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چکیده
مناظــره یکــی از روشــهاي مؤثــر بــرای تبییــن دیــن مبیــن اســام و اثبــات حقانیــت آن اســت .قــرآن
کریــم بهمثابــۀ معتبرتریــن و قطعیتریــن ســند الهــی ،مناظــره را تأییــد کــرده و بهعنــوان یکــی از
روشهــای گفتمــان پیامبــر اکــرم (صلیاهللعلیهوآلــه) مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت .کاربــرد ایــن
شــیوه در مباحثــات امامرضــا (علیهالســام) بــا رهبــران و متکلمــان برجســتۀ ادیــان و فرقههــای
ـیع ،برجســتگی خاصــی داشــته اســت.
مختلــف ،بهدلیــل بازتــاب گســتردۀ آن در اندیشــۀ اســام و تشـ ّ
یـ تحلیلــی ،مبانــی و مؤلفههای
بهدلیــل چنیــن اهمیتــی ،پژوهــش حاضــر ســعی دارد بــا روش توصیف 
مناظرههــای علمــی امامرضــا (علیهالســام) را بررســی و آنهــا را کــه مــورد نظــر قــرآن کریــم نیــز
هســت ،بهعنــوان مدلــی جامــع بــرای آزاداندیشــی دینــی و نشــر اســام معرفــی کنــد .نتایــج حاصــل
از ایــن پژوهــش نشــان میدهــد مناظرههــای علمــی امامرضــا (علیهالســام) را میتــوان در ســه قالــب
عمــده ـ شــاخص-های اخالقــی ،شــاخصهای منطقــی و شــاخصهای آزاداندیشــانه ـ طبقهبنــدی نمــود
کــه تحلیــل هــر یــک از آنهــا میتوانــد ُمدلــی جامــع بــرای نشــر اســام در دنیــای معاصــر ارائــه کنــد.
بدیهــی اســت ،آثــار منبعــث از چنیــن پژوهشــهایی میتوانــد در تبلیــغ و اشــاعۀ فرهنــگ و تمــدن
راســتین اســامی در عصــر حاضــر ،نقشــی راهبــردی داشــته باشــد.

کلیدواژهها:

قرآن کریم ،امامرضا (علیهالسالم) ،مناظرههای علمی ،آزاداندیشی دینی ،نشر اسالم.
 .1استادیار گروه زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه کوثر بجنورد(نویسنده مسئول)alirhosseyni@yahoo.com :
 .2استادیار گروه زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه کوثر بحنوردm.ghafourifar65@gmail.com :
 .3دانشجوی دکترای حکمت متعالیه ،دانشگاه فردوسی مشهدd.alizadeh63@gmail.com :
 .4استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم(دانشکده علوم قرآنی بجنورد)ariyanfar@quran.ac.ir :
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بیان مسئله
در ســیرۀ سیاســی و اجتماعــی ائمــۀ معصومین(علیهمالســام) مناظرههــای امامرضــا

(علیهالســام) بــا رهبــران و متکلمــان برجســتۀ ادیــان و فرقههــای مختلــف ،کــه توســط
مأمــون عباســی ترتیــب داده شــده بــود ،برجســتگی خاصــی دارد .در زمــان ایشــان بــه دلیــل
شــرایط و موقعیتهایــی کــه بــه طــور رســمی و غیررســمی بــرای آن حضــرت پیــش آمــد ،و

بهجهــت تبییــن عقایــد اســام کــه در اثــر عواملــی مختلــف ،دچــار تزلــزل و انحــراف شــده بود،
امام(علیهالســام) اقــدام بــه مناظــره بــا اشــخاص گوناگــون مینمودنــد .یکــی از مهمتریــن

نمونههــای مناظرههــای امامرضا(علیهالســام) مناظــرۀ ایشــان بــا علمــاى اديــان و ســاير
فرقههــای اســامی در دربــار مأمــون عباســی اســت کــه بازتــاب گســتردهای در اندیشــۀ

ـیع داشــته اســت .از آنجاکــه اهــل بیت(علیهمالســام) حافظــان و مفســران وحــی
اســام و تشـ ّ
الهــی هســتند و ســیرۀ عملــی آنــان بازتــاب آیــات الهــی اســت ،تحلیــل و بررســی مناظرههــای
امامرضا(علیهالســام) بــا متکلمــان و رهبــران برجســتۀ ادیــان در راســتای پاســخ به این پرســش
کــه «مناظــرات مــورد نظــر قــرآن کریــم بایــد از چــه مبانــی و مؤلفههایــی برخــوردار باشــد؟»

ضــروری بــه نظــر میرســد زیــرا در عصــر حاضــر ،آثــار منبعــث از چنیــن پژوهشــهایی میتوانــد
در تبلیــغ و اشــاعۀ فرهنــگ و تمــدن راســتین اســامی ،نقشــی راهبــردی داشــته باشــد.

سؤال پژوهش
 .1مبانی و مؤلفههای مناظرههای علمی امامرضا(علیهالسالم) کدام است؟

 .1پیشینۀ پژوهش
آثــار پژوهشــی مختلفــی دربــارۀ مناظرههــای رضــوی انجــام شــده اســت« .تحلیــل گفتمــان

مناظرههــا و مجادلههــای حضــرت رضا(علیهالســام) بــا دگرهــای گفتمانــی» اثــر منصــور
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میراحمــدی و امیــر رضائیپنــاه بــه تحلیــل گفتمانــی مناظــرات امامرضا(علیهالســام)

پرداختــه اســت« .اصــول علمــی و اخالقــی مناظرههــای رضــوی» نوشــتۀ فریبــا رضــازاده

کهگــی و علیرضــا فارســینژاد؛ «روششناســي مناظــرات امامرضا(علیهالســام) » نوشــتۀ

حســن امینیفــر؛ «مناظــرات امامرضا(علیهالســام)؛ ویژگیهــا و روشهــا» نوشــتۀ حســن
تقـیزاده؛ «امامرضا(علیهالســام) و الگــوی رفتــار ارتباطــی بــا پیــروان ســایر ادیــان و مذاهــب:

مســئله پلورالیســم دینــی هنجــاری در فرهنــگ رضــوی» اثــر مهــدی گنجــور و محمــد

بیدهنــدی از آن جملــه هســتند.

آثــار فــوق گويــاي ايــن مطلــب اســت کــه هــر يــک از آنهــا بنــا بــه اهتمــام ويــژه

پديدآورندگانشــان بــه جنبــۀ خاصــي از مناظرههــای امامرضا(علیهالســام) اختصــاص يافتــه
اســت .امــا تاکنــون درخصــوص تبییــن مؤلفههــای مناظرههــای علمــی امامرضا(علیهالســام)

مطالعــات و پژوهشــهای نظاممنــدی صــورت نگرفتــه اســت؛ لــذا نــوع تحليــل و بررســي مــا در

ايــن مجــال بيانگــر زاويــه و ديــدي خــاص و متمايــز اســت کــه در ايــن زمينــه ســابقه نداشــته
و میتــوان پژوهــش حاضــر را اثــری بدیــع در ایــن زمینــه دانســت.

