نسیبه علمایی*
چکیده
مناظــره یکــی از شــاخصترین اســلوبهای خردمندانــه قرآنــی در مــورد اثبــات یگانگــی خــدا
و صــدق انبیــاء بوده(البقــرة )258 /2،و همچنیــن کیفیــت شــیوه مناظــره صحیــح در قــرآن
اشــاره گردیــده اســت .مناظــره گفتمانــی بــرای ایجــاد فهــم مشــترک و درک متقابــل تــوأم بــا
اثــر بخشــی دو جانبــه اســت .از ایــن رو ّ
أئمــه أطهــار(ع) بــه و یــژه امــام جــواد(ع) آن را بــه عنــوان
شهــای آموزشــی و تبییــن معــارف دینــی در مواجهــه بــا اندیشــههای مخالفــان
یکــی از رو 
اســام و تشــیع در موضوعــات پرچالــش علمــی درخــور دقــت و تأمــل بســیار میدانســتند.
ایــن مقالــه ابتــدا ســبک مناظــره را در قــرآن کر یــم بررســی نمــوده و ســپس بــه اصــول حاکــم بــر
رونــد مناظــرات امــام جــواد(ع) پرداختــه اســت .خردســالی آن حضــرت هنــگام عهــده داری
منصــب الهــی امامــت ،پدیــدهای بــی ســابقه بــود و پیامدهــا و واکنشهایــی حتــی در میــان
شــیعیان در پــی داشــت کــه علــت اصلــی پیدایــش مناظــرات در آن عصــر را میتــوان همیــن
دلیــل برشــمرد.
* مدرس آموزشکده فنی و حرفهای سما ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اصفهان ،خوراسگان ،ایران.

مناظــرات حضــرت تفــوق و برتــری علمــی او را بــر اندیشــمندان أهــل ســنت و حقانیــت مقــام
امامــت ایشــان را در عصــر خو یــش بــه اثبــات رســانده اســت .مناظــرات امــام(ع) جنبــه ارشــادی
و هدایتــی داشــته و روش حضــرت بــر پایــه اســتدال ل عقلــی ،عالمانــه ،رعایــت انصــاف و
مالیمــت و احتــرام بــه مخاطــب بــوده و هماننــد امامــان پیــش از خــود مصــداق عینــی جــدال
أحســن بودنــد.
کلید واژهها :قرآن ،امام جواد(ع) ،مناظرات ،یحیی بن أ کثم ،رسواسازی أحادیث جعلی.

در آمد
مناظــره در لغــت :بــه معنــای در امــری بــا هــم بحــث و گفتوگــو کــردن در حقیقــت و
1
ماهیــت دو چیــز و ســؤال و جــواب کــردن اســت.
و در اصطــاح :ســخن گفتــن جمعــی اســت طبــق قواعــد معینــی کــه بــه اثبــات یــا نفــی
2
مســألهای بپردازنــد و بــا بهــره گیــری از اســتدال ل نظــر خــود را ثابــت کننــد.
مناظــره فنــی کارســاز در جهــت پیشــبرد مقاصــد علمــی و عقیدتــی و نیــز نوعــی گفتوگــوی
علمــی بــا هــدف شــناخت آراء و انظــار دیگران اســت.
مناظــرات ّ
أئمــه معصومیــن(ع) یکــی از مهمتریــن منابــع بــرای درک بهتــر عقایــد شــیعه اســت.
اهمیــت مناظــره بــه گون ـهای اســت کــه آیــات متعــددی بــه توضیــح و تبییــن ایــن فرهنــگ
در میــان مســلمانان اختصــاص داشــته و آنــان را از جــدل و بحثهــای بــی ثمــر منــع کــرده
اســت(العنکبوت46/29 ،؛ النحــل .)125/16،انگیــزه اصلــی مناظــره در اســام ایجــاد فهــم مشــترک و
درک متقابــل تــوأم بــا اثــر بخشــی دو جانبــه و تبــادل دادههــای علمی ،رفع تضادهــا و ایجاد توافق
ّ
و کمــک بــه حــل مســائل و اختالفــات علمــی در بیــن ادیــان و فرقههــای مختلــف بــا عقایــد و
آراء متفــاوت اســت .مناظــره بــا روش صحیــح ســودمند و بــا شــیوه نادرســت و نامناســب آن
نتیجــۀ عکــس میدهــد .کیفیــت مناظــرات امــام جــواد األ ّئمــه(ع) بــا عقایــد مخالــف از جهــات
متعــددی بــرای پیــروان ایشــان درس آمــوز و الهــام بخــش اســت .از جملــه آن برخــورد منطقــی و
اســتفاده از منابــع مــورد توافــق دو طــرف اســت.
مناظــرات امــام جــواد بــا مذاهــب دیگــر بــه گونـهای بــود کــه احساســات مذهبــی را جریــح دار
نمیفرمــود و ایشــان همــواره جانــب اتحــاد و یکپارچگــی بیــن شــیعه و ســنی را در نظــر داشــتند.
ایــن نوشــتار مختصــر بــر آن اســت بــا ارائه گوشـههایی از مناظــرات آن امام همام ،خوشـهای
سال بیست و سوم
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از خرمــن علــم و فضــل و کمــال عقــل و برخــورد خردمندانــه در رعایــت انصــاف و ادب و احتــرام
از آن وجــود گرامــی برگیرد.
مناظره یا جدال احسن
یکــی از مهمتر یــن بخشهــای کتابهــای منطقــی ،مبحــث صناعــات خمــس اســت؛
صناعــات ماننــد برهــان ،جــدل  ،خطابــه ،شــعر و مغالطــه؛ منطقیــان بــه هنــگام بحــث از
3
صناعــت جــدل در بــاره آداب مناظــره مباحثــی را ارائــه میدهــد.
توگــوی علمــی بــا هــدف شــناخت آراء و انظــار دیگــری اســت .در ایــن
مناظــره نوعــی گف 
توگوهــای ســامان یافتــه و هدفمنــد ،هــر طــرف میکوشــد تــا براســاس روش پرســش و
گف 
پاســخ ،افــکار دیگــری را شناســایی و بــا نقــد آن ،درســتی و نادرســتی فکــر و نظــری را ارائــه دهــد
و موجبــات تغییــر و تبدیــل نگــرش و بینــش طــرف مقابــل و یــا شــنوندگان را فراهــم آورد .ایــن
شــیوه بــه آدمــی کمــک میکنــد تــا درک درســت و متقابلــی از آراء و انظــار دیگــران داشــته باشــد
توگــو ،نظریههــای خــود و دیگــری را در تــرازوی نقــد مســتقیم
و در یــک جلســه صر یــح ،بــا گف 
بگــذارد و نقــاط مثبــت و منفــی آن را بــه دســت آورد .البتــه گفتوگوهــا و مناظرههــا میتوانــد
بــه اشــکال گونا گــون و روشهــای مختلــف انجــام گیــرد .بــه ایــن معنــا کــه گاه گفتوگــو هــا بــه
یشــود کــه هــدف از آن تنهــا چیرگــی بــه طــرف دیگــر گفتوگــو اســت.
شــکل جدلــی انجــام م 
نــوع دیگــر گفتوگــو ،بازشناســی نقــاط ضعــف و بطــان فکــر و نظــر طــرف مقابــل اســت.
درایــن جــا ،هــدف تنهــا چیرگــی بــه هــر شــکلی بــر طــرف دیگــر گفتوگــو نیســت ،بلکــه هــدف
آن اســت کــه امــوری کــه بــر مخاطــب پوشــیده مانــده ،آشــکار شــود و خــود وی بــه نادرســتی
و بطــان فکــر و نظــرش برســد .ایــن گفتوگــو و جــدل از آن جایــی کــه بــه هــدف درســت و
مطلو بــی انجــام میگیــرد بایســته نیســت بــا ابزارهــای نادرســتی انجــام پذیــرد .بــه ایــن معنــا کــه
گفــت وگــو بایــد بــا دالیــل روشــن ،مــدارک درســت و حــق و شــواهدی مقبــول بــه هــدف راهنمایی
توگوهــا کــه از آن در قــرآن بــه جــدال أحســن یــاد شــده،
دیگــران انجــام پذیــرد .ایــن نــوع گف 
یشــود کــه مخاطــب بــا باورهــای خــود بــه نقــص و بطــان و نادرســتی
بــه ایــن گونــه انجــام م 
اندیشــه برســد .در ایــن گفتوگــو هرچنــد کــه هــدف ،نوعــی غلبــه بــر طــرف مقابــل اســت ،ولــی
هــدف و قصــد اصلــی از گفتوگــو آن اســت تــا شــخص مخاطــب از رأی و نظــرش منصــرف
شــود و خــود بــه نادرســتی آن پــی ببــرد .از ایــن رو ،هــم از نظــر ابــزاری و هــم از نظــر محتوایــی و هــم
شیوۀمناظرات امام جواد
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در شــیوه بیــان اصــول انســانی ،حقیقــت خواهــی و عدالــت جویــی مــورد توجــه قــرار میگیــرد.
بنابرایــن طرفیــن مناظر ههــای منطقــی ،حکیمانــه و بــه هــدف دســت یابــی بــه یکــی از
اهــداف تفاهمــی ،ارتباطــی و انتقــال دانشهــا ،در برابــر هــم قــرار میگیرنــد و بــه تبییــن و تحلیــل
افــکار و آرای یــک دیگــر میپردازنــد و در نهایــت بــه توصیههــا و نتایــج گفــت وگــو پــای بنــد
یشــوند و براســاس آن ،حرکــت خو یــش را ادامــه میدهنــد .ایــن مطلــب را میتــوان از آیــه 25
م 
ســوره نحــل بــه دســت آورد.
َ
ّ
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َ
َ
َ
َو ِاحـ ٌـد َون ْحـ ُـن لـ ُـه ُم ْس ـ ِل ُمون>(العنکبوت )46/29،ایــن آیــه تبییــن میکنــد کــه چنیــن جــدال احســن و

خردمندان ـهای بــا برخــی از انســانها و گروههــا امــکان پذیــر نیســت.
توگــوی نیــک و خردمندانــه
از جملــه کســانی کــه نمیتــوان بــا آنــان بــه مناظــره و گف 
پرداخــت انســانهای ظالمــی هســتند کــه از جــاده حــق و حقیقــت بیــرون رفتــه و بــی منطــق
نســبت بــه هــر چیــزی ســتیز میکننــد ،ز یــرا ایــن افــراد پیــش از گفتوگــو و مناظــره ،خــود را در
موضعــی قــرار میدهنــد کــه بــه نتایــج و توصیههــای پایانــی مناظــره پــای بنــد نیســتند .از ایــن
رو ممکــن اســت حتــی در روش گفتوگــو نیــز بــه ســبب همــان خصلــت ســتمگرانه و خــروج از
جــاده حــق و عدالــت ،بــه بیراهــه رونــد و بــا ســخنان یــاوه و بیهــوده و روشهــای باطــل و شــواهد
ً
ّ
و ادلــه نادرســت و دروغیــن بــه بحــث و گفتوگــو بپردازنــد .ایــن دســته از مــردم ،اصــوال تمایلــی
بــه شــناخت حــق از باطــل و ســره از ناســره ندارنــد و گفتوگــو بــا آنــان جــز بیهودگــی و فرصــت
ســوزی چیــزی بــه دنبــال نخواهــد داشــت .از ایــن رو خداونــد مؤمنــان را از گفتوگــو بــا چنیــن
انســانهایی کــه ظالمانــه و حــق ســتیزانه بــه غوغــا ســاالری و هیاهوســاالری رو میآورنــد ،نهــی
کــرده اســت.
توگــو هــا و جدالهــا ،مناظرههــای باطلــی اســت کــه هدفــی
از نظــر قــرآن ایــن گونــه گف 
َ
ّ
َ
ْ
جــز تمســخر اهــل حــق بــا بهــره گیــری از روشهــای باطــل و ســتمگرانه پــی نمیگیــرد< :كذ َبــت

