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چکیده 

از شــیوه های  تبییــن معــارف دینــی در مکتــب اهــل بیــت )علیهم الســام( در مواجهــه بــا مخالفــان، 
مناظره هــا  و احتجاج هایــی بــوده کــه از ســوی آنــان در طــول تاریــخ مدیریــت شــده اســت. در ایــن 
ــا اصحــاب ادیــان و  بیــن، بررســی ســیرۀ تعلیمــی ـ تربیتــی امــام رضــا )علیه الســام( در  مناظــره ب
مذاهــب مختلــف، عــاوه بــر نشــان دادن جایــگاه علمــی امــام )علیه الســام( و شناســاندن ایشــان بــه 
عنــوان یــک شــخصیت کامــل انســانی، می توانــد الگویــی بــرای تدویــن ســند چگونگــی یــک مناظــرۀ 
صحیــح و اخاق محــور و گامــی در راســتای تعلیم وتربیــت انســان ها در طــول تاریــخ باشــد. پژوهــش 
حاضــر بــه روش توصیفــي ـ تحلیلــي، به دنبــال پاســخ بــه ایــن پرســش اصلــی اســت کــه محورهــای 
ــان و مذاهــب  ــا اصحــاب ادی مهــّم ســیرۀ تعلیمــی ـ تربیتــی امــام رضــا )علیه الســام( در مناظــره ب
ــی اساســی  ــر مبان ــد ب ــای پژوهــش، هــدف آموزشــی، تأکی ــر اســاس یافته ه ــوارد اســت؟ ب ــدام م ک
اســام، اســتناد بــه متــون مقــدس و تســلط بــه زبان هــا و لهجه هــای مختلــف، جــدال احســن، حفــظ 
ــام  ــت در بحــث و... از محورهــای مهــّم ســیرۀ تعلیمــی ـ تربیتــی ام کرامــت انســان، انصــاف و عدال

)علیه الســام( در مناظــرات بــا اصحــاب ادیــان و مذاهــب مختلــف اســت.
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1. طرح مسئله

نقــد و مناظــره در تاریــخ بشــر ســابقۀ دیرینــه  دارد. تاریــخ ادیــان توحیــدي نشــان مي دهــد 
پیامبــران بــزرگ الهــي همــواره در موقعیت هــاي گوناگــون تبلیغــي، از ایــن ویژگــي عمومــي و 
فطــري بشــر بهره هــاي فــراوان برده انــد. گفتگوهــای حضــرت نــوح، ابراهیــم، شــعیب، موســی 
و عیســی )علیهم الســام( بــا کافــران و مخالفــان قــوم خــود، در قرآن اشــاره شــده اســت. )ر.ک: 
ــاي  ــن، احتجاج ه ــم/61 و 65 ؛ طــه/61 و 41(. همچنی ــام/ 52 و  59؛ شــعرا/41 و 61؛ مری انع
پیامبــر اکــرم )صلی اهلل  علیه وآلــه( بــا مشــرکان عــرب، مســیحیان نجــران، یهودیــان و منکــران 

معــاد در بســیاري از آیــات و منابــع حدیثــي انعــکاس یافتــه اســت )طبرســی،1350ق: 22(.

دوران امــام رضــا )علیه الســام( یکی از شــاخص ترین ادوار پیشــرفت فرهنگ و تمدن اســامی 
اســت، به گونــه ای کــه بــه »عصــر طایــی« معــروف شــده اســت )قرشــی، بی تــا، ج2 :181(. 
ایــن برهــه در تاریــخ اســام بــا بــه اوج رســیدن فعالیــت ادیــان، مذاهــب، فرقه هــای انحرافــی 
ــرا  از یک ســو در  ــژه ای دارد زی ــف در جامعــۀ تشــّیع اهمیــت وی وگرایش هــای کامــی مختل
هــر گوشــه ای از جامعــۀ اســامی گرایشــی کامــی ظهــور و فعالیــت و مبــارزه بــا اســام اصیل 
ــا  ــود مــوازی ب را شــروع می کــرد. از دیگــر ســو، طبیعــت علم دوســتی اســام ســبب شــده ب
ــای آن  ــوم و دانش ه ــان، عل ــف جه ــورهای مختل ــی در کش ــی و عقیدت ــرفت های سیاس پیش
کشــورها بــه محیــط جامعــۀ اســامی راه یابــد و کتاب هــای علمــی دیگــرانـ  از یونــان گرفتــه 
تــا مصــر و از هنــد تــا ایــران و روم ـ بــه زبــان عربــی کــه زبــان جامعــۀ اســامی بــود، ترجمــه 
ــاوت  ــده، گفتمان هــای متف ــود کــه در نتیجــۀ گشــایش های به وجودآم ــام ب ــن ای شــود. در ای
یــا حتــی متضــاد موجــود در زیــر بســتر جامعــه، ایــن امــکان راپیــدا کردنــد کــه کشــاکش های 

خویــش را علنــی کننــد )ابــن واضــح، 1375ق، ج2 :442(.

مناظره هــای امــام )علیه الســام( بــا اربــاب ادیــان و مذاهــب1 مختلــف در کتاب هــای روایــی 
و کامــی آمــده اســت )ر.ک: ابــن بابویــه،1372،ج1 :313-418؛ مجلســی،1403ق، ج10 :299؛ 

ــده  ــوت(، نماین ــان )رأس الجال ــده یهودی ــد: نماین ــرادی مانن ــن پژوهــش بیشــتر اف ــان و مذاهــب  در ای 1. منظــور از اصحــاب ادی
مســیحیان )جاثلیــق(، نماینــده زردتشــتیان)هربذاکبر( ،عمــران صابئــی، ســلیمان مــروزی، ابوقــره، علــی بــن  محمــد بــن جهــم، 

ــد کــه ناشــناس هســتند )قرشــی،1380،ج1: 101-176(. ــراد دیگرن ــان و اف ــه، و مادیگری ــن ســکیت و نماینــده زنادق مامــون، اب
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حرعاملــی، 1425ق، ج1 :281؛ طبرســی،1403ق، ج2 :415(. ایــن مجموعه بخشــی از جلســات 
مناظــره ای اســت کــه مأمــون پــس از ورود ایشــان بــه خراســان ترتیــب داده بــود. در اهــداف 
ــن  ــوی،1374(. ای ــود دارد )ر.ک: مرتض ــر وج ــات اختاف نظ ــن جلس ــزاری ای ــون از برگ مأم
مناظره هــا از حیــث موضــوع، کمّیــت و کیفیــت متفــاوت اســت. آنچــه از ایــن مناظره هــا در 
جوامــع روایــی بــه یــادگار مانــده، اغلــب شــامل رئــوس مطالب مطــرح شــده اســت و از جزئیات 
جلســات، اطــاع چندانــی در دســت نیســت )مــکارم شــیرازی، 1388 :35( امــا همیــن مقــدار 
در دســترس نیــز حــاوی ســخنانی نغــز و مطالبــی ژرف و دریایــی از معــارف تعلیمــیـ  تربیتــی 
و گامــی در راســتای هدایت پذیــری انســان ها در طــول تاریــخ اســت. گفتنــی اســت، مباحثــی 
چــون اثبــات توحیــد، ذات و صفــات خــدا، کیفیــت آفرینــش و ویژگی هــا و اقســام آفریــدگان، 
ــام و  ــای ام ــه(، ویژگی ه ــوت پیامبر)صلی اهلل  علیه وآل ــات نب ــیم، اثب ــی تجس ــبیه، نف ــي تش نف
نفــی الوهیــت حضــرت عیســی )علیه الســام( و تثلیــث، از محورهــای مهــّم مناظره هــای امــام 

رضــا )علیه الســام( بــا اصحــاب ادیــان و مذاهــب مختلــف اســت.

حفــظ بنیان هــاي اصیــل و باورهــاي عمیــق تعلیمــیـ  تربیتــی یکــي از  ویژگي هــای اساســی 
ــا  ــام رض ــای ام ــژه مناظره ه ــام( به وی ــت )علیهم الس ــل بی ــیره اه ــرآن و س ــه در ق ــت ک اس
)علیه الســام( قابــل ردیابــي اســت.  امــام رضــا )علیه الســام( در تمــام مناظره هــای خــود بــه 
دنبــال اهــداف تعلیمــیـ  تربیتــی و هدایــت افــراد بودنــد و هیــچ گاه تخطئــه و تخریــب افــراد را 
برنمي تابیدنــد. حضــرت هیــچ گاه خشــمگین نمي شــد. حتــي اگــر ســخنان باطــل مي شــنید، 
بــا مبانــي طــرف مقابــل اســتدالل و انصــاف را رعایــت می کــرد. توجــه بــه بُعــد تعالي بخشــي 
و تعلیــم و تعلّــم از ویژگي هــاي دیگــر مناظره هــای امــام )علیه الســام( اســت بــه طــوري کــه 

تاش هــاي ایشــان ســبب احیــاي دوبــارۀ اســام گردیــد )خاکپــور،1393: 9(.

فرضیــۀ پژوهــش ایــن اســت کــه امــام رضــا )علیه الســام( نمــاد اصول محــوری، خردگرایــی، 
آزادی خواهــی، رهایی بخشــی، هدایــت و لطــف الهــی بــوده و شــیوۀ مناظــره و مجادلــه ایشــان 
بــا مخالفــان نیــز تعلیمــی ـ 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.  

ــارۀ ســیرۀ  ــل توجهــی درب ــات قاب ــار و تألیف ــد گفــت، آث ــز بای ــاره پیشــینۀ پژوهــش نی درب
زندگانــی امــام رضــا )علیه الســام( به ویــژه بُعــد مناظــرات ایشــان بــا مخالفــان عصــر رضــوی 
ــه ثمــر رســیده اســت کــه به لحــاظ روایــي و تاریخــي، در کتاب هــای مختلــف ذکــر شــده  ب
ــه، 1404 ق: 91؛  ــن بابوی ــر اشــاره کــرد: اب ــوارد زی ــه م ــوان ب ــا  می ت ــن آنه اســت. از مهم تری
ــز  ــاالت نی ــی مق ــاردی، 1379. برخ ــي، 1403ق: 313؛ عط ــي، 1350ق: 411؛ مجلس طبرس
ــا موضــوع را دارنــد، عبارتنــد از: لکزایــی و قاســم نــژاد،1391 :115؛  کــه بیشــترین ارتبــاط ب
میرحســینی وکریمــی، 1392 :114-95؛ میراحمــدی و رضایی پنــاه،1394 :96-75؛ خاکپــور و 
ــا،  ــر، بی ت ــدق،1396: 30-1؛ زرســازان، 1394: 94-64؛ امینی ف دیگــران،1394 : 163-94؛ برن
24-1؛ خیــاط و دیگــران،1392: 80-61؛ مصایی پــور و ســلیمی، 1392: 114-87؛  شــریفی 

