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چكيده
به(ع) ضا الحسن الـرت أبوات حضـرش شناسى مناظـران رواين مقاله تحت عـنـو
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ىصيفى و تحليلى است و با استفاده از منابع تاريخى تفسيرش مقاله تاريخى تورو
فته است.ت گرحديثى و لغت صور

ام اسالم و بياناى حفظ و دوبر(ع) ضات رت است از اين كه حضرنتيجه مقاله عبار
اسطـهب به وق و غرهنگ'هاى شرى فرى كه مسلمين از سـوحقايق دين در عصـر

هدند با تشكيل و حضور در جلسات مناظرفته بوار گرد تهاجم قرجمه كتاب مورتر
هانىه برى و مخاطبين از سه شـيـوبا هر صاحب انديشه اى به مقتـضـاى حـال و

دند.عظه و جدل أحسن استفاده مى كرمو
عظه حسنه و جدلش مود و دو روآن حكمت ناميده مى شوهان در اصطالح قربر

ا.س دانشگاه صدرآن و حديث و مدرم قرشد علوشناس أرهشگر،كار* نويسنده و پژو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
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گى'هايى نيـزات به دست مى آيند از ويـژأحسن كه با مطالعه در البه الى منـاظـر
د.دازگى'ها مى پردار هستند كه در پايان اين مقاله به آن ويژخوربر

ه حكمت،ه،شيوهنگى و اجتماعى،مناظـرضاع فر،او(ع)ضاامام ره ها:اژكليد و
عظه،جدال أحسن.مو

مقدمه
ى بهّ مكـن(ع)ضا سى الرت امام على بـن مـوند حضر خـداوfگزيدههشتمين حجـت بـر

ه نويسـان درى از سيرل بسيار به قو(ع)سى كاظـمند امام موضا فرزالحسن و ملقب بـه رأبو
دهم ذى القعـدهه ق ـ در يـاز١٥٣ در سال ـه) (رقه ق» و به نقل از شيخ صـدو١٤٨سنـه «

سيدند. ـ ه ق ـ به شهادت ر٢٠٣ل مشهور در و به قو١د چشم به جهان گشو
هنگ عامه شيعـه.اما در فـر٢ده اندن روز ياد كرا بدوشيخ مفيد و كلينى مـاه صـفـر ر

ت دانستـهحلت آن حـضـرا روز رفته شده او آخرين روز ماه صـفـر رسخن نوبختـى پـذيـر
٣است.

اخرديك به سه سال از اول انجاميد كه نزت بيست سال به طوان امامت آن حضردور
 ه.ق به عهده داشتند.٢٠٣ تا ٢٠٠ا از سال ن عباسى راليت عهدى مأموامامت ايشان و

د شيعيانا نز امامت ايشان ر (ع)ضات رى علمى و اخالقى حضرترايى و بره روّد أدلجوو
ىأم با قيام'هاى پى در پى علويان و شيعيان كه نيـروت تود.امامت آن حضـرثابت مى كر

ت ازاليت عهدى آن حضرح مسأله ود.از اين رو طراه بودند همرقابل مالحظه اى شده بو
(ع)ضا'ف امام راليت عهدى از طرش ون در مسأله پذيرار مأموديد اصرح گرن مطرى مأموسو

ارقعيتى قـرد. لذا امام در موت مخالفت ايشان بـوت در صـورأم با تهديد قتل آن حضـرتو
ند تا مأموا به كار برد رشش خوه اى نداشت اما امام نهايت كوش آن چارفت كه در پذيرگر

سد.د نرد نظر خوبه اهداف مور
ا با حضور علما تشكيل مى'داد. به مرو جلسات متعددى ر(ع)دن امام ن پس از آورمأمو

فت.اين جلسات بهت مى گران صور و ديگر (ع)ات زيادى ميان امامدر اين جلسات مذاكر
چه تشكيل محافل علمى نشـان ازد.اگرن مسائل اعتقادى و كالمى بـواموطور عمده پيـر

اقد از جمله مـزمينه دنبال مى كـرا در اين زلى اهدافـى رد وستى و تظاهر بـه آن بـوعلم دو
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ا بر آن مى داشت تا در مقابل أهل حديث ايستادگى و آنانله او راهيش با معتزعقلى و همر
ه امامان أهلدم دربارى كه عامه مرب كند و همچنين با كشاندن امام به بحث تصورا منكور

.غافل از اين كه افق و٤دا صاحب علم لدنى مى دانستند از بين ببر داشتند و آنان ر(ع)بيت 
د اهداف الهى مكتباى پيش بر بر(ع)مان ها و مكان هاست و امامى زاسوديدگاه امامت فر

ارب قرق و غـرهنگ شرم فرد هجـوجمه كه مورگاهى امت در عصر تـرتقاى بينـش و آو ار
ات از اسالم و عقايدكت در مناظرش شرفت و با پذيرا پذيراليت عهدى رد مسأله وفته بوگر

اىه انديشى بـرا كه به دنبال چاره عباسيـان رّفى امامت حقد و با معرى نمـوناب آن پاسدار
جهد متودند به خو از مدينه بو(ع) و أهل بيت (ص)ىم نبودم از چشمه سار علودن مردور كر

 لقب دادند. (ص)ّدت عالم آل محمنه اى كه به آن حضرساخت به گو
ا ر (ع)ضات رهنگى اجتماعى عصر حـضـرضاع فراين مقاله به طور اختصار ابـتـدا او

(ع)ضا ت رات حضـراساس مناظـره گشته بـره و مناظرد تعري} شـيـوارده سپس وبيان نمـو

ا كه بر اساسگى'هايى رت به دست مى آيد بيان داشته ويژه آن حضرش'هايى كه از سيررو
د.ش ها به دست مى آيد بيان مى دارآن رو

هنگى و اجتماعىضاع فراو
اج چندانى نداشت.خالد بـن يـزيـدان امويـان روجمه كتب به زبان عـربـى در دورتر

٥جمه كتب شيمى و طب افتاد.د كه به فكر ترنخستين كسى بو

جمهمان داد از كتاب هاى بيگانه ترد كه فرمان بنى عباس منصور نخستين كسى بودر ز
م كتاب هايى بـههاى روفت و از بعضى شهراج گرنق و روجمه رون تران'هاروكنند در دور

ا تشويقجمـه رن نيز ترجمه كنند.مأموا ترمان داد آن كتب رف مسلمين در آمد و او فرتصر
٦ه اى داشت.انى عالقه ويژنانى و ايرجمه كتب يوى به ترد ومى كر

سيقى و طبستاد تا كتاب هاى كمياب فلسفه هندسه موا به قسطنطنيه فرى كسانى رو
ا در فلسفه ريـاضـىصا تحقيقات آنهـا رم خصـوند.در آن عصر كتب قدمـاى روا بيامـوزر

ىانى كه حاونانى سريانى و ايرجمه كتب يو.تر٧جمه و تدريس مى شدس ترتماما در مدار
د يك نتيجه طبيعى داشتد يصان و مانى بون برى چونان و يا مدعى پيامبرعقايد فالسفه يو

گاه ساخته لذا به تحـقـيـق و بـحـثب آاء ملل غير عـرا از افكار و عقـايـد و آرمسلمـيـن ر
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اندن اين كتب مسلمين نسبت به معتقدات اسالم كم اعتقاد و ياداختند.اما بر اثر خومى'پر
ث و قدم كالم خدا و يا بحـثعات مباحث آنان از جملـه حـدوضوخى از موى بربه نحـو

