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*سيده فاطمه حسينى ميرصفى

چكيده
ده است با تقابل و تخاصم دو جبهـه حـقأم بول تاريخ توحيات انسان در طـو

نى در پى نداشتـه،ه جنگ بيروارحيدى و باطل الحادى؛اما اين تقابل همـوتو
دىارجب شده است كه هر چند در موا موهايى رگوات و گفـت9واغلب مناظر
شيـدخشش خورد،به درا به سبب لجاجت و عناد مجاب نمـى9كـراهل باطل ر

ب آن در اعصاره و مخاطبان متن مكتوان در مجلس مناظرحقيقت در دل حاضر
بعدى انجاميده است.
ه9 جبهه حقيقتا در مقام اسو9ر(ع)ات امام صادق9ه مناظرنويسنده اين مقاله شيو

ى وشنگراه روا در رى ران مكتب جعفـرده است؛به اين اميد كه پيـروتبيين كـر
ف بلند اين مكتب و پاسخ9گويى به شبهه9هاى دشمنان مفيد باشد.ش معارگستر

ه.ه مناظر،شيو(ع)ه،جدل،امام صادق9مناظره ها:اژكليد و

مقدمه
هارم و عقاليى است كه هموسوه9اى مرش9هاى مختلT آن،شيوتبليغ افكار و عقايد و رو

ده است.ى بود استفاده تمامى9مذاهب و مكاتب مادى يا معنومور
ده است.ان خدا،ابالغ پيام سعادت بخش الهى به انسـان9هـا بـوگ پيام آورسالت بـزرر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ى.احد شهر راد ـ وا و عضو هيأت علمى دانشگاه آز*دكتر
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ا بيدارت9هاى خداجو رساترين صدا،فطردند تا با را تحمل كرع سختى راه هر نوآنان در اين ر
نمايند.

هانى دور از مغالطه» يكىات بره نحل،«جدال احسن»9و9«مناظر سور١٢٥بر اساس آيه 
اع آن است.از انو

شيدن الره و بحث در تأييد جبهه حق و تضعيT باطل تا پايه اى است كه9هاروتأثير مناظر
T سي9T؛بهْ مائة ألْاس منّب النلغ فى قلوْه للسان هذا أبّه هشام گفت:فو اللبعد از شنيدن مناظر

١دم است.ب مرار شمشير در قلوتر از صد هزگند زبان اين شخص كار9سازند سوخداو

اده  ايمان مى9باشد و امامى بيان و ارفايى نيروى و شكوشد فكرهاى مهم راره از ابزمناظر
جب حيات علم و دانش مى9داند.فايى و موا عامل شكوه ر9مباحثه و مذاكر(ع)صادق9

مشقه و سره اسوارحلت پيامبر اسالم،همـون حضور پس از رل دو قر أطهار در طوqّهأئم
(ع)ه اهل بيـت9ى و تدوين سيـره شيعيان به جمـع آورخين و علما به ويـژده9اند.مورمنين بـومؤ

داخته9انده تحليلى آن9ها پره نقلى و عده ديگر به سيراستا عده9اى به سيرده اند و در اين راقدام نمو
ده اند.آورش درا به نگارايان هدايت رندگى اين پيشواز و نشيب زفرو تاريخ پر

استين زير بنايى ترين اصله كامل مكتب اسالم و احياگر ركه اسو9(ص)9مل اكرسوبعد از ر
ه و تشويق و9به مناظر(ع)م9دايى است ،اهتمام امامان معصوك زحيد و شرايع الهى؛يعنى:توشر

ه است.ه  مناظرش9شيون9«هشام بن حكم»،نشانى گويا از ارزتاييد آنان از شايسته گانى همچو
سى وى ما باشد،لذا بـرره الگواره هدى بايد همـوّه انبيا و نيز أئـمجه به اين كه سيـربا تو
اهه أطهار در رّش9هاى مختلT انبيا و أئـمى و روه ايشان ضـرورن سيرناگواياى گـوتحليل زو

ه9اى است،به مصداقاى اهميت ويژى آن،دارهاى مكتب و حفظ و نگهدارى از مرزپاسدار
طقْ ينْه و لنطقوْتنْآن فاسْقرْدند:«ذلك الموآن كه فره قر9دربار9(ع)ت علىان بهاى حضرسخن گر

م مـاْ و نظْاء دائكمماضـى و دوْحديث عـن الْتى و الْم ما يـأْ فيه علّـه أال إنْ عنْكمبـرْ أخْو لكن
گز سخنا كه آن هـراهيد تا سخن بگويد چـرآن است پس از آن بخـوبينكم9؛آن كتاب خدا قـر

آن علم آينده و حديث گذشتـها از آن خبر مى9دهم.بدانيد كه در قـرنمى9گويد.اما من شمـا ر
٢تان در آن است».اه سامان دادن كارمان است و را درد شما راست.در

ن9با استفاده از متو(ع)ه امام صادق9ه9هاى مختلT آن در سيره و شيولذا در اين مقاله مناظر
فته است.ار گرسى و تحليل قرد بررايى،مورتاريخى و رو

(ع)ات و رويارويى9هايى از امام صادق9ديد كه مناظرسى9هاى مقدماتى مشاهده گربا برر
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ايى و حديثى ما ثبت و ضبط شده و در اينمينه9هاى مختلT،در منابع روانديشان در ز9با دگر
ى ديگر بـاد.از سود دارجواه حق و هدايت جويـان وه9پويـان راى ردانه9اى براث جاومينه ميـرز

د كه بايدل و مبادى خاصى دارش9هاى تبليغى،اصون ديگـر روه همچوجه به اين كه مناظرتو
ات امامسى و تحليل مناظراه بررفقيت حاصل آيد،لذا از رد تا موعايت شوازين آن رآداب و مو

ى و آشنايى بـااگيرديد؛تا با فراج گره استنباط و استخرش9هاى مناظراه و رو9ر9(ع)جعفر صادق
ى و اعتقـادى دره9هاى مختلT فكـرد ايشان با گروخوره بـر9و نيز نحو9(ع)مه امامان معصـوسير

دد.ا گرى آنان در عصر حاضر،نيز اجرفتاره9هاى رجامعه،شيو

هتعري� مناظر
٣ة است.ا،منظرظرْا،منه9اى عربى و از ريشه نظر نظراژه،ومناظرى :ال�: تعري� لغو

ظر»9ديدن با چشم مى9باشد.ّاصل معناى9«الن
سعهه به اين معنا،اضافه مى9نمايد كه اين كلمـه تـو ضمن اشـار٤صاحب مقاييس اللغـة

ر و تفكر در يك امر نيز بهّم تدبسعه معنايى ،به مفهـومعنايى يافته است و در نتيجه همين تو
٥فته است. كار ر

ابال و جودن،با هم سؤدن،با هم بحث كرسى به معناى:جدال كره در ادب فارمناظر
اعمجادله در نزى است .ودن در حقيقت و ماهيت چيزدن؛يعنى: فكر كردن،با هم نظر كركر

٦فته است.ى به كار ربا همديگر و نيز بحث با يكديگر در حقيقت و ماهيت چيز

»Dialogueفه است «گويى دو طره؛مكالمه و گفت9ومناظرب: تعري� اصطالحى:
ى بها بر ديگـرى و فضيلت خويـش رتراهين سعى مى9كنند بـرائه بركه هر يك با استـدالل و ار

٧سانند.اثبات بر

ىترا در آن،بين دو چيز بر سر بره،در اساس،حماسه است؛زيره نيز مانند مفاخر مناظر
ا برد رد و هر يك با استدالالتى خواع و اختالف لفظى در مى9گيرى،نزد بر ديگرو فضيلت خو

٨د.ب يا مجاب مى9شوانجام يكى مغلوجيح مى9دهد و سرى ترديگر

ده است،از كلمهسى و تعريT كـرا از ديد منطقى بـررلT كشاف كه اين اصطـالح رمؤ
ف بهد  و مى9نويسد:هى علم يعرعات مختلT بشوضوب»9استفاده مى9كند تا شامل مو«مطلو

٩ب،نفيه أو نفى دليله…..كيفية آداب اثبات المطلو

ظر وّاة فى الـنة؛ المباحثة و الـمـبـاره مى9گويد:المنـاظـره مناظـراغب اصفهانـى دربـارر
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 قياس نظـر وّ كلّ من القياس ألنّظر؛ البحث و هو أعـمّته،و الناه ببصير ما يـرّاستحضار كل
فينى رو در رو،و بـهت است از گفت و گو و نكته بينى طـره عبار نظر قياسا؛مناظـرّليس كل
ش مى9داند و مى9گويد نظـرت از كاوا عبـاردن هر آنچه به آن معتقد است.او نـظـر رميان آور

١٠ى،قياس نيست.لى هر نظرا هر قياسى،نظر است ونسبت به قياس اعم است؛زير

محون مـرى است ،بعضى چوه و رويارويى فكرعى مناظرجه به اين كه جدل نيز نـوبا تو
١١د.ا به جاى جدل به كار مى9بره رمظفر در كتاب المنطق ،ضمن بحث از جدل،گاهى مناظر

ا در ذهن تداعى مى9كند كه در آن حداقل دو نفر در حضوره،جلساتى راين نام مناظربنابر
ة بدين معنا همـانعى بحث مى9كنند.مناظرضوه موان داور ـ حكم ـ  دربـارادى به عنود يا افرفر

١٢سمى،ناميده است.ه را مناظره،آن راست كه على پاشا صالح،در كتاب آداب المناظر

ههدف و فايده مناظر
اع ادبى استع يكى از انوضوان گفت اين موه گذشت مى9توبنابر آنچه در تعريT مناظر

د كه در آن هر يكعى شكل مى9گيرضوه موف يا بيشتر،دربارگو بين دو طركه بر اساس گفت9و
ه ممكـنع مناظرضود بيان مى9كند.مـواى اثبات مدعاى خوا برفين،مطالب و داليلـى راز طر

سيدن بهه9ها رخى از مناظراست مسائل علمى،عقيدتى،اخالقى،اجتماعى و…باشد.در بر
د.حقيقت يك امر دنبال مى9شو

ى نيست.هدف اصلـىف ـ بر ديگـرد ـ يك طرى خوتـره هميشه بيان بـرهدف از مناظـر
سيدن به حقيقت يك امر است؛بـر خـالف مـجـادلـه9هـا كـه هـدف ازسمى،ره9هـاى رمناظـر

د.ه9ها لحاظ نمى9شوآن9ها،اسكات خصم و غلبه بر او است.اما اين هدف هميشه در مناظر
ه دره خاص مناظرشى غير مستقيم كه به دليل شيوش است؛آموزه آموزيكى از اهداف مناظر

١٣اذهان ماندگار است.

