م ـیآورد و از نزدیــکان و مدافعــان اســام نــاب در برابــر شــبههافکنان

میگردد(همــان) .توجیــه عقالنــی و منطقــی عمــران از ســوی امامرضا(عليهالســام) كار

بســيار بزرگــى بــود زيــرا او بزرگتريــن فيلســوف زمانــش بود(قرشــى ،1382،ج .)191 :1امــا
ایــن مهــم زمانــی تحقــق مییابــد کــه اســتداللها بــر اســاس ظرفیــت عقالنــی افــراد ارائــه
شــود؛ امــری کــه مــورد توجــه حضــرت بــوده و از آن در جــای مناســب بهــره بــرده اســت.

در غیــر ایــن صــورت ،رفــع مشــکالت فکــری و اعتقــادی مخاطــب و منازعــات ناشــی از آن

امکانپذیــر نخواهــد بــود.

 4-2موضوعشناسی
تشــخیص ســنخ موضــوع و چالــش مــورد بحــث و بیــان مــوارد متناســب بــا آن از امــوری
اســت کــه در حـ ّ
ـل مشــکالت و رفــع اختالفهــای فکــری و اعتقــادی کارگشــا خواهــد بــود.

امامرضا(عليهالســام) نیــز از شــاخصههایی بــرای تحقــق ایــن امــر بهــره بردهانــد کــه در
ادامــه بــه چنــد مــورد اشــاره میشــود:

 4-2-1بهرهگیری از تشبیه و تمثیل
از دیگــر عوامــل تأثیرگــذار بــر جهتدهــی گفتگــوی مناظــرهای و غلبــۀ نگــرش صحیــح بــر

افــکار انحرافــی ،شــناخت موضــوع و ارائــه آن بــر اســاس روش مــورد نیــاز خواهــد بــود .بهعنــوان
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نمونــه ،بــا توجــه بــه دشــواری فهــم مباحــث عقالنــی بــرای تبییــن اینگونــه موضوعــات،

بهرهگیــری از روش تمثیــل و تشــبیه بــرای نزدیککــردن اذهــان بــه حقایــق و واقعیتهــای

عالــم هســتی ،بســیار راهگشاســت .امامرضا(عليهالســام) نیــز در مناظــرات خویــش ،عــاوه بــر
شناســایی مخاطــب و محــک اســتعداد وی در فهــم مطالــب ،از تمثیــل و تشــبیه بــرای تفهیــم

بهتــر و دقیقتــر برخــی مســائل عقلــی بهــره میبردنــد .امام(عليهالســام) در احتجــاج بــا
عمــران صائبــی ،بــرای تفهیــم بهتــر و عمیقتــر مطلــب ،از ایــن روش اســتفاده کــرده اســت؛

آنــگاه کــه عمــران از امــام دربــارۀ خاموشــی خداونــد ،قبــل از آفرینــش موجــودات و یــا

جایگزینــی خداونــد در مخلوقــات و بالعکــس مخلوقــات در خداونــد ،ســؤال نمــود .حضــرت در
جــواب ســؤال اول ،ســکوت را زمانــی معقــول میدانــد کــه قبــل از آن ،نطقــی انجــام گرفتــه

باشــد و بــرای تفهیــم بیموردبــودن ســؤال و تبییــن آن ،ســکوت خداونــد را بــه ســکوت

چــراغ کــه ســخنی فاقــد وجاهــت عقلــی اســت ،تشــبیه نمــود .در جــواب ســؤال دوم ،از آینــه

و انعــکاس اجســام در آن بــرای بیــان واردنشــدن خداونــد در خلــق و بالعکــس ،بهــره بــرده
است(مجلســى ،بیتــا ،ج )312-313 :10یــا امام(عليهالســام) در جایــی دیگــر بــرای تبییــن
بهتــر جایــگاه امامــت در میــان امــت اســامی ،آن را بــه خورشــیدی تابــان کــه تأللــؤ نــورش

عالمگیــر اســت و نیــز بــه مــاه درخشــان ،نــوری فــروزان ،ســتارۀ راهنمــا ،ابــری پربــاران ،بارانــی

پربرکــت ،پــدری خیرخــواه و بــرادری مهربــان تشــبیه کــرده است(طبرســی ،همــان.)434 :

بنابرایــن ،حضــرت بــرای تحقــق هدایــت و روشــنگری معــارف دیــن ،از تشــبیه و تمثیــل

اســتمداد میجویــد تــا از ایــن طریــق ،بســتر فهــم حقایــق گســترده گــردد و زمینههــای

اختالفــات و منازعــات ناشــی از آن برطــرف گــردد.
 4-3استفاده از مشترکات

از دیگــر امــوری کــه میتــوان بــر اســاس آن ،اختالفهــا و نزاعهــای مذهبــی را ّ
حلوفصــل