د عقايدارد وح نبوى تعالى و ديگر مباحث كالمى كه تا پيش از اين مطـره صفات باردربار
ديد.مسلمانان گر

ب كالمى تقسيم شدنـد.أهـلمان به دو مشـرتيب جامعه مسلمـيـن در آن زبه اين تـر
ا فعل خدا  مى'دانستند.له كالم خدا رلى مى دانستند. و معتزا قديم و ازحديث كالم خدا ر

 ه.ق مى'باشد٢٤٢تا ١٩٨كل از سال ن تا متومان مأموله از زذ علمى و سياسى معتزنفو
ه برپـاد.و او در قصر خويش مجالـس مـنـاظـرن بوان مأمـواج تعليمـات آنـان در دورو رو

اناجه مى شويم.امـا در دوره نقل مو بيشتر به شيـو (ع)ضات رمان حضرمى'ساخت. تـا ز
فت علت اين كه درد گرى شكل عقلى به خوت بحث'ها با تفضيل بيشتـرامامت آن حضر

سيـلـهد كه آنان بديـن ود آمد ايـن بـوجوى متعـددى بـه وب هاى فكـرمان عباسيـان مـشـرز
حى اهل بيتى منابع علم و معادن وى كمتر كسى به سواك فكراستند با تهيه خورمى'خو

٨ند.دند،بروده بوا مهد علم و دانش كر كه شهر مدينه ر(ص)ىنبو

اتش شناسى مناظررو
ب. و در اصطالح:ش قاعده و سبك و اسلواه و روت است از ره؛ در لغت: عبارشيو

٩مى گزيند.د برد خواد و مقصوسيدن به مراى رطريقه اى است كه هر صاحب انديشه اى بر

دن در حقيقت و ماهيتى با هم بحث و گفتگو كره؛ در لغت: به معناى در امرمناظر
١٠دن است.اب كرال و جودو چيز و سؤ

نى كه به اثبات يا نفى مسأله'اىّاعد معيدر اصطالح:سخن گفتن جمعى است طبق قو
١١ا ثابت كنند .د رى از استدالل،نظر خوه گيرند و با بهردازبپر

١٢ساز است.د مقاصدعلمى و عقيدتى بسيار كاراى پيشبره فنى است كه برمناظر

ه استع مناظرضول:موا بايد در نظر داشت؛مسأله اوه چند مسأله مقدماتى ردر مناظر
كتم:تعداد شرع است.مسأله سوضودن موم:به روز بويه مى گويند.مسأله دوّكه به آن قض

كته يا دو نفر شره و دو گروا اداره است كه حتما بايد يك مدير جلسه ركنندگان در مناظر
عايتم:را نفى مى كند.مسأله چهـاره رّى قضيه و ديگـرّفدار اثبات قضيكنند كه يكى طـر
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فدار نفىه طره سخن مى گويد گـروّفدار قضيه طرقتى گروشكل صحبت است.يعنـى:و
ع استداللضود موه مقابل در رش داده و ساكت باشند و در پايان سخنان گروقضيه بايد گو

١٣كنند و يا بالعكس.

فتـهار گرد استفاده قـرد مختلفى مـورار در مو(ع)ميـنآن و در كالم معصواين فن در قـر
 و(ع)مينى معصود عديده اى از سواراست و با تتبع در آثار و اخبار و كتب تاريخى به مو

د مى نماييم.خور اسالم برfاى تثبيت عقايد صحيحهدان آنان برشاگر
دانت شاگرسد و آن حضر مى ر (ع)ت امام صادقمان حضر به ز(ع)ه ّات أئمج مناظراو
قعيت'هايى كه در نيز به دليل مـو(ع)ضا ت رمان حضردند.در زش داده بـوا پرورى رمتبحر

fت نيز جهت تبيين عقايد صحيـحـهد آمد آن حضرجواليت عهديشان بـه وان أمين و ودور
ه با علماى اديان و سايردند اقدام به مناظراف شده بواسالم كه به داليل مختل} دچار انحر

دند.ق اسالمى نموفر
ى مختل} بيـانه هاى فكرت در مقام گروش هاى آن حضرآنيم تـا رودر اين مقاله بر

 كه (ع)ه أهل بيتّا در بين أئـمه نحل بيان نمائيم.زيـرسور١٢٥ fا در قالب آيـهمى داشت ر
تگى خاصى شهـرنه انسان كامل هستند و هـر يـك بـه ويـژهمه آنان مظهر اسماء و نـمـو

گى حكمتت و هدايت خلق به ويژ در طريق دعو (ع)ضاالحسن الرت امام أبوند.حضردار
ف هستند.عظه حسنه معروو مو

تاحل دعومر
حله تشكيل شده است:تى از سه مرهر دعو

د.ى كه در آن پيش روال}:مسير
سد.ب: هدف كه به آن بر

د.صيتى كه به آن شناخته شوج: خصو
ى كنند و نظـامان از آن پيروشند عملى باشند تا ديگـرخى مى'كوت ها بـراز ميان دعو

آنت ها بعضى بـرند.از ميان دعوا به كار گيـرانين آنان رات و قونه اى باشند تا دستـورنمو
كشند.بعضـى ازح ها مشتاقانه به سويـش پـرى باشند تـا روهدف نيستند كه دينى يا فـكـر

ا بنا نهند.چنينحى رى و رونى مبناى فكراى ايجاد يك پايه قانوت ها معتفدند كه بايد بردعو
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ديده ديـنـىح گـرسالتـى مـطـرآيد به شـكـل رنـى درت قانـوتى پيش از آن كـه بـه صـوردعـو
ى كهد از جمله آيات بى شمارم مطابقت داره دوت با گروش اسالم در دعو. رو١٤مى'باشد

ت است همـانه دعوش و شيوضه شده و بيانگر پايه'هاى اسـاسـى روت عرمينه دعـودر ز
œ«òÚŸÔند آيه شريفه:ت كنندگان بايد پيرو آن باشند و به آن طريق روه اى كه'هاديان و دعوشيو
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مى'باشد.
د؛ه'هاى مهم اين آيه بيان مى شوضيح اجمالى؛شيودر تو

ن آن كه شك و ابهامى باقى بماند.ا نتيجه دهد بدوحكمت:حجتى است كه حق ر
د و آثار پسنديدهقت آورا به رب رم و قلوا نرندگان رس شنوعظه:بيانى است كه نفومو

د.در پى دار
ف مقابل از آنچه بر سر آن با مادن طرف نمـواى منصرفا برجدل:دليلى است كه صر

١٥د.اع مى كند به كار مى رونز

افات اعتقادى با انحر (ع)ضات رد حضرخوره(هاى برشيو
ىافات فكـر در مقابل جريانات و انـحـر (ع)ضات رد حضـرخوربا تأمل در كيفيـت بـر

د:ه كرد اشارخوره بران به دو شيوجامعه آن روز جهان اسالم،مى تو
د غير مستقيم .خورد مستقيم.ب: برخورال}: بر
ف مقابـل بـهات با طر در مناظـر(ع)ضـا ت ررويارويى حضـرد مستقيـم؛خورال1: بـر

ق اسالمى كه هدف از آن غلبهسمى در حضور خليفه با علماى اديان و ساير فرت رصور
مينهت با علماى أهل كتاب در زات آن حضرده است.لذا مناظرفين در جلسه بويكى از طر