ــران، 1396: 149-176. و دیگ

ــا رویکــرد پژوهــش حاضــر  نکتــۀ حایــز اهمیــت ایــن اســت کــه هیــچ یــک از نوشــته ها ب
همســویی و همپوشــانی کامــل نــدارد. آنچــه از آثــار نوشــته شــده در ایــن بــاب بــر می آیــد، 
نوعــاً نقــل بــدون تحلیــل وقایــع اســت و کمتــر از تحلیــل رفتارهــا ســخن بــه میــان آمــده 
اســت. برخــی دیگــر نیــز دربــارۀ ابعــاد دیگــر ســیرۀ رضــوی قلــم زده انــد. بنابرایــن، این جســتار 
ــا و اقتضــای موضــوع،  ــات و داده ه ــردآوری اطاع ــس از گ ــیرۀ رضــوی پ ــه س ــه ب ــا مراجع ب
ــن پژوهــش  ــد. ای ــرای آن انتخــاب گردی ــی ب تجزیه وتحلیــل شــدو ســننی اســتخراج و عنوان
ــا اســتقرای کامــل از تمــام   ــه و ب ــا یــک مطالعــۀ ژرف کاوان چنان کــه از عنوانــش پیداســت، ب
مناظره هــای امــام )علیه الســام( بــا اربــاب ادیــان و مذاهــب و تحلیــل همــۀ آثــار نوشته شــده 
ــام(  ــا )علیه الس ــام رض ــی ام ــی ـ تربیت ــیرۀ تعلیم ــتخراج س ــام اس ــه در مق ــن زمین در ای
درمناظــره بــا اصحــاب ادیــان و مذاهــب اســت و بایــد اذعــان کــرد کــه یکــی از اصــول مهــّم 
ســیرۀ تعلیمــی- تربیتــی  امــام )علیه الســام( درهم تنیدگــی مقولــۀ تعلیــم و تربیــت اســت. 
ــر اخــاق و  ــا قواعــد کلــِی حاکــم ب مــراد از تعلیــم در ســیرۀ تعلیمــی، آشــناکردن متربــی ب
نیــز آشــناکردن او بــا رفتارهــای شایســتۀ اخاقــی اســت. بــه همیــن ســبب، بیشــتر بــا بُعــد 
شــناختی و فکــری متربـّـی ســروکار دارد و مــراد از تربیــت ایجــاد و تقویــت عادت هــای رفتــاری 
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مطلــوب در متربـّـی اســت به گونــه ای کــه بتوانــد بــه آســانی در هــر شــرایطی و در هــر مــوردی 
رفتــار شایســتۀ اخاقــِی متناســب بــا آن را انجــام دهــد و ایــن دو بــه وجهــی بســیار ظریــف بــا 

هــم تنیدگــی و همپوشــانی دارنــد.

دربــارۀ نــوآوری پژوهــش نیــز بایــد متذکــر شــد، با توجــه به ابعــاد وســیع و متنوع شــخصیت 
امــام رضــا )علیه الســام( و نــوع و چگونگــی یــک ســیره، می توانــد نــکات، ظرافت هــا، اصــول و 
قواعــد حاکــم بــر آن ســیره را کشــف کنــد و در موقعیت هــای دیگــر نیــز از آنهــا اســتفاده کــرد. 
ــکات تعلیمــی ـ تربیتــی کــه به صراحــت در ســخنان امــام )علیه الســام( بیــان  بســیاری از ن
نشــده، در ســیرۀ تعلیمــی ـ تربیتــی ایشــان نهفتــه اســت. پــس ایــن وظیفــۀ ســیره پژوهان 
ــوان  ــن راســتا، شــاید بت ــد. در ای ــن ســیره به دســت آورن ــکات را از عمــق ای ــه آن ن اســت ک
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.

 2.  مفهوم شناسی

2-1  سیره

ــه« از مــاده »َســیر« گرفتــه شــده اســت و ســیر به معنــای حرکــت  »ســیره « بــر وزن »فِعلَ
و راه رفتــن اســت. )ابن منظــور،1414ق، ج4: 289(. همچنیــن ســیره به معنــای روش، ســنت، 

هیئــت و حالــت نیــز آمــده اســت )زبیــدی،1414ق، ج6: 556(

ســیره در اصطــاح دارای دو معناســت: یکــی به معنــای »چگونگــی و نــوع عمــل« اســت کــه 
ایــن معنــا همــۀ رفتارهــای آدمــی را شــامل می شــود زیــرا هیــچ فعالیتــی بــدون حالــت خــاص 
تحقــق نمی یابــد. ایــن مفهــوم هــم شــامل رفتارهــای خــاص و متعّیــن انســان اســت، از آن نظر 
کــه کیفیــت و تعّینــی در کّل رفتــار اوســت و هــم بــر ســیرۀ شــخص؛ یعنــی بــر هــر فعالیــت و 
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عملکــردی کــه از او ســر زده اســت داللــت می کنــد، چــه یک بــار اتفــاق بیفتــد و چــه مکــرر و 
پیوســته باشــد. امــا معنــای اصطاحــی دیگــر ســیره »ســبک و قاعــده رفتار« اســت کــه اخّص 
از معنــای اول و مســتلزم تکــرار و ادامــۀ رفتــار از جانــب شــخص اســت تــا بتوان ســبک و قاعدۀ 

حاکــم بــر آن را به دســت آورد )حســینی زاده، 1386، ج1: 10(.

از آنجاکــه ایــن پژوهــش در راســتای تبییــن ســیرۀ تعلیمــی تربیتــی امــام رضا )علیه الســام( 
ــۀ نمونه هایــی از شــیوه ها  و فنــون اجــرای هــر روش توســط آن حضــرت  اســت، در پــی ارائ
اســت. بنابرایــن، معنــای متناســب بــا ایــن مقصــود، معنــای اصطاحــی 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 روش هایــی اســت کــه امــام رضــا )علیه الســام( 

در رفتــار و کــردار خویــش دارد.  

2-2 تعلیم و تربیت

ــت  ــده و در لغ ــتق ش ــادۀ )ع ـ ل ـ م( مش ــه از م ــت ک ــل اس ــاب تفعی ــدر ب ــم« مص »تعلی
ــوری اختصــاص دارد  ــه ام ــم ب ــد: »تعلی ــی می گوی ــب اصفهان ــن اســت. راغ ــای آموخت به معن
کــه بــا تکــرار و فراوانــی همــراه باشــد، به گونــه ای کــه از آن، اثــری در ذهــن متعلّــم به وجــود 
آیــد.« برخــی نیــز در بیــان آن گفته انــد: »تعلیــم، آگاه کــردن نفــس بــرای تصــور معانــی اســت 
و تعلـّـم آگاه شــدن نفــس بــر آن اســت.«  )راغــب اصفهانــی،1412ق، مــاده علــم؛ زبیــدی، بی تا، 

مــاده علــم(.

»تربیــت« نیــز آن گونــه 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 به معنــای رشــددادن 

تدریجــی اســت«. )راغــب اصفهانــی،  1412ق :340(.

ــر اســت.  ــن برآمده ت ــه ســطح زمی ــرا نســبت ب ــد زی ــَوه« می گوین ــه »َرب ــه تپ ــان ب عرب زبان
ــارس، 1404ق، ج2 : 483(. ــن ف )اب
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نفــس زدن را »ربــو« می گوینــد زیــرا به هنــگام نفس کشــیدن ســینه برآمــده و نیــز »ربــا« را 
بدیــن نــام نهاده انــد از آن روی کــه بــر مــال، افــزوده می شــود. )همــان(

نکتــۀ مهــم در معنایــی کــه راغــب اصفهانــی در کتــاب خویــش آورده، تدریجی بــودن تربیــت 
اســت کــه امــری اســت قابــل توجــه و بســیار مهــم. حاصــل ســخن آن اســت کــه آنچــه در 
معنــای ایــن ریشــه بتــوان به عنــوان معنــای لغــوی آن بیــان کــرد، همــان افــزودن و رشــد 

ــم، شــرط الزم تربیــت اســت. ــوان گفــت کــه تعلی اســت. بدین جهــت، می ت

استاد شهید مرتضی مطهری نیز تربیت را این گونه تعریف می کند: 

»تربیــت، عبــارت اســت از پــرورش دادن؛ یعنــی اســتعدادهای درونــی  ای را کــه بالقــوه در یــک 
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 می شــود کــه تربیــت 
بایــد تابــع و پیــرو فطــرت، یعنــی تابــع و پیــرو طبیعــت و سرشــت شــیء باشــد.« )مطهــری، 

1383 :56و57(. 

ــه شــد،  ــای ریشــه ای لغــات تعلیم وتربیــت گفت ــارۀ معن ــا مقایســۀ آنچــه در مجمــوع درب ب
روشــن می شــود کــه نه تنهــا تعلیــم وســیله ای بــرای تربیــت به شــمار مــی رود، بلکــه خــود از 
مصداق هــای تربیــت اســت. البتــه، بیــن تریبــت در مقــام عمــل، و دانــش تربیــت، فــرق اســت. 
تربیــت در مقــام عمــل، امــری اســت کــه بــر فــرد یــا گروهــی از افــراد اعمــال می شــود یــا فــرد 
یــا گروهــی از افــراد آن را می پذیرنــد؛ امــا دانــش تعلیم وتربیــت  یــک رشــتۀ علمــی اســت کــه 
واقعیت هــا و موقعیت هــای تربیتــی را تحقیــق و بررســی می کنــد و امــروزه مشــروعیت  خــود 
را در عرصــۀ علــوم بــه اثبــات رســانده اســت. به همیــن دلیــل، تعریفــی کــه در ایــن پژوهــش 
ــت  ــه اوالً تعلیم وتربی ــت ک ــن اس ــه ای ــرار گرفت ــث ق ــای مباح ــت مبن ــۀ تعلیم وتربی از مقول
ــه ای ســنجیده انجــام  ــر اســاس برنام ــه ب ــدار اســت ک ــه ای از اعمــال عمــدی و هدف مجموع
ــرورش  ــان پ ــوب را در متربّی ــای مطل ــا و رفتاره ــا، نگرش ه ــناخت ها، باوره ــا ش ــود ت می ش
دهــد. ثانیــاً، محیــط تربیــت محــدود بــه مدرســه و دانشــگاه نیســت بلکــه هــر محیطــی کــه 
چنیــن فراینــدی در آن رخ دهــد، محیــط تعلیمــی ـ تربیتــی نامیــده می شــود. بنابرایــن، هــر 
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رفتــاری کــه از امــام )علیه الســام( در صحنــۀ مناظــرات رخ می دهــد گامــی اســت در راســتای 
ــه  ــت ک ــی آن اس ــدف نهای ــران و ه ــوب دیگ ــای مطل ــا و رفتاره ــناخت ها، باوره ــرورش ش پ

شــخص آگاهانــه ارزش هــا را بپذیــرد و بــه آنهــا التــزام داشــته باشــد. 

