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ات ابتدا بـهدر مناظر(ع)�م�العلـوت امام باقـرآنى حضره قـران «شيومقاله حاضر با عـنـو
آنت در آيات قر�و جايگاه آن حـضـر(ع)ضيح و تبيين شخصيت امام محـمـد بـاقـر�تو

هنگى عصر آنضاع سياسى ـ اجتماعى و فرد تاريخـى،اود.سپس بارويكردازمى�پر
ت از البهات آن حضرنه از مناظرد.آنگاه پس از ذكر چند نمـوا بيان مى�دارت رحضر

لخاسته از خصيصF حكمت اسـت و آن اصـود كه برا بيان مى�دارلـى رالى آنها اصو
تباطى در تعامالت اجتماعى هستند.ت�هاى ارى مناسبى  در جهت كسب مهارالگو

�ات بر پايه علم امامت�در مناظر(ع)نتيجه مقاله اين است كه پايه استدالالت امام باقر
ت شبيه�ترينفته است و از آن جايى كه آن حضرت گرآن صورو با استدالل به آيات قر

د  كه در منـاسـبـاتآنى بـوت اخالق قرد اخالق آن حـضـربو(ص)�ل خـدا�سودم بـه رمر
د.لى چند مبتنى بوايط و مقتضاى حال به اصوجه به شراجتماعى با تو

ه،ضاع سياسى اجتماعى،مناظرآنى،او،شخصيت قر(ع)امام محمد باقره:اژكليد و
ات.ل حاكم بر مناظرخصيصF حكمت،اصو

مقدمه
�تدوين شده(ع)م�ات امام باقر العلوآنى مناظرT قرمقاله حاضر با هدف دست يابى به شيـو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هشگر.*.نويسنده و پژو
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ضاع سياسى اجتماعىبه او�(ع)�فى شخصيت امام باقرسيدن به اين هدف بعد از معراى راست.بر
ه كهه مناظـرضيح شيود آن گاه به تـوداخته مى�شوت به طور مختصر پـرعصر امامت آن حضـر

د.دازأم با اثربخشى دو جانبه مى�پرك متقابل توك و دراى ايجاد فهم مشترگفتمانى است بر
�جهت حقانيت عقايد صحيحه اسالم  و تشيع و(ع)ه�هايى كه امامان شيعه�يكى از شيو

اتى كهلين  مناظرد.اوه بودندمناظرمان به آن اقدام مى�كره به تناسب زّتثبيت مقام امامت حق
�به�(ع)�ان امام صادقص دور�و به خصو(ع)ان صادقينش شده به دورار�گز(ع)�از امامان اهل بيت

دند.درش داده بومينه پـرورا  در اين زى رّردان متبـحت شاگرسد.آن حضـرد مى�رج خواو
سمىقعيت�هاى كه به طور رايط و مو�نيز به دليل شر(ع)ضا�الحسن الرت امام ابومان حضرز

جمهاى آن جناب پيش آمد جهت تبيين  عقايد صحيحه اسالم كه به دليل ترسمى برو غيرر
ه با علماىت اقدام به مناظرد آن حضراف شده بول و انحرلزه دچار تزذ فلسفى و غيرو نفو

دند.ق اسالمى نمواديان و ساير فر
�مى�باشد كه بر اساس�(ع)ت امام باقرات حضرآنى مناظره قرهدف اين مقاله تبيين شيو

فته تدوينت گرآن  صورهان كه با تكيه بر علم امامت و قره�ى حكمت و مستدل به برشيو
ت�هاى مختلTh آنان به صوردند كه در سيرآنى بوى قرشده است.او صاحب خلق و خو

سيده است.صه ظهور رمان به عرجه به مقتضيات زبا تو

(ع)�مجعفر باقر العلوامام ابو
جعفر  وى به ابوّت امام محمد بن على مكنگزيده خداى تعالى حضرپنجمين حجت بر

ت�آن حضـر١ت شاكر،هادى،دافع و ذاكر نيز گفته�اند.ملقب به باقر است و به آن حضـر
ايت�دو امام بر اساس رو�(ع)�مى�باشد. در بين امامان اهل بيت(ع)ند امام سجاد�گ�ترين فرزبزر
مينلى چهارى به آن جناب مى�باشنـد.اوخودم در خلقت و خلق و�شبيه ترين مـر�(ص)ىنبو

ى و باطنى و نيز�هيئت ظاهـر�(ص)ش از پيامبر خاتـماسطه مادر عالى�قـدراهل كسا كه بـه و
كه از(ع)�م�جعفر باقر العلود و ديگر امام ابوده بوث برا به ارر(ص)�ى عظيم محمدى�خوخلق و

��و از پدر به حضـر(ع)مادر به امام حسن مجتبى��منتسب مى�شد،و(ع)ت اباعبدالله الحسين
اد كه سيادت حسنى و حسينى رت بوافت خاص آن حضراين شر�(ع)�در بين امامان اهل بيت

�در مقام(ع)ت ام عبدالله فاطمه بنت الحسن�امى آن حضراه داشت.مادر گريك جا به همر
ت ـاست آن حضر�(س)�هت صديقه طاهر�به حضر(ع)ان اهل بيت�صديقين و از شبيه ترين بانو
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ارم كنار ديوى من و مادرمايد:روز�مى�فر(ع)ايتى امام باقرد.در روه بوبانويى مستجاب الدعو
م دست به سينهفت مادرار گـرانى  قرض ويرد و در معرش كرار ريزديم ناگهان ديونشسته بو

د ماندار بر جاى خوى،ديوه فرو ريختن ندارگند اجازگفت به حق مصطفى سوار نهاد وديو
�امام صـادق٢م از آنجا دور شد.سپـس فـروريـخـت.تا مـادر�T عظمت ايـن بـانـو�دربـار�)ع(

الدت و شهادت.�در تاريخ و٣أة مثلها»ك فى آل الحسن إمرمايد:«كانت صديقة لم تدرمى�فر
�افق با نظر كلينى و مفيدهنگ عامى شيعه مول مشهور در فراختالف است اما قو(ع)�امام باقر

سالگى٥٧ هـ ق،و شهادت آن جناب در سن ٥٧جب سال ل رت اواست.ميالد آن حضر
ـ ق و١١٤مصادف با هفتم ذى الحجه سال  تترين لقب آن حضر�مشهور٤اقع شده است. ه

د.بنا بـها به اين لقب ملقب ساختـه بـوالدت او رپيـش از و�(ص)�ل خداسو«باقر»است كـه ر
ك ستبقى حتىّد:«انموى فره انصارّبه جابر بن عبدالل(ص)�ل خداسوى رايت مشهور روزرو
ىّته مـنأيته لم يخل عليـك فـاقـرلدى أشبه الناس بى،اسمـه اسـمـى،اذا رجال مـن وى رنر

شك ان�:«يو(�ص)هّل اللسوايت ديگر از جابر نقل شده:قال لى ر.�همچنين در رو٥السالم»
ىّأه منا فاذا لقيته فاقرلداى من الحسين يقال له«محمد»يبقر علم الدين بقرتبقى حتى تلقى و

تاى چه حضرايع از جابر جعفى نقل مى�كنـد:بـردر علل الشره)�(رق�السالم».شيخ صـدو
سعه داد و آشكار ظاهرا شكافت و تـواى اينكه او علم ر«باقر»ناميده شد.گفت:بر�(ع)�باقر
�ر٦د.نمو�ا «باقر»ر(ع) دات در ذيل ماده البقر مى�نويسد:امام محمـدبـن عـلـى�اغب در مفـر

سعـهسى و توشكافانه بـررت دقيق و موا به صورم رت حقايق علـوا آن حضرناميده�اند.زيـر
�نقل رو٧مى�داد.��در شأن امام باقر�(ص)ى�ايات نبو�ديد و پس ازت اين لقب گرباعث شهر)ع(

