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چکیده
از شــیوههایتبییــن معــارف دینــی در مکتــب اهــل بیــت (علیهمالســام) در مواجهــه بــا مخالفــان،
مناظرههــاو احتجاجهایــی بــوده کــه از ســوی آنــان در طــول تاریــخ مدیریــت شــده اســت .در ایــن
بیــن ،بررســی ســیرۀ تعلیمــی ـ تربیتــی امــام رضــا (علیهالســام) در مناظــره بــا اصحــاب ادیــان و
مذاهــب مختلــف ،عــاوه بــر نشــاندادن جایــگاه علمــی امــام (علیهالســام) و شناســاندن ایشــان بــه
عنــوان یــک شــخصیت کامــل انســانی ،میتوانــد الگویــی بــرای تدویــن ســند چگونگــی یــک مناظــرۀ
صحیــح و اخالقمحــور و گامــی در راســتای تعلیموتربیــت انســانها در طــول تاریــخ باشــد .پژوهــش
حاضــر بــه روش توصيفــي ـ تحليلــي ،بهدنبــال پاســخ بــه ایــن پرســش اصلــی اســت کــه محورهــای
ـم ســیرۀ تعلیمــی ـ تربیتــی امــام رضــا (علیهالســام) در مناظــره بــا اصحــاب ادیــان و مذاهــب
مهـ ّ
کــدام مــوارد اســت؟ بــر اســاس یافتههــای پژوهــش ،هــدف آموزشــی ،تأکیــد بــر مبانــی اساســی
اســام ،اســتناد بــه متــون مقــدس و تســلط بــه زبانهــا و لهجههــای مختلــف ،جــدال احســن ،حفــظ
ـم ســیرۀ تعلیمــی ـ تربیتــی امــام
کرامــت انســان ،انصــاف و عدالــت در بحــث و ...از محورهــای مهـ ّ
(علیهالســام) در مناظــرات بــا اصحــاب ادیــان و مذاهــب مختلــف اســت.
کلیدواژهها :امام رضا (علیهالسالم) ،مناظره ،اصحاب ادیان ،مذاهب ،سیره تعلیمی ـ تربیتی.

 .1استادیارگروه معارف اسالمی دانشگاه قمv-naghipoor@qom.ac.ir :
 .2استادیارگروه علوم قرآن وحدیث دانشگاه آیت ا...العظمی بروجردی (نویسنده مسئول)Doctor_zahedi@yahoo.com :
 .3دانشجوی دکترای علوم قرآن وحدیث دانشکده اصول الدین قمy.fathi 94 @gmail.com :
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 .1طرح مسئله
نقــد و مناظــره در تاريــخ بشــر ســابقۀ ديرينـ ه دارد .تاريــخ اديــان توحيــدي نشــان ميدهــد

پيامبــران بــزرگ الهــي همــواره در موقعيتهــاي گوناگــون تبليغــي ،از ايــن ويژگــي عمومــي و
فطــري بشــر بهرههــاي فــراوان بردهانــد .گفتگوهــای حضــرت نــوح ،ابراهیــم ،شــعیب ،موســی

و عیســی (علیهمالســام) بــا کافــران و مخالفــان قــوم خــود ،در قرآن اشــاره شــده اســت( .ر.ک:

انعــام 52 /و 59؛ شــعرا 41/و 61؛ مریــم 61/و  65؛ طــه 61/و  .)41همچنیــن ،احتجاجهــاي
پيامبــر اكــرم (صلیاهللعلیهوآلــه) بــا مشــركان عــرب ،مســيحيان نجــران ،يهوديــان و منکــران
معــاد در بســياري از آيــات و منابــع حديثــي انعــکاس يافتــه اســت (طبرســی1350،ق.)22 :

دوران امــام رضــا (علیهالســام) یکی از شــاخصترین ادوار پیشــرفت فرهنگ و تمدن اســامی

اســت ،بهگون ـهای کــه بــه «عصــر طالیــی» معــروف شــده اســت (قرشــی ،بیتــا ،ج.)۱۸۱: ۲
ایــن برهــه در تاریــخ اســام بــا بــه اوج رســیدن فعالیــت ادیــان ،مذاهــب ،فرقههــای انحرافــی

ـیع اهمیــت ویــژهای دارد زیــرا از یکســو در
وگرایشهــای کالمــی مختلــف در جامعــۀ تشـ ّ

هــر گوشـهای از جامعــۀ اســامی گرایشــی کالمــی ظهــور و فعالیــت و مبــارزه بــا اســام اصیل
را شــروع میکــرد .از دیگــر ســو ،طبیعــت علمدوســتی اســام ســبب شــده بــود مــوازی بــا

پیشــرفتهای سیاســی و عقیدتــی در کشــورهای مختلــف جهــان ،علــوم و دانشهــای آن

کشــورها بــه محیــط جامعــۀ اســامی راه یابــد و کتابهــای علمــی دیگــران ـ از یونــان گرفتــه
تــا مصــر و از هنــد تــا ایــران و روم ـ بــه زبــان عربــی کــه زبــان جامعــۀ اســامی بــود ،ترجمــه
شــود .در ایــن ایــام بــود کــه در نتیجــۀ گشــایشهای بهوجودآمــده ،گفتمانهــای متفــاوت

یــا حتــی متضــاد موجــود در زیــر بســتر جامعــه ،ایــن امــکان راپیــدا کردنــد کــه کشــاکشهای

خویــش را علنــی کننــد (ابــن واضــح1375 ،ق ،ج.)442: 2

مناظرههــای امــام (علیهالســام) بــا اربــاب ادیــان و مذاهــب 1مختلــف در کتابهــای روایــی

و کالمــی آمــده اســت (ر.ک :ابــن بابویــه،1372،ج418-313: 1؛ مجلســی1403،ق ،ج299: 10؛
 .1منظــور از اصحــاب ادیــان و مذاهــب در ایــن پژوهــش بیشــتر افــرادی ماننــد :نماينــده يهودیــان (رأس الجالــوت) ،نماينــده
مســيحيان (جاثلیــق) ،نماينــده زردتشــتیان(هربذاکبر) ،عمــران صابئــی ،ســلیمان مــروزی ،ابوقــره ،علــی بــن محمــد بــن جهــم،
مامــون ،ابــن ســکیت و نماینــده زنادقــه ،و مادیگریــان و افــراد دیگرنــد کــه ناشــناس هســتند (قرشــی،1380،ج.)101-176 :1
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حرعاملــی1425 ،ق ،ج281: 1؛ طبرســی1403،ق ،ج .)415: 2ایــن مجموعه بخشــی از جلســات
مناظــرهای اســت کــه مأمــون پــس از ورود ایشــان بــه خراســان ترتیــب داده بــود .در اهــداف
مأمــون از برگــزاری ایــن جلســات اختالفنظــر وجــود دارد (ر.ک :مرتضــوی .)1374،ایــن

کمیــت و کیفیــت متفــاوت اســت .آنچــه از ایــن مناظرههــا در
مناظرههــا از حیــث موضــوعّ ،
جوامــع روایــی بــه یــادگار مانــده ،اغلــب شــامل رئــوس مطالب مطــرح شــده اســت و از جزئیات

جلســات ،اطــاع چندانــی در دســت نیســت (مــکارم شــیرازی )35: 1388 ،امــا همیــن مقــدار

در دســترس نیــز حــاوی ســخنانی نغــز و مطالبــی ژرف و دریایــی از معــارف تعلیمــی ـ تربیتــی
و گامــی در راســتای هدایتپذیــری انســانها در طــول تاریــخ اســت .گفتنــی اســت ،مباحثــی

چــون اثبــات توحيــد ،ذات و صفــات خــدا ،کیفیــت آفرینــش و ویژگیهــا و اقســام آفریــدگان،

نفــي تشــبيه ،نفــی تجســیم ،اثبــات نبــوت پيامبر(صلیاهللعلیهوآلــه) ،ویژگیهــای امــام و

ـم مناظرههــای امــام
نفــی الوهیــت حضــرت عیســی (علیهالســام) و تثلیــث ،از محورهــای مهـ ّ
رضــا (علیهالســام) بــا اصحــاب ادیــان و مذاهــب مختلــف اســت.

حفــظ بنيانهــاي اصيــل و باورهــاي عميــق تعلیمــی ـ تربیتــی يکــي از ويژگيهــای اساســی

اســت کــه در قــرآن و ســیره اهــل بيــت (علیهمالســام) بهويــژه مناظرههــای امــام رضــا

(علیهالســام) قابــل رديابــي اســت .امــام رضــا (علیهالســام) در تمــام مناظرههــای خــود بــه

دنبــال اهــداف تعلیمــی ـ تربیتــی و هدايــت افــراد بودنــد و هيـچگاه تخطئــه و تخريــب افــراد را
برنميتابيدنــد .حضــرت هيـچگاه خشــمگين نميشــد .حتــي اگــر ســخنان باطــل ميشــنيد،
بــا مبانــي طــرف مقابــل اســتدالل و انصــاف را رعایــت میکــرد .توجــه بــه بُعــد تعاليبخشــي
و تعلیــم و تع ّلــم از ويژگيهــاي ديگــر مناظرههــای امــام (علیهالســام) اســت بــه طــوري كــه
تالشهــاي ایشــان ســبب احيــاي دوبــارۀ اســام گرديــد (خاکپــور.)9 :1393،

فرضیــۀ پژوهــش ایــن اســت کــه امــام رضــا (علیهالســام) نمــاد اصولمحــوری ،خردگرایــی،

آزادیخواهــی ،رهاییبخشــی ،هدایــت و لطــف الهــی بــوده و شــیوۀ مناظــره و مجادلــه ایشــان

بــا مخالفــان نیــز تعلیم ـیـ تربیتــی و همخــوان و منطبــق بــا رهیافــت قــرآن کریــم اســت.

ایــن اســلوب مناظــرۀ ایشــان مبتنــی بــر قاعــده «جــدال احســن» (مبتنــی بــر اخــاق ،برهان،

حکمــت و موعظــۀ حســنه و بــه نیــت تعلیــم و تربیــت اســت و در تضــاد بــا «مــراء» (اســتوار بر
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لحــن تنــد ،تعصــب و بــا قصــد تخریــب و منکــوب کــردن) اســت.
دربــاره پیشــینۀ پژوهــش نیــز بایــد گفــت ،آثــار و تألیفــات قابــل توجهــی دربــارۀ ســیرۀ

زندگانــی امــام رضــا (علیهالســام) بهویــژه بُعــد مناظــرات ایشــان بــا مخالفــان عصــر رضــوی

بــه ثمــر رســیده اســت كــه بهلحــاظ روايــي و تاريخــي ،در كتابهــای مختلــف ذكــر شــده
اســت .از مهمتریــن آنهــا میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد :ابــن بابویــه 1404 ،ق91 :؛

طبرســي1350 ،ق411 :؛ مجلســي1403 ،ق313 :؛ عطــاردی .1379 ،برخــی مقــاالت نیــز
کــه بیشــترین ارتبــاط بــا موضــوع را دارنــد ،عبارتنــد از :لکزایــی و قاســم نــژاد115: 1391،؛

میرحســینی وکریمــی95-114: 1392 ،؛ میراحمــدی و رضاییپنــاه75-96: 1394،؛ خاکپــور و
دیگــران94-163 : 1394،؛ برنــدق1-30 :1396،؛ زرســازان64-94 :1394 ،؛ امینیفــر ،بیتــا،

1-24؛ خیــاط و دیگــران61-80 :1392،؛ مصالییپــور و ســلیمی87-114 :1392 ،؛ شــریفی
و دیگــران.149-176 :1396 ،

نکتــۀ حایــز اهمیــت ایــن اســت کــه هیــچ یــک از نوشــتهها بــا رویکــرد پژوهــش حاضــر

همســویی و همپوشــانی کامــل نــدارد .آنچــه از آثــار نوشــته شــده در ایــن بــاب بــر میآیــد،
نوع ـاً نقــل بــدون تحلیــل وقایــع اســت و کمتــر از تحلیــل رفتارهــا ســخن بــه میــان آمــده

اســت .برخــی دیگــر نیــز دربــارۀ ابعــاد دیگــر ســیرۀ رضــوی قلــم زدهانــد .بنابرایــن ،این جســتار
بــا مراجعــه بــه ســیرۀ رضــوی پــس از گــردآوری اطالعــات و دادههــا و اقتضــای موضــوع،
تجزیهوتحلیــل شــدو ســننی اســتخراج و عنوانــی بــرای آن انتخــاب گردیــد .ایــن پژوهــش

چنانکــه از عنوانــش پیداســت ،بــا یــک مطالعــۀ ژرفکاوانــه و بــا اســتقرای کامــل از تمــام

مناظرههــای امــام (علیهالســام) بــا اربــاب ادیــان و مذاهــب و تحلیــل همــۀ آثــار نوشتهشــده
در ایــن زمینــه در مقــام اســتخراج ســیرۀ تعلیمــی ـ تربیتــی امــام رضــا (علیهالســام)

ـم
درمناظــره بــا اصحــاب ادیــان و مذاهــب اســت و بایــد اذعــان کــرد کــه یکــی از اصــول مهـ ّ
ســیرۀ تعلیمــی -تربیتــی امــام (علیهالســام) درهمتنیدگــی مقولــۀ تعلیــم و تربیــت اســت.
ـی حاکــم بــر اخــاق و
مــراد از تعلیــم در ســیرۀ تعلیمــی ،آشــناکردن متربــی بــا قواعــد کلـ ِ

نیــز آشــناکردن او بــا رفتارهــای شایســتۀ اخالقــی اســت .بــه همیــن ســبب ،بیشــتر بــا بُعــد
شــناختی و فکــری متربّــی ســروکار دارد و مــراد از تربیــت ایجــاد و تقویــت عادتهــای رفتــاری
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مطلــوب در متربّــی اســت بهگونـهای کــه بتوانــد بــه آســانی در هــر شــرایطی و در هــر مــوردی

ـی متناســب بــا آن را انجــام دهــد و ایــن دو بــه وجهــی بســیار ظریــف بــا
رفتــار شایســتۀ اخالقـ ِ

هــم تنیدگــی و همپوشــانی دارنــد.