م مختلT، دين،عقايد،ش علوشى آن است.آموزه،فايده آمـوزمهم9ترين فايده مناظر
د و ازى مى9شوعى جمع آورضواجع به موه از يك سو كليه اطالعات راخالق و…؛در مناظر

د.ى ديگر با بيان آن منتشر مى9شوسو
ن نتيجه بحث و استدالل اسـت،درال،چوش9ها نيز در آن است كـه اواهميت اين آموز

شاب9تر است.ارزّفتنى9تر و جذدن،پذيراذهان ماندنى است و ثانيا،به دليل غير مستقيم بـو
ه تمايل وه عامل و انگيزه در حين پيام دهى غير مستقيم آن است.همچنين مناظربالغى مناظر
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دم جاه از دل و فكر مـرّا اگر عالقه به سيادت و حباد به علم و دانش 9 است؛زيـرايش افرگر
١٤دد.دگى مى9گرسوم و دانش9ها دچار فرد،علون بروبيرو

تو مباحثات9 علمى،ف عقلى بشر در پره معارم،به ويژتاريخ نشان مى9دهد كه تكامل علو
امعهنگ جـوفايى فـرشد و شكـوه آن را و تعاطى افكار تحقق يافته اسـت و ثـمـرب آرتضـار

مختلT  مى9باشد.
جبفايى و مـوا عامل شكوه علمـى9ر9مباحثه و مذاكـر(ع)استا نيز امام صـادق9در هميـن ر

اىمه حق جويى و حس حقيقت طلـبـى،تـالش بـرال الزحيات علم و دانش مى9دانـد.اصـو
ت و مختلT است.ات متفاوكشT حقيقت در ميان نظر

(ع)مان امام صادق ه در زمناظر
نانىجمه كتابچه9هاى يوابطه مسلمانان با ملت9هاى ديگر و ترى در اثر رم هجرن دودر آغاز قر

افى ظهور يافت.ملحدانهنگ بيگانه،تمايالت ملحدانه و جريانات انحرذ فرانى به عربى و نفوو اير
س ديگر به ترويجّشيدند در مكه و مدينه،سفر و حضر،در مسجد پيامبر و كليه اماكن مقدمى9كو

9با(ع)د  نمى9آمد.امام صـادق9جوى به9وگز تأثير تشنج آميـزلى هرند،ودازد بپرانديشه9هاى باطل خـو
داخت.ايان مى9پر اشكاالت ماده گرّدصله عجيبى به رسعه صدر و حو

9ميان(ص)ضه پيامبـر9،مى9گويد:شبـى در رو(ع)مفضل بن عمر،از اصحاب امام صـادق9
 اعطا(ص)ه9ّل اللسوند به ردم كه خداوامت9هايى بوف و كردم و در فكر شرقبر و منبر نشسته بـو

ا مى9شنيدم،بهسيد و در نقطه9اى نشست كه سخنان او راه رجاء از رده،ناگهان إبن أبى9العوكر
ت دست يافتهت و قدرّل خدا»9به كمال عـزسوافيانش مى9گفت صاحب اين قبـر9«ريكى از اطر

گى داشت.لت بزرتبه و منزد كه ادعاى مرفى بوستش گفت:فيلسواست.دو
ان وه او حيرها كن كه عقلـم دربـارا ره اين پيغمبـر رجاء گفت:سخن دربـارإبن أبى العـو

ن كه قابـلف بزعى حرضوه مواهى كشيده شده است.درباره او به تحير و گمـرانديشه9ام دربار
د كه پديده9هاى از آغاز پيدايش پديده9ها سخن به ميان كشيد و گمان مى9كرگو باشد.وگفت9و

دهى در آن سهيـم نـبـوـرّنده و مـدبد آمده9اند و هيچ دسـت تـدبـيـر و سـازجـود به ود به خـوخـو
د.اهد بوده و خوال بود يافته9اند و جهان بر همين اساس و منوجور وّن تدبدات بدوجواست.مو

م.گفتم:اى دشـمـنا نگه دارد رانستم خـومفضل مى9گويد:از خشم و عصبانـيـت نـتـو
بها ا منكر شدى،خدايى كه تو رند سبحان رفتار آمدى و خـداو به الحاد گرّخدا،در آيين حق



١٤٤ (ع)تجلى قرآن در بيان امام صادق سال نوزدهم

سيده9اى،تبـه رلت ساخته تا بدين مرّداخته و متحـوجه پربهترين شكل آفريده و به كامل9تريـن و
ا تصديق كنى،داليلت پاكت راگر در خويشتن خويش بينديشى و احساسات لطيT و فطر

اهينشاهى يافت و برشن خود روا در خلقت خواهد جالل و قدس رربوبيت،آثار صنع و شو
اهى ديد.ا خوا آشكارر

جاء گفت:اى مفضل،اگر اهل كالم باشى با تو سخن مى9گويم و اگر دليلتإبن ابى العو
ا با تود و اگر از اهل كالم نيستى، ما راهم كرى خوم و از تو پيروا مى9پذيرشن شد مدعايت ررو

گز با ما چنين سخن نمى9گويد و باد هستى،او هرّان جعفر بن محمسخنى نيست و اگر از يار
لى درا بيش از آنچه شنيده9اى،شنيده  اسـت وه تو با ما مجادله نمى9كند.او سخنان مـا رشيو

قار ودبار،با وه بـرارده است.او هموگز دشنامى9به ما نداده و نقدى نـكـرگو،هرمقام گفـت9و
جهف ما تود و به حرا مى9شنـوا مى9دهد،كالم ما رش فرار است.به سخن ما گـوعاقل و استو

ب و كامل گفته9ايم،حجتا خود رعاى خوّقتى فكر مى9كنيم كه حجت و داليل و مدمى9كند.و
ادارد وش دليل خـوا به پذيـرد،مـا رتاه،ابطال مـى9سـازا با داليلى ساده و خـطـابـه9اى كـوما ر

انيم به او پاسخى بدهيـم.پـس اگـر ازد و ديگر ما نمى9تـوا منتفى مـى9سـازمى9كند،عذر مـا ر
١٥ن او با ما سخن بگو.اصحاب او هستى همچو

اع جدلانو
ايى گاهى با مذمت وآنى و روهنگ قرجه به اين كه جدل از عناوينى است كه در فربا تو

ه9هاى جدلى معانديـن وان پاسخ9گويى به شيوا به عنـوند نيز آن رده و خداواه بوهش همـرنكو
ه9اى كه آنها از آند نه به شيـوا به كار گيرده تا جدال رمو9دستور فر9(ص)دشمنان اسالم به پيامبـر

نگت به جدل، ردند،بلكه دستور داده تا جدال أحسن نمايد و در ايـن صـوراستفاده مى9كر
تند از:ع جدل داريم كه عبارا بخشيده است؛لذا دو نوهدايتى و حق جويى ر

د جدال به9طوردر پاسخ شخصى كه تصور مى9كر(ع)99الT: جدال به أحسن :امام صادق9
لى آيادند:«جدال به غير أحسن در اسالم نهى شده است، وموع است،فرام و ممنوكلى حر

/٢٩ت ،[العنكبوU]²¼ wwÓ√ ÓŠÚ�Ós «9�« ÚJ²Ó»U≈ Ð ô�Ô√ «uÓ¼ÚqÓ�ËÓð ôÔ−ÓœUمايد:«آن مى9فرنشنيده9ايد كه قر

ه جدال احسن بحث و مجادله نكنيد».؛«و با اهل كتاب جز به شيو]٤٦
ÚNÔrÚ�« Ú×Ó�ÓMÓWË ÓłÓœU?�«ÚLÓuÚŽEÓW�UÚ×JÚLÓWË Ó�ÓÝ vÓ³qO— ÓÐÒpÓÐ �œ«ÚŸÔ≈ د:«موانده9اى كه فرو آيا نخو

Ð�U]²¼ wwÓ√ ÓŠÚ�ÓsÔ «، ت نما!ت دعودگاراه پرور؛«با حكمت و اندرز نيكو،به ر]١٦/١٢٥[النحل
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نه است كه مى9گويىه كن! ».و حال چگوتر است،استدالل و مناظرشى كه نيكوو با آنها به رو
 «uÓsÚ¹ ÓbÚšÔqÓ�UÔ�ËÓ.Ó «مايد:ند مى9فرتى كه خداوده است؟در صورام نموا مطلقا حرند جدال رخداو

�«Ú−ÓM]WÓ≈ 2 ôÓsÚ3 ÓÊUÓ¼ ÔœuÎ√ «ÓËÚ½ ÓBÓ—UÓð ÈKÚpÓ√ Ó2Ó½UO^NÔrÚ. ÔqÚ¼ ÓðUÔÐ «uÔdÚ¼Ó½UÓJÔrÚ≈ ÊÚ3 ÔMÚ²ÔrÚ< ÓœU.sO«٢ة،[البقر/