ايان و محدثان اهـلانـى از رواوت محل تجمع و استفادT  شـمـار فـرآن،مجلس آن حضـر
٨فت.د گرجه عملى نيز به خوسنت شد.از اين رو اين لقب و

هبا كلمه بقـر�(ع)�صيh امام باقرد؛هشام با تـود هشام بونز�(ع)�هنگامى كه زيد بن علـى
هّل اللسواه رّاب او گفت:«سما تحقير نمايد،زيد شهيد در جـوت راست آن حضرمى�خو

ا باقر العلم ناميد و تو؛يعنى پيامبر او ر٩ »ًة!لقد اختلفتما اذاباقر العلم و انت تسمية البقر
د.د دارجول خدا و تو به طور حتم اختالف وسوه مى�نامى!پس ميان ربقر

(ع)آنى امام باقرشخصيت قر
�ا به هنگامى كـهدة فى القربى است.زيـر�از مصاديق بارز آيه تطهيـر و مـو(ع)امام باقر
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ديك شد و پس ازب مسجد به آنان نزدند شيخى در آستانF درد شام نموارا واى كربال راسر
منين�ـ�يزيد�ـالمؤساند و اميرا كشته و به هالكت را كه شما رند گفت:سپاس خدا رحمد خداو

ندانده�اى؟خداوآن خودند:اى شيخ آيا قرمو�در پاسخ فر(ع)د.امام سجاد�ا بر شما مسلط كرر
اهم…آيـاد خويشان نمى�خـوت در مورّدد:من پاداشى جز مـومو�فر(ص)ل خـدا�سول راز قو

ËÓŽ«ÚKÓLÔ√ «uÓ½]LÓž UÓMLÚ²Ôr…ËÓ�cÍانده�اى….آيا آيه�«ا خو؛ر]١٧/٢٦اء،[االسر»ËÓ ¬– Ó�« «ÚIÔdÚÐÓŠ vÓI]tآيه«

�«ÚI?ÔdÚÐÓv?«،اى….آيا آيه تـطـهـيـر را خـو؛ر]٨/٤١[االنفـال�انده�اى…».شيـخ گـفـت:ا خوانده
ا به ما اختصاصند آيه تطهير رد:«اى شيخ ما اهل بيتى هستيم كه خداومو فر(ع)ى.امام�آر

١٠داده است».

�ختحمتيم و شاخه�هـاى درمايد:ما اهل بيت ر�مى�فر(ع)ه اهل بيـت�دربار(ع)�امام باقر
١١حى هستيم.شتگان و مهبط وم و معدن حكمت و محل آمد و شد فرّتينبو

ضاع سياسى اجتماعىاو
(ع)ايات به صادقين�بخش عمده�اى از رو(ع)منان علىمؤدر ميان امامان شيعه پس از امير

د كه آنان  بيش از ديگرقعيت خاص سياسى جامعه آن روز بوسد.و اين امر به دليل مومى�ر
 (ع)ه امام باقرا يافتند.از اين رو دربار�ر(ص)م آل محمد�صت نشر علوفر(ع)امامان اهل بيت

�منه فى التفسير وما ظهر ˙إه ّم لللد الحسن و الحسين من العلـومن وگفته شده:لم يظهـر
سالسيدند از حديثى كه به طور ارپر(ع)�از امام باقر١٢ام.االحكام  و الحالل و الحرالكالم و

گاه من حديثى گفتم و به كسى مستنـدد:«هرموماييد و اسناد به كسى ندهيد؟فرنقل مى�فر
از(ص)ل خداسوش از جـدش رم مى�باشد كه از پـدردم پس سندش در آن حديث پـدرنكـر
١٣ده است».موا نقل فر آن رّجلوّئيل از خداى عزجبر

�ىن فقهى و كالمى  عصرناگوب�هاى گوشد مشر�از نظر پيدايـش و ر(ع)عصر باقرين
د.درسيعى در جهان اسالم پديد آمده بوT وب افكار و انديشه�ها حوزحساس و از نظر تضار

ايط اختناق وا نمى�پسنديدند به سبب شـردم رد علمى بر مركوى كه جز جهل و رعصر امو
١٤دند.ل بون به مسلمانان مشغوناگوم گوش علوبه تعليم و آموز(ع)ضاع سياسى امام باقراو

آن.المعنى فىآن و قصص قرآن،فقه القرم حديث،تفسير قربه اشاعF علو(ع)امام باقر
ل، علمآن بيان شأن نزوآن،داللت الفاظ در قراليت در قرم وآن،مفهوآن يعنى معناى قرالقر

١٥دند.ل بوجال ادبيات،شعر و خطبه مشغون تاريخ،نحو،رم همچوكالم،فقه و ساير علو
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صF تفكر در مسائل اسالمى پديدار گشـت و بـاه�اى در عرل بنى اميه نشاط تـازبا افو
مينهداشته شد.اما زم دينى برش حديث گام هاى بلندى در تدوين علوادى نگارتحقيق آز

ـ از طريق ر أى در تفسير،جعل در حديثمساعدى جهت محو و تحريh انديشه�هاى دينى 
ى زير دراج فكرامو(ع)�ان صادقين�د آمد.در دورجواى و قياس به وى بر اساس رصدور فتو

جامعه اسالمى حضور داشتند:
ج با شعب متعدد.ارله،قدريه،خوجئه،معتز.مذاهب كالمى اهل سنت مانند مر١
اى و قياس و اصحاب نقل حديث.ب�هاى فقهى متشكل از اصحاب ر.مشر٢
ه.ّه و زيديّه،اماميّق و مذاهب شيعه مانند كيساني.فر٣
نادقه و غالت شيعه.ه�هاى الحادى،ز.گرو٤

م طبيعى،رياضى،د و كتب متعدد در علـوفته بـوجمه شكل گره بر آن عصر تـرعالو
د آمد كـهجوايطى به ود در نتيجه شـرات مسلمين بود به تفكرسيقى و كالم در آغـاز ورومو

فت.تاريخ بيانگر اين استت گرى صورارافى به دشوط انحراه صحيح از خطوتشخيص ر
م و عقايد باب بحثد فعالى داشتند آنان با ارباب علوخورق بربا جريانات فو(ع)�كه صادقين

دند  تا سنـتان فقيه،محدث و متكلم تربيـت كـرا به عنـودند و عده�اى را گشوه رو مناظـر
�و مذهب جعفر(ع)ى�ع علوّه تشيدر چهر(ص)ىنبو�١٦�تحقق يابد.(ع)ى

همناظر
دن در حقيقتدن،فكر كركرى با هم بحث و گفتگوه در لغت:به معناى در امرمناظر

�و در اصطالح:سخن١٧فته است.دن،به كار راب كرال و جوو ماهيت دو چيز و با هم سو�
ى ازه گيرند و با بهـردازاعد يعنى كه به اثبات يا نفى مسأله بپـرگفتن جمعى است طبق قـو

١٨ا ثابت كنند.د راستدالل نظر خو

ه است.درع مناظرضول:موا در نظر داشت:اوه بايد چند مسئله مقدماتى ردر مناظر
د آن داليلى اقامهاى اثبات يا رد و برح شوت مثبت طرع به صورضوه بايد قضيه يا مومناظر

ه است،كت كنندگان در مناظرم:تعداد شرع بايد مسأله روز باشد.سوضوم:مودد.دوگر
فداره يا يك نفر طرنفر يا يك گروه يا دوه يك نفر مدير جلسه باشد و دو گروبايد در مناظر

فدار اثبات قضيهه طـرعايت شكل صحبت:يعنى اگر گـروم:راثبات قضيه باشند.چهـار
ش داده و ساكت باشند و پس از اتمامفدار نفى قضيه بايد گـوه طرابتدا سخن بگويد گرو
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اليتعهدىان امامت و واتى كه در دوره در مناظر�اين شيـو١٩ع استدالل كنند.ضود مودر ر
نن�«عيوايى همچوفته در كتب روت گرن صوردر حضور مأمو(ع)ضاالحسن الرت ابوحضر