مينه بداء و اثبات عصمتد آن جناب با متكلمين در زخور و بر (ص)مت پيامبر اكراثبات نبو
تد.اما صوران داخل اين قسم نموا مى توان صابى رت با عمرد آن حضرخورانبياء و نيز بر
اىاب بـرال و جوت سؤد كه به صورسمى بود تشكيل جلسات غيـر رخورع بـرديگر اين نو

مينـه در ز(ع)ضا ت ره حضرفت مانند:منـاظـرت مى گرشن شدن حقيقت مسألـه صـوررو
١٦ت با علماى عامه.ّت و امق بين عتراثبات فر

افى كه با عقايد انحـر (ع)ضـات ررويارويى و مقابله حضـرمستقيـم ؛د غيـرخورب) بر
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ت پاسخ اصحابفت و آن حضرت مى گر صور(ع)ش يافتگان مكتب أهل بيت سط پرورتو
افى مى دادند.ه عقايد انحرمينه'هاى مختل} دربارا در زر

 (ع)ضات رات حضر» مناظرMethodologyش شناسى «رو
ش،و رو١٧ب ه و سبـك و اسـلـوت است از هـمـان شـيـو»:عبـارmethodش «رو

اه نحل مى باشد؛زيـرسور١٢٥سيم و مصداق عينى آيـه ات تر در مناظـر(ع)ضا ت رحضر
آن كريم در آيات مباهلهآن هستند و قراساس قرآن ناطق و مبين آيات الهى بر قر(ع)أهل بيت'

 در(ع)ضـا ت رد حضرخورش بـر.رو١٨ا تأييد مى نمـايـد ن در علم آنان راسخـوتطهيـر و ر
عظه و جدل قابل تقسيم بندى است.امـاهانى موش هاى برات در قالب يكى از رومناظر

اجات استخرشاد خلق در مناظران در طريق ارا مى تـوت نكاتى رد آن حضرخور برfهاز نحو
قش هاى فوه روضيحى درباردد.در اينجا به مختصر تود ذكر مى گرد كه در جاى خونمو

دازيم:مى'پر

هانى يا حكمتش بر.رو١
 نحل به حكمت تعـبـيـر شـدهfهسور١٢٥هانى و استداللى بـر اسـاس آيـه ش براز رو

نـها اين گوى اصـل آن رهرفته؛ اما جـواست.حكمت در لغت به معانـى زيـادى بـه كـار ر
دم پسا محكم كرى رده:أحكمت الشىء فأستحكم،أى:صار محكما؛چيزتعري} نمو
ا از انجـام.و در اصطالح علمى است كه انـسـان ر١٩ديد؛ يعنى:محكم شـد محكم گـر

٢٠د.شتى'ها باز مى دارز

ا اصلش منع و باز داشتنا حكمت ناميده زيران ردات لگام و دهانه حيواغب در مفرر
٢١اى اصالح است.بر

خنهى است كه در آن سستى و رعى از محكم كاراز نظر عالمه طباطبايى حكمت نو
اقعى كه ابدا قابل بطالن و كذب نيستند استـعـمـالمات عقلى ود و غالبا در معلـواه ندارر

٢٢د.مى'شو

اندسيله آن مى'توك و تشخيص است كه شخص به و حكمت يك حالت و خصيصه در
ا متقن و محكم انجام دهـد و حـالـتد و كار رك و مانع از فساد شـوا دراقعيـت رحق و و
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جى از نتايـج آن'جى بلكه شىء محـكـم خـارحى است نه شىء خـارنفسانى و صـفـت رو
تكـابا از ارجه ايمان و عقل است و شخـص رنه كه عصمت نهايت در.همانگـو٢٣است

د.گناه و اشتباه باز مى دار
كتب آسمانىات برپايه علم به كتاب خدا و در مناظر (ع)ضاعه استدالالت امام رمجمو

 اصالت عقل تحققfهانى كه برپايـهبا تكيه بر علم امامت و در بيشتر مباحث كالمـى ـ بـر
ه ود خويش به مقتضاى مخاطب به همـان شـيـوخوره بر در شيـو(ع)فته است.اما امـام گر

د:ه مى شونه'هايى اشارد.در اينجا به نموه تفكر او استدالل مى كرنحو
هان نظم و استدالالت عقلى؛ال}:بر

ان مانى اطالقنديق نخست در زبان عربى به پيرونام زنديق : با ز(ع)ضا ه امام رمناظر
ان و كتب آسمانى اندن اطالق شد.آنان منكر خدا،پيامبريوّمى شد.سپس اين نام به ماد

(ع)نديقى از امـام .ز٢٤الم مابعد الطبيعة مى باشـنـدت جهان و منكـر عـوّو معتقد به أبـدي

م و مى بينمقتى به جسمم مى نگـرد:«ومو فر (ع)د خداست؟ امامجوسيد چه دليلى بـر وپر
ا از آن دفع وايم.سختى'ها رآن بيافـزى از آن كم كنم يا برض چيزل و عرانم در طـونمى'تو

د و به او معتقدد آن انجام دهم مى فهمم كه اين ساختمان بنا كـنـنـده اى دارى به سـوچيز
دش بادهاها و گرتش و ايجاد شدن ابرا به امر و قدران فلك ره بر اين كه دورم.عالومى'شو

ا مى بينم و لـذاگان و ساير آيات عجيب و متقن الـهـى رشيد و ستـاركت ماه و خـورو حر
٢٥ند».مى'فهمم كه همه اينها تقدير كننده و ايجاد كننده اى دار

ار است كه از دوهان نظم استـواساس برد استدالل امام بـرچنان كه مالحظه مى شـو
.هر پديده منظمـى٢.عالم طبيعت پديده اى منظم است؛١مقدمه تشكيل شده اسـت:

ا دراستدالالت عقلى است زيره مبتنى برم اين مناظراز دواى ناظمى با شعور است.فردار
قى بين اواى اين كه فرمايد:«بر مى فر(ع)ا خدا پنهان است؟ امام سد:چرنديق مى پرادامه ز

اببيند و فكر از اين است كه چشم او رّو خلقش كه قابل رويت هستند باشد و شأن او أجل
دش تا همانجود وى دارّى كه حدا هر چيزد زيرصفى ندار و وّك كنند …حدا درعقل او رو

قتى قابليـتد.وا نيز دارفته پس قابليت زياد شدن ر و مرز پذيـرّن حدد و چوحد امتداد دار
٢٦د …».ا نيز دارا داشته باشد قابليت نقصان رزياد شدن ر

آن؛ب:استدالل عقلى با استناد به آيات قر
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اجبا وان و امامان رقه'هاى مختل} اسالمى اماميه اعتقاد به عصمت پيامبراز ميان فر
ان و چه پس ازچك چه پيش از بعثت پيامبـرگ و كومى دانند عصمت از همه گناهان بزر

 با(ع)ضا ه امام ر حاالت.در مناظـرfآن.بيشتر مسلمانان به بعثت معتقدند اما نـه در هـمـه
مان و مخاطبين؛در ضمنت به مقتضاى زشادى آن حضرضع اره بر موعلى بن جهم عالو

ا نيز بيـاند أهل سنت راقعيت تحري} شده در نـزائه مطالبى مبتنى بر استدالل و سنـد وار
ند:مى'دار

