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چکیده
مقدمه :يکي از بهترين شيوههاي تبليغ دين در عصر حاضر ،طرح مسائل نظري و
اعتقادي در قالب كرسيهاي آزادانديشي است كه هدف اين نوشته ،توجه به ابزار كارآمد
مناظره در سيره امامان معصوم به ويژه امام رضا (ع) و اقتباس روشهاي جدال احسن از
مناظرات آن حضرت با پيروان اديان و مذاهب است.
روش :مقاله حاضر به روش توصيفي ـ تحليلي ،ضمن بررسي مناظرات اين امام
همام تصويري روشن از حاكميت اخالق بر فضاي مناظرات حضرت با پيروان مذاهب و
اديان مختلف و دعوت عملي آنها به اسالم را ارائه ميكند.
یافتهها :يافتههاي تحقيق نشان ميدهد كه عالوه بر حاكميت فضاي علمي بر مناظرات
«اخالق مناظراتي» و «مناظرات اخالقي» اين امام جلوهاي خاص به اين كرسيها بخشيده
و همين ويژگي باعث جذب حداكثري به سمت اسالم گرديد .برخورد هدايتي و رعايت
 .1دانشجوي كارشناسي ارشد علوم قرآن و حديث ،دانشگاه سيستان و بلوچستان ،زاهدان ،ايران.
 .2دانشيار دانشگاه سيستان و بلوچستان ،گروه علوم قرآن و حديث ،زاهدان ،ايران( .نويسنده مسؤول)
Email: dr.khakpour@theo.usb.ac.ir
 .3استاديار دانشگاه سيستان و بلوچستان ،گروه علوم قرآن و حديث ،زاهدان ،ايران.
 .4استاديار دانشگاه سيستان و بلوچستان ،گروه معارف اسالمي ،زاهدان ،ايران.
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انصاف ،اولويت عمل به فرائض ديني از جمله نماز اول وقت ،حاكميت عقل و منطق از
ديگر ويژگيهاي مناظرات امام است.
بحث و نتیجهگیری :نتيجه اين كه با توجه به سيره امام رضا در صورت بهرهگيري
اخالق مناظراتي و مناظرات اخالقي در سیره رضوی و شیوه بکارگیری آن در کرسيهای آزادانديشي

از «اخالق علمي و عملي» در كنار «اخالق باور» در كرسيهاي آزادانديشي ميتوان آنها
را سودمند ،كارآمد و مؤثر گردانيد.

واژگان کلیدی
امام رضا (ع) ،مناظرات ،اخالق علمي ،اخالق عملي ،اخالق باور ،كرسيهاي
آزادانديشي
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مقدمه
نقد و مناظره در تاريخ بشر سابقه ديرينهاي دارد .تاريخ اديان توحيدي نشان
ميدهد كه پيامبران بزرگ الهي همواره در موقعيتهاي گوناگون تبليغي ،از اين
ويژگي عمومي و فطري بشر بهرههاي فراوان بردهاند .احتجاجهاي پيامبر اكرم (ص)
با مشركان عرب ،مسيحيان نجران ،يهوديان ،منکران معاد در بسياري از آيات و
منابع حديثي انعکاس يافته است( .طبرسي 1413 ،ق ،.ص )22

كرسيهاي آزادانديشي ميباشد كه اين مباني و بنيانها ،در قرآن و سيره اهل بيت
به ويژه مناظرات امام رضا قابل رديابي است .امام رضا (ع) در تمام مناظرات خود
به دنبال اهداف اخالقي و هدايت افراد بوده و هيچگاه تخطئه و تخريب افراد را
برنميتابيد .هيچگاه خشمگين نميشد ،حتي اگر سخنان باطل ميشنيد .با مباني
طرف مقابل استدالل ميكرد و رعايت انصاف را مينمود .از جمله دعوت عملي
حضرت به اخالق و دين ،رها نمودن مناظرات براي انجام فريضه نماز در اول وقت
بود .توجه به بُعد تعاليبخشي و آزادانديشي از ويژگيهاي ديگر مناظرات امام است
به طوري كه تالشهاي امام سبب احياي مجدد اسالم گرديد( .خاكپور 1393 ،ش،.

ص  )32نمونهاي از اين آزادانديشي را در مناظرات امام رضا (ع) ميبينيم ،زماني
كه حضرت با پايانيافتن مناظره ،رو به رؤساي اديان نموده ميفرمايد« :اي قوم،
اگر در ميان شما كسي مخالف اسالم است و سؤالي دارد ،هر سؤالي كه ميخواهد
بدون هيچ خجالتي مطرح كند( ».ابن بابويه 1332 ،ش ،.ص )154

امام رضا (ع) در مناظرات علمي با بزرگان اديان و مذاهب با احاطه علمي خود،
عنان افکار را به دست گرفته ،با تکيه بر اصول مشترك ميان اديان و استداللهاي
طرف مقابل ،فرد را ناگريز به اعتراف مينمود .به نظر ميرسد در صورت كنکاش

مرضیه محمودی ،حسین خاکپور ،مهرناز گلي ،ابراهیم نوری

حفظ بنيانهاي اصيل و باورهاي عميق ،يکي از اساسيترين ويژگيهاي برپايي
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اين گفتگوها و اقتباس روشهاي صحيح بحث و مناظره ،معرفتافزايي در كرسيهاي
آزادانديشي رونق بيشتري مييابد و تأسي به اخالقمداري امام رضا (ع) در رويارويي
با افکار مخالف ،زمينهساز بالندگي علمي و فکري آحاد جامعه خواهد شد .آنچه
اخالق مناظراتي و مناظرات اخالقي در سیره رضوی و شیوه بکارگیری آن در کرسيهای آزادانديشي

نمود وااليي در مناظرات امام (ع) دارد ،اخالقيبودن مناظراتشان است .اخالق در
متون ديني از اهميت وااليي برخوردار است ،به طوري كه گاهي از آن به علم
اخالق ياد ميكنند( .ابن منظور 1411 ،ق ،.ص 194؛ نراقي 1311 ،ش ،.ص 34؛ مطهري،

بي تا22 ،؛ ژانه 1333 ،ش ،.ص  )53كه پرداختي به آن از حوصله بحث خارج است.
پیشینه بحث :تا جايي كه نگارنده بررسي نموده در مورد موضوع مورد بحث
تاكنون نوشته مستقلي نگاشته نشده ،اما مناظرات امام رضا (ع) با اديان و مذاهب
گوناگون ،موضوعي است كه به لحاظ روايي و تاريخي در كتب مختلف ذكر شده
است( ،ابن بابويه  1332ش ،.ص 91؛ طبرسي 1413 ،ق411 ،.؛ مجلسي 1413 ،ق )313 ،.اما
اثري كه به طور ويژه ،اخالق مداري در مناظرات رضوي را به عنوان مهمترين مبنا
و مؤلفه مورد توجه قرار دهد ،به ندرت ديده ميشود .نوشته حاضر تالش ميكند
با تأمل در سيره رضوي ،اصول و روشهايي جهت استفاده در كرسيهاي
آزادانديشي معرفي نمايد كه اهم آنها به شرح ذيل است.
الف ـ اخالق علمی
نکته قابل تأمل در مناظرات امام رضا (ع) رعايت اخالق علمي است ،شايسته و
بايسته است دستاندركاران كرسيهاي آزادانديشي اخالق علمي را در فرايند
مناظره مد نظر داشته باشند .برخي از مؤلفههاي آن با توجه به سيره امام رضا (ع)
به شرح ذيل ميباشد:
1ـ عدم نقد اشخاص
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نقد و زير سؤالبردن اعتقادات يا توهين به شخصيت و مقدسات افراد به نام
بحثهاي علمي و ديني ،از نگاه اسالم امري بسيار ناپسند است كه گاه باعث برهم
خوردن قواي فکري و رواني طرف مناظره ميشود و حتي ممکن است باعث
تخريب دين و مقدسات گردد .وجود نقدهاى عالمانه و متخصصانه و صرفاً علمي از
مهمترين شروط يك مناظره اصولي است( .فنائي اشکوري 1334 ،ش ،.ص )21