ش شدهارگز(ع)�ة أطهارّاتى كه از أئم�اما ساير مناظر٢٠ش شده است.ار»�گز(ع)ضاأخبار الر
اب است.ال و جوبيشتر در قالب سؤ

آنات در قره مناظرشيو
هان و دليل كه اساسج نهاده و بر اقامه برفت حقيقى ارا در مقام معرآن مجيد عقل رقر

هانفت و عقل وبرا بر پايه علم و معرايمان است ايستادگى مى�كند.از اين رو آئين اسالم ر
»¹Ó√ UÓ¹^NÓM�« U]”UÔ% ÓbÚł Ó¡UÓ)ÔrÚÐ ÔdÚ¼ÓÊUÏ- sÚ— ÓÐÒJÔrÚË Ó√Ó½ÚeÓ�ÚMÓ≈ U�ÓOÚJÔrÚ½ Ô—uÎ- «Ô³MOÎUًمايد:«ار داده است،مى�فرقر

.)١١١ /٢ة،(البقر»ÔqÚ¼ ÓðUÔÐ «uÔdÚ¼Ó½UÓJÔrÚ≈ ÊÚ) ÔMÚ²ÔrÚ9 ÓœU%sO%مايد:«،و يا آن�كه مى فر)٤/١٧٤(النساء،
صياى ايشان هستند درا كه انبياى عظـام و اوان الهى رت�گرآن كريم خط مشى دعوقر

/١٦(النحل،»œ«ÚŸÔ≈ �ÓÝ vÓ³q?O— ÓÐÒpÓÐ �UÚ×JÚLÓW?Ë Ó�«ÚLÓuÚŽEÓW�« Ú×ÓAÓMÓW?Ë ÓłÓœU�ÚNÔrÚÐ �U]²¼ ww?Ó√ ÓŠÚAÓsآيه:«

دش تبليغى خوتگر در روه كه يك دعودن اين سه شيوده است.اما آيه از آورسيم كر،تر)١٢٥
د به عهدهد ساكت است،و اين به آن جهت است كه تشخيص اين سه مورا به كاربربايد آن ر

شا كه حسن اثره�اى ران الهى است كه به مقتضاى حال مخاطبين  هر شيوتگرمبلغان و دعو
د.فته شودى هر سه طريق به كار گربيشتر باشد بايد به كار بندند و ممكن است در مور

(ع)جعفر محمد باقرت ابود حضرخوره برشيو
�ى و ظهورافات فكرمصادف است با آغاز پيدايش جريانات و انحر(ع)�عصر امام باقر

له،جهميه،فوريه و متكلمان در صفـاتن معتزقه�هاى متعدد مذهبى و سياسى همچـوفر
٢١قه�هاست.ان اين فرايش نهادن پيروى تعالى و رو به افزبار

ىشنگرايى نقل شده همگى در جهـت رو در كتب رو(ع)ت باقراتى كه از حضرمناظر
�مان خلفان از زل يك قـر�مى�باشد كه در طـو(ع)عقايد صحيحه اسالم و مكتب اهل بـيـت

�در مقابل اين جريانات بـه�(ع)د امام باقـرخورد براف كشيده شده بـوسپس بنى اميه به انحـر
دانـىات رو در رو و غير مستقيم از طريق تربيت  شـاگـرت مستقيم در قالب منـاظـرصور

ة بن أعين،أبوبصير،محمد بن مسلم،جابر بن جعفر جعفى،بريد بن معاوية،ارن زرهمچو
د�در مور�(ع)فته است.امام صادقت گردند صوركان علماى شيعه بوفضل بن يسار كه از ار



٧٢شمار�  ١٣٥ بررسى شيوه قرآنى مناظره�هاى امام محمد…

ا كسى جزم رده�اند:«أحاديث  پدرمودند فرش كه از حامالن أحاديث او بوارگوان پدربزريار
اس حفظادى،محمد بن مسلم،بريد بن معاوية از خطر مـحـو و انـدرة،أبوبصير مـرارزر

م بـرد اعتماد پدردند كسى هدايت نمى�يافت اينها حافظان ديـن و مـورد.اگر اينها نبـونكر
٢٢فته�اند».ى ما سبقت گرت به سوام الهى هستند.اينها در دنيا و آخرحالل و حر

د براد خوسيدن به مراى ره طريقه�اى است كه هر صاحب انديشه براز آن جايى كه شيو
�مالعلوت باقره حضرمى�گزيند شيو��)ع(�ه نحل مبتنى بر اصل حكمتسور١٢٥با الهام از آيه

ديـدهايت گرت رواتى كه از آن حضـرده است.اما اين اصل در منـاظـرار بوعظه استـوو مو
عه�اى ازتباطى،مجموت�هاى اردد.مهاردى باز مى�گرتباطى بين فرت�هاى اراست به مهار

هاى مثبت و مـفـيـدفتارى ران و شكل�گـيـرى با ديگـرگارانايى�ها هستند كـه سـبـب سـازتو
ا در جامعه به خوبىد رند تا نقش مناسب خوا قادر مى�سازانايى�ها انسان ردد.اين تومى�گر

ديدهت ذكر گـرتباطى در قالب آداب معاشرت�هـاى ار�مهار�(ع)مينه معصوسيـرايفا كند.در
خاست داشتند و در تعامالت�ت به معناى مصاحبت،همدمى و نشست و براست.معاشر

دند.د مى�نموخورت برترين صوراجتماعى به نيكو
عظـهه حكمت و مـودد.شيواتى كه نقل مـى�گـر�در مناظر�(ع)ه امام باقـربر اساس شيـو

ده�اند با استنـادموات فر�در مناظر(ع)د.پايه و اساس پاسخ�هايى كه امام باقر�تعريh مى�شو
٢٣فته است.ت گرى است صورّايت و با تكيه بر علم امامت كه همان علم لدنآن و روبه قر

نى من كتـاب� ثتكم فأسـالـوّمايد:«اذا حـدد مى�فرجـاروبه أبو�(ع)�ايتى امام بـاقـردر رو
تآن است.و نيز آن حضرسيد كجاى قرى خبر دهم از من بپرن به شما از چيز؛چو٢٤ه»ّالل

انه دار خداييمگند ما خز؛به خدا سو٢٥ضه»ه فى سمائه و ارّان اللا لخزّه انّاللمايد:«ومى�فر
انه دار علمش هستيم.ه باشيم.بلكه خزانه�دار طال و نقرمينش نه آن�كه خزدر آسمان و ز
آنى�كه مستند به استدالالت قر(ع)ات امام باقر�نه�هايى از مناظراز به بيان نمودر اين فر

تباطىفتار ارش�هاى حاكم بر رش�ها و ارزات رودازيم،و از البه الى اين مناظراست مى�پر
ى مناسبىآن است بيان مى�كنيم تا با جمع�بندى آنها الگوه�هاى قرفته از آموزگرا كه برايشان ر

ائه دهيم.تباطى كه متاثر از خلق عظيم است ارت�هاى ارا در مهارر
ى هشـامهجر١٠٦�با هشام بن عبدالملك:در سال �(ع)ه امام محمد باقـرالh:مناظر

ام امامى پس از أداء مناسك در مسجدالحرد.روزفته بوم حج به مكه ربن عبدالملك به عز
�فته�انده از مسلمين گرهى انبوا گرواف او رده و اطرموس فرا ديد كه در مسجد جلو�ر(ع)باقر
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امدم نسبت به او كمال احتراب مى�دهد و مر�جو(ع)سند.و امام�ا مى�پرد رسش�هاى خوو پر
قيامتدم در روزسد:مرد و از او بپرد امام برواست نزد خوند….هشام از مشاور خوا دارر