 .2مفهومشناسی مناظره
واژۀ مناظــره از لحــاظ لغــوی بهمعنــای دیــدن بــا چشــم اســت(ابنمنظور1414 ،ق ،ج:14

 )191و در اصطــاح عبــارت اســت از« :المباحثــة و المبــاراة فــی النظــر و اســتحضار کل مــا
یــراه ببصیرتــه و النظــر البحــث و هــو اعــم مــن القیــاس الن کل قیــاس نظــر و لیــس کل نظــر

قیاســا(».گفتگو و نکتهبینــی طرفیــن بــه صــورت رودررو و بهمیــانآوردن هــر آنچــه بــدان
معتقــد هســتند و نظــر عبــارت اســت از کاوش ،و آن نســبت بــه قیــاس اعــم اســت زیــرا هــر
قیاســی ،نظــر اســت ولــی هــر نظــري ،قیــاس نیســت)(راغب اصفهانــی ،بیتــا.)498 :

بــه عبــارت دیگــر ،مناظــره بهمعنــای گفتگویــی دوجانبــه اســت کــه هــر یــک از طرفیــن،

بــا اســتدالل و ارائــۀ براهیــن ،تــاش دارد تــا برتــري دیــدگاه خــود را بــه دیگــري نشــان دهــد.
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 .3مناظره در قرآن
مناظــره یکــی از شــیوههای ارتبــاط کالمــی بــرای بیــان دیــدگاه و باورهاســت کــه در قــرآن

کریــم نیــز مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت .ذیــل آیاتــی کــه در آنهــا سرگذشــت پیامبــران

الهــی بهتصویــر کشــیده شــده ،بــه مــوارد فراوانــی از مباحثــه و مناظــرۀ آنهــا بــا افــراد قــو ِم
خــود نیــز اشــاره شــده اســت .یکــی از زیباتریــن بازتابهــای چنیــن مناظرههایــی ،مناظــرۀ

حضــرت ابراهیم(علیهالســام) بــا مشــرکان زمــان خویــش بهویــژه نمــرود اســت .آن حضــرت
در جریــان مناظرههــای خــود تــاش میکــرد بــا ارائــۀ پرسشــهایی جـ ّ
ـذاب و بنیــادی ،اندیشــه
و وجــدان مخاطبانــش را تحریــک کنــد .بــرای نمونــه ،در مناظــره بــا نمــرود ،جایــی کــه وي
ـن الْم ْشـرِقِ فَـ ْ
ـم ِ
ـن
ادعــاي خدایــی میکنــد ،میفرمایــد« :فَـ ِإ َّن اهللَ يَ ْأتِــي ب ِ َّ
ـأ ِت ب ِ َهــا ِمـ َ
س ِمـ َ َ
الشـ ْ

ال ْ َم ْغرِب»(خداونــد ،خورشــید را از خــاور برمیــآورد ،تــو آن را از باختــر برآور)(بقــره.)258 /

در اینجــا حضــرت ابراهیم(علیهالســام) درصــدد اثبــات ناتوانــی نمــرود از عملیکــردن ادعایــی

کــه مطــرح کــرده ،اســت .همچنیــن آن حضــرت خطــاب بــه مشــرکان بتپرســت ،از آنهــا
ـل يســمعون َ ُكم إِ ْذ تَ ْد ُعـ َ َ
میپرســد« :قَـ َ
ون»(گفــت :آیــا وقتــی دعــا
ـم أَ ْو يَ ُض ُّر َ
ـون* أ ْو يَن َف ُعون َ ُكـ ْ
ـال َهـ ْ َ ْ َ ُ ْ
میکنیــد ،از شــما میشــنوند؟ و یــا بــه شــما ســود یــا زیــان میرسانند؟)(شــعراء 72 /ـ.)73

کشــیدن باورهــای شــرکآمی ِز
حضــرت بــا طــرح چنیــن پرسشــهایی درصــدد بهچالش
ِ
مخاطبانــش بــود .نمونــۀ دیگــری از مناظــرۀ پیامبــران الهــی در قــرآن کریــم ،مناظرههــای

پیامبــر گرامــی اســام(صلیاهللعلیهوآله) بــا مشــرکان اســت کــه در قــرآن کریــم بهویــژه در
ســورۀ اســراء(آیات  54تــا  )89بــه آنهــا اشــاره شــده اســت.

همچنیــن میتــوان بهمناظــرۀ آن حضــرت بــا یکــی از مشــرکان دربــارۀ بحــث معــاد و

زندگــی پــس از مــرگ ،اشــاره کــرد .روزی یکــی از مشــرکان بــا در دسـتگرفتن اســتخوانهای

پوســیده و خردکــردن آنهــا مقابــل دیــدگان پیامبر(صلیاهللعلیهوآلــه) از رســول خــدا پرســید:

چــه کســی ایــن اســتخوانهاي پوســیده را زنــده میکنــد؟

َ
ـر
پیامبر(صلیاهللعلیهوآلــه) بــا اســتفاده از وحــی الهــی چنیــن بــه او پاســخ داد« :أ َولَـ ْ
ـم يَـ َ
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ْالِنسـ ُ َ
ـر َب لَنَــا َمثَـ ً
ـي َخ ْل َق ـ ُه
ـم ُّمبِيـ ٌ
ـان أنَّــا َخ َل ْقنَـ ُ
ـاه ِمــن ن ُّْط َف ـ ٍة فَ ـ ِإذَا ُهـ َ
َ
ـو َخ ِصيـ ٌ
ـن* َو َضـ َ
ـا َون َ ِسـ َ
َ
َ
َ
ــو ب ِ ُ
قَ َ
يــم* قُ ْ
ــك ِّل
ــل يُ ْحيِي َهــا الَّــ ِذي أ َ
ــال َمــن يُ ْحيِــي ال ْ ِع َظ َ
نشــأ َها أ َّو َل َم َّ
ــر ٍة َو ُه َ
ــي َر ِم ٌ
ــام َو ِه َ
يم(».مگــر آدمــی ندانســته اســت کــه مــا او را از نطفـهاي آفریدیــم ،پــس بنــاگاه ،وي
َخ ْلــقٍ َع ِل ٌ

ســتیزهجویی آشــکار ،شــده اســت و بــراي مــا مثَلــی آورد و آفرینــش خــود را فرامــوش کــرد.

گفــت :چــه کســی ایــن اســتخوانها را کــه چنیــن پوســیده اســت ،زندگــی میبخشــد؟ بگــو:
همــان کسـیکه نخســتینبار آن را پدیــد آورد و اوســت کــه بــه هرگونــه آفرینشــی داناســت)
(یس 77 /ـ .)79

مــوارد فــوق نمونههایــی از مناظرههایــی اســت کــه قــرآن کریــم گــزارش میکنــد .بررســی

ایــن مناظرههــا بیــرون از موضــوع ایــن پژوهــش بــوده و مجالــی دیگــر میطلبــد ،ولــی از

همیــن نمونههــای انــدک میتــوان دریافــت کــه مناظــره ،یکــی از شــیوههای کالمــی مؤثــر

و مــورد تأکیــد قــرآن اســت کــه پیامبــران الهــی بــرای تفهیــم اندیشــۀ الهــی بــه افــراد قــو ِم
خــود ،از آن بهــره گرفتهانــد.