امام رضا (ع) در مناظرات خويش هيچگاه به نقد شخصيت نميپرداختند ،حتي
نظر قرار ميدادند ،به عنوان نمونه هنگام مناظره امام با جاثليق ،امام هيچگاه اين
عالم مسيحي را نقد نکرد ،اما او از تنها فرصتي كه به دست آورد ،امام را نقد كرده
و حضرت را به جهل و ناتواني علمي متهم نمود( .فضلاهلل 1311 ،ش ،.ص  )212امام
در هيچ جاي مناظره مخاطبان خود را متهم به دروغگويي نميكند ،بلکه در همه
موارد ،نقاط اشتباه و انحراف آنان را تذكر ميدهد .در حقيقت امام از نقد شخصيت
افراد خودداري ميكنند و به نقد مطالب ميپردازد .توجه به اين نکته در مناظراتي
كه ناظران متعدد هستند اهميت دارد ،زيرا ميتواند توجه مخاطبان را به سوي
حقمداري مناظرهكننده جلب كند و از خارجشدن شکل مناظره از يك مباحثه
علمي به دعواي شخصي جلوگيري نمايد.
2ـ استفاده از منابع مورد قبول طرف مقابل
از اصول اخالقي و مهارتهاي مهم مناظره اين است كه انسان در مناظره
عالوه بر استفاده از براهين عقلي ،منابعي استفاده كند كه طرف مناظره نيز آن را
قبول دارد .بر اساس احاديث (كليني 1312 ،ش ،.ص  )115و آموزههاي كالمي شيعه
(حر عاملي ،بيتا ،ص 142؛ ابن بابويه 1311 ،ش ،.ص  )91امام بايد داناترين و فاضلترين
فرد جامعه اسالمي باشد تا بتواند به آساني از عهده پاسخگويي به همه پرسشها و
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چالشهاي علمي مربوط به اسالم و جامعه اسالمي برآيد .بر اساس اين ديدگاه،
امام حجت خدا بر مردم است و بايد از هر دانشي كه براي هدايت مردم الزم است،
برخوردار باشد .بر اساس آموزههاي ديني گستره علم و دانش امام افزون بر قرآن و
اخالق مناظراتي و مناظرات اخالقي در سیره رضوی و شیوه بکارگیری آن در کرسيهای آزادانديشي

سنت (حر عاملي ،بيتا ،ص 144؛ كليني 1312 ،ش ،.ص  )211حوزههاي ديگري از جمله
كتب مقدسي همچون تورات ،انجيل و زبور (كليني 1312 ،ش ،.ص  )223و زبان اقوام
و ملل گوناگون (كليني 1312 ،ش ،.ص  )223را نيز دربر ميگيرد .امام رضا (ع)
فرمودند« :چگونه ميشود خداوند فردي را حجت بر مردم قرار دهد ،ولي او زبان
آنان رادرك نکند؟» (اربلي 1311 ،ش ،.ص )229

در مناظره و گفتگويي كه بين آن حضرت و ابواسماعيل سندي رخ داد ابواسماعيل
چون عربي نميدانست در ابتدا به زبان سندي با ايشان احوالپرسي ميكند .امام
هم به زبان سندي جواب ميدهد ،سپس به زبان سندي با وي به گفتگو مينشيند.
در آخر مناظره ابواسماعيل به ايشان ميگويد« :من عربي نميدانم از خداوند
بخواهيد آن را به من الهام كند ،تا با اهل آن بازبان خودشان گفتگو كنم» در اين
هنگام حضرت رضا (ع) دست خودشان را بر لبهاي اسماعيل كشيدند و او زبان
عربي را ياد گرفت( .عطاردي ،بي تا ،صص 141-51؛ خاتمي 1332 ،ش ،.ص )141

يکي از مظاهر اخالق علمي امام (ع) كه شگفتي اطرافيان و شاهدان را همراه
داشت ،آشنايي كامل حضرت به زبانهاي و كتابهاي مختلف بود .به عنوان نمونه
در مناظره امام با جاثليق وقتي عالم مسيحي به مأمون گفت« :چگونه با كسى بحث
كنم كه به كتابى استدالل مىكند كه من آن را قبول ندارم ،و به گفتار پيامبرى
احتجاج مىكند كه من به او ايمان ندارم؟» حضرت فرمودند« :اى مرد مسيحى؟
اگر از انجيل براى تو دليل بياورم ،آيا مىپذيرى؟» جاثليق گفت« :آيا مىتوانم آنچه
را انجيل فرموده ،رد كنم؟ به خدا سوگند عليرغم ميل باطنىام ،خواهم پذيرفت».
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(ابن بابويه 1332 ،ش ،.ص 311؛ قرشي 1312 ،ش ،.ص 211؛ مجلسي 1413 ،ق ،.ص )311

حضرت رو به رأسالجالوت كرده ،فرمودند« :جوابى را از من نپذير مگر اينكه از
تورات موسى يا انجيل عيسى يا زبور داود باشد( ».ابن بابويه 1332 ،ش ،.صص -3
332؛ مجلسي 1413 ،ق ،.ص )311

آشنايي و تسلط كامل بر منابع ديني طرف مناظره نيز يکي ديگر از اخالقيات
علمي و مهارتها در گفتگوست كه ما اين را در مناظرات امام رضا (ع) شاهد
قبول دارد يا نه؟» او يوحنا را محبوبترين مردم در نزد عيسي (ع) معرفي ميكند
پس از آن امام با ذكر عبارتي از انجيل يوحنا (گلن 1339 ،ش ،.ص  )45نسطاس
رومي و رأسالجالوت يهودي را بر وجود چنين مطلبي در انجيل شاهد ميگيرد و
با اين كار بيان خود را محکمتر ميسازد و از جاثليق اقرار و اعتراف ميگيرد كه
چنين عبارتي در انجيل موجود است( .ابن بابويه 1332 ،ش ،.صص 311-9؛ قرشي،
 1312ش ،.ص 219؛ مجلسي 1413 ،ق ،.ص )313

در اين مناظره امام با خواندن سفر سوم عهدين و طرح بحث تعداد حواريون،
نحوه نگارش اناجيل ،خواندن كتاب اشعيا ،اينكه فقط يوحنا حضرت عيسي را
خدا ميداند و سه انجيل ديگر او را انسان ميدانند ادعاي خودشان را اثبات
ميكنند و خود جاثليق نيز ميپذيرد كه مانند امام بر آن امور مسلط نيست .غلبه
امام بر حريفان و طرفهاي مناظره با استناد بر كتابهاي خودشان و بر اساس
منطقي محکم و استوار ،در نهايت به اثبات حقانيت و احياي اسالم ،مجابشدن
مدعيان گوناگون ،اثبات برتري و حقانيت ائمه اهلبيت (عليهمالسالم) و پيروان و
شيعيان آنها منجر شد.
امروزه يکي از مشکالت ما نبود يکپارچگي در مناظرات است .هر كسي با هر
واژگاني در مناظره شركت ميكند در صورتي كه امام (ع) در مناظرات به زبان
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مخاطب صحبت ميكرد و حتي با اهل كتاب با كتاب و لغات آنها سخن ميگفت.
نکته جالبي كه در اين مناظره وجود دارد ،اين است كه آنچه را كه امام ميفرمود
طرفهاي مناظره تصديق ميكردند و اين بايد امروز الگويي براي گفتگوهاي بين
اخالق مناظراتي و مناظرات اخالقي در سیره رضوی و شیوه بکارگیری آن در کرسيهای آزادانديشي