کــرد ،بیــان مطالــب بــا توســل و اتــکا بــه اشــتراکهای مقبــول و رایج طرفین اســت؛ مســئلهای
کــه امامرضا(عليهالســام) در ابعــاد زبانــی و علمــی بــه آن توجــه کــرده اســت.
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 4-3-1سخنگفتن به زبان مخاطب
آشــنایی بــا زبــان مخاطــب و همزبانــی و ســخنگفتن بــه زبــان طــرف مقابــل ،بیانگــر یــک

وجــه شــباهت ظاهــری در مناظــره اســت کــه قلبهــا را بــرای پذیــرش مطالــب آمــده خواهــد
کــرد .امامرضا(علیهالســام) نیــز در جلســات مناظــره و گفتگــوی پیــروان ادیــان و فرقههــای

گوناگــون ،بــرای بهرهگیــری از ایــن عامــل مهــم ،بــه زبــان آنــان ســخن میفرمــود .بهعنــوان
ـی شناســایی امــام پرســیده
نمونــه ،ابیبصیــر نقــل میکنــد کــه از حضــرت دربــارۀ چگونگـ ِ

و حضــرت ســه مشــخصۀ امــام از جملــه ســخن نمــودن بــا هــر زبانــی را بیــان میکنــد .در

همــان حــال مــرد خراســانی وارد مجلــس میشــود کــه بــه زبــان عربــی شــروع بــه ســخن

گفتــن کــرده و حضــرت جوابــش را بــه زبــان فارســی داده اسـت(كلينى1429 ،ق ،ج285 :1؛
طبرىآملى(صغيــر)1413 ،ق337 :؛ طبرســى1417 ،ق ،ج.)22 :2

یــا در نقلــی ابیاســماعیل در گفتگــو بــا امامرضا(عليهالســام) بــه جهــت ندانســتن زبــان

عربــی ،بــا زبــان ســندی بــر حضرت ســام نمــود و حضــرت به زبــان ســندی بــه او جــواب داده و

بــا همیــن زبــان بــا او گفتگــو میکند(بحرانــى اصفهانــى ،بیتــا ،ج .)146:22البتــه ،حضــرت در

جریــان مباحثــات و مناظــرات ،بــه تســلط خویــش بــر تمــام زبانهــا اذعــان نمــوده و مخاطبــان

را در اختیــار زبانــی کــه بــا آن در برابــر حضــرت ســخن بگوینــد ،آزاد میگذارند(ابــن بابویــه
1378،ق ،ج156 :1؛ طبرســی ،1361 ،همــان416 :؛ حرعاملــى ،همان ،ج316:4؛ مجلســی ،همان،

ج .)74-75 :49اگرچــه ایــن موضــوع وجــه امتیــاز حضــرت بهعنــوان امــام اســت ،اما برخــورداری

هرچــه بیشــتر از ایــن امتیــاز ،نقشــی تعیینکننــده در اجرای مفیــد مناظــرات و برقــراری ارتباط
ســازنده و حـ ّ
ـل اختالفهــای مذهبــی خواهــد داشــت.

 4-4استدالل بر اساس مس ّلمات مخاطب
از دیگــر روشهــای مؤثــر در پذیــرش انتقادهــای فکــری و اعتقــادی ،اســتفاده از مسـلّمات و

اقرارهــای مخاطبــان در مناظرههاســت.
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امامرضا(عليهالســام) نیــز در اینگونــه گفتگوهــا بــا اســتفاده از مقبــوالت طــرف مقابــل،

راه فــرار را مســدود و ضمــن بطــان ادعــای طــرف مقابــل بــر اســاس مقبوالتشــان ،حقانیــت

اعتقــادات خویــش را اثبــات میکــرده اســت .ایــن روش از کارآمدتریــن روشهایــی اســت

کــه میتــوان بــر اســاس آن بســیاری از اختالفهــای مذهبــی و منازعــات ناشــی از آن را
ّ
حلوفصــل کــرد.

اگرچــه در غیــر اهــل کتــاب چــون زنادقــه ،امام(عليهالســام) بهواســطۀ برهانهــای عقلــی
مقبــول طرفیــن مناظــره کــه از مسـ ّلمات و مقبــوالت خواهــد بود(ابــن بابویــه1398 ،ق270:؛

ابــن شهرآشــوب مازندرانــی1399 ،ق ،ج104:1؛ حرعاملــی ،همــان ،ج )228:3به تبیین مســائل
میپــردازد ،دیگــر مناظــرات حضــرت بــا اهــل کتــاب ماننــد جاثلیــق و رأسالجالــوت از ایــن

ویژگــی بــه نحــو بــارز برخوردارنــد.