ند و چه مى�آشامند تا نوبت حساب آنـهـال مى�كشد،چه مى�خـورار سال طوكه پنجاه هـز
ا در آن هسـتارن»كـه آب گـواريودم از نـان«حـودند:«در آن روز مـرمـوفـر(ع)سد.امـامبـر

گشت و سخـناغت يابند».سالم مشاور هشام برند و مى�آشامند تا از حساب فـرمى�خور
�د لذا گفت:برو وغالب شـو(ع)جعفرا به او گفت.هشام انديشيد كه شايد  بر ابـو�ر(ع)امام
گشت واك پيدا مى�كنند؟سالم بازنه ميل به خورل هيبت چگوغا و هوال كن در آن غوسو
دند:«اشتغال اهل آتش،از آتش بيشتر استموت در پاسخ فرد،و حضرح كرا مطرال رسؤ

د كسانى كه در جهنم و در ميانجول و هيبت حساب؛با اين واز اشتغال اهل محشر به هو
ÓCCOÔŽ «uÓKÓOÚMÓ- UsÓ�« ÚLÓ¡U√ ÓËÚ- L]— UÓ“Ó%ÓJÔrÔ√دن و آشاميدن هستند  و مى�گويند «آتشند به فكر خور

K�«]t«٢٦ش شد.،هشام با شنيدن اين پاسخ سر به زير انداخت و خامو]٧/٥٠اف،[االعر

دد به نام نافع نزدى دانشمند بود كه مران خوادارب:در يك سفر حج هشام يكى از هو
ىارجب خواند پاسخ گويد و موسد شايد نتوبپر(ع)�ت�ا از آن حضرستاد تا مسائلى ر�فر�(ع)امام
دد.�گر�(ع)امام

اند به اين مسائـلسم و البته كسى نمى�تـوگفت:از تو مسائلى مـى�پـر(ع)نافع به امـام
س».نافعاهى بپرد:«هر چه مى�خوموصى پس از او.امام فرسل و وپاسخ بگويد مگر نبى مر

د:«طبق نظرمو�فر(ع)د.امام�مانى بو�چه مدت فاصلF ز�(ص)�و محمـد(ع)سيد:ميان عيسى�پر
٦٠٠عم شما د:«به زمو�فر�(ع)ماييد.اماما بفرو گفته شما يا به نظر ما؟»نافع گفت: هر دو ر

ËÓÝ«ÚQÓ‰Ú- ÓsÚ√ Ó—ÚÝÓKÚMÓ- U?sÚ% Ó³ÚKpÓ- sÚ— ÔÝÔKM?ÓUآيه�«سيـد: درسال».نافع پر٥٠٠سال و به عقيده مـا 

√ÓłÓFÓKÚMÓ- UsÚœ ÔÊËd�« ]ŠÚLÓs?�¬ NÓWÎ¹ ÔFÚ³ÓbÔÊË«پيامبر]٤٣/٤٥ف،خر[الز،�د؟درال كـرچه كسى سؤاز�)ص(
ÝÔ³Ú×ÓÊUÓد:«ت كرا تالوت در پاسخ اين آيه ردش.حضرد غير از خـوى نبومان او كه پيامبرز

�«]c√ ÍÓÝÚdÓÐ ÈFÓ³ÚbÁ� ÓO?Ú- ösÓ�« ÚLÓAÚ−b�« Ú×ÓdÓÂ«≈ �Ó�« vÚLÓAÚ−?b%_« ÚBÓ�« v]cÐ ÍÓ—UÓ)ÚMÓŠ UÓuÚ�ÓtÔ� MÔd¹Ót?Ô- sÚ

¹¬ÓðUMÓU«١٧/١ى،[األسر[�ان  در آسمان به عمل آمد.با پيامبر(ص)�،پاسخ پيامبر
ا در آسماندگار،انبيا رده كه پرورايت كر�رو�(ص)نعيم از پيامبرد:«حافظ أبوموآنگاه فر

اسلهم بماذا بعثتم؟قالـوه إلـى رّحى اللسيد:فاوار داده و پرا مخاطب قـرد و آنان رجمع كر
الية لعلى بن البيطالب».الوتك وّار بنبوه و على االقرّبعثنا على شهادة ان الاله اال الل

كد:«و يلك متى لم يكن حتى اخبرموفر�(ع)�ه متى كان؟امامّنى عن اللسيد:أخبرنافع پر
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ت درلدا»؛حضرالو وًخذ صاحبـةّدا صمدا،لم يتال فـرل و اليزمتى كان؟.سبحان لم يـز
ائل نشده وقت زه است آن آفريننده�اى كه هيچ وده؟منزاى بر تو او كى نبـود:وموپاسخ فر
ه است.نافعد او منزندى نداردى تنها و بى نظير است كه همسر و فرزد،او يك فرنمى�شو

ه اعلمّالـلى در پايان گفت.انـت وبه تمام آنها پـاسـخ داد و(ع)�د و امام�االت بسيار كـرسو
٢٧.ً حقاًالناس حقا

ـ يكى از سربا نافع بن ازر(ع)ه امام باقرج�:مناظر ق بهى نافع بن ازرج ـ:روزاران خوق 
ى پاسـخ داد واالت وسيد.امام به سؤام و حالل پـرا از حرسيد و مسائلـى رحضور امام ر

تىديد در صورا حالل شمر ر(ع)منانمؤا جدايى از اميرقين بگو چرد:«به مارموضمن گفتگو فر
جبا موى او رديد و ياراه طاعت از او نثار مى�كـرا در كنـار او در رن خويش ركه قبال خـو

مَكَاهند گفت كه او در دين خـدا حدند:«آنان خومـوديكى به خدا مى�دانستيد؟»امام فـرنز
ار دادها حكم قرد دو نفر رد در دو مورند در شريعت پيامبر خوار داد.به آنان بگو:خداوقر

تا تالوه نساء رسور٣٥هر است».آنگاه امام آيه ن و شود اختالف ميان زاست يكى در مور
دىد و قبيله يهـوا در ميان خواو ر(ص)ى سعد بن معاذ است پيامبـرى داوردند.«ديگـرنمو

د:«آيا نمى�دانيد كهموار داد،و او هم طبق حكم خدا نظر داد».آنگاه فربنى قريظه حكم قر
ىآن داورفت كه دو داور بر اساس حكم قرط پذيرا به اين شرحكميت ر�(ع)�منان علىموامير

ددواى بدهند مـرآن  رد كه اگر بر خالف قـرط كرآن تجاوز نكننـد و شـرد قركنند و از حـدو
دى بر ضرر تو نظرد تعيين كرى كه خو�گفتند:داور(ع)منين�الموقتى كه به اميرد؟واهد بوخو

ار دادم،اما بدعت و بهتانا داور قرار ندادم،بلكه كتاب خدا را داور قرد:من او رموداد.فر
گندند؟».نافع با شنيدن اين بيانات  گفت:به خدا سـواهى به حساب نمى�آورا گمرد رخو

٢٨د،حق همين است.ده بودم و نه به ذهنم خطور كرا نشنيده بواين سخنان ر

ى عمرو بن عبيد بر امـامگان اهل سنت:روزه امام با عمرو بن عبيد از بـزرد:مناظر
Tسيد دربارمايش كند،از امام پـرد آزسش�هاى خوا با پراسـت او رد شد و مى�خوارو�(ع)�باقر
؛اين بستن]٢١/٣٠[االنبياء،»ÓËÓ�ÓrÚ¹ ÓdÓ�« ]cs¹Ó) ÓHÓdÔ√ «ËÓÊ]A�« ]LÓËUÓ «Ë Ó—_«Ú÷Ó) Ó½UÓ²Ó— UÓðÚIÎC UÓHÓ²ÓIÚMÓ¼UÔLÓU√آيه«