سيد:آياه عصمت أنبيا پرق دربارن و علماى ملل و فـرعلى بن جهم در حضور مأمو
د اينسيد:در مورد:«بله».إبن جهم پرموت فرشما قائل به عصمت انبياء هستيد؟ حضـر

»ËÓ–Óنس:« يوfه و در بار)٢٠/١٢١(طه،» ËÓŽÓBÓœ¬ vÓÂÔ— ÓÐ]tÔ0 ÓGÓuÓÈ آدم:«fهآيات چه مى گوييد در بار

M?	«^Êu≈ –Ú– Ó¼ÓV?Ó7 ÔGÓ{U?³?Î U « …،ه  و دربـار)٢١/٨٧(األنبـيـاfسـ}:« يوËÓ	ÓI?ÓbÚ¼ ÓL?]XÚÐ t?Ë Ó¼Ór?]Ð NÓU?«
Ëò∫ÓðÔBÚHw (ص)ّد محمfه و در بار)٢٤ / ٣٨(ص، þÓs]œ ÓË«ÔœÔ√ Ó½]LÓ0 UÓ²ÓM]åÁUد:« داوfهو در بار  )١٢/٢٤س}،(يو

0½ wÓHÚ�pÓ7 ÓK	« U]tÔ7 Ô³Úb åt¹د:«ويحكموكت تأديبى فر.در اينجا امام بايك حر)٣٣/٣٧اب،(األحز
دت تفسير وأى خوا با را به خدا نسبت نده و كتاب خدا رشتى'ها رس و زيا على؛از خدا بتر

»?« wÚFKÚr	«]Ý«B?ÔÊuÓ0 	« ô]tÔË Ód	Ë Ó7Ó¹ U?ÓFÚKÓrÔð ÓQÚËK?¹ÓtÔ≈ Kمايد:«جل مى فـروّتأويل نكن،خداى عـز
تجل حضروّند عزد آدم.خداو» در مورtÔ0 ÓGÓuÓÈ[f: ËòÓŽÓBÓœ¬ vÓÂÔ— ÓÐ شريفهf.اما آيه]٣/٧ان،[آل عمر
اى بهشتا برها آفريـد و او رمين و جانشين در شهـرى زد بر روان حجت خـوا به عنوآدم ر

مميـن الزمين.و عصمت در زى زاقع شد نه در رود،اين عمل آدم در بهشت ونيافريده بو
ده شد حجت ومين آورسد و آنگاه كه به زان'هاى امر خدا به اتمام بره'ها و ميزاست تا انداز

« ]t?ÓJ« ÚDÓHÓœ¬ vÓÂÓË Ó½ÔŠuÎË UÓ‰¬Ó≈ ÐÚdÓ¼«rOÓË Ó‰¬ÓŽ LÚd?ÓÊ«Ó	Ê]K≈م شد طبق اين آيه:«ديد معصـوخليفه گر

ŽÓKÓ	« v?ÚFÓ	UÓL?sO«٣/٣٣ان،[آل عمـر[»:و آيه ËÓ–ÓM?	« «^Êu≈ –Ú– Ó¼ÓVÓ7 ÔG?Ó{U³Î0 U?ÓEÓs]در اين جا بـهّ» ظـن 
اانا نيستيم آيـا ايـن آيـه ر» نه به معناى بـر او تـوÓsÚ½ ÓIÚb?—ÓŽ ÓKÓOÚt	معناى يقين است نـه گـمـان «

ى'اشيعنى:روزOÓbÓ—ÓŽ ÓKÓOÚt— “ÚOÓªåt «]١٦ / ٨٩[الفجر،» ËÓ√Ó7]≈ U–Ó7 «ÓÐ« UÚ²ÓÁöÔ0 ÓIÓbÓ—ÓŽ ÓKÓOÚt— “ÚOÓtÔنشنيدى «
د قطعا كافر شـدهانايى ندارد كه خدا به او تـوده بونس گمان كرا بر او تنگ كند،و اگر يـور

احتى تصميمىس} از نارد،يوليخا قصد گناه كر» يعنى:زÓIÓbÚ¼ ÓL]XÚÐ tË Ó¼Ór]Ð NÓU	f» ËÓا آيهّد.امبو
تكابا از ارند او رد كه خداوساند.اين بوا به قتل برا مجبور كند او رليخا او رفت كه اگر زگر

� MÓBÚd·ÓŽ ÓMÚtÔ	pÓ	QÓc?Óد،و آيه:«قتل دور كر	« ^¡uÓË Ó	«ÚH?Ó×ÚAÓ¡U «ه به هميـناشار] ٢٤ / ١٢س}،[يو
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سش از آنچه كهت با پرنا».سپس آن حضرء يعنى:قتل و فحشا يعنى:زد،و سومطلب دار
دند و بها بيان كرافى و تحريفات تاريخى رد انحرارى موشنگرد نبى گفته شد با رو داوfهدر بار

ائيلى پاسخ دادند.در پايان على بن جهم كه شخصى ناصبى و دشمن اهل اسرfاين شبهه
٢٧د.د گريست و توبه كر بو(ع)بيت

آن و مثل؛ج:استدالل امام با استناد به قر
ا با سخنى در چيز ديگر شباهت مى دهند تا آنى است كه آن ره چيزى دربارمثل گفتار

 rÓ√ Ó–½ÚXÓ	« U]tÔŽ ÓMÚpÓ	ŽÓHÓKسيد:آيه:« مطلبى پرfه دربار(ع)ضا ت رن از حضرشن كنند.مأموا رور

	ÓNÔr «،اسمعىاك اعنى وّد:«اين آيه از قبيل :ايموت فرمائيد.حضرضيح بفرا تو ر)٩/٤٣(التوبة
ش صحبـتند به ظاهر با پيامبرش كن مى باشد.خداوار گوه ؛ به تو مى گويم ديـويا جار

Ó¾sÚ√ ÓýÚdÓQÚX?Ó	 شريفـه:«fده است.و نظير اين آيه اسـت آيـهلى منظور اصلى امـت بـوده وكر

	ÓOÓ×Ú³ÓDÓs]Ž ÓLÓKÔpÓË Ó	Ó²ÓJÔ½uÓs]7 sÓ	« ÚBÓÝUds¹ «ى عملت باطل شده وك شو اگر مشر]٣٩/٦٥مر،[الز
٢٨د».اهى بوان خواز جمله زيانكار

عظه ؛ش مو.رو٢
؛٢٩اقب'ت است از:النصح و التذكير بالعوعظ»؛ در لغت عبارعظه از ماده «وكلمه مو

داشتن از اعمال ناپسند است.ى بر بازاهى و ياد آورخير خو
غيب بر انجام طاعاتى و ترگارهيزدن به پرش كرت است از: سفارو در اصطالح عبار

٣٠دن و غير آن.ا خوراهر دنيا رهيز از گناهان و فريب ظوو پر

�« Ú×Ó	«ÚLÓu?ÚŽEÓW	U?Ú×JÚLÓWË Ó	ÓÝ v?Ó³qO— ÓÐÒpÓÐ 	œ«ÚŸÔ≈ آن در آيه:«ه'هايى كه قريكى از شيـوÓMÓW?«
انعظه به حسنه مى'تودن مو حسنه است،از مقيد كرfعظهده موه نمو به آن اشار)١٢٥ / ١٦(النحل،