ىاهد شد؛ اين آرزوگز داخل بهشت نخوى،هرد يا نصار؛«آنها گفتند:هيچ كس،جز يهو]١١١
ـ بر اين مود راست مى9گوييد،دليل خوآنهاست! بگو:اگر ر ـ بياوريد!».خداوضوا ند متعالع 

ار داد و دست يافتن به علمشان قراستى و صحت گفتاراه را شاهد و گوهان و دليل ردن برآور
د؟».ده مى9شوهان آورد.آيا جز در جدال به أحسن، برقT نموهان متوا بر اقامه برر

دند:«اما جدال به أحسن همان استموضيح جدال به غير أحسن فـرت پس از توحضر
ا انكار مى9كند،بـهگش رستاخيز و پس از مـرد تا با كسى كه رموش امر فرند به پيامبـركه خداو

« wÚFEÓÂUÓË Ó¼wÓ� ÓMÓ2 UÓ¦ÓË öÓ½Ó�wÓš ÓKÚIÓtÔ. Ó‰UÓ2 ÓsÚ¹ Ô×ÚO�ËÓ{ÓdÓ»Ó«مايد:ند مى9فرد.خداوخيزمجادله بر

—Ó2rOÏ 3«،د و گفت:چه كسى اينش كراموا فرد رد و آفرينش خواى ما مثالى ز؛«و بر]٣٦/٧٨[يس
سيده است؟!».نده مى9كند در حالى كه پوا زان9ها راستخو

« U]cÍ�ÔqÚ¹ Ô×ÚO?NOÓ.«د:موه عليه و آله فـرّى الـلّف او به پيامبر صـل حرّدند متعـال در رخداو

√Ó½ÚAÓQÓ¼Ó√ UÓË]‰Ó2 Ód]…ÌË Ó¼ÔuÓÐ JÔqÒš ÓKÚoÌŽ ÓKrO3«،؛]٣٦/٧٩[يس
قىا آفريد؛و او به هر مخـلـونده مى9كند كه نخستـيـن بـار آن را زبگو:همان كـسـى آن ر

داند، عاجزگرا بازسيدگى آن را آفريده از اين كه پس از پوداناست!».آيا كسى كه از هيچ،او ر
داندنش.گرتر است از بازارد شما سهمگين9تر و دشواست؟ اما آغاز آن نز

« ]−Ód� ÓJÔrÚ2 sÓA�cł ÍÓFÓqÓ[»�«د:موند متعال چنين فردند،خداومو9در ادامه فر( ع)امام صادق9

š_«ÚC?Ód½ Ó—U?ÎO «ÓS–Ó√ «Ó½Ú²?ÔrÚ2 M?Út?Ôð Ô.ub?ÔÊËÓ«،ختاى شمـا از در؛«همان كـسـى كـه بـر]٣٦/٨٠[يس
انندهند آتش سوزمانى كه خداوسيله آن،آتش مى9افروزيد!».يعنى:زسبز،آتش آفريد و شما بو

داندنگرن كشيد،به شما فهماند كه بر بازا بيروه پنهان ساخت و سپس آن رخت سبز و تازا در درر
« ]LÓËUÓ «Ë Ó—_«Ú÷Ó��« ]cš ÍÓKÓoÓ�ÓOÚfÓ�ÓËÓ√«د:موانمندتر است.پس از آن فرسيده توان پواستخو

ÐIÓœU—ÌŽ ÓKÓ√ vÓÊÚ¹ ÓUÚKÔoÓ2 ¦ÚKÓNÔrÚÐ ÓKÓË vÓ¼ÔuÓ�« ÚUÓ‚ö?Ô�« ÚFÓKrO«،؛«آيا كسى كه آسمان9ها و]٣٦/٨١[يس
اند ـ ،وى ـ مى9توا بيافريند؟!آراند همانند آنان99[انسانهاى خاك شده]9را آفريد،نمى9تومين رز

او آفريدگار داناست!».
انتوهـا ومين در پندارمايد:«در اين هنگام كه خلقت آسمـان9هـا و ز9مى9فر(ع)امام صادق9

نه است كه كـاراتر است،پس چگـوسيده عظيـم9تـر و فـرداندن شىء پـوگرشما نسبت بـه بـاز
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دتان كهد خولى كار آسان9تر در نزا مى9داريد،وا بر خدا رودتان رد خوتر در نزارعجيب9تر و دشو
ا نمى9داريد؟ند قادر،رواى خداوا برسيده است راعاده شىء پو
ان و ازدند و قطع بهانه كافرتاه نموا كه كودند:«اين جدال به أحسن است؛چرموسپس فر

١٦شن است».دن شبهه آن9ها در آن روبين بر

د،ت9پذيـران صوردن بهانه كافـراستاى از بين بـره در رايت،اگر مناظـرجه به ايـن روبا تو
گاهى،نداشتن حجت وان به خاطر جهل و ناآب و مستحسن است.عذر و بهانه كافرمطلو

هانى و هدف9داره برهان،بى پاسخ ماندن سؤ االت و…است كه همه آن9ها در يك منـاظـربر
ى بر او نيست،ق و پيروزف و اثبات تفو،هدف تحقير طرّفع مى9باشد.لذا در جدال حققابل ر

ست.ح اوذ در افكار و اعماق روبلكه هدف نفو
مايند:«اما جدال به غير احسن اين است9مى9فر9(ع)ب:جدال به غير أحسن:امام صادق

د و از دليلى كهده9اى به تو اشكال شوگو كنى و به امر باطل و بيهوكه بر مسأله باطلى گفت9و
ا انكار مى9كنىف مقابل رل طرت يا قوى.در اين صوره نگيرار داده است بهرايت قرند برخداو

ى.در هرسى مى9نشاند،منكر مى9شوا به كرد رعاى باطل خوّا كه او با آن،مدى رّيا مطلب حق
ّف حـقد،منكـر حـر عليـه تـو تـمـام شـوّف حقس از اين كه نـكـنـد آن حـرحال به خـاطـر تـر

ام است كه فتنها نمى9دانى.لذا بر شيعيان ما حراه خالصى از اين مخمصه را كه رى؛چرمى9شو
ايان درند.غلط انديشان و باطـل گـرار گيران يا غلط انديشـان قـرادرو بازيچه دست ديگر بـر

ان دليلى بر تأييد مطلب باطـلا به عنوا شناسايى كننـد و آن راد رصددند نقطه ضع9Tهاى افر
 مى9بينند،به ضاللت كشيدهّد محقاد ضعيT نيز به خاطر ضعفى كه از فرد تلقى نمايند.افرخو

ند».مى9شو
دند:«اما جدال بهموضيح بيشتر جدال به غير أحسن فرشان در توت در پايان گفتارحضر

ا رّ و باطل ،حقّانايى در تميز و تشخيص بين حقغير أحسن آن است كه تو به دليل عدم تـو
امى و اين كار حـرف مى9ساز از باطلش منـصـرّا با انكار حـقف مقابـل رانكار مى9كنـى و طـر

ىا منكر شد و تو هم حق ديگرى رّا شده9اى.او حقف مقابل باطل گرا تو هم مثل طراست؛زير
١٧دى».ا انكار نمور

(ع)هنگى و اجتماعى عصر امام صادق8ضاع سياسى،فرسى اوبرر
ثمر و تجربيـاتى از نتايج تالش پره9گير،و بهر(ع)ه9ّندگى،آثار و انديشه أئـمآشنايى با ز
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اغىان ،چرص در نسل جوحيه اعتماد به خويشتن،به خصوشمند آنان،ضمن تقويت روارز
ضاع سياسى،اجتماعى ود.از اين رو مباحثى در جهت شناخت اواهد بواه آيندگان خوا رفر
ى از حياتائه تصويرسى آن9ها،ضمن ارد تا با بررح مى9شو9مطر(ع)هنگى عصر امام صادق9فر

دشان با مسائل مختلT آن عصـرخـوره برهنگى ايشان، نسبت به نحـوعلمى و سياسى و فـر
د.مان آشنايى حاصل شودن آنها در اين زاى پياده كربر

گان عصر ايشان و علماى بعد ازااليى از بزرات و9آن چنان عبار(ع)در فضايل امام صادق9
اىا مى9طلبد.مالك بن انس يكى از چهار پـيـشـود شده است كه فصلى مستـقـل رارايشان و

ته حضـرا داشته است دربـاردى ايشـان رد مدتى افتخار شـاگـرگ فقه اهل9سنـت كـه خـوبزر
أت عين و ال سمعت أذن و ال خطر عـلـى قـلـب بـشـر أفـضـل مـن جـعـفـرمى9گـويـد: مـا ر

ا هيچ ديده9اىعد فضيلت،علم،عبادت،و تقوُعا»؛از بفضال و علما و عبادة و ور(ع)9الصادق9
دجوتر از جعفر صادق وده كه برشى نشنيده،و به ذهن هيچ انسانى خطور نكرنديده و هيچ گو

١٨داشته باشد.