ادياني باشد كه با اطالعات كافي با يکديگر گفتگو كنيم و بر دادهها و اطالعات
ناقصي كه از منابع غير معتبر به دست ميآيد اكتفا نکنيم.
3ـ جدال احسن
يکي از مسائلي كه بايد دركرسيهاي آزادانديشي مورد توجه قرارگيرد «جدال
احسن» است .خداوند در قرآن كريم ميفرمايد« :با فرزانگى و پنددادن نيکو به راه
پروردگارت دعوت كن و با مخالفان به طريقى كه نيکوتر است مجادله كن( ».نحل:

 )125در آيات و روايات بر «جدال احسن» تأكيد و از مجادله غير أحسن نهي شده
است ،امام صادق (ع) ميفرمايند« :جدال غير أحسن آن است كه در اثر سوء استفاده
از ضعف فکري رقيب ،چنين كاري را انجام دهيد( ».بحراني 1311 ،ش ،.ص  )253در
مقابل ،اگر مقدمات حق مبرهن بوده ،مورد پذيرش و تسليم طرف مقابل باشد
جدال أحسن است( .جوادي آملي 1319 ،ش ،.ص  )112امام (ع) از روشهاي زيادي
در مناظره بهره ميگرفتند ،ولي جدال احسن از مهمترين ،بارزترين و اخالقيترين
آنهاست.
يکي از دلنشينترين مناظرات امام رضا (ع) كه نمونه كامل جدال احسن
ميباشد و كالس درسي است براي كرسيهاي آزادانديشي ،مباحثه امام با سليمان
مروزي درباره «بداء» ميباشد .بداء اصطالحي كالمي به مفهوم دگرگوني و تبديل
رأيي به رأيي ديگر است( ،جرجاني 1411 ،ق ،.ص 139؛ نوري و همکاران 1391 ،ش ،.ص
 )131چنانکه در قرآن نيز به معناي ظهور و آشکارشدن امري بکار رفته است( ،زمر:

 )43-1اما مفهومي كه موجب بحثهاي كالمي و اعتقادي شده ،نسبت بداء به حق
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تعالي ،به معناي تجديد رأي و اراده ،يعني بازگشت حق از رأيي و حکمي به رأي
و اراده جديد است ،شيخ صدوق احاديث متعددي در تأييد مسأله بداء آورده است؛
به نظر او منظور از بداء عبارت است از :آفرينش چيزي و سپس معدومكردن آن يا
جايگزينكردن چيز ديگري به جاي آن و يا امر به چيزي در شرايط خاص و نهي
همان چيز در شرايط ديگر .اين قضيه همانند نسخ شرايع و احکام است كه در
موارد متعددي اتفاق افتاده و همه مسلمانان آنها را پذيرفتهاند( .ابن بابويه1391 ،

امام (ع) به سليمان فرمودند« :چگونه بداء را انکار ميكني در حالي كه آيات
فراواني بر آن داللت دارد ،از جمله «اوست كه آفرينش را آغاز ميكند و دو مرتبه
ايجاد ميكند و ايجاد دوباره برايش آسانتر است( ».روم )23 :سپس امام (ع) به
استناد سخن پيامبر (ص) فرمودند :خداوند به يکي از پيامبران خويش وحي
فرمود كه فالن پادشاه را آگاه كند كه در فالن روز او را ميميرانم ،زماني پادشاه از
اين امر مطلع شد ،به دعا و التماس پرداخت و ميگفت اي پروردگار مرا مهلت بده
تا كودكم بزرگ شود و كارهاي مرا سامان دهد .خداوند بر اين پيامبر وحي فرمود
كه آن پادشاه را ديدار كن و او را آگاه مگردان كه مرگ او را به تأخير انداختم».
بديهي است بداء به معنايي كه ذكر شد ،منع و اشکالي ندارد و به كساني كه بدان
قائل هستند به هيچ روي سرزنشي نيست.
سليمان پرسيد« :پس ليلهالقدر چيست؟ امام (ع) فرمود :اي سليمان ليلهالقدر
شبي است كه خداوند امر يك سال را در آن قطعي ميكند .سپس امام (ع) ادامه
دادند :بعضي از امور را تنها خدا ميداند كه بخشي از آنها را به وجود ميآورد و
بخشي را به تأخير مياندازد .اي سليمان امير المؤمنين (ع) فرمودند :دو نوع علم
داريم :علمي كه خداوند به مالئکه و پيامبران آموزش داده كه اين واقع ميشود و
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ديگر علمي كه احدي از آن اطالعي ندارد .از اين علم است كه خداوند بخشي را از
بين ميبرد و بخشي را به وجود ميآورد ».پس از شنيدن اين سخن ،سليمان
ميگويد« :انشاءاهلل بعد از اين بداء را تکذيب نميكنم( ».طبرسي 1413 ،ق ،.ص

اخالق مناظراتي و مناظرات اخالقي در سیره رضوی و شیوه بکارگیری آن در کرسيهای آزادانديشي

)411

اين مناظره حاوي تحقيقات ديني مهمي است كه نشان ميدهد امام رضا (ع)
توانايي علمي بزرگي داشته است و اين عقيده شيعه اماميه را ثابت ميكند كه
ميگفتند« :امام بايد داناترين مردم زمانش باشد ».اين مناظره كوششهاي مأمون
را كه قصد داشت امام در پاسخ حتي يك سؤال از خود عجز نشان دهد تا او
معتقدات شيعه را نسبت به امام سست كند ،خنثي كرد.
با توجه به مناظرات امام ،برخي از مؤلفههاي جدال احسن ـ كه الزم است در
كرسيهاي آزادانديشي به آنها توجه شود ،به شرح ذيل است:
 -3-1آزادگذاشتن طرف مقابل :امام رضا (ع) كامالً به مخالف خود آزادي
ميداد و به او اعالم ميكرد كه هرچه ميخواهد بپرسد .امام هيچگاه فرد مقابل را
در سؤالكردن محدود نميكرد ،در مناظره با سليمان مروزي ،سليمان گفت« :معنى
اين حرف ،اين است كه (ازازل) آن چيز وجود داشته است .حضرت فرمودند :حرف
محالى مىزنى ،زيرا چه بسا كسى بنائى بلد است ،ولى خانهاى نمىسازد ،يا خياطى
بلد است ،ولى خياطى نمىكند ،يا ساختن چيزى را بلد است ،ولى هرگز آن را
نمىسازد .سپس حضرت فرمودند :آيا خدا خودش مىداند كه واحد است و چيزى
به همراهش نيست؟ گفت :بله ،حضرت فرمودند :آيا اين مطلب ،چيزى را به همراه
خدا ثابت مىكند؟ سليمان گفت :نمىداند كه واحد است و چيزى با او نيست،
حضرت فرمودند :آيا تو اين را مىدانى؟ گفت :بله ،حضرت فرمودند :پس تو از
خداوند داناترى! سليمان گفت :اصالً ،اين موضوع محال است ،حضرت فرمودند :از
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نظر تو محال است كه خداوند واحد باشد و چيزى با او نباشد و سميع ،بصير،
حکيم ،عليم و قادر باشد؟ گفت :بله ،حضرت فرمودند :پس خداوند چگونه خود
خبر داده است كه واحد است ،زنده است ،سميع و بصير است ،حکيم ،قادر ،عليم
و خبير است؟ در حالي كه (طبق گفته تو) خودش اين مطالب را نمىداند؟ سخن
تو ردّ سخن خود و تکذيب آن است ،خداوند از اين سخن منزّه است .سپس
حضرت ادامه دادند :پس چگونه مىخواهد چيزى را كه نمىشناسد و ساختنش را
را بسازد ،در واقع حيران است و سرگردان ،و خداوند از اين موضوع منزه است و
واالتر( .مجلسي 1413 ،ق ،.ص  )333سليمان گفت :اراده همان قدرت است ،حضرت
فرمودند :خداوند عزوجل بر آنچه اراده نکند هم قادر است و اين مطلب قطعى
است ،چون خداوند فرموده «اگر بخواهيم ،آنچه را بر تو وحى كردهايم ،خواهيم
برد» (إسراء )11 :و اگر اراده همان قدرت مىبود ،خداوند اراده كرده بود كه آن را
ببرد ،چراكه قدرت بر اين كار را داشت ،سليمان در جواب درماند .مأمون گفت :اى
سليمان! او عالمترين هاشمى است( ».ابن بابويه 1332 ،ش ،.ص 315؛ مجلسي1413 ،
ق ،.ص )332