ات ويه و از مشهورّ ظنfـهّه مبتنى بر ادلد.اين شيود دارجـوعظه غير حسنه نيـز ودريافت مو
٣١د.ه خطابه نيز گفته مى شوالت تشكيل شده،و در علم كالم به اين شيومقبو

ى و اصطالحى و در تفسيـر بـهه بر اساس آنچه از تعري} لـغـوضيح اين شـيـودر تو
دندگان تأثير مى گذارس شنواهانه كه بر نفوعظه بيان خير خودست مى آيد اين است كه مو

اس رد،همچنين نفوك آن مى دارتكاب اعمال ناپسند باز داشته و تشويق به ترا از ارو آنان ر
عت يافته و حالت خشـوّقهاى پسنديده تحريض مى كند و در نتيجه دل هـا ربر انجام كار
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ن تالشاه او همچود كه تالش تو در رش مخاطب پى مى بـر. در اين رو٣٢پيدا مى كننـد
ااى نفع و سعادت او سخـن مـى گـويـى و زيـان او رى است كه بـرست نصيـحـت گـردو

نمى'طلبى.
گاهى بخـش واعظ آاى كالم ول آن كه محتوجه است:اوعظ دو نكته شايان تـودر و

ايطاجد شرنده نيز بايد وص بيان نمايد و شنوا با خلوبيدار كننده باشد و ديگر آن كه:كالم ر
٣٣م حسن استماع باشد.الز

حيد بيانى در مسأله تو با سليمان مروز (ع)ضات رات حضرهايى از مناظرازدر اينجا فر
عظه حسنه نيز مى باشد.دد در عين آن كه بر پايه استدالل عقلى بيان شده در قالب مومى گر

،ّن حىا همچـواده ره كسى كه ارسيد:نظر شما دربـارپر(ع) ضا ت رسليمان از حضـر
مينها در اين زسميع،بصيرو قدير اسم و صفت بداند چيست؟ امام ابتدا نظر متكلـمـان ر

مايد:ند از جمله مى فرا بيان مـى داردند.سپس با استدالالت عقلى اشكـاالت آن رموفر
نده يا سميع يا بصيريااسته كه زى باشد؟ خواسته چيزده يعنى چه؟ آيا خواده كرا ارد ر« خو

نه شده است؟» سليماند اين گـواده خود:«آيا با ارموت فرقدير باشد؟» گفت:بله.حضر
ده تا حى،سميع و بصير باشداده كردند:«پس اين كه مى گويى ارموت فرگفت:نه .حضر

ادها با ارده است».سليمان گفت چراده او نبون حيات سميع و بصير به ارد چومعنايى ندار
اساند:«بر متكلم خرمو فر(ع)افيانش خنديدند امام ن و اطرده است،در اينجا مأمودش بوخو

ند از حالتى بهد:«بنا به اعتقاد شما خـداوموفر(ع) ار ندهيد». اماما آزسخت نگيريد و او ر
ان به آنا نمى تـوند رهايى است كه خداوده است و اين جمله از چيزحالت ديگر تغيير كـر

ستانت برد:«آيا تو و دومو فر (ع)د باقى ماند، سپس امامد»،سليمان در جاى خوص} كرو
دم بحث كالمى مى كنيد يا بر اساس آنچه نمى دانيداساس آنچه مى دانيد مى فهميد با مر

ست واده خدا عين علم اود بر اين كه اردند:«چه دليلى دارمو فر(ع)و نمى فهميد …» امام 
اده نمى كند.از جمله آيه:ا ارلى ابدا آن را مى داند وى رد خدا چيزحال آن كه گاه مى شو

»ËÓ	Ó¾sÚý ¾ÚMÓ	 UÓMÓcÚ¼Ó³Ós]Ð 	U]c√ ÍÓËÚŠÓOÚMÓ≈ U	ÓOÚåp دا ببرنه آن رند مى داند چگو؛و خداو]٨٦ / ١٧اء،[األسر
غ شده وا خدا از كار فاراب گفت:زيـرد».سليمان در جواهد كرا نخوگز اين كار رلى هرو

ف شما باشد،پسد است اگر حرد:«اين سخن يهومو فر(ع)دست از كار كشيده … . امام 
عـده اىد:«آيا وموت فر.حضـر] ٦٠ / ٤٠[غافر، ÓJ?Ô år	œ«ÚŽÔ½u√ wÓÝÚ²Ó−VÚمايـد:«نه مى فـرچگو
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]٣٥/١[فاطر،  « wÚBÓKÚo7 Ó¹ UÓAÓ¡UÔå	¹Óeb¹Ô0 د:«مود؟ پس چطور فراهد كرفا نخومى'دهد كه به آن و

غها فار حال از كار]١٣/٣٩عد، [الر« ÚJ²Óå»U	« «u]tÔ7 Ó¹ UÓAÓ¡UÔË Ó¹Ô¦Ú³XÔË ÓŽMÚbÓÁÔ√ ÔÂ^	¹ÓLÚ×ÔKده:«موو نيز فر
٣٤ابى نداشت.شده است».سليمان جو

هانى برپايه علم و استناد به آيات كتاب بر(ع)دد استدالل امام چنان كه مالحظه مى گر
 آنجا كه سليمان در(ع)ا امام د است،زيرنه در آن قابل مشهوعظه گوش موخداست اما رو

اساند:«به عالم خـرمو فـر(ع)افيانش خنديدنـد و امـام ن و اطرب شد و مأمـواب مغلـوجو
ت،چهان آن حضراى پيرود الگويى است بركت خونجانيد» و اين حرا نرسخت نگيريد و او ر

ا بـهب رف مغلـوعايت نماينـد و طـرا رت و ادب رّآن مـرودر مباحث علمى و چـه در غـيـر
شاد و هدايت خلق و ارfه جنبهند،ضمن اين كه امام در ضمن مناظره نگيراء و سخراستهز

ف مقابل.جه غلبه بر طرا در نظر داشته تا وشخص مخاطب ر

ش جدلى؛.رو٣
ا محكـمت است از:جدلت الحبل أجدلة؛ريسمـان و طـنـاب رجدل در لغت عبـار

٣٥تاباندم. 

ب از اين كالم،د عـرده مى نويسد:مقصوا به پيچيدن شديد معنـا كـرسى جدل رطبر
٣٦هم پيچيدن خصم و استداللش مى باشد. در

ى خاص كه بينسش به نحوت است از:بحث و پردر اصطالح متكلمين جدل عبار
ا او رfال مى كند و عقيدهى سؤسته از ديگـرد،به اين طريق كه يكى پيـواقع مى شودو تن و

ا پاسـخال ها رد و او سـؤا مى دارسى مطـلـب وا به بـررد و او رى جويا مـى شـوه امـردربار
دادى تشكيل شوادار به تسليم كند بايد از موا وف راند طرمى'دهد.از اين رو قياسى كه بتو

ات و مسلمات تشكيـل شـدهه قياس جدلى از مشهـورّتيب مـادست به اين ترل اوكه مقبـو
 نحل به دست مى آيد كه جدل اقسامـىfهسور١٢٥ fاى كالم الهى در آيـه. از فحو٣٧است

�U]²¼ wwÓ√ ÓŠÚ		ËÓłÓœUÐ rNا قيد «د.زيردارÓsÔبيانگر اين است كه بعضى از جدال ها أحسن و «
خى حسن و قبيح هستند.بر