دربــارۀ نــوآوری پژوهــش نیــز بایــد متذکــر شــد ،با توجــه به ابعــاد وســیع و متنوع شــخصیت

امــام رضــا (علیهالســام) و نــوع و چگونگــی یــک ســیره ،میتوانــد نــکات ،ظرافتهــا ،اصــول و

قواعــد حاکــم بــر آن ســیره را کشــف کنــد و در موقعیتهــای دیگــر نیــز از آنهــا اســتفاده کــرد.

بســیاری از نــکات تعلیمــی ـ تربیتــی کــه بهصراحــت در ســخنان امــام (علیهالســام) بیــان

نشــده ،در ســیرۀ تعلیمــی ـ تربیتــی ایشــان نهفتــه اســت .پــس ایــن وظیفــۀ ســیرهپژوهان
اســت کــه آن نــکات را از عمــق ایــن ســیره بهدســت آورنــد .در ایــن راســتا ،شــاید بتــوان

اذعــان کــرد کــه هــدف ایــن پژوهــش کاوشــی در واکاوی ایــن حلقــۀ مفقــوده و مبتنــی بــر

علــوم تربیتــی و دانشــی در مناظــره بــا یــک گــروه مشــخص بــه نــام اربــاب ادیــان و مذاهب در
عصــر رضــوی بــوده و تاکنــون از ایــن منظــر ،بدیــع اســت.

 .2مفهومشناسی
 1-2سیره
«ســیر» گرفتــه شــده اســت و ســیر بهمعنــای حرکــت
«ســیره » بــر وزن «فِعلَــه» از مــاده َ

و راهرفتــن اســت( .ابنمنظــور1414،ق ،ج .)289 :4همچنیــن ســیره بهمعنــای روش ،ســنت،
هیئــت و حالــت نیــز آمــده اســت (زبیــدی1414،ق ،ج)556 :6

ســیره در اصطــاح دارای دو معناســت :یکــی بهمعنــای «چگونگــی و نــوع عمــل» اســت کــه

ایــن معنــا همــۀ رفتارهــای آدمــی را شــامل میشــود زیــرا هیــچ فعالیتــی بــدون حالــت خــاص

متعیــن انســان اســت ،از آن نظر
تحقــق نمییابــد .ایــن مفهــوم هــم شــامل رفتارهــای خــاص و ّ
تعینــی در ّ
کل رفتــار اوســت و هــم بــر ســیرۀ شــخص؛ یعنــی بــر هــر فعالیــت و
کــه کیفیــت و ّ
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عملکــردی کــه از او ســر زده اســت داللــت میکنــد ،چــه یکبــار اتفــاق بیفتــد و چــه مکــرر و

اخص
پیوســته باشــد .امــا معنــای اصطالحــی دیگــر ســیره «ســبک و قاعــده رفتار» اســت کــه ّ
از معنــای اول و مســتلزم تکــرار و ادامــۀ رفتــار از جانــب شــخص اســت تــا بتوان ســبک و قاعدۀ
حاکــم بــر آن را بهدســت آورد (حســینیزاده ،1386 ،ج.)10 :1

از آنجاکــه ایــن پژوهــش در راســتای تبییــن ســیرۀ تعلیمــی تربیتــی امــام رضا (علیهالســام)

اســت ،در پــی ارائــۀ نمونههایــی از شــیوهها و فنــون اجــرای هــر روش توســط آن حضــرت

اســت .بنابرایــن ،معنــای متناســب بــا ایــن مقصــود ،معنــای اصطالحــی اول ،یعنــی چگونگی و

نــوع عمــل خواهــد بــود .بنابرایــن ،مقصــود از «ســیره» در ایــن پژوهش ســبک و رفتارشناســی
اســت و در واقــع ،شــناخت اصــول ،معیارهــا و روشهایــی اســت کــه امــام رضــا (علیهالســام)
در رفتــار و کــردار خویــش دارد.
 2-2تعلیم و تربیت
«تعلیــم» مصــدر بــاب تفعیــل اســت كــه از مــادۀ (ع ـ ل ـ م) مشــتق شــده و در لغــت

بهمعنــای آموختــن اســت .راغــب اصفهانــی میگویــد« :تعلیــم بــه امــوری اختصــاص دارد
کــه بــا تکــرار و فراوانــی همــراه باشــد ،بهگونـهای کــه از آن ،اثــری در ذهــن متع ّلــم بهوجــود
آیــد ».برخــی نیــز در بیــان آن گفتهانــد« :تعلیــم ،آگاهکــردن نفــس بــرای تصــور معانــی اســت
و تع ّلــم آگاهشــدن نفــس بــر آن اســت( ».راغــب اصفهانــی1412،ق ،مــاده علــم؛ زبیــدی ،بیتا،
مــاده علــم).

«تربیــت» نیــز آنگونــه کــه راغــب اصفهانــی بیــان کــرده «اصــل آن از (ربــب) اســت کــه یک

حــرف آن بــرای تخفیــف در لفــظ بــه حــرف (ی) تبدیــل شــده اســت و بهمعنــای رشــددادن

تدریجــی اســت»( .راغــب اصفهانــی1412 ،ق .)340:

«ربــ َوه» میگوینــد زیــرا نســبت بــه ســطح زمیــن برآمدهتــر اســت.
عربزبانــان بــه تپــه َ

(ابــن فــارس1404 ،ق ،ج.)483 : ۲
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نف ـسزدن را «ربــو» میگوینــد زیــرا بههنــگام نفسکشــیدن ســینه برآمــده و نیــز «ربــا» را

بدیــن نــام نهادهانــد از آن روی کــه بــر مــال ،افــزوده میشــود( .همــان)

نکتــۀ مهــم در معنایــی کــه راغــب اصفهانــی در کتــاب خویــش آورده ،تدریجیبــودن تربیــت

اســت کــه امــری اســت قابــل توجــه و بســیار مهــم .حاصــل ســخن آن اســت کــه آنچــه در

معنــای ایــن ریشــه بتــوان بهعنــوان معنــای لغــوی آن بیــان کــرد ،همــان افــزودن و رشــد

اســت .بدينجهــت ،مىتــوان گفــت كــه تعليــم ،شــرط الزم تربيــت اســت.
استاد شهید مرتضی مطهری نیز تربیت را اینگونه تعریف میكند:

«تربیــت ،عبــارت اســت از پــرورشدادن؛ یعنــی اســتعدادهای درونــیای را كــه بالقــوه در یــك

شــیء موجــود اســت ،بــه فعلیــت درآوردن و پــروردن و لهــذا تربیــت فقــط در مــورد جاندارهــا،
یعنــی گیــاه و حیــوان و انســان صــادق اســت . ...از همیــن جــا معلــوم میشــود كــه تربیــت
بایــد تابــع و پیــرو فطــرت ،یعنــی تابــع و پیــرو طبیعــت و سرشــت شــیء باشــد( ».مطهــری،

56: 1383و.)57

بــا مقایســۀ آنچــه در مجمــوع دربــارۀ معنــای ریش ـهای لغــات تعلیموتربیــت گفتــه شــد،

روشــن میشــود کــه نهتنهــا تعلیــم وســیلهای بــرای تربیــت بهشــمار مـیرود ،بلکــه خــود از

مصداقهــای تربیــت اســت .البتــه ،بیــن تریبــت در مقــام عمــل ،و دانــش تربیــت ،فــرق اســت.
تربیــت در مقــام عمــل ،امــرى اســت كــه بــر فــرد یــا گروهــى از افــراد اعمــال مىشــود یــا فــرد

یــا گروهــى از افــراد آن را مىپذیرنــد؛ امــا دانــش تعلیموتربیــتیــك رشــتۀ علمــى اســت كــه

ت خــود
واقعیتهــا و موقعیتهــاى تربیتــى را تحقیــق و بررســى مىكنــد و امــروزه مشــروعی 

را در عرصــۀ علــوم بــه اثبــات رســانده اســت .بههمیــن دلیــل ،تعریفــی کــه در ایــن پژوهــش
از مقولــۀ تعلیموتربیــت مبنــای مباحــث قــرار گرفتــه ایــن اســت کــه اوالً تعلیموتربیــت
مجموع ـهای از اعمــال عمــدی و هدفــدار اســت کــه بــر اســاس برنام ـهای ســنجیده انجــام

میشــود تــا شــناختها ،باورهــا ،نگرشهــا و رفتارهــای مطلــوب را در متربّیــان پــرورش
دهــد .ثانیـاً ،محیــط تربیــت محــدود بــه مدرســه و دانشــگاه نیســت بلکــه هــر محیطــی کــه
چنیــن فراینــدی در آن رخ دهــد ،محیــط تعلیمــی ـ تربیتــی نامیــده میشــود .بنابرایــن ،هــر
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رفتــاری کــه از امــام (علیهالســام) در صحنــۀ مناظــرات رخ میدهــد گامــی اســت در راســتای

پــرورش شــناختها ،باورهــا و رفتارهــای مطلــوب دیگــران و هــدف نهایــی آن اســت کــه
شــخص آگاهانــه ارزشهــا را بپذیــرد و بــه آنهــا التــزام داشــته باشــد.
 3-2مناظره
مناظــره از ریشــه «نظــر» بهمعنــاي نظــردادن ،تأمــل و انديشــيدن و از بــاب ثالثــي مزیــد

(مفاعلــه) «نظــر» بهمعنــاي ايــن اســت كــه دو نفــر نظــر خــود را ارائــه دهنــد و يــك طــرف بــر
طــرف ديگــر غلبــه پيــدا كنــد .بنابرايــن ،تعريف مناظــره عبــارت اســت از اينكــه دو صاحبنظر

بــه اعتبــار اثبــات نظريــه خــود و ر ّد نظريــۀ رقيــب ،بهصــورت رســمي يــا غيررســمي ،مكتــوب
يــا شــفاهي بــه بحــث و نظــر بپردازنــد .در واقــع ،مناظــره يكــي از حرفههــاي مربــوط بــه حوزۀ
آمــوزش و پژوهــش اســت و زيرمجموعــۀ اخــاق مربــوط بــه دانــش قــرار ميگيــرد و رابطــۀ آن

بــا اخــاق نقــد عمــوم و خصــوص اســت .ولــي مجادلــه يــا جــدل يكــي از فنهــاي صناعــات
خمــس در علــم منطــق اســت كــه اســتداللكننده در نظــر دارد بــا اســتفاده از مشــهورات ،بــه

هرصــورت ممكــن مخاطــب خــود را مغلــوب كنــد (ابنســینا1404،ق.)22:
خواجه نصیرالدین طوسی نیز علم مناظره را اینگونه معرفی میکند:

«مناظــره میــان دو صاحــب رأی متقابــل اســت کــه هــر یــک متک ّفــل بیــان رأی خــود

اســت؛ بــه شــرط آنکــه هــر دو بُعــد از وضــوح ،مســاعدت حــق کننــد و غــرض دیگــری در
کار نباشــد( ».طوســی .)448: 1361،مناظــره در حقیقــت مرحلــ ۀ محــکزدن رأی و نظــر و

بهداوریگذاشــتن ســخن و دیــدگاه مــورد دفــاع اســت .از همیــن رهگــذر ،بایــد بــا کمــال دقت
بــه انجــام برســد و تمــام جوانــب ســخن ســنجیده و بیــان شــود .تجزیهوتحلیــل کلمههــا،

جملههــاو دقیقشــدن در تمامــی ابعــاد ســخن و التــزام عملــی بــر واژگان مــورد اســتفاده در
یــک مناظــره ،نشــانگر آن اســت کــه .1 :منطقــی کــه مناظــره بــر آن اســتوار اســت بــر پایــه

و اســاس درســتی بنیــان نهــاده شــده اســت .2 .مناظرهکننــده کســی اســت کــه بــه نظــر
خــود بــر جــان حقیقــت دســت یافتــه و در موضــع حــق و دفــاع عقالنــی از اندیشــۀ خــود
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ایســتاده اســت (پاشــاصالح .)7: 1317 ،بــا ایــن توضیــح ،بایــد گفــت مناظــره گفتمانــی بــرای
ایجــاد فهــم مشــترک و درک متقابــل همــراه بــا اثربخشــی متقابــل اســت .از ای ـنرو ،امــام

رضــا (علیهالســام) مناظــره را یکــی از روشهــای تعلیمــی ـ تربیتــی در موضوعــات پرچالــش

و درخــور توجــه و اهتمــام میدانســتند .بــا عنایــت بــه اینکــه محــور اصلــی مواجهــۀ امــام

رضــا (علیهالســام) بــا مخالفــان از اصحــاب ادیــان و مذاهــب مناظــره رودر رو بــوده اســت ،در

ایــن پژوهــش بــه بررســی ســیرۀ تعلیمــی ـ تربیتــی امــام (علیهالســام) در ایــن مناظرههــا

میپردازیــم.