امامرضا(عليهالســام) بــا آگاهــی از انگیــزۀ مأمــون و دشــمنی وی از تــدارک جلســات

مناظــره ،بــا اهــل کتــاب بــا اســتناد بــه کتــاب مقــدس آنــان گفتگــو میکــرد و از ایــن

طریــق ،تاکتیــک خصمانــۀ مأمــون را خنثــی مینمــود و شایســتگی خویــش را بــه عنــوان
عالــم آلمحمد(صلیاهللعلیهوآلــه) در عرصــۀ علــم و خالفــت نمایــان میســاخت .حضــرت

در گفتگــو بــا نوفلــی فرمــود:

بــه نحــوی کــه هــر کــدام ادعــای خویــش را تــرک گویــد و بــه قــول مــن برگــردد .ایــن

موضعــی اســت کــه مأمــون میفهمد کــه خالفــت شایســته او نیســت(».حرعاملی ،همــان ،ج:4

316؛ طبرســی ،1361 ،همــان .)421 :امام(عليهالســام) بــه ایــن شــیوۀ مهــم در گفتگوهــای

مناظراتــی توجــه داشــته اســت؛ لــذا زمانــی کــه رأسالجالــوت در مناظــره بــا حضــرت ،تنهــا

جوابــی را پذیراســت کــه از تــورات یــا انجیــل یــا زبــور داود ،یــا صحــف ابراهیــم و موســی
باشــد ،امــام بــا اطمینــان و قاطعیــت ،ارائــۀ جــواب از کتــب آســمانی را بــه عنــوان شــرط

میپذیرد(طبرســی ،همــان).

دربــارۀ مناظــرۀ حضــرت بــا جاثلیــق ،مأمــون پــس از معرفــی امام(عليهالســام) بــه جاثلیــق

و رعایــت انصــاف از ســوی وی ،از او بــرای مناظــره بــا امــام دعــوت میکنــد .جاثلیــق در
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ـج َع َلــي ب ِ ِكتَـ ٍ َ
َ
ـاج َر ُج ـ ً
ـر ُه َو
ـن َك ْيـ َ
ا يَ ْحتَـ ُّ
ـف أُ َحـ ُّ
يرال ْ ُم ْؤ ِمنِيـ َ
َّ
ـاب أنَــا ُم ْن ِكـ ُ
پاســخ میگویــد« :يَــا أ ِم َ
ـن ب ِـ ِه؟»(ای امیرالمؤمنیــن! چگونــه بــا کســی بحــث کنــم کــه بــه کتابــی احتجــاج
ـي الأُو ِمـ ُ
نَبِـ ٍّ

میکنــد کــه مــن منکــر آنــم و بــه نبـیای کــه ایمــان بــه او نــدارم؟) .بعــد حضــرت فرمــود:
ـك ب ِ ِإنْ ِجي ِلـ َ َ
ـت َع َل ْيـ َ
ـر بِــ ِه؟»(ای نصرانــی! اگــر بــر اســاس
ـي فَــإ ِِن ْاحتَ َج ْجـ ُ
ـك أتُ ِقـ ُّ
«يَــا ن َ ْص َرانِـ ُّ

انجیلــت بــا تــو احتجــاج کنــم ،قبــول میکنی؟)(ابــن بابویــه1378،ق ،ج156:1؛ طبرســی،
همــان .)417:بنابرایــن امام(عليهالســام) در مناظــرات ،بــر اســاس مســ ّلمات و مقبــوالت
مخاطبــان ،بــه احتجــاج میپرداخــت .امــام در جــواب پرســش رأسالجالــوت از چگونگــی اثبات

نبــوت نبیاکرم(صلیاهللعلیهوآلــه) فرمودنــد کــه موســیبنعمران ،عیســیبن مریــم ،داود
خلیفــه خــدا در زمیــن ،بــه نبوتــش گواهــی دادهانــد .رأسالجالــوت خواســتار اثبــات گفتــۀ

موســیبنعمران شــد .حضــرت ضمــن یــادآوری ســفارش موســی بــه قــوم بنیاســرائیل
دربــارۀ بشــارت پیامبــری از بــرادران و لــزوم تصدیــق و اطاعــت از وی ،فرمــود« :فَ َهـ ْ
ـم
ـل تَ ْع َلـ ُ
َ
ـما ِع َ
ـرائ ِ َ
ـما ِع َ
ـرائ ِ َ
يل
ـت تَ ْعـر ُ
يل إ ِْن ُك ْنـ َ
يل ِمـ ْ
ـن إ ِْسـ َ
ـر ُول ْـ ِد إ ِْسـ َ
يل إ ِْخـ َ
ِف قَ َراب َـ َة إ ِْسـ َ
ـو ًة غ َْيـ َ
أ َّن لِبَنِــي إ ِْسـ َ
يم(عليهالســام)»(اگر قرابــت اســرائیل و اســماعیل و
الســبَ َ
ب الَّــ ِذي ب َ ْينَ ُه َمــا ِمـ ْ
َو َّ
ـن قِبَــلِ إِبْ َرا ِه َ
ارتبــاط آن دو از طــرف ابراهیــم را میدانــی ،آیــا میپذیــری کــه بنیاســرائیل برادرانــی غیــر
از فرزنــدان اســماعیل نداشــتند؟) .رأسالجالــوت در جــواب گفــت :نــه .حضــرت فرمــود« :آیــا از