 .4عنوانهای مناظرههای هفتگانۀ امامرضا(علیهالسالم)
اگرچــه مناظرههــای امامرضا(علیهالســام) فــراوان اســت ،از میــان آنهــا ،مناظرههــای

هفتگانــۀ ایشــان برجســتگی خاصــی دارد .عنوانهــای ایــن مناظرههــا طبــق آنچــه شــیخ
صــدوق در عیــون اخبارالرضــا و عالمــه مجلســی در جلــد 77بحاراالنــوار از کتــاب عیــون نقــل
کــرده و در کتــاب مســنداالمام الرضــا(ج )3نیــز آمــده ،بدینصــورت اســت:
 .1مناظره با جاثلیق()1؛
 .2مناظره با رأسالجالوت()2؛
 .3مناظره با هربز اکبر()3؛
 .4مناظره با عمران صابئی(.)4
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ایــن چهــار مناظــره در یــک مجلــس و بــا حضــور مأمــون و جمعــی از دانشــمندان و رجــال

خراســان صــورت گرفــت.

 .5مناظــره بــا ســلیمان مــروزی( )5کــه مســتق ً
ال در یــک مجلــس بــا حضــور مأمــون و

اطرافیانــش صــورت گرفــت.

 .6مناظره با علیبن محمدبن جهم(.)6
 .7مناظره با بزرگان مذاهب مختلف در بصره.
هــر یــک از ایــن مناظرههــا دارای محتوایــی عمیــق و جالــب اســت کــه حتــی امــروزه هــم

بــا گذشــت ســالیان دراز از آن تاریــخ ،راهگشــا و روشــنگر و بســیار آموزنــده و پــر بــار اســت.

 .5مؤلفههای مناظرات امامرضا(علیهالسالم)
چنانکــه پیــش از ایــن بیــان شــد ،مناظرههــای امامرضا(علیهالســام) بــا متکلمــان و

رهبــران برجســتۀ ادیــان و مکاتــب مختلــف ،یکــی از بهتریــن نمونههــای مناظــره بــرای اثبــات
حقانیــت دیــن اســام و نشــر آن بهشــمار میآیــد .بــا بررســی و تحلیــل ایــن مناظرههــا ،بــرای

ـن مــورد نظــر قــرآن کریــم بایــد از چه
ارائــۀ پاســخ شایســته بــه ایــن پرســش کــه جــدال احسـ ِ
شــاخصها و مؤلفههایــی برخــوردار باشــد ،بــه اســتخراج شــاخصهای برجســتۀ مناظرههــای

آن حضــرت پرداختــه و آنهــا را در ســه قالــب عمــدۀ شــاخصهای اخالقــی ،شــاخصهای

منطقــی و شــاخصهای آزاداندیشــانه ،طبقهبنــدی نمودیــم تــا بهعنــوان ُمدلــی جامــع بــرای
مدنظــر قــرار گیــرد.
نشــر اســام در دنیــای معاصــر ّ

5ـ 1مؤلفههای اخالقی
امامرضا(علیهالســام) در مناظرههــای خــود کوشــیدهاند تــا یــک ســیرۀ اخالقــی را در
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میــان مــردم پایهگــذاری کننــد لــذا بــا بررســی مناظرههــای آن حضــرت بــا متکلمــان و

رهبــران برجســتۀ ادیــان و مذاهــب مختلــف و نحــوۀ تعامــل و برخــورد ایشــان بــا ایــن گروهها،

مــوارد زیــر بهعنــوان ویژگیهــای برجســتۀ اخالقــی آن حضــرت معرفــی میشــود.

5ـ1ـ 1انصافمداری در گفتگو

یکــی از شــاخصهای اساســی مناظــره و مناظرهکننــدگان رعایــت انصــاف در کالم اســت

زیــرا رعایتنکــردن آن ســبب بیفایــده و بینتیجهبــودن بحــث خواهــد شــد.

امامرضا(علیهالســام) نیــز در مناظرههــای خــود بــه ایــن اصــل مهــم بســیار ملتــزم بــوده و

ســعی میکردنــد پیــش از ورود بــه بحــث ،آن را بــه مخاطــب خــود گوشــزد کننــد.

در مناظرههــای آن حضــرت بــرای ایــن شــاخص ،نمونههــای فراوانــی یافــت میشــود .بــرای

«ســل
نمونــه ،آن حضــرت در مناظــره بــا عمــران صابئــی ،در مــواردی به وی متذکر میشــدندَ :
ـر ُان َو َع َلیـ َ
الخ َطـ َ
ـک بِالنَّ َص َف ـ ِة َو اِیَـ َ
ـور»(ای عمــران ،هرچــه میخواهــی
ـاک َو َ
ـل َو ُ
الجـ َ
یَــا عمـ َ

بپــرس؛ امــا بیانصافــی نکــن و از ســخنان بیهــوده و باطــل بپرهیز)(مجلســی ،1386 ،ج:10

.)310

همچنیــن ایشــان هنگامیکــه میدیدنــد طــرف مقابــل کلمــات منصفانــه بــر زبــان جــاری

میســاخت ،بــه انصــافِ طــرف مقابــل اقــرار و میفرمودنــد« :انصــاف بــه خــرج دادي»(قلنــدری،

.)40 :1381

5ـ1ـ 2احترام و تکریم متقابل

يکــي ديگــر از مبانــی اخالقــی برجســتۀ مناظرههــای آن حضــرت احتــرام و تکريــم متقابــل

طــرف مناظــره اســت .ایشــان در هیچیــک از مناظرههــا بــه کســی توهیــن نکردنــد و همــواره

بــر احتــرام بــه ديگــران و پرهيــز از کاربــرد الفاظ زشــت و ناپســند تأکيــد نموده و ميکوشــيدند
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تــا بــا پایهریــزی یــک ســیرۀ اخالقــی ،فضــاي دوســتي را در گفتگوهــا حاکــم کننــد.
امامرضا(علیهالســام) بــا وجــود جایــگاه واالی علمــی و برخــورداری از منبــع سرشــار فیــض

الهــی ،هيچــگاه در هنــگام مناظــره ،طــرف مقابــل را تحقيــر نميکردنــد و حتــي اگــر اطرافيان،
طــرف مناظــره را تمســخر و اســتهزا میکردنــد ،آنهــا را بــه ماليمــت دعــوت میکردنــد.

چنانکــه در مناظــرۀ آن حضــرت و ســليمان مــروزي رخ نمــود ،آنــگاه کــه تمــام راههــاي جــواب

را بــر ســليمان بســت و ســليمان شــروع بــه تناقضگويــي کــرد ،همــۀ افــراد حاضــر در جلســه
بــه ســليمان خنديدنــد .امام(علیهالســام) رو بــه مــردم کــرد و از آنــان خواســت نســبت بــه

ســليمان ماليمــت بـ ه خــرج دهنــد و پــس از آن ،گفتگــو را ادامــه دادند(قرشــی ،1382 ،ج:1

.)195

در نمونـهای دیگــر ،امامرضا(علیهالســام) در اثنــای مناظــره با عمــران صابئــی او را فراخواندند

و پــس از تکریــم و احتــرام ،بــه وی چنــد جامــه و چنــد هــزار درهــم عطــا فرمودند(مجلســی،

 ،1386ج.)318 :10

برخــورد احترامآمیــز امامرضا(علیهالســام) بــا مخالفــان ســبب شــده بــود حتــی مخالفــان

آن حضــرت نیــز تحــت تأثیــر عظمــت و شــخصیت واالی ایشــان قــرار بگیرنــد و همــواره در

تقابــل بــا ایشــان ،خشــوع داشــته باشــند .عمــران صابئــی بــا وجــود آنکــه از علمــای بــزرگ