در كرسيهاي آزادانديشي نيز الزم است ابتدا چارچوب و خطوط كلي بحث و
مناظره مشخص شده و افراد در زمينه طرح سؤاالت و ابهامات آزادانه عمل كنند.
اين موجب ميشود طرف مقابل با آزادي سؤال نمايد و به بحث ادامه دهد .از آنجا
كه اسالم دين آزادي وآزادگي است هيچ كسي را به فکر و عقيده خاصي ملزم
نميكند.
 -3-2فرصت سؤال و دفاع به طرف مقابل :در جلسه مهمي كه تمام سران
اديان مذاهب حضور داشتند يکي از مسائلي كه كامالً حضرت رضا (ع) رعايت كرد،
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ميداندادن به طرفهاي مقابل بود .هرگز حضرت در مناظره ،حالت تهاجمي نگرفت
و شروع به پرسش نکرد ،بلکه با حوصله فراوان به مخالفان ميدان ميداد تا اگر
خواستند ،پيشقدم شوند.
اخالق مناظراتي و مناظرات اخالقي در سیره رضوی و شیوه بکارگیری آن در کرسيهای آزادانديشي

جاثليق گفت« :مطلبى را كه از انجيل برايم روشن شود انکار نمىكنم ،بلکه
بدان اذعان دارم ،حضرت فرمودند :شاهد بر اقرار او باشيد .حضرت ادامه دادند:
آنچه مىخواهى بپرس( .ابن بابويه 1332 ،ش ،.ص 321؛ مجلسي 1413 ،ق ،.ص )311

رأسالجالوت گفت :من از تو ميپرسم ،ولي هيچ دليلي را از تو نميپذيرم ،مگر
اينكه در تورات يا انجيل يا زبور داوود يا صحف ابراهيم و موسي باشد .حضرت با
اينكه از اول به او ميدان داد ،در مرحله بعدي نيز از پيشنهاد او كامالً استقبال
كرد و در واقع ،ميدان را بر او بازتر كرد ،و فرمود :دليلي از من نپذير ،مگر آنچه از
تورات كه بر زبان موسي بن عمران و آنچه از انجيل كه بر زبان عيسي بن مريم و
آنچه از زبور كه بر زبان داوود آمده است( ».طبرسي 1413 ،ق ،.ص )114

به جهت همين آزادگي و روح علمي است كه امام رضا (ع) در هيچ يك از
مناظراتشان نخست سؤال نميكنند ،بلکه ابتدا به طرف مقابل ميگويند سؤال
داري بپرس .اين امر بيانگر آن است كه حضرت قادر به پاسخگويي هر سؤالي بوده
و در ادامه هم به او فرصت ميدادند تا از انديشه خودش دفاع نمايد و اين نشان
ميدهد كه بايد در كرسيها و مناظرات هم فرصت طرح سؤال و هم فرصت دفاع
توامان فراهم باشد.
 -3-3احاطه علمی :مناظره بايد با افرادي صورت پذيرد كه داراي استقالل
علمي ،صاحب نظر ،برجسته و معروف باشند تا در صورتي كه مناظرهكننده طالب
حق باشد بتواند از بياناتشان سودمند گردد( .حسيني ميرصفي 1314 ،ش ،.ص )23
خداوند در آيه  11سوره آل عمران بر اين مسأله تأكيد ميكند( .آل عمران)11 :
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روايات فراواني در اهميت علم و عالم وارد شده است كه ما به ذكر و نمونه از آن
ميپردازيم :پيامبر (ص) فرمودند« :دانايي سرآمد همه خوبيها و ناداني سرآمد
همه بديها است( ».شيخاالسالمي 1331 ،ش ،.ص 994؛ آمدي ،بيتا ،ص )411

در مناظره امام با سليمان مروزي ،سليمان ضمن گفتگو درباره اراده خداي
تعالي ،پنجبار حيران شد و از جواب باز ماند و خطايش به نحوي بود كه مأمون و
حاضران را به خنده واداشت (محبيپور 1319 ،ش ،.صص  )134-5با وجود احاطه
نتيجهبخش است كه طرفين آن داراي استقالل علمي و طالب حق باشند و
مناظره آنها از نوع «جدال احسن» باشد.
 -3-4حاکمیت عقل و منطق به جای تعصب :يکي از مؤلفههاي جدال
احسن ،روش استدالل ،منطقي و عقلي است كه در مناظرات حضرت (ع) جايگاه
ويژهاي دارد .مناظره و كرسيهاي آزادانديشي بايد مبتني بر برهان و استدالل
باشد و عقل طرف را وادار به پذيرفتن كند يا موافق طبع انساني او باشد .ديگر
اينكه هر دو طرف عالقمند به روشنشدن حق باشند و از لجاجت و عناد پرهيز
كنند( .رحيمپور 1311 ،ش ،.ص )21

در كرسيهاي آزادانديشي و مناظرات طرح سؤال و جواب و استفاده از اين
شيوه سبب ميشود ،ابتکار عمل در دست مديران جلسه باقي بماند .البته طرح
سؤال و جواب بر مبناي عقالنيتمداري و به دور از تعصبات قومي ـ قبيلهاي
صورت بگيرد تا حداكثر كارايي را داشته باشد .اين امر به وضوح در مناظرات امام
رضا قابل مشاهده است.
براي مثال امام در جواب مأمون كه اصرار بر قبول خالفت داشت ،با ارائه دليل
اثبات فرمود كه خالفت حق مأمون نيست كه بخواهد آن را واگذار نمايد ...« :اگر
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اين خالفت حق تواست و خداوند آن را براي تو مقرر كرده است ،بنابراين جايز
نيست خود را از آن خلع كني و لباسي كه خداوند بر تو پوشانيده از خود دور كني
و بر ديگري بپوشاني و اگر چنانچه خالفت حق تو نيست ،حق نداري آن را به
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ديگري واگذار كني( ».ابن بابويه 1311 ،ش ،.ص )11

در نمونه ديگر :حضرت فرمودند« :پس چرا به عيسى بن مريم ايمان نمىآورى؟
با اينكه او مرده زنده مىكرد و افراد نابينا و مبتال به پيسى را شفا مىداد و،...
رأسالجالوت گفت :مىگويند كه او اين كارها را انجام مىداد ،ولى ما نديدهايم،
حضرت فرمودند :آيا معجزات موسى را ديدهاى؟ آيا اخبار اين معجزات از طريق
افراد قابل اطمينان به شما نرسيده است؟ گفت :بله ،همينطور است ،حضرت
فرمودند :خوب ،همچنين درباره معجزات عيسى بن مريم (س) اخبار متواتر براى
شما نقل شده است ،پس چرا موسى را تصديق كرديد و به او ايمان آورديد ،ولى
به عيسى ايمان نياورديد؟ مرد يهودى جوابى نداد( ».ابن بابويه 1332 ،ش ،.صص -9
331؛ مجلسي 1413 ،ق ،.ص )319