 .3سیرۀ تعلیمی ـ تربیتی امام رضا (علیهالسالم)
در تعلیموتربیــت هــدف بهمعنــای وضــع نهایــی و مطلوبــی اســت کــه ســودمند تشــخیص

داده شــده و بــرای رســیدن بــه آن فعالیتهــای مناســب تعلیمــی ـ تربیتــی انجــام میگیــرد.

امــام رضــا (علیهالســام) بهعنــوان یگانــۀ دوران خویــش بــا بهتریــن شــیوه بــه مواجهــه بــا

اربــاب ادیــان و مذاهــب اســامی و غیراســامی پرداختــه و عــاوه بــر شناســایی اندیشـههای
دیگــران ،بــا رعایــت آداب گفتگــو ،انصــاف و عدالــت و بـهدور از هــر گونه تعصــب ،رعایت حقوق

عمومــی و ...آنهــا را بــه دیــن حــق دعــوت میکردنــد .امــام (علیهالســام) گامــی مؤثــر بــرای

رفــع اختالفهــا و آشکارســاختن نواقــص موجــود در ادیــان تحریفشــده و اثبــات حقانیــت
دیــن اســام برداشــته و بــه شــیوۀ مناظــره ،بــا رعایــت اصــل اخالقمــداریِ اجتماعــی و تحمــل

دیگــران ،درصــدد اقنــاع آنهــا برآمدنــد.

راهبردهــای انديشــهاي و رويّههــاي هدفمنــد امــام رضــا (علیهالســام) درمناظرههــا و

احتجاجهــا ،در راســتاي معرفتافزايــي دانشــمندان ســاير ادیــان و مذاهــب و هدايــت و تربیــت

مدنظــر قــراردادن سياسـ ِ
ـت هدايــت جامعــه و نيز روشــنگري و تســويۀ
آنــان بهســوي اســام بــا ّ
ـد حكومــت ظالمانــۀ عباســي اســت (آقــا ســيدمحمد قــاري-64: 1391 ،
افكارعمومــي بــر ضـ ّ

 .)65امــام (علیهالســام) بــرای جلــب مــردم بــه دیــن مبیــن اســام و اثبــات حقانیــت دیــن ،از
سال هفتم ،شماره  ،25بهـار  1398فصـلنامه علمی  -پژوهشی فرهنگ رضوی

191

192
روشهایــی اســتفاده میکردنــد کــه بــا اصــول و مبانــی دیــن مطابقــت کامــل داشــت .در واقع،

امــام بــا علــم بــه ایــن مســئله کــه همــان انــدازه کــه هــدف مقــدس اســت ،روشهای رســیدن
بــه آن هــدف هــم از تقدســی خــاص برخــوردار اســت ،در تعاملهــای خــود روشهایــی را بهکار

میگرفتنــد کــه هــم بــا ویژگیهــای فطــری و عاطفــی و طبیعــی مطابقــت و هــم مبنــای

عقیدتــی و تربیتــی خــاص خــود را داشــته باشــد.

آنچــه در ســیره و رفتارشناســی امــام (علیهالســام) در مناظــره بــا اصحــاب ادیــان و مذاهــب

مشــهود اســت ،پرهیــز امــام از حصرگرایــی در روش ،در راســتای تعلیموتربیــت افــراد اســت.

امــام مراتــب مختلفــی بــرای معرفــت قایلنــد کــه دســتیابی بــه هــر یــک بــا ابــزار و روش

ویــژهای ممکــن میگــردد .منطــق حاکــم بــر مناظرههــای امــام رضــا (علیهالســام) دارای
ـم آن پرداختــه میشــود.
طیــف وســیعی از ســیرۀ تعلیمــی ـ تربیتــی اســت کــه بــه مــوارد مهـ ّ
 1-3هدف آموزشی
هــدف از مناظــره ،همیشــه «بیــان برتــری خــود (یکطــرف) بــر دیگــری» نیســت .هــدف

اصلــی مناظرههــایرســمی ،رســیدن بــه حقیقــت یــک امــر اســت؛ ا ّمــا ایــن هــدف همیشــه
در مناظرههــالحــاظ نمیشــود .یکــی دیگــر از هدفهــای مناظــره آمــوزش اســت؛ آموزشــی

خــاص مناظــره ،در اذهــان مانــدگار اســت( .شــهیدثانی،
غیرمســتقیم کــه بهدلیــل شــیوۀ
ّ

 .)551-547 :1374ایــن مهــم در مناظــرۀ امــام (علیهالســام) بــا عمــران صابــی بهصــورت
کامــا ملمــوس تبییــن میشــود؛ آنجاکــه عمــران صابــی کــه از بزرگتریــن متکلمــان زمــان

ـی اثبــات وجــو ِد پــروردگار پرســش کــرد .دامنــۀ گفتگــو میــان امــام
خویــش بــود ،از چگونگـ ِ

(علیهالســام) و عمــران در ایــن بــاره بــه باریکتریــن و پیچیدهتریــن مســائل مربــوط کشــیده

میشــود .امــام (علیهالســام) بــا روشــی ســاده و جالــب و بــا اســتدالل ،بــه حقایــق روشــن

علمــی21 ،پرســش وی را در مســائل اعتقــادی پاســخ میدهــد .امــام (علیهالســام) وقتــی
بــه قســمتی از ســؤالهای او جــواب میدهــد ،از او میپرســد :ای عمــران ،آیــا فهمیــدی؟ و
وقتــی جــواب مثبــت را دریافــت میکنــد ،بــه جــواب ســؤال بعــدی میپرداخــت( .ر.ک :ابــن
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بابویــه،1372،ج341 :2؛ فضــل اهلل )205 -204: 1383،روشــی کــه معمــوالً غیرمتــداول اســت

ولــی ازآنجاکــه فلســفۀ اصلــی همــۀ مناظرههــای امــام (علیهالســام) تعلیموتربیــت افــراد
اســت ،شــاهد ایــن شــکل مناظــره از امــام (علیهالســام) هســتیم.
 2-3تأکید بر مبانی اساسی اسالم
امــام بهخصــوص در مناظــره بــا طرفهــاي درگيــر در بصــره كــه كانونــي بــراي فتنــۀ

مذهبــي و نــزاع ميــان مســلمانان بــا ديگــر اديــان شــده بــود ،ابتــدا بــا اســتناد بــه شــهادت

پيامبــران پيشــين ،بــر حقانيــت و بعثــت پيامبــر اســام (صلیاهللعلیهوآلــه) ،اصــل حقانيــت

اســام را در مقايســه بــا ديگــر اديــان بــه اثبــات رســاندند .همچنیــن ،بــا تأكيــد بــر تواناييهــا
و شايســتگيهاي خــود امــام كــه بعــد از حضــرت محمــد (صلیاهللعلیهوآلــه) كســي اســت

كــه برنامههــاي او را تــداوم بخشــد و زيبنــدۀ كســي اســت كــه بــا همــۀ امتهــا و پيــروان

مذاهــب گوناگــون بــا كتــاب خــو ِد آنهــا گفتگــو كنــد ،مســيحيان را بــا انجيــل ،يهوديــان را بــا

تــورات و مســلمانان را بــا قــرآن قانــع كنــد ،عالِــم بــه همــۀ زبانهــا باشــد و بــا هــر قومــي بــا
زبــان خودشــان ســخن گويــد و عــاوه بــر اينهــا باتقــوا و از هــر عيــب و نقصــي پــاك باشــد.

عدالتپيشــه ،باانصــاف ،حكيــم ،مهربان ،باگذشــت ،درســتكار و مدبر باشــد (مجلســي1403 ،ق:

80؛ مكارمشــيرازي .)94 :1388 ،جایــگاه خطیــر امامــت را تبییــن کــرده و دس ـتاندازیهای
اغیــار بــه ایــن منصــب الهــی را در طــول تاریــخ محکــوم میکنــد.

در يکــي از ايــن مناظرههــا ،مأمــون از امــام دربــارۀ شــأن و منزلــت امامــت پرســید و امــام در

پاســخ فرمودند:

«ا ِ َن اهللَ ع َز َ
ـروح ِمنــ ُه ُمقدســة مطهــرة ليســت بملــک لمتکــن مــع أحــد
وجــل قَــد أيّدنــا بِـ ٍ
ممــن مضــي إ ّ
ـددهم و توفّقهــم و هــو عمــود
ال مــع رســولاهلل (ص) و هــي مــع األئمــة منّــا تسـ ّ
مــن نــور بيننــا و بيــن اهلل عزوجــل»؛ (خداونــد عزوجــل مــا را بــا روح الهــي تأييــد کــرده؛ روح

پــاک و مطهــري کــه فرشــته نيســت و بــا گذشــتگان همراهــي نکــرده اســت ،مگــر بــا رســول
خــدا (صلیاهللعلیهوآلــه) .ايــن روح الهــي بــا امامــان از مــا اهــل بيــت اســت و آنــان را تأييــد
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ميکنــد و موفــق ميســازد و آن ســتوني از نــور اســت کــه بيــن مــا و خــداي متعــال قــرار

دارد) (ابــن بابویــه ،1390 ،ج .)201: 2بــا ذكــر ايــن توصيفهــا امــام بــر حقانيــت خــود و

جایــگاه امامــت در نــزد خــدا و اســام پرداختــه و هرگونــه غصــب ایــن جایــگاه خطیر را توســط

نــا اهــان نفــی و تخطئــه میکنــد.

 3-3استفاده از روش پرسش و پاسخ
«پرســش و پاســخ» از روشهايــي اســت كــه معصومــان (علیهمالســام) در آمــوزش احــكام

و معــارف دينــي از آن بهــره ميبردنــد .در آیاتــی از قــرآن کریــم هــم اشــاراتی بــه ایــن روش

شــده اســت (بقــره189/؛ نســاء127/؛ یونــس .)53/در ایــن شــیوه فــرد بــرای فــرار از قیــد تکبــر

انانیــت ،بهجــای اینکــه از طــرف خــود مطلبــی را بگویــد کــه ایــن فکــر تداعــی شــود کــه من
و ّ
میدانــم و شــما نمیدانیــد ،از شــیوۀ ســؤالکردن اســتفاده میکنــد کــه تداعیکننــدۀ ایــن

فکــر اســت کــه طــرف مقابــل هــم میدانــد .ایــن روش همــه جنبــۀ تعلیمــی دارد و هــم جنبۀ
تربیتــی .شــاید بتــوان گفــت ،یکــی از شــاخصترین مناظرههــای امــام رضــا (علیهالســام)

بــا اربــاب ادیــان و مذاهــب مختلــف در موضــوع توحیــد ،مناظــرهای اســت کــه شــیخ صــدوق

آن را بــا عنــوان «بــاب ذکــر مجلــس الرضــا مــع اهــل االدیــان و اصحــاب المقــاالت فــی
توحیــد عنــد المأمــون» آورده اســت .در ایــن مناظــرۀ مفصــل تقریبــاً همــۀ ســرفصلهای

بحــث بهصــورت پرســش و پاســخ مطــرح شــده اســت (.ر.ک :ابــن بابویــه1404 ،ق ،ج-156 :1

 .)154توضیــح آنکــه ،بــا توجــه بــه موقعیــت زمانــی امــام رضــا (علیهالســام) امــکان گفتگــو
و تعامــل حضــرت نســبت بــه ائمــۀ بعــد از ايشــان بيشــتر بــوده اســت .ابــن شهرآشــوب آورده
اســت« :هنگامــی کــه مــردم در امــر امامــت امــام رضــا (علیهالســام) اختــاف کردنــد ،از

مســائلی کــه از آن حضــرت ســؤال شــد و ایشــان پاســخ دادنــد  18هــزار مســئله جمـعآوری

شــد( ».ابــن شهرآشــوب ،بیتــا،ج .)350: 4پــر واضــح اســت ،بهرسميتشــناختن حــقّ ســؤال

بــراي مخاطــب ،از لــوازم آزادي فكــر و بيــان بهشــمار ميآيــد .حضــرت (علیهالســام) در
مناظــره بــا اربــاب ادیــان و مذاهــب مختلــف هــم در مــوارد متعــدد از روش ســؤالکردن

اســتفاده میکنــد کــه گویــی رویّــۀ ایشــان اســت .یکــی از مصداقهــای بــارز ایــن روش گفتــۀ
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ســیرۀ تعلیمی ـ تربیتی امام رضا (علیهالســام) در مناظره با اصحاب ادیان ومذاهب