َُ ْ
ََْ ُ ْ َ ْ ُ ُ
ْ ُ
َْ َ
اب مـ ْـن َب ْعدهـ ْـم َو َه َّمـ ْـت ُك ُّل ُأ َّمــة ب َر ُســوله ْم ل َي ْأ ُخـ ُـذ ُ
وه َو َجادلــوا ِبال َب ِاطـ ِـل ِل ُيد ِحضــوا
ـ
ن
ِ ِ
ٍ ِ ِِ ِ
ـوح َوال ْحــز ُ ِ
قبلهــم قـَـوم َ ٍ
َ ُ َ ُ َّ
ْ ّ َ َْ
َ
َ
َ
َ
َْ
ُ
َ
َ
َ
ُْ ُ
َ
َ
ُ
ــادل ال ِذيــن كف ُــروا ِبالب ِاطـ ِـل ِليد ِحضــوا ِبـ ِـه
ِب ِــه ال َحــق فأخذته ْــم فك ْي
اب>(غافــر)5/40،؛ <ويج ِ
ــف كان ِعق ِ
ْ َّ َّ َ ُ
ُْ
ال َحــق َواتخــذوا َآيا ِتــي َو َمــا أنـ ِـذ ُروا ُه ُز ًوا>(الکهــف .)56 /18،چنیــن کســانی تنهــا بــه هــدف نابــودی

توگــو میپردازنــد و هیــچ هــدف انســانی ،عادالنــه و حــق خواهانــهای را دنبــال
حــق بــه گف 
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نمیکننــد .از ایــن رو تمســخر طــرف دیگــر گفتوگــو بــرای آنــان امــری طبیعــی و عــادی اســت
و در گفتوگوهــا پــای بنــد هیــچ یــک از اصــول اخالقــی نیســتند .بــه هــر حــال از نظــر قــرآن
توگو یــی تنهــا زمانــی گفتوگویــی پســندیده و مجــاز اســت کــه بــا هــدف
هــر مناظــره و گف 
روشــنگری و در چارچــوب اصــول مشــترک عقالنــی و عقالیــی بــا بهــره گیــری از عناصــر تحلیــل
و تبییــن و بــه قصــد پذیــرش توصیههــای نهایــی آن انجــام پذیــرد.
آداب و شرایط جدال احسن یا مناظره در قرآن کریم
از آن چــه بیــان شــد گوش ـههایی از آداب و شــرایط جــدال نیــز معلــوم گردیــد ،ولــی از آن
جایــی کــه تبییــن شــرایط و آداب مجادلــه میتوانــد در رســیدن بــه هــدف مناظــره کمــک
بســیاری کنــد ،مهمتر یــن شــرایط و آداب مناظــره و گفتوگــو را از زبــان قــرآن در ایــن جــا مطــرح
یشــود؛
م 
 -1حقیقت جویی:
از مهمتر یــن شــرایط کــه میتوانــد مناظــره را بــه مناظــرهای پســندیده و مطلــوب تبدیــل کنــد،
حقیقت جویی اســت.
 -2عالمانه بودن:
الزم اســت مناظرههــا عالمانــه و برپایــه دانــش شــکل گیــرد و دوطــرف گفتوگــو نســبت بــه
موضــوع ،از علــم و آ گاهــی الزم و کافــی برخــوردار باشــند؛ خداونــد در آیاتــی چنــد از جملــه؛
ســورۀ اعــراف آیــۀ  71و ســورۀ حـ ّـج آیــۀ  3و  8و ســورۀ لقمــان آیــۀ  20و ســورۀ غافــر آیــۀ  35و ، 56
تنهــا مناظــره و جدالــی را مجــاز و روا میدانــد کــه براســاس دانــش و برهــان باشــد.
از نظــر قــرآن هرگونــه مجادلــه و مناظــره جاهالنــه و بــه دور از علــم و دانــش ،میتوانــد آثــار
مخــرب و زیانبــاری را بــه جــا گــذارد و مســیر گفــت و گــو را بــه ســوی کفــر و شــرک و گمراهــی
بکشــاند؛ ز یــرا بیــان مطالــب بــه دور از علــم و دانــش ،تنهــا موجبــات گمراهــی مــردم میشــود
و هیــچ ثمــرهای بــرای مناظــره کننــدگان بــه دنبــال نخواهــد داشــت .البتــه دشــمنان اســام و
حقیقــت از آن جایــی کــه در فکــر گمراهــی مــردم هســتند از ایــن روش بســیار بهــره میبرنــد و
ُ
میکوشــند تــا بــا بیــان مطالبــی بــه دور از علــم و دانــش ،مــردم را بــه شــبهه افکننــد و راه حــق را
بــر آنــان بپوشــانند( .غافــر 56 - 35 /40،؛ لقمــان.)21 - 20 /31،
شیوۀمناظرات امام جواد
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 -3منطق گرایی:
توگــو هــا همچنــان کــه
از دیگــر شــرایط گفتوگــو و مناظــره پســندیده آن اســت کــه گف 
از نظــر محتــوا بایــد بــر پایــه دانــش و علــم باشــد ،از نظــر روشــی نیــز بــر پایــه منطــق و اســتدال ل و
برهــان باشــد.
شــیوه مناظــره پیامبــران و ّ
أئمــه أطهــار(ع) بــا مخالفــان و منکــران حقائــق بــر ایــن اصــول اســتوار
بــوده ،ماننــد :حضــرت ابراهیــم(ع) کــه بــا برهــان روشــن و قاطــع در برابــر بــت پرســتان میگویــد
کــه آن گاه کــه آنهــا را میخوانیــد ســخن شــما را میشــنوند؟ آیــا میتواننــد بــه شــما ســود و
َ َ
ْ َ َ َ
َ ُ َ َ ُ َ ُ َ َ َ َ َ ُّ
َ
َ ُْ َ
<واتــل َعل ْي ِهـ ْـم ن َبــأ ِإ ْب َر ِاهيـ َـم* ِإذ قــال ِل ِبيـ ِـه َوق ْو ِمـ ِـه َمــا ت ْع ُبدون*قالــوا ن ْع ُبــد أ ْصن ًامــا فنظــل
زیانــی برســانند.
ْ
َ
َ َ
َ
َ
ُ
ْ
َ
ْ
َ
ُ
ل َهــا َع ِاك ِفيـ َـن* قــال هــل َي ْسـ َـم ُعونك ْم ِإذ تدعون>(الشــعراء .)72 -69 /26،منطــق ابراهیــم(ع) ایــن اســت:
موجــودی فاقــد توانایــی بــر ســود و ز یــان ،شایســتگی خضــوع انســان را نــدارد.
از نظــر قــرآن ،کســانی کــه بــر پایــه علــم و دانــش به مناظــره میپردازند ،همــواره از روش منطقی
بهــره منــد میشــوند ،ز یــرا هــدف آنــان بیــان حقایــق اســت و میکوشــند تــا از روشــی ســود برنــد
ْ
ْ
َ ْ ْ
َ ْ َ
ُْ َ َ
يل َر ّ ِبك ِبال ِحك َم ِة َوال َم ْو ِعظ ِة ال َح َســن ِة َو َج ِادل ُه ْم
که حقیقت را به ســادگی آشــکار ســازد< .ادع ِإلى سـ ِـب ِ
َ
َّ
َ َّ
َ َ ْ
َ َ
َّ َ
ِبال ِتــي ِهـ َـي أ ْح َسـ ُـن ِإن َر ّبـ َـك ُهـ َـو أ ْعلـ ُـم ِب َمـ ْـن ضــل َعـ ْـن َسـ ِـبي ِل ِه َو ُهـ َـو أ ْعلـ ُـم ِبال ُم ْه َت ِد َين>(النحــل )125 /16،و آیــۀ:
َ
َّ َّ
ََ ُ َ ُ َ ْ َ ْ َ
ـاب ِإل ِبال ِتي ِه َي أ ْح َسـ ُـن(>....العنکبوت.)46 /29،
ـ
ت
<ول تج ِادلــوا أهــل ال ِك ِ
 -4نرمی و مدارا:
اظهــار رفــق و نرمــی و مــدارا بــه هنــگام جــدال بــا مخالفــان ،از ســفارشهای خــدا در آیاتــی
از جملــه آیــه  125ســورۀ نحــل و  67و  68ســورۀ حــج و  46ســورۀ عنکبــوت اســت؛ زیــرا مــدارا
کــردن بــا مخالفــان میتوانــد همدلــی آنــان را برانگیــزد.
 -5مراعات احترام و تکریم:
ً
اصــوال یکــی از مهمتر یــن عوامــل جــذب و جلــب اشــخاص آن اســت کــه بــه دیگــران احتــرام
نهنــد و آنــان را تکر یــم کننــد .در مقابــل ،هرگونــه بــی احترامــی و تمســخر میتوانــد واکنــش منفــی
را بــه دنبــال داشــته باشــد و اجــازه نزدیکــی و همفکــری و همدلــی را ندهــد .بنابرایــن در هــر
توگو یــی بایــد مراعــات شــخص را کــرد و از تمســخر وی اجتنــاب کــرد.
گف 
البتــه شــیوه دشــمنان دیــن و حقیقــت ایــن گونــه اســت کــه بــا تخریــب شــخص میکوشــند
او را منفعــل ســاخته و در بحــث و مناظــره بــر او غلبــه کننــد .چنیــن شــیوهای همــان جــدال
ْ َّ َّ َ ُ
ُ َّ َ َ َ
ْ
ْ ُ
باطــل و مذمــوم از نظــر قــرآن اســتَ :
<و ُي َجـ ِـادل ال ِذيــن كفـ ُـروا ِبال َب ِاطـ ِـل ِل ُيد ِحضــوا ِبـ ِـه ال َحــق َواتخــذوا
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ُْ

َآيا ِتــي َو َمــا أنـ ِـذ ُروا ُه ُز ًوا>(الکهــف.)56 /18،
 -6بصیرت بخشی:
هــدف از مناظــره بایــد ایجــاد فضایــی بــرای درک درســت حقایــق باشــد .بــر ایــن اســاس
روشــنگری و بصیــرت بخشــی بایــد بــه عنــوان هــدف مناظــره موردتوجــه قــرار گیــرد؛ زیــرا از نظــر
قــرآن هرگونــه مناظــرهای کــه بــه دور از رســیدن بــه ایــن هــدف باشــد ،مناظــرهای بیهــوده ،لغــو و
نارواســت و مؤمــن مجــاز بــه ورود بــه ایــن گونــه مناظرههــا نیســت.
 -7تقلید ستیزی و مبارزه با تعصبات:
در شــرایط مجادلــه و گف ـت و گــو ،تقلیدســتیزی و مبــارزه بــا تعصبــات بــی جــا بایــد در
دســتور کار قــرار گیــرد؛ ز یــرا بســیاری از امتهــا و ملتهــا بــه ســبب تقلیــد بــی جــا و تعصبــات
قبیل ـهای و خویشــاوندی و جناحــی بــه ســوی فکــر و نظــر کشــیده میشــوند و آن را حفــظ
میکننــد .از ایــن رو ،یکــی از شــرایط مناظــره نیــک و پســندیده آن اســت کــه بــه دور از تقلیــد و
َ َ َّ
َ ْ ُ َ ُ
َ َ
َ ْ ْ ََ ُ ً ََ َ
ـاب ُم ِنيـ ٍـر * َو ِإذا ِقیــل
ـ
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ـ
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ـ
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ـ
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ـ
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ـاس
ـ
الن
جنــاح بنــدی باشــد< .و ِمــن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ ِ
ِ
ٍ