2-3 مناظره

ــد  ــاب ثاثــي مزی مناظــره از ریشــه »نظــر« به معنــاي نظــردادن، تأمــل و اندیشــیدن و از ب
)مفاعلــه( »نظــر« به معنــاي ایــن اســت کــه دو نفــر نظــر خــود را ارائــه دهنــد و یــک طــرف بــر 
طــرف دیگــر غلبــه پیــدا کنــد. بنابرایــن، تعریف مناظــره عبــارت اســت از اینکــه دو صاحب نظر 
بــه اعتبــار اثبــات نظریــه خــود و رّد نظریــۀ رقیــب، به صــورت رســمي یــا غیررســمي، مکتــوب 
یــا شــفاهي بــه بحــث و نظــر بپردازنــد. در واقــع، مناظــره یکــي از حرفه هــاي مربــوط بــه حوزۀ 
آمــوزش و پژوهــش اســت و زیرمجموعــۀ اخــاق مربــوط بــه دانــش قــرار مي گیــرد و رابطــۀ آن 
بــا اخــاق نقــد عمــوم و خصــوص اســت. ولــي مجادلــه یــا جــدل یکــي از فن هــاي صناعــات 
خمــس در علــم منطــق اســت کــه اســتدالل کننده در نظــر دارد بــا اســتفاده از مشــهورات، بــه 

هرصــورت ممکــن مخاطــب خــود را مغلــوب کنــد )ابن ســینا،1404ق:22(.

خواجه نصیرالدین طوسی نیز  علم مناظره را این گونه معرفی می کند:

ــان رأی خــود   ــل  بی ــک متکّف ــر ی ــه ه ــل اســت ک ــان دو صاحــب رأی متقاب ــره می »مناظ
ــد از وضــوح، مســاعدت حــق کننــد و غــرض دیگــری در  ــه شــرط آنکــه هــر دو بُع اســت؛ ب
ــۀ  محــک زدن رأی و نظــر و  ــت مرحل ــره در حقیق کار نباشــد.« )طوســی،1361 :448(. مناظ
به داوری گذاشــتن ســخن و دیــدگاه مــورد دفــاع اســت. از همیــن رهگــذر، بایــد بــا کمــال دقت 
ــا،  ــل کلمه ه ــان شــود. تجزیه وتحلی ــب ســخن ســنجیده و بی ــه انجــام برســد و تمــام جوان ب
جمله هــا  و دقیق شــدن 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 
ــه نظــر  ــه ب ــده کســی اســت ک ــاده شــده اســت. 2. مناظره کنن ــان نه و اســاس درســتی بنی
ــی از اندیشــۀ خــود  ــاع عقان ــر جــان حقیقــت دســت یافتــه و در موضــع حــق و دف خــود ب
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ایســتاده اســت )پاشــاصالح، 1317 :7(. بــا ایــن توضیــح، بایــد گفــت مناظــره گفتمانــی بــرای 
ــام  ــن رو، ام ــل اســت. از ای ــا اثربخشــی متقاب ــل همــراه ب ایجــاد فهــم مشــترک و درک متقاب
رضــا )علیه الســام( مناظــره را یکــی از روش هــای تعلیمــی ـ تربیتــی در موضوعــات پرچالــش 
ــه اینکــه محــور اصلــی مواجهــۀ امــام  ــا عنایــت ب و درخــور توجــه و اهتمــام می دانســتند. ب
رضــا )علیه الســام( بــا مخالفــان از اصحــاب ادیــان و مذاهــب مناظــره رودر رو بــوده اســت، در 
ــه بررســی ســیرۀ تعلیمــی ـ تربیتــی امــام )علیه الســام( در ایــن مناظره هــا  ایــن پژوهــش ب

ــم. می پردازی

3. سیرۀ تعلیمی ـ تربیتی امام رضا )علیه السالم( 

در تعلیم وتربیــت هــدف به معنــای وضــع نهایــی و مطلوبــی اســت کــه ســودمند تشــخیص 
داده شــده و بــرای رســیدن بــه آن فعالیت هــای مناســب تعلیمــی ـ  تربیتــی انجــام می گیــرد.

امــام رضــا )علیه الســام( به عنــوان یگانــۀ دوران خویــش بــا بهتریــن شــیوه بــه مواجهــه بــا 
اربــاب ادیــان و مذاهــب اســامی و غیراســامی پرداختــه و عــاوه بــر شناســایی اندیشــه های 
دیگــران، بــا رعایــت آداب گفتگــو، انصــاف و عدالــت و بــه دور از هــر گونه تعصــب، رعایت حقوق 
عمومــی و... آنهــا را بــه دیــن حــق دعــوت می کردنــد. امــام )علیه الســام( گامــی مؤثــر بــرای 
ــان تحریف شــده و اثبــات حقانیــت  رفــع اختاف هــا و آشکارســاختن نواقــص موجــود در ادی
دیــن اســام برداشــته و بــه شــیوۀ مناظــره، بــا رعایــت اصــل اخاق مــدارِی اجتماعــی و تحمــل 

دیگــران، درصــدد اقنــاع آنهــا برآمدنــد.

راهبردهــای اندیشــه اي و رویّه هــاي هدفمنــد امــام رضــا )علیه الســام( درمناظره هــا و 
احتجاج هــا، در راســتاي معرفت افزایــي دانشــمندان ســایر ادیــان و مذاهــب و هدایــت و تربیــت 
آنــان به ســوي اســام بــا مّدنظــر قــراردادن سیاســِت هدایــت جامعــه و نیز روشــنگري و تســویۀ 
افکارعمومــي بــر ضــّد حکومــت ظالمانــۀ عباســي اســت )آقــا ســیدمحمد قــاري، 1391 :64-

65(. امــام )علیه الســام( بــرای جلــب مــردم بــه دیــن مبیــن اســام و اثبــات حقانیــت دیــن، از 
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روش هایــی اســتفاده می کردنــد کــه بــا اصــول و مبانــی دیــن مطابقــت کامــل داشــت. در واقع، 
امــام بــا علــم بــه ایــن مســئله کــه همــان انــدازه کــه هــدف مقــدس اســت، روش های رســیدن 
بــه آن هــدف هــم از تقدســی خــاص برخــوردار اســت، در تعامل هــای خــود روش هایــی را به کار 
ــای  ــا ویژگی هــای فطــری و عاطفــی و طبیعــی مطابقــت و هــم مبن ــد کــه هــم ب می گرفتن

عقیدتــی و تربیتــی خــاص خــود را داشــته باشــد.

آنچــه در ســیره و رفتارشناســی امــام )علیه الســام( در مناظــره بــا اصحــاب ادیــان و مذاهــب 
مشــهود اســت، پرهیــز امــام از حصرگرایــی در روش، در راســتای تعلیم وتربیــت افــراد اســت. 
ــزار و روش  ــا اب ــه هــر یــک ب ــرای معرفــت قایلنــد کــه دســتیابی ب ــب مختلفــی ب ــام مرات ام
ــا )علیه الســام( دارای  ــام رض ــای ام ــر مناظره ه ــم ب ــردد. منطــق حاک ــن می گ ــژه ای ممک وی
طیــف وســیعی از ســیرۀ تعلیمــیـ  تربیتــی اســت کــه بــه مــوارد مهــّم آن پرداختــه می شــود.

3-1 هدف آموزشی

هــدف از مناظــره، همیشــه »بیــان برتــری خــود )یک طــرف( بــر دیگــری« نیســت. هــدف 
اصلــی مناظره هــای  رســمی، رســیدن بــه حقیقــت یــک امــر اســت؛ اّمــا ایــن هــدف همیشــه 
در مناظره هــا  لحــاظ نمی شــود. یکــی دیگــر از هدف هــای مناظــره آمــوزش اســت؛ آموزشــی 
ــهیدثانی،  ــت. )ش ــدگار اس ــان مان ــره، در اذه ــاّص مناظ ــیوۀ خ ــل ش ــه به دلی ــتقیم ک غیرمس
ــی به صــورت  ــا عمــران صاب ــام )علیه الســام( ب ــن مهــم در مناظــرۀ ام 1374: 547-551(. ای
کامــا ملمــوس تبییــن می شــود؛ آنجاکــه عمــران صابــی کــه از بزرگ تریــن متکلمــان زمــان 
خویــش بــود، از چگونگــِی اثبــات وجــوِد پــروردگار پرســش کــرد. دامنــۀ گفتگــو میــان امــام 
)علیه الســام( و عمــران در ایــن بــاره بــه باریک تریــن و پیچیده تریــن مســائل مربــوط کشــیده 
ــه حقایــق روشــن  ــا اســتدالل، ب ــا روشــی ســاده و جالــب و ب می شــود. امــام )علیه الســام( ب
ــی  ــام )علیه الســام( وقت ــد. ام ــادی پاســخ می ده ــی، 21پرســش وی را در مســائل اعتق علم
ــدی؟ و  ــا فهمی ــد، از او می پرســد: ای عمــران، آی ــه قســمتی از ســؤال های او جــواب می ده ب
وقتــی جــواب مثبــت را دریافــت می کنــد، بــه جــواب ســؤال بعــدی می پرداخــت. )ر.ک: ابــن 
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بابویــه،1372،ج2: 341؛ فضــل اهلل،1383 :204- 205( روشــی کــه معمــوالً غیرمتــداول اســت 
ــراد  ــت اف ــام( تعلیم وتربی ــام )علیه الس ــای ام ــۀ مناظره ه ــی هم ــفۀ اصل ــه فلس ــی ازآنجاک ول

اســت، شــاهد ایــن شــکل مناظــره از امــام )علیه الســام( هســتیم.

3-2  تأکید بر مبانی اساسی اسالم

ــۀ  ــراي فتن ــي ب ــه کانون ــره ک ــر در بص ــاي درگی ــا طرف ه ــره ب ــوص در مناظ ــام به خص ام
مذهبــي و نــزاع میــان مســلمانان بــا دیگــر ادیــان شــده بــود، ابتــدا بــا اســتناد بــه شــهادت 
پیامبــران پیشــین، بــر حقانیــت و بعثــت پیامبــر اســام )صلی اهلل  علیه وآلــه(، اصــل حقانیــت 
اســام را در مقایســه بــا  دیگــر ادیــان بــه اثبــات رســاندند. همچنیــن، بــا تأکیــد بــر توانایي هــا 
ــه( کســي اســت  ــام کــه بعــد از حضــرت محمــد )صلی اهلل  علیه وآل و شایســتگي هاي خــود ام
ــا همــۀ امت هــا و پیــروان  ــداوم بخشــد و زیبنــدۀ کســي اســت کــه ب کــه برنامه هــاي او را ت
مذاهــب گوناگــون بــا کتــاب خــوِد آنهــا گفتگــو کنــد، مســیحیان را بــا انجیــل، یهودیــان را بــا 
تــورات و مســلمانان را بــا قــرآن قانــع کنــد، عالـِـم بــه همــۀ زبان هــا باشــد و بــا هــر قومــي بــا 
زبــان خودشــان ســخن گویــد و عــاوه بــر اینهــا باتقــوا و از هــر عیــب و نقصــي پــاک باشــد. 
عدالت پیشــه، باانصــاف، حکیــم، مهربان، باگذشــت، درســتکار و مدبر باشــد )مجلســي، 1403ق: 
80؛ مکارم شــیرازي، 1388: 94(. جایــگاه خطیــر امامــت را تبییــن کــرده و دســت اندازی های 

اغیــار بــه ایــن منصــب الهــی را در طــول تاریــخ محکــوم می کنــد.