جاثلیــق اســت کــه در پایــان بحــث و مناظــرهاش بــا امــام (علیهالســام) خاطرنشــان میکنــد:

مــن میخواهــم کــس دیگــری بــا شــما شــروع بــه بحــث کنــد .بــه حــقّ مســیح ســوگند کــه

نمیدانســتم در بیــن علمــای مســلمانان مثــل شــما پیــدا خواهــد شــد کــه هــر چــه ما ســؤال

کنیــم ،پاســخ دهــد (ابــن بابویــه1404 ،ق ،ج .)164: 1امــام (علیهالســام) رو بــه یهــودی کــرد

و فرمــود :شــما ســؤال میکنیــد یــا مــن ســؤال کنــم؟ در ایــن هنــگام ،یهــودی میگویــد :مــن
ســؤال میکنــم .ســپس اضافــه میکنــد کــه فقــط از تــورات ،انجیــل ،زبــور ،صحــف ابراهیــم
و موســی ســخن بگوییــم (همــان) .در یکــی دیگــر از مناظرههــابــه یکــی از یارانــش فرمــود:

«تمــام کســانی را کــه در جلســۀ محمدبــن فضــل حاضــر بودنــد و بقیــۀ شــیعیان مــا را دعــوت
کــن .جاثلیــق مســیحی و رأسالجالــوت یهــودی را نیــز فــرا بخــوان و از آنــان بخــواه کــه در

جلســه هــر چــه میخواهنــد از مــن بپرســند( ».مجلســی1376،ق،ج .)72 :49بههمیــن خاطــر،

میتــوان گفــت محورهــای طلــوع نهضــت فکــری و کالمــی و جانگرفتــن کنشهــای دینــی

ـاص امــام (علیهالســام) در ســاحت فکــر و اندیشــه اســت.
و اعتقــادی عصــر رضــوی ،التفــات خـ ّ
 4-3استناد به امور عقلی

تأکیــد بــر جایــگاه خطیــر عقــل و معرفــی آن بهعنــوان حجــت باطنــی از طــرف خــدا

بــرای انســانها (کلینــی 1365،ق ،ج )25 :1بیانگــر بلندمرتبهبــودن مقــام عقــل در منشــور
فکــری امــام رضــا (علیهالســام) اســت .عقلمحــوری امــام (علیهالســام) از کالم و ســیرۀ

احتجاجهــای علمــی ایشــان بهصــورت ملمــوس و قابــل توجــه اســتنباطپذیر اســت؛

بدینصــورت کــه مناظرههــای آن حضــرت بــر اســتداللهایی چــون برهــان ،خطابــه و جــدل
مبتنــی بــوده اســت .ســخن خــود امــام (علیهالســام) آنجــا کــه میفرمایــد:

« امــام دعوتکننــده بــه ســوی خداســت بــر اســاس حکمــت ،موعظــه حســنه و حجــت

بالغــه( ».ابــن بابویــه،1372،ج .)216 :1بــر ایــن اســاس ،امــام (علیهالســام) با مخاطبشناســی،
از ســه طریــق عقلــی (برهــان ،خطابــه و جــدال احســن) بــرای اثبــات حــق بهــره میبردنــد

(طباطبائــی،1382،ج.)74 :12
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آن حضــرت در بســیاری از گفتمانهــای خــود بــا زمینهســازیهای روانشــناختی و ذهنــی

در مخاطــب ،توانمنــدی وی را در ادراک عمیــق ،همهجانبــه و نظــامدار از موضوعهــای مــورد

بحــث افزایــش مـیداد و وی را هدایــت و تربیــت میکــرد .حتــی طــرف مقابــل را بهصراحــت
بــه تعقــل و بارورکــردن فکــرش دعــوت میکــرد .از جملــه ،حضــرت در مناظــره بــا عمــران
صابــی عقلیمســلک ،چندبــار او را بــه تعقــل و تعلّــم اشــارت دادنــد و در پاســخ بــه تمــام
ِ

پرســشهای او ،از دالیــل عقلــی اســتفاده کردنــد( .مجلســی ،1375،ج.)317-310: 10
خردپذیــری اســتداللهای امــام (علیهالســام) در مناظرههــا بــا اندیش ـههای مخالــف اربــاب

ادیــان و مذاهــب ،جــز ِء الگوهــای ویــژۀ منطقــی و عقالنــی امــام (علیهالســام) بــود کــه باعــث
ـیع میشــد .روایــات بســیاری
تسلیمشــدن مخالفــان و هدایتپذیــری آنــان بــه اســام و تشـ ّ

نیــز مبتنــی بــر اعتــراف و اذعــان بــه تعق ـلورزی حضــرت توســط دانشــمندان ،دوســتان و
مخالفــان ایشــان وجــود دارد .بهعنــوان نمونــه ،بــه اعتــراف مأمــون مبنــی بــر اینکــه امــام
(علیهالســام) داناتریــن و عابدتریــن مــردم روی زمیــن اســت ،میتــوان اشــاره کــرد (فضـلاهلل،

 .)40 :1366امــام (علیهالســام) در پاســخ مأمــون کــه اصــرار بــر قبــول خالفــت داشــت ،بــا

ارائــۀ دلیــل عقلــی اثبــات فرمودنــد کــه خالفــت حــقّ مأمــون نیســت کــه بخواهــد آن را واگذار
کنــد .در همیــن راســتا میفرمایــد« :اگــر ایــن خالفــت حــقّ توســت و خداونــد آن را بــرای

تــو مقــرر کــرده اســت ،جایــز نیســت خــود را از آن خلــع کنــی و لباســی را کــه خداونــد بــر

تــو پوشــانده از خــود دور کنــی و بــر دیگــری بپوشــانی و چنانچــه خالفــت حــق تــو نیســت،

حــق نــداری آن را بــه دیگــری واگــذار کنــی( ».ابــن بابویــه،1382،ج .)132 :2بــه همیــن دلیــل

اســت کــه قمســت عمــدهای از روایــات آن امــام (علیهالســام) بــه مباحــث عقلــی و کالمــی
و مجــادالت کالمــی آن هــم در شــکل پرسشوپاســخ و گاه مناظــره قالببنــدی میشــود و

عقلگرایــی و خــردورزی صبغــۀ عــا ّم روایــات ایشــان اســت (بــرای گونهشناســی روایــات ائمــه
(علیهمالســام) و مقایســه آنهــا بــا یکدیگــر ،ر.ک :عطــاردی1406 ،ق) .ایــن ســیر در روایــات

دیگــر امامــان معصــوم (علیهمالســام) بــه ایــن وضــوح دیــده نمیشــود (جعفریــان1391،

 .)450:در همیــن راســتا مــی تــوان بــه اثــری از آیــتاهلل جــوادی آملــی اشــاره کــرد کــه

گروهــی از احادیــث اعتقــادی بــا مضامیــن فلســفی از امــام رضــا (علیهالســام) را در مجموعــۀ
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ســیرۀ تعلیمی ـ تربیتی امام رضا (علیهالســام) در مناظره با اصحاب ادیان ومذاهب

مســتقلی بــه نــام «علیبنموسـیالرضا و الفلســفۀ االلهیــۀ» در تألیفــی هماهنــگ و بــا تبیینــی

منســجم ،جمـعآوری کــرده اســت (ر.ک :جــوادی آملــی.)1374 ،
 5-3استفاده از الگوی حکمت

«حکمــت» بهمعنــای رســیدن بــه حــق توســط علــم و عقــل اســت (راغــب اصفهانــی1412 ،

ق )249 :و بــه حجــت و منطقــى اطــاق میشــود کــه حــق را نتیجــه دهــد بهگون ـهای کــه

هیــچ شــک و ابهامــى در آن باقــی نمانــد (طباطبایــی ،1374،ج.)371: 12

آن حضــرت در بســیاری از گفتمانهــای خــود بــا زمینهســازیهای روانشــناختی و ذهنــی

در مخاطــب ،توانمنــدی وی را در ادراک عمیــق ،همهجانبــه و نظامــدار از موضوعهــای مــورد

بحــث بــاال میبــرد و وی را هدایــت و تربیــت میکــرد .حتــی طــرف مقابــل رابهصراحــت
بــه تعقــل و بارورکــردن فکــرش دعــوت میکــرد .از جملــه ،حضــرت در مناظــره بــا عمــران
صابــی چنــد بــار او را بــه تعقــل و تعلّــم اشــارت دادنــد( .مجلســی،1375،ج.)317-310 :10
منظــور امــام ایــن بــود کــه او بــا افزایــش تعقــل ،توانمنــدی خــود را در درک حقایــق ارتقــا

ـدی بــه تشــخیص برســد کــه فکــرش تســلیم حقایــق شــود .تبیینــی دیگــری از
دهــد و بــه حـ ّ

معنــای حکمــت در معــارف اســامی ایــن اســت کــه حکمــت بــه مفهــوم معــارف حقــی اســت

کــه منطقــی و روش ـنبودن آن در حــدی اســت کــه خودبهخــود ،امــور باطــل و متعــارض بــا

آن را ابطــال میکنــد؛ ماننــد آیاتــی کــه تعلیــم و آمــوزش حکمــت را دربرمیگیــرد (جمعــه/

آیــه .)2ایــن مفهــوم  13بــار در قــرآن کریــم بــه کار رفتــه اســت (همــان ،1375 ،ج)310: 10
امــام رضــا (علیهالســام) در بهکارگیــری ایــن شــیوۀ حکمتــی ،در گفتمانهــای خــود دربــارۀ

هــر موضوعــی بــه تبییــن معیارهــای کلــی ،عقالنــی و اصــول موضوعــه میپرداخــت (جعفــری،

 )572:،1365و مباحــث را بهگونـهای منطقــی تنظیــم میکــرد کــه هرگونــه ابهامــی را برطــرف
میســاخت و طــرف مقابــل را بــه حقیقــت رهنمــون میشــد (همــان1403،ق ،ج-310 :10

 )311و بــا پرسشوپاســخهای مکــرر و کشــف مغالطــات کالم و عقایــد مناظرهکننــده و
ـی موضــوع مــورد بحــث بــر امــور باطلــی کــه وی بــه آن عقیــده
روشنســازی معــارف حقیقـ ِ

سال هفتم ،شماره  ،25بهـار  1398فصـلنامه علمی  -پژوهشی فرهنگ رضوی

197

198
داشــت ،مهــر ابطــال م ـیزد (همــان ،ج .)333 :2بــرای نمونــه ،امــام رضــا (علیهالســام) ایــن

اســتدالل اصحــاب ادیــان بــه پیامبــری پیامبرشــان را مبنــی بر اینکــه معجزاتــی انجــام دادهاند

کــه دیگــران انجــام ندادهانــد ،بــا دلیــل عقــل رد میکننــد چنانکــه ایــن اســتدالل هــم
در مقابــل یهودیــان و هــم مســیحیان و هــم زردشــتیان اســتفاده میشــود .بــرای نمونــه ،در

مجلســی کــه اصحــاب ادیــان حاضــر بودنــد ،امــام از موبــد ،بــزرگ زردشــتیان ،علــت ایمــان

آوردن آنــان بــه نبــوت زردشــت را میپرســند و بــا جــواب موبــد مبنــی بــر اینکــه علــت
ایمانآوردنشــان بــه زردشــت ،آوردن معجزاتــی بــرای آنــان اســت کــه کســی قبــل از او نیــاورده

بــا اینکــه ندیدهانــد امــا اخبــار از گذشــتگان بــه آنــان رســیده که بــرای ایشــان چیــزی را حالل
کــرده کــه دیگــری نکــرده اســت .بههمیــن جهــت ،پیــرو او شــدهاند .در ایــن هنــگام ،امــام

(علیهالســام) از او میپرســد :مگــر شــما از راه اخبــار پیــر ِو او نشــدهاید؟ کــه بــا جــواب مثبــت
موبــد مواجــه میشــود .بالفاصلــه امــام میفرمایــد :همینطــور ســایر امتهــای گذشــته

بهدلیــل اخبــاری کــه از پیامبــران بــه آنهــا رســیده و آنچــه موســی و عیســی (علیهماالســام)
و محمــد (صلیاهللعلیهوآلــه) انجــام دادهانــد ،ایمــان آوردهانــد .شــما چــه دلیــل داریــد کــه بــه
آنهــا ایمــان نمیآوریــد؟ همانطــور کــه از طریــق اخبــار متواتــری کــه شــاهد اســت زردشــت

چیــزی آورده کــه دیگــری نیــاورده ،بــه او ایمــان آوردهایــد؟ بــا ایــن الگــوی حکمتــی ،امــام
(علیهالســام) موبــد زردشــتی را اقنــاع و مجــاب میکنــد (همــان.)303 :
 6-3استناد به متون مقدس و زبان اقوام و ملل گوناگون
کارکــرد بهرهبــرداری از وحــی بــر ایــن پایــۀ فکــری اســتوار اســت کــه وحــی اطالعاتــی را در

اختیــار انســان قــرار میدهــد کــه بــا عقــل و تجربــه قابــل دســتیابی و رصــد نباشــد .یکــی از
دالیــل اصلــی بعثــت انبیــا ،ضعــف عقــل در درک مصالــح و مفاســد اجتماعــی انســان اســت.