نظــر شــما ایــن مطلــب صحیــح نیســت؟»

گفــت :بلــه صحیــح اســت(ابنبابویه ،همــان .)164 :لــذا حضــرت بــر اســاس مســلّمات و

مقبــوالت طــرف مقابــل درصــدد اثبــات مطالــب خویــش برمیآمدنــد و بــرای روش ـننمودن
ـتی انــکار از ســوی مخاطــب نســبت بــه حقیقتــی کــه برگرفتــه از مسـ ّلمات و
وقاحــت و زشـ ِ
قطعیــات وی اســت ،منکــر را شایســتۀ قتــل و نابــودی دانســته و از ایـنرو ،راه انــکار حقایــق

مقبــول و مســلم را مســدود نمــوده است(مجلســی ،همــان ،ج.)302 :10

البتــه بهرهمنــدی امام(عليهالســام) از مسـلّمات طــرف مقابــل بــرای تبییــن حقایــق و نیــز

ـی اینگونــه مســلمات نیســت .بهعنــوان
ضعــف نگــرش مخاطــب ،بــه معنــای تأییــد حتمـ ِ

نمونــه ،حضــرت بــرای اثبــات اصــل نبــودن انجیــل حاضــر ،از جاثلیــق میپرســد کــه در نهایت
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انجیــل گمشــده را نــزد چــه کســی یافتنــد و چــه کســی ایــن انجیــل را وضــع نمــود؟ جاثلیــق
اشــاره میکنــد کــه گمشــدن انجیــل تنهــا در یــک روز بــوده و ســپس یوح ّنــا و متــی آن را تــر

و تــازه یافتنــد .امام(عليهالســام) اطــاع وی را نســبت بــه قضیــۀ انجیــل و علمــای آن بســیار
صحــت ادعــای وی را منــوط بــر نبــو ِد اختــاف در انجیــل حاضــر مطــرح کــرد؛
کــم دانســت و ّ

در حالــی کــه بــه گفتــۀ امــام ،در همیــن انجیــل در دســترس ،اختــاف وجــود دارد کــه اگــر

همــان انجیــل نخســت بــود ،چنیــن اختالفــی در آن یافــت نمیش ـد( ابــن بابویــه1378 ،ق،
ج .)162 :1بنابرایــن ،امام(عليهالســام) بــا تکیــه بــر مسـلّمات طــرف مقابــل ،درصــدد تبییــن
نادرســتی افــکار و اعتقــادات ایشــان برمیآمــد و در ایــن مســیر از دایــرۀ انصــاف نیــز خــارج

نمیشــد.

 4-5استدالل با براهین عقلی
از دیگــر مــواردی کــه میتــوان در گفتگــوی رو در رو و بــدون واســطه بــرای تبییــن حقیقیــت

افــکار و اعتقــادات یکدیگــر بهــره بــرد ،براهیــن عقلــی اســت .امامرضا(عليهالســام) نیــز از
ایــن ابــزار خدش ـهناپذیر در مناظــرات خویــش بهــره میبردنــد .بــر ایــن اســاس ،در جــواب

فــرد دوگانهپرســتی کــه دلیــل یکتاپرســتی را از امــام پرســید ،میفرماینــد« :ســخن تــو کــه

جهــان دو صانــع دارد ،خــود دلیلــی بــر یکتایــی صانــع اســت؛ زیــرا تــو نمیتوانــی صانــع دوم را
ادعــا کنــی مگــر بعــد از اثبــات صانــع اول ،پــس صانــع اول مــورد اتفــاق همــگان و بیــش از آن،

مــورد اختــاف اســت(».ابن بابویــه1398 ،ق 270:و ابــن شهرآشــوب مازندرانــی1399 ،ق ،ج:1

 104و مجلســی ،همــان ،ج.)228 :3

یــا در مناظــره بــا جاثليــق دربــاره الوهیــت عیســای نبی(عليهالســام) حضــرت بــا پرســش

ـرینیافتن ایــن مقــام بــه پیامبــران دیگــری ماننــد یســع و حزقیــل کــه از
از چگونگــی تسـ ّ

ایــن ویژگــی برخوردارنــد ،بــرای ر ّد دلیــل الوهیــت مســیح پیامبــر ،بهــره میبرد(ابنبابویــه،
ق خدمــت
1378ق ،همــان .)159 :یــا در جایــی دیگــر ،آن هنــگام کــه نوفلــی در روى پــل اربـ 
حضــرت رســيد ،دربــارۀ اعتقــاد واقفیه(طبرســي1417 ،ق ،ج 59 :2و ابــن بابویــه1378 ،ق،
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ج )216 :2مبنــی بــر زندهبــودن امــام موســی کاظم(عليهالســام) ســؤال کــرد .حضــرت بعــد