در یکــي از ایــن مناظره هــا، مأمــون از امــام دربــارۀ شــأن و منزلــت امامــت پرســید و امــام در 
ــخ فرمودند: پاس

أحــدــع ــکلمتكــنم ــرةلیســتبمل ــۀمطه ــُهُمقدس ــروٍحِمن ِ ــاب ــدأيّدن قَ »اَِناهللَعَزوجــلَ
عمــودهــووتوفّقهــموتســّددهممنّــاالئمــۀمــعهــيو)ص(اهللرســولمــعّإلمضــيممــن
مــننــوربیننــاوبیــناهللعزوجــل«؛)خداونــد عزوجــل مــا را بــا روح الهــي تأییــد کــرده؛ روح 
پــاک و مطهــري کــه فرشــته نیســت و بــا گذشــتگان همراهــي نکــرده اســت، مگــر بــا رســول 
خــدا )صلی اهلل  علیه وآلــه(. ایــن روح الهــي بــا امامــان از مــا اهــل بیــت اســت و آنــان را تأییــد 
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ــرار  ــور اســت کــه بیــن مــا و خــداي متعــال ق مي کنــد و موفــق مي ســازد و آن ســتوني از ن
ــود و  ــت خ ــر حقانی ــام ب ــا ام ــن توصیف ه ــر ای ــا ذک ــه، 1390، ج2 :201(. ب ــن بابوی دارد( )اب
جایــگاه امامــت در نــزد خــدا و اســام پرداختــه و هرگونــه غصــب ایــن جایــگاه خطیر را توســط 

نــا اهــان نفــی و تخطئــه می کنــد.

3-3 استفاده از روش پرسش و پاسخ

»پرســش و پاســخ« از روش هایــي اســت کــه معصومــان )علیهم الســام( در آمــوزش احــکام 
و معــارف دینــي از آن بهــره مي بردنــد. در آیاتــی از قــرآن کریــم هــم اشــاراتی بــه ایــن روش 
شــده اســت )بقــره/189؛ نســاء/127؛ یونــس/53(. در ایــن  شــیوه فــرد بــرای فــرار از قیــد تکبــر 
و انانّیــت، به جــای اینکــه از طــرف خــود مطلبــی را بگویــد کــه ایــن فکــر تداعــی شــود کــه من 
ــن  ــم و شــما نمی دانیــد، از شــیوۀ ســؤال کردن اســتفاده می کنــد کــه تداعی کننــدۀ ای می دان
فکــر اســت کــه طــرف مقابــل هــم می دانــد. ایــن روش همــه جنبــۀ تعلیمــی دارد و هــم جنبۀ 
ــام رضــا )علیه الســام(  ــای ام ــت، یکــی از شــاخص ترین مناظره ه ــوان گف ــی. شــاید بت تربیت
بــا اربــاب ادیــان و مذاهــب مختلــف در موضــوع توحیــد، مناظــره ای اســت کــه شــیخ صــدوق 
ــی  ــاالت ف ــاب المق ــان و اصح ــل االدی ــع اه ــا م ــس الرض ــر مجل ــاب ذک ــوان »ب ــا عن آن را ب
ــرفصل های  ــۀ س ــاً هم ــرۀ مفصــل تقریب ــن مناظ ــون« آورده اســت. در ای ــد المأم ــد عن توحی
بحــث به صــورت پرســش و پاســخ مطــرح شــده اســت .)ر.ک: ابــن بابویــه، 1404ق، ج1: 156-

154(. توضیــح آنکــه، بــا توجــه بــه موقعیــت زمانــی امــام رضــا )علیه الســام( امــکان گفتگــو 
و تعامــل حضــرت نســبت بــه ائمــۀ بعــد از ایشــان بیشــتر بــوده اســت. ابــن شهرآشــوب آورده 
ــد، از  ــاف کردن ــا )علیه الســام( اخت ــام رض ــت ام ــر امام ــردم در ام ــه م ــی ک اســت: »هنگام
مســائلی کــه از آن حضــرت ســؤال شــد و ایشــان پاســخ دادنــد 18 هــزار مســئله جمــع آوری 
شــد.« )ابــن شهرآشــوب، بی تــا،ج4 :350(. پــر واضــح اســت، به رسمیت شــناختن حــّق ســؤال 
ــام( در  ــرت )علیه الس ــد. حض ــمار مي آی ــان به ش ــر و بی ــوازم آزادي فک ــب، از ل ــراي مخاط ب
ــؤال کردن  ــدد از روش س ــوارد متع ــم در م ــف ه ــب مختل ــان و مذاه ــاب ادی ــا ارب ــره ب مناظ
اســتفاده می کنــد کــه گویــی رویـّـۀ ایشــان اســت. یکــی از مصداق هــای بــارز ایــن روش گفتــۀ 
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جاثلیــق اســت کــه در پایــان بحــث و مناظــره اش بــا امــام )علیه الســام( خاطرنشــان می کنــد: 
مــن می خواهــم کــس دیگــری بــا شــما شــروع بــه بحــث کنــد. بــه حــّق مســیح ســوگند کــه 
نمی دانســتم  در بیــن علمــای مســلمانان مثــل شــما پیــدا خواهــد شــد کــه هــر چــه ما ســؤال 
کنیــم، پاســخ دهــد )ابــن بابویــه، 1404ق، ج1 :164(. امــام )علیه الســام( رو بــه یهــودی کــرد 
و فرمــود: شــما ســؤال می کنیــد یــا مــن ســؤال کنــم؟ در ایــن هنــگام، یهــودی می گویــد: مــن 
ســؤال می کنــم. ســپس اضافــه می کنــد کــه فقــط از تــورات، انجیــل، زبــور، صحــف ابراهیــم 
و موســی ســخن بگوییــم )همــان(. در یکــی دیگــر از مناظره هــا  بــه یکــی از یارانــش فرمــود: 
»تمــام کســانی را کــه در جلســۀ محمدبــن فضــل حاضــر بودنــد و بقیــۀ شــیعیان مــا را دعــوت 
کــن. جاثلیــق مســیحی و رأس الجالــوت یهــودی را نیــز فــرا بخــوان و از آنــان بخــواه کــه در 
جلســه هــر چــه می خواهنــد از مــن بپرســند.« )مجلســی،1376ق،ج49: 72(. به همیــن خاطــر، 
می تــوان گفــت محورهــای طلــوع نهضــت فکــری و کامــی و جان گرفتــن کنش هــای دینــی 
و اعتقــادی عصــر رضــوی، التفــات خــاّص امــام )علیه الســام( در ســاحت فکــر و اندیشــه اســت.

3-4  استناد به امور عقلی

ــدا  ــرف خ ــی از ط ــت باطن ــوان حج ــی آن به عن ــل و معرف ــر عق ــگاه خطی ــر جای ــد ب تأکی
ــل در منشــور  ــام عق ــودن مق ــر بلندمرتبه ب ــی ،1365ق، ج1: 25( بیانگ ــرای انســان ها )کلین ب
ــیرۀ  ــام( از کام و س ــام )علیه الس ــوری ام ــت. عقل مح ــام( اس ــا )علیه الس ــام رض ــری ام فک
احتجاج هــای علمــی ایشــان به صــورت ملمــوس و قابــل توجــه اســتنباط پذیر اســت؛ 
بدین صــورت کــه مناظره هــای آن حضــرت بــر اســتدالل هایی چــون برهــان، خطابــه و جــدل 

ــد: ــام )علیه الســام( آنجــا کــه می فرمای ــوده اســت. ســخن خــود ام مبتنــی ب

ــر اســاس حکمــت، موعظــه حســنه و حجــت  ــه ســوی خداســت ب ــده ب ــام دعوت کنن » ام
بالغــه.« )ابــن بابویــه،1372،ج1: 216(. بــر ایــن اســاس، امــام )علیه الســام( با مخاطب شناســی، 
از ســه طریــق عقلــی )برهــان، خطابــه و جــدال احســن( بــرای اثبــات حــق بهــره می بردنــد 

)طباطبائــی،1382،ج12: 74(.
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آن حضــرت در بســیاری از گفتمان هــای خــود بــا زمینه ســازی های روان شــناختی و ذهنــی 
در مخاطــب، توانمنــدی وی را در ادراک عمیــق، همه جانبــه و نظــام دار از موضوع هــای مــورد 
بحــث افزایــش مــی داد و وی را هدایــت و تربیــت می کــرد. حتــی طــرف مقابــل را به صراحــت 
ــا عمــران  بــه تعقــل و بارورکــردن فکــرش دعــوت می کــرد. از جملــه، حضــرت در مناظــره ب
ــام  ــه تم ــد و در پاســخ ب ــم اشــارت دادن ــل و تعلّ ــه تعق ــار او را ب ــِی عقلی مســلک، چندب صاب
پرســش های او، از دالیــل عقلــی اســتفاده کردنــد. )مجلســی،1375، ج10 :317-310(. 
ــاب  ــف ارب ــا اندیشــه های مخال ــری اســتدالل های امــام )علیه الســام( در مناظره هــا ب خردپذی
ادیــان و مذاهــب، جــزءِ الگوهــای ویــژۀ منطقــی و عقانــی امــام )علیه الســام( بــود کــه باعــث 
ــه اســام و تشــّیع می شــد. روایــات بســیاری  ــان ب تسلیم شــدن مخالفــان و هدایت پذیــری آن
ــه تعقــل ورزی حضــرت توســط دانشــمندان، دوســتان و  ــر اعتــراف و اذعــان ب نیــز مبتنــی ب
ــر اینکــه  امــام  ــه اعتــراف مأمــون مبنــی ب ــه، ب مخالفــان ایشــان وجــود دارد. به عنــوان نمون
)علیه الســام( داناتریــن و عابدتریــن مــردم روی زمیــن اســت، می تــوان اشــاره کــرد )فضــل اهلل، 
1366: 40(. امــام )علیه الســام( در پاســخ مأمــون کــه اصــرار بــر قبــول خافــت داشــت، بــا 
ارائــۀ دلیــل عقلــی اثبــات فرمودنــد کــه خافــت حــّق مأمــون نیســت کــه بخواهــد آن را واگذار 
کنــد. در همیــن راســتا می فرمایــد: »اگــر ایــن خافــت حــّق 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 خافــت حــق تــو نیســت، 
حــق نــداری آن را بــه دیگــری واگــذار کنــی.« )ابــن بابویــه،1382،ج2: 132(. بــه همیــن دلیــل 
اســت کــه قمســت عمــده ای از روایــات آن امــام )علیه الســام( بــه مباحــث عقلــی و کامــی 
ــدی می شــود و  ــم در شــکل پرسش وپاســخ و گاه مناظــره قالب بن ــی آن ه و مجــادالت کام
عقل گرایــی و خــردورزی صبغــۀ عــاّم روایــات ایشــان اســت )بــرای گونه شناســی روایــات ائمــه 
)علیهم الســام( و مقایســه آنهــا بــا یکدیگــر، ر.ک: عطــاردی، 1406ق(. ایــن ســیر در روایــات 
ــان،1391  ــده نمی شــود )جعفری ــن وضــوح دی ــه ای ــان معصــوم )علیهم الســام( ب ــر امام دیگ
ــه  ــرد ک ــاره ک ــی اش ــوادی آمل ــت اهلل ج ــری از آی ــه اث ــوان ب ــی ت ــتا م ــن راس :450(. در همی
گروهــی از احادیــث اعتقــادی بــا مضامیــن فلســفی از امــام رضــا )علیه الســام( را در مجموعــۀ 
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مســتقلی بــه نــام»علیبنموســیالرضاوالفلســفۀاللهیــۀ«در تألیفــی هماهنــگ و بــا تبیینــی 
منســجم، جمــع آوری کــرده اســت )ر.ک: جــوادی آملــی، 1374(.