در همیــن راســتا بعثــت رســوالن الهــی در کنــار انــذار ،تبشــیر و اتمــام حجــت بــر خلــق،

بصیرتزایــی انســانها در طــول تاریــخ بــوده اســت (جــوادی آملــی .)141 :1381 ،ایــن عرصــه
نهتنهــا بــرای قــرآن قابــل اثبــات اســت بلکــه بــرای دیگــر کتابهــای آســمانی هــم جــاری
و دائرمــدار اســت .امــام خــود بــه ایــن مهــم اذعــان داشــتهاند .امــام رضــا (علیهالســام) در
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ســیرۀ تعلیمی ـ تربیتی امام رضا (علیهالســام) در مناظره با اصحاب ادیان ومذاهب

مناظــره بــا پیــروان مکاتــب دیگــر ماننــد یهــود و مســیحیت ،از کتابهــا ،شــواهد و بیانــات

موجــود در کتابهــای آســمانی آنــان اســتفاده کردنــد تــا مــورد قبــول ایشــان قــرار گیــرد .بــر
اســاس احادیــث (کلینــی ،1365،ج )201: 1و آموزههــای کالمــی شــیعه (عاملــی ،بیتــا142:؛

ابــن بابویــه )98: 1361،امــام بایــد داناتریــن و فاضلتریــن فــرد جامعــۀ اســامی باشــد تــا
ـی مربــوط
بتوانــد بــه آســانی از عهــدۀ پاســخگویی بــه همــۀ پرس ـشها و چالشهــای علمـ ِ
بــه اســام و جامعــۀ اســامی برآیــد .بــر اســاس ایــن دیــدگاه ،امــام حجــت خــدا بــر مــردم
اســت و بایــد از هــر دانشــی کــه بــرای هدایــت مــردم الزم اســت ،برخــوردار باشــد .بــر اســاس

احادیــث و آموزههــای یادشده،گســترۀ علــم و دانــش امــام افــزون بــر قــرآن و ســنت (عاملــی،

بیتــا ،)144:حوزههــای دیگــری از جملــه کتابهــای مقدســی چــون تــورات ،انجیــل و زبــور
(کلینــی،1365 ،ج )227: 1و زبــان اقــوام و ملــل گوناگــون (مجلســی1403،ق ،ج )301: 10را

نیــز در برمیگیــرد .امــام (علیهالســام) از راههایــی چــون الهــام و ماننــد آن ،از محتــوای اصلــی
و تحریفنشــدۀ ایــن کتابهــا و از تاریــخ و تحــوالت آن باخبــر بــود و در مناظــره بــا اهــل

کتــاب ،بدانهــا اســتناد میجســته اســت.

در جلســهای ،مأمــون از جاثلیــق میخواهــد بــا امــام (علیهالســام) مناظــره کنــد .وی در

پاســخ اذعــان میکنــد :چگونــه بــا شــخصی بحــث کنــم کــه بــه کتابــی اســتدالل میکنــد

کــه مــن منکــر آن هســتم و بــه پیامبــری کــه ایمــان بــه نبــوت او نــدارم؟ در ایــن هنــگام ،امام
پاســخ میدهنــد« :اگــر بــه انجیــل خــودت اســتدالل کنــم ،اقــرار میکنــی؟» و بــا جــواب

مثبــت جاثلیــق مواجــه میشــود کــه :مگــر میتوانــم گفتــۀ انجیــل را نپذیــرم؟ بــه خــدا قســم،
اقــرار میکنــم گرچــه خــاف میلــم باشــد (مجلســی1403،ق ،ج .)293 : 2از ایـنرو ،امــام رضــا

(علیهالســام) بارهــا در خــال مناظــرات بــه تــورات ،انجیــل و زبــور اســتناد و بخشهایــی از
ایــن کتابهــا را قرائــت فرمودنــد.

امــام در مناظــره بــا علمــای مذاهــب بــا زبــان خــود آنهــا گفتگــو میکردنــد .بــرای مثــال،

ـندی
جاثلیــق بــه امــام عــرض کــرد :ای پســر رســول خــدا (صلیاهللعلیهوآلــه) اینجــا مــردی سـ ّ
ـندی اســت .پــس او را حاضــر کردنــد
اســت و او نصرانــی اســت و اهــل احتجــاج و کالم بــه سـ ّ
ـندی ســخن گفــت .ســپس امــام دالیــل خــود را بیــان نمــود و از چیــزی
و امــام بــا او بــه سـ ّ
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ـندی گفــت :ثبطــی،
ـندی نقــل میکــرد .پــس همگــی شــنیدیم کــه سـ ّ
بــه چیــز دیگــر بــه سـ ّ

ـندی بــه توحیــد و یکتایــی خداونــد اقــرار
ثبطــی ،ثبطلــه .پــس امــام فرمــود :بــه تحقیــق سـ ّ
کــرد و بحــث را آنقــدر ادامــه دادنــد تــا ســندی گفــت« :اشــهد ان ال الــه اال اهلل و ان محمــد
رســول اهلل» .همچنیــن ،در گفتگویــی کــه بــا فــرد رومــی داشــتند ،بــه زبــان وی بــا هــم

ســخن گفتنــد (بحرانــی اصفهانــی1430،ق ،ج .)141-139: 22همچنیــن امــام (علیهالســام)

بــه نوفلــی وعــده داد کــه بــا اهــل تــورات بــا توراتشــان ،بــا اهــل انجیــل بــا انجیلشــان ،بــا اهــل
زبــور بــا زبورشــان ،بــا صابئیــن بــه عبــری ،و بــا زردشــتیان بــه فارســی و با رومیــان بــه رومی و

بــا هــر عالمــی از هــر فرقــه بــه زبان خودشــان بحــث کنــد و پیــروز شــود (همــان.)301-229 :
 7-3میدان دادن به طرف مقابل

تحمــل اختــاف نظرهــا و ســلیقهها و دوریجســتن از اهانــت بــه اعتقــادات دیگــران و

میــداندادن بــه طــرف مقابــل ،یکــی از مؤلفههای ســیرۀ تعلیمــی ـ تربیتــی امام (علیهالســام)
در مناظرههاســت کــه بــر مبنــای تنــوع درک و اســتعدادهای بشــری و نیــز تنــوع ســطوح و

الیههــای معرفــت اســتوار اســت .ایشــان بــا پذیــرش تفاوتهــای فکــری و اختــاف ســلیقهها

و طبایــع انســانی و وجــود الیههــای مختلــف معنایــی در معــارف بشــری و آموزههــای دینــی،
آثــار و لــوازم طبیعــی و معقــول آن را نیــز بــه رســمیت میشــناختند و بــر آن بودنــد تــا در

مناظرههــای خویــش ،بــا جهتدهــی صحیــح ایــن اختالفهــا بــه مشــترکات دینــی بپردازنــد

و بــا گشــودن بــاب اجتهــاد بــر پایــۀ معیارهایــی چــون قــرآن و ســنت صحیــح و تعقــل ،زمینــه
را بــرای ظهــور بیشــتر آزادی و رشــد اندیش ـهها فراهــم کننــد .چنانکــه در خــال مناظــره

بــا اصحــاب ادیــان نهتنهــا بــه ســخنان آنــان بــه دقــت گــوش فــرا میدادنــد ،بلکــه بــه آنــان

اطمینــان قلبــی میدادنــد کــه در برابــر بیــان عقایــد خــود امنیــت جانــی آنــان از طــرف امــام

حفــظ خواهــد شــد( .ابــن بابویــه1404 ،ق ،ج .)624: 2امــام رضــا (علیهالســام) نيــز در مــوارد

مخيرگذاشــتن طــرف مقابــل در شــروع پرســش
متعــدد از ايــن شــيوه اســتفاده كــرده اســتّ .

يــا پاســخ ،نشــان ديگــري از برخــورد اقتدارآميــز امــام (علیهالســام) در راســتای تعلیــم طــرف
مقابــل اســت .بــرای نمونــه ،در جلســۀ مهمــی کــه تمــام ســران ادیــان و مذاهــب حضــور
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داشــتند ،یکــی از مســائلی کــه کامـ ً
ا امــام رضــا (علیهالســام) رعایــت میکــرد ،میــداندادن

بــه طرفهــای مقابــل بــود .ایــن کــه حضــرت میفرمایــد« :هرچــه بــه نظــرت میآیــد بپــرس،
مــن جــواب میدهــم» (ابــن بابویــه1404 ،ق ،ج )156 :1عــاوه بــر نشــاندادن تســلط کامــل

امــام (علیهالســام) فرصــت را بــه طــرف مقابــل میدهــد نــه بــه خــودش؛ برخــاف روش

متــداول کــه شــخص شــروعکنندۀ ســخن باشــد تــا در احتجــاج و مناظــره فرصتطلبــی کنــد

و از ایــن راه بتوانــد بــر طــرف مقابــل غلبــه یابــد .حضــرت در مناظــره ،هرگــز حالــت تهاجمــی

نگرفــت و شــروع بــه پرســش نمیکــرد بلکــه بــا حوصلــۀ فــراوان بــه مخالفان میــدان مـیداد تا

اگــر خواســتند ،پیشــقدم شــوند .در همیــن راســتا ،بــه رأسالجالــوت پیشــوای بــزرگ یهودیــان
فرمــود« :از مــن میپرســی یــا مــن از تــو بپرســم؟» رأسالجالــوت در جــواب میگویــد :مــن

میپرســم ولــی هیــچ دلیلــی را از تــو نمیپذیــرم مگــر اینکــه در تــورات ،انجیــل ،زبــور داود،
صحــف ابراهیــم یــا موســی باشــد .حضــرت بــا اینکــه از اول بــه او میــدان داد ،در مرحلــۀ بعدی

نیــز از پیشــنهاد او کامــا اســتقبال و میــدان را بــرای او بازتــر کــرد .برعکــس ،مخالــف عرصــه
را بــر حضــرت تنگتــر کــرد و گفــت فقــط از منابــع مــورد قبــول خــودش حجــت میپذیــرد.

بــا اینحــال ،حضــرت بــه گرمــی پذیرفــت و فرمــود« :دلیلــی از مــن نپذیــر مگــر آنچــه کــه از
تــورات بــر زبــان موســی و آنچــه کــه از انجیــل بــر زبــان عیســی و آنچــه کــه از زبــور بــر زبــان
داود آمــده اســت( ».طبرســی1413،ق ،ج .)614: 2البتــه ،اینگونــه آزادی قایلشــدن بــرای

رقیــب از هــر کســی برنمیآیــد .انســانهای آگاه چــون امامــان معصــوم (علیهمالســام) و آنهــا

کــه بــه علــم بــی نهایــت الهــی متصــل هســتند ،میتواننــد شــجاعانه اعــام کننــد.
 8-3استناد به اصول مشترک بین ادیان

آنچــه در مناظــره میتوانــد ســبب نتیجهبخشــی باشــد ،توجــه بــه اصــول مشــترک بیــن

ادیــان اســت .امــام رضــا (علیهالســام) هــم در مناظرههایشــان بــر ایــن نکتــه توجــه داشــتند.

همچنانکــه در مناظــره بــا اهــل کتــاب مباحثــی چــون توحیــد ،پیامبــران الهــی و نــزول
کتابهــای آســمانی مطــرح و بــا اســتناد بــه همیــن امــور ،حقانیــت آن اثبــات میشــد.
امــروزه ایــن امــر از مــوارد ضــروریِ گفتگــوی میــان ادیــان و بهتریــن راه معرفــی اســام اســت
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(طاهــری آکــردی .)163: 1387،امــام رضــا (علیهالســام) در مناظــره بــا اصحــاب ادیــان ،بــا

اســتفاده از کتابهــای مــورد قبــول آنــان ،بســیاری از مطالــب را اثبــات کردنــد تــا جایــی کــه
رأسالجالــو (بــزرگ قــوم یهــود) در ایــن بــاره خطــاب بــه امــام رضــا (علیهالســام) میگویــد:

«ای فرزنــد محمــد ،بــه خداونــد ســوگند! بــه خداونــدی کــه تــورات را بــر موســی و زبــور را

بــر داود نــازل کــرد! کســی را ندیــدم ماننــد تــو تــورات و انجیــل و زبــور را قرائــت کنــد و بیانــی

شــیرینتر و تفســیری روشــنتر از بیــان و کالم شــما ندیــدم( ».مجلســی1403 ،ق ،ج،1

 .)624:نمونـهای از اســتناد بــه نقــل امــام در مناظــره بــا بــزرگ یهودیان ،در اشــاره به ســفر اول

از زبــور اســت تــا آنــگاه کــه بــه نــام محمــد ،علــی ،فاطمــه ،حســن و حســین (علیهمالســام)
رســیدند و ســپس فرمودنــد :ای رأسالجالــوت ،تــو را بــه خداونــد ســوگند میدهــم! آیــا ایــن

مطلــب در زبــور نیســت؟ همانطــور کــه بــه جاثلیــق امنیــت دادم ،بــه تــو هــم خواهــم داد

و اگــر راســت بگویــی در پنــاه مــن هســتی .رأسالجالــوت نیــز در جــواب تأییــد و خاطرنشــان

میکنــد کــه آنــان بــا نــام ذکــر شــدهاند .در ادامــه ،ایــن گفتگــوی امــام ،رأسالجالــوت را بــه

حــقّ آیــات دهگانـهای کــه خداونــد متعــال بــر موســی در تــورات نــازل کــرد ،قســم میدهــد

کــه« :آیــا صفــت محمــد ،علــی ،فاطمــه ،و حســنین (علیهمالســام) را در تــورات دیــدهای؟ که

خداونــد آنــان را بــه فضیلــت و عــدل ســتوده اســت؟» رأسالجالــوت نیــز گفتــۀ امــام را تصدیق

و خاطرنشــان میکنــد :آری ،هــر کــس منکــر ایــن حقیقــت شــود کافــر اســت .امــام بالفاصلــه
ادامــه میدهنــد :پــس اکنــون فــان سِ ــفر تــورات را گــوش دهیــد .در ایــن هنــگام ،حضــرت

رضــا (علیهالســام) شــروع بــه خوانــدن تــورات کردنــد و رأسالجالــوت تعجــب میکــرد کــه

چگونــه آن جنــاب بــا فصاحــت و بالغــت آن را قرائــت میکنــد .امــام تــورات را خوانــد تــا
بــه احمــاد و دختــر احمــاد ،و ایلیــا ،و شــبیر ،و نــام حضــرت رســول (صلیاهللعلیهوآلــه)

رســید .رأسالجالــوت گفــت :شــبیر کــه در تــورات هســت ،تفســیرش بــه زبــان عربــی محمــد،
علــی ،فاطمــه ،حســن و حســین هســتند .امــام رضــا آن سِ ــفر را تــا آخــر قرائــت کردنــد.