ش و بىق شمارتش فود بن طلحة نيز مى9گويد:اما مناقب و فضايل حضرّكمال الدين محم
١٩ان است.تش حيرع فضايل حضرگاه ،از تنوى كه عقل تيزبين و آحد و حصر است.به طور

،از(ع)د با امام صادق9ات خوان،در مناظـراود فرد الحاد و جحوجوجاء بـا وإبن أبى العو
الال لكْكالم؟قال:إجْنعك من الْد:«فما يمموت ساكت مى9شد و امام مى9فرهيبت آن حضر

ىجب اين شده كه سخن نمـى9گـويـى؟وطلق لسانى بين يديك؛چـه چـيـز مـوْو مهابة مـا يـن
٢٠اى سخن گفتن نيست».ا يارمى9گفت:از هيبت تو مر

هند دربارانيقى مى9گويد:جعفر بن محمد از جمله انسان9هايى است كه خداومنصور دو
گزيدگانىگزيده9ايم.او از برث كتاب آسمانى و بندگانى هستند كه ما برارده است:وموآن9ها فر

ده است.در هر خاندان محدثى9است  و همانا جعفرا ربوى سبقت رى گوكاراست كه در نيكو
9٢١محدث ما مى9باشد.9(ع)دّبن محم

٢٢ده است.ى و دو خليفه عباسى معاصر بومت ده خليفه امو9با حكو(ع)امام صادق9

فد كه بعد از تصرت بو9به اين صور9(ع)ى جامعه در عصر امام صادقهنگى و فكرايط فرشر
ن بـاناگوسط سپاهيان اسالم،ملـيـت9هـاى گـومين9هاى زيادى در اقصى نـقـاط دنـيـا تـوسرز

ت پا به جهان اسالم گذاشتند.بـديـهـى اسـت ايـنهنگ9هاى متـفـاوم و فرسـوزبان،آداب،ر
مى9و نيز آفريقايى وانى،روهنگ9هاى ايرتيب فرفتند و به اين تـرهنگ9ها از هم تأثير مى9پذيرفر
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هنگ اسالمى9شد.د فراراروپايى و
م به جامعه اسالمـى،شـك ونى با هجـوناگوى گوط فكـردر آن عصر فلسفه9ها و خـطـو

ن فقهى و نيز عمل بـهناگوده شد و افكار گوف گسترش داد.انديشه تصوا گستـرشبهه9هايى ر
فت.أى و قياس و استحسان شكل گرر

م مختلT،ن علوناگومينه9هاى گوه در ز9از طريق تشكيل جلسات مناظـر( ع)9امام صادق9
مـان درسى آن زترين حلقه9هـاى درن پرباردند.بدين جهت چـود استفاده نموجـوايط مواز شر

مان علود،طالبان و صاحب نظر9بو(ع)ات و مباحث علمى9امام صادق9مينه9هاى مختلT مناظرز
داالت خوح سؤده و به طـركت نموات ايشان شـراى تبادل نظر و استفاده بيشتر،در منـاظـربر

دند.لذا امـامت مى9نمـود مبـادرات خو9نيز به پاسخ9گويى و بيـان نـظـر(ع)9داختند و امـام9مى9پـر
ل مذهب شيعه و اشاعه فقه و تفكر شيعى در قالب همين جلساتاى تبيين اصو9بر(ع)صادق9

ى شدهپى ريز(ص)ل خدا9سومان حيات ردند و پايه9هاى مذهب شيعه كـه از زا بره ربهترين بهر
هنگـىى ـ فركت عظيم فكـرار گشت و با آن،حر9محكم و استـو(ع)مان امام صـادق9د،در زبو

ى مشهور گشت.9به مذهب جعفر(ع)امام صادق9
ى جلساتارگزايات،برايط بسيار خوبى جهت نقل رو،شر(ع)مان امام صادق9اين زبنابر

ه مكان9هاى اجتماع مسلمانان ماننـده در مكان9هاى مختلT به ويژتدريس،و تشكيل مناظـر
ىكزت مرى بسيار كاسته شده و قـدرد.خفقان امـود آمده بوجوسم حج و…به ومساجد،مـو

ب9 مخالفانكول سرمت عباسى مشغود.بنى عباس نيز با تشكيل حكوآنان رو به اضمحالل بو
ايطىدند و كسى مانع تشكيل جلسات بحث و تدريس امام نمى9شد.لـذا شـرد بـونظامى9خو

د.لذا امـاماهم نبـو هدى فرqـهّاى هيچ كدام از أئـماهم آمد كه تقريبـا بـر9فر(ع)اى امام صـادق9بر
ده و تربيته بسيار گسترسى و جلسات مناظره در9تنها كسى است كه به تشكيل حوز(ع)صادق9
س امام حضـورد.كسانى كه در جلـسـات درت مى9ورزدان و نشر تفكر شيعـى مـبـادرشاگـر

لاقبت و كنتردند كه از جاهاى دور مى9آمدند و هر گاه مراويانى بومى9يافتند،دانش طلبان و ر
ا به مدينه و بـهد راسط،و حجاز نيز نخبگان خـوه،وفه،بصـرف مى9شد،كوطرمت9ها بـرحكو

٢٣گسيل مى9داشت.(ع)9س 9 امام صادق9محضر در

گان اهل سنتد كه نه تنها شيعه،بلكه بزربه حدى بـو(ع)9عظمت شخصيت امام صادق9
گان اهل سنت ازى از بزرتيب بسيارده و به اين ترد آورت سر تعظيم فـروابر آن حضرنيز در بر

جب افتخار مى9دانند.ا مودى رد،اين شاگرده9اند و در بيانات خومحضر امام كسب فيض نمو
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ح بـنه بن عمرو، روّى،عبدالـلن مالك بن أنس،شعبة بن الحجاج،سفيـان ثـورادى چوافر
قاسم،سفيان بن عيينه،سليمان بن بالل،اسماعيل بن جعفر،حاتم بن اسماعيل، عبدالعزيز

٢٤حنيفه و…از اين جمله9اند.اهيم بن طحان،أبوهب بن خالد،ابربن مختار،و

 (ع)ات امام صادقسى مناظربرر
د،مخاطبان مختلفى داشتند كه با ايـشـان بـهكت خول حيات پربـردر طو(ع)9امام صادق9

ت9 نيز با هر كدام از آنها متفاو(ع)د امام صادق9خورداختند.لذا كيفيت بره مى9پربحث و مناظر
د: اصحاب، غالت،ه نمـوان اشاره9هاى زير مى9توت به گـرود.از جمله مخاطبان حضـربو

ادىن،غير مسلمانان ـ اهل كتـاب ـ،و افـرنادقه و دهريوله،خلفا و حكـام،زفيان،معتـزصو
ئيس مذهب مالكى ـ،إبن مقفع،ئيس مذهب حنفيه ـ،مالك بن أنـس ـ رحنيفه ـ رن:أبوچو

جاء و….إبن أبى ليلى،إبن أبى العو
ى و اعتقادى،أعم از ماديينفان فكران با منحراوات فر9ضمن انجام مناظر(ع)9امام صادق9

ىارگزمان و مكان برايط زله و ديگر علماى اهل سنت،از شرج يا علماى معتزارنادقه،خوو ز
ا درات خويش رى از مناظرد مى9جستند.بسيارسالت الهى خويش 9سواى تبليغ راين محافل بر

سمى9حج تشكيل مى9دادند كهاسم رع مرام،چند روز قبل از شروسم حج و در مسجد الحرمو
مان و مكان،بهترينغ بايد از زّسالت مهم الهى است كه مبلافت9هاى اين رد يكى از ظراين خو

ا بنمايد.استفاده ر
ق مختلT اسالمى9و حتى غير اسالمى9در مكهمان جمع شدن دانشمندان فرسم حج،زمو

فت.ازار مى9گران بيننده تحت تأثير قراره كه به شكست خصم منجر مى9شد،هزد و با يك مناظربو
ىارگزمان بـران ايشان از امنيـت خـاص زاسم حج،امام و يـارى مرارگزمان بـرى ديگـر در زسو
٢٥د.دگى كار ايشان كمك مى9كردند كه اين امر به گستردار بوخورم براسم و منطقه حرمر

ات و پاسخ گويى به شبهاتمناظر
فحات مختلT مسلمانان،شبهات و افكار منحرى به سبب فتوم هجرل و دون اودر قر

نادقه ظهـورش يافت.زدند در ميان مسلمانان گستـرده بومين9هايى كه مسلمانان فتح كـرسرز
دند،و اصحاب تشبيه وا آغاز نمود رف و جبر و تفويض و قياس نيز فعاليت خودند،تصوكر

دند.تعليل و…نيز فعاليت مى9كر
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ىى داشتند.به طوراجهات فكرنه موى در اين گوسازدانش نقش كار9و شاگر9(ع)امام صادق
 شبهاتّدا در رات رگو و مناظـر9پديده9اى از گفت9و(ع)ى در عصر امام صـادق9كه جنبش فكـر

د.د آورجوفان و اصحاب نظريات غلط به ومنحر
ىان يك خط فكـرال كه در آن عصر به عنـوات دقيقى با اهل اعـتـز9مناظـر(ع)امام صادق9

ان خط امامت بعد ازد داشتند.ايشان با منكرفته بـوجداگانه در مقابل ديگر مكاتب شكل گر
هايى داشتند.گو9نيز گفت9و9(ع)نبى

دى از اهلدم كه مره بوّعبداللايت شده كه گفت:با أبـوب رونس بن يعقـواز جمله از يو
ان و اصحابته با ياراى مناظردى صاحب كالم و فقه هستم و برد شد و گفت من مرارشام و

دت؟».9است،يا از جانب9 خـو9(ص)ل خداسوسيد:«سخن تو از كالم رت از او پرآمده9ام.حضر
تدم مى9باشد.حضـرو بخش 9 ديگر از خـو[ص] ل خـداسوى گفت:بخشى از آن از كـالم رو

د:«پسمـوى گفت:خير.فرل خدا هستى؟» وسوت شريك ردند:«پس تو در اين صـورموفر
د:«پس اطاعت تو همان طور كـهموند شنيده9اى؟».گفت:خير.فـرا از جانب خـداوحى رو

بنس بن يـعـقـواجب مى9باشـد؟».گـفـت:خـيـر.يـواجـب اسـت،وه وّل الـلسـواطاعـت ر
نس،او قبل از اين كه سخند:«اى يومود و فرت رو به من كرمى9گويد:در اين هنگام،حضر

ا به خوبى9 مى9دانى،نس،اگر علم كالم رد:«اى يومودش مى9باشد».سپس فربگويد،دشمن خو
٢٦با او سخن بگو».