بايد دانست استفاده از عقل و منطق در مناظره ما را در رسيدن به نتيجهاي
مطلوب ميرساند .اسالم به ويژه مکتب امامت و واليت ،مکتب دانش ،عقل و
استدالل است و بر علم و منطق استوار ميباشد ،از شنيدن سخن مخالفان و نظر
ديگران در مناظرهها نبايد ابا داشت ،بلکه بايد آنها را به مباحثه و تبادل فکر و
انديشه دعوت كرده و به طور اساسي از تفکر ،تعقل و استدالل استقبال نمود.
 -3-5اعتمادسازی و مستندگویی :بر اساس احاديث و آموزههاي يادشده،
گستره علم و دانش امام افزون بر قرآن و سنت (ابن سعد 1411 ،ق ،.ص 191؛ بروجردي،

 1411ق ،.ص  )23حوزههاي ديگري از جمله كتب مقدس همچون تورات ،انجيل و
زبور و زبان اقوام و ملل گوناگون (مجلسي 1413 ،ق ،.ص  )131امام براي اثبات
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ديدگاه خويش و ابطال نظرشان به كتاب مقدس آنها (عهد جديد و عهد قديم)
استناد ميكردند( .ميشل 1333 ،ش ،.صص  )23-3اين امر باعث اعتماد طرف مقابل
ميشود .البته روشن است كه استناد امام به تورات ،انجيل و زبور لزوماً به معناي
پذيرش وحيانيبودن همه آموزههاي موجود در نسخههاي كنوني منابع باال و عدم
راهيابي تحريف در آنها نيست و تنها در صورتي ميتوان درستي مضامين و انطباق
آن با وحي نازلشده بر پيامبران پيشين را پذيرفت كه با آموزههاي توحيدي قرآن
در گفتگوي بين امام و فضل بن سهل ،فضل پرسيد« :روز ،اول آفريده شده است
يا شب؟ امام جواب ميدهد :از روي قرآن جواب ميخواهي يا از روي حساب؟
فضل ميگويد :هر دو ».امام با توجه به علم نجوم ثابت ميكند كه روز پيش از شب
است و بعد از آن با خواندن آيه «ال الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر و ال اليل
سابق النهار» (يس )41 :به اثبات آن ميپردازد( .مغنيه 1339 ،ش ،.ص  )122در
مناظره آن حضرت با عمران صابي ،عمران از آن حضرت درباره اعضاي فيزيکي
انسان كه از بحثهاي پيچيده در علم پزشکي است و نيز از طبيعت اشيا در عالم
سؤال ميكند كه امام (ع) همه را جواب ميدهد( .مغنيه 1339 ،ش ،.صص  )123-1در
مناظره با جاثليق حضرت شروع به خواندن قسمتي از انجيل كردند و وقتى به
مطلب مربوط به پيامبر (ص) رسيدند ،وقف نموده فرمودند« :تو را به حقّ مسيح و
مادرش قسم مىدهم ،آيا دانستى كه من عالم به انجيل هستم؟ گفت :بله( ».ابن
بابويه 1332 ،ش ،.ص 321؛ قرشي 1312 ،ش ،.ص )221

پس در مناظره و گفتگو مستندگويي موجب ميشود تا مناظره از مسير درست
خارج نشود .طرفين در بحث و گفتگوي خود همواره بايد به بررسي ادله و مستندات
يکديگر بپردازند و هرگز نبايد اجازه دهند كه مسائل حاشيهاي چون انگيزهخواهي

مرضیه محمودی ،حسین خاکپور ،مهرناز گلي ،ابراهیم نوری

و سنت ،عقل سليم و حقايق مسلم تاريخي در تضاد نباشند.
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و بيان اهداف و نيات سوء طرف مقابل و امثال آن ،در روند گفتگو اخالل ايجاد
كنند.

اخالق مناظراتي و مناظرات اخالقي در سیره رضوی و شیوه بکارگیری آن در کرسيهای آزادانديشي

ب ـ رعایت اخالق عملی
در علم اخالق« ،عمل» از آن جهت كه بار ارزشى دارد و كاشف از يك خصيصه
خُلقى است ،مورد بررسى قرار مىگيرد( .مهدوي كني 1331 ،ش ،.ص  )11چگونگي
بکارگيري و پرورش استعدادها و قواي دروني براي توسعه و تثبيت صفات و
رفتارهاي پسنديده اخالقي و نيل به سعادت و فضايل اخالقي و دوري از رذيلتها
را «اخالق عملي» ميگويند( .ديلمي 1339 ،ش ،.ص 24؛ مظاهري 1313 ،ش ،.ص )31

امام رضا (ع) در مناظرات خود با ارباب اديان و مذاهب اخالق علمي را رعايت
كرده و رفتاري برخوردي توأم با كرامت داشتند .امام (ع) به شيعيان خويش
آموختند كه با پيروان اديان و فرق مختلف ـ بدون هيچگونه توهين به مقدسات
آنان ـ تنها در سايه منطق و استدالل قوي و رعايت اخالق عملي و علمي به
گفتگو بپردازند .استفاده از اين شيوه امام رضا (ع) در شرايط امروز جامعه ما كه با
بروز شبهات و اهانت به مقدسات ديني مواجهيم ،ميتواند راهگشا باشد .به چند
نمونه از اخالق عملي امام در مناظره كه هم شامل گفتار و هم رفتار ميشود،
اشاره ميكنيم:
1ـ عدم خودستایی و خودبرتربینی هنگام غلبه
گاهى مناظرهكننده با صراحت و يا با اشاره و كنايه ـ به خاطر تأييد سخن
خود و نادرست جلوهدادن سخن ديگران ـ به نوعى خودستايى دچار مىشود و
غالباً اين حالت درونى را اظهار مىنمايد ،در حالى كه خداوند متعال ميفرمايد:
«فَال تُزَكُّوا أَنْفُسَکُم؛ و خودستايى نکنيد( ».بقره )111 :محتواي كالم واعظ بايستي
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آگاهكننده و انذاردهنده باشد و با نيتي خالصانه و الهي و بدون هرگونه شائبه
خودبرتربيني ،سخن خود را بيان كند .البته وعظكننده و مخاطب نيز بايد شرايط
الزم براي استماع سخن حق را داشته باشد و با گوش جان به اندرزها توجه كند تا
موعظه در او تأثيرگذار باشد وگرنه وعظ بياثر يا كماثر خواهد شد( .رحيمي1311 ،
ش ،.ص )91

در حقيقت امام (ع) عالوه بر استدالالت عقلي و علمي ،روش اخالقي اثرگذاري
كردند .در اين باره نقل است كه امام (ع) هيچوقت كالم كسي را قطع نميكردند،
هيچ حاجتي را رد نميكردند و با هيچكس سخن جسارتآميز نميگفتند.
(طبرسي 1399 ،ق ،.ص  )314براي نمونه امام در توضيح صفات خدا ميفرمايد «:او
مىگويد :موجود شو ،و آن شئ نيز به خواست و اراده الهى موجود مىشود ،و
هيچچيز از مخلوقاتش از چيز ديگرى به او نزديكتر نيست و هيچچيز نيز از چيز
ديگر از او دورتر نيست ،آيا فهميدى عمران؟ گفت :بله سرورم ،فهميدم ،و گواهى
مىدهم كه خداوند تعالى همانگونه است كه توضيح دادى و به يکتايى وصفش
نمودى ،و گواهى مىدهم كه محمد بنده اوست كه به نور هدايت و دين حق
مبعوث شده است ،آنگاه رو به قبله ،به سجده افتاده اسالم آورد( ».ابن بابويه1332 ،
ش ،.ص 351؛ مجلسي 1413 ،ق ،.ص )311

دانشمندان دينى و فقها ،دانش امام و مباحثه او را تحسين كردند و درباره
فضل امام و وسعت علمش براى مردم سخن گفتند .اما مأمون اندوهگين شد و به
امام رشك برد و عليه او دشمنى ورزيد و سپس جلسه را ترك كرد( .قرشي1312 ،
ش ،.ص )119

عمران صابى به توانايى علمى باالى امام (ع) اعتراف كرد ،در پي شنيدن
پاسخهاي قطعى او به مشکلترين سؤاالت فلسفى كه هيچكس قادر به پاسخگفتن