ســپس رأسالجالــوت گفــت« :ای فرزنــد محمــد ،بــه خداونــد ســوگند اگــر ریاســتی کــه اکنون

در میــان یهــود دارم نبــود ،بــه احمــاد ایمــان م ـیآوردم و از فرمــان تــو اطاعــت میکــردم».
(همــان1403،ق .)625:
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 9-3شیوه همراهی با خصم
گاهــي بــراي روشنشــدن حقيقــت و رســيدن بــه هــدف بايــد در ظاهــر تســليم خصــم شــد

و بهتدريــج ذهــن او را بــراي قبــول آن آمــاده ســاخت .اگــر مربــي بخواهــد در ابتــدا بــدون

آمادگــي متربّــي ،وي را بــه ســوي حقيقــت فرابخوانــد ،ممکــن اســت بــا واکنــش مدافعانــه يــا
مخالفتآميــز مواجــه شــود .بــر ايــن اســاس ،امــام رضــا (علیهالســام) در مناظــرات خــود روش

همراهــي را بـهكار بــرده اســت كــه نمونــۀ بــارز آن در مناظــرۀ امــام (علیهالســام) بــا جاثليــق

اســت كــه درآغــاز بــا او همراهــي و ســرانجام عقيــده و پيــام خــود را اعــام ميكنــد (مجلســی،

1403ق ،ج.)175: 49

در جلســۀ مناظــره ،جاثلیــق ابتــدا رو بــه مأمــون میگوید :یــا امیرالمؤمنیــن ،چگونه بــا فردی

مدعــای خــود ،بــه کتــاب و پیامبــری احتجــاج میکنــد کــه
گفتگــو کنــم کــه در مقــام اثبــات ّ

مــن منکــر آنهــا هســتم؟ او بــا ایــن حــرف ســعی میکنــد تــا دســت امــام را از منابعــی کــه
بیشــتر بــر آنهــا تسـ ّلط دارد خالــی کنــد ،بــا ایــن تصـ ّور کــه امــام فقــط از منابــع قرآن وســنت
آگاهــی دارد و اطالعاتــی از کتابهــای ادیــان دیگــر نــدارد و بــا تسـلّطی کــه بــر منابــع خــود

دارد ،میتوانــد امــام را شکســت دهــد .امــام در پاســخ بــه او وعــده میدهــد کــه در مناظــره بــا

وی بــه انجیــل اســتناد خواهدکــرد (بحرانــی اصفهانــی1430 ،ق ،ج.)301-299: 2
 10-3آزاداندیشی فکری

انســان موجــودی متفکــر و آگاه اســت .بــه همیــن ســبب ،آگاهــی و شــناخت نقــش

مهمــی در شــکلدادن بــه گرایشهــا و رفتارهــای وی دارد .ایــن قاعــده دربــارۀ گرایشهــا و
رفتارهــای اخالقــی انســان نیــز صــادق اســت .از ایــن رو ،پــرورش شــناخت و بصیــرت اخالقــی

مــورد توجــه بــوده و روشهایــی بــرای تحقــق ایــن مهــم مطــرح شــده اســت .یکــی دیگــر از
ـم ســیرۀ تعلیمــی ـ تربیتــی مناظــرات امــام رضــا (علیهالســام) بــا اربــاب ادیــان
محورهــای مهـ ّ

و مذاهــب مختلــف توســعه و ترویــج آزاد اندیشــی فکــری اســت .امــام رضــا (علیهالســام)

اســتقالل فکــری و رشــد اندیشــه و بـهکار انداختــن قــدرت تفکــر را فینفســه ارزش میدانــد
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و آن را یکــی از دو هدایــت میشــمارد و بــا تمجیــد از گرایــش مــردم بــه پرســش ،تحقیــق و

انتخــاب آگاهانــه ،هــر فــردی را در اندیشــه آزاد میدانــد و در اصــل اندیشــه ،تحمیلــی قایــل

نمیشــود( ».ر.ک :ابــن بابویــه1404 ،ق ،ج .)155 :1نکت ـهای کــه بایــد روشــن شــود اینکــه
بایــد میــان آزادی فکــر و آزادی عقیــده تفــاوت قایــل شــد .آنچــه مــورد حمایــت و تأیید اســام

بــوده ،آزادی فکــر و اندیشــه اســت نــه آزادی عقیــده .توضیــح مطلــب آنکــه عقیــده وقتــی
محتــرم اســت کــه از راه فکــر آزاد پدیــد آمــده باشــد نــه از روی تقلیــد ،تعصــب ،جهــل ،عــادت

و امثــال آن (موســویزاده .)191 :1384 ،مســئلۀ تفکیــک آزادی فکــر و عقیــده در فرهنــگ و
ســیرۀ رضــوی ،کام ـ ً
ا مشــهود و قابــل فهــم اســت .نمــود آزادی فکــر و اندیشــه را میتــوان

در نهضــت کالمــی و حضــور فعــال فرقههــایاعتقــادی در عصــر امــام رضــا (علیهالســام)

جســتجو کــرد .بــا وجــود ایــن ،امــام در عیــن بهرسمیتشــناختن حــقّ آزاداندیشــی و آزادی
فکــر بــرای مخالفــان و پیــروان ادیــان ،هــدف عمــدهای کــه از مناظرههــایکالمــی خــود

ـیع بــا اتــکا بــه منطــق
دنبــال میکنــد ،اثبــات حقانیــت و برتــری اســام و عقیــدۀ بــر حــقّ تشـ ّ

و برهــان اســت (ابــن بابویــه .)190-179: 1372 ،حضــرت در مناظــره بــا عمران صابئــی ،حدود

تنبــه دادنــد (طبرســی1350 ،ق )422 :و ایــن بــه ســبب آن بــود کــه
هشـتبار او را بــه تعقــلّ ،
مطمئــن شــوند جوابهــای آن حضــرت را فهمیــده اســت .نمونــۀ دیگــر ،مناظــره بــا جاثلیــق
و رأسالجالــوت اســت کــه حضــرت بــه آن دو اجــازه دادنــد تــا آزادانــه بتواننــد عقایدشــان را

بیــان کننــد (عطــاردی1379 ،ق .)93 :نمونـهاي دیگــر از ايــن آزادانديشــي در مناظــرات امــام

رضــا (علیهالســام) زمانــي اســت كــه حضــرت بــا پايانيافتــن مناظــره ،خطــاب بــه رؤســاي

اديــان میفرماينــد« :اي قــوم ،اگــر در ميــان شــما كســي مخالــف اســام اســت و ســؤالي دارد،

هــر ســؤالي كــه ميخواهــد ،بــدون هيــچ خجالتــي مطــرح كنــد( ».ابــن بابویــه.)154: 1372 ،
 11-3حفظ کرامت انسانی

شــناخت انســان و بررســی ابعــاد و شــئون مختلــف او ،مــورد اهتمــام ادیــان ،مکاتــب و

شــماری از رشــتههای علــوم بشــری اســت .کرامــت ذاتــی انســان بهمعنــای شــرافت ،بزرگــی

و واالیــی او ،نقطــۀ تالقــی بســیاری از انگارههــای انسانشناســانه اســت .ایــن اصطــاح در
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ســیرۀ تعلیمی ـ تربیتی امام رضا (علیهالســام) در مناظره با اصحاب ادیان ومذاهب

معنــای عــام خــود بیانگــر ارزشــمندی و واالیــی ذاتــی انســان و برتــری او نســبت بــه موجودات

دیگــر اســت .هریــک از ادیــان ،مکاتــب و علــوم بشــری ماننــد دانــش حقــوق ،فلســفه و علــوم
تربیتــی از زاویـهای خــاص بــه ایــن موضــوع نگریســته و ابعــاد مختلــف آن را بررســی کردهانــد
و حفــظ و پــرورش و تعالــی ایــن موهبــت الهــی را خواســتار هســتند (بــرای آگاهــی بیشــتر،

ر.ک :صادقــی .)117-138: 1385 ،عالمــه طباطبایــی (ره) در تفســیر آیــۀ  70ســوره اســراء کــه

خداونــد متعــال برتــری و کرامــت ذاتــی انســانها را اعــام میکنــد ،فرمــوده اســت« :مقصــود

ـی
آیــه ،بیــان حــال همــۀ انسانهاســت قطــع نظــر از کرامــت الهــی و قــرب و فضیلــت روحـ ِ
خــاص بــرای پــارهای از افــراد( ».ر.ک :طباطبایــی 1417،ق،ج  .)156 :13در همیــن راســتا،
عالمــه محمدتقــی جعفــری نیــز بــا توجــه بــه همیــن آیــۀ ســوره اســراء ،فرمودنــد« :بههمیــن

دلیــل قاطــع و صریــح ،افــراد انســانی بایــد کرامــت و حیثیــت را بــرای یکدیگــر بهعنــوان یــک
حــق بشناســند و خــود را در برابــر آن حــق مکلّــف ببیننــد( ».جعفــری.)80 :1389 ،
گفتــار و رفتــار گزارششــده در ســیرۀ تعلیمــی ـ تربیتــی امــام رضــا (علیهالســام) منبعــی

غنــی و سرشــار بــرای بازخوانــی کرامــت انســان در همــۀ عرصههــا بهویــژه در برخــورد بــا
دانشــمندان ســایر ادیــان و مذاهــب در میــدان مناظــرات اســت .دعــوت بــه اندیشــه و تعقــل،

رعایــت اخــاق و احتــرام مخاطبــان ،حتــی در جایــی کــه طــرف مقابــل پایبنــد آن نیســت و یا

ادعــای او صددرصــد باطــل اســت ،بیانگــر اعتقــاد بــه اصــل کرامــت انســانی اســت.

برخــورد امــام بهویــژه بــا بــزرگان ادیــان و مذاهــب ،بهگون ـهای اســت کــه شــائبۀ هرگونــه

خودمحــوری و تــاش بــرای اثبــات منطــق خویــش بــه هــر طریــق را از ذهــن میزدایــد.

امــام از مغالطــه و بــه انحــراف کشــیدن بحــث ،برجســتهکردن ضعــف طــرف مقابــل ،توهیــن
و تمســخر مخاطــب و مقدســات او همــواره پرهیــز داشــتند .ایــن در حالــی اســت کــه بارهــا

مخاطبــان آن بزرگــوار از مســیر انصــاف و اعتــدال خــارج شــده و بــا مغالطــه و جــدال ،ســعی

در شکســت ایشــان داشــتند .بــرای نمونــه ،میتــوان بــه گفتگــوی امــام بــا جاثلیــق اشــاره

کــرد .او از کوچکتریــن فرصتــی در جهــت نقــد شــخصیت امــام و تحقیــر و کوچککــردن
ایشــان اســتفاده میکــرد (مجلســی1403 ،ق ،ج .)239: 2بــا وجــود ایــن ،میتــوان گفــت

کرامــت بهمعنــای نزاهــت روح و پیراســتگی جــان از هرگونــه پســتی و فرومایگــی اســت
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(جــوادی آملــی )22 :1372 ،و ایــن ســیره در تمــام مناظرههــای امــام (علیهالســام) محــور

تعلیموتربیــت افــراد قــرار گرفتــه اســت.
 12-3جدال احسن

ـم تربیتــی در میــدان مناظــره «جــدال احســن» اســت کــه قــرآن
یکــی از شــیوههای مهـ ّ

نیــز بــه ایــن موضــوع امــر و یافتــن شــیوه مناظــرۀ احســن و مؤثــر را پیشــنهاد میکنــد.