ت كه از درياى علمدان آن حضرات عميق و دقيق شاگرات در كنار مناظرهمه اين مناظر
ى مخالفين و اشاعه تفكر شيعى داشت.ل فكرلزى در تزّدند،اثر مهمفته بوه گرامام بهر

ايى در منابع رو(ع)ات امام صادقمناظر
ند كه عمدتا تحتدارخوره9اى برات از جايگاه ويژايى،مناظرن اسالمى9و كتب رودر متو

ى از جمله:معانىدر آثار(ع)9ى شده9اند.احتجاجات امام صادق9ان احتجاجات جمع آورعنو
سى،شاد شيخ مفيد،األمالى شيخ طوب،الكافى كلينى،االراالخبار،مناقب إبن شهر آشو

ق،ق،خصال شيـخ صـدوحيد شيخ صـدوتضى،تـوق،األمالى سيد مـراألمالى شيخ صـدو
م مجلسى نيز بخشىحود و مران نام برا مى9توسى و…راالختصاص شيخ مفيد،االحتجاج طبر

 اختصاص داده است.9(ع)ات امام صادقا به احتجاجات و مناظرار راز جلد دهم بحار األنو
ده9است،ار آورده و در جلد دهم بحار االنوى كرم مجلسى از منابع مختلT جمع9آورحوآنچه مر
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ه مى9باشد. مناظر٢٣د حدو
ه در اجتماعات مذهبىدم،به ويژده9هاى مر9در بين تو(ع)ات امام صادق9ى از مناظربسيار

د،بهد پس از استدالل و گفت و شنوارى از موديد و در بسيارار مى9گرگزن مناسك حج و…برچو
با طبيـب(ع) ه امام صادق9ان به مناظرنه مى9توان نمود مقابل مى9انجاميد.به عنودن فرايمان آور

د كهه نمود،اشارند بود خداوجوس،عقيده9اى نداشت و منكر وهندى كه به جز ظاهر محسو
د.ار نمو جالله اقرّند جلحدانيت خداوهيت و وه،طبيب هندى به الودر پايان مناظر

د صانع نداريد و آنچه مى9گوييد در مكتبجوطبيب هندى مى9گفت كه شما داليلى بر و
اس پنجگانهى مى9گفت همه چيز با حوفته9اند.وا گرگان فردكان از بزرد يافته9ايد و كوتربيتى خو

م و برك نمى9كند تا من به خدايى معتقد شوا دراس 9 من خالق رد و هيچ يك از حوك مى9شودر
ا به خداى داريد كه مـراس چيزا بشناسم؟آيا غير از اين حـوسد تا خدايـى رى نمى9رقلبم چيـز

9با(ع)د؟امام صـادق9ك مى9شوصT مى9كنيد،به كـدام حـس درا كه واهنمايى كند؟خـدايـى رر
د طبيبساند تا جايى كه خوديد مى9رحله شك و ترا به مرسد،او راالتى كه از طبيب مى9پرسؤ

گود.امام به گفت9وديد از دلش پاك شوى بدهد تا شك و ترضيح بيشتراهد تواز امام مى9خو
ند در دل طبيب باقى نمى9ماندادامه مى9دهد تا جايى كه هيچ شبهه9اى در مسأله شناخت خداو

ده وْه و عبّل اللسودا رّ محمّه و أنّا اللّ ال إله إلْهد أنْاحت اعالم مى9كند كه:أشو با كمال صر
ستل خدا بنده اوسود و رد ندارجوه وّاهى مى9دهم خدايى جز اللمانك9»؛گول زْلم أهْك أعّأن

٢٧د هستى.مان خود زا كه داناترين فرچر

ه كننده منجراد مناظرد يا افردن فرات پس از استدالل،به ايمـان آورخى ديگر از مناظربر
UÚ×Ó�ÓMÓWO ÓKÓtÔŽ ÓAÚdÔ�2ÓsÚł Ó¡UÓÐ دى با استناد به آيه:«ى فرايت شده روزنه روان نمونمى9شد.به عنو

√Ó2Ú¦Ó�UNÓË UÓ2ÓsÚł Ó¡UÓÐ ��U]OÒ¾ÓWO Ó¹ öÔ−ÚeÓ≈ È2 ô¦ÚKÓNÓË UÓ¼ÔrÚ¹ ô ÔEÚKÓLÔÊu«،؛«هر كس كار]٦/١٦٠[األنعام
د،و هر كس كار بدى انجام دهد،جز بمانند آن،كيفـرابر آن پاداش دارد،ده برنيكى بجا آور

اهد شد».اهد ديد؛و ستمى9بر آنها نخونخو
د و آنشته مى9شواى او نوقت مى9كند،با اين تفكر كه چهار سيئه بـردو نان و دو انار سر

ى صدقه مى9دهد كه در قبال هر كدام ده حسنه،يعنى :چهل حسنـها به فقيـرها رنان9ها و انار
د با اين كار سى خوّا از آن كم مى9كند؛يعنى: به ظند و چهار گناه رد در نظر مى9گيراى خوبر

گت گريانت به مرمايد:«مادرى مى9فرت در پاسخ به وو شش حسنه انجام داده است.حضر
ند در فعـل و عـمـلاب هستى.آيا نشـنـيـدى كـه خـداوّهنـد وباد،تو جاهل بـه كـتـاب خـداو
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انگـارهيـز»؛«خدا،تنـهـا از پـر]٥/٢٧[المـائـدة،»« ÚL?Ô²?]Is?O?Ó�« ]t?Ô2 sÓ�½]LÓ¹ U?Ó²?ÓIÓ³?]qÔK?≈مـايـد:«مى9فـر
ن دو نانند است.تو چـوضايت خداوا و كسـب رف به تقـوقول عمل مـود!»پس قبومى9پذيـر

داى خودى،دو سيئه ديگر برقت نمون دو انار سردى و چودى،دو سيئه حاصل كرقت نموسر
ا صدقه دادى چهارال،دو نان و دو انار ره و اذن صاحب امون اجازقتى بدودى و وكسب نمو

دى».د اضافه كرسيئه بر سيئات قبلى خو
٢٨ست مجاب نشد.د و با اين پاسخ درع به لجاجت كرگو آن شخص شرودر پايان گفت9و

ت علمى9امام مى9شد،تاب قدرت و مجذواتش با اين كه مبهوجاء هم در مناظرإبن أبى العو
د.جا بود پا برافى خوپايان عمر بر اعتقادات انحر

(ع)ات با امام صادق ح شده در مناظرعات مطرضومو
ف نشان دهنـدهد،از يك طـرح مى9شوه9اى مطـراى بحث در هر مناظـرعاتى كه بـرضومو

هنگى جامعهات حاكم بر محيط فرى ديگر حاكى از فضا و تفكرش آن و از سواهميت و ارز
ان و انديشمنـدانه بين متفكـرد كه مناظـرتر مى9شـومان است.اين مسأله هنگامى9آشـكـارآن ز

99(ع)ات امام صادقد.اين دو مسأله در مناظرت پذيرگزيده يك تفكر صوران برچمدارجسته و پربر
ات امام صادق مسائلى كه در بحث9هاسى9هاى انجام شده در مناظرجه به بررد است.با تومشهو

ع گفتار مى9باشد:ح مى9شد مشتمل بر دو نومطر
دف مقابل9خودر مقام استدالل و اقناع طر(ع)9ت امام جعفر صادق9الT: مطالبى كه حضر

ت با چند مقدمه مناسب،نتيـجـهت كه حضردند.به اين صـورح مى9نموده و مطرانتخاب كـر
فتند.ا از بحث مى9گرد نظر رمور

دند كه دراد مقابل بيان مى9كرد يا افراالت فرعاتى كه در پاسخ به سؤضوب: مطالب و مو
فا در مقام پاسخ بهدند،بلكه صرح چنين مباحثى پيشگام نبوت در طرد حضرت خواين صور

دند.موا بيان مى9فراالت،مطالبى رسؤ
9سؤ ال(ع)نى از امـام صـادق9ناگومينـه9هـاى گـوى،در زه9هاى مختلـT فـكـراد و گـروافر

طت،معاد،عدل و امامت و مسائل مختلT مربوحيد،نبوه توان مثال درباردند.به عنومى9كر
حدانيت خالق،رؤ يت خدا،و نيز احكام و تفسير آياتبه هر كدام،از جمله:اثبات صانع،و

هاندن دليل و بـر9نيز با اهتمام خاصى كه بـه آور(ع)ال مى9شد و امام صادق9آن از ايشان سـؤقر
د است،به آن9ها پاسخ مى9دادند.اتشان كامال مشهوى از مناظرداشتند و اين امر در بسيار
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د ايشان به بحثه ورونحو9(ع)99هاى امام صادقه بحث9ها و گفتارات و شيوسى مناظربا برر
دائه جمالت به منظور اسكات فرسته از ارد كه ايشان پيوهايشان استنباط مى9شوگودر گفت9و

مقابل،امتناع مى9ورزيدند.
اد انديشى بهح آزد.القـاى روت در استدالالت از مقدمات يقينى استفاده مـى9كـرحضر
ش9هاىاد،از روچه بيشتر مطالب و مباحث در قلب افر و تعميق هرّف حقى به حرسپارمنظور سر

ى مى9باشد.و
تبه شنيدن ادعاىت به يك مرد كه حضر9ديده مى9شو(ع)ات امام صادق9ى از مناظردر بسيار

فتنده9اند و با گـرگو نموا بازد مجددا آن رع بحث،خـوده و قبل از شروف مقابل اكتفا نكـرطر
ف مقابل ازأى طرمينه تغيير رت زدند كه در اين صورى تقاضاى دليل مى9نموار ادعا،از واقر