مرضیه محمودی ،حسین خاکپور ،مهرناز گلي ،ابراهیم نوری

را در برابر مخاطبان مناظرهاي خويش در پيش گرفتند و آنها را مجذوب اسالم
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به آنها نبود به جز وصى پيامبر كه خدا به او علم و قضاوت درست بخشيده بود،
بنابراين او اسالم را پذيرفت.
بر اين اساس انسان در مناظره نبايد به دنبال برتري جويي و تحميل عقايد خود
اخالق مناظراتي و مناظرات اخالقي در سیره رضوی و شیوه بکارگیری آن در کرسيهای آزادانديشي

باشد ،بلکه الزم است با استفاده از عنصر عقل و منطق به اثبات حقايق اسالمي
بپردازيم.
2ـ رعایت انصاف
حضرت رضا (ع) تالش ميكردند در فضاي حاكم بر مناظره ،انصاف جاري
باشد .حضرت به عمران صابي فرمودند« :اي عمران ،بپرس و بر تو الزم است كه
انصاف به خرج دهي و از مغالطهكاري و ستمگري پرهيز كني ».انصاف كامل هم از
ديگر نشانههاي شخصيت علمي و ارزشي امام رضا (ع) بود .از اين رو گاه به انصاف
وي نيز اقرار ميكرد ،يعني ميفرمود« :انصاف به خرج دادي( ».قلندري ،بردسيري،
 1311ش ،.ص 41؛ شجاعي گلپايگاني 1333 ،ش ،.ص 129؛ مجلسي 1413 ،ق ،.ص )311

اين امر نشان مي دهد كه يکي ديگر از ابعاد «اخالق عملي» در مناظره رعايت
انصاف است.
3ـ تکریم و احترام
تکريم طرف مناظره يکي ديگر از روشهاي امام رضا (ع) است ،مناظره بين امام
و عمران نمونهاي از آن ميباشد .آنگاه كه عمران اسالم آورد امام او را تکريم
نموده و دنبال او فرستادند .وقتي عمران وارد شد ،امام خوشامد گفته و محترمانه
استقبال نمودند .از آن پس بود كه نزد امام ميآمد و از علم فراوان آن حضرت بهره
ميبرد و خود يکي از دعوتكنندگان به اسالم شد .حکيمان ،صاحبان انديشه و
بدعتگذاران به نزد او ميآمدند و از وي سؤال ميكردند .عمران نيز به پرسشهاي
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آنها پاسخ ميداد به حدي كه آنها از او اجتناب ميكردند( .ابن بابويه 1332 ،ش،.
ص  311؛ قرشي 1312 ،ش ،.ص 191؛ مجلسي 1413 ،ق ،.ص )311

امام رضا (ع) در حين مناظره ،هيچگاه طرف مقابل را تحقير نميكردند و حتي
اگر اطرافيان به تمسخر طرف مناظره اقدام مينمودند و ميخنديدند ،آنها را دعوت
به ماليمت مينمودند ،چنانکه در مناظره امام و سليمان مروزي رخ داد( .قرشي،

 1312ش ،.ص  )195حتي آن هنگام كه در حين مناظره سليمان تناقضگويي
اين سخن را قطع كن و به سراغ چيز ديگري برو .امام (ع) رو به مأمون كرد و
فرمود :رهايش كن ،حرفش را قطع نکن ،چون آن را دليل حقانيت خود قرار
ميدهد ،سپس رو به سليمان كرد و گفت :ادامه بده اي سليمان( ». ...قرشي1312 ،
ش ،.ص )212

امام همواره ادب و اخالق اسالمي را رعايت و از تهمت بکارگيري الفاظ ناپسند
پرهيز ميكردند .ايشان با الفاظ محترمانه ارتباط برقرار ميكردند .پس الزم است
امروزه با احترام و تکريم زمينهساز هدايت و بصيرت طرف مقابل را فراهم آوريم.
4ـ زیرکی و کیاست در استفاده از مبانی طرف مقابل
زيركي و كياست ،يکي از اصولي است كه بايد رعايت شود تا در حين مناظره
طرف مقابل بتواند آزادانه سخن بگويد و فضاي مناظره جنجالي نشود .در عين
حال در فرصت مناسب با استفاده از مباني طرف مقابل او را به سمت حقيقت
راهنمايي كنيم و به عنوان نمونه امام به فرد مسيحي فرمود« :به خدا سوگند ما به
«عيسى» ايي كه به محمد (ص) ايمان داشت ،ايمان داريم و نسبت به «عيسى»
شما ايرادى نداريم به جز ضعف و ناتوانى و كمى نماز و روزهاش ،جاثليق گفت :به
خدا قسم ،علم خود را فاسد نمودى و خود را تضعيف كردى ،گمان مىكردم تو
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عالمترين فرد در بين مسلمانان هستى ،حضرت فرمودند :مگر چه طور شده است؟
او گفت :مىگويى :عيسى ضعيف بود و كم روزه مىگرفت و كم نماز مىخواند ،و
حال آنکه عيسى ،حتى يك روز را بدون روزه نگذراند و حتى يك شب نخوابيد،
اخالق مناظراتي و مناظرات اخالقي در سیره رضوی و شیوه بکارگیری آن در کرسيهای آزادانديشي

هميشه روزها روزه بود و شبها شب زندهدار! حضرت فرمودند :براى تقرب به چه
كسى روزه مىگرفت و نماز مىخواند؟! جاثليق از كالم افتاد و ساكت شد( ».ابن
بابويه 1332 ،ش ،.صص )321-2

در مناظره نبايد با تهديد به زور و اجبار طرف مقابل را به پذيرفتن حقيقت
دعوت كرد ،بلکه بايستي با داليل روشن و واضح و زيركي خاصي شخص را به
حقيقت رساند.
5ـ قاطعیت در عین رأفت
يکي ديگر از مؤلفههاي اخالق علمي كه در مناظرات رضوي قابل مشاهده است،
قاطعيت در عين رأفت ميباشد .به عنوان نمونه ،حضرت ،هربذ (بزرگ زردشتيان)
را فراخواند و فرمود« :دليل تو به پيامبرى زردشت چيست؟ گفت :چيزهايى آورده
كه قبل از او كسى نياورده است ،البته ما ،خود او را نديدهايم ،ولى اخبارى از
گذشتگان ما در دست است كه او چيزهايى را كه ديگران حالل نکردهاند بر ما
حالل كرد ،لذا از او پيروى ميكنيم ،حضرت فرمودند :مگر نه اين است كه به
خاطر اخبارى كه به شما رسيده ،از او پيروى مىكنيد؟ گفت :بله همينطور است،
حضرت فرمودند :ساير امتهاى گذشته نيز چنيناند ،اخبارى مبنى بر دين پيامبران
و موسى ،عيسى و محمد (ص) به دستشان رسيده است ،عذر شما در عدم ايمان
به آنان و ايمان به غير آنان بدين امور چيست؟ هربذ خشکش زد!!( ».ابن بابويه،
 1332ش ،.ص 339؛ قرشي 1312 ،ش ،.ص )223
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كرسيهاي آزادانديشي الزم است تا عقايد صحيح و ناب اسالمي با قاطعيت و
بدون چشمپوشي مطرح گردد .امروزه قاطعيت از گرفتاركردن افراد در بدعت و
گمراهي جلوگيري مينمايد و آنقدر مهم است كه عدم آن ميتواند لکه ننگي بر
دامن تشيع بزند.
6ـ سعه صدر در مناظره
امام رضا (ع) در مناظرات خود هيچگاه خشمگين نميشدند ،ايشان حتي اگر
خويش را به طور كامل بازگو كند.
در مناظره بين آن حضرت با جاثليق ،وقتي با استدالل امام مواجه ميشود كه
ما به خدا معتقديم و به عيسايي كه معتقد به نبوت محمد (ع) بود و ما چيزي
عليه عيسي نداريم مگر ضعف و كمي روزه و نماز او ،در اينجا جاثليق با شنيدن
اينها فرياد زد :به خدا علمت را فاسد كردي و امورت ضعيف شد ،ما فکر ميكرديم
كه تو عالمترين اهل اسالم هستي .امام به آرامي با او روبرو شد و با توجه به خدا
انگاشتن عيسي مسيح توسط مسيحيان به آن جواب دادند( .ابن بابويه 1332 ،ش،.
ص 321؛ شجاعي گلپايگاني 1333 ،ش ،.ص )131