ه جدل أحسن نقـل دربار(ع)ل امام صادق از قو (ع) ىايتى كه امام حسن عسكـردر رو
	ËÓłÓœUrNمايد:«ند مى فرا خداوه به طور مطلق نهى نشده زيرمايد:«جدال و مناظرشده مى فر
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Ð	U]²¼ wwÓ√ ÓŠÚ�Ós» و «ËÓð ôÔ−ÓœU	Ô√ «uÓ¼ÚqÓ	« ÚJ²Ó»U≈ Ð ô	U]²¼ wwÓ√ ÓŠÚ�ÓsÔ«و جدال]٢٩/٤٦ت،[العنكبو 
دموام فرا حرند جدال رنه خداوام است و چگوه اى كه نيكو نيست بر شيعيان ما حرو مناظر

ند و خداو« Ú−ÓM?]WÓ≈ 7 ôÓsÚQ ÓÊU?Ó¼ ÔœuÎ√ «ÓËÚ½ ÓBÓ—U?ÓåÈ	 «uÓsÚ¹ Ób?ÚšÔqÓ	U?Ô	ËÓOÓمايد:«در حالى كه مـى فـر
ندخداو]  ٢/١١١ة،[البقر» ðKÚpÓ√ Ó7Ó½UON̂ÔrÚO ÔqÚ¼ ÓðUÔÐ «uÔdÚ¼Ó½UÓJÔrÚ≈ ÊÚQ ÔMÚ²ÔrÚJ ÓœUOsOمايد:«درپاسخ مى فر

سيلهش به ود.آيا جدال به بهترين روفى نموهان معرا به برست ايمان راست و دردانستن ر
٣٨هان نيست».بر

اساس آنچه كه از كتاب و سنت و كتب مفسرين به دست مـى آيـد:جـدل أحـسـنبر
سانـدناهى و نفع رخواه نباشد با خيـرشت گويى همـرگى هاى زير است:بـا دراى ويژدار

فتنادار به پذيرا وف رهان و استدالل باشد و عقل طرد مبتنى بر برامش انجام گيرا و آرمدار
ند باشند و لجاجت نورزّشن شدن حقف مجادله عالقمند به رودو طركند.ديگر آن كه هر

نها اين گوديك شدن به ايشان رند سبحان مسأله نزو اگر مجادله با أهل كتاب است خداو
�U]²¼ wwÓ√ ÓŠÚ	« ÚJ²Ó»U≈ Ð ô	Ô√ «uÓ¼ÚqÓ	ËÓð ôÔ−ÓœUد:«بيان مى دارÓsÔ≈ 	« ô]cs¹Óþ ÓKÓLÔ7 «uMÚNÔrÚË ÓOÔ	uÔ7¬ «uÓM]U

Ð	U]c√ ÍÔ½Úe‰Ó≈ 	ÓOÚMÓË UÓ√Ô½Úe‰Ó≈ 	ÓOÚJÔrÚË Ó≈	ÓNÔMÓË UÓ≈	ÓNÔJÔrÚË ÓŠ«bÏË Ó½Ó×ÚsÔ	 ÓtÔ7 Ô�ÚKLÔÊuÓ  «بخش)٢٩/٤٦ت،(العنكبو 
ت،جاثليـق،وأس الجالـو كه با علماى اديـان ـ ر (ع)ضات رات حضـرعمده اى از مناظـر

ش جدلفته به روت گرى ـ صوران صابى و سليمان مروزد تشتيان» و عمرگ زرهربذ «بزر
دد.ه مى گرهايى از آنها اشاراز.در اينجا به فر٣٩أحسن مى باشد 

گ مسيحيان با جاثليق بزر(ع)ضا ت ره حضرمناظر
نه با كسى بحث كنم كه به كتابى استدالل مى كند كـهن گفت:چگوجاثليق به مأمـو

تم.حضرى احتجاج مى كند كه من به او ايمان ندارم و به گفتار پيامبرل ندارا قبومن آن ر
ى؟»جاثليق گفت:آيام مى پذيراى تو دليل بيـاورد مسيحى اگر از انجيل برد:«اى مرموفر

اهمغم ميل باطـنـى ام خـوگند علـى رد كنم؟به خـدا سـوا انجيل گفـتـه رانم آنچـه رمى تـو
(ع)ضـا ت رى؟… حضره عيسى و كتابش چه عـقـيـده دارسيد:دربـارفت.جاثليق پـرپذيـر

ن نيزوّاريت داده و حوا به آن بشارت عيسى و كتابش و به آنچه امتش ردند:«من به نبوموفر
 و كتابش ايمان نداشته(ص)ت محمدم و به هر عيسى ايى كه به نبوفته اند ايمان دارا پذيرآن ر

 (ع)هيت مـسـيـح الـوّد در ر(ع)م…».امـام ت نداده كـافـرا به او بـشـارد رباشـد و امـت خـو

 ايمان د اشت ايمان(ص)گند ما به عيسايى كه به محمددند:«اى مسيحى! به خدا سوموفر
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ه'اش».انى و كمى نماز و روزادى نداريم جز ضع} و ناتوداريم و نسبت به عيساى شما اير
دمدى،گمان مى'كرا تضعي} كرد رخودى وا فاسد نمود رجاثليق گفت:به خدا علم خو

د:«مگر چه شده است»؟ جاثليق گـفـت:موفـر(ع) تو عالم ترين مسلمانان هستـى.امـام 
هابيد.هميشه روز'ها روزاند و حتى يك شب نخوه نگذرن روزا بدوعيسى حتى يك روز ر

فت وه مى گرب به چه كسى روزاى تقرد:«برمو فر (ع)د.امامنده دار بود و شب ها شب زبو
شت انجيلنواز سـر (ع) اند »؟ جاثليق ساكت شد و پاسخى نداد.سپس امـامنماز مى خو

د»؟ جاثليق پاسخ داد:ما يكضع نمواى شما وا برد :«چه كسى اين انجيل رموسيد و فرپر
د:«شمامو فر(ع)دند.امام اى ما پيدا كرا برا و متى آن رّحنديم سپس يوا گم كرروز انجيل ر

شت انجيل و علماء آن بى اطالع هستى.اگر همان طور باشد كه مى گويـى پـسنواز سر
شت انجيلنودن سر به باز گو كر(ع)د انجيل دچار اختالف شديد»؟ سپس امام ا در مورچر
كت شماا تا به حال نمى دانستم و از برنى شدند.در پايان جاثليق گفت:اين مطالب ركنو

اهى مى دهد آنهاى كه شما مى دانستيد قلبم گوشن شد و مطالب ديگراى من روامروز بر
دم.حق است و از سخنان شما بسيار استفاده كر

ديانگ يهوبا بزر(ع) ضا ت ره حضرمناظر
سيدت پرت از آن حضرأس الجالوقتى رديان وگ يهوت با بزره آن حضرو نيز در مناظر

د:«آيا منكر اين مطلب هستىموت فرا اثبات مى كنى؟ آن حضر ر(ص)ت محمداز كجا نبو
هخشيد و از كوه ساعير بر ما دره طور سينا آمد و از كوات به شما مى گويد:نور از كوكه تور

لى تفسير آنهات گفت:با اين كلمات آشنا هستم وأس الجالوديد؟» رما آشكار گران برفار
ه بهه سينا آمده اشاراهم گفت؛ جمله نور از كوايت خود:«من برمو فر(ع)ا نمى دانم.امام ر