َ َ َ َ َ ْ َ َّ
َ
َُ ُ َّ ُ ْ َ َ َ َ ُ َ ُ ْ ْ َ َّ
َْ َ
ـیط ُان ْید ُع ُ
الشـ َ
ـى َعــذ ِاب
وهـ ْـم ِإلـ َ 
اهَّلل قالــوا َبــل نت ِبـ ُـع َمــا َو َجدنــا َعلیـ ِـه َءاب َاءنــا أ و لــو کان
لهــم ات ِبعــوا مــا أنــزل
َّ
السـ ِـع ِیر>( لقمــان )21 -20/31،ایــن آیــات تبییــن میکنــد کــه تقلیــد و تعصــب خویشــاوندی ،اســاس

جــدال جاهالنــه کافــران در بــاره خــدا بــوده اســت.
آنچــه گفتــه شــد تنهــا گوشـهای از آیــات قرآنــی و تحلیــل و تبییــن آن بــوده اســت .بــا ایــن
همــه از همیــن آیــات میتــوان دریافــت کــه مناظــره پســندیده چــه اهدافــی را دنبــال کنــد و بــا
چــه شــرایط و آدابــی برگــزار گــردد تــا حقیقــت ،آشــکار و باطــل رســوا گــردد.
ن میتوان بهدو اسلوبمتفاوت در گفتوگو ها پیبرد:
با مطالعهآیاتقرآن ،همچنی 
یکــی اســلوب تنــد کــه در برخــی گفــتو گــو هــای قــرآن بــا کافــران و مشــرکان بــه چشــم
ً
ت و گوهــا معمــوال ســخنانی تنــد در نکوهــش و نفــی آرا و اندیش ـههای
یخــورد .در ایــن گف ـ 
م 
باطــل ایــراد شــده اســت .بــه کارگیــری ایــن تعبیــرات در قــرآن ،بــه منظــور انــذار و هشــدار بــه
مخالفــان فکــری و بیــم دادن آنــان از عــذاب اخــروی اســت.
در مقابــل ،اســلوب تــوأم بــا مــروت و نرمــی اســت کــه در اغلــب گفــتو گوهــای دینــی بــه
و یــژه گفــتو گوهــا و مناظــرات معصومیــن(ع) مشــاهده میشــود.
معصومیــن(ع) و پیامبــران الهــی باالتر یــن مرتبــه ســعه صــدر و ادب و احتــرام را در مواجهــه
بــا مخالفــان فکــری از خــود نشــان دادهانــد ،رســول خــدا(ص)در فضــای شــرک آلــود جاهلیــت
شیوۀمناظرات امام جواد
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عــرب ،توانســت انســانهای بیشــماری را جــذب تعالیــم اســام کنــد ،ایــن همــه بــر اثــر
برخوردهــای شایســتهای بــود کــه آن حضــرت(ص) بــه ویــژه در گفـت و گوهــای اعتقــادی از خــود
نشــان م ـیداد .پیامبرگرامــی(ص) و معصومیــن(ع) بــا کافــران ،مشــرکان ،علمــای یهــود و نصــارا،
توگــو مینشســتند و بــا احتــرام بــه هویــت فــرد ،بــه تصحیــح
ســاعتها بــه بحــث و گف 
اندیش ـهها و باورهــای غلــط آنــان میپرداختنــد و در فضایــی آرام بــه ســخنان آنــان گــوش فــرا
میدادنــد.
در گفــتو گــو هــای پیامبــران الهــی بــا اقــوام خــود ،نهایــت ادب ،تواضــع ،شــجاعت و
یخــورد .نمونههــای متعــددی از ایــن برخوردهــا ،در داســتانها و
ســعهصدر بــه چشــم م 
سرگذشــت اقــوام گذشــته در قــرآن ،گــزارش شــده اســت.
حضــرت هــود (ع) ،در مواجهــه بــا قــوم خــود ،آنــان را دعــوت بــه عبــادت خــدا و تقــوای الهــی
یکــرد ،ولــی ســران قــوم ،پیامبــر خــود را بــا الفــاظ ناپســند خطــاب میکردنــد و میگفتنــد:
م 
َ
ُ
َ
َّ َ
ّ َ ُ
ْ َ
ِ<إنــا ل َنـ َـر َاك ِفــي َســف َاه ٍة َو ِإنــا ل َنظ ّنـ َـك ِمـ َـن الك ِاذ ِبيـ َـن> (األعــراف)66 /7،؛ «در حقیقــت مــا تــو را در نوعــی
ّ ً
ســفاهت میبینیــم و جــدا تــو را از دروغگو یــان میپنداریــم» .امــا هــود در پاســخ ،ادب و احتــرام
َ َ َ
َ َ ٌَ َ ّ
ٌ ْ
اهة َول ِك ِنــي َر ُســول ِمــن َر ِّب
<يــا قـ ْـو ِم ل ْيـ َـس ِبــي ســف
را فرامــوش نمیکنــد و بــا کالمــی آرام میگویــد:
َْ َ َ
ين>(األعــراف)67 /7،؛ «ای قــوم مــن ،در مــن ســفاهتی نیســت ،ولــی مــن فرســتادهای از
العال ِم
جانــب پــروردگار جهانیانــم».
َ
عالمــه طباطبایــی(ره) ذیــل ایــن آیــه مینویســد :تعبیــر « َيــا ق ْــو ِم» لحــن کســی اســت کــه
نهایــت درجــه مهربانــی و حــرص بــر نجــات مردمــش دارد .هــود(ع) در ّرد تهمــت ســفاهت از خــود
ً
و اثبــات دعــوی رســالت خو یــش ،هیــچ تأ کیــدی بــه کار نبــرد؛ تــا اوال :در مقابــل مــردی لجــوج،
لجبــازی و اصــرار نکــرده باشــد .و دوم :آنکــه بفهمانــد ،دعــوای وی اینقــدر روشــن اســت کــه
هیــچ احتیاجــی بــه تأ کیــد نــدارد.
ایــن ادب و احتــرام و صبــر و حلــم را میتــوان در گفــتو گــو هــای شــعیب بــا قــوم خــود
(هــود ،)88 /11،نــوح(ع) بــا مــردم زمــان خــود و دیگــر پیامبــران الهــی مشــاهده کــرد .دایــره ایــن احتــرام
و دوســتی در گفــتو گــو هــای معصومیــن (ع) بــا مخالفــان فکــری تــا بدانجاســت کــه ایــن
بزرگــواران ،در گفــتو گــو بــا کافــران و مشــرکان ،از تعبیراتــی چــون «یــا أخــا أهــل مصــر»« ،یــا أخــا
العــرب» ،و ...اســتفاده میکردنــد .ایــن تعابیــر ،نشــان از حاکــم بــودن روح اخـ ّـوت و بــرادری بــر
گفــتو گــو هــای اســامی دارد .گفــتو گــو هایــی کــه بــا هــدف اثــر گــذاری و امتنــاع مخاطبــان
سال بیست و سوم
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شهــا و باورهــای آنــان انجــام میگرفتــه اســت .تــا مخالفــان
و اصــاح و دگرگونــی در نگر 
فکــری بــه تفکــر و اندیشــه روی آورنــد ،مجــذوب پیامهــای قــرآن و اســام شــوند ،شــناخت و
4
معرفتشــان فزونــی یابــد و در مســیر هدایــت و ســعادت قــرار گیرنــد.
بافت تاریخی دوران امام جواد
بدیهــی اســت شــرایط اجتماعــی و سیاســی زمــان ّ
أئمــه یکســان نبــوده بنابرایــن از دوره
امــام جــواد(ع) تــا امــام عســکری(ع) بــه دلیــل فشــارهای سیاســی و کنتــرل شــدید فعالیــت آنــان
ن نظــر تعــداد راویــان و
از طــرف در بــار خالفــت ،شــعاع فعالیــت آنــان بســیار محــدود بــود و از ایـ 
پــرورش یافتــگان مکتــب آنــان نســبتبــه زمــان حضــرت صــادق(ع) کاهــش بســیار چشــمگیری
را نشــان میدهــد.
ّ
علــت پیدایــش مناظــرات در عصــر امــام جــواد(ع) از طرفــی خردســالی ایشــان در عهــده
دار شــدن مقــام امامــت بــود .در حقیقــت یکــی از حضــرات ّ
أئمــه معصــوم(ع) کــه در خردســالی
بــه امامــت رســیدند ،امــام جــواد(ع) در هفــت ســالگی اســت .از ایــن رو ،از همــان عصــر امامــت
امــام رضــا(ع) بــه بعــد ،ایــن ســؤال مطــرح شــد کــه :بــا توجــه بــه مقــام بســیار ارجمنــد امامــت،
چگونــه انســانی در خردســالی بــه امامــت میرســد؟ زیــرا دوران شــکوفایی رشــد و عقــل در
مــردان ،بــه طــور معمــول از پانــزده ســالگی شــروع و در چهــل ســالگی بــه تکامــل میرســد .ایــن
مســائل در آن عصــر ،از جنجالیتر یــن مســائل روز بــود.
هچنیــن برخــی از مخالفــان و معانــدان ،بــه ویــژه عباســیان و در رأس آنهــا مأمــون ّ
عباســی
شهــای ز یــادی کردنــد بــا دســتاویز قــرار دادن ایــن مســأله از آن در جهــت مطامــع شــوم
تال 
ّ
ـخصیت علمــی آن
خــود بهــره جوینــد؛ آنــان بــا ترتیــب مناظــرات مختلــف ســعی میکردنــد شـ
حضــرت را خدشــه دار ســازندّ .امــا پیــروزی امــام جــواد(ع) در مناظــرات بــا پاس ـخهای قاطــع و
روشــنگر ،هرگونــه شــک و تردیــد را در مــورد پیشــوایی او و نیــز اصــل امامــت از بیــن بــرد ،و همــه
نقش ـههای معانــدان و مخالفــان و خلیفــه مـ ّـکار ّ
عباســی را نقــش بــر آب نمــود.
در ایــن نوشــتار مختصــر برآنیــم بــا ارائــه گوش ـههایی از برخــی از مناظــرات آن امــام همــام،
خوش ـهای از خرمــن علــم و فضــل و کمــال عقــل آن وجــود گرامــی برگیریــم ،و فــراروی اندیشــه
خو یــش قــرار دهیــم.
امــا امــام جــواد(ع) نیــز همچــون پــدران بزرگــوار خــود در مناظــرات علمــی و جلســاتی کــه
(ع)
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حاکمــان برگــزار میکردنــد تــا بــه نوعــی هــم ایشــان را مغلــوب کننــد و هــم بــه اهــداف خود برســند
شــرکت میکردنــد تــا حقانیــت امامــت و مکتــب برحــق تشـ ّـیع را اثبــات کننــد .و همچنیــن
یکــی از اصــول پذیرفتــه شــده تشــیع ایــن اســت کــه امــام معصــوم(ع) میتوانــد بــا علــم الهــی
پرسـشهای مــردم را پاســخ دهــد .شــیعیان بــا توجــه بــه ســن کــم امــام جــواد(ع) بــا انــواع ســؤاالت
و برپایــی مجالــس مناظــره میخواســتند علــم الهــی امــام(ع) را دریابنــد .بنابرایــن مناظــرات بــا دو
هــدف متفــاوت یکــی آزمــودن مقــام امامــت در بیــن شــیعیان و دیگــری خدشــه دار کــردن مقــام
ایشــان از طــرف مخالفــان شــکل گرفــت.
از طــرف دیگــر ،در آن مقطــع زمانــی ،قــدرت معتزلــه افزایــش یافتــه بــود و مکتــب اعتــزال بــه
مرحلــه رواج و رونــق گام نهــاده بــود و حکومــت ّ
عباســی در آن زمــان از آنــان حمایت و پشــتیبانی
یکــرد و از ســلطه و نفــوذ خــود و دیگــر امکانــات مــادی و معنــوی حکومتــی ،بــرای اســتواری
م 
و تثبیــت خـ ّـط فکــری آنــان و ضر بــه زدن بــه گروههــای دیگــر و تضعیــف موقعیــت و نفــوذ آنــان
و خدشــه دار کــردن مقــام امامــت و والیــت ،بــه هــر شــکلی بهــره بــرداری میکــرد .بــه طــوری
کــه بســیاری از آن مناظــرات بــا اقــدام و نیرنــگ مأمــون ّ
عباســی برپــا میشــد ،وی بــا گــردآوری
دانشــمندان از فرق ههــای مختلــف و ترتیــب مجالــس بحــث و مناظــره بــا امــام جــواد(ع) ،کوشــید
آن حضــرت را از نظــر علمــی شکســت دهــد.
فرقــه افراطــی معتزلــه دســتورها و مطالــب دینــی را بــه عقــل خــود عرضــه میکردنــد و آنچــه را
ً
کــه عقلشــان صریحــا تأییــد میکــرد ،میپذیرفتنــد و بقیــه را رد و انــکار میکردنــد و چــون نیــل
بــه مقــام امامــت ّامــت در ســنین خردســالی بــا عقــل ظاهــر بیــن آنــان قابــل توجیــه نبــود ،ســؤاالت
دشــوار و پیچیــدهای را مطــرح میکردنــد تــا بــه پنــدار خــود ،آن حضــرت را در میــدان رقابــت
(ع)
علمــی شکســت بدهنــد! ولــی در همــه ایــن بحثهــا و مناظــرات علمــی ،حضــرت جــواد
در پرتــو علــم امامــت -بــا پاس ـخهای قاطــع و روشــنگر ،هرگونــه شــک و تردیــد را در مــوردیبــرد و امامــت خــود و نیــز اصــل امامــت را تثبیــت مینمــود .بــه همیــن
پیشــوایی خــود از بیــن م 
دلیــل بعــد از آن حضــرت در دوران امامــت حضــرت هــادی(ع) ایــن موضــوع -تصــدی امامــت
در خردســالی -مشــکلی ایجــاد نکــرد ،ز یــرا دیگــر بــرای همــه روشــن شــده بــود کــه خردســالی
تاثیــری در برخــورداری از ایــن منصــب الهــی نــدارد.
آزادی بحــث و انتقــاد در مســائل مذهبــی ،یکــی از ویژگیهــای بــارز شــریعت حیاتبخــش
اســام اســت .در تار یــخ زندگــی پیامبــر ا کــرم(ص) و ّ
أئمــه أطهــار(ع) و حتــی رهبــران تشـ ّـیع ،مــوارد
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(ع)