عصــر خویــش بهشــمار میرفــت ،در برابــر امامرضا(علیهالســام) فروتــن بــود و آن بزرگــوار را
بــا تعبیرهایــی چــون «ســیدی» و «مــوالی» خطــاب میکرد(همــان.)315 :

5ـ1ـ 3پرهیز از نقد شخصیت افراد

ـب توجــه در مناظرههــای امامرضا(علیهالســام) خــودداری از نقــد شــخصیت
از نــکات جالـ ِ

افــراد بهجــای نقــد اســتدالل اســت زیــرا بــا بررســی مناظرههــای آن حضــرت ،مشــخص

میشــود کــه ایشــان در هیچیــک از مناظرههــا کاری بــه شــخصیت افــراد نداشــته و مخاطبــان
را بــه دروغگویــی و مغالطــهکاری متهــم نمیکننــد بلکــه تنهــا اســتداللهای آنــان را نقــد
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میکننــد و نقــاط اشــتباه و انحــراف آنــان را متذکــر میشــوند .در مقابــل چنیــن رفتــاری

مشــاهده میکنیــم کــه افــرادی نظیــر جاثلیــق از تنهــا فرصتــی کــه بــرای نقــد شــخصیت
امام(علیهالســام) پیــدا میکنــد ،اســتفاده و آن حضــرت را بــه جهــل و ناتوانــی علمــی متهــم

میکند(ابــن بابویــه1417 ،ق ،ج.)385 :1

5ـ 2مؤلفههای منطقی
منظــور از ایــن شــاخصها آن دســته از اصــول و قواعــدی اســت کــه اندیشــه و تفکــر

صحیــح و نظاممنــد پیرامــون یــک موضــوع ،نیازمنــد رعایــت آنهاســت .مناظرههــای
امامرضا(علیهالســام) دارای چنیــن شــاخصهای برجســتهای اســت کــه در ادامــه بــه برخــی
از آنهــا اشــاره میکنیــم.

5ـ2ـ 1نظم و ساختار منطقی مباحث

ـي الفــاظ گفتــار جــز ِء شــاخصهای اجتنابناپذيــر ســخن مفيــد و
تنظيــم و ارتبــاط معنايـ ِ

جهـتدار در یــک مناظــرۀ علمــي اســت .از ايـنرو ،مجموعــۀ يــك بحــث اساســي بايــد عنــوان،
دســتهبندي ،تحليــل و جمعبنــدي و پايــان مناســبی داشــته باشــد تــا هــر دو طــرف مناظــره،
بهخوبــی آن را بفهمنــد و درک کننــد.

امامرضا(علیهالســام) در جریــان مناظرههــاي علمــي خــود بــا تأكيــد بــر ايــن شــاخصۀ

مهــم و بــا تکيــه بــر ســير منطقــی مباحــث ،ســخن را بهگون ـهای تنظيــم میفرمودنــد کــه

هرگونــه ابهامــی را در ايــن زمينــه ،برطــرف ســازد تــا طــرف مقابــل ،حقيقــت را بهطــور کامــل
دريابــد و مجــذوب کالم گــردد.

حضــرت در پاســخ بــه اوليــن پرســش عمــران صابئــی دربــارۀ نخســتين موجــود ،فرمــود:

«ســؤال کــردی ،اينــک پاســخ آن را دريــاب! امــا خداونــد يگانــه ،از ازل ،بیهمتــا بــوده و
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موجــودی اســت کــه همــراه او هيــچ چيــزی نبــوده اســت .بیآنکــه حــدود و اعــراض ،بــه

ســاحت او راه يافتــه باشــد و همــواره چنيــن اســت .او ســیر مخلوقــات را بــه شــکل بیســابقه

ابــداع و اعــراض مختلــف و حــدود گوناگــون آفريــد .آفرينــش بديــع را نــه در ظــرف چيــزی

داشــت و نــه درون چيــزی کــه مخلــوق او نباشــد محــدود ســاخت .نــه بــا چيــزی برابــر

ســاخت ،نــه بــا چيــزی مشــابه قــرار داد .ســپس ،خداونــد ســبحان ،مخلوقــات را بســيار متنــوع
آفريــد :خالــص ،غيرخالــص و مختلــف ،دارای همســازی و وحــدت و دارای رنگهــا ،مزههــا

و طعمهــا و نظایــر آن .ايــن آفرينــش ،نــه دليــل نيــاز خداونــد بــه مخلــوق بــود و نــه بــرای

کســب مرتبـهای کــه خداونــد بهمنظــور دسـتيافتن بــه آن ،محتــاج خلقــت کائنــات باشــد.
همچنانکــه در جريــان خلقــت ،ذات مقدســش؛ نــه افزايشــی داشــت و نــه کاهشــی .ای عمران!

آنچــه را گفتــم تعقــل کــردی؟» .عمــران گفــت :بلــی ،بــه خــدا ســوگند ،ســرورم؛ ســپس افزود:
« ای عمــران! بــدان ،اگــر بــه فــرض ،خداونــد ســبحان ،میخواســت آنچـهرا کــه آفريــده از روی

نيــاز خلــق کنــد ،در ايــن صــورت ،بايــد تنهــا چيــزی را میآفريــد کــه بهوســيلۀ آن بــرای

رفــع نيــازش مــدد گيــرد .در ايــن صــورت نيــز شايســته بــود کــه خداونــد ،چنديــن برابــر
مخلوقاتــی کــه آفريــده اســت را پديــد آورد؛ زيــرا هــر انــدازه موجــودی از کمــک بيشــتری

برخــوردار باشــد ،نيرومندتــر میشــود .ای عمــران! احتيــاج بــرای خداونــد قابــل تصـ ّور نيســت
زيــرا اگــر پديــدآوردن مخلوقــات بهمنظــور رفــع احتيــاج صــورت گيــرد ،هريــک از آنهــا بهنوبــۀ

خــود ســبب مطرحشــدن احتياجــی ديگــر خواهــد بــود .بدينجهــت اســت کــه میگوييــم
خداونــد متعــال ،مخلوقــات را از روی احتيــاج نيافريــد بلکــه احتيــاج را در قلمــرو مخلوقــات

پديــدار ســاخته اســت تــا از ناحيــۀ برخــی از آنهــا بــه جانــب برخــی ديگــر منتقــل شــود و

گروهــی از مخلوقــات را ،بــر گــروه ديگــر ترجيــح داده ،بیآنکــه بــه آنچــه برتــر نهــاده ،نیازمنــد

باشــد يــا بــا آنچــه کــه فروتــر ســاخته ،خصومــت ورزد .آری ،او بدينترتيــب موجــودات را
آفريدهاست(».مجلســی ،1386،ج.)338-333 :10
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5ـ2ـ 2استناد به منابع طرف مناظره و تکیه بر دالیل مستدل و مستند

احتجــاج در بحــث و مناظــره بايــد بــا اســتناد بــه منابــع مــورد قبــول طــرف مناظــره بــوده و

مســتدل و مســتند باشــد؛ بدینصــورت کــه بيــان مطالــب ،اخبــار و آمــار بايــد معتبر و مســتند

باشــد و از مطالــب دروغ و بياســاس كــه بــا منطــق و عقــل ســازگار نيســت ،خــودداري شــود.

بهموجــب ايــن اصــل ،نقــل مطالــب كــذب و ضعيــف افــزون بــر اينكــه از نظــر اخالقــي صحیــح

نیســت ،ارزش مطلــب را نیــز خدشـهدار ميســازد.