هىه به كوخشيد،اشاره ساعير بر ما در در طور سينا است ،و جمله از كو (ع)سىبعثت مو
ديدان بر ما آشكار گـره فارد،و جمله اى از كـومـوحى فر و (ع)ند به عيسـىاست كه خـداو

ه هاى مكه كه فاصله اش تا مكه يك روز مى باشـد».سـپـسهى است از كوه به كـواشار
 طبق گفتـه او و (ع)مايد:«اشعيا نبـىده مى فر استناد نمـو(ع) به كتاب اشعياى نـبـى(ع)امام

خشد:يكى ازاى آنها مى درمين برار مى بينم كه زات گفته است:دو سوستانت در توردو
دند:«آنها چه كسانىموار بر شتر».سپس فرى سوشى است و آن ديگراز گوار بر درآنان سو

ار استش سوگوازد:«آن كه بر درمو فر (ع)ديان گفت:نمى شناسم.امامگ يهوهستند»؟ بزر
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تاس الجالوا منكر هستى»؟ رات ر.آيا اين مطلب تور (ص)ار محمد و آن شتر سو (ع)عيسى
گفت:نه انكار نمى كنم… .

تشتيانگ زربا هربذ بزر(ع) ه امام مناظر
ت جدل أحسن و به صور (ع)ش امامتشتيان نيز روگ زر با هربذ بزر(ع)ه امام در مناظر

تشت چيست»؟ى زرسيد:«دليل تو به پيامبر از هربذ پر (ع)بر پايه استدالل عقلى است امام
ىلى اخبارا نديده ايم وده است البته ما او رده كه قبل از او كسى نياورهايى آوراو گفت:چيز

ده اند حالل بر ماان حالل نكرا كه ديگـرهايى راز گذشتگان ما در دست است كه او چيـز
ى كهمايد:«مگر نه اين است كه به خاطر اخبارده مى فرد.امام از استدالل او استفاده كركر

دند:«ساير امت هاى گذشتهموى مى كنيد»؟ هربذ گفت:بله.فرسيده،از او پيروبه شما ر
به دستشان(ص)  و محمد  (ع)و عيسى(ع) سى ان و موى مبتنى بر دين پيامبرنيز چنين اند أخبار

سيده است،عذر شما در عدم ايمان به آنان و ايمان به غير آنان به اين امور چـيـسـت»؟ر
٣٩د.هربذ خشكش ز

نشمند عيو در كتاب ارزه)(رق ا شيخ صدوگان اديان ر با بزر (ع)ات امامح مناظرمشرو
(ع)ضا'ت امام رات حضردهاست.هنگامى كه به مناظردهم آوراز ذيل باب دو(ع)ضا أخبار الر

اگى هايـى رعظه» و «جدل» ويـژهانى «حكمت»،«مـوش بـرجه به سه رومى نگريم بـا تـو
ى بـاگارى.ب:همسـازتند از:ال}:انعطاف پـذيـرد كه آنها عـبـاراج نموان استخـرمى'تـو

هنگى.مان. ج:شناخت از مخاطب. د:شناخت از محيـط از جـهـات فـرمقتضيـات ز
شاد خلق.ص. ز:متانت در بيان. ح:ارهـ:بالغ مبين. و:خلو

دازيم:ق مى پرد فوارضيح مون به طور مختصر به تواكنو
ند از اينت هاى عميقى باهم داره گاه تفاوه،دو گرودر مناظرى:ال1: انعطاف پذير

د با أهل كتابخوره براين اساس شيوه'هاى خاصى روبه رو شد بره به شيورو بايد باهر گرو
ه نياز به محيط كشاكشت كند.همچنين گاهى فضاى مناظران بايد تفاوبا متكلمين با ديگر

ا آسايش بخشدح رام و معتدل باشد كه به اند يشه ميدان دهد و رومانى بايد جو آرد و زدار
٤٠امش به تفكر بنشيند.د در آرو خو

قعيت ايجاب مى كند كـه بـهه گاه مودر مناظـرمان :ى با مقتضيـات زگارب:همسـاز
ط اصلى آنمانى به مشخص ساختن خطـود و زتفضيل از عقيده و بينش سخن گفته شـو
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تباطا نيز ارمدارمى وگى با نرد.اين ويـژل شوكوا به آينده موده و مطالب بيشتـر ركفايت كر
نه عملقعيت'ها يك گود،در تمام موجب مى شوه مودن يك شيوا قابل انعطاف بود زيردار

٤١د.فته شواهى در پيش گرد راجهه با خود موقعيت انسان مورجه به مود،بلكه بايد با تونشو

مات،جنبه'هاى مذهبـى،ان معلوفين بايد ميزه طردر مناظرج:شناخت از مخاطب:
ا بداند تا به قدر فهم هـر كـسهاى مخاطبـش رانائى ها و بـاوراجتماعى،قابليت'هـا و تـو

كين و أهل كتاب وآن نيز در لحن و خطاب و استدالل با مشـره قرد.شيوسخن گفته شـو
نا أنا معاشر األنبيا امـرّد شده:«إنار و(ص)امايتى از پيامبر اكرت است.در رومنين متفاومؤ

٤٢لهم».تكلم الناس على قدر عقو

فين بايد از مجلسى كهه طردر مناظرهنگى:د:شناخت از محيط از جهات مختل1 فر
د بحثاهند مورا كه مى خوگاه باشند و مطالبى رحيات مستمعين آند و از روار داردر آن قر

ا در صحتندگان راند شنوى و مسلط باشند كه بتوار دهند،اطالع كافى داشته و آنقدر قوقر
ند.از اين رو تسلطافق و هم عقيده سازد موا باخوآنان رو اصالت مطلبشان اقناع نمايند و

م مى باشد.عات آن الزضوع و آشنايى با موضوبر مو
ه بياناتشان در عينفين در مناظرساندن پيام است.طربالغ به معناى رهـ:بالغ مبين:

ك نيز بايد باشد.در ضمن آن كهشن و قابل فهم و درج حقايق است ساده و رواينكه در او
هيز كنند.اشى نيز پرامساك در كالم نداشته و از زياده گويى و حو

ص سخن نيز بـه دسـتعظه خلوش مـو در رو (ع)ضات ر حضرfهدر سيـرص:و:خلو
دل بر خاسته.از اين رو كسانى كه در امرف از سوزاهى طـرمى'آيد؛يعنى:كمال خير خو

ت كننده باشدى خدا دعواند به سوجه داشته باشند،كسى مى تـودين مبلغ هستند بايد تو
دم نداشته باشد.ه اى جز خير و مصلحت مرص داشته و هيچ انگيزكه در سخنش خلو

دهل آمده،شانزن آياتى كه در آنها ماده قوامواز مطالعه و تفحص پيرز) متانت در بيان :
اتدى كه در مناظـراراى سخن گفتن،به دست مى آيد كه در اينجـا بـه مـوصيت بـرخصو
دن،فصيـح بـيـانف زه مى كنيـم:مـاليـم حـرد،اشار مشاهـده مـى شـو(ع)ضـا ت رحضـر

٤٣دن.هيز از تمسخر كرهيز از دشنام و هتاكى و پردن،متين وبا ادب،پركر

 بـه دسـت(ع)ضـا ت رات حـضـرگى كـه در مـنـاظـرمهـمـتـريـن ويـژشـاد خـلـق:ح:ار
افاتشاد خلق و تبيين حقايق دين و عقايد صحيح از نا صحيح و تصحيح انحرمى'آيد،ار