اند.يعنى:باردند:«آسمان بسته بوموت فرده؟حضرمين چه بوو شكافتن در آسمان�ها و ز
د.يعنى:گياه نمى�رويانيد.مين بسته بوستاد؛و زفرو نمى�فر

ËÓ-ÓsÚ¹ Ó×ÚKqÚŽ ÓKÓOÚtž ÓCÓ³wگاه كن كه«ند آ از گفتار خـداوَداكِ فُلتُِعسيد:جم پرتبه دومر

CÓIÓbÚ¼ ÓuÓÈ«،جلد آيد بر او خشم من همانا تباه گشت.خشم خداى عزو؛آنكه فرو]٢٠/٨١[طه
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د كه خداىدند:«اى عمرو خشم خدا عقاب است و هر كه پنـدارمونه است؟امام فرچگو
٢٩ى تغيير دهد همانا چنين كسى كافر شده است.ا چيزتعالى ر

آنى است وح شده قرسش�هاى طره مالحظه كنيم اساس پاسخ و پردر اين چهار مناظر
�ه بر اين�كهآن اخذ شده است،عالوهانى است كه از آيات قرنيز بر اساس بر(ع)�استدالل امام

حيد و صفاتافات اعتقادى در مساله تـو�در قبال انحر(ع)ه با عمروبن عبيد امـام�در مناظر
ده است.ى نموضع گيراه نيافتن تغيير در ذات خدا موى تعالى و ربار

د همچنينجئه بوه مران و گروى عليه تحريh گرضع�گير�مو�(ع)تات آن حضراز مبارز
ست با مخالفين از جمله محمد بن منكدر،قـتـادة،طـاوات آن حضـرمباحثات و مناظـر

٣٠ف است.ايى معروه در كتب روّى و بعضى از كيسانيحنيفه،حسن بصريمانى،ابو

د ومان خوهاد مشهور زه امام با محمد بن المنكدر:محمد بن منكدر از زهـ:مناظر
٣١�داشت.(ع)لى محبت شديدى به اهل بيت�د وه بوّاز عام

فتمن مدينـه رماى شديد،به ناحيه�اى بيـروى در ساعات گـراز منكدر نقل شـده روز
د.باد و به دو غالم تكيه داده بون بودى سنگين وزا ديدم در حالى�كه مر�ر(ع)جعفر محمد�ابو

خ قريش در اين ساعات روز در طلب دنيا است.پسه شيخى از شيوّد گفتم:سبحان اللخو
ا اصالح كند!در اينت رند امورديك شدم و گفتم:خداوعظه كنم.به او نزا موم او رمى�رو

ا به اين حالت هستى؟اگر اآلن أجلتخ قريش در طلب دنيا!چرما شيخى از شيوساعت گر
ت و انا علىد:«لو جاءنى المومـوفر(ع)�د؟امام�اهى كرسد و بر همين حال باشى چه خـوبر

ـ عزو ـ أكhهذه الحال جاءنى و أنا فى طاعة من طاعة الله   بها نفسى و عيالى عنك وّجل 
حمت كند.ا رست مى�گويى.خدا تو رعن الناس…»�محمد بن منكدر مى�گويد:گفتم در

٣٢دى.عظه كرا موعظه كنم.اما تو مرا مواستم تو رخو

فت.�ر�(ع)د امام باقـرى نزى روزى:قتادة بن دعامة بصـره امام با قتادة بصـرو:مناظـر
د:موفر(ع)دم چنين مى�گويند.امام�ه هستى؟».قتادةگفت مردند:«تو فقيه بصرمو فر(ع)امام

ى علم تفسيـرد:«از رومـو�فر�(ع)ا تفسير مى�كنى؟».گفت:بـلـه.امـامآن ر«شنيده�ام كه قـر
دت تفسيرد:«اگر به علم خوموفر(ع)�ى جهل؟».گفت:با علم.امام باقر�مى�كنى يا از رو

ه سباسور١٨ه آيه ت دربـارال مى�كنم».حضردت هستى و من از تو سـؤمى�كنى،پس خو
»ËÓ%Ób]—Ú½ÓC UNOÓA�« U]OÚdÓÝ dOÔC «ËNOÓ� UÓOÓ�UwÓË Ó√Ó¹]-UÎ-¬ UMsOÓد.امام بهل نبود؟پاسخ قتادة مقبوال كر»سؤ

اان ردى،پس هـالك شـدى و ديـگـردت تـفـسـيـر كـراى نفـس خـودنـد:«بـه هـومـواو فـر
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CÓłUÚFÓqÚ√ ÓCÚ¾b?Ó…Î- sÓM�« ]”Uمايـد:«اهيم كه مى�فـره ابر�سور٣٧ه آيه دى».سپس دربـارهالك�كر

ðÓNÚu?≈ Í�ÓOÚN?rدند:«و يحـك يـاموت به او فـرفته نشد و حـضـرسيد:اما تفسـيـر او پـذيـر» پر
ا آنها مى�دانند كهآن راى بر تو اى قتادة!قر؛يعنى:و٣٣طب بـه»آن من خوف القرقتادة.يعر

ا مى�فهميم].آن رآن هستند.[يعنى اين ما هستيم كه قرد خطاب قرمور
اى هشام بن عبدالملك ر�با اسقh مسيحى در شام:خليفه امو(ع)ه امام باقر�ز:مناظر

د دردر مدت اقامت خو(ع)�ا از مدينه به شام تبعيد كند.امام باقـر�ر(ع)اداشت تا امام باقـرو
ندهى مى�روى كوى به سوهى از نصارى ديد گروآمد داشت.روزفت ودم آن�جا رشام با مر

د …ل داره منزآن كوى د رسيد:پاسخ دادند يكى از دانشمندان نصاراهان خويش پراز همر
تسند.حضرا از او مى�پرد رند  و مسائل خوى به ديدار آن عالم مى�روهر سال در چنين روز

جه او�افتاد متو�(ع)فتند.هنگامى كه چشم عالم به امـامد عالم مسيحـى راهانش به نزبا همر
مه مى�باشيد؟امامحوى هستيد يا از امت مـرت گفت:آيا شما از نصـارشد؛و به آن حضر

سيد:«آيا از دانشمندانىمه و جزو مسلمانان مى�باشم».عالم مسيحى پرحود:«از امت مرموفر
�ال مى�كنيد يا مـند:«از نادانان نيستم».عالم گفت:شمـا سـوموفر(ع)�يا از نادانان».امـام

سيد…».اهيد بپرد:«هر چه مى�خومو�فر(ع)سم.امام�بپر
ا از ساعتى كه نه شب است و نه روز،آن چه ساعتى است؟سيد:خبر بده مرعالم پر

شيد است».ع خورع فجر تا طلود:«آن ساعت از طلوموامام فر
(ع)سيد:آن ساعت كه نه از شب است و نه از روز چه ساعاتـى اسـت؟امـام�عالم پـر

ش مى�آينـد وان به هود:«آن ساعت از ساعات بهشت است لذا در آن ساعت بيـمـارموفر
ندد و خداواب مى�روابيده در اين ساعت به خوا نخوند و كسى كه شب ردها ساكن مى�شودر

دانيده …».ند گرغبت دارت رجب عالقه كسانى كه به آخرا در دنيا مواين ساعت ر
لىند و مى�آشامندونه غذا مى�خورا از ساكنين بهشت كه چگوسيد:خبر بده مرعالم پر

د:«مثل آنها به سان جنين استموفر�(ع)�د؟امامد دارجوش در دنيا وتخليه نمى�كنند،آيا نظير
د».ل و غائط از او جدا نمى�شولى بوند وكه در شكم مادر مى�خور