امامرضا(علیهالســام) در مناظرههــای خــود بــه ايــن موضــوع توجــه شــاياني داشــته و

خصــم خــود ،بــا
ميفرماینــد« :آیــا منصفتريــن افــراد ،كســي نيســت كــه در مناظــره بــا
ِ

كتــاب و پيامبــر و شــريعت او بــه مناظــره برخيزد؟»(همــان ،ج.)80 :49

رأسالجالــوت پذیــرش مناظــره بــا امامرضا(علیهالســام) را مشــروط کــرد بــه اینکــه دالیــل

و براهینــی کــه آن حضــرت در جریــان مناظــره ارائــه میکنــد ،در تــورات ،انجیــل ،زبــور یــا در

صحــف حضــرت ابراهیــم و موسی(علیهالســام) موجــود باشــد .آن حضــرت نیــز بــه ایــن تقاضا

پاســخ مثبــت دادنــد و فرمودنــد« :هیــچ دلیلــی از مــن مپذیــر مگــر آنچــه در تــورات بــه زبــان
موسیبنعمران(علیهالســام) در انجیــل بــه زبــان عیسیبنمریم(علیهالســام) و در زبــور

بــه زبــان داود(علیهالســام) نقــل شــده باشــد(ابنبابویه1404 ،ق.)427 :

همچنیــن امام(علیهالســام) ضمــن بيــان يــك مطلــب منبــع آن را نیــز ذكــر میکردنــد و

طــرف مناظــره را بــه آن ارجــاع میدادنــد .مناظــرۀ ایشــان بــا رأسالجالــوت و ســلیمان مــروزی

نمونــۀ برجســته این مدعاســت.

حضــرت در مناظــره بــا رأسالجالــوت از وی پرســيدند :آيــا مطالــب مربــوط بــه حزقيــال

پيامبر(علیهالســام) را در تــورات ديــدهای كــه پنجهــزار نفــر را پــس از گذشــت شــصت ســال از
مرگشــان زنــده کــرد؟ در ايــن مناظــره بــراي اثبــات نبــوت حضــرت محمد(صلیاهللعلیهوآلــه)

يكبــار وي را بــه كتــاب «اشــعيا» و بــار ديگــر بــه «زبــور» داود(علیهالســام) ارجــاع داد(همان).

ســليمان مــروزی در مناظــره بــا امامرضا(علیهالســام) بهشــیوۀ جــدل ،بــه مغالطــات جدلــی
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میپرداخــت ،بیآنکــه از روحيــۀ انعطافپذيــری برخــوردار باشــد ،امــا آن حضــرت در مناظــره
بــا وی ،بهجــای تکيــه بــر مغالطــات جدلــی ،از داليــل محکــم بهــره میگرفــت و بــا ورود

بــه بحــث از راههــای مختلــف ،در عيــن آزادگذاشــتن رقيــب در مناظــره ،ســرانجام وی را بــه
پذيــرش ســخنان خــود ملــزم میکــرد .در ايــن مناظــره کــه پيرامــون ارادۀ خداونــد شــکل

گرفــت ،امامرضا(علیهالســام) از ســلیمان پرســید« :ای ســليمان! بــه مــن بگــو ،آيــا اراده فعــل
اســت يــا چیــزی دیگــر؟» عــرض کــرد :آری ،اراده فعــل اســت .امام(علیهالســام) فرمــود« :پس
اراده حــادث اســت زیــرا افعــال ،همــه حادثنــد ».ســلیمان کــه خــود را در تنگنــا میدیــد ،بــار

دیگــر گفــت :اراده فعــل نیســت .امام(علیهالســام) افــزود« :در ايــن صــورت ،بايــد گفــت کــه

از ازل ،هويِــت ديگــری جــز خــدا بــا او همــراه بــوده اســت!» .ســليمان پاســخ داد« :اراده ،همــان

انشــاء و ايجــاد اســت» .امام(علیهالســام) فرمودنــد« :ســخنی کــه میگويــی همــان ســخن

ضــرار و پيــروان اوســت کــه شــما و يارانــت ،آن را زشــت و نــاروا شــمردهايد .ضــرار بیــان
داشــته اســت کــه هــر آنچــه خداونــد در آســمان ،زميــن ،خشــکی و دريــا ،از ســگ ،خــوک،

ميمــون ،انســان و هــر جنبنــدۀ ديگــر آفريــده ،همگــی حاکــی از ارادۀ خداونــد بــوده و تجســم
ارادۀ خــدا ،کــه همــان مخلــوق اســت ،زنــده میشــود ،میميــرد ،راه مــیرود ،میآشــامد،
زناشــويی میکنــد ،لــذت میبــرد ،ســتم میکنــد ،کار زشــت انجــام میدهــد و کافــر و

مشــرک میشــود ».در اينجــا ،ســليمان بــار ديگــر مدعــای خــود را تغييــر داد و گفــت :اراده،

ماننــد شــنيدن ،دويــدن و دانســتن ،يــک صفــت اســت .بدينترتيب ،ســليمان آنــگاه کــه از ارائۀ

پاســخ ناتــوان میمانــد ،بــا تغييــر ديــدگاه خــود از ارادۀ حضــرت حــق بهعنــوان «صفــت» و نــه

«فعــل الهــی» یــاد میکــرد .امام(علیهالســام) نیــز متقابــا مناظــره را بــا روش دیگــری ادامــه

مـیداد .ایــن امــر نشــان میدهــد کــه مســئلۀ یادشــده تــا چــه حــد بــرای امام(علیهالســام)
روشــن و مســتدل بــوده کــه وی بــه شــیوههای گوناگــون برهــان خــود را بــرای رقیــب اقامــه

فرمودهاست(مجلســی ،1386،ج 333 :10ـ .)338
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5ـ2ـ 3هدف مناظره :اقناع و روشنگری

در جریــان مناظــره ،هنگامیکــه طــرف بحــث دریابــد کــه هــدف طــرف مقابــل ،ســوداگری

و منفعتطلبــی صــرف نیســت ،ارتبــاط موفقتــری میــان طرفیــن برقــرار میگــردد.

تعصــب در اســتناد بــه
امامرضا(علیهالســام) در مناظــره بــا علمــای اهــل کتــاب ،بــا پرهیــز از ّ
قــرآن کریــم و بیــان اســتداللهایی از کتابهــای مــورد وثــوق طــرف مناظــره ،بــه درســتی

هــدف مناظــره را روشــنگری و عــدم منفعتطلبــی بیــان کردنــد.