3-5  استفاده از الگوی حکمت 

»حکمــت« به معنــای رســیدن بــه حــق توســط علــم و عقــل اســت )راغــب اصفهانــی، 1412 
ق: 249( و بــه حجــت و منطقــی اطــاق می شــود کــه حــق را نتیجــه دهــد به گونــه ای کــه 

هیــچ شــک و ابهامــی در آن باقــی نمانــد )طباطبایــی،1374، ج12 :371(.

آن حضــرت در بســیاری از گفتمان هــای خــود بــا زمینه ســازی های روان شــناختی و ذهنــی 
در مخاطــب، توانمنــدی وی را در ادراک عمیــق، همه جانبــه و نظامــدار از موضوع هــای مــورد 
ــت  ــل رابه صراح ــرف مقاب ــی ط ــرد. حت ــت می ک ــت و تربی ــرد و وی را هدای ــاال می ب ــث ب بح
ــا عمــران  بــه تعقــل و بارورکــردن فکــرش دعــوت می کــرد. از جملــه، حضــرت در مناظــره ب
ــم اشــارت دادنــد. )مجلســی،1375،ج10: 317-310(.  ــه تعقــل و تعلّ ــار او را ب صابــی چنــد ب
منظــور امــام ایــن بــود کــه او بــا افزایــش تعقــل، توانمنــدی خــود را در درک حقایــق ارتقــا 
دهــد و بــه حــّدی بــه تشــخیص برســد کــه فکــرش تســلیم حقایــق شــود. تبیینــی دیگــری از 
معنــای حکمــت در معــارف اســامی ایــن اســت کــه حکمــت بــه مفهــوم معــارف حقــی اســت 
کــه منطقــی و روشــن بودن آن در حــدی اســت کــه خودبه خــود، امــور باطــل و متعــارض بــا 
آن را ابطــال می کنــد؛ ماننــد آیاتــی کــه تعلیــم و آمــوزش حکمــت را دربرمی گیــرد )جمعــه/ 
آیــه2(. ایــن مفهــوم 13 بــار در قــرآن کریــم بــه کار رفتــه اســت )همــان، 1375، ج10 :310( 
امــام رضــا )علیه الســام( در به کارگیــری ایــن شــیوۀ حکمتــی، در گفتمان هــای خــود دربــارۀ 
هــر موضوعــی بــه تبییــن معیارهــای کلــی، عقانــی و اصــول موضوعــه می پرداخــت )جعفــری، 
1365،:572( و مباحــث را به گونــه ای منطقــی تنظیــم می کــرد کــه هرگونــه ابهامــی را برطــرف 
ــه حقیقــت رهنمــون می شــد )همــان،1403ق، ج10: 310- ــل را ب می ســاخت و طــرف مقاب

311( و بــا پرسش وپاســخ های مکــرر و کشــف مغالطــات کام و عقایــد مناظره کننــده و 
روشن ســازی معــارف حقیقــِی موضــوع مــورد بحــث بــر امــور باطلــی کــه وی بــه آن عقیــده 
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داشــت، مهــر ابطــال مــی زد )همــان، ج2: 333(. بــرای نمونــه، امــام رضــا )علیه الســام( ایــن 
اســتدالل اصحــاب ادیــان بــه پیامبــری پیامبرشــان را مبنــی بر اینکــه معجزاتــی انجــام داده اند 
ــم  ــتدالل ه ــن اس ــه ای ــد چنان ک ــل رد می کنن ــل عق ــا دلی ــد، ب ــام نداده ان ــران انج ــه دیگ ک
در مقابــل یهودیــان و هــم مســیحیان و هــم زردشــتیان اســتفاده می شــود. بــرای نمونــه، در 
مجلســی کــه اصحــاب ادیــان حاضــر بودنــد، امــام از موبــد، بــزرگ زردشــتیان، علــت ایمــان 
ــت  ــه عل ــر اینک ــی ب ــد مبن ــواب موب ــا ج ــند و ب ــت را می پرس ــوت زردش ــه نب ــان ب آوردن آن
ایمان آوردنشــان بــه زردشــت، آوردن معجزاتــی بــرای آنــان اســت کــه کســی قبــل از او نیــاورده 
بــا اینکــه ندیده انــد امــا اخبــار از گذشــتگان بــه آنــان رســیده که بــرای ایشــان چیــزی را حال 
کــرده کــه دیگــری نکــرده اســت. به همیــن جهــت، پیــرو او شــده اند. در ایــن هنــگام، امــام 
)علیه الســام( از او می پرســد: مگــر شــما از راه اخبــار پیــروِ او نشــده اید؟ کــه بــا جــواب مثبــت 
ــته  ــای گذش ــایر امت ه ــور س ــد: همین ط ــام می فرمای ــه ام ــود. بافاصل ــه می ش ــد مواج موب
به دلیــل اخبــاری کــه از پیامبــران بــه آنهــا رســیده و آنچــه موســی و عیســی )علیهما الســام( 
و محمــد )صلی اهلل  علیه وآلــه( انجــام داده انــد، ایمــان آورده انــد. شــما چــه دلیــل داریــد کــه بــه 
آنهــا ایمــان نمی آوریــد؟ همان طــور کــه از طریــق اخبــار متواتــری کــه شــاهد اســت زردشــت 
ــا ایــن الگــوی حکمتــی، امــام  چیــزی آورده کــه دیگــری نیــاورده، بــه او ایمــان آورده ایــد؟ ب

ــد )همــان: 303(. ــاع و مجــاب می کن ــد زردشــتی را اقن )علیه الســام( موب

3-6  استناد به متون مقدس و زبان اقوام و ملل گوناگون

کارکــرد بهره بــرداری از وحــی بــر ایــن پایــۀ فکــری اســتوار اســت کــه وحــی اطاعاتــی را در 
اختیــار انســان قــرار می دهــد 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. 
ــق،   ــر خل ــذار، تبشــیر و اتمــام حجــت ب ــار ان در همیــن راســتا بعثــت رســوالن الهــی در کن
بصیرت زایــی انســان ها در طــول تاریــخ بــوده اســت )جــوادی آملــی، 1381: 141(. ایــن عرصــه 
نه تنهــا بــرای قــرآن قابــل اثبــات اســت بلکــه بــرای دیگــر کتاب هــای آســمانی هــم جــاری 
ــام رضــا )علیه الســام( در  ــن مهــم اذعــان داشــته اند. ام ــه ای و دائرمــدار اســت. امــام خــود ب
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ــا پیــروان مکاتــب دیگــر ماننــد یهــود و مســیحیت، از کتاب هــا، شــواهد و بیانــات  مناظــره ب
موجــود در کتاب هــای آســمانی آنــان اســتفاده کردنــد تــا مــورد قبــول ایشــان قــرار گیــرد. بــر 
اســاس احادیــث )کلینــی،1365، ج1 :201( و آموزه هــای کامــی شــیعه )عاملــی، بی تــا:142؛ 
ــا  ــۀ اســامی باشــد ت ــرد جامع ــن ف ــن و فاضل تری ــد داناتری ــام بای ــه،1361 :98( ام ــن بابوی اب
ــوط  ــه همــۀ پرســش ها و چالش هــای علمــِی مرب ــه آســانی از عهــدۀ پاســخگویی ب ــد ب بتوان
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 آموزه هــای یادشده،گســترۀ علــم و دانــش امــام افــزون بــر قــرآن و ســنت )عاملــی، 
بی تــا:144(، حوزه هــای دیگــری از جملــه کتاب هــای مقدســی چــون تــورات، انجیــل و زبــور 
)کلینــی، 1365،ج1 :227( و زبــان اقــوام و ملــل گوناگــون )مجلســی،1403ق، ج10 :301( را 
نیــز در برمی گیــرد. امــام )علیه الســام( از راه هایــی چــون الهــام و ماننــد آن، از محتــوای اصلــی 
ــل  ــا اه ــره ب ــود و در مناظ ــر ب ــخ و تحــوالت آن باخب ــا و از تاری ــن کتاب ه و تحریف نشــدۀ ای

ــتناد می جســته اســت. ــا اس ــاب، بدان ه کت

ــد. وی در  ــام )علیه الســام( مناظــره کن ــا ام ــد ب ــق می خواه ــون از جاثلی در جلســه ای، مأم
پاســخ اذعــان می کنــد: چگونــه بــا شــخصی بحــث کنــم کــه بــه کتابــی اســتدالل می کنــد 
کــه مــن منکــر آن هســتم و بــه پیامبــری کــه ایمــان بــه نبــوت او نــدارم؟ در ایــن هنــگام، امام 
ــا جــواب  ــه انجیــل خــودت اســتدالل کنــم، اقــرار می کنــی؟«  و ب پاســخ می دهنــد: »اگــر ب
مثبــت جاثلیــق مواجــه می شــود کــه: مگــر می توانــم گفتــۀ انجیــل را نپذیــرم؟ بــه خــدا قســم، 
اقــرار می کنــم گرچــه خــاف میلــم باشــد )مجلســی،1403ق، ج2 : 293(. از ایــن رو، امــام رضــا 
)علیه الســام( بارهــا در خــال مناظــرات بــه تــورات، انجیــل و زبــور اســتناد و بخش هایــی از 

ــد.  ایــن کتاب هــا را قرائــت فرمودن

امــام در مناظــره بــا علمــای مذاهــب بــا زبــان خــود آن هــا گفتگــو می کردنــد. بــرای مثــال، 
جاثلیــق بــه امــام عــرض کــرد: ای پســر رســول خــدا )صلی اهلل  علیه وآلــه( اینجــا مــردی ســندّی 
اســت و او نصرانــی اســت و اهــل احتجــاج و کام بــه ســندّی اســت. پــس او را حاضــر کردنــد 
و امــام بــا او بــه ســندّی ســخن گفــت. ســپس امــام دالیــل خــود را بیــان نمــود و از چیــزی 
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بــه چیــز دیگــر بــه ســندّی نقــل می کــرد. پــس همگــی شــنیدیم کــه ســندّی گفــت: ثبطــی، 
ثبطــی، ثبطلــه. پــس امــام فرمــود: بــه تحقیــق ســندّی  بــه توحیــد و یکتایــی خداونــد اقــرار 
محمــدانواهللالــه کــرد و بحــث را آن قــدر ادامــه دادنــد تــا ســندی گفــت:»اشــهدانلال
ــم  ــا ه ــان وی ب ــه زب ــتند، ب ــی داش ــرد روم ــا ف ــه ب ــی ک ــن، در گفتگوی ــولاهلل«. همچنی رس
ســخن گفتنــد )بحرانــی اصفهانــی،1430ق، ج22 :139-141(. همچنیــن امــام )علیه الســام( 
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(.