از دروغ دانســتن آن ،عــدم حیــات امــام کاظم(عليهالســام) را اینگونــه اســتدالل مینمایــد

کــه در صــورت زندهبــودن ،دیگــر جایــی بــرای تقســیم امــوال و ازدواج همســران آن حضــرت
باقــی نمیماند(مجلســی ،همــان ،ج.)263:48

بنابرایــن ،امــام بــرای تحقــق هدایــت و روشــنگری افــکار و رفــع اختالفهــا و ایجــاد وحــدت

واقعــی ،از براهیــن و اســتداللهای عقالنــی بهــره میبــرده اســت.

قابــل توجــه اینکــه ،از یکســو امــام بــا ارائــۀ اصــل عقلــی ،بــه مخاطــب متذکــر میشــود

یکتایــی خداونــد کــه وجــه مشــترک همــگان چــه موحــد و چــه دوگانهپرســت اســت ،نیــاز
بــه دلیــل نــدارد بلکــه ثنویــت ادعــا شــده ،مــورد اختــاف اســت و اثبــات آن ،نیازمنــد دلیــل

خواهــد بــود کــه بایــد از جانــب مدعــی آورده شــود.

یــا در مباحثــه بــا جاثلیــق ،بــا یــک اصــل عقلــی ،دلیــل ارائهشــده را مــردود میدانــد و در

بیــان حقیقــت رحلــت امــام موســی کاظم(عليهالســام) از آثــار عقلــی توفــی مــدد میجویــد

کــه البتــه اگــر بــه جــای آن از تحکــم یــا ســخنان احساســاتی اســتفاده مینمــود ،نتیجهبخش

نمیبــود .از ســوی دیگــر ،بــا ارائــۀ ایــن برهــان و اصــول عقلــی ،را ِه هرگونه سفســطه را مســدود

و قــوۀ تعقــل و تفکــر را تحریــک میکنــد و بســتر الزم را بــرای تأمــل و تغییر نگــرش و پذیرش
اعتقــاد ح ّقــه فراهــم میســازد .از ایــن رو ،حضــرت بــا اتخــاذ ایــن شــاخص ،زمینــه و بســتر
الزم را بــرای هدایــت فکــری و در پــی آن رفــع منازعــات اعتقــادی ،فراهــم میکــرده اســت

زیــرا منازعــات مذهبــی بــر مبنــای حقدانســتن هــر گــروه نســبت بــه دیگــر گروههــا ،شــکل

میگیــرد .امامرضا(عليهالســام) ایــن امــر را بــا روشــنگری و تبییــن عقالنــی مباحــث ،نــه
توســل بــه زور یــا احساســات زودگــذر ،پیگیــری میکردنــد.

 4-6رعایت انصاف
از دیگــر اصولــی کــه در جلســات و گفتگوهــای مناظــرهای میتــوان در بســتر آن کــژی
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اندیش ـهها و اعتقــادات مخاطبــان را بــه آنــان گوشــزد کــرد ،رعایــت انصــاف اســت .انصــاف
قلــب را نــرم و زمینــۀ تغییــر نگــرش در دیگــران و وصــول بــه نتیجــه را ایجــاد خواهــد کــرد.

امــام رضا(عليهالســام) در گفتگوهــا و مناظرههــا بــه ایــن مهــم توجــه داشــت و اثبــات حقایق،
او را از انجــام آن غافــل نســاخت و بــر انجــام آن از ســوی دیگــران تأکیــد میفرمــود .بهعنــوان
مثــال ،حضــرت در مناظــره بــا عمــران صابئــی ،اذن ســؤال میدهــد امــا بــر رعایــت انصــاف و

پرهیــز از بیهودهگویــی عمــران مــورد تأکیــد دارد(مجلســی ،همــان ،ج )310 :10زیــرا حضــرت
ـی درک و فهــم مباحــث از ســوی اندیشــمندان
انصــاف و دوری از لجاجــت را از زمینههــای اصلـ ِ

میداند(طبرســی ،1361 ،همــان.)425 :