بــرای نمونــه ،حضــرت در مناظــره بــا جاثلیــق ،زمانــی کــه آن حضــرت ،اســتداللهای دقیــق

و علمــی خویــش را ارائــه کردنــد و تناقــض در افــکار و عقایــد جاثلیــق بــر همگان آشــکار شــد،
وی از ایشــان درخواســت کــرد کــه از ادامــۀ ایــن بحــث او را معــاف فرمایــد .حضــرت هــم کــه

دالیــل کافــی را ارائــه فرمــوده بودنــد ،بــرای پرهیــز از تحقیــر علمــی وی نــزد افــراد حاضــر
در جلســۀ مناظــره ،درخواســت جاثلیــق را پذیرفتنــد و ادامــۀ بحــث را نیــز بــه وی واگــذار

کردند(طبرســی1966 ،م 178 :ـ .)186

5ـ2ـ 4ارائۀ نتیجۀ مطلوب

یــک مناظــرۀ مطلــوب و مؤثــر ،مناظرهــای اســت کــه رونــد اجــرای آن بهگونـهای پیــش رود

کــه در نهایــت ،گفتگوهــا و مباحــث مطرحشــده در آن منجــر بــه ارائــۀ یــک نتیجــۀ مطلــوب،
منطقــی
کارآمــد و هدفمنــد بــرای مخاطبانــش باشــد .چنیــن ویژگــیای از شــاخصهای
ِ
برجســتۀ مناظرههــای امامرضا(علیهالســام) اســت.
آن حضــرت در مناظــره بــا متکلمــان و رهبــران ادیــان و مذاهــب مختلــف ،ســبب اقنــاع و

ـیع گردیــده و بــه آنــان ثابــت نمودنــد کــه بــه
ســکوت آنــان در برابــر اندیشــۀ اســامی و تشـ ّ

بنبســت رســيدهاند و نميتواننــد ســعادت بشــر را تأميــن کننــد .برخــی از رهبــران ادیــان

مختلــف بــه ضعــف خــود اذعــان کردنــد و برخــی دیگــر مســلمان شــدند.
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بهعنــوان نمونــه ،عمــران صابئــی مناظرههــای طوالنــی بــا امامرضا(علیهالســام) دارد.

نوفلــی میگویــد :ســؤال و جــواب بیــن امام(علیهالســام) و عمــران صابئــی طوالنــی شــد

و آن حضــرت او را در بیشــتر مســائل مجــاب کــرد تــا بــه آنجــا رســید کــه عمــران صابئــی
گفــت« :ای آقــای مــن! شــهادت میدهــم تــو چنــان هســتی کــه وصــف کــردی! ولــی یــک

مســئله باقــی مانــده اســت(».همان) .مســئلۀ بعــدی و آخریــن مســئله را پرســید و حضرت به
خوبــی پاســخ وی را داد .آنــگاه گفــت« :آقــای مــن! فهمیــدم و شــهادت میدهــم کــه خداونــد

همانگونــه اســت کــه شــما بــه یگانگــی توصیفــش کــردی و محمد(صلیاهللعلیهوآلــه)
بندهــای برانگیختــه بــرای هدایــت بشــر اســت» .آنــگاه ،رو بــه قبلــه بــه ســجده افتــاد و

اســام آورد(همــان).

در نمونـهای دیگــر ،جاثلیــق هنگامــی کــه از مناظــره بــا امامرضا(علیهالســام) درمانــده شــده

بــود و هیــچ راهــی بــرای رهایــی از شکســت نداشــت ،اعتــراف کــرد :قســم بــه حــقّ مســیح که
گمــان نمیکــردم در میــان مســلمانان شــخصی ماننــد شــما باشــد(مکارم شــیرازی:1388 ،
.)51

5ـ2ـ 5بیان اصول و معیارهای کلی عقالنی

مناظــرۀ روشــمند مناظرهــای اســت کــه از گفتگــو و تبــادل فکــری میــان طرفیــن آن بتــوان

ـی مــورد اعتقــاد آنهــا پــی بــرد .مناظرههــای
ـی عقالنـ ِ
بــه بســیاری از اصــول و معیارهــای کلـ ِ
امامرضا(علیهالســام) نیــز خالــی از ایــن مطلــب نبــوده اســت .بــا بررســی مناظرههــای آن
عقالنــی مــورد اعتقــاد ایشــان را
کلــی
حضــرت میتــوان بســیاری از اصــول و معیارهــای
ِ
ِ

اســتخراج کــرد.

بــرای نمونــه ،امامرضا(علیهالســام) در مناظــره بــا عمــران صابئــی ،در مقــام تبييــن مســئلۀ

توحيــد ،بــه اصــول و قضايــای کلــی اشــاره فرمــوده اســت کــه میتوانــد پاســخگوی شــبهات

و ســؤالهای متعــدد باشــد .بهمنظــور رهيافــت بــه ايــن قواعــد ،بخشــی از کالم آن حضــرت
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را بازگــو میکنیــم:
«بــدان کــه خداونــد بیهمتــا کــه خــود قائــم بــه ذات خويــش و فراتــر از مــرز

ـی حــدود و تقدير(انــدازه و
تقدير(اندازهگيــری) و فــوق تحديــد اســت ،مخلوقــات را بــر مبانـ ِ
قانــون) آفريــد .آنچــه خداونــد آفريــد ،دو حقيقــت اســت :تقديــر و مقــدر ،و خداونــد چنيــن

مقــرر فرمــوده کــه هــر يــک بــا ذات خــود قابــل درک بــوده باشــد .خداونــد ســبحان ،هيــچ

موجــودی را منفــرد و قائــم بــه نفــس و بینيــاز از غيــر نيافريــده اســت .او از ايــن وابســتگی
مخلوقــات بــه يکديگــر اراده فرمــوده اســت کــه مــردم را ســوی خــود داللــت و وجــود خويــش

را اثبــات نمايــد .خداونــد تبــارک و تعالــی ،فــرد و بیهمتاســت و ذات ديگــری وجــود نــدارد

کــه وجــود حــق را بــر پــا داشــته ،او را يــاری کنــد و نگهــدار باشــد .ايــن آفريدگاننــد کــه بــه

ـيت الهــی برخــی توســط برخــی ديگــر نگهــداری میشــوند و البتــه ،جــز اين نيســت
اذن و مشـ ّ
کــه مــردم در ايــن مســائل گمــراه و متحيــر شــوند و بهوســيلۀ ظلمــت ،از ظلمــت خــاص و

نجــات جوينــد! خداونــد عزوجــل را بــا صفــات او و مخلوقــات را نيــز بــا صفــات و ويژگیهــای

آنــان توصيــف میکردنــد ،بــه عقيــدهای کــه بــر مبنــای فهــم و يقيــن باشــد نایــل آمــده و
اختــاف نمیورزيدنــد .امــا بدينجهــت کــه از ايــن مباحــث موجبــات حيــرت را جســتجو کرده،
بــه اضطــراب افتــاده و گرفتــار شــدهاند ،و خداونــد هــر کــس را بخواهــد بــه صــراط مســتقيم

هدایــت میکند(».مجلســی ،1386 ،ج.)316 :10
اصول کلی که از اين مناظره برداشت میشود:

 .1خداونــد متعــال ،قائــم بــه ذات خويــش اســت؛ يعنــی وجــود اقــدس ربوبــی «موجــود

بذاتــه» اســت کــه در قــوام خــود کمتريــن نيــازی بــه علــت و ســبب ديگــری نــدارد.
حد و اندازهای از ذات اقدس الهی به دور است.
 .2هرگونه ّ
 .3خداوند متعال ،چنين خواسته است که مخلوقات دارای تقدير و تحديد باشند.

 .4خداونــد ســبحان هــم خالــق اســت و هــم مقــدر زيــرا مخلوقــات دارای «انــدازه و قانــون»

بــوده و همــۀ کائنــات بــا انــدازۀ دقيــق و قانونمنــد ايجــاد شــدهاند.
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 .5خداونــد متعــال چنيــن مقــدر فرمــوده اســت کــه تقديــر و مقــدر ،هــر يــک بهوســيلۀ

ديگــری درک شــود و نيــز ،هــر يــک بــه ذات خــود قابــل درک بــوده باشــد.