داشتن سعه صدر ،تحمل عقايد و آراي ديگران از اخالقيات علمي مهم گفتگو
و مناظره ميباشد ،زيرا اين اصل حق ديگران را در كمال رضايتمندي پذيرفته و
فرصت فکركردن آزادانه را به آنها ميدهد و ميتواند گامي مثبت براي ايجاد
ارتباط و گفتگو با افراد ديگر گردد.
ج ـ اخالق اعتقادی (اخالق باور)

مرضیه محمودی ،حسین خاکپور ،مهرناز گلي ،ابراهیم نوری
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امام رضا (ع) در بيان اعتقادات نيز پايبند به اخالق بودند ،به تعبير ديگر «اخالق
باور» داشتند.
1ـ روشنگری اعتقادی در پرتو دانش
اخالق مناظراتي و مناظرات اخالقي در سیره رضوی و شیوه بکارگیری آن در کرسيهای آزادانديشي

احترام و قبول انبياي گذشته موردي است كه در البالي مناظرات آن حضرت
به چشم ميخورد .امام پس از تأييد نبوت (قرشي 1312 ،ش ،.ص 211؛ نجفي1352 ،

ش ،.ص  )43به جاثليق در مورد شهادت علماي انجيل سؤال ميكند و او همگي را
حق ميداند سپس امام مي فرمايد« :آيا مىدانى كه متّى گفته است :مسيح ،فرزند
داود بن ابراهيم بن اسحاق بن يعقوب بن يهوذا بن خضرون است و مرقابوس
درباره اصل و نسب عيسى بن مريم (س) گفته است :او «كلمه» خداست كه
خداوند او را در جسد انسانى قرار داد و به صورت انسان درآمد و الوقا گفته است:
عيسى بن مريم (س) و مادرش انسانهايى بودند از خون و گوشت كه روحالقدس
در آنان حلول كرد و در ضمن قبول دارى كه از جمله مطالب عيسى درباره خودش،
اين است كه فرموده :اى حواريّون! به راستى و صداقت برايتان مىگويم :هيچكس
به آسمان نخواهد رفت ،جز آنکه از آن فرود آمده مگر آن شترسوار ،خاتماألنبيا،
كه او به آسمان صعود مىكند و فرود مىآيد ،نظرت درباره اين سخن چيست؟
جاثليق گفت :اين سخن عيسى است و ما آن را انکار نمىكنيم ،حضرت فرمودند:
نظرت درباره شهادت و گواهى الوقا ،مرقابوس و متّى درباره عيسى و اصل و نسب
او چيست؟ جاثليق گفت :به عيسى افترا زدهاند ،حضرت به حضار فرمودند :آيا
(همين االن) پاكى و صداقت آنان را تأييد نکرد و نگفت آنان علماي انجيل هستند
و گفتارشان حقّ است و حقيقت؟! جاثليق گفت :اى دانشمند مسلمين ،دوست
دارم مرا در مورد اين چهار نفر معاف دارى ،حضرت فرمودند :قبول است ،تو را
معاف كرديم( ».ابن بابويه 1332 ،ش ،.ص )331
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در اغلب مناظراتي كه از سوي عالمان و ارباب مذاهب و اشخاص سياسي و
اجتماعي برپا ميشود ،هدف مناظرهكنندگان غلبه بر طرف مقابل ،اسکات و يا
اقناع او است ،با كمال تأسف براي دستيابي به منظور خود از رفتاري بيادبانه و
دور از اخالق استفاده مينمايند ،اما مناظرات امام كه سرچشمه فياض هدايت و
ارشادند ،تماماً در پي روشنگري حقيقت و هدايت انساناند.
2ـ اثبات وحدانیت خدا با دلیل
كرد كه برخالف گفته بدخواهان و دروغپردازان ،اسالم با زور و شمشير به مردم
جهان تحميل نشده و يك پيشواي بزرگ اسالمي به مخالفان خود اجازه ميدهد
كه هرگونه ايراد و اشکالي دارند بدون ترس مطرح سازند.
در مناظره امام با عمران پس از قانعشدن عمران درباره بسيطبودن خدا پرسيد:
«خدا به چه وسيلهاى آنچه را كه دانسته است ،بدان آگاهى يافته؟ آيا به توسط
ضمير بوده است ،يا چيزى غير از آن؟ مترجم گويد :منظور صورت حاصله از ذات
معلوم در نفس عالم ميباشد و نيز هدف عمران از اين سؤال ،ظاهراً اين بوده است
كه با اثبات «ضمير» و يا هر چيز ديگرى در خداوند ،وحدانيت (تكبودن و وحدت
مطلقه) ذات اقدس الهى را مورد تشکيك قرار دهد و حضرت با اين بيان« ،علم
حصولى» را در مورد خداوند مردود دانستهاند و وحدت مطلقه (جزء ناپذيربودن)
خداوند را اثبات نمودهاند .حضرت فرمودند :اگر علم او از طريق «ضمير» (و آن
صورت حاصله در انديشه) انجام بپذيرد ،آيا مىتوان براى شناخت آن «ضمير» حد
و حدودى قرار نداد؟ گفت :نه نمىتوان ،امام ادامه دادند :آن ضمير چيست؟ عمران
جوابى نداد!( ».ابن بابويه 1332 ،ش ،.ص )343
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اين نوع پاسخگويي امام (ع) نشان ميدهد كه مناظره مستلزم نقد است ،يعني
وقتي مناظرهكنندگان موضع انتقادي داشته باشند ،خود را متعهد و ملزم به
پرسشكردن و توجه دقيق به تمام موضوعات ميدانند ،البته اين امر مستلزم
اخالق مناظراتي و مناظرات اخالقي در سیره رضوی و شیوه بکارگیری آن در کرسيهای آزادانديشي

نگرش باز به مسائل و آمادگي براي بازانديشي درباره چيزي است كه تاكنون
مسلم و درست ميدانستهاند ،چيزي كه امام در مناظره علمي با عمران صابي
درباره غامضبودن مطرح و عمران صابي آن را تأييد كرد.
3ـ دعوت به توحید بر پایه اخالق
توجه به اصول مشترك بين اديان ميتواند مناظره را نتيجهبخش كند .خداوند
ميفرمايد« :بگو اي اهل كتاب بياييد به سوي سخني كه ميان ما و شما يکسان
است كه جزء خداوند يگانه را نپرستيم و چيزي را همتاي او قرار ندهيم و بعضي
از ما بعض ديگر را غير از خداي يگانه( ».آل عمران )14 :امروزه اين امر از ضروريات
گفتگو بين اديان است و بهترين راه معرفي اسالم ميباشد( .طاهري آكردي1313 ،

ش ،.ص  )113عمران پرسيد« :ما خدا را با چه چيز شناختهايم؟ حضرت فرمودند:
با چيزى غير از او ،پرسيد :غير او چيست؟ حضرت فرمودند :مشيت او ،اسم او و
صفت او و هر چيز ديگر شبيه به اينها و همگى اينها مخلوق ،حادث و تدبيرشده
خداوند هستند .عمران پرسيد :او چيست؟ حضرت فرمودند :نور است ،به اين
معنى كه مخلوقاتش را ـ چه از اهل آسمان باشند چه از اهل زمين ـ هدايت
مىكند و به جز بيان و اثبات وحدانيت او بيان چيزى ديگر بر من واجب نيست».
(ابن بابويه 1332 ،ش ،.صص )345-1