د.بين مى9رو

(ع)ات امام صادق8ه مناظرشيو
هان وعى مجال اقامه برّدر هنگام بحث و استدالل،به مد(ع)9د9ّامام صادق جعفر بن محم

ده مى9شنيد، خشمگين نمى9شداثبات حجت مى9داد و در اين ميان هر چند سخنان باطل و ناستو
ّدد و در رى،لب به سخن مى9گشـود،بلكه پس از پايان گفتـار وا قطع نمى9كـرعى رّو كالم مد

د.م مى9كرا به حجت خويش ملزى رداخت و وگفتار او به استدالل مى9پر
تحضره9هاى مختلT آن با ديگر انديشان،شيو(ع)9ات امام صادق9سى و تحليل مناظربا برر

ائه ارنه9اى از بحث9هـا،ه با ذكر نموات9شان استنباط شده كه در اين قسمت هـر شـيـودر مناظر
اهد شد.خو

حيد اهتمـاملياى الهى به بيان تـوهمه انبيـا و اود خـدا:جوحيد و اثبات وت به تـو.دعو١
ده وموآن بيان فـرند متعال در قرحيد همان است كـه خـداوس توداشتند.ساده9ترين طريـق در

ق به خالق است.آنجـا كـهع به صانع و از مخـلـواه آثار و از مصنـوثـر از ردن به مؤآن،پى بـر
ÓrÚ¹ ÓJÚnÐ dÓÐÒpÓ�« Ú×Óo^√ ÓËÓ� ÓNÔrÚ√ Ó½]tÔ�ÝÓMÔdN¹rÚ¹¬ ÓðUMÓO UOü« wÓ‚UË ÓO√ wÓ½ÚHÔ�NrÚŠ Ó²]¹ vÓ²Ó³ÓO]sÓ«مايد:مى9فر

√Ó½]tÔŽ ÓKÓ3 vÔqÒý ÓwÚ¡Ìý ÓNbO3«/،اف جهان و درا در اطرد ردى نشانه9هاى خو؛«به زو]٤١/٥٣[فصلت
دد كه او حق است؛آيا كافى نيستاى آنان آشكار گرن جانشان به آنها نشان مى9دهيم تا بردرو

اه است؟!».ت بر همه چيز شاهد و گودگاركه پرور
ا از همينحيد رم طبيعى،توه در علولت اسالمى9به ويژسعه دو99نيز به دليل تو(ع)امام صادق9
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 همان9(ع)حيد در مكتب امام جعفر صادقت به تواين سبك دعـود.بنابردم تعليم نمواه به مرر
ك مى9نمايند.ا درآن است كه اكثريت آن رش تعليم قررو

ش خدا شناسىدم اهميت و ارزدند:اگر مرمود فرحيدى خو9در تعليمات تو(ع)امام صادق9
ا در مى9يافتنـد،ازحيد ردم9«فضيلت تونمى9داشتند.اگر مـرا مى9شناختند،چشم از آثار او بـرر

د،آنقدرچك مى9نمود در نظر آن9ها كوشيدند و دنيا با تمام متاع خوندگى دنيا چشم مى9پواين ز
فت خدا مقابـلـها با يك لحظه معـرنمى9داشتند و تمام نعمت9هـاى دنـيـا راى آن قدمى9بـركه بر

دند كه درگاه به آثار الهى و آيات حق در اين دنيا مى9نگريستند لذتى مـى9بـردند،و هـرنمى9كر
لياى خدا».ضات بهشت؛آن هم با اود نداشت مگر در روجوتبه9اى وهيچ مر

شة وْح وّ كلْ منq آنسّ و جلّه عزّفة اللرْ معّمايند:«إن9در ادامه چنين مى9فر9(ع)امام صادق
فتمعرم9؛ْ سقّ كلْ منTq و شفاءْ ضعّ كلْ منqّةمة و قوْ ظلّ كلْ منqدة و نورْح وّ كلْ منqصاحب

 و نور هـرست و همنشين هر تنهـايـى،حشتى،دو و عال،انيس هـر وّخدا و شناختن او،جـل
٢٩ض است.نه مرانى،و شفاى هر گوى هر ضعT و ناتوت و نيروظلمت و تاريكى،قو

گاهىاه شناخت و آنادقه،از ر9در تعليماتش به مفضل بن عمر در حضور ز(ع)امام صادق9
ى و آثار نفسانـىانات و انسان و علم به تكامـل وجمادات و حيور در نباتـات وّو تفكر و تدب

ر و حكيـمّن مدبا بدوثر و اين نظـم رن مؤان بدوا نمى9تـوجه به اين كه اين همـه آثـار راو،با تو
ا تعليم مى9نمايد.حيد رخالق دانا شناخت،تو

ن ياد:«كيT يكوموند غائب است،فـرجا كه گفت خـداوامام در پاسخ به إبن أبى العـو
لمْ و يعْمع كالمهـمْوريد يـسْل الْ حـبْب منْر أقْ و إليهـمqقه شاهـدْ هو مع خـلْويلك غائبا مـن

هد لهْ مكان يشْب منْر مكان أقْن من و ال يكوqغل به مكانْ و ال يشqه مكانْلو منْ ال يخْهماررْأس
اضـحـةوْاهـيـن البـرْكـمـة و الْمـحْآيـات الْذى بـعـثـه بـالّعالـه و الْ علـيـه أفّه و يـدلبذلـك آثـار

نهه لك؛چگوْضحه أوْ عنْه فسلـرْ أمْ شككت فى شى9ء منْعبادة فإن9ْجاءنا بهـذه ال9(ص)دّمحم
اه است و شاهدق همرق عالم،غائب باشد؟كيست كه با مخلوازند خالق رممكن است خداو

اات و الحان خلق رست كه اصوديكتر اسـت،اودنشان نزگ گرحال آن9هاست و به آن9ها از ر
د اوجوست كه هيچ مكانى خالـى از وا مى9داند،اوار آن9ها رد و پاسخ مى9دهد و اسـرمى9شنو

ديك9تر از جايى نيست، تمام آثار ود او نيست و به جايى نزجونيست و هيچ مكانى شاغل و
گزيد وا بـر آن كس كه محمـد رّست.به حـقت اود او و نماينـده قـدرجوآيات الهى شـاهـد و

ا به اين عبادتستاد و ما رسالت فرشنى به راهين رود،آيات محكمى9به او داد و با برث كرمبعو
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ضيحس تا توديد و شكى نيست.اگر تو باز هم در شكى بپرد،هيچ جاى ترى كرهبرو ستايش ر
٣٠ى بدهم».بيشتر

االت مختلفىتاه و مستدل،به سؤت با پاسخى كوگاهى حضرتاه و مستدل:.پاسخ كو٢
د.در اين قسمت بها قانع و مجاب مى9نموال كننده رسيده مى9شد،سؤات پرل مناظركه در طو

د.ه مى9شوسش و پاسخ9ها اشارنه9هايى از اين پرنمو
لت آشكـار وشن است يا نه؟خير،مـنـزاضح و روالT:آيا فاصله ميان كفـر و ايـمـان و

خشانى ميان كفر و ايمان نيست.در
ندت است از تصديق عظمـت خـداوب:ايمان چيست و كفر كدام است؟ايمـان عـبـار

د وسبحان در آنچه كه از ديدگان پنهان است به مانند تصديق هر آنچه كه مـشـاهـده مـى9شـو
ند مى9باشد.ت از انكار ذات خداوآشكار است و كفر عبار

تى كهاحد است در صـورى به ذات وت از انضمام چـيـزك عبـارك چيست؟شـرج:شر
٣١ى مثل و مانند او نيست.»،چيزqله شى9ءْ«ليس كمث

تاه و مستدل به آن9هـات كوسيده شده كه حضـر9پر(ع)ى نيز از امام صـادق9االت ديگرسؤ
هاى مطالعه بيشتر به بخش پنجم كتـاب شـيـوانند برم مى9توانندگان محتـرپاسخ داده9اند.خـو

اجعه نمايند.،مر(ع)ات انبيا و امام صادق9مناظر
ابر تهاجماى ايستادگى در برضع مناسب برى از مودارخوربر.استدالل عقلى و منطقى:٣

ار مى9طلبد. قبل از هرى و استوهنگ9هاى بيگانه و مقابله با آن9ها،استدالل9هاى عقلى قوفر
گاهى9هـاىدد و نسبت به يافته9هاى يقينى و آم است يافته9هاى مخاطب ارزيابى گـرچيز،الز

كات ادامه يابد.اگرگو در قلمرو مشكوگاهى به دست آيد و بحث و گفت9وى،آك ومشكو
دنا كاهش دهد،به آماده كران آن9ها رد و ميزا آسيب پذير سازكات راند مشكوه كننده بتومناظر

ى دست يافته است.مينه پيروزز
اىار،برات،از استدالل9هاى عقـلـى اسـتـوى از منـاظـرد بسيـارار9در مـو9( ع)امام صـادق

دائه استدالالت خودند.ايشان در ارف مقابل استفاده مى9كـركات طردن مشكوآسيب9پذير كر
ات كه پس از مقدمه چينى، شخص رج داشتند.به اين صورّف مقابل،تدردن طراى قانع كربر

د زيادى به مخاطبارده و حاصل آن چنين است كه امام در موحله شك آورحله انكار به مراز مر
ا شما بر آنچه نديده 9ايد،حكم صادر مى9كنيد؟».مايد:«چرمى9فر

نهدى چگوع بوسد اگر مصنـوجاء مى9پـر9از إبن أبى العـو(ع)9ه9اى كه امام صادق9در مناظـر



١٥٦ (ع)تجلى قرآن در بيان امام صادق سال نوزدهم

٣٢اند پاسخى بدهد.ى نمى9تودى؟ وبو

جدان - ياع،به علت و صانع ـ به حكم ود و مصنوجومندى ممكن الون نيازاين چوبنابر
ده است،حتىم بوّل حكما و متكلمان ـ به حكم اصل تعليل ممكـن يـا حـادث ـ مـسـلبه قو