یــا در مناظــرۀ جاثلیــق بــا حضــرت کــه اولیــن ســؤال وی از امام(عليهالســام) پذیــرش
َ
يســى َو ِكتَاب ِـ ِه َو َمــا
نبــوت عیسی(عليهالســام) اســت ،حضــرت میفرمایــد« :أنَــا ُم ِقـ ٌّ
ـر بِنُبُـ َّو ِة ِع َ
َ
ُ
ـر بِنُبُـ َّو ِة ُم َح َّمـ ٍ
ـد ص َو
ـر ْت ب ِـ ِه ال ْ َح َوا ِريُّـ َ
ـم يُ ِقـ َّ
ـر ب ِـ ِه أ َّمتَـ ُه َو أقَـ َّ
ـر بِنُبُـ َّو ِة ُك ِّل ِع َ
يســى لَـ ْ
ـون َو َكافِـ ٌ
ب َ َّشـ َ
ـر ب ِـ ِه أُ َّمتَه »(مــن بــه نبــوت عیســی وکتابــش و آنچــه امتــش را بــدان بشــارت
ب ِ ِكتَاب ِـ ِه َو لَـ ْ
ـم يُبَشِّ ـ ْ
داده اســت و حواریــون مقــر بــه آن ،ایمــان دارم و بــه نبــوت هــر عیســایی کــه بــه نبــوت محمد
و کتابــش ایمــان نداشــته و امــت خویــش را بــه او بشــارت نــداده باشــد ،کافرم)(مجلســی،

همــان ،ج302 :10؛ ابنشهرآشــوب1379 ،ق ،ج .)352:4ایــن مســئله نشــان از ایــن حقیقــت
دارد کــه حضــرت بــر اســاس اصــل انصــاف ،بــه آن مقــدار از مطالــب درســت مخاطــب اذعــان

دارد و مطالــب نادرســت را رد میکنــد .البتــه ،مأمــون نیــز در مناظــرات بــه رعایــت انصــاف در

گفتگوهــا تأکیــد داشــت و بــه ســلیمان اجــازه داد کــه بــه شــرط خــوب گــوشدادن و رعایــت
انصــاف ،پرســش نماید(طبرســی ،همــان.)402:

بنابرایــن ،بــا توجــه بــه نقــش اساســی انصــاف در اعتــراف مخاطــب نســبت بــه کژیهــای

نگرشــی و افــکاری و پذیــرش حــق و رفــع نزاعهــای مذهبــی ،بهکارگیــری آن در منــش
رفتــاری و علمــی آن حضــرت نمــود فراوانــی در همــۀ مناظــرات داشــته اســت.
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 4-7تکریم ،احترام و شخصیتدهی
احتــرام و رعایــت ادب نســبت بــه طــرف مقابــل در بحثهــا بهخصــوص گفتگوهــای علمــی

ـن جلســات
و تخصصــی و خطــاب آن بــه صفــات نیکــو و شــخصیتدهی وی ،از اصــول بنیادیـ ِ
و گفتگوهــای مناظراتــی بــرای تفهیــم بهتــر اعتقــادات و افــکار خواهــد بــود .ایــن اصــل در

مناظــرات امامرضا(عليهالســام) نیــز فــروان قابــل مشــاهده اســت .حضــرت در مناظــرۀ

خویــش بــا عمــران صابــی ،هنگامــی کــه عمــران از جایگزینــی خــدا در مخلوقــات و برعکــس
ســؤال میکنــد ،امــام بــا ارائــۀ توضیحــات مختصــر دربــارۀ برتــری خداونــد از آنچــه عمــران
بیــان کــرده اســت ،بــه شــرح ایــن مســئله میپــردازد و میفرمایــد« :سـ ُ
ـأ َع ِّل ُم َ
ك َمــا تَ ْع ِرفُ ـ ُه
َ

ب ِ ِه»(بــهزودی رابطــۀ خــدا بــا مخلوقــات را کــه برایــت قابــل درک اســت ،بــه تــو آمــوزش

میدهم)(مجلســی ،همــان ،ج .)313:10ایــن بیــان حاکــی از ایــن حقیقــت اســت کــه تکریــم

و شــخصیتدهی مخاطــب ،مــورد اهتمــام حضــرت بــوده اســت زیــرا ایــن بیــان بــه نحــو

ضمنــی ،ایــن قابلیــت را در مخاطــب فراهــم میکنــد کــه بــرای درک و قبــول مطالــب آمادگــی

ـس اطمینــان بــه طــرف مقابــل در او ایجــاد گــردد؛
بیشــتری از خویــش نشــان دهــد و حـ ّ
چنانکــه عمــران صابــی نیــز در مباحثــۀ خویــش بــا حضــرت از عناویــن «ســید» و «مــوالی
مــن» اســتفاده کــرده اســت(ابنبابویه1378 ،ق ،ج.)169:1

حضــرت نهتنهــا خــود بلکــه دیگــران را نیــز بــه حفــظ تکریــم افــراد توصیــه میکردنــد،

چنانکــه در مناظــرۀ ســلیمان مــروزی بــا ایشــان ،ایــن موضــوع آشــکار میگــردد .هنگامــی