فراوانــی یافــت میشــود کــه مخالفــان اســام بــا آنــان بــه مناظــره ،بحــث و گفتوگــو مینشســتند
و اشــکاالت خو یــش را بــه اصــول یــا فــروع اســام ،بــا کمــال آزادی و صراحــت ،بیــان میکردنــد .
بــا ّ
توجــه بــه ایــن کــه امــام جــواد(ع) در خردســالی بــه امامــت رســیدّ ،
نهــا
عباســیان و در رأس آ 
خلیفــه عباســی -مأمــون -فکــر میکردنــد آن حضــرت از نظــر علمــی ناتــوان اســت و از ایــن رو
بــا ترتیــب چنیــن مناظراتــی ســعی میکردنــد شــخصیت آن امــام همــام را خــورد کننــد .پیــروزی
امــام(ع) در مناظــره بــا پاس ـخهای قاطــع و روشــنگر ،هرگونــه شــک و تردیــد را در مــورد پیشــوایی
او و نیــز اصــل امامــت از بیــن بــرد .ایــن گونــه مناظــرات خــط بطالنــی بــر بســیاری از أحادیــث
جعلــی کشــید .أحادیثــی کــه بــه دســتور حاکمــان غاصــب و بــرای تثبیــت حکومــت غصبــی
آنــان توســط عــدهای انســان خــود فروختــه جعــل شــده و موجــب انحــراف در ّامــت اســامی بــود.
بر این اساس بافت تاریخی در زمان امام جواد(ع) به اختصار به این شرح است:
شهادت امام رضا(ع) و به امامت رسیدن امام جواد(ع) در سن خردسالی؛
بافت حکومت بنی عباس و کیفیت موضع گیریهای آنها در برابر ّ
أئمه أطهار(ع)؛
شرایط خاص فرهنگی و سیاسی حاکم بر جامعه اسالمی در آن عصر؛
انگیزههای شوم مأمون و معتصم برای تشکیل جلسات علمی و مناظرات .
مناظرات امام جواد
از مهمتر یــن مــواردی کــه نشــان دهنــدۀ ّتعهــد جــواد األ ّئمــه(ع) در پاســداری از ســنت رســول
خــدا(ص) اســت؛ مناظر ههــا و احتجاجاتــی اســت کــه بــا بــزرگان أهــل ســنت روی داده و یکــی
از محورهــای ایــن مناظرههــا تکی ـهای اســت کــه در مقــام احتجــاج بــه قــرآن کریــم و ســنت
رســول اهلل(ص) و ســیرۀ امامــان پیــش از خــود شــده اســت .از امــام جــواد(ع) مناظــرات متعــددی
در کتابهــای «االحتجــاج» طبرســی و «بحاراألنــوار» مجلســی نقــل شــده اســت کــه بــه عنــوان
نمونــه بــه برخــی از آنهــا اشــاره میکنیــم.
5
.1مناظره با یحیی بن أکثم:
وقتــی مأمــون از طــوس بــه بغــداد آمــد ،نامـهای بــرای حضــرت جــواد(ع) فرســتاد و امــام را بــه
بغــداد دعــوت کــرد .البتــه ایــن دعــوت نیــز مثــل دعــوت امــام رضــا(ع) بــه طــوس ،دعــوت ظاهــری
و در واقــع ســفر اجبــاری بود.حضــرت پذیرفــت و بعــد از چنــد روز کــه وارد بغــداد شــد ،مأمــون
او را بــه کاخ خــود دعــوت کــرد و پیشــنهاد تزویــج دختــر خــود ّام الفضــل را بــه ایشــان کــرد .امــام
(ع)
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در برابــر پیشــنهاد او ســکوت کــرد .مأمــون ایــن ســکوت را نشــانه رضایــت حضــرت شــمرد و
تصمیــم گرفــت مقدمــات ایــن امــر را فراهــم ســازد .او در نظــر داشــت مجلــس جشــنی تشــکیل
دهــد ،ولــی انتشــار ایــن خبــر در بیــن بنــی عبــاس انفجــاری بــه وجــود آورد :بنــی عبــاس اجتمــاع
کردنــد و بــا لحــن اعتــراض آمیــزی بــه مأمــون گفتنــد :ایــن چــه برنامـهای اســت؟ اکنــون کــه علــی
بــن موســی (ع) از دنیــا رفتــه و خالفــت بــه عباســیان رســیده بــاز میخواهــی خالفــت را بــه آل
علــی برگردانــی؟! بــدان کــه مــا نخواهیــم گذاشــت ایــن کار صــورت بگیــرد ،آیــا عداوتهــای
چنــد ســاله بیــن مــا را فرامــوش کــردهای؟!
مأمــون پرســید :نظــر شــما چیســت؟ گفتنــد :ایــن جــوان خردســال اســت و از علــم و دانــش
بهــرهای نــدارد.
مأمــون گفــت :شــما ایــن خانــدان را نمیشناســید ،کوچــک و بــزرگ اینهــا بهــره عظیمــی
از علــم و دانــش دارنــد و چنانچــه ســخن مــن مــورد قبــول شــما نیســت او را بیازماییــد و مــرد
دانشــمندی را کــه خــود قبــول دار یــد بیاور یــد تــا بــا ایــن جــوان بحــث کنــد و صــدق گفتــار مــن
روشــن گــردد .عباســیان از میــان دانشــمندان ،یحیــی بــن أ کثــم را -بــه دلیــل شــهرت علمــی
(ع)
وی -انتخــاب کردنــد و مأمــون جلس ـهای بــرای ســنجش میــزان علــم و آ گاهــی امــام جــواد
ترتیــب داد .در آن مجلــس یحیــی رو بــه مأمــون کــرد و گفــت :اجــازه میدهــی ســؤالی از ایــن
جــوان بنمایــم؟ مأمــون گفــت :از خــود او اجــازه بگیــر.
یحیی از امام جواد(ع) اجازه گرفت .امام فرمود« :هر چه میخواهی بپرس».
یحیــی گفــت :در بــاره شــخصی کــه ُم ْحـ ِـرم بــوده و در آن حــال حیوانــی را شــکار کــرده اســت،
چــه مــی گوییــد؟ -یکــی از اعمالــی کــه در حــال احــرام حــج یــا عمــره حــرام اســت ،شــکار کــردن
اســت .در میــان احــکام فقهــی ،احــکام حــج ،پیچیدگــی خاصــی دارد ،ازایــن رو افــرادی مثــل
یحیــی بــن أ کثــم ،از میــان مســائل مختلــف ،احــکام حــج را مطــرح میکردنــد تــا بــه پنــدار خــود،
امــام را در بــن بســت علمــی قــرار دهنــد.-
ّ
امــام جــواد(ع) فرمــود« :آیــا ایــن شــخص ،شــکار را در ِحــل -خــارج از محــدوده حــرم -کشــته
ً
اســت یــا در حــرم؟ عالــم بــه حکــم حرمــت شــکار در حــال احــرام بــوده یــا جاهــل؟ عمــدا کشــته
یــا بــه خطــا؟ آزاد بــوده یــا بــرده؟ بــرای ّاولیــن بــار چنیــن کاری کــرده یــا بــرای چندمیــن بــار؟ شــکار
او از پرنــدگان بــوده یــا غیــر پرنــده؟ از حیوانــات کوچــک بــوده یــا بــزرگ؟ بــاز هــم از انجــام چنیــن
کاری ِابــا نــدارد یــا از کــرده خــود پشــیمان اســت؟ در شــب شــکار کــرده یــا در روز؟ در احــرام
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(ع)