(نحــل125/؛ عنکبــوت .)64/امــام (علیهالســام) در مناظرههــای خــود بــا اصحــاب ادیــان و
مذاهــب مختلــف ،اگرچــه از اصولــی کــه طــرف مقابــل کام ـ ً
ا آ نهــا را قبــول دارد اســتفاده

کــرده اســت ،ولــی همیشــه جــدال احســن داشــتهاند و بــه مقتضــای ادب خویــش و بــا هــدف
بیــان حــق و هدایتگــری ،همــواره در احتجاجهــای خویــش ،از اســتناد بــه مطالبــی کــه ســبب

ســتیزهجویی و لجاجــت و درگیــری شــود ،پرهیــز میکردنــد.

از نمونههــای بــارزر جــدال احســن در مناظرههــای امــام (علیهالســام) مناظــره بــا

ـرب بــود و
ســلیمان مــروزی اســت کــه در فلســفه مهــارت داشــت و در تحقيقــات الهيــات مجـ ّ

برجســتهترين عالــم دينــى در خراســان بهشــمار مىرفــت .در ایــن مناظــره مســائلی ماننــد
بــداء و حادثبــودن اراده مــورد بحــث و گفتگــو قــرار میگیــرد .ایــن مناظــره حــاوى تحقيقــات
دينــى مهمــى اســت كــه نشــان مىدهــد امــام (علیهالســام) توانايــى علمــى زیــادی داشــته

اســت و ايــن ،عقيــدۀ شــيعه اماميــه را ثابــت مىكنــد كــه مىگفتنــد امــام بايــد داناتريــن
مــردم زمانــش باشــد (قرشــی ،بیتــا ،ج .)190: 1بــا عنایــت بــه ترســیم فضــای مناظرههــای

امــام ،میتــوان محورهایــی ماننــد آزادگذاشــتن طــرف مقابــل ،فرصــت ســؤال و دفــاع بــه

طــرف مقابــل ،احاطــۀ علمــی ،حاکمیــت عقــل و منطــق بهجــای تعصــب ،اعتمادســازی و

ـی مطالــب ارائهشــده،
مســتندگویی ،اســتفاده از واژگان بــا بــار معنایــی ارزشــی ،انســجام کلـ ِ

اســتفاده از نقــل قولهــای مــورد تأییــد مخالــف ،تأکیــد ســاختاری ،تحقیرنکــردن عقیــدۀ

مهــم جــدال احســن در مناظــرات امــام
مخالــف و نظــم و انضبــاط جلســه ،از مؤلفههــای
ّ

(علیهالســام) بــا اصحــاب ادیــان و مذاهــب برشــمرد .بــرای نمونــه ،حضــرت هــر فــرد را بــا نــام
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مذهبــش مثــا «یــا جاثلیــق» و «یــا نصرانــی» و امثــال آن ،بــدون هیچگونــه کوچککــردن

آن شــخص صــدا میکنــد ،در حالــی کــه یکــی از آنــان مأمــون را خطــاب قــرار داد و دربــارۀ

حضــرت لفــظ «رجــل» را ب ـهکار بــرد( .ر.ک:ابــن بابویــه1404،ق،ج156: 1؛ همــان،1372،ج1
.)418-313:

از مصداقهــای دیگــر میتــوان بــه احتجــاج امــام (علیهالســام) بــا دانشــمندان دیگــر ادیــان

و مذاهــب اشــاره کــرد .آن حضــرت در مناظرههــای خــود بــا اهــل کتــاب ،بــا بهرهگیــری

ازشــیوۀ «جــدال احســن» بــرای اثبــات دیــدگاه خویــش و ابطــال نظــر آنــان ،بــه کتابهــای
مقــدس آنهــا (عهــد جدیــد و عهــد قدیــم) اســتناد میکردنــد (ر.ک :تومــاس میشــل:1377،

 )2327کــه آموزههایــش مــورد قبــول آنــان بــود (ر.ک :طبرســی1413،ق ،ج.)401-441: 2
البتــه ،روشــن اســت کــه اســتناد امــام (علیهالســام) بــه تــورات ،انجیــل و زبــور لزومـاً بهمعنای
پذیــرش وحیانــی بــودن همــۀ آموزههــای موجــود در نســخههای کنونــی آنهــا و راهنیافتــن
تحریــف در آنهــا نیســت و تنهــا در صورتــی میتــوان درســتی مضامیــن و انطبــاق آن بــا وحــی

نازلشــده بــر پیامبــران پیشــین را پذیرفــت کــه بــا آموزههــای توحیــدی قــرآن و ســنت ،عقــل
ســلیم وحقایــق مسـ ّلم تاریخــی در تضــاد نباشــد .بــرای مثــال ،امــام (علیهالســام) در مناظــره

بــا جاثلیــق ،بــا اشــاره بــه معجزاتــی ماننــد معجــزات حضــرت عیســی (علیهالســام) به دســت
پیامبرانــی دیگــر ،عبودیــت و بندگــی آن حضــرت بــرای خداونــد و ارائــه یــک شــخصیت کامال
انســانی بــرای ایشــان در ســه انجیــل متــی ،مرقــس ولوقــا ،اعتقــاد بــه الوهیــت او را (همــان:

 )419بــه نقــد و چالشــی بنیادیــن کشــیدند.
 13-3رعایت انصاف وعدالت

در مناظــره و احتجــاج ،بایــد طرفیــن از مــرز انصــاف خــارج نشــوند و تنهــا بــه فکــر غلبــه

و پیــروزی از هــر راهــی نباشــند .انصــاف در گفتگــو آن اســت کــه هــر یــک از دو طــرف ،بــه

اصــول اساســی گفتمــان پایبنــد باشــند ،از مغالطــه و کالم باطــل دوری کننــد ،ســخن همــراه

بــا دلیــل را بپذیرنــد و از پذیــرش حــق فــرار نکننــد .در حقیقــت ،رعایــت انصــاف در گفتمــان،
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تســلیم بــودن در برابــر حــرف حــق و اســتدالل درســت اســت .ایــن مطلــب کــه گفتگوهــای

امــام (علیهالســام) در چارچوبــی منطقــی و عقالنــی و در حیطــۀ انصــاف بــه انجــام میرســید،

موضوعــی انکارناپذیــر اســت زیــرا وقتــی بــا شــخصی رودر رو میشــود کــه پایبنــد بــه هیــچ
یــک از اصــول دینــی نیســت ،در پاســخ میفرمایــد :اعتقــادات مــا بــه مــا ضــرری نمیرســاند،
ولــی اگــر آنچــه کــه میگوییــم درســت باشــد ،در ایــن صــورت شــما بــه هالکــت خواهیــد

افتــاد (ابــن بابویــه1378 ،ق  .)265:امــام رضــا (علیهالســام) در مناظرههــای خــود ،بــر ایــن
شــیوۀ تربیتــی مهــم تأکیــد داشــتند و ســعی میکردنــد حتــی پیــش از ورود بــه بحــث ،آن
را بــه مخاطــب خــود گوشــزد کننــد؛ ماننــد مناظــرۀ آن حضــرت بــا عمــران صابــی کــه در

آغــاز ،بــه او فرمودنــد« :ای عمــران! هــر چــه میخواهــی بپــرس ،امــا انصــاف داشــته بــاش و از

ســخن بیهــوده و باطــل برحــذر بــاش( ».همــان ،1372،ج .)168: 1امــام در مناظــره بــا بــزرگ

زرتشــتيان ،از اعتــدال و انصــاف در مناظــره ســخن گفتنــد .اينکــه خداونــد نــور ،واحــد ،يگانه و

بينيــاز اســت .در ايــن مناظــره هــم امــام بــر معجــزه کــه اســتناد عالــم زرتشــتي بــراي اعتقــاد
بــه وي بــود اســتفاده و تصريــح کردنــد کــه اگــر صِ ــرف معجــزه ،دليــل ايمــان بــه زرتشــت

اســت پــس نبايــد بههميــن دليــل از ايمــان بــه پيامبــر اســام (صلیاهللعلیهوآلــه) طفــره
رفــت (فض ـلاهلل.)216 : 1383 ،

اســتناد بــه منابــع قابــل قبــول طــرف مناظــره گامــی در جهــت نهادینهکــردن عدالــت

بحــث در مناظــره اســت .امــام رضــا (علیهالســام) بــا عنایــت بــه همیــن شــیوه ،بــه نوفلــی

فرمــود« :م ـیروم بــا مســیحیهابــا انجیلشــان ،بــا یهودیهــا بــا توراتشــان ،بــا صابئیهــا

بــا آییــن خودشــان ،بــا هیربــدان بــا آییــن پارسیشــان و بــا رومیــان بــه زبــان خــود آنــان

بحــث میکنــم تــا مأمــون بفهمــد کــه خالفــت را بــه ناحــق غصــب کــرده اســت( ».مجلســی،

1403ق ،ج .)318: 10امــام (علیهالســام) در مناظــره بــا عمــران فرمــود« :اى عمــران ،از مــن

ســؤال كــن ،امــا عدالــت را فــرو منــه و از بيــان بيهــوده و باطــل حــذر كــن( ».قرشــی ،بیتــا،

ج.)173: 1
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 14-3گفتگوی روشن و بدون تعصب
خداونــد در قــرآن چنــان بــه آرامــش و لطافــت در برخــورد بــا صاحبــان دیگــر اندیش ـهها

ســفارش کــرده اســت کــه حتــی بــه موســی (علیهالســام) تأکیــد میکنــد کــه بــا فرعــون

نیــز بایــد بهنرمــی و آرام ســخن بگویــد (طــه .)44/ایــن رفتــار شایســته در برابــر دیگــر ادیــان،
فقــط بــه همیــن مــورد خالصــه نمیشــود بلکــه دســتور صریــح میدهــد کــه «بــا اهــل

کتــاب جــز بــه نیکوتریــن طریــق ،بحــث و مجادله نکنیــد» و البتــه ســتمکاران ایشــان را از این

گــروه متمایــز ســاخته اســت (عنکبــوت.)46/

هــدف امــام رضــا (علیهالســام) کــه هــادی و راهنمــای بــر حــق انسانهاســت از انجــام

مناظرههــا تنهــا بــه مباحــث علمــی منحصــر نمیشــد ،بلکــه ایشــان ســعی میکــرد در عمــل

نیــز افــراد را بــه راه حــق و حقیقــت هدایــت کننــد .بــرای نمونــه ،امــام رضــا (علیهالســام)
در مناظــره بــا بــزرگ میســحیان ،عــاوه بــر آنکــه بهصــورت نظــری بــر او پیــروز میشــوند
و اثبــات میکننــد کــه اســام دیــن حــق اســت ،بیــان میکننــد کــه اگــر اســام بیــاورد،

در عمــل نیــز او را حمایــت خواهنــد کــرد و بــا روی بــاز او را خواهنــد پذیرفــت .امــام رضــا
(علیهالســام) در روش منطقــی خــود در برخــورد بــا مخالفــان از ادیــان و مذاهــب مختلــف،

هرگــز رفتــار متعصبانــه نداشــت و بــه دور از هرگونــه تعصــب ،بــا ایشــان کــه بــه صــورت

آشــکار منکــر قــرآن و پیامبــر (صلیاهللعلیهوآلــه) میشــدند ،همــان کتابــی را مبنــای مناظــره

خــود قــرار مـیداد کــه آنــان بــه آن معتقــد بودنــد وحجــت و دلیــل خــود را از آن کتــاب اقامــه
میکــرد (طبرســی1403،ق،ج .)11 :2از ایــن گذشــته ،حتــی بنــا بــه درخواســت ایــن گــروه،

هنگامــی کــه میخواســت دو شــاهد عــادل را بــرای قطعیکــردن ســخنش معرفــی کنــد ،از
کســانی نــام میبــرد کــه همکیــش خــودش (یعنــی مســلمانان ) نیســتند و در عیــن حــال
مــورد قبــول طــرف مقابــل میباشــند( .همــان).
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نتیجهگیری
بــا عنایــت بــه اهمیــت تعلیموتربیــت در زندگــی ،دســتیابی بــه روشــی مطمئــن و بــدون

خطــا و در عیــن حــال ،جامــع و کاربــردی بــرای تحقــق آن بســیار مهــم و ارزشــمند اســت.