د وه�هاى بهشت كم نمى�شـوا از آنچه مشهور است كه ميوسيد:خبر دهيد مرعالم پر
د؟ى دارد باقى است؟آيا در دنيا نظيرل خود باز به حالت اوده شوهر مقدار كه از آنها خور

�اغ از اوار چراغ است كه اگر صد هـزخته يا چـرش در دنيا شمع افـرود:«نظيرمـو�فر(ع)امام
د باقى است…».در پايان عالم مسيحـىد و به حالت خـوش كم نمى�شوشن كنند نـوررو
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د دانشمندا كنيد.قسم به خدا،تا اين مرسوا رده�ايد تا مرا آورى رگفت:از من داناتر و بهتر
سيد.از آنى نپرى سخن نمى�گويم و از من چيـزار در شام است من با شما نصارگوو بزر

٣٤فتند.اب كافى مى�گرسيدند و جو�مى �پر(ع)ال داشتند از امام�ى  هر چه سوپس نصار

بر(ع)ات بر اساس علم امـامه اخير مالحظه كنيم اساس اين منـاظـرچنانكه در مناظـر
فته است.حقايقى است كه از چشمه�سار علم امامت نشأت گر

ش�هاىش�ها و ارزا مطالعه كنيم از رو�ر(ع)�و امامان اهل بيت�(ص)ى�T نبوهنگامى كه سير
د كه با جمـعار مى�گيرى ما قـرتباطى ايشان دست مايه�هايى در پـيـش روفتار ارحاكم بـر ر

ائه دهيم.ا ارتباطى رت�هاى ارى مناسبى از مهارانيم الگوبندى آنها مى�تو
اد رد با فرتباط فرهايى هستند كه كيفـيـت ارفتارعه�اى از رتباطى مجمـوت�هاى ارمهار

فقيتهاى هدفمند و موفتاراى انجام رم برانايى�هاى الزت�ها تومشخص مى�كنند.اين مهار
آميز هستند.

نده�اندندگى سالم و سازاى يك زى بره�هاى ضرورش�ها و شيوتباطى روت�هاى ارمهار
انايى�هادند.اين توهاى مثبت و مفيد مى�گرفتارى ران و شكل گيرى با ديگرگاركه سبب ساز

دن آنكه به خوا در جامعه به خوبى ايفا كند بدود رند تا نقش مناسب خوا قادر مى�سازآدمى ر
(ع)د امام باقر خوره برص در شيو�و به خصو(ع)مين�ه معصوساند.در سيران آسيب رو ديگر

ت به معنـاى�ت مالحظه مى�كنيم. معـاشـرا در قالب آداب معاشـرتباطى رت�هـاى ارمهار
٣٥ش داشتن اسـت.ستى و آميـزدن و با يكديگـر دوندگى كرالفت،مصاحبت و بـا هـم ز

خاست داشتند و در تعامالت اجتماعىدم نشست و بر�با اقشار مختلh مر(ع)م�امامان معصو
فيت و استعداد عقالنى آنهاجه به ظـردند و با تود مى�كرخورت با آنان برترين صـوربا نيكو

ساندند.د به انجام مى�را كه هدايت خلق بوظيفه اصلى خويش رو
د مى�نمايمخـوره�هايى برگى�ها و شيو�به ويژ(ع)جعفر باقر�ت ابـوT حضربا تأمل در سير

د:ه مى�شوكه در زير به آنها اشار
:hف مقابـل.ج:دن به سخنان طـرش سپر.ب:گونتى از خشـوم و عارلحن نـرال

ه�ها. و:اصل انديشـهدن كالم.هـ:اصالح انگيزگزيده گويى.د :شفاف و قابل فهم بـو
ف و نهى از منكر.ى. ز:اصل امر به معروورز

دازيم:ق مى�پرد فوارضيح مختصر مون به تواكنو
دى لحن تند و خشن،حتى اگرابط بين فرنت:در روى از خشوم و عارالh:لحن نر
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ندان در مقابل ما حالت تدافعى بگيرد ديگرجب مى�شوى نباشد موبه منظور اهانت به ديگر
د.تباط كالمى لحن كالم اهميت كـلـيـدى دارند.در ايجـاد ارد شوتباط با ما دلسـرو از ار
Ú¼Ó³Ó≈ U�ÓC vdÚŽÓuÚÊÓ≈ ½]tÔ–مايد:«�مى�فر�(ع)سىت مون به حضرعودن فراه آوراى به رند متعال برخداو

ÞÓGÓv*CÓIÔ� ôuÓtÔ% ÓuÚ� ôÓOÒMÎU«،٤٣ /٢٠(طه�خاستهكشى  برن برويد كه او به سرعوى فر؛به سو)٤٤ ـ
خاسته  از ادب وم كه برند تعالى در ادامه به تاثير سخن نرم گوييد.خداوو با او سخنى نر

د يا»؛شايد كه پند پذير�ÓFÓK]tÔ¹ Ó²ÓcÓ)]dÔ√ ÓËÚ¹ ÓWÚAÓvمايد:«…ده مى�فره كرمتانت در بيان است اشار
/٢ة،(البقر…»ËÓ%Ô�uÔ� «uMK]”UŠ ÔAÚMÎUاهد كه«… ائيل مى�خوم بنى اسرمانى از قوسد.و نيز در فربتر
ايشش سخن بگوييد…».و خداى سبحان يكى از داليل گـردم [به زبان]خو؛و با مر)٨٣
فتار آن جناب مى�داند ازمى در گفتار و ر�و نر(ص)ا به آيين اسالم خلق عظيم محمدى�دم رمر

CÓ³?LÓ— UÓŠÚLÓW?Ì- sÓK�« ]t� M?ÚXÓ� ÓNÔrÚË Ó�Óu?Ú) ÔMÚXÓC ÓEÒÎž U?ÓKkOÓ�« ÚI?ÓKÚV½ô ÚHÓC?^- «usÚمايد:«اين رو مى�فـر

ŠÓuÚ�p«…مخو[و پر مهر]شدى،وحمت الهى، با آنان نركت]ر؛پس به [بر)٣/١٥٩ان،(آل عمر
ه در اماماكنده مى�شدند… و اين سيـرن تو پرامو از پيرًدى قطعااگر تندخو و سخت دل بـو

�ت است كامالى به آن حضردم در خلقت و خو�شبيه�ترين مر�(ص)دT پيامبرموكه به فر(ع)�باقر
د.مشاهده مى�شو

تى كه به تفضيل:سخن هر قدر هم قابل فهم و دلنشين باشد در صورگزيده گويىب:
اهد داد.از اين روش خوج شده و با بى ميلى به آن گـونده خـارصله شنوبه انجامد از حـو

اترين آنهـا رگزيد و نيكوا برهيز از تفضيل كالم،كلمـات راى پرهنگام سخن گفتن بايد بـر
تاه و مختصر باشد از اين رو هاديانساند و هم كوا برد رى كه هم مقصود به طورانتخاب كر

دم هستند در گفتار و ابالغ پيام�شان بـه ايـنساندن حق و حقيقت به مـراهان رالهى كه خو
شن و قابـلج حقايق است ساده و روند كه بيانات�شان در عين اينكـه در اوجـه دارنكته تو

هيز مى�كنند در ضمناشى پرنه زياده گويى و حوفهم در قالب بالغ مبين باشد و از هر گو
اء الكالم،و فينـامرُـا الّمايد:«إن�مى�فـر(ع)منان علـى�مؤند.اميـرآن�كه امساك در كالم نـدار

خت سخنان سخن مى�باشيم، در؛يعنى:ما امير٣٦نه»لت غصوّقه،و علينا تهدبت عروّتنش
تات حضرانده و شاخه�هاى آن بر ما سايه افكنده است.با نگاهى به مناظردر ما ريشه دو