3-7  میدان دادن به طرف مقابل

ــران و  ــادات دیگ ــه اعتق ــت ب ــتن از اهان ــلیقه ها و دوری جس ــا و س ــاف نظره ــل اخت تحم
میــدان دادن بــه طــرف مقابــل، یکــی از مؤلفه های ســیرۀ تعلیمــیـ  تربیتــی امام )علیه الســام( 
در مناظره هاســت کــه بــر مبنــای تنــوع درک و اســتعدادهای بشــری و نیــز تنــوع ســطوح و 
الیه هــای معرفــت اســتوار اســت. ایشــان بــا پذیــرش تفاوت هــای فکــری و اختــاف ســلیقه ها 
و طبایــع انســانی و وجــود الیه هــای مختلــف معنایــی در معــارف بشــری و آموزه هــای دینــی، 
آثــار و لــوازم طبیعــی و معقــول آن را نیــز بــه رســمیت می شــناختند و بــر آن بودنــد تــا در 
مناظره هــای خویــش، بــا جهت دهــی صحیــح ایــن اختاف هــا بــه مشــترکات دینــی بپردازنــد 
و بــا گشــودن بــاب اجتهــاد بــر پایــۀ معیارهایــی چــون قــرآن و ســنت صحیــح و تعقــل، زمینــه 
ــرای ظهــور بیشــتر آزادی و رشــد اندیشــه ها فراهــم کننــد. چنان کــه در خــال مناظــره  را ب
بــا اصحــاب ادیــان نه تنهــا بــه ســخنان آنــان بــه دقــت گــوش فــرا می دادنــد، بلکــه بــه آنــان 
اطمینــان قلبــی می دادنــد کــه در برابــر بیــان عقایــد خــود امنیــت جانــی آنــان از طــرف امــام 
حفــظ خواهــد شــد. )ابــن بابویــه، 1404ق، ج2 :624(. امــام رضــا )علیه الســام( نیــز در مــوارد 
متعــدد از ایــن شــیوه اســتفاده کــرده اســت. مخّیرگذاشــتن طــرف مقابــل در شــروع پرســش 
یــا پاســخ، نشــان دیگــري از برخــورد اقتدارآمیــز امــام )علیه الســام( 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 کامــًا امــام رضــا )علیه الســام( رعایــت می کــرد، میــدان دادن 
بــه طرف هــای مقابــل بــود. ایــن کــه حضــرت می فرمایــد: »هرچــه بــه نظــرت می آیــد بپــرس، 
مــن جــواب می دهــم« )ابــن بابویــه، 1404ق، ج1: 156( عــاوه بــر نشــان دادن تســلط کامــل 
ــه خــودش؛ برخــاف روش  ــه ب ــد ن ــل می ده ــه طــرف مقاب ــام )علیه الســام( فرصــت را ب ام
متــداول کــه شــخص شــروع کنندۀ ســخن باشــد تــا در احتجــاج و مناظــره فرصت طلبــی کنــد 
و از ایــن راه بتوانــد بــر طــرف مقابــل غلبــه یابــد. حضــرت در مناظــره، هرگــز حالــت تهاجمــی 
نگرفــت و شــروع بــه پرســش نمی کــرد بلکــه بــا حوصلــۀ فــراوان بــه مخالفان میــدان مــی داد تا 
اگــر خواســتند، پیشــقدم شــوند. در همیــن راســتا، بــه رأس الجالــوت پیشــوای بــزرگ یهودیــان 
فرمــود: »از مــن می پرســی یــا مــن از تــو بپرســم؟« رأس الجالــوت در جــواب می گویــد: مــن 
می پرســم ولــی هیــچ دلیلــی را از تــو نمی پذیــرم 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 تنگ تــر کــرد و گفــت فقــط از منابــع مــورد قبــول خــودش حجــت می پذیــرد. 
بــا این حــال، 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 
ــرای  ــدن ب ــه آزادی قایل ش ــه، این گون ــی،1413ق، ج2 :614(. البت ــت.« )طبرس ــده اس داود آم
رقیــب از هــر کســی برنمی آیــد. انســان های آگاه چــون امامــان معصــوم )علیهم الســام( و آنهــا 

کــه بــه علــم بــی نهایــت الهــی متصــل هســتند، می تواننــد شــجاعانه اعــام کننــد.

3-8 استناد به اصول مشترک بین ادیان

ــه اصــول مشــترک بیــن  ــد ســبب نتیجه بخشــی باشــد، توجــه ب آنچــه در مناظــره می توان
ادیــان اســت. امــام رضــا )علیه الســام( هــم در مناظره هایشــان بــر ایــن نکتــه توجــه داشــتند. 
ــزول  ــی و ن ــران اله ــد، پیامب ــی چــون توحی ــاب مباحث ــل کت ــا اه ــه در مناظــره ب همچنان ک
ــد.  ــات می ش ــت آن اثب ــور، حقانی ــن ام ــه همی ــتناد ب ــا اس ــرح و ب ــمانی مط ــای آس کتاب ه
امــروزه ایــن امــر از مــوارد ضــرورِی گفتگــوی میــان ادیــان و بهتریــن راه معرفــی اســام اســت 
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)طاهــری آکــردی،1387 :163(.  امــام رضــا )علیه الســام( در مناظــره بــا اصحــاب ادیــان، بــا 
اســتفاده از کتاب هــای مــورد قبــول آنــان، بســیاری از مطالــب را اثبــات کردنــد تــا جایــی کــه 
رأس الجالــو )بــزرگ قــوم یهــود( در ایــن بــاره خطــاب بــه امــام رضــا )علیه الســام( می گویــد:

»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 
ــی، 1403ق ،ج1،  ــدم.« )مجلس ــما ندی ــان و کام ش ــن تر از بی ــیری روش ــیرین تر و تفس ش
:624(. نمونــه ای 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 )علیهم الســام(  
رســیدند و ســپس فرمودنــد: ای رأس الجالــوت، تــو را بــه خداونــد ســوگند می دهــم! آیــا ایــن 
مطلــب در زبــور نیســت؟ همان طــور کــه بــه جاثلیــق امنیــت دادم، بــه تــو هــم خواهــم داد 
و اگــر راســت بگویــی در پنــاه مــن هســتی. رأس الجالــوت نیــز در جــواب تأییــد و خاطرنشــان 
می کنــد کــه آنــان بــا نــام ذکــر شــده اند. در ادامــه، ایــن گفتگــوی امــام، رأس الجالــوت را بــه 
حــّق آیــات دهگانــه ای کــه خداونــد متعــال بــر موســی در تــورات نــازل کــرد، قســم می دهــد 
کــه: »آیــا صفــت محمــد، علــی، فاطمــه، و حســنین )علیهم الســام(  را در تــورات دیــده ای؟ که 
خداونــد آنــان را بــه فضیلــت و عــدل ســتوده اســت؟« رأس الجالــوت نیــز گفتــۀ امــام را تصدیق 
و خاطرنشــان می کنــد: آری، هــر کــس منکــر ایــن حقیقــت شــود کافــر اســت. امــام بافاصلــه 
ادامــه می دهنــد: پــس اکنــون فــان ِســفر تــورات را گــوش دهیــد. در ایــن هنــگام، حضــرت 
رضــا )علیه الســام( شــروع بــه خوانــدن تــورات کردنــد و رأس الجالــوت تعجــب می کــرد کــه 
ــا  ــد ت ــورات را خوان ــام ت ــد. ام ــت می کن ــت آن را قرائ ــا فصاحــت و باغ ــاب ب ــه آن جن چگون
ــه(  ــول )صلی اهلل  علیه وآل ــرت رس ــام حض ــبیر، و ن ــا، و ش ــاد، و ایلی ــر احم ــاد و دخت ــه احم ب
رســید. رأس الجالــوت گفــت: شــبیر کــه در تــورات هســت، تفســیرش بــه زبــان عربــی محمــد، 
ــد.  ــت کردن ــا آخــر قرائ ــفر را ت ــام رضــا آن ِس ــه، حســن و حســین هســتند. ام ــی، فاطم عل
ســپس رأس الجالــوت گفــت: »ای فرزنــد محمــد، بــه خداونــد ســوگند اگــر ریاســتی کــه اکنون 
در میــان یهــود دارم نبــود، بــه احمــاد ایمــان مــی آوردم و از فرمــان تــو اطاعــت می کــردم.« 

)همــان،1403ق :625(.
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3-9 شیوه همراهی با خصم 

گاهــي بــراي روشن شــدن حقیقــت و رســیدن بــه هــدف بایــد در ظاهــر تســلیم خصــم شــد 
ــدون  ــدا ب ــي بخواهــد در ابت ــاده ســاخت. اگــر مرب ــراي قبــول آن آم ــج ذهــن او را ب و به تدری
آمادگــي متربـّـي، وي را بــه ســوي حقیقــت فرابخوانــد، ممکــن اســت بــا واکنــش مدافعانــه یــا 
مخالفت آمیــز مواجــه شــود. بــر ایــن اســاس، امــام رضــا )علیه الســام( در مناظــرات خــود روش 
همراهــي را بــه کار بــرده اســت کــه نمونــۀ بــارز آن در مناظــرۀ امــام )علیه الســام( بــا جاثلیــق 
اســت کــه درآغــاز بــا او همراهــي  و ســرانجام عقیــده و پیــام خــود را اعــام مي کنــد )مجلســی، 

1403ق، ج49 :175(.

در جلســۀ مناظــره، جاثلیــق ابتــدا رو بــه مأمــون می گوید: یــا امیرالمؤمنیــن، چگونه بــا فردی 
گفتگــو کنــم کــه در مقــام اثبــات مّدعــای خــود، بــه کتــاب و پیامبــری احتجــاج می کنــد کــه 
مــن منکــر آنهــا هســتم؟ او بــا ایــن حــرف ســعی می کنــد تــا دســت امــام را از منابعــی کــه 
بیشــتر بــر آنهــا تســلّط دارد خالــی کنــد، بــا ایــن تصــّور کــه امــام فقــط از منابــع قرآن وســنت 
آگاهــی دارد و اطاعاتــی از کتاب هــای ادیــان دیگــر نــدارد و بــا تســلّطی کــه بــر منابــع خــود 
دارد، می توانــد امــام را شکســت دهــد. امــام در پاســخ بــه او وعــده می دهــد کــه در مناظــره بــا 

وی بــه انجیــل اســتناد خواهدکــرد )بحرانــی اصفهانــی، 1430ق، ج2 :301-299(.