عمــره بــوده یــا احــرام حــج؟!».
ّ
متحیــر شــد و آثــار
یحیــی بــن أ کثــم از ایــن همــه فــروع کــه امــام بــرای ایــن مســأله مطــرح نمــود،
ُ
ّ
ناتوانــی در چهــرهاش آشــکار گردیــد و زبانــش بــه لکنــت افتــاد ،بــه طــوری کــه حضــار مجلــس
ناتوانــی او را در مقابــل آن حضــرت نیــک دریافتنــد.
در پــی آن مأمــون بــه بســتگان و افــراد خانــدان خــود نظــر انداخــت و گفــت :آیــا اکنــون آنچــه
6
را کــه نمیپذیرفتیــد دانســتید؟!
حکــم کلــی شــکار بــرای فــرد ُم ْحـ ِـرم :آن گاه پــس از مذاکراتــی کــه در مجلــس صــورت
گرفــت ،مــردم پراکنــده گشــتند و جــز نزدیــکان خلیفــه ،کســی در مجلــس نمانــد .مأمــون رو بــه
امــام جــواد(ع) کــرد و گفــت :قربانــت گــردم خــوب اســت احــکام هــر یــک از فروعــی را کــه در مــورد
کشــتن صیــد در حــال احــرام مطــرح کردیــد ،بیــان کنیــد تــا اســتفاده کنیــم.
ّ
امــام جــواد(ع) فرمــود« :بلــی ،ا گــر شــخص ُمحــرم در ِحــل -خــارج از حــرم -شــکار کنــد و
ّ
ّ
شــکار از پرنــدگان بــزرگ باشــد ،کفــارهاش یــک گوســفند و اگــر در حــرم بکشــد کفــارهاش دو برابــر
ّ
اســت؛ ا گــر جوجــه پرنــدهای را در بیــرون حــرم بکشــد کفــارهاش یــک بـ ّـره اســت کــه تــازه از شــیر
گرفتــه شــده باشــد ،و ا گــر آن را در حــرم بکشــد هــم بـ ّـره و هــم قیمــت آن جوجــه را بایــد بدهــد؛ و
ّ
ا گــر شــکار از حیوانــات وحشــی باشــد ،چنانچــه گورخــر باشــد کفــارهاش یــک گاو اســت و ا گــر
ّ
ّ
شــترمرغ باشــد کفــارهاش یــک شــتر اســت و اگــر آهــو باشــد کفــاره آن یــک گوســفند اســت و ا گــر
ّ
نهــا را در حــرم بکشــد کفــارهاش دو برابــر میشــود.
هــر یــک از ای 
ا گــر شــخص ُمحــرم کاری بکنــد کــه قربانــی بــر او واجــب شــود ،اگــر در احــرام حــج باشــد
بایــد قربانــی را در منــی ذبــح کنــد و ا گــر در احــرام عمــره باشــد بایــد آن را در مکــه قربانــی کنــد.
ّ
کفــاره شــکار بــرای عالــم و جاهــل بــه حکــم ،یکســان اســت؛ ولــی در صــورت عمــد- ،عــاوه بــر
ّ
وجــوب کفــاره -گنــاه نیــز کــرده اســت ،امــا در صــورت خطــا ،گنــاه از او برداشــته شــده اســت.
ّ
ّ
کفــاره شــخص آزاد بــر عهــده خــود اوســت و کفــاره بــرده بــه عهــده صاحــب او اســت و بــر صغیــر
ّ
کفــاره نیســت ،ولــی بــر کبیــر واجــب اســت و عــذاب آخــرت از کســی کــه از کــردهاش پشــیمان
7
اســت برداشــته میشــود ،امــا آن کــه پشــیمان نیســت ،کیفــر خواهــد شــد».
در پاســخگویی بــه پرســش مخاطــب ،امــام تمــام جوانــب یــک ســؤال را در نظــر قــرار گرفتــه
و یــک مســاله را ز یــر و رو میفرمایــد تــا پاســخ مناســب بــه ســؤال مخاطــب داده باشــند و ایــن
الگــوی مناســب بــرای مفتــی و مجتهدهــای مســلمانان و نیــز پاســخگویان بــه مســائل شــرعی
شیوۀمناظرات امام جواد
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دیگران اســت.
إبــن حجــر هیثمــی از علمــای أهــل ســنت مینویســد :مأمــون او را بــه دامــادی انتخــاب کــرد،
8
ز یــرا بــا وجــود کمــی ســن ،از نظــر علــم و آ گاهــی و حلــم بــر همۀ دانشــمندان برتری داشــت.
درخواســت اطالعــات بیشــتر امــام(ع) از یحیــی بــن أکثــم :امــام ضمــن تحریــک مناظــره گــر
از وی اطالعــات میخواســت ز یــرا بــا پرســش مخاطــب را وادار بــه تفکــر و تأمــل بــه ســمت
ّ
جامعیــت ســؤال بکشــاند ،چــرا کــه در مناظــره هــدف تکامــل شــکل گیــری ذهنیــت مخاطــب
مناظــره از موضــوع یــا مشــکل مطــرح شــده  ،اســت .اکنــون بــه مــورد آن کــه تاریــخ شــاهد آن
اســت اشــاره میشــود.
مأمــون گفــت :أحســنت ای أباجعفــر[ع]! خــدا بــه تــو نیکــی کنــد! حــال خــوب اســت شــما
(ع)
نیــز از یحیــی بــن أ کثــم ســؤالی بکنیــد همــان طــور کــه او از شــما پرســید.در ایــن هنــگام امــام
بــه یحیــی فرمــود« :بپرســم؟» .یحیــی گفــت :اختیــار بــا شماســت فدایــت شــوم ،اگــر توانســتم
پاســخ مــی گو یــم و گرنــه از شــما بهــره منــد میشــوم.
حضــرت فرمــود« :بــه مــن بگــو در مــورد مــردی کــه در بامــداد بــه زنــی نــگاه میکنــد و آن نــگاه
حــرام اســت ،و چــون روز بــاال میآیــد آن زن بــر او حــال میشــود ،و چــون ظهــر میشــود بــاز بــر
او حــرام میشــود ،و چــون وقــت عصــر میرســد بــر او حــال میگــردد ،و چــون آفتــاب غــروب
یشــود ،و چــون وقــت عشــاء میشــود بــر او حــال میگــردد ،و چــون شــب
میکنــد بــر او حــرام م 
یشــود ،و بــه هنــگام طلــوع فجــر بــر وی حــال میگــردد؟ ایــن
بــه نیمــه میرســد بــر او حــرام م 
چگونــه زنــی اســت و بــا چــه چیــز حــال و حــرام میشــود؟».
یحیــی گفــت :نــه ،بــه خــدا قســم مــن بــه پاســخ ایــن پرســش راه نمیبــرم ،و ســبب حــرام و
حــال شــدن آن زن را نمیدانــم ،ا گــر صــاح مــی دانیــد از جــواب آن ،مــا را مطلــع ســازید.
امــام فرمــود« :ایــن زن ،کنیــز مــردی بــوده اســت .در بامــدادان ،مــرد بیگان ـهای بــه او نــگاه
میکنــد و آن نــگاه حــرام بــود ،چــون روز بــاال میآیــد ،کنیــز را از صاحبــش میخــرد و بــر او
یشــود او را آزاد میکنــد و بــر او حــرام میگــردد ،چــون عصــر فرامــی
حــال میشــود ،چــون ظهــر م 
رســد او را بــه حبالــه نــکاح خــود درمــی آورد و بــر او حــال میشــود ،بــه هنــگام مغــرب او را
ظهــار میکند-.ظهــار عبــارت از ایــن اســت کــه مــردی بــه زن خــود بگویــد :پشــت تــو بــرای
مــن یــا نســبت بــه مــن ،ماننــد پشــت مــادرم یــا خواهــرم ،یــا دختــرم هســت ،و در ایــن صــورت
ً
بایــد کفــاره ظهــار بدهــد تــا همســرش مجــددا بــر او حــال گــردد .ظهــار پیــش از اســام در عهــد
سال بیست و سوم
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یشــد و موجــب حرمــت ابــدی میگشــت ،ولــی حکــم آن
جاهلیــت نوعــی طــاق حســاب م 
در اســام تغییــر یافــت و فقــط موجــب حرمــت و کفــاره بــه شــرحی کــه گفتــه شــد؛ گردیــد .-و
ً
ّ
بــر او حــرام میشــود ،موقــع عشــا کفــاره ظهــار میدهــد و مجــددا بــر او حــال میشــود چــون
نیمــی از شــب میگــذرد او را طــاق میدهــد و بــر او حــرام میشــود و هنــگام طلــوع فجــر رجــوع
9
یگــردد».
میکنــد و زن بــر او حــال م 
اعتــراف یحیــی بــن أکثــم :یحیــی بــن أ کثم-دشــمن خانــدان نبــوت و امامت -کــه در مقاطع
مختلــف و در حضــور خلیفــه عباســی و ســایر بــزرگان بنــی عبــاس ،مغلــوب امــام جــواد نه ســاله
شــده اســت اعتــراف میکنــد :روزی نزدیــک تربــت پیامبــر (ص) ،امــام جــواد(ع) را دیــدم ،بــا او در
مســائل مختلفــی بــه مناظــره پرداختــم و همــه را پاســخ داد .گفتــم :بــه خــدا ســوگند میخواهــم
چیــزی از شــما بپرســم ولــی شــرم دارم.
امــام فرمــود« :مــن پاســخ را بــدون آن کــه ســؤال خــود را بــه زبــان بیــاوری ،بــه تــو مــی گویــم؛
تــو میخواهــی بپرســی امــام کیســت؟» گفتــم :آری ،بــه خــدا ســوگند! پرسشــم همیــن اســت.
فرمــود« :امــام ،منــم» .گفتــم :نشــانهای بــر ایــن ّادعــا داریــد .در ایــن هنــگام ،عصایــی کــه در
دســت امــام بــود ،بــه ســخن آمــد و گفــت« :او ،مــوالی مــن و ّ
10
حجــت خداســت».
ّ
بنابرایــن امــام بــا جــواب بــه ســؤال مطــرح نشــده کــه در ذهنیــت یحیــی بــوده علــم لدنــی و
الهــی کــه و یــژه امامــت اســت را ثابــت میفرمایــد.
.2مناظره با محمد بن عیسی بن عبید از شیعیان در امر امامت:
در گزارشــی از خــود محمــد بــن عیســی کــه فرزنــدش احمــد بــن محمــد از او نقــل میکنــد بــه
مناظــرۀ او بــا امــام اشــاره شــده اســت .موضــوع ایــن مناظــره مشــخص نیســت .چــون میگویــد:
«ناظرنــی فــی اشــیاء»؛ بــه ایــن معنــا کــه امــام جــواد(ع) در چیزهایــی بــا مــن مناظــره کــرد .امــا
در ادامــه همیــن روایــت امــام مطلبــی بــه او میگویــد کــه نشــان میدهــد کــه ایــن مناظــره بــر
ســر موضــوع امامــت بــوده اســت .بنابرایــن احتمــال ایــن امــر وجــود دارد کــه ایــن مناظــره در
دورانــی مر بــوط بــه دوران ابتدایــی امامــت حضــرت(ع) یعنــی :حــدود ســال ۲۰۳ق و در دوران
نهــای مر بــوط بــه امامــت امــام جــواد(ع) روی داده باشــد .امــام بــه او میفرماید«:یــا أبــا علــی
بحرا 
ارتفــع الشــک ،مــا ألبــی غیــری؛ یعنــی :ای أبوعلــی تردیــد از بیــن رفتــه اســت ،هیــچ جانشــینی
11
بــرای پــدرم جــز مــن وجــود نــدارد».
ـت:محمد بــن یحیی،عــن أحمــد بــن ّ
ّ
محمــد بــن
متــن کامــل گــزارش ایــن چنیــن اسـ
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محمــد بــن عیســی،قال :دخلــت علــی أبــی جعفــر ّ
عیســی،عن أبیــه ّ
الثانــی (ع) ،فناظرنــی فــی
ٍ
ّ
أشــیاء ،ثـ ّـم قــال لی«:یــا أبــا ّ
علی،ارتفــع الشــک،ما ألبــی غیــری».
ایــن روایــت بــه خو بــی نشــان میدهــد کــه محمــد بــن عیســی بــن عبیــد از کســانی اســت
کــه کــه هنــوز در امــر جانشــنینی امــام کــودک دچــار تردیــد اســت .ایــن تردیــد بــا توجــه بــه ســخن
اســتادش یونــس بــن عبدالرحمــن در مجلــس بعــد از وفــات امــام رضــا(ع) در خانــه عبدالرحمــن
ً
بــن حجــاج کامــا طبیعــی اســت .در آن مجلــس کــه بــزرگان شــیعۀ کوفــه همچــون ریــان بــن
صلــت ،صفــوان بــن یحیــی ،محمــد بــن حکیــم ،عبــد الرحمــن بــن الحجــاج و یونــس بــن عبــد
الرحمــن حضــور دارنــد ،یونــس اصحــاب امــام را از گریــه بــر امــام هشــتم (ع) بــر حــذر مـیدارد و بــه
آنــان گوشــزد میکنــد کــه بــه جــای گر یــه کــردن بهتــر اســت کــه تــا بــزرگ شــدن ایــن کــودک فکــری
بــه حــال مســائل خــود بکنیــم .بعــد از ایــن ســخن یونــس؛ ریــان بــن صلــت دســتانش را در حلــق
یونــس قــرار داد و بــه او گفــت ای پســر فاعلــه تــو در حالــی کــه اظهــار ایمــان میکنــی در باطــن
خــود شــک و شــرک را مخفــی کــردهای .ا گــر امــر خــدا بــه ایــن تعلــق گرفتــه باشــد ،یــک کــودک
یــک روزه بــا یــک مــرد صــد ســاله تفاوتــی نمیکنــد و برعکــس اگــر از جانــب خــدا نباشــد حتــی
12
ا گــر هــزار ســاله هــم باشــد هیــچ تفاوتــی بــا دیگــران نــدارد .دیگــران نیــز یونــس را توبیــخ کردنــد.
بــا توجــه بــه ایــن گــزارش میتــوان بــه شــرائط فکــری یونــس و شــاگردانش در ایــن دوره پــی
بــرد .یونــس هماننــد اســتادش هشــام و محمــد بــن عیســی عبیــدی همچــون اســتادش یونــس
بــه راحتــی و بــه عنــوان تعبــد هــر مطلــب کالمــی را قبــول نمیکردنــد و بــا امــام معصــوم(ع) نیــز وارد
یشــدند .از ایــن حیــث ایــن گــروه بــا دیگــران تفــاوت داشــتند و از همیــن حیــث نیــز از
بحــث م 
ناحیــه جنــاح تنــدرو مــورد خشــم و غضــب و یــا حتــی تکفیــر قــرار میگرفتنــد.
نکــه بــا توجــه بــه حضــور محمــد بــن عیســی در بغــداد و هــم چنیــن بحثــی کــه
نکتــه دیگــر ای 
بــر ســر جانشــینی امــام وجــود دارد ایــن احتمــال وجــود دارد کــه ایــن مباحثــه یــا مناظــره بــا امــام در
شــهر صــورت گرفتــه باشــد.
.3مناظرهای با فقهای بغداد و شهرهای دیگر :
مســعودی در اثبــات الوصیــة میگو یــد کــه بعــد از وفــات امــام رضــا(ع) در ســال  ۲۰۲و زمانــی
کــه امــام جــواد(ع) کودکــی هفــت ســاله بــود .در ایــن گــزارش بعــد از اینکــه داســتان مربــوط
بــه تجمــع بــزرگان بغــداد هــم چــون ر یــان بــن صلــت ،صفــوان بــن یحیــی ،محمــد بــن حکیــم،
عبدالرحمــن بــن حجــاج ،یونــس بــن عبدالرحمــن و عــده دیگــری از برجســتگان در منــزل
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(ع)