دجودى ثابت شد، وجودن موع بواف داشتند كه اگر مصنوماترياليست9ها هم به اين اصل اعتر
ديد است.صانع غير قابل تر

ددن خوع بـواف به مصنوادار به اعترا وجاء رانست إبن أبى العولذا امام با اين بيان مى9تـو
د.ا انكار كرجاء،اين معنا راب،إبن أبى العوال و جوليه سؤحله اونمايد كه در مر
ت انكار نداشت،و ازفى قدرن از طرى چوا بر او بست.واه انكار رم رسش دوامام با پر

ده و از ميـدانا اختيار كرت راف كند،ناچار سكـواست صريحا اعتـرف ديگر هم نمى9خـوطر
فت.ن رده بيروه شكست خورمناظر

9(ع)امام صادق9د مقابل ـ سبر و تقسيم ـ :عاى فرّاى مدت8هاى مختل� بر.ايجاد صور٤
اجهد مواگر با مسأله يا مطلبى كه از جنبه9ها و ابعاد مختلT،احكام مـتـعـددى پـيـدا مـى9كـر

ت9هاا به صورد مقابل رعاى فرّد ادلين سخنان خوّمى9شد،پس از شنيدن ادعاى خصم،در او
د.از اينا باطل مى9كـرد و با تجزيه و تحليل دقيـق،آن رو احتماالت مختلT تقسيم مى9نمـو

9سخن به ميان مى9آيد.٣٣ش استدالل سبر و تقسيمان روه به عنوشيو
تا تعدد صانع جهان جائز نـمـى9بـاشـد؟حـضـرال مى9كنند كـه:چـر9سؤ(ع)از امام صـادق9

ا دو تا نباشد،يا هر دو قديم و قويند،يامايد:اين سخن كه مى9گويى خالق و صانع جهان چرمى9فر
ا هر كدامى باشند، چرى مى9باشد.اگر هر دو قوى قوهر دو ضعيفند،و يا يكى ضعيT و ديگر

ى ضعيTى و ديگرد؟و اگر يكى قوهيت و ربوبيت يگانه شوه نمى9كند تا در الوى مبارزبا ديگر
ى و قادر است كه يكى است.ان همان صانع قوّد كه خداى مناست،ثابت مى9شو
تقند،كه در هر صـورد داشته باشد،يا هر دو با هم متفقند و يا متـفـرجـواگر دو خدا و

ن همه خاليقلى چواهم مى9كند،وا فردات آن رجوقات و موجبات فساد نظام عالم و مخلومو
ات مى9باشد،همه اينهـاّرافق مقـدند و اختالف ليل و نهار و شمس و قمر همـه مـوانتظام دار

٣٤د.احد داردن مدير وداللت بر بصير بو

9(ع)ت امام صادق9حضـرعايت ادب:اد با صفات نيـكـو و رار دادن افرد خطاب قـر.مور٥
ام آميز،دبانه و احتـره9هاى مؤاژه9هاى مختلT با استـفـاده از وهايش با گـروگوضمن گفـت9و

ت بـهه با حضراى مناظرنديقى از مصر برار مى9داد.مثال هنگامى9كـه زد خطاب قرا مورآن9ها ر
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ا چنين خطاب مى9كند:يا أخا أهل9مصر؛ اىت او رد،حضرمدينه و بعد از آن به مكه آمده بو
د و امام نيز يكى از اصحابنديق ايمان آورد كه زى با امام اين بوه وادر أهل مصر.نتيجه مناظربر

٣٥د.ايع اسالم به او نموا مأمور تعليم آداب و شرد به نام هشام بن حكم رخو

د ستايىانه،شنيدن كامل ادعا،عـدم خـود هدايتى و دلسـوزخوراين سعه صدر،بـربنابر
ات امام قابل مشاهده است.ام و…در تمامى9مناظرعايت ادب و احترهنگام غلبه،ر

ايت شده كـهاز هشام بـن حـكـم روى:د با استفـاده از كـالم وعاى فـرّدن مـد.باطل كـر٦
ا تقويت مى9كند.گفتم:آن آيه9اى است كه ديدگاه ما رگفت:أبو شاكر ديصانى گفت:در قر

« Ú×ÓJrOÔ�ÓtÏË Ó¼ÔuÓ�ÓtÏË ÓO—_« wÚ÷≈ �« w]LÓ¡U≈ ��« ]cO Í�ËÓ¼ÔuÓ«مايد:كدام آيه؟گفت:آيه9اى كه مى9فر

�«ÚFÓKrOÔ 3.«گاها از آن آ9ر(ع)فتم و امام صادق9ا ندانستم تا به حج رمن پاسخش ر) ٤٣/٨٤ف،خر(الز
گشتى،به او بگو نام توى او بازگاه به سونديقى است! هرد:«اين سخن زموساختم و امام فر

ه چيست؟او مى9گويد: فالن و تـوفه چيست؟ او مى9گويد:فالن.بگو نام تو در بـصـردر كو
مين و هـم درد و هـم در زنه هم در آسمان اله ناميـده مـى9شـودگار ما نيز به ايـن9گـوبگو پـرور

د».دريا.او در همه مكان9ها اله ناميده مى9شو
گاهش ساختم.او گفت:اين پاسـخ ازفتم و آشاكر رد أبوگشتم،نـزهشام مى9گويد:باز

٣٦سيده است.حجاز به اينجا ر

ا بها بسته و او رنه مناقشـه9اى راه هر گوى از كالم خصم،ره9گيره امام با بهـردر اين مناظر
عجز مى9كشاند.

نادقة ايـجـادابر شبهـاتـى كـه ز9در بر(ع)امام صـادق9سشـگـر:فتن در جايگـاه پـرار گـر.قر٧
االتى ساده و بيدار كنـنـده،ح سؤدند،به جاى بحث و استدالل9هاى پيچـيـده،بـا طـرمى9كـر

99(ع)اهيمت ابرات حضره مناظرى است كه در شيوا به عجز مى9كشاند و اين همان چيزمخاطب ر

د مشاهده شد.د با نمروخور9در بر
االتى،د.هر كس ادعاهايى داشت،با سؤال مى9كراد سؤت ابتدا از افرد حضرگاهى خو

ا آماده شنيدن حقيقتد،و آن9ها رگاهشان مى9نمودشان آد و به جهل خوا متقاعد مى9كرآن9ها ر
مان آن9ها آماده شنيـدنسيده و در اين زحله شـك رحله انكار به مـرمى9ساخت؛يعنى :از مـر

فتن آن مى9شدند.حقايق و در نتيجه پذير
ددند تا خود،سؤ ال مى9كـراد بوليت9هايى كه بر عهـده افـرد مسئوت در مورگاهى حضـر

د با إبن أبىخوره عمل نمى9كنند.مثال در برّه أئمند كه طبق كتاب،سنت و سيرجه شواد متوافر
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مت بنى9عباس بر عهده داشت، اينا در حكوت رد و سمت قضاونادقة متكلم بوليلى كه از ز
٣٧د.نه عمل كرگو

اسيدند،سؤ االتـى رش مى9ره به حضورادى كه به قصد مناظرت از افـرد حضرگاهى خو
حلهحله شك و بعد از آن به مرگاهى يافتن،به مـرسيد تا آن9ها كه منكر هستند،بعد از آمى9پر

ته به خدمت حضرد شامى9كه به قصد مناظره مرسند.مانند:مناظر برّف حقآمادگى شنيدن حر
٣٨د.سيده بور

دند.حيدى مى9كرجه عقايد توا متوسيدند،آن9ها راد مى9پراالتى كه از افرامام گاهى با سؤ
د و بعد ازانه مدينه شده بوت روه با حضرنديقى كه از مصر به قصد مناظرقتى زنه وبه طور نمو

دد كرخوراف با امام برفته و در هنگام طوت در مكه است به آنجا ربا خبر شدن از اين كه حضر
تسيد:« نام تو چيست؟». گفت:عبدالملك. آن حضرت از او پرد،حضرو به او سالم كر

دند:«كدام ملك است كه تـوموه.امام فرّعبدالـلد:«كنيه9ات چيست؟». پاسخ داد:أبـوموفر
ت بنده خداى آسمان است يامين و نيز پسربنده آن هستى؟ آيا از پادشاهان آسمان است يا ز

نمان چـواى گفتن نداشت،ساكت شـد.در ايـن زفى بـرن حرنديق چـومين؟»زبنده خـداى ز
االتش پاسـخد تا به سؤدش برواف به نـزا ساكت ديد،به او گفت كه بعـد از طـوت او رحضر

سد واالتى مى9پرت باز از او سؤسيد،حضر9ر(ع)ه به خدمت امام9ى دوبارگويد.بعد از اين كه و
مايد ظن عجز ظاهر وا نفى مى9كند و مى9فر و گمان رّى،ظنگو با ودر ضمن بحث و گفت9و

٣٩ى معين نباشد.آشكار است،مادامى9كه امر

شپس از آن9كه اسـالم گـسـتـرآن و احـاديـث ـ :أى ـ با استـنـاد بـه آيـه قـر قـيـاس و رّد.ر٨
د آمد كه ازجوه9هاى مختلT و به تبع آن افكار و پيچيدگى9هـايـى در اذهـان بـه ويافت،گـرو

د نداشت.لذا به ناچار به غير از كتاب و سنت به داليلجواى آن واه حلى برسيده رص رنصو
دند.اين امرع مى9كـرجوله اجتهـادى رّاع ادى از قبيل استحسان و قياس و انـوسايل ديگـرو و

د.ى شونگذارد قانوارق و اخالقيات شخصى نيز وباعث شد كه ذو
أى و9فعاليت9هايى آغاز شد و مكاتبى كه به ر(ع)از اين رو در عصر امام باقر و امام صادق9