3-10  آزاداندیشی فکری

ــه همیــن ســبب، آگاهــی و شــناخت نقــش        انســان موجــودی متفکــر و آگاه اســت. ب
ــارۀ گرایش هــا و  ــن قاعــده درب ــه گرایش هــا و رفتارهــای وی دارد. ای مهمــی در شــکل دادن ب
رفتارهــای اخاقــی انســان نیــز صــادق اســت. از ایــن رو، پــرورش شــناخت و بصیــرت اخاقــی 
مــورد توجــه بــوده و روش هایــی بــرای تحقــق ایــن مهــم مطــرح شــده اســت. یکــی دیگــر از 
محور هــای مهــّم ســیرۀ تعلیمــیـ  تربیتــی مناظــرات امــام رضــا )علیه الســام( بــا اربــاب ادیــان 
ــام رضــا )علیه الســام(  ــری اســت. ام ــج آزاد اندیشــی فک ــف توســعه و تروی و مذاهــب مختل
اســتقال فکــری و رشــد اندیشــه و بــه کار انداختــن قــدرت تفکــر را فی نفســه ارزش می دانــد 
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و آن را یکــی از دو هدایــت می شــمارد و بــا تمجیــد از گرایــش مــردم بــه پرســش، تحقیــق و 
انتخــاب آگاهانــه، هــر فــردی را در اندیشــه آزاد می دانــد و در اصــل اندیشــه، تحمیلــی قایــل 
ــد روشــن شــود اینکــه  ــه ای کــه بای ــه، 1404ق، ج1: 155(. نکت ــن بابوی نمی شــود.« )ر.ک: اب
بایــد میــان آزادی فکــر و آزادی عقیــده تفــاوت قایــل شــد. آنچــه مــورد حمایــت و تأیید اســام 
ــه آزادی عقیــده. توضیــح مطلــب آنکــه عقیــده وقتــی  ــوده، آزادی فکــر و اندیشــه اســت ن ب
محتــرم اســت کــه از راه فکــر آزاد پدیــد آمــده باشــد نــه از روی تقلیــد، تعصــب، جهــل، عــادت 
و امثــال آن )موســوی زاده، 1384: 191(. مســئلۀ تفکیــک آزادی فکــر و عقیــده در فرهنــگ و 
ســیرۀ رضــوی، کامــًا مشــهود و قابــل فهــم اســت. نمــود آزادی فکــر و اندیشــه را می تــوان 
ــام رضــا )علیه الســام(  ــادی در عصــر ام ــای  اعتق ــال فرقه ه ــی و حضــور فع در نهضــت کام
جســتجو کــرد. بــا وجــود ایــن، امــام در عیــن به رسمیت شــناختن حــّق آزاد اندیشــی و آزادی 
ــود  ــی خ ــای  کام ــه از مناظره ه ــده ای ک ــدف عم ــان، ه ــروان ادی ــان و پی ــرای مخالف ــر ب فک
دنبــال می کنــد، اثبــات حقانیــت و برتــری اســام و عقیــدۀ بــر حــّق تشــّیع بــا اتــکا بــه منطــق 
و برهــان اســت )ابــن بابویــه، 1372 :179-190(. حضــرت در مناظــره بــا عمران صابئــی، حدود 
هشــت بار او را بــه تعقــل، تنّبــه دادنــد )طبرســی، 1350ق: 422( و ایــن بــه ســبب آن بــود کــه 
مطمئــن شــوند جواب هــای آن حضــرت را فهمیــده اســت. نمونــۀ دیگــر، مناظــره بــا جاثلیــق 
و رأس الجالــوت اســت کــه حضــرت بــه آن دو اجــازه دادنــد تــا آزادانــه بتواننــد عقایدشــان را 
بیــان کننــد )عطــاردی، 1379ق: 93(. نمونــه اي دیگــر از ایــن آزاداندیشــي در مناظــرات امــام 
رضــا )علیه الســام( زمانــي اســت کــه حضــرت بــا پایان یافتــن مناظــره، خطــاب بــه رؤســاي 
ادیــان می فرماینــد: »اي قــوم، اگــر در میــان شــما کســي مخالــف اســام اســت و ســؤالي دارد، 
هــر ســؤالي کــه مي خواهــد، بــدون هیــچ خجالتــي مطــرح کنــد.« )ابــن بابویــه، 1372 :154(.

3-11 حفظ کرامت انسانی

ــب و  ــان، مکات ــام ادی ــورد اهتم ــف او، م ــئون مختل ــاد و ش ــی ابع ــان  و بررس ــناخت انس ش
شــماری از رشــته های علــوم بشــری اســت. کرامــت ذاتــی انســان به معنــای شــرافت، بزرگــی 
ــاح در  ــن اصط ــت. ای ــانه اس ــای انسان شناس ــیاری از انگاره ه ــی بس ــۀ تاق ــی او، نقط و واالی
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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 زاویــه ای خــاص بــه ایــن موضــوع نگریســته و ابعــاد مختلــف آن را بررســی کرده انــد 
و حفــظ و پــرورش و تعالــی ایــن موهبــت الهــی را خواســتار هســتند )بــرای آگاهــی بیشــتر، 
ر.ک: صادقــی، 1385 :138-117(. عامــه طباطبایــی )ره( در تفســیر آیــۀ 70 ســوره اســراء کــه 
خداونــد متعــال برتــری و کرامــت ذاتــی انســان ها را اعــام می کنــد، فرمــوده اســت: »مقصــود 
آیــه، بیــان حــال همــۀ انسان هاســت قطــع نظــر از کرامــت الهــی و قــرب و فضیلــت روحــِی 
ــن راســتا،  ــی ،1417ق،ج 13: 156(.  در همی ــراد.« )ر.ک: طباطبای ــاره ای از اف ــرای پ خــاص ب
عامــه محمدتقــی جعفــری نیــز بــا توجــه بــه همیــن آیــۀ ســوره اســراء، فرمودنــد: »به همیــن 
دلیــل قاطــع و صریــح، افــراد انســانی بایــد کرامــت و حیثیــت را بــرای یکدیگــر به عنــوان یــک 

حــق بشناســند و خــود را در برابــر آن حــق مکلّــف ببیننــد.« )جعفــری، 1389: 80(.

گفتــار و رفتــار گزارش شــده در ســیرۀ تعلیمــی ـ تربیتــی امــام رضــا )علیه الســام( منبعــی 
ــا  ــژه در برخــورد ب ــا به وی ــۀ عرصه ه ــت انســان در هم ــی کرام ــرای بازخوان ــار ب ــی و سرش غن
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.

ــه  ــه ای اســت کــه شــائبۀ هرگون ــان و مذاهــب، به گون ــزرگان ادی ــا ب ــژه ب برخــورد امــام به وی
ــد.  ــه هــر طریــق  را از ذهــن می زدای ــرای اثبــات منطــق خویــش  ب خودمحــوری و تــاش ب
امــام از مغالطــه و بــه انحــراف کشــیدن بحــث، برجســته کردن 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 
ــا جاثلیــق اشــاره  ــه گفتگــوی امــام ب ــوان ب ــه، می ت ــرای نمون در شکســت ایشــان داشــتند. ب
ــر و کوچک کــردن  ــام و تحقی ــن فرصتــی در جهــت نقــد شــخصیت ام کــرد. او از کوچک تری
ــت  ــوان گف ــن، می ت ــود ای ــا وج ــی، 1403ق، ج2 :239(. ب ــرد )مجلس ــتفاده می ک ــان اس ایش
ــت  ــی اس ــتی و فرومایگ ــه پس ــان از هرگون ــتگی ج ــت روح و پیراس ــای نزاه ــت به معن کرام



206

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

)جــوادی آملــی، 1372: 22( و ایــن ســیره در تمــام مناظره هــای امــام )علیه الســام( محــور 
ــه اســت. ــرار گرفت ــراد ق ــت اف تعلیم وتربی

3-12 جدال احسن

ــرآن  ــدان مناظــره »جــدال احســن« اســت کــه ق ــّم تربیتــی در می یکــی از شــیوه های مه
ــد.  ــر را پیشــنهاد می کن ــرۀ احســن و مؤث ــیوه مناظ ــن ش ــر و یافت ــن موضــوع ام ــه ای ــز ب نی
ــان و  ــا اصحــاب ادی ــای خــود ب ــام )علیه الســام( در مناظره ه ــوت/64(. ام )نحــل/125؛ عنکب
ــل کامــًا آ نهــا را قبــول دارد اســتفاده  ــی کــه طــرف مقاب مذاهــب مختلــف، اگرچــه از اصول
کــرده اســت، ولــی همیشــه جــدال احســن داشــته اند و بــه مقتضــای ادب خویــش و بــا هــدف 
بیــان حــق و هدایتگــری، همــواره در احتجاج هــای خویــش، از اســتناد بــه مطالبــی کــه ســبب 

ــد. ــز می کردن ــری شــود، پرهی ســتیزه جویی و لجاجــت و درگی

از نمونه هــای بــارزر جــدال احســن در مناظره هــای امــام )علیه الســام( مناظــره بــا 
ســلیمان مــروزی اســت کــه در فلســفه مهــارت داشــت و در تحقیقــات الهیــات مجــّرب بــود و 
ــم دینــی در خراســان به شــمار می رفــت. در ایــن مناظــره مســائلی ماننــد  برجســته ترین عال
بــداء و حادث بــودن اراده مــورد بحــث و گفتگــو قــرار می گیــرد. ایــن مناظــره حــاوی تحقیقــات 
دینــی مهمــی اســت کــه نشــان می دهــد امــام )علیه الســام( توانایــی علمــی زیــادی داشــته 
ــن  ــد داناتری ــام بای ــد ام ــد کــه می گفتن ــت می کن ــه را ثاب ــدۀ شــیعه امامی ــن، عقی اســت و ای
مــردم زمانــش باشــد )قرشــی، بی تــا، ج1 :190(. بــا عنایــت بــه ترســیم فضــای مناظره هــای 
ــه  ــاع ب ــؤال و دف ــل، فرصــت س ــد آزادگذاشــتن طــرف مقاب ــی مانن ــوان محورهای ــام، می ت ام
ــل و منطــق به جــای تعصــب، اعتمادســازی و  ــت عق ــل، احاطــۀ علمــی، حاکمی طــرف مقاب
ــار معنایــی ارزشــی، انســجام کلــِی مطالــب ارائه شــده،  ــا ب مســتندگویی، اســتفاده از واژگان ب
ــدۀ  ــد ســاختاری، تحقیرنکــردن عقی ــف، تأکی ــد مخال ــورد تأیی ــای م ــل قول ه اســتفاده از نق
ــام  ــرات ام ــن در مناظ ــدال احس ــّم ج ــای مه ــه، از مؤلفه ه ــاط جلس ــم و انضب ــف و نظ مخال
)علیه الســام( 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 هیچ گونــه کوچک کــردن 
آن شــخص صــدا  می کنــد، در حالــی کــه یکــی از آنــان مأمــون را خطــاب  قــرار داد و دربــارۀ 
حضــرت لفــظ »رجــل« را بــه کار بــرد. )ر.ک:ابــن بابویــه،1404ق،ج1 :156؛ همــان،1372،ج1 

.)418-313:

از مصداق هــای دیگــر می تــوان بــه احتجــاج امــام )علیه الســام( بــا دانشــمندان دیگــر ادیــان 
ــری  ــا بهره گی ــاب، ب ــل کت ــا اه ــود ب ــای خ ــرت در مناظره ه ــرد. آن حض ــاره ک ــب اش و مذاه
ازشــیوۀ »جــدال احســن« بــرای اثبــات دیــدگاه خویــش و ابطــال نظــر آنــان، بــه کتاب هــای 
مقــدس آنهــا )عهــد جدیــد و عهــد قدیــم( اســتناد می کردنــد )ر.ک: تومــاس میشــل،1377: 
ــود )ر.ک: طبرســی،1413ق، ج2 :401-441(.  ــان ب ــول آن ــورد قب ــش م ــه آموزه های 2327( ک
البتــه، روشــن اســت کــه اســتناد امــام )علیه الســام( بــه تــورات، انجیــل و زبــور لزومــاً به معنای 
ــی آنهــا و راه نیافتــن  ــودن همــۀ آموزه هــای موجــود در نســخه های کنون ــی ب ــرش وحیان پذی
تحریــف در آنهــا نیســت و تنهــا در صورتــی می تــوان درســتی مضامیــن  و انطبــاق آن بــا وحــی 
نازل شــده بــر پیامبــران پیشــین را پذیرفــت کــه بــا آموزه هــای توحیــدی قــرآن و ســنت، عقــل 
ســلیم وحقایــق مســلّم تاریخــی در تضــاد نباشــد. بــرای مثــال، امــام )علیه الســام( در مناظــره 
بــا جاثلیــق، بــا اشــاره بــه معجزاتــی ماننــد معجــزات حضــرت عیســی )علیه الســام( به دســت 
پیامبرانــی دیگــر، عبودیــت و بندگــی آن حضــرت بــرای خداونــد و ارائــه یــک شــخصیت کاما 
انســانی بــرای ایشــان در ســه انجیــل متــی، مرقــس ولوقــا، اعتقــاد بــه الوهیــت او را )همــان: 

419( بــه نقــد و چالشــی بنیادیــن کشــیدند.