د.ان مشاهده كرات مى�توا در تمام آن مناظرگى ر�اين ويژ(ع)م�باقر العلو
ى�هاى ايجاد شدهگيـر:گاهى اختالفات و درف مقابلدن به سخن طـرش سپرگوج:
تى كه ايندن اين كار است.در صورعايت نكرتباط رو دررو، رى ارارقراد هنگام برميان افر
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دجوء تفاهم بـه ود و سود و بسا سخنى ناقص شنـيـده شـوعايت نشـوى رارقرامر هنگام بـر
دىابط بـيـن فـراى حـفـظ روتى بـرم داشتـن چـنـيـن مـهـار�در لزو(ص)م�ل اكـرسـو�ر٣٧د.آور

٣٨ى».ش�بسپارت سخن گفت به سخنش گوادردى است كه اگر برانمرمايد:«از جومى�فر

�مندتر باش از اين�كه سخنانى بگويىد حريص تر و آزشنيدن خومايند:«بر� مى�فر(ع)امام باقر
٣٩ى».ا مى�آموزب سخن گفتن را بياموز چنان كه خودن رش كرب گوو خو

تباطى كه بايد در آنت�هاى اره يكى از مهارمناظر:دردن كالمشفاف و قابل فهم بود:
 بيان شـدًابيه آن است:چنانچه قـبـالع يا جوضودن مـودد شفاف و قابل فهم بـولحاظ گـر

�ايات آباء طاهرينش و نيز با علم امامـتآن و رومبتنى بر آيات قـر(ع)�استدالالت امام باقر
ا مى�فهمد.از ايننده آن رنه�اى است كه شنوفته است.اما پايه اين سخنان به گوت گرصور

ترين گفتار،كالمى است كه منطق و نظم زيبايشمايد:«نيكو مى�فر(ع)منان على�مورو امير
ات امـام بنابر مناظـر٤٠ام قابل فهم بـاشـد».اص و عودم از خواى همه مـرده باشد و بـركر

��و نيز سخن امير(ع)باقر�ل:جه داشت:اوان به چند نكته بايد تو.هنگام گفتگو با ديگر(ع)كالم
م:سخنفتنى باشد.دواى هر شخصى از نظر عقلى پذيراينكه سخن بايد منطقى باشد تا بر
اى هرم:برد.سوهيز شود پراكنده گويى و كلمات بى�موربايد نظم داشته باشد،يعنى:از پر

�(ص)م�د.نبـى�اكـرجه شوك مخاطـب تـوشخصيتى قابل فهم باشـد،يـعـنـى:بـه مـيـدان در
٤١لهم».نا ان نكلم الناس على قدر عقواألنبياء امرا معاشرّمايد:«إنمى�فر

ه�هايى است كه از افـكـار وخاسته از انگيـزاد بـرهاى افرفتـار:ره�هااصالح انگـيـزهـ :
ه�هاى مثبت،وان به دو دسته:انگيـزا مى�توه�ها رد،اين انگيزاسته�هايش نشأت مى�گيـرخو

اىهاى مادى است كه بره�هاى مثبت تامين نيازد.يكى از انگيزه�هاى منفى تقسيم كرانگيز
ى است.از سويى بر اسـاس كـتـاب مـبـيـن و تـعـالـيـمد ضـرورندگـى فـرم حيـات زتـداو

ا بـهد و آن راتر برا از كسب لذات جسمانى فرفت انسان�ها ربايد بينش و معـر(ع)�مين�معصو
اى عبادت وت يافتن بـردى و اجتماعى،خدمت به خلـق و قـدرظايh فـرسمت انجـام و
ه بر نتايج مادىا اين تالش�ها عالوق داد.زيردم سودن از مرال كرى از سوبندگى و بى�نياز

ه�هاى منفىادى به انگيزى ديگر،ممكن است افرند.از سوى نيز دارى پاداش اخروظاهرو
انى وائز حيودن و اشباع غرآورف برا صرتيب كه يا فقط  همت خويش ربسنده كنند به اين تر

داشت غلط از تعاليـمشيده و با بـردنمايى كنند و يا از دنيا چـشـم پـوت و خومقام و شهـر
�با محمد بن منكدر آن حضر�(ع)ه امام باقرند.در مناظرى آورا روهد و انزوآسمانى به ز�(ع)ت
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د:«لومود.آنجا كه فـرا به دنيا و كار و تالش اصالح نمـوجه به اين اصل ديدگـاه او ربا تو
 بهاّجل،اكhوّه عزّت و أنا على هذه الحال جاءنى  و أنا فى طاعة من طاعة اللجاءنى المو

٤٢نفسى و عيالى عنك و عن الناس».

ى و تفكـرمى انسان�ها انديشـه�ورزگى�هاى عمـو:يكى از ويژىاصل انديشـه ورزو:
تبه�اى پايين تر ازد كند و هم به مرشتگان صعوتبه�اى باالتر از فراند به مراست.انسان مى�تو

ا تفكر در آيات خـدامـى�دانـد و�عبـادت ر(ع)ى�ل يابد امام حسـن عـسـكـرچهارپـايـان نـزو
.٤٣ه»ّاللة التفكر فى امرما العبادة كثرّة الصيام و الصالة و إنمايد:«ليست العبادة كثرمى�فر

شناسى ـى در سطح شناخـت ـ�بـازح است�«عقـل ورزى در دو سطح قابل طـرعقـل ورز
ى در سطح شناخت به اين معناست كهى ـ ؛عقل ورزدارى  در سطح عمل ـ بازعقل ورز

ى در انديشهد كه از كج روآورل درا چنان تحت ضبط و كنترد  رد تالش�هاى  شناختى خوفر
مFاه يابد.در اين سطح الزد نظر رشناسى امر مورن بماند و در نتيجه به شناخت يا بازمصو

تباطى در سطح عمل،ناظر به ايجـاد ارى از علم است و عقل ورزدارخورى  برعقل ورز
٤٤د».اهد بوميان شناخت�ها و اعمال خو

اه�گشاى انسان باشد مگر آن كهاند رفتى به تنهايى نمى�توان منبع معرالبته عقل به عنو
مندفتى نيازنه انسان در بعد معرگرحى باشد وخاسته از عقل سليم و مبتنى بر ووعقلى كه بر

ج در تاييد امامتاران خوق از سربا نافع بن أزر(ع)ه امام باقرحى نيز هست.در مناظـربه و
آن و اصلت با استدالل بـه قـرT ايشان در حكميـت،آن حـضـرو سيـر(ع)منان علـىمؤاميـر

ا متنبه ساخت.ق رى،نافع بن ازرانديشه�ورز

ف و نهى از منكر امر به معرو
اد نسبت بـهليت افران كامل�ترين دين الهى،ضمن اين�كه از مسـئـوآيين اسالم به عنـو

ى به نام امر بهاه�كاراد سخن مى�گويد رمت نسبت به افرمت و حكواد نسبت به حكوهم، افر
ف االمر بالمعروّمايد:«إن�مى�فر(ع)ده است.امام باقر�ا پيش بينى نموف و نهى از منكر رمعرو

اهف و نهى از منكر ر؛امر به معرو٤٥و النهى عن المنكر سبيل االنبياء و منهاج الصلحـاء»
ا بر همينان الهى رت�گرت دعوند متعال اساس دعوش صالحان است.خداوان و روپيامبر

/٥١(الذاريـات،» ËÓ–Ó)ÒdÚC ÓSÊ]c�« Ò)ÚdÓð ÈÓMÚHÓl?Ô�« ÚLÔRÚ-MsOÓمايـد:«آن كريم مى�فراصل نهاده است.قـر
ىگيرف و نهى از منكر در جلوش امر به معرود بخشد.روا پند سومنان ر؛پند ده،كه مو)٥٥