١٣٣ ٨٧ و ٨٦شمار�  (ع)روش شناسى مناظرات امام رضا 

ت با اهل كتاب،ات كالمى،اعتقادى آن حضرعه ى مناظراعتقادى است،كه ما در مجمو
لياءنات ربوبى است و انبـيـاء اوشاد خلق از شئـوه مشاهده مى كنـيـم،ارمتكلمين و غـيـر

 به اذن خدا،به اين امر قيام مى كنند.(ع)اعظام'
فا مقابلـه و سخن مى گويد صـر(ع)ضا الحسن الـرت أبو تاريخ هنگامى كه از حـضـر

لىا نقل مى نمايد.وا در جريانات مختل} ياد آور شده و آنها رر(ع) ى امام ه'هاى فكرمبارز
تباط ايشان با علماى مسلمان و ازت و ارده علمى آن حضرى و خدمات گستراز تغذيه فكر

ا سخن مى گويد،در حالى كه از خاللد،مختصرسى كه در جامعه به پا مى كرمجالس در
داندنت اسالمى و باز گرّ در داخل ام(ع)ى امام انيم به نقش فكرهمين رويا رويى'ها مى تو

ى انديشه اسالمىهبر دو امام نقش ر(ع)مى آن پى ببريم.در ميان امامان معصوتعادل فكر
 همچنان (ع)ّه،ساير أئم(ع)ضا الحسن الرت أبو و حضر(ع)ا بر عهده داشتند،امام محمد باقرر

لى ميـدانداختنـد،وى داشته اند به امور ديگر نـيـز مـى پـرات فكـركه مناقشـات و مـبـارز
د.ه اين دو امام نبوهنگى ايشان به اندازى،فلسفى،اعتقادى و فره'هاى فكرمبارز

نتيجه
اه'هايى رل و شيـوت،اصوه آن حضر و سير(ع)ضـا ت رات حضربا مالحظه در مناظـر

�« Ú×Ó	«ÚLÓuÚŽEÓW	UÚ×JÚLÓWË Ó	ÓÝ vÓ³qO— ÓÐÒpÓÐ 	f»:œ«ÚŸÔ≈ سيم آيهاج مى نمائيم،كه تراستخرÓMÓWË ÓłÓœU	ÚNÔrÚ

Ð	U]²¼ wwÓ√ ÓŠÚ�?ÓsÔ  «،هق با استفاده از سيرش هايى كه از آيه فـومى باشد.رو) ١٢٥ / ١٦(النحل
عظه و جدلى است.كه در البههانى،موش برديد،سـه روات حاصل گرى در مناظرضور

دند كه مهمترين آنـهـاا بوك دارا به طور مشتـرگى هايـى رات،ويژهاى اين مناظـرازالى فر
ه هاى مختل} به كـارد كه با گروش هاى استداللى بـوت در روى آن حضرانعطاف پذيـر

همان با هر صاحب انديشه اى متناسب حال او مـنـاظـردند.و اين كه به مقتـضـاى زمى'بر
شد ود كه در نهايت به رات بيان عقايد و حقايق دين بودند،و هدف ايشان از مناظرمى'نمو

سطن تول دو قرهدايت مخاطبين و جامعه اسالمى منجر مى شد.جامعـه اى كـه در طـو
ق وا و افكار فـالسـفـه شـرد  آرجمه به سـبـب وروال آنهـا،و يـا در عـصـر تـرّخلفـا و عـم

صت به دست مى آيد،خلوه اخالقى آن حضرد.آنچه از سيرفته بوار گرب،تحت تأثير قرغر
ه كنندگان.د نه غلبه و شكست مناظرشاد مخاطبين بوو ار



١٣٤ (ع)ى قرآن در كالم امام رضا ّتجل سال�بيست و دوم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٤ / ٤٩ار،.بحار األنو١
.٤٨٧ / ٢.الكافى،٢
 .٩٠ /ق الشيعة .فر٣
 .٤٤٢ /ى امامان شيعه«جعفريان» .حيات سياسى فكر٤
 .٤٤١ /ست إبن نديم.فهر٥
.٤٧ / ٢اهيم حسن»،.تاريخ سياسى اسالم«ابر٦
 .٢٦٢ /ب.تاريخ تمدن اسالم و عر٧
.١٥١ / ٢.تاريخ سياسى اسالم،٨
.٢٢٩ / ٣١.دهخدا،٩

.همان.١٠
.١٨٦ /مى» شهاى تبليغ«على كر.رو١١
.٢ /ت آن و عترات در قر.مناظر١٢
 .١٨٧ /شهاى تبليغ.رو١٣
آن«محمد حسينت و تبليغ از ديدگاه قره'هاى دعو. شيو١٤

.٫١٣ ٢٢ /ه» ّفضل الل
.١٩٣ / ١٩- ٢٠؛مفاتيح الغيب،٥٨٤ / ١٢ان،.الميز١٥
ات. باب مناظر/ ٢،(ع)ضا ن أخبار الر.عيو١٦
.٣٣١ /م» ّ. لغت نامه انگليسى«حي١٧
ان، ؛آل عمر٣٣/٣٣اب،؛األحز٣/٦١ان،. آل عمر١٨

٣/٧. 
 .١٩-١ / ٥.صحاح تاج اللغة،١٩
.٤٥ / ٦.مجمع البحرين،٢٠
 .٢٤٨ /دات.المفر٢١
.٥٥٣ / ٢ان،.الميز٢٢

 .١٦٣ / ٢-١آن،جس قر.قامو٢٣
.٤٠ / ١ى»،.يكصد و پنجاه صحابى«عالمه عسگر٢٤
 .٢٦٧ / ١،(ع)ضا ن أخبار الر.عيو٢٥
.همان.٢٦
 .٤١٨ /.همان ٢٧
.١٥ / ١.همان،٢٨
 .١١٨١ / ٣ب،.لسان العر٢٩
 .٢٩٢ / ٤.مجمع البحرين،٣٠
 .٢٣٣ / ٢-١ى،.منطق صور٣١
 .٦٠٥ / ٥؛مجمع البيان،٤٤ / ٦.التبيان،٣٢
 .٢٦٧ /ى «فلسفى» .سخن و سخنور٣٣
 .٣٨٢ / ١،(ع)ضا ن أخبار الر.عيو٣٤
.١٦٥٣ / ٤.صحاح تاج اللغة،٣٥
 .٤٩٩ / ٨.مجمع البيان،٣٦
 .١٣٥ /ى»  «شهيد مطهر٢م اسالمى.آشنايى با علو٣٧
.٤٦٣ / ٣هان،.تفسير البر٣٨
 .١٢ باب/ ١،(ع)ضان أخبار الر.عيو٣٩
 .٤٤ /ت و تبليغ ه'هاى دعو.شيو٤٠
.همان .٤١
.٢٧ / ٢.الكافى،٤٢
ة ،)؛(الـبـقـر٤/٦٣)؛(النـسـاء،٤٤-٣٠/٤٣.(طـه،٤٣

).١١ /  ٤٩ات،)؛(الحجر١٧/٢٣اء،)؛ (اإلسر٢/٨٣
.٢٨٦ /.امامان شيعه و جنبش هاى مكتبى ٤٤