پس رعايت اين اصل اخالقي ،يعني اصل دعوت به توحيد بر پايه اخالق در
كرسيهاي آزادانديشي اهميت بسياري دارد كه باعث نتيجهبخششدن گفتگو
ميگردد.
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4ـ درس عملی برای اجرای فرائض
بيترديد نماز از واجباتي است كه سخت مورد عنايت و تأكيد شرع مقدس
ميباشد و آيات و روايات فراواني در ارزش و وااليي جايگاه آن وجود دارد .امام رضا
نيز همچون ساير اهل بيت پيوسته به اقامه نماز در اول وقت و درك فضيلت آن
اهتمام و تأكيد مينمودند.
روايت شده كه آن حضرت در بحبوحه جلسات سنگين مناظره در بزنگاهها و
نداي مؤذن ،جلسه را ترك كرده و فرمودند« :زمان نماز فرا رسيده است .عمران
صابي با التماس گفت :آقاي من! گفتگو و پاسخهاي خويش را قطع مکن ،زيرا دل
من آماده پذيرش سخنان شماست ،اما امام فرمود :عيبي ندارد نماز را ميخوانيم و
دوباره به گفتگو ادامه خواهيم داد ».در اين حال امام و همراهان به اقامه نماز
مشغول شدند .حضرت بعد از اقامه نماز دوباره به گفتگو ادامه داد و پاسخهاي
روشنگرانه خويش را ارائه نمود( ».ابن بابويه 1332 ،ش ،.ص 341؛ مجلسي 1413 ،ق،.

ص  )313اين سيره ،درسي است عملي براي همه كساني كه داراي تريبون هستند،
رسانههاي جمعي و ارتباطي و همه آحاد جامعه كه نماز در اول وقت را حقيقتاً به
منزله شعار اصلي دين بنگرند و به يك فرهنگ شيرين و جذاب تبديل نمايند و
در عمل هم در آن پيشگام باشند.
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5ـ دفاع بیپرده از حریم مقدسات
امام در مناظره با متکلمان اسالمي ،از آيات قرآن و سنت در كنار استدالل
عقلي بهره ميجستند .آنچه كه در مناظره با سليمان مروزي ،مأمون و علي بن
اخالق مناظراتي و مناظرات اخالقي در سیره رضوی و شیوه بکارگیری آن در کرسيهای آزادانديشي

جهم اتفاق افتاد ،دليل بر اين مطلب است( .شجاعي گلپايگاني 1333 ،ش ،.ص )111

على بن محمد بن جهم درباره عصمت انبيا از اين آيات پرسيد«« :آدم پروردگار
خود را نافرمانى كرد و به بيراهه رفت» (طه« )121 :و يونس كه با خشم قوم خود
را ترك كرد و مطمئن بود كه ما بر او سخت نخواهيم گرفت» (انبيا )13 :و درباره
حضرت يوسف «زليخا قصد يوسف كرد و يوسف نيز قصد او» (يوسف )24 :و درباره
حضرت داود «داود فهميد كه ما او را آزمايش كردهايم» (ص )24 :و نيز درباره
حضرت محمد (ص) «در خود چيزى پنهان مىكنى كه خدا آن را آشکار خواهد
كرد» (احزاب )33 :امام فرمودند :اى واى! از خدا بترس و زشتىها را به انبياي خدا
نسبت نده! و كتاب خدا را با رأى خودت تأويل و تفسير نکن( ».ابن بابويه 1332،ش،.

صص  )319-91و جوابهاي محکم و كوبندهاي به او داد كه در پايان شخص از كار
خود پشيمان شد .راوى گويد« :على بن محمد بن جهم گريست و گفت« :يابن
رسولاهلل من توبه مىكنم از اينكه از اين به بعد درباره انبياي خدا عليهمالسالم
به غير از آنچه شما گفتيد سخنى بگويم( ».ابن بابويه 1332 ،ش ،.ص )391

در برابر خشم ،تندي و توهين از طرف مقابل مناظرهكننده بايد با مالطفت و
ماليمت صحبت كند تا حقيقت برايش هويدا شود ،زيرا تأثير اينگونه سخنها
بيشتر است .نکته ديگر اين است كه در مقدسات و دفاع از آنها هيچگاه اغماض و
تسامح راه ندارد و بيپروا بايد از حريم آنها دفاع كرد.

سال پنجم ،شماره پانزدهم ،بهار 4931
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نتیجهگیری
از مناظرات امام رضا (ع) ميتوان نتيجه گرفت كه اسالم به ويژه ـ مکتب امامت
و واليت ـ مکتب دانش ،عقل و استدالل ميباشد و بر علم و منطق استوار است.
اسالم از شنيدن سخن نظرات ديگران و مخالفان ابا ندارد ،بلکه آنها را به مباحثه
و تبادل فکر و انديشه دعوت كرده و به طور اساسي از تفکر و تعقل و استدالل
استقبال ميكند .اين مناظرهها نيروهاي ضد اسالم را ساكت كرد و به روشني
درستي عقيده شيعه را در اينباره كه خدا به امام توانايي علمي بخشيده به اثبات
رسانيد .از طرفي روشن شد كه امامان نه تنها در زمينه علوم شرعي ،بلکه در همه
علوم عالمترين مردم آن جامعه بودهاند.
اخالق مناظراتي امام رضا (ع) و مناظرات اخالقي ايشان را ميتوان به سه دسته
تقسيم كرد:
1ـ اخالق علمي ،شامل :عدم نقد اشخاص ،جدال احسن ،استفاده از منابع مورد
قبول طرف مقابل؛ 2ـ اخالق عملي ،شامل :عدم خودستايي و خودبرتربيني هنگام
غلبه ،رعايت انصاف ،تکريم و احترام ،زيركي و كياست امام؛ 3ـ اخالق اعتقادي،
اثبات وحدانيت خدا با دليل ،درس عملي براي اجراي فرائض و دفاع از مقدسات
سلوك اخالقي امام رضا (ع) مطلبي است كه ميتواند الگو و راهبردي براي گفتگوها
و برخوردهاي فعلي ما در عصر حاضر باشد .با واكاوي مناظرات امام (ع) و كشف
اخالقيات ميتوان همان سلوك را در گفتمانهاي ديني اجرا نمود .در اين صورت
به يقين ميتوانيم در معرفي اسالم به جهان موفقتر باشيم.
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Debate ethic and ethic debates in razavi behaviour and the
methods of its applying in the seats of free thought
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Abstract
Nowadays one of the best ways of religion proselytizing is the
matter of theoretical and doctrinal issues in the format of applying in
the seats of free thought that is the best model for that. The goal is
attention to debates in behaviurs of the Infallible Imams (A), specially
Imam Reza (A), and adoption of the method of the best Battle of
Imam (A) to Followers of other religions.
This article in descriptive-analytical method reviews the Imam (A)
debates and presents a bright image of governance of Morality on
debate space of Imam (A) to to Followers of different religions and
their practical invitation to Islam. The results show that in addition to
the governance of science space on debates "Debate Ethic" and "Ethic
Debates" of Imam (A) gave Special effects on these seats, and this
charactristic makes the maximum absorption to Islam. Of ethical
grounds ruling on debates of the Imam (A) are: Allowing the other
side in questioning, Directional collision and Fairness, Priority of
religious practice specially Praying in its time, and Rule of reason.
According to Imam Reza (A) behavior, with take advantage of
"Scientific and Practical ethics" beside "The Ethics of Belief" in the
Seats of Free Thought, those seats will be useful, efficient and
effective.
Keywords
Imam Reza (A), Debates, Scientific Ethics, Practical Ethics, Seats
of Free Thought
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