 .6خداونــد ســبحان ،هيــچ موجــودی را قائــم بالــذات و بینيــاز از غيــر نيافريــده و از ايــن

وابســتگی مخلوقــات بــه يکديگــر ،اراده نمــوده کــه مــردم را ســوی خــود ،داللــت و وجــود خود
را اثبــات کنــد.

 .7خداونــد تبــارک و تعالــی ،فــرد ،بیهمتــا و بــی نيــاز از آن اســت کــه بــه غيــر خــود متکــی

بــوده ،مــورد يــاری قــرار گيرد.

 .8خطاهــا و اشــتباهات مــردم در مــوارد يادشــده موجــب گردیــده کــه صفــات خداونــدی

را بــا صفــات خــود مقايســه کنند.مــردم نمیداننــد کــه ايــن مقايســهها بــه دوری از حــق

و حقيقــت میانجامــد .گويــی میخواهنــد تاريکــی را بهوســيلۀ تاريکــی روشــن ســازند! و بــه

هميــن جهــت ،گويــی کــه بخواهنــد ،از فهــم و يقيــن محــروم مانند(هاشــمی اردکانــی:1387 ،

 572ـ .)576

5ـ2ـ 6استفاده از مس ّلمات خصم

اســتفاده از مســلّمات خصــم یکــی از روشهــای مــورد اســتفاده در مناظــره اســت.

امامرضا(علیهالســام) بارهــا در مناظرههــای خــود ،ابتــدا از فــرد مقابــل نســبت بــه موضوعــی
کــه قــرار اســت پایــۀ اســتدالل قــرار گیــرد ،اعتــراف میگرفــت.

بهعنــوان نمونــه ،امام(علیهالســام) در مناظــره بــا جاثلیــق بــه وی میفرمایــد« :تــو را ســوگند

میدهــم ،آیــا در انجیــل ایــن اســت کــه یوحنــا گفــت مســیح مــرا از آییــن محمــد عربــی خبر
داد و بــه مــن مــژده داد کــه پــس از او محمد(صلیاهللعلیهوآلــه) میآیــد ،مــن نیــز ایــن مــژده

را بــه حواریــون دادم و آنهــا بــه محمد(صلیاهللعلیهوآلــه) ایمــان آوردنــد؟» جاثلیــق در پاســخ
ـی او مــژده داده ،ولــی روشــن
میگویــد :یوحنــا ،بــه نبــوت مــردی و نیــز بــه خانــدان و وصـ ّ
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نکــرده کــه او ،چــه موقعــی ظهــور میکنــد و نــام آنهــا را بیــان نکــرده اســت .امام(علیهالســام)
فرمــود« :اگــر کســی را بیاوریــم کــه نــام محمد(صلیاهللعلیهوآلــه) و خانــدان و پیروانــش را

از انجیــل بخوانــد ،بــه او ایمــان م ـیآوری؟» جاثلیــق میگویــد :آری ،ایمــان محکــم!» ســپس
امام(علیهالســام) نــام محمــد و خانــدان و پیروانــش را از انجیــل قرائــت کــرد ....جاثلیــق گفــت:

آنچــه را وجــودش در انجیــل بــرای مــن ثابــت و روشــن شــد انــکار نمیکنــم و بــه آن اعتــراف

دارم(».ابــن بابویــه1417 ،ق ،ج .)320 :1وقتــی حضــرت از جاثلیــق اعتــراف گرفتند که حضرت
عیســی بــه آمــدن پیامبــر اکرم(صلیاهللعلیهوآلــه) بشــارت داده اســت ،رو بــه رأسالجالــوت،
عالــم یهــودی ،نمودنــد و فرمودنــد« :ای رأسالجالــوت ،صِ فــر فــان را از زبــور داود گــوش

کــن» .رأسالجالــوت گفــت :خــدا بــر تــو و خانــدان تــو مبــارک گردانــد ،بخــوان .پــس حضرت،
صفــر اول را از زبــور داود ،تــاوت کــرد تــا اینکــه بــه نامهــای محمد(صلیاهللعلیهوآلــه)،

علی(علیهالســام) ،فاطمه(علیهاالســام) حســن و حسین(علیهماالســام) رســید و فرمــود:
«مــن از تــو ســؤال میکنــم ،ای رأسالجالــوت! بــه حــقِّ خــدا بگــو و گواهــی بــده کــه آیــا

ایــن در زبــور داود هســت؟ و نتــرس! مــن همــان امــان و عهــد ذمــه کــه نســبت بــه جاثلیــق
دادم بــه تــو نیــز دادم ».در ایــن هنــگام ،رأسالجالــوت گفــت :بلــه ،عیــن ایــن در زبــور هســت.

ـق آیــات دهگان ـهای کــه خداونــد بــر موســی نــازل کــرده اســت!
حضــرت فرمودنــد« :بــه حـ ِ

آیــا صفــت محمد(صلیاهللعلیهوآلــه) ،علی(علیهالســام) ،فاطمه(علیهاالســام) حســن و
حسین(علیهماالســام) را در حالــی کــه عــدل و فضــل را بــه آنــان نســبت داده اســت در تــورات

مییابــی؟» .رأسالجالــوت پاســخ داد :بلــه ،اینگونــه اســت و هرکــس ایــن مطلــب را انــکار کنــد

بــه پــروردگار خویــش و پیامبــران او کافــر گشــته است(مجلســی ،1386 ،ج.)77 :49

چنانکــه بیــان شــد ،امامرضا(علیهالســام) بــا بهرهگیــری از متــن مــورد قبــول جاثلیق(انجیل)

و متــن مــورد قبــول رأسالجالوت(تــورات) موفق شــد او را به اعتــراف وادار کند.

5ـ 3مؤلفههای عاطفی(روحی ،روانی)
منظــور از مؤلفههــای عاطفــی آن دســته از ویژگیهایــی اســت کــه روح و روان آدمــی را
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ـی برخــوردار از عاطفــه ،نقــش
تحــت تأثیــر قــرار میدهــد و بهعنــوان یــک نیــروی انگیزشـ ِ

بســیار مهمــی در اقنــاع و پذیــرش قلبــی و درونــی مطالــب از ســوی مخاطــب دارد .مناظرههای
امامرضا(علیهالســام) نیــز دارای چنیــن شــاخصهای برجســتهای اســت کــه بــه برخــی از

آنهــا اشــاره میشــود.

5ـ3ـ 1مخاطبشناسی و عمل بر طبق مقتضای فهم طرف مناظره

در احادیــث دینــی بیــان شــده اســت کــه وظیفــۀ انبیــا و امامــان معصوم(علیهمالســام)

ایــن اســت کــه در گفتگــو بــا مــردم ،بــر اســاس اســتعداد عقلــی و ســطح فکــری و شــخصیت
متفــاوت آنــان ســخن بگوینــد تــا مــردم ســخن آنهــا را درک کننــد.

امامرضا(علیهالســام) نیــز همــواره ایــن اصــل را در مناظرههــای خــود بــا متکلمــان و

بــزرگان ادیــان و مذاهــب مختلــف رعایــت میکردنــد .آن حضــرت هميشــه در مناظرههایــش
متوجــه ویژگیهــای روحــی ،اســتعداد عقلــی و ســطح فکــری و علمــی طــرف مقابــل بــود و

ـی بســیاری جهــت فهــم و
بــر اســاس آن عمــل ميکــرد زیــرا چنیــن روشــی تأثیــر انگیزشـ ِ
پذیــرش مطلــب مــورد گفتگــو دارد.