عبدالرحمــن بــن حجــاج و هــم چنیــن برخــورد شــدید او بــا یونــس را گــزارش میکنــد میگویــد
بعــد از ایــن گفــتو گوهــا تعــدادی از فقهــا و علمــای بغــداد و شــهرهای دیگــر کــه بالــغ بــر
هشــتاد نفــر بودنــد قصــد حــج و مدینــه را کردنــد کــه بدیــن وســیله أبوجعفــر ثانــی (ع) را ببیننــد.
زمانــی کــه بــه مدینــه رســیدند وارد خانــه جعفــر بــن محمــد (ع) شــدند .عبــداهلل بــن موســی بــرادر
حضــرت رضــا(ع) بــر آنــان وارد شــد و در صــدر مجلــس نشســت و پــس از آن شــخصی نــدا در
داد کــه ایــن فرزنــد رســول خــدا(ص) اســت .هــر کــس ســؤال دارد میتوانــد از او بپرســد .در ایــن
هنــگام مــردی از جــا برخاســت و ســؤال کــرد کــه دربــارۀ مــردی کــه بــه همســرش میگویــد تــو را بــه
انــدازۀ تعــداد ســتارگان آســمان طــاق میدهــم چــه نظــری داری؟ عبــداهلل بــن موســی جــواب
داد :بثــاث یصــدر الجــوزاء و النســر الواقــع؛ در ایــن صــورت طــاق او ســه طالقــه محســوب
میشــود .از ایــن جــواب غلــط حیــرت و غــم بــر شــیعه مســتولی شــد .مــرد دیگــری ایســتاد
و ســؤال کــرد در بــارۀ مــردی کــه بــا حیوانــی جمــاع کنــد چــه مــی گویــی؟ عبــداهلل بــن موســی
یشــود و صــد ضربــه شــاق میخــورد و تبعیــد میشــود .علمــای
جــواب داد دســت او قطــع م 
شــیعه از ایــن جــواب بســیار واضــح البطــان بــه قــدری حیــرت زده و مغمــوم شــدند کــه بــه گر یــه
افتادنــد .در ایــن مجلــس علمــا و فقهــای شــهرهای مختلــف از شــرق و غــرب منطقــه اســامی
و حجــاز و مکــه و عراقیــن حضــور داشــتند و بــه جهــت ایــن جوابهــا در تــب و تــاب بیــرون
رفتــن از مجلــس بودنــد کــه ناگهــان در بــاز شــد و موفــق خــادم در جلــو و امــام جــواد(ع) در پشــت
ســر او درحالــی کــه دو پیراهــن و یــک شــلوار پوشــیده بــود و عمام ـهای بــر ســر نهــاده بــود کــه دو
طــرف آن از جلــو و عقــب آن حضــرت آو یــزان بــود نعلــی نهائــى پوشــیده بــود کــه دوال آنهــا در
میــان انگشــت پاهایــش بــود .امــام(ع) بــه اهــل مجلــس ســام کــرد و نشســت و مــردم همگــی
ســکوت کردنــد .آن شــخص کــه ســؤال اول را پرســیده بــود ســؤال خــود را تکــرار کــرد .امــام پاســخ
َّ َ ُ
<الطــاق
داد« :بــرای جــواب بــه ایــن ســؤال کتــاب خــدا را بخــوان .خداونــد در قــرآن میفرمایــد:
َ َّ َ َ
ٌ ْ
وف َأ ْو َت ْســر ٌ
يح بإ ْح َ
ـ
س
ـان> (البقــرة)229/2،؛ طــاق [رجعــى] دو مرتبــه اســت ،بعــد
ـان ف ِإ ْم َســاك ِب َمعـ ُـر ٍ
ٍ
مرتـ ِ
ِ ِِ
از آن بایــد [زن را] بنحــو خو بــى نــگاه داشــت یــا بــه طــرز نیکوئــى رهــا کــرد».
آن شــخص گفــت امــا عمو یــت موســی بــن عبــداهلل میگویــد :کــه او مطلقــه میشــود.
امــام(ع) رو بــه عمو یــش نمــود و فرمــود« :ای عمــو از خــدا بتــرس و فتــوا نــده .در امــر امامــت کســی
وجــود دارد کــه از تــو اعلــم اســت».
ســؤال دوم نیــز مطــرح شــد و امــام(ع) پاســخ داد« :در مــورد کســی کــه بــه حیوانــی نزدیــک شــود
شیوۀمناظرات امام جواد
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یشــود و پشــت آن حیــوان را بایــد داغ کننــد و آن را از آن شــهر
حکمــش ایــن اســت کــه تعز یــر م 
خــارج نماینــد کــه بــراى آن مــرد ننــگ نباشــد».
ً
امــام مجــددا رو بــه عمو یــش نمــود و فرمــود «:ال الــه اال اهلل ،ای عمــو ایــن امــر بســیار بــر خــدا
بــزرگ اســت کــه فــردای قیامــت در مقابلــش بایســتی و او بــه تــو بگویــد کــه بــه مــردم فتــوای بــدون
علــم دادهای .ای عمــو در امامــت کســی وجــود دارد کــه از تــو اعلــم اســت».
در ایــن هنــگام عبــداهلل بــن موســی بــه امــام جــواد(ع) عــرض کــرد کــه بــرادرم رضــا(ع) را دیــدم
کــه در برابــر ایــن مســاله همیــن پاســخ را داد .بعــد از آن امــام جــواد (ع) هــم بــه او رو کــرد و فرمــود:
«بــاری در مــورد یــک ّنبــاش قبــری کــه نبــش قبــر کــرده بــود و بــا جنــازه زنــی مــرده زنــا کــرده بــود و
کفــن او را دزدیــده بــود ،ســؤال شــد کــه امــام(ع) جــواب دادنــد کــه دســتان او بایــد قطــع شــود و بــه
جهــت ســرقت کفــن نیــز بایــد تبعیــد کننــد».
امــام جــواد(ع) پاســخ بــه ســؤال دیگــران را در عــدم آ گاهــی رد میفرمایــد و عمــوی خــود را بــه
جــواب نــدادن آنچــه نمیدانــد دعــوت میکنــد ،همچنــان کــه قــرآن نیــز پیــروی اعتقــاد غیــر
ْ
<و َل َت ْقـ ُـف َمــا َل ْيـ َـس َلـ َـك بــه ع ْلـ ٌـم إ َّن َّ
علمــی و عمــل غیــر علمــی را نهــی مینمایــدَ :
السـ ْـم َع َوال َب َصـ َـر
ِِ ِ ِ
ُ ً
ْ ُ َ ُ ُّ ُ َ
َ َ
َوالفــؤ َاد كل أول ِئـ َـك كان َع ْنـ ُـه َم ْسئول>(اإلســراء .)36/17،قــول بــدون علــم مــورد ســرزنش خــدا و امــام
معصــوم(ع) قــرار گرفتــه اســت .بــر ایــن اســاس از اصــول مناظــره و پاســخگویی علــم کافــی اســت
کــه طرفیــن بایــد از آن بهــره منــد باشــند .امــام(ع) در مناظــره بــه مســأله امــر بــه معــروف و نهــی از
منکــر اولو یــت دادنــد.
.4مناظره رسواسازی أحادیث جعلی در مورد فضائل خلفا:
در محفــل دیگــر و یــا بــه احتمــال ،در همــان مجلســى کــه ذکــرش رفــت ،یحیــى بــن أ کثــم
(ع)
پرس ـشهای دیگــرى نیــز -از جملــه مســائلى دربــارۀ خلفــاى نخســتین -از امــام جــواد
پرســید؛ ابتــدا روایتــى را مطــرح کــرد کــه در ضمــن آن چنیــن آمــده« :جبرئیــل از طــرف خــدا
و رســولش(ص) گفــت :از أبوبکــر ســؤال کــن ،آیــا او از مــن راضــى اســت؟ مــن کــه از او راضــى
هســتم» .عالمــه امینــی در کتــاب الغدیــر مینویســد :ایــن حدیــث دروغ و از أحادیــث مجعــول
13
محمــد بــن بــاب شــاذ اســت.
امــام در آن مجلــس کــه تعــداد ز یــادى از علمــاى أهــل ســنت حضــور داشــتند فرمــود« :مــن
ن روایــت را نقــل کــرده ،میبایســت بــه روایتــى
منکــر فضــل أبــو بکــر نیســتم ،ولــى کســى کــه ای ـ 
کــه از رســول خــدا (ص) نقــل شــده و همــه حدیثشناســان صحــت آن را پذیرفتهانــد توجــه
سال بیست و سوم
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(ع)