ـاص خالفــت عباســیان ،وجــود فرقههــای
دوران امــام رضــا (علیهالســام) بــه علــت شــرایط خـ ّ
مخالــف درونشــیعی ،وجــود فرقههــای مخالــف اهــل ســنت ،حضــور ف ّعــال ادیــان و مذاهــب

مختلــف ،در صــدر بــودن مأمــون بــر مســند خالفــت بــا نگرشــی متفــاوت بــا علویــان ،آزادی
نســبی ابــراز اندیشــه و تفکــر در جامعــه و نهضــت ترجمــه ،شــاخصترین دورۀ عصــر ائمــه

(علیهمالســام) شــمرده میشــود .در ایــن راســتا ،ســیرۀ امــام رضــا (علیهالســام) بهعنــوان

کاملتریــن شــخصیت انســانی و رهبــر فکــری عصــر خویــش بــه رویارویــی و موضعگیــری در

برابــر اندیشـههای منحــرف و التقاطــی اربــاب ادیــان و مذاهــب مختلــف بهعنــوان یــک گــروه
پویــا و فعــال پرداختنــد .در مرحلــۀ آغازیــن ،امــام (علیهالســام) از روش مناظــره و گفتگــو

اســتفاده کردنــد کــه سبکشناســی و رفتارشناســی ایــن گفتگوهــا یــک بُعــد از ابعــاد نورانــی
ســیرۀ امــام (علیهالســام) شــمرده میشــود .در ایــن راســتا ،امــام (علیهالســام) افــزون

بــر تعلیــم مفاهیــم و معــارف وحیانــی در مباحــث اعتقــادی ،و پاســخگویی بــه شــبههها و
انحرافهــای فکــری و عقیدتــی ،هدایــت و تربیــت مخالفــان را ســرلوحۀ خـ ّ
ـط فکــر خویــش
قــرار دادنــد .مهمتریــن ابعــاد ســیرۀ تعلیمــی ـ تربیتــی امــام (علیهالســام) در مواجهــه و
مقابلــه بــا اربــاب ادیــان و مذاهــب مختلــف ،بــه شــرح زیــر اســت:

 .1اهــداف آموزشــی  .2تأکیــد بــر مبانــی اساســی اســام  .3اســتفاده از روش پرســش و پاســخ

 .4اســتناد بــه امــور عقلــی  .5اســتفاده از الگــوی حکمــت  .6اســتناد بــه متــون مقــدس و زبــان
اقــوام و ملــل گوناگــون  .7میــداندادن بــه طــرف مقابــل .8 .اســتناد بــه اصــول مشــترک بیــن
ادیــان  .9شــیوۀ همراهــی بــا خصــم .10آزاداندیشــی فکــری  .11حفــظ کرامــت انســانی .12

جــدال احســن  .13رعایــت انصــاف و عدالــت در بحــث  .14گفتگــوی روشــن و بــدون تعصــب.
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منابع و مآخذ:
ـ قرآن کریم.
ـ ابن بابویه ،محمدبنعلی .)1372( .عیون اخبارالرضا(ع) .مترجمان :علیاکبر غفاری و حمید مستفید .تهران :صدوق.
ـ ـــــــــــــــــــ 1404( .ق) .عیون اخبار الرضا(ع) .بیروت :مؤسسه االعلمی للمطبوعات.
ـ ـــــــــــــــــــ  .)1390( .عیون اخبار الرضا(ع) .ترجمه :آقا نجفی .قم:جامعه مدرسین.
ـ ـــــــــــــــــــ 1378( .ق) .عیون أخبار الرضا(ع ) .تهران :بی نا
ـ ـــــــــــــــــــ  (1387ق) .توحید .قم :جامعه مدرسین حوزه علمیه.
ـ ـــــــــــــــــــ  .)1361( .األمالی .تهران :کتابخانه اسالمیه.
حرانی ،حسنبنعلی .)1366( .تحفالعقول عن آل الرسول .مترجم :علیاکبر غفاری .تهران :کتابچی.
ـ ابنشعبه ّ
ـ ابن شهرآشوب مازندرانی ،محمدبنعلی( .بیتا) .المناقب آل ابیطالب .تصحیح :سیدهاشم رسولی .قم :مطبعه العلمیه.
ـ ابنفارس ،احمد1404( .ق) .معجم مقاییس اللغة .محقق :عبدالسالم محمد هارون .قم :مکتب االعالم االسالمی.
ـ ابنمنظور ،محمدبنمکرم1414( .ق) .لسان العرب .قم :نشر ادب الحوزه.
ـ ابن واضح ،احمدبنابییعقوب1375( .ق) .تاریخ یعقوبی .نجف :مکتبه الحیدریه.
ـ اصفهانی ،ابوالفرج( .بیتا) .االغانی .قم :دارالفکر.
ـ امینیفر ،حسن( .بیتا) .روششناسی مناظرات امام رضا (ع) .بیجا.
ـ آقاسيدمحمد قاري ،فاطمهسادات .)1391( .ابعاد معرفتي امام رضا (ع) در برخورد با دانشمندان ساير مذاهب و
اديان .بیجا.
ـ بحرانی اصفهانی ،عبداهلل1430( .ق) .عوالم العلوم و المعارف و االحوال من االیات و االخبار و االقوال .با
مستدرکات :سید محمدباقر ابطحی .قم  :مؤسسه امام مهدی (عج).
 جعفری ،محمدتقی« .)1365( .تفسیری بر احتجاج امام علی بن موسی الرضا (ع) با عمران صابی» .مجموعه آثاردومین کنگره جهانی حضرت رضا (ع) .بیجا.
ـ جوادی آملی ،عبداهلل .)1383( .فلسفه الهی از منظر امام رضا (ع) .مترجم :زینب کربالیی .قم :مرکز انتشارات اسراء.
ـ ــــــــــــــــ  .)1372( .کرامت در قرآن .تهران :نشر فرهنگی رجا.
ـ ــــــــــــــــ  .)1381( .دینشناسی .قم :اسراء.
حر عاملی ،محمدبنحسن( .بیتا) .اثباه الهداه .قم :مطبعه العلمیه.
ـ ّ
ـ حسینیزاده ،سیدعلی .)1386( .سیره تربیتی پیامبر و اهل بیت (ع) .قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
ـ خاکپور ،حسین ودیگران« .)1393( .نقش و آثار مديريت فرهنگي امام رضا(ع) بر جامعه شيعه» .فرهنگ رضوي.
ش.8صص.31-56 :
ـ ـــــــــــــــــــ « .)1394( .اخالق مناظراتی و مناظرات اخالقی در سیره رضوی و شیوه بهکارگیری آن در
کرسیهای آزاداندیشی» .اخالق زیستی .ش.15صص.164-193 :
ـ خیاط ،علی و دیگران« .)1392( .روششناسی انتقال مفاهیم تربیتی از نگاه امام رضا (ع)» .پژوهشهای اجتماعی
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اسالمی .ش.99صص.61-80 :
ـ درخشه ،جالل و حسيني فائق ،سیدمهدی .)1391( .سياست و حکومت در سيره امام رضا (ع) .چاپ ّاول :تهران:
انتشارات بنياد فرهنگي هنري امام رضا (ع).
ـ دهخدا ،علیاکبر .)۱۳۵۲( .لغتنامه .تهران :بینا.
ـ راغب اصفهانی ،حسینبنمحمد1412( .ق) .المفردات فی غریبالقرآن .تحقیق :صفوان عدنان داوودی .بیروت:
دارالعلم الدار الشامیه.
ـ رضوانی ،علیاصغر .)1387( .آداب گفتگو و مناظره از دیدگاه قرآن و روایات .قم :دلیل ما.
ـ روحی برندق ،کاووس« .)1396( .اخالق و مهارتهاي مناظره در مناظرههاي امام رضا (ع)؛ مطالعه موردي :مناظره
امام رضا (ع)با متكلمان اديان و مذاهب» .فرهنگ رضوی .ش.18صص.1-30 :
ـ زبیدی ،محمدمرتضی( .بیتا) .تاج العروس من جواهرالقاموس .بیروت :دارالمکتبة الحیاة.
ـ زرسازان ،عاطفه« .)1395( .واکاوی مؤلفههای تعلیم در تبیین آموزههای وحی در سیره رضوی» .فرهنگ رضوی.
ش.18صص.63-94 :
ـ سپنجي ،اميرعبدالرضا و مؤمندوست ،نفیسه« .)1390( .اقناع و تغيير نگرش ،جايگاه آن در سیره ارتباطي امامان
معصوم (ع)؛ مروري بر مناظرات مکتوب حضرت امام رضا (ع) ».دوفصلنامه علمي پژوهشي دين و ارتباطات.دوره
.18ش.40صص.117-144:
ـ شجاعي گلپايگاني ،سيدزين العابدين .)1333( .زندگاني حضرت عليبن موسي الرضا (ع)  .قم :دفتر نشر مصطفي.
ـ شریفی ،عنایتاهلل و دیگران« .)1396( .روشهای تبلیغی امام رضا (ع)» .فرهنگ رضوی .ش 19صص-176 :
.149
ـ شهید ثانی ،زینالدینبنعلی .)1374( .منیة المرید فی آداب المفید و المستفید .مترجم :سید محمدباقر حجتی .قم:
دفتر نشر فرهنگ اسالمی.
ـ صادقی ،محمود« .)1385( .کرامت انسانی» .پژوهشنامه حقوق و علوم سیاسی .ش 2و.3صص.117-138 :
ـ طاهري آكردي ،محمدحسين .)1387( .پيشينه تاريخي گفتگوي اسالم و مسيحيت با تأكيد بر ديدگاه شيعه و
كاتولیک .قم :مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره).
ـ طباطبایی ،سیدمحمدحسین1417( .ق) .المیزان فی تفسیر القرآن .مترجم :سیدمحمدباقر موسوی همدانی .قم:
انتشارات اسالمی جامعه مدرسین حوزه علمیه.
ـ ــــــــــــــــــــ  .)1374( .المیزان فی تفسیر القرآن .مترجم :سید محمدباقر موسوی همدانی .قم :انتشارات
اسالمی جامعه مدرسین حوزه علمیه.
ـ ــــــــــــــــــــ  .)1382( .المیزان فی تفسیرالقران .قم :انتشارات جامعه مدرسین.
ـ طبرسی ،احمدبنعلی1413( .ق)  .االحتجاج .به کوشش :سید محمدباقر خراسانی .قم :بینا.
ـ ــــــــــــــــ 1403( .ق) .االحتجاج .مترجم :نظامالدین احمد غفاری .تهران :مرتضوی.
ـ ــــــــــــــــ  1350( .ق) .االحتجاج .نجف :الطبعة المرتضویه.
ـ عطاردی ،عزیزاهلل 1406( .ق) .مسنداإلمام الرضا (ع) .مشهد :آستان قدس رضوی.
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ـ ـــــــــــــــ  1379( .ق) .مسنداإلمام الرضا (ع) .مشهد :آستان قدس رضوی.
ـ فضلاهلل ،محمدجواد .)1383( .تحلیلی از زندگانی امام رضا (ع) .مترجم :محمدصادق عارف .مشهد :بنیاد
پژوهشهای اسالمی.
ـ القرشی ،باقر( .بیتا) .حیاة االمام الرضا (ع) .بیروت :منتشورات سعیدبن جبیر.
ـ کریمی ،محمود و میرحسینی ،یحیی« .)1391( .گونهشناسی روشهای مقابله با ادیان و مذاهب در سیره امام
رضا(ع)» .مجموعه مقاالت همایش علمی ـ پژوهشی امام رضا (ع)؛ ادیان ،مذاهب و فرق .تهران :مطالعات فرهنگ ـ
ارتباطات .ش.23صص.95-114 :
ـ کلینی ،محمدبنیعقوب .)1365( .الکافی .تهران :دارالکتب االسالمیه.
ـ لکزایی ،صغری و قاسمنژاد ،زهرا« .)1391( .گونهشناسی برخورد امام رضا (ع) با جریانهای انحرافی جامعه
اسالمی» .انتظار موعود .ش.38صص.116-141 :
ـ مجلسی ،محمدباقر .)1375( .بحاراالنوار الجامعة لدرر أخبار االئمة األطهار .تهران :مکتبة االسالمیه.
ـ ـــــــــــــــ 1403( .ق) .بحاراالنوار الجامعة لدرر أخبار االئمة األطهار .بیروت :داراالحیاء التراث العربی.
ـ ـــــــــــــــ 1376( .ق) .بحاراالنوار الجامعة لدرر أخبار االئمة األطهار .تهران :مکتبة االسالمیة.
ـ مرتضوی ،سیدمحمد .)1375( .نهضت کالمی در عصر امام رضا (ع) .مشهد :آستان قدس رضوی.
ـ مصالییپور ،عباس و سلیمی ،مریم« .)1392( .اصول مناظره و آزاداندیشی با تکیه بر مناظرههای امام رضا (ع)».
فرهنگ رضوی .ش  .3صص.87-114 :
ـ مطهری ،مرتضی .)۱۳۸۳( .مجموعه آثار .چاپ یازدهم .قم :صدرا.
ـ مكارم شیرازی ،ناصر .)1388( .مناظرات هفتگانه امام با پیروان مکاتب مختلف .مشهد :آستان قدس رضوی.
ـ موسویزاده ،سیدمحمد .)1384( .نگرش اسالم به سایر ادیان و ملل .تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
ـ میراحمدی ،منصور و رضاییپناه ،امیر« .)1395( .تحلیل گفتمان مناظرهها و مجادلههای حضرت رضا (ع) با
دگرهای گفتمانی» .فرهنگ رضوی .ش.14صص.75-96 :
ـ ميشل ،توماس .)1377( .كالم مسيحی .مترجم :حسين توفيقي .قم :مركز تحقيقات اديان و مذاهب.
ـ هاشمی اردکانی ،سیدحسن و میرشاه جعفری ،سیدابراهیم« .)1387( .روش مناظره علمی در سیره آموزشی  امامان
معصوم (ع) (مطالعه موردی :مناظرات امام رضا (ع)» .تربیت اسالمی .ش.7صص.9-23 :
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