کــه ســلیمان دربــارۀ ارادۀ خداونــد دچــار تناقصگویــی شــده بــود ،مأمــون و اطرافیــان
ـم قَـ َ
ان»(ســخت
ـم ْارفُ ُقــوا ب ِ ُمتَ َك ِّل ـ ِم ُخ َر َاس َ
خندیدنــد .حضــرت نیــز خندیــد و فرمــود« :ثُـ َّ
ـال ل َ ُهـ ُ
نگیریــد بــر متکلــم خراسان)(طبرســی ،1361 ،همــان .)402:از ایـنرو ،امــام بــا وجــود تکــرار

مدعاهــای متناقــص ســلیمان ،همچنــان ایشــان را فــردی عالــم و متکلــم معرفــی میکنــد و

بحــث را ادامــه میدهــد تــا فضــای الزم بــرای ارائــۀ نظرهــا و تبییــن حقایــق و معــارف الهــی
فراهــم شــود.

البتــه تکریــم و احتــرام از ســوی امامرضا(عليهالســام) محــدود بــه جلســۀ مناظــره نبــوده
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اســت بلکــه بعــد از اتمــام جلســات و گفتگوهــا نیــز مخاطــب را مــورد اکــرام و احتــرام خویــش
قــرار میدادنــد .بــه عنــوان نمونــه ،عمــران صابــی را بعــد از اســامآوردن ،بــه منــزل خویــش

دعــوت نمودنــد و پــس از خوشــامدگویی بــه وی ،لبــاس و مرکــب و دههــزار دینــار بــه او

هدیــه دادنــد و تــا آنجــا وی را تکریــم کــرد کــه در ســمت چــپ خویــش نشانیدش(طبرســی،
همــان425:؛ قمــى ،1379 ،ج .)1704:3بنابرایــن ،تکریــم و احتــرام امام(عليهالســام) محــدود
بــه جلســات مناظــره و پرســش و پاســخ نبــوده بلکــه همــواره حضــرت در راســتای تبییــن
معــارف الهــی و هدایــت مخاطبــان بــه ســوی ســامت افــکار ،مخاطبــان را مــورد اکــرام قــرار

میدادنــد کــه بهنوبــۀ خــود اثــر روحــی و روانــی زیــادی در رفــع اختالفهــا و نزاعهــای
مذهبــی داشــت.

 4-8ارائۀ اصول کلی برای تبیین حقیقت
ارائــۀ اصــول کلــی و ثابــت در بیــان حقیقــت مســئله ،عــاوه بــر تبییــن و وضــوح حقیقــت،

راهگشــای بســیاری از شــبهات فکــری اســت؛ رونــدی کــه امامرضا(عليهالســام) در مناظــرات

خویــش بــه آن توجــه داشــته اســت .حضــرت در پاســخ بــه ســؤال از جبــر و تفویض ،همــگان را

تمســک بــه آن ،همــواره موجب تبییــن حقیقــت و ظفر
بــه فراگیــری اصلــی دعــوت نمــود کــه ّ
و غلبــۀ افــراد در مباحــث مربــوط بــه جبــر و تفویــض میشــود .حضــرت آن اصــل را اینگونــه

بیــان میکنــد« :خداونــد موجــودی اســت کــه بــا اجبــار بنــدگان نــه اطاعــت میشــود و

نــه نافرمانــی بنــدگان بــه معنــای غلبــه بــر اوســت و در عیــن حــال نیــز بنــدگان را بــه حــال
خویــش رهــا نکــرده اســت .بــر آنچــه بــه آنــان عطــا کــرده ،مالــک اســت و بــه آنچــه قــدرت
بخشــیده ،تواناست.

در صــورت تصمیــم مــردم بــه اطاعــت ،مانعشــان نخواهد شــد و در غیــر این صــورت ،میتواند

مانــع از انجــام آن شــود و در صــورت عــدم منــع ،خداونــد ایشــان را بــه معصیــت نینداختــه

است(».مجلســی ،همــان ،ج16:5؛ طبرســی ،همــان414:؛ ابنبابویــه ،همــان ،ج144:1؛

عطــاردى قوچانــى ،همــان ،ج36:1؛ شوشــترى،1409ق ،ج .)416:1بنابرایــن حضــرت عــاوه بر
سال ششم ،شماره  ،21بهار  1397فصـلنامه علمی  -پژوهشی فرهنگ رضوی

30
تبییــن مســئله ،بــا ارائــۀ راهــکار اصلــی دربــارۀ چگونگــی تمییــز حــق از باطــل ،از انحرافهــای

بیشــتر جلوگیــری نمــوده اســت بهنحــوی کــه در صــورت نبــو ِد امام(عليهالســام) نیــز بــا
برخــورداری از ایــن مــاک ،ادعــای ســره از ناســره تشــخیص داده شــود و زمینــۀ اختالفهــا و

نزاعهــای مذهبــی بــه جهــت حــق دانســتن هــر یــک از گروههــا نســبت بــه دیگــری ،منتفــی

گــردد.