١٤٤ (ع)د باقرّى قرآن در بيان امام محمّتجل سال�هيجدهم

اهنمايىشاد و رش ارد كه رود و هنگامى اعمال مى�شواهى انسان�ها نقش اساسى داراز گمر
اد.زيرار گيرجه قرد توايط و نكاتى مورش بايد شرى اين روگيرد.اما در به كاراقع نشوثر ومو

د.د و جامعه مى�شوش�ها در فرش باعث ايجاد و استحكام نظام ارزدن اين روبه كاربر
داشتن از كفر و ظلم و گناه،بر پايهستى و نيكى و بازان به خداپرت پيامبراساس دعو

�نيز از آغاز بعثت،تذكر و ابالغ پيام(ص)ل خاتم�سوش رد.رولى و تذكر لسانى بوت قودعو
ا به كارت تذكر رد باز هم آن حضردى كه احتمال تاثير نيز بسيار كم بوارد،و در مودم بوبه مر

كامال�(ع)�ات امام باقره در مناظراين سير٤٦دم يادآور مى�شد.ا به مرمى�بست و سخن حق ر
فته تاان ملحد گر�در مقابل همه آحاد جامعه از خلفا و سر(ع)د است و امامان اهل بيت�مشهو

نسبت به(ع)ه امام باقردند و ما نيز با مطالعه در سيره عمل مى�كردم به اين شيوام مرساير عو
ت لسانى و عملى مالحظه مى�نمائيم.ا به صوره رد ديگر اين شيوارقت و موخلفاى و

 در(ع) امام محمد باقر ًصاو خصـو(ع)مينه�هايى كه از معصوش�ها و شيوعه رومجمو
عظهه حكمت و موان به شيوا مى�توجه به اصلى است كه آن رد با توات مشاهده مى�شومناظر

سيلهك و تشخيص است كه شخص به ونسبت داد؛و حكمت يك حالت و حصيصF در
ا متقن و محكم انجام دهد ود و كار رك و مانع از فساد شوا دراقعيت راند حق و وآن مى�تو

جى ازجى بلكه شى محكم خارحى است نه شىء خارحكمت حالت نفسانى و صفت رو
جه ايمان و عقل است و عاملى استنه كه عصمت نهايت درهمان�گو٤٧نتايج آن است.

د حكمت نيز از خصايص و نتايجمى�دارتكاب گناه و اشتباه بـازا از ارنى كه شخص ردرو
اا نيز دارى عصمت مجهز هستند،اين خصـيـصـه رعقل است   از اين رو آنان�كه به نـيـرو

هستند و از آن جايى كه اين خصيصه از نتايج عقل سليم است،در انسان�ها اين تشخيص
ت باطنى�شان شدت و ضعh مى�يابد.طهاربه تناسب علم و

ىنتيجه�گير
ه�هاى مقابله و مبـارزًفاسخن مى�گويد صـر(ع)�ندگانى باقريـن�تاريخ هنگامى كـه از ز

ا نقل مى�كند و ما با مطالعـه درد و آنها را در جريانات مختلh يادآور مى�شـوى آنان رفكر
ده علمىى و خدمات گستـرانيم به تغذيه فكراتى كه از آنان نقل شده مى�تـواخبار و مناظر

ائه خدمات و احياى انديشـهقى انديشه و اعتقادات اسالمى در جـهـت اراى ترآنان كه بـر
ساندنددان به انجام رات و يا تربيت شاگرس و مناظرصحيح اسالمى در قالب مجالس در



٧٢شمار�  ١٤٥ بررسى شيوه قرآنى مناظره�هاى امام محمد…

ا به عهده داشتندى انديشه اسالمى  رهبر�دو امام ر(ع)گاهى يابيم.در ميان امامان اهل بيت�آ
�همچنان�كـه(ع)،ساير امامـان�(ع)ضا�الحسن الـرت ابو�و حضـر�(ع)محمد باقـرجعفـرامام ابو

�فكرلى ميدان مبارزداختند وى داشتند به امور ديگر نيز مى�پرات فكرمناقشات و مبارزT،ى
د.با مطالعـه�نبو(ع)ضا�ت ر�و حضـر(ع)T امام باقر�ى ايشان به انـدازفلسفى،اعتقادى و فكـر

تباطىفتار ارش�هاى حاكم بر ره�ها و ارزش�ها و شيواز رو�(ع)�ى و امامان اهل بيته نبوسيردر
د كهار مى�گيرى ما قرآن است دست مايه هايى در پيش روه�هاى قرفته از آموزگرايشان كه بر

ا به دست آوريم.تباطى رت�هاى ارى مناسبى از مهارانيم الگوبا جمع�بندى آنها مى�تو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.٢شاد مفيد،ج؛ار٢/٣٧٢.الكافى،١
.٢٦/٢١٥ار،االنو.بحار٢
.٢/٣٧٤.الكافى،٣
.٢شاد مفيد،ج،ار٧٢.همان/٤
.٢شاد مفيد،ج.ار٥
.١/٢٣٣ايع،.علل الشر٦
.١٣٨دات/.المفر٧
.٢٨٨ى و سياسى امامان شيعه/.حيات فكر٨
.١/١١٢ضا(ع)،ن أخبار الر.عيو٩

.٢٧٩ى و سياسى امامان شيعه/.حيات فكر١٠
.٣٢٩اعظين/ضة الو.رو١١
.٤٦/٢٩٤ار،األنو،بحار٣ ج/.مناقب آل أبى طالب١٢
.٢/٢٤٠شاد مفيد،.ار١٣
.٩٣هشى در تاريخ حديث شيعه/.پژو١٤
.١٩٣ى ـ/.تاريخ حديث شيعه ـ غرو١٥
.٩٥هشى در تاريخ حديث شيعه/.پژو١٦
.٤٦/١١٧.لغت نامه دهخدا،١٧
.١٨٦شهاى تبليغ/.رو١٨
.١٨٦ـ ١٨٧ /.همان١٩
.١٤ ـ�١١/ب١ضا،الرن أخبار.همان.عيو٢٠
.١٧٣ى ـ /.تاريخ حديث شيعه ـ غرو٢١
.٣١٥ى و سياسى امامان شيعه/.حيات فكر٢٢
.٢/٣٧٤.الكافى،٢٣
.٥/ح١.همان،٢٤
.٢.همان،كتاب الحجة/ح٢٥

 به نقل از،احتجـاج٨٢ و ٨١ى/ّات شيعه و سن.مناظر٢٦
.١١ج/اراالنو؛بحار١٧٦سى/طبر
.همان.٢٧
.٢سى،ج،به نقل از احتجاج طبر٨٨.همان/٢٨
.٢/٢٣٨شاد مفيد،.ار٢٩
/اراألنو،به نقـل از بـحـار٢٠١.تاريخ حديث شـيـعـه/٣٠

.٨ج/و الكافى٤٦ج
.٢ج/ات،به نقل از جامع  الرو٢٠٠.همان/٣١
.٥/٧٥.الكافى،٣٢
.٨ و٦ج/.همان٣٣
،به نقل از تفسـيـر٨٧ ـ ٨٦ات شيعه و سـنـى/.مناظـر٣٤

.١ج/جامع
.١١٣٤هنگ عميد/.فر٣٥
.٢٣٣.نهج البالغة/خ٣٦
.١٠/٢٢.فصلنامه تربيت اسالمى،ش٣٧
.٣٠٧٠/ح٢.نهج الفصاحة،٣٨
.١٠/٢٢.فصلنامه تربيت اسالمى،ش٣٩
.٣٣٠٤الحكم و درر الكلم،ح.غرر٤٠
.١/٢٧.الكافى،٤١
.٥/٧٣.همان،٤٢
.١/٨٩.الحياة،٤٣
.١٠/٦٦.فصلنامه تربيت اسالمى،ش٤٤
.١١ج/سائل الشيعة.و٤٥
ـ ٤٨ثى/ّشد،محداه ر.ر٤٦  ٤٩.
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