داشــته باشــد ،مبنــى بــر ایــن کــه ،آن حضــرت در حجــة الــوداع فرمــود :نســبت ســخنان دروغ
ّ
و ســاختگى بــر مــن ز یــاد شــده و پــس از ایــن زیادتــر خواهــد شــد« :قــد کثــرت الکذابــة علـ ّـى»،
کســانى کــه دروغ بــر مــن میبندنــد جایگاهشــان از آتــش پــر خواهــد شــد .هنگامــى کــه حدیثــى
از طــرف مــن بــه شــما میرســد ،آن را بــر کتــاب خــدا و سـ ّـنت مــن عرضــه کنیــد ،در صورتــى
کــه بــا آن دو موافقــت داشــت آن را بپذیر یــد وگرنــه کنــارش گذاریــد .اکنــون حدیثــى کــه تــو نقــل
َََ ْ َََْ ْ ْ َ
<ولقــد خلقنــا ِالن َســان
میکنــی ،بــا کتــاب خــدا موافــق نیســت؛ زیــرا خداونــد در قــرآن مىفرماید:
َْ
َْ
ْ
َ
َ َ
َ
ُ
َون ْعلـ ُـم َمــا ت َو ْسـ ِـو ُس ِبـ ِـه نف ُسـ ُـه َون ْحـ ُـن أقـ َـر ُب ِإل ْيـ ِـه ِمـ ْـن َح ْبـ ِـل ال َو ِر يـ ِـد>(ق ،)16/50،آیــا خــدا از رضــا و ســخط
أبــو بکــر آ گاهــى نداشــت کــه از او میپرســد؟این عقــا محــال اســت».
پــس از آن یحیــى در بــارۀ روایــت مثل«:أبــى بکــر و عمــر فــى األرض کمثــل جبرئیــل و
میکائیــل فــى ّ
الســماء؛ مثــل أبــو بکــر و عمــر رو ى زمیــن ،مثــل جبرئیــل و میکاییــل در آســمان
اســت» .ســؤال کــرد؟
امــام در جــواب فرمــود« :محتــواى ایــن روایــت درســت نیســت؛ زیــرا جبرئیــل و میکاییــل
همــواره بندگــى خــدا را نمــوده و لحظـهاى بــه او عصیــان نکردهانــد ،در حالــى کــه أبــو بکــر و عمــر
پیــش از آن کــه اســام بیاورنــد ،ســالهاى طوالنــى مشــرک بودهانــد».
آنــگاه یحیــى در مــورد حدیث«:أبــو بکــر و عمــر سـ ّـیدا کهــول أهــل ّ
الجنــة؛ أبوبکــر و عمــر ســید
پیــران أهل بهشــت هســتند» پرســید؟
عالمــه امینــی ایــن حدیــث را از برســاختههای یحیــی بــن عنبســة شــمرده و غیــر قابــل قبــول
14
میدانــد ،ز یــرا یحیــی شــخصی جاعــل حدیــث و دغلــکار بــوده اســت.
ذهبــی نیــز یحیــی بــن عنبســه را جاعــل حدیــث و دغلــکار و دروغگــو میدانــد و او را معلــوم
15
الحــال شــمرده و أحادیثــش را مــردود معرفــی میکنــد.
امــام(ع) فرمــود« :در بهشــت جــز جــوان کســى وجــود نخواهــد داشــت تــا آن دو نفــر ،ســید و
ســرور پیــران آن باشــند».
یحیــى در بــاره حدیــثّ :
«إن عمــر بــن الخطــاب ســراج أهــل ّ
الجنــة؛ عمــر بــن خطــاب چــراغ
اهــل بهشــت اســت» ســؤال کــرد؟
امــام(ع) فرمــود« :در بهشــت مالئکــه مقربیــن خــدا و آدم و محمــد(ص) و کلیــه انبیــاى عظــام
حضــور خواهنــد داشــت ،آیــا نــور آنــان بــراى روشــن کــردن بهشــت کافــى نیســت کــه نیــاز بــه نــور
خلیفــه ّدومباشــد؟».
شیوۀمناظرات امام جواد
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یحیــى در مــورد حدیــثّ :
«إن الســکینة تنطــق علــى لســان عمــر؛ آرامــش و وقــار از زبــان عمــر
ســخن میگو یــد» ســؤال کــرد؟
امــام(ع) فرمــود« :مــن منکــر فضــل عمــر نیســتم ،امــا أبــو بکــر کــه أفضــل از و ى بــود ،بــاالى منبــر
ً
ّ
میگفــتّ :إن لــى شــیطانا یعترینــى ،فــإذا ملــت فســددونى؛ من شــیطانی دارم کــه گاهــی بــر مــن
ّ
مســلط میشــود وهــر وقــت دیدیــد از راه راســت منحــرف شــدم مــرا بــه راه راســت بــاز آوریــد».
ُ
یحیــى گفــت :در بــاره ایــن حدیــث چــه مــى گوییــد کــه رســول خــدا(ص) فرمــود« :لــو لــم ابعــث
لبعــث عمــر»؟ یحیــی گفــت :روایــت شــده اســت کــه پیامبــر(ص) فرمــود« :اگــر مــن بــه پیامبــری
ً
یشــدم ،حتمــا عمــر مبعــوث میشــد».
مبعــوث نم 
َ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ّ
َ
َ
ُ
امــام(ع) فرمــود« :کتــاب خــدا صادقتــر اســت کــه مــىفرمایــدَ :
<و ِإذ أخذنــا ِمــن الن ِب ِّييــن ِميثاقهـ ْـم
َ ْ َ َ ْ ُ
وح>(األحــزاب )7 / 33،خداونــد کــه از انبیــا بــراى اداى صحیــح و درســت رسالتشــان
و ِمنــك و ِمــن ن ٍ
پیمــان گرفتــه و آن بزرگــواران لحظ ـهاى بــه و ى شــرک نورزیدهانــد ،چگونــه ممکــن اســت بــر
خــاف پیمــان خــود ،شــخصى را کــه بخشــى از عمــرش را در حــال شــرک بــه خــدا گذرانــده
بــه پیامبــرى برگزینــد؟ همچنیــن روایــت شــما بــا حدیــث صحیــحّ :
«نبئــت و آدم بیــن الــروح و
(ص)
الجســد» کــه از رســول خــدا(ص) نقــل شــده در تضــاد اســت» .یحیــى گفــت :از رســول خــدا
عنــى الوحــى قـ ّـط ّال ظننتــه قــد نــزل علــى آل ّ
نقــل شــده کــه فرمود«:مــا احتبــس ّ
خطــاب؛ وحــى
بــر مــن متوقــف نشــد ،مگــر آن کــه گمــان کــردم بــر آل خطــاب نــازل میشــود».
امــام(ع) فرمــود« :بــراى پیامبــران جایــز نیســت ّ
حتــى لحظـهای در رســالت خــود دچــار تردیــد
ُ ُ ً َ َ َّ
َُّ ْ َ
َ َْ
اس>(الحــج/22،
شــوند .از طــرف دیگــر خــدا میفرمایــد< :الل یصط ِفــی ِمــن المال ِئکـ ِـة رســا و ِمــن الن ِ
ّ
 )75چگونــه ممکــن اســت کــه نبـ ّـوت از برگزیــده خــدا بــه کســى کــه مدتهــا شــرک ورزیــده
اســت منتقــل شــود؟
ّ
یحیــى گفــت :از پیامبــر(ص) نقــل شــده کــه فرمود«:لــو نـ ّـزل العــذاب لمــا نجــى ال عمــر؛ ا گــر
عــذاب نــازل میشــد جــز عمــر نجــات پیــدا نمینمــود».
َ
ّ
ْ َ َ ََ
َ َ َ
َ
کان ُ
اهَّلل ِل َیع ِذ َب ُهـ ْـم َو أنــت ِف ِیهــم و مــا کان
امــام(ع) فرمــود« :ایــن روایــت بــا قــرآن کــه مىگویــد< :و مــا
ُ ّ
ْ
اهَّلل ُم َع ِذ َب ُهـ ْـم َو ُهـ ْـم ْیسـ َـتغ ِف ُرون>(األنفال)33/8،؛ «و مــادام کــه تــو در میــان آنــان هســتی ،خداونــد آنــان
را عــذاب نمیکنــد و نیــز مــادام کــه اســتغفار میکننــد ،خــدا عذابشــان نمیکنــد» .ســازگار
نیســت و ّ
16
حجــت نتوانــد بــود.
بــر ایــن اســاس بــرای نــزول عــذاب دو مانــع ذکــر شــده اســت و ال غیــر؛ اول :وجــود مبــارک
سال بیست و سوم
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پیامبــر(ص) در بیــن مــردمّ .دوم :تو بــه و اســتغفار مــردم.
بدیــن ترتیــب تــا زمانــی کــه پیامبــر در میــان مــردم اســت و تــا زمانــی کــه مســلمانان اســتغفار
17
میکننــد ،خداونــد آنــان را عــذاب نمیکنــد.
البته ناگفته نماند که امام(ع) با حفظ ّ
تقیه ،این مناظره را انجام داده است.
ّ
صراحــت بیــان و پرهیــز از تکلــف و دوری از ســخنان کنایــه آمیــز و چنــد پهلــو و مبهــم در
گفتــار امــام(ع) یکــی از آداب مناظــره ایشــان در برابــر مخاطبــان هویداســت .صراحــت بیــان از
شــرایط مهــم مناظــره ســالم اســت و نیــز بــرای اثبــات حقیقــت و کمــک بــه مخاطــب در جهــت
رســیدن او بــه برداشــت صحیــح و درســت بایســتی از مســتندات توجیــه پذیــر اســتفاده کــرد کــه
در مناظــرات امــام جــواد(ع) ،اســتناد بــه مطالــب مــورد پذیــرش مخاطــب دیــده میشــود.
مناظــرات ایشــان بــا مذاهــب دیگــر بــه گون ـهای بــود کــه احساســات مذهبــی را جریــح دار
نمیفرمــود و ایشــان همــواره جانــب اتحــاد و یکپارچگــی بیــن شــیعه و ســنی را در نظــر داشــتند.
.5مناظره با إبن أبی داود 19در فتوا دادن:
امــام جــواد(ع) غیــر از مناظــرات ،گاه از راههــای دیگــر نیــز بــی مایگــی فقهــا و قضــات دربــاری
عباســیان را روشــن نمــوده برتــری خــود بــر آنــان را در پرتــو علــم امامــت ثابــت میکــرد و از ایــن
رهگــذر اعتقــاد بــه اصــل امامــت را در افــکار عمومــی تثبیــت مینمــود.
از آن جملــه فتوایــی بــود کــه امــام در مــورد چگونگــی قطــع دســت دزد صــادر کــرد کــه تفصیل
آن بدیــن قــرار اســت :زرقــان  18کــه بــا إبــن أبــی داود دوســتی و صمیمیــت داشــت ،میگویــد:
یــک روز إبــن أبــی داود از مجلــس معتصــم بازگشــت ،در حالــی کــه به شــدت افســرده و غمگین
بــود .علــت را جو یــا شــدم .گفــت :امــروز آرزو کــردم کــه کاش بیســت ســال پیــش مــرده بــودم!
پرســیدم :چــرا؟ گفــت :بــه خاطــر آنچــه از أبوجعفــر «امــام جــواد(ع)» در مجلــس معتصــم بــر ســرم
آمــد!
گفتــم :جر یــان چــه بــود؟ گفــت :شــخصی بــه ســرقت اعتــراف کــرد و از خلیفــه –معتصــم-
خواســت کــه بــا اجــرای کیفــر الهــی او را پــاک ســازد .خلیفــه همــه فقهــا را گــرد آورد و محمــد بــن
علــی -حضــرت جــواد(ع) -را نیــز فراخوانــد و از مــا پرســید :دســت دزد از کجــا بایــد قطــع شــود؟
مــن گفتــم :از مــچ دســت .گروهــی از فقهــا در ایــن مطلــب بــا مــن موافــق بودنــد و میگفتنــد:
دســت دزد بایــد از مــچ قطــع شــود ،ولــی گروهــی دیگــر گفتنــد :الزم اســت از آرنــج قطــع شــود ،و
َ ْ ُ ُ ُ َ ُ
وهكـ ْـم
چــون معتصــم دلیــل آن را پرســید ،گفتنــد :منظــور از دســت در آیــه وضــو< :فاغ ِســلوا وج
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َ