3-13 رعایت 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 کام 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 )علیه الســام( در چارچوبــی منطقــی و عقانــی و در حیطــۀ انصــاف بــه انجــام می رســید، 
موضوعــی انکارناپذیــر اســت زیــرا وقتــی بــا شــخصی رودر رو می شــود کــه پایبنــد بــه هیــچ  
یــک از اصــول دینــی نیســت، در پاســخ می فرمایــد: اعتقــادات مــا بــه مــا ضــرری نمی رســاند، 
ولــی اگــر آنچــه کــه می گوییــم درســت باشــد، در ایــن صــورت شــما بــه هاکــت خواهیــد 
افتــاد )ابــن بابویــه، 1378ق :265(. امــام رضــا )علیه الســام( در مناظره هــای خــود، بــر ایــن 
شــیوۀ تربیتــی مهــم تأکیــد داشــتند و ســعی می کردنــد حتــی پیــش از ورود بــه بحــث، آن 
ــا عمــران صابــی کــه در  را بــه مخاطــب خــود گوشــزد کننــد؛ ماننــد مناظــرۀ آن حضــرت ب
آغــاز، بــه او فرمودنــد: »ای عمــران! هــر چــه می خواهــی بپــرس، امــا انصــاف داشــته بــاش و از 
ســخن بیهــوده و باطــل برحــذر بــاش.« )همــان،1372، ج1 :168(. امــام در مناظــره بــا بــزرگ 
زرتشــتیان، از اعتــدال و انصــاف در مناظــره ســخن گفتنــد. اینکــه خداونــد نــور، واحــد، یگانه و 
بي نیــاز اســت. در ایــن مناظــره هــم امــام بــر معجــزه کــه اســتناد عالــم زرتشــتي بــراي اعتقــاد 
بــه وي بــود اســتفاده و تصریــح کردنــد کــه اگــر ِصــرف معجــزه، دلیــل ایمــان بــه زرتشــت 
ــره  ــه( طف ــر اســام )صلی اهلل  علیه وآل ــه پیامب ــان ب ــل از ایم ــن دلی ــد به همی ــس نبای اســت پ

رفــت )فضــل اهلل، 1383 : 216(.

ــت  ــردن عدال ــت نهادینه ک ــی در جه ــره گام ــرف مناظ ــول ط ــل قب ــع قاب ــه مناب ــتناد ب اس
بحــث در مناظــره اســت. امــام رضــا )علیه الســام( بــا عنایــت بــه همیــن شــیوه، بــه نوفلــی 
ــا صابئی هــا  ــا تورات شــان، ب ــا یهودی هــا ب ــا انجیل شــان، ب ــا مســیحی ها  ب فرمــود: »مــی روم ب
ــان  ــان خــود آن ــه زب ــا رومیــان ب ــا آییــن پارسی شــان و ب ــدان ب ــا هیرب ــا آییــن خودشــان، ب  ب
بحــث می کنــم تــا مأمــون بفهمــد کــه خافــت را بــه ناحــق غصــب کــرده اســت.« )مجلســی، 
1403ق،  ج10 :318(. امــام )علیه الســام( در مناظــره بــا عمــران فرمــود: »ای عمــران، از مــن 
ســؤال کــن، امــا عدالــت را فــرو منــه و از بیــان بیهــوده و باطــل حــذر کــن.« )قرشــی، بی تــا، 

.)173: ج1 
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3-14  گفتگوی روشن و بدون تعصب

 خداونــد در قــرآن چنــان بــه آرامــش و لطافــت در برخــورد بــا صاحبــان دیگــر اندیشــه ها 
ســفارش کــرده اســت کــه حتــی بــه موســی )علیه الســام( تأکیــد می کنــد کــه بــا فرعــون 
نیــز بایــد به نرمــی و آرام ســخن بگویــد )طــه/44(. ایــن رفتــار شایســته در برابــر دیگــر ادیــان، 
ــل  ــا اه ــه »ب ــد ک ــح می ده ــتور صری ــه دس ــود بلک ــورد خاصــه نمی ش ــن م ــه همی ــط ب فق
کتــاب جــز بــه نیکوتریــن طریــق، بحــث و مجادله نکنیــد« و البتــه ســتمکاران ایشــان را از این 

گــروه متمایــز ســاخته اســت )عنکبــوت/46(.

ــر حــق انسان هاســت  از انجــام  ــام رضــا )علیه الســام( کــه هــادی و راهنمــای ب  هــدف ام
مناظره هــا تنهــا بــه مباحــث علمــی منحصــر نمی شــد، بلکــه ایشــان ســعی می کــرد در عمــل 
نیــز افــراد را بــه راه حــق و حقیقــت هدایــت کننــد. بــرای نمونــه، امــام رضــا )علیه الســام( 
ــر او پیــروز می شــوند  ــر آنکــه به صــورت نظــری ب ــا بــزرگ میســحیان، عــاوه ب در مناظــره ب
ــاورد،  ــر اســام بی ــه اگ ــد ک ــان می کنن ــن حــق اســت، بی ــه اســام دی ــد ک ــات می کنن و اثب
ــاز او را خواهنــد پذیرفــت. امــام رضــا  ــا روی ب در عمــل نیــز او را حمایــت خواهنــد کــرد و ب
)علیه الســام( در روش منطقــی خــود در برخــورد بــا مخالفــان از ادیــان و مذاهــب مختلــف، 
ــه صــورت  ــه ب ــا ایشــان ک ــه تعصــب، ب ــه دور از هرگون ــه نداشــت و ب ــار متعصبان ــز رفت هرگ
آشــکار منکــر قــرآن و پیامبــر )صلی اهلل  علیه وآلــه( می شــدند، همــان کتابــی را مبنــای مناظــره 
خــود قــرار مــی داد کــه آنــان بــه آن معتقــد بودنــد وحجــت و دلیــل خــود را از آن کتــاب اقامــه 
می کــرد )طبرســی،1403ق،ج2: 11(. از ایــن گذشــته، حتــی بنــا بــه درخواســت  ایــن گــروه، 
هنگامــی کــه می خواســت دو شــاهد عــادل را بــرای قطعی کــردن ســخنش معرفــی کنــد، از 
ــرد کــه هم کیــش خــودش )یعنــی مســلمانان ( نیســتند و در عیــن حــال   ــام می ب کســانی ن

مــورد قبــول طــرف مقابــل می باشــند. )همــان(.
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نتیجه گیری

ــدون  ــه روشــی مطمئــن و ب ــه اهمیــت تعلیم وتربیــت در زندگــی، دســتیابی ب ــا عنایــت ب ب
خطــا و در عیــن حــال، جامــع و کاربــردی بــرای تحقــق آن بســیار مهــم و ارزشــمند اســت. 
دوران امــام رضــا )علیه الســام( بــه علــت شــرایط خــاّص خافــت عباســیان، وجــود فرقه هــای 
مخالــف درون شــیعی، وجــود فرقه هــای مخالــف اهــل ســنت، حضــور فّعــال ادیــان و مذاهــب 
مختلــف، در صــدر بــودن مأمــون بــر مســند خافــت بــا نگرشــی  متفــاوت بــا علویــان، آزادی 
ــراز اندیشــه و تفکــر در جامعــه و نهضــت ترجمــه، شــاخص ترین دورۀ عصــر ائمــه  نســبی اب
ــن راســتا، ســیرۀ امــام رضــا )علیه الســام( به عنــوان  )علیهم الســام( شــمرده می شــود. در ای
کامل تریــن شــخصیت انســانی و رهبــر فکــری عصــر خویــش بــه رویارویــی و موضعگیــری در 
برابــر اندیشــه های منحــرف و التقاطــی اربــاب ادیــان و مذاهــب مختلــف به عنــوان یــک گــروه 
ــام )علیه الســام( از روش مناظــره و گفتگــو  ــن، ام ــۀ آغازی ــد. در مرحل ــال پرداختن ــا و فع پوی
اســتفاده کردنــد کــه سبک شناســی و رفتارشناســی ایــن گفتگوهــا یــک بُعــد از ابعــاد نورانــی 
ــزون  ــام( اف ــام )علیه الس ــتا، ام ــن راس ــود. در ای ــمرده می ش ــام( ش ــام )علیه الس ــیرۀ ام س
ــه شــبهه ها و  ــادی، و پاســخگویی ب ــی در مباحــث اعتق ــارف وحیان ــم و مع ــم مفاهی ــر تعلی ب
انحراف هــای فکــری و عقیدتــی، هدایــت و تربیــت مخالفــان را ســرلوحۀ خــّط فکــر خویــش 
ــه و  ــام( در مواجه ــام )علیه الس ــی ام ــی ـ تربیت ــیرۀ تعلیم ــاد س ــن ابع ــد. مهم تری ــرار دادن ق

مقابلــه بــا اربــاب ادیــان و مذاهــب مختلــف، بــه شــرح زیــر اســت:

1. اهــداف آموزشــی 2. تأکیــد بــر مبانــی اساســی اســام 3. اســتفاده از روش پرســش و پاســخ 
4. اســتناد بــه امــور عقلــی 5. اســتفاده از الگــوی حکمــت 6. اســتناد بــه متــون مقــدس و زبــان 
اقــوام و ملــل گوناگــون 7. میــدان دادن بــه طــرف مقابــل. 8. اســتناد بــه اصــول مشــترک بیــن 
ادیــان 9. شــیوۀ همراهــی بــا خصــم10. آزاداندیشــی فکــری 11. حفــظ کرامــت انســانی 12. 
جــدال احســن 13. رعایــت انصــاف و عدالــت در بحــث 14. گفتگــوی روشــن و بــدون تعصــب.
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