 4-9ارتباط با مردم
ّ
حــل
امامرضا(عليهالســام) بــرای پاســخگویی بــه شــبهات و دغدغههــای فکــری و

ـی ناشــی از آن ،بــه حضــور اندیشــمندان در جلســات گفتگــو و مناظــره اکتفــا
منازعــات مذهبـ ِ

نفرمــود ،بلکــه بــرای روشــنگری و ارتقــای ســطح فکــری مســلمانان ،راه ســفر بــه کوفــه و بصره

را در پیــش گرفــت تــا از ایــن طریــق نیــز بتوانــد بســیاری از شــبهات فکــری و اختالفهــا و
نزاعهــای ناشــی از آن ّ
حلوفصــل شــود .حضــرت پــس از شــهادت امــام موسی(عليهالســام)
در دیــدار بــا محمدبنفضــل ،از ســفر خویــش بــه بصــره خبــر داد(مجلســی ،همــان ،ج:49

 )73و هنــگام ورود بــه آن شــهر ،بــا پیشــنهاد حضــرت جلسـهای بــا حضــور علمای مســیحی و
یهــودی چــون جاثلیــق و رأسالجالــوت و فــرق زیدیــه و معتزلــه برگــزار گردیــد .در ایــن گفتگو
و مناظــره ،حضــرت بــه ســؤالهای مطرحشــده پاســخ دادند(همــان .)73-79 :همچنیــن

هنــگام خــروج از بصــره ،از قصــد خویــش بــرای ســفر بــه کوفــه خبــر دادنــد و پــس از ورود،

دســتور دادنــد جلســۀ علمــی تشــکیل شــود و بــرای بهرهمنــدی مدعویــن از علــم خویــش ،بــه

پرسشوپاســخ بــا علمــا و صاحبنظــران پرداختند(همــان.)79 :

ایــن مســئله نشــان از آن دارد کــه از یکســو حضــرت بــرای تبییــن معــارف الهــی و رفــع

شــبههها ،اختالفهــا و نزاعهــای ناشــی از آن ،رنــج ســفر را تحمــل کردهانــد و از ســوی دیگــر،

ایــن مســئله نشــانگر تکریم و احتــرام بزرگان و اندیشــمندان از ســوی امام(عليهالســام) اســت

کــه امــام در بحــث اختالفهــا و نزاعهــای مذهبــی ،متوجــه بــزرگان و صاحبــان آن اندیشــه

اســت تــا بــا تبییــن حقایــق و پاســخ بــه شــبهههای ایــن گــروه بهواســطۀ تأثیرگــذاری آنهــا
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بــر پیــروان خودشــان ،اقدامــی بنیــادی در جهــت نشــر حقایــق و ایجــاد وحــدت کلمــه و رفــع
منازعــات مذهبــی انجــام گیرد.

نتیجهگیری
از آنچــه گفتــه شــد ایــن نتیجــه حاصــل میشــود کــه روش ّ
حلوفصــل منازعــات مذهبــی

را میتــوان در آموزههــای امامرضا(عليهالســام) بــه زیبایــی تمــام جســتجو کــرد؛ هنگامــی
کــه بــا وجــود کنتــرل حضــرت از ســوی خلیفــۀ عباســی و تعــدد فرقههــا در فضــای بــاز
فرهنگــی آن زمــان ،حضــرت بــا اســتفادۀ مناســب از گفتگوهــای مناظراتــی روشــمند ،بــه

روشــنگری نگرشهــا و تفهیــم درســت معــارف دیــن پرداختــه اســت .حضــرت در اینگونــه

گفتگوهــای خویــش توجــه شــایانی بــه اصــل مخاطبشناســی و موضوعشناســی داشــته و
در فراینــد گفتگوهــای مناظراتــی ،از اصــول مشــترک و مــورد قبــول طرفیــن بهخوبــی بهــره

میجستهاســت .برپایــی مناظــرات امامرضا(عليهالســام) بــر اســاس اصــل انصــاف و تکریــم

و شــخصیتدهی مخاطــب بــوده و بــرای القــای صحیــح معــارف دیــن ،از برهانهــای عقلــی
و قابــل قبــول همــگان اســتفاده میکــرده اســت .البتــه ،همــۀ ایــن جوانــب زمانــی بــرای

رفــع اختالفهــای مذهبــی و نزاعهــای ناشــی از آن ،کارســاز و کارآمــد خواهــد بــود کــه

آگاهــی کامــل بــر موضــوع مــورد بحــث و بــه همــان نســبت ،نقــاط ضعــف و مثبــت نگــرش

مخاطــب وجــود داشــته باشــد؛ امــری کــه در شــخصیت امامرضا(عليهالســام) وجــود داشــته

و بدینجهــت توانایــی آن حضــرت در اجــرای گفتگوهــای مناظراتــی مفیــد و ثمربخــش،
انکارناپذیــر اســت.
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