ُ

َ

ْ

َوأ ْي ِد َيكـ ْـم ِإلــى ال َم َر ِاف ِق>(المائــدة)6 /5،؛« صورتهــا و دس ـتهایتان را تــا آرنــج بشــویید» ،تــا آرنــج
(ع)
اســت .آن گاه معتصــم نظــر محمــد بــن علــی -امــام جــواد(ع) -را پرســید؟ و امــام جــواد
فرمــود« :اینهــا نظــر دادنــد ،مــرا معــاف بــدار» .معتصــم اصــرار کــرد و قســم داد کــه بایــد نظرتــان را
بگوییــد .محمــد بــن علــی گفــت« :چــون قســم دادی نظــرم را مــی گویــم .اینهــا در اشــتباهند،
ز یــرا فقــط انگشــتان دزد بایــد قطــع شــود و بقیــه دســت بایــد باقــی بمانــد» .معتصــم گفــت :بــه
چــه دلیــل؟ امــام جــواد(ع) فرمودنــد« :ز یــرا رســول خــدا(ص) فرمــود :ســجده بــر هفــت عضــو بــدن
تحقــق میپذیــرد :صــورت –پیشــانی ،-دو کــف دســت ،دو ســر زانــو ،و دو پــا -دو انگشــت
بــزرگ پــا .-بنابرایــن ا گــر دســت دزد از مــچ یــا آرنــج قطــع شــود ،دســتی بــرای او نمیمانــد تــا
<و َأ َّن ْال َم َسـ َ َّ َ َ َ ْ ُ
ســجده نمــاز را بــه جــا آورد ،و نیــز خــدای متعــال میفرمایــدَ :
اهَّلل
ـاجد ِل فــا تدعــوا َمـ َـع ِ
ِ
َ
أ َح ًدا>(الجـ ّـن)18 /72،؛« ســجده گا ههــا -هفــت عضــوی کــه ســجده بــر آنهــا انجــام میگیــرد -از
آن خداســت ،پــس ،هیــچ کــس را همــراه و همســنگ بــا خــدا مخوانیــد و عبــادت نکنیــد» 20و
یشــود».
آنچــه بــرای خداســت ،قطــع نم 
إبــن أبــی داود میگو یــد :معتصــم جــواب محمــد بــن علــی(ع) را پســندید و دســتور داد
انگشــتان دزد را قطــع کردنــد -و مــا نــزد حضــار ،بــی آبــرو شــدیم! -و مــن همانجــا -از فــرط
شرمســاری و انــدوه -آرزوی مــرگ کــردم! زرقــان در ادامــه ایــن گــزارش میگویــد :إبــن أبــی داود بــه
مــن گفــت کــه مــن بعــد از ســه روز نــزد معتصــم رفتــم و او را بــه جهــت ترجیــج قــول یــک جــوان
بــر آراء فقهــا ســرزنش کــردم و بــه او عواقــب ناگــوار ترجیــح ایــن جــوان را بــرای او توضیــح دادم
و خلیفــه تحــت تأثیــر شــدید ایــن ســخنان بــه یکــی از منشــیان خــود دســتور داد کــه بــه ســراغ
امــام(ع) رفتــه و امــام(ع) را بــه خانـهاش دعــوت کنــد .امــام(ع) نیــز از ایــن کار ممانعــت کــرد و گفــت
کــه مــن میدانســتم کــه نبایــد وارد مجالــس شــما بشــوم .امــا آن شــخص بــا زبــان چــرب و نــرم
(ع)
و چاپلوســی امــام(ع) را بــه منــزل معتصــم کشــانید و غذایــی مســموم بــه امــام(ع) دادنــد .امــام
مظلومانــه و بــه اصــرار خــود از منــزل معتصــم خــارج شــد و فرمــود کــه مانــدن مــن بــه ســود تــو
21
نخواهــد بــود .بعــد از گذشــت آن روز و شــب بــه پیشــگاه خداونــد شــتافت.
بــه گــواه تار یــخ ایــن آخر یــن مناظــره آن حضــرت بــا علمــای أهــل ســنت اســت کــه موجــب
ایجــاد کینــه و حســادت و خشــم آنــان بــر علیــه امــام(ع) هدایتگــر شــد و ایــن مناظــره منجــر بــه
شــهادت ایشــان گردیــد.
از ایــن رو شــجاعت و شــهامت امــام جــواد (ع) در بیــان حقیقــت و دفــاع از حقایــق اســام
سال بیست و سوم
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(ع)

و شــیعه در نهایــت اعتــدال ســتودنی اســت .رعایــت مالیمــت و نرمــی و احتــرام بــه مخاطــب
ً
از جملــه شــیوه حضــرت در مناظــرات اســت .عــاوه بــر آن ســیره أهــل بیــت (ع) خصوصــا امــام
جــواد(ع) در بیــان اندیش ـهها و عقایــد بــر اســاس اعتــدال و دوری از هــر گونــه تعصبــات اســتوار
بــوده اســت.
نتیجه
روش امام(ع) در مناظرات ترسیم و مصداق عینی اسلوب صحیح قرآنی است .
مجموعــه اســتدال الت حضــرت در مناظــرات بــر پایــه علــم بــه قــرآن و بــا تکیــه بــر علــم امامــت
و در بیشــتر مباحــث کالمــی کــه بــر پایــۀ اصالــت عقــل تحقــق گرفتــه اســت و عالمانــه اســت.
یهــا و خصوصیاتــی اســت کــه آن را بــه عنــوان مصــداق
در مناظــرات امــام جــواد(ع) ویژگ 
عینــی مناظــره حســنه و ممــدوح از نظــر قــرآن معرفــی میگردنــد کــه بــه صــورت مختصــر بــه
توضیــح آن پرداختــه میشــود:
 .1صراحت بیان؛
 .2خلوص؛
 .3رعایت انصاف؛
 .4اهمیت و اولویت دادن به امر به معروف و نهی از منکر؛
 .5استدالل عقلی با استناد به سند معتبر و قرآن؛
 .7متانت در بیان و مالیمت گفتار؛
 .8شجاعت و شهامت امام جواد(ع)؛
مناظــرات آن حضــرت بیشــتر در اوج ســن کودکــی و در جمــع دانشــمندان و اندیشــمندان و
در بــار عباســی بــوده کــه باعــث شــهادت پــدر بزرگــوار ایشــان «امــام رضــا(ع)» بودنــد؛ و همچنیــن
آخر یــن مناظــره ایشــان در جمــع قضــات و علمــای أهــل ســنت در حضــور معتصــم ملعــون بــوده
کــه منجــر بــه شــهادت امــام همــام گشــته بــا ایــن وجــود از پاســداری و دفــاع از مفاهیــم قرآنــی و
دینــی و بیــان حقایــق فروگــذار ننمودهانــد.

شیوۀمناظرات امام جواد

(ع)
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 .9بحــار األنــوار،175/78 ،اإلرشــاد 322/؛ االحتجــاج/

 . 1لغتنامه دهخدا.229/31 ،

.247

 . 2روشهای تبلیغی«کرمی».186/
 . 3المنطق«مظفر».409-400/

 .10الکافی353/1 ،؛ بحار األنوار.68/50 ،

 . 4المیزان.367/10،

 .11الکافی320/1،؛مسند االمام الجواد(ع) «عطاردی» .18/
ّ
الوصیة .220/
 .12اثبات

 . 5یحیــی یکــی از دانشــمندان نامــدار زمــان مأمــون،
خلیفــه عباســی بــود ،کــه شــهرت علمــی او در

 .13الغدیر.321/5،

رشــتههای گوناگــون علــوم آن زمــان زبانــزد خــاص
و عــام بــود .او در علــم فقــه ّ
تبحــر فــوق العــاده ای

 .14همان.322،
 .15میزان االعتدال.400/4،

داشــت و بــا آن کــه مأمــون خــود از نظــر علمــی

 . 16االحتجاج.249-245/2،

وزنــه بزرگــی بــود ،ولــی چنــان شــیفته مقــام علمــی

 .17همــان247 - 248/2 ،؛ بحــار األنــوار83/50 ،؛

یحیــی بــود کــه اداره امــور مملکــت را بــه عهــده

نگاهــی گــذرا بــر زندگانــی امــام جــواد «عبدالــرزاق

او گذاشــت و بــا حفــظ ســمت ،مقــام قضــاء را

مقــرم ترجمــۀ لــوالور».100-98/

(ع)

نیــز بــه وی واگــذار کــرد .یحیــی عــاوه بــر اینهــا

 . 18زرقان،لقــب أبوجعفــر بــوده کــه مــردی محــدث بــوده

دیــوان محاســبات و رســیدگی بــه فقــرا را نیــز

اســت و فرزنــدش بــه نــام عمــرو اســتاد أصمعــی

عهــده دار بــود .خالصــه آن کــه تمــام کارهــای

محســوب میشــده اســت.

کشــور اســامی پهنــاور آن روز زیــر نظــر او بــود و

 . 19إبــن أبــی داود کــه صحیــح آن طبــق نقــل بحــار األنــوار

چنــان در دربــار مأمــون تقــرب یافتــه بــود کــه گویــی
نزدیکتــر از او بــه مأمــون کســی نبــودّ .امــا متأســفانه

إبــن أبــی دؤاد میباشــد ،در زمــان خالفــت مأمــون،
معتصــم ،واثــق و متــوکل عباســی ،قاضــی بغــداد

یحیــی ،بــا آن مقــام بــزرگ علمــی ،از شــخصیت

بــوده اســت«.پاورقی بحــار األنــوار.»5/50 ،

معنــوی برخــوردار نبــود .او علــم را بــرای رســیدن

 . 20مســجد -بکســر جیــم ،یــا بفتــح آن -بــه معنــای

بــه مقــام و شــهرت و بــه منظــور فخــر فروشــی و

محــل ســجده اســت ،و همــان طــور کــه مســجدها

برتــری جویــی فراگرفتــه بــود .هــر دانشــمندی بــه

و خانــه خــدا و مکانــی کــه پیشــانی روی آن قــرار

دیــدار او میرفــت ،آنقــدر از علــوم گوناگــون از وی

میگیــرد ،محــل ســجده هســتند ،خــود پیشــانی و

ســؤال میکــرد تــا طــرف بــه عجــز خــود در مقابــل

شــش عضــو دیگــر نیــز کــه بــا آنهــا ســجده میکنیــم

وی اقــرار کنــد!

محــل ســجده محســوب میشــوند و بــه همیــن
اعتبــار در ایــن روایــت «المســاجد» بــه معنــای هفــت

.6بحاراألنوار77-76/50،؛اإلرشــاد«مفید»-319/

عضــوی کــه بــا آنهــا ســجده میشــود ،تفســیر شــده

321؛االحتجاج«طبرســی».245/

اســت« .تفســیر مجمــع البیــان.»327 /10 ،

 .7بحــار األنوار،175/78،اإلرشــاد 322/؛ االحتجــاج

 . 21التفســیر العیاشــی320/1،؛بحار األنــوار105/50،؛

.462
 . 8صواعق المحرقة «إبن حجر».205/
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(ع)