جعيتش يافت.اين جريان9ها با خط مرسعه و گسترگاهى قياس و استحسان تكيه داشتند،تو
عاهاى99ّعهده9دار پاسخ9گويى بـه اد9(ع)استا اهل بيـت،اختالف داشت و در ايـن ر(ع)اهل9بيت9

ا كهگى9هاى مذهب9شان رصيات و ويژى،خصوط فكرآنان شدند و با پاسخ9گويى به اين خطو
دند.ت است،تأييد كركزيت و قدراى مردار
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اج احكام،به نام9هاى قيـاس،اى استخرا بران مكتب او چندين قاعده رحنيفه و پيـروأبو
أى انسان است.دن به ردند كه حقيقت آن9ها عمل كرسله،تعيين نمواستحسان و مصالح مر

ار مى9دادند و آن كسىك احكام قر9مدر9(ص)ت پيامبرّا مانند كتاب خدا و سنآنان اين قاعده9ها ر
٤٠ا،اجتهاد مى9ناميدند.د،مجتهد و كار او راج مى9كرا استخركه احكام ر

ّدا رت قياس و استحسـان ره9اى كه در آن،حضرنه به مناظـران نمودر اين قسمت به عنـو
د.ه مى9شوده9اند،اشاركر

حنيفه نيز با منفتم.إبن أبى ليلى و أبـو9ر(ع)د9ّد جعفر بن محمإبن جميع مى9گويد:به نـز
دى است كه در ديناب داد:او مرد كيست؟» جود:«اين مرمودند.ايشان به ابن أبى ليلى فربو

حنيفهد قياس حكم مى9كند». سپس رو به أبوأى خود:«شايد به رموذ است.امام فربينا و با نفو
د: نخستين كسىمو9فر(ص)ل خدا9سود كـه رايت كرم روّم از جدد: «اى نعمان،پدرمود و فركر

د درأى خوا كه به رند متعال هر كس رد و خداود،ابليس بود قياس كرأى خوا به ركه امر دين ر
ا از طريق قياسا او شيطـان رد؛زيردين قياس نمايد،در روز قيامت با ابليس قريـن مـى9سـاز

ند تعالى عظيم9تر است قتل يـاد خداود:«كدام يك نزمو9فر(ع)ده است».امام صادق9ى كرپيرو
ارد قتل دو شاهد قرند متعال در مورد:«خداوموحنيفه پاسخ داد:قتل نفس.امام فـرنا؟» أبوز

نا،به دو نفـردند:«شاهد در زمود».سپس فـراضى نمى9شـونا جز به چهار شاهـد رداد و در ز
٤١نا دو عمل».ا كه قتل يك عمل است و زشهادت مى9دهد و در قتل نفس بر يك نفر؛چر

أى كاست.آن9ها بر ضد اهلد آن شدند،از شدت تأثير اهل رار9و(ع)د كه اهل بيت9اين نبر
ف شان تمسك مى9جستند كه همانا دين خدااه به شعار معرودند و در اين رأى ايستادگى كرر

د.ل سنجيده نمى9شوبا عقو
ى گلهم مقدارتضى مى9نويسد كه جعد بن درسيد مرل:دن امور معقوس نمو.محسو٩

دمافيانش گفت:من خوليد شد.او به اطرم و پشه توا در شيشه9اى ريخت و سپس كرو الى ر
(ع)ا من سبب خلقت آن9ها شده9ام.اين خـبـر بـه امـام صـادق9ا آفريده9ام؛زيـردات رجواين مـو

ده9اى؟م و چند پشه خلق نمود:«اگر تو خالق آن9ها هستى،بگو بدانم چند كرموسيد.امام فر9ر
نديق اين ز٤٤ن هر يك چقدر است؟».و از آن9ها چه تعداد نر و چه تعداد ماده اسـت؟ و وز

تيب باطل شد.عايش به اين ترّهم از پاسخ دادن به امام عاجز ماند و اد
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ى نتيجه گير
ه عقـايـده9هاى مختلـT كـه دربـاربا گـرو(ع)9ات امام صـادق9سى منـاظـراز تحليـل و بـرر

شآن است و رواه قر9همان ر9(ع)اه امام صادقد كه رد،استنباط مى9شوفته بوت گراسالمى9صور
اهى ميانه است.9ر(ع)ات كالمى9مانند اهل بيت99در مناظر(ع)امام صادق9

دند:ح مى9كرمان عليه اسالم مطردر مقابله با مسائلى كه در آن ز(ع)9 9اين امام صادق9بنابر
د،بلكه سعىه9هاى مختلT اكتفا نكر دشمنى و نيز پاسخ9گويى به احتجاجات گروّد.به ر١

مان9ها و مكان9هاى ديگر،تربيت و تعليم نمايند.ا در مقابله با آن9ها،در زادى رد تعداد افرنمو
ى بگويند كه در9چيز(ع)د او و اهل بيت9ه نمى9داد در مور9به غالت اجاز(ع).امام صادق٢9
د و از آن9هاا لعن و تكفير مى9نمويت مى9ايستاد،آن9ها رّد.در مقابل آن9ها با جدد ندارجوآن9ها و

ى مى9جست.تبر
كل و عمل و عقيده و سلوا از انفصام بين قود راويان خو9اصحاب و ر9(ع).امام صادق٣

اعظش دهيد نه با موتان آموزفتارا با ردم رد كه مرا نصيحت مى9كربر حذر مى9داشت و آن9ها ر
شادات.و ار

د:فته مى9شو9نتيجه گر9(ع)ه امام صادقاين از سيربنابر
اجهه با آنآن و سنت در موع به قرجوت رت اطالع از مشكالت عصر و ضرور.ضرور١

ند.دم حفظ شواه حل9هايى كه در ضمن آن شريعت و نيز مرمشكالت و نيز ايجاد ر
اتافات و شبهات جديد كه در اثر تفـكـراجهه با انحـر.تكيه بر تربيت اسالمـى9و مـو٢

ى مى9دهد.افى غلط روانحر
ات.حله بعد،نقد اين تفكر.سعى در تالش در تربيت مبلغين عليه اين افكار و در مر٣
مانى امكان9پذيرد تنها زارد از تمام مظاهر غلو.اين موات و افكار خو.پااليش نقطه نظر٤

ظيفهليت و وان آن9ها،از علما و انديشمندان،نسبت به مسئوهبره راست كه مسلمانان و به ويژ
ليت نمايند.ند،احساس مسئوعميقى كه در مقابل آينده امت دار

ق مختلـTد خدا از طرجواى اثبات وات و بحث9هايش،بـر9در مناظـر(ع).امام صادق٥9
دا بيدار مى9كرحيدى آن9ها رت9هاى توت كه فطرد.به اين صورت مى9نموحيد دعوا به تواد رافر

د.دگار،استدالل مى9نموو به آيات و نشانه9هاى پرور
س و به دور ازآن با استدالل9هاى ساده عملى و محسـو9نيز همانند قـر9(ع).امام صادق٦

ديك9تريناستا از نزا مى9داشتند و در اين را به تفكر وپيچيدگى9هاى كالمى9و فلسفى،انسان9ها ر
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ه مى9جست.به همين جهتد بهرسيدن به مقصواه رتاه9ترين ردن كواى پيموس،برامور محسو
د.ت9آور و غير قابل مناقشه بوحير(ع)9پاسخ9هاى امام صادق9

حدند و يا باطـرديك9تر كند،مثال مى9زا به ذهن نزاى اين كه مطلب ر9بر(ع).امام صادق٧
اقب منفى آن اعتقاد باطلاف مى9كشاندند و گاهى نيز به آثار و عـوا به اعترال،مخاطب رسؤ

د و اگر اهل عنـاد ودند تا اگر مخاطب قابل هدايت است در قلـب او اثـر گـذاره مى9كـراشار
ادار نمايد.ت وا به سكولجاج است ،او ر

د.لذا احتجاجاتاحدى نام بره وان شيو9به عنو(ع)مين9آن و معصوش قران از رواين مى9توبنابر
دد تا حجت بـرار مى9گرها تكردار گشته و بارآن نمودر قر( ص)9گزيدگان الهى از آدم تا خاتـم9بر

سد.همگان در تمام اعصار به اتمام بر
ش دره و روحدت شـيـود،واتش نگـاه مـى9شـو9در منـاظـر(ع)ن به كالم امـام صـادق9 چـو

هاگوه9ها،در خالل بحث و گفت9وه جستن از ساير شيوسات و بهرد محسوساده9گويى و كاربر
د.ك مى9شواى هدايت انسان9ها دربر

شخصيت،ا درمان عميق9ترين آثار رلياى الهى از دير زت انبيا و اواهى تاريخ،دعوبه گو
9در (ع)ى بر جاى نهاده است.پاسخ99هاى امـام صـادقامع بشرندگى انسان9ها و جـوفتار و زر

ا از استدالل9هاى پيچيده فلسفـى و كـالمـىاى همگان قابل فهم اسـت؛زيـراتش،برمناظـر
دند.9استفاده نمى9كر

دند.ا بيدار مى9كرجدان9هاى خفته آن9ها رجدان مخاطب سخن مى9گفتند و وت با وحضر
ى از غفلت آن9ها مى9شد؛يعنىجب بيـدارمات،موى دانسته9ها و معلـوى كه با يادآوربه طور

ف مقابل بسنده كنند،بلكه در صدد اثر گذاشتن دردن طرد كه به اقناع كرهدف ايشان اين نبو
ند.درده تا هدايت شوادار به انديشيدن و تفكر كرا وى كه آن9ها ردند.به طورقلب مخاطب بو

ف مقابل اگر عنادى نداشت،هدايت مى9شد.د نيز طرارى از موبسيار