حضــرت در برخــورد بــا علمــاي اديــان ديگــر يــا از روش عقلــي و اســتداللي بهــره میگرفتنــد

و يــا از روش نقلــی؛ يعنــي ارجــاع بــه کتابهــای مقــدس خودشــان و اقــوال بــزرگان آنهــا.

امــا در مناظــره بــا متکلمــان اســامي ،عــاوه بــر توســل بــه اســتدالل عقلــي ،از آيــات قــرآن و

اقــوال تاريخــي نیــز بهــره میجســتند ،بهطوريکــه در مناظــرۀ ايشــان بــا ســليمان مــروزي،
مأمــون ،عليبــن محمدبــن جهم و ...شــاهد این امــر هستيم(شــجاعی گلپایگانــی.)160 :1373 ،
در نمونــۀ دیگــر ،امامرضا(علیهالســام) در مناظــره بــا يحييبنضحــاک ســمرقندي ،دربــارۀ

موضــوع امامــت ،بــا اســتفاده از ســخنان و عبارتهــای خلفــاي راشــدين(ابوبکر و عمــر) بــه
اثبــات امامــت خويــش پرداختند(عطــاردی ،بیتــا.)620 :
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همچنيــن آن حضــرت ،گاهــي بــا آوردن نمونــه از اديــان ديگــر ،فهــم مطلــب و اســتدالل را

آســانتر ميکردنــد؛ چنانکــه در مناظــره بــا ابوقــره ،زمانيکــه میگفــت :بــه مــا گفتــه شــده
اســت ،همــۀ کتابهــا روز قيامــت ميآينــد ،درحاليکــه مــردم در يــک صــف بــراي پــروردگار

جهانيــان ايســتادهاند و نــگاه ميکننــد تــا اينکــه آن کتابهــا بــه ســوي او برميگردنــد
زيــرا آنهــا قســمتي از او هســتند و او جزئــي از آنهاســت ،پــس بــه ســوي او بــر میگردنــد.

امام(علیهالســام) میفرماینــد« :نصــارا گفتنــد کــه مســيح ،روحــي از خــدا و جزئــي از او بــود

و بــه ســوي او بازميگــردد .همچنيــن ،مجوســیان گفتنــد کــه آتــش و خورشــيد جزئــي از خدا
هســتند و بهســوي او بازمیگردنــد درحالیکــه خــدا برتــر از همــۀ اينهاســت کــه قابــل
تجزيــه و یــا مختلــف باشد(».طبرســی.)395 :1966 ،

5ـ3ـ 2بهرهگیری از قول لیِّن

يكــي از شــرايط تأثیرگــذاری و نفــوذ كالم در مناظــره اســتفاده از ســخن نــرم و آهنــگ گــرم

و دلنشــین اســت .تأثيــر ايــن شــيوه تــا بدانجاســت كــه خداونــد تبــارک و تعالــی ،حضــرت

موسي(علیهالســام) و هــارون را در برخــورد بــا فرعــون ،ملــزم بــه رعايــت ايــن شــیوه میکنــد:
«قَــو ً
خشــی»(با نرمــي ســخن بگوييــد ،شــايد متذكــر شــود و از عــذاب
ـر أو یَ َ
ال لَّیِّنـ ًا لَعلَّـ ُه یَتَ َذ َّکـ ُ

خداونــد بيــم يابد)(طــه .)44/و در جــاي ديگــر ،در رمــز موفقيــت پيامبر(صلیاهللعلیهوآلــه)
ـت ف ًَّظــا َغ ِليـ َ
ـن َح ْول ِ َ
ـظ ال ْ َق ْلـ ِ
ك»(اگــر خشــن و دلســخت
ـو ُكنـ َ
ـب َلنفَضُّ ــوا ِمـ ْ
ميفرمايــدَ :
«و َلَـ ْ
ميبــودي ،مــردم از اطــراف تــو پراكنــده میشــدند)(آل عمــران.)159 /

اســتفاده از ســخن نرم و دلنشــین از چنان ارزشــی برخوردار اســت که امام علی(علیهالســام)

اســتفاده از آن را بخشــی از عبادت دانستهاند(آمدی ،1346 ،ج.)157 :1

بــا نگاهــي بــه مناظرههــاي امامرضا(علیهالســام) و نــوع كلمــات و عبارتهــای اســتفاده

شــده توســط ايشــان ،روشــن ميگــردد كــه در كنــار توجــه بــه انديش ـههاي مخاطبــان ،بــه

دل و فطــرت آنــان نیــز توجــه شــده اســت؛ چنانکــه لحــن گفتارهــا و كيفيــت تغييــر لحــن
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حضــرت ،گويــاي ايــن حقيقــت اســت.
آن حضــرت بــراي تأثيــر هرچــه بيشــت ِر ســخن در طــرف مقابــل خــود و رســيدن بــه درک

همدالنــه بــا او ،همــواره مطالــب را نــرم ،ماليــم و در قالبــي مــوزون بیــان میکــرد و از بیــان

معانــي و مفاهيــم تنــد ،رنــجآور و ناراحتكننــده امتنــاع میورزیــد.

در مناظرههــاي ايشــان آنچــه جلــوۀ ايــن مهــم را نشــان ميدهــد ،شــوق و تمايــل مخاطــب

بــراي ادامــۀ بحــث اســت .بهوضــوح ميتــوان در مناظرههــاي امامرضا(علیهالســام) شــاهد

بــود كــه صحبتهــاي ايشــان ،چنــان در مخاطــب تأثيــر ميگذاشــت كــه وقتــي آن حضــرت،
صحبتهايــش را پايــان مــيداد ،مخاطــب ،مشــتاقانه ،بــه شــنيدن مطالــب بيشــتر اصــرار

مينمــود .بــراي مثــال ،ســليمان مــروزي ،كــه يكــي از مناظرهكننــدگان بــا آن حضــرت بــود،

پــس از شــنیدن پاســخ ایشــان دربــارۀ بــداء ،مشــتاقانه از امام(علیهالســام) خواســت تــا دربــارۀ
آن توضیحــات بيشــتری دهد(هاشــمی اردکانــی.)11 :1387 ،

5ـ3ـ 3توجه به محتواي پيام گوينده و فهم درست آن

ـم گفتگــو و ارتبــاط و مفاهمــه و تعامــل بــا ديگــران پرهیــز از جــدل و
از اصــول و ضوابــط مهـ ّ

سفســطه اســت .مهمتــر اينكــه ،بهجــاي كوشــش در تــدارك پاســخ ،بایــد در فهــم كالم متكلم
كوشــید .بــر ايــن اســاس ،ميتــوان اذعــان داشــت ،كســي ميتوانــد در بهکارگيــري روش

مناظــره مهــارت داشــته باشــد كــه طــرف مقابــل ،درك درســتي از آنچــه او احســاس ميكنــد و

ميخواهــد منتقــل كنــد ،داشــته باشــد(مقامی )56 :1383 ،زیــرا درکنکــردن محتــوای پیــام

گوینــده ،مشــکلی اســت کــه میتوانــد فراینــد مناظــره را بهطــور کلــی از جریــان اصلــی خــود
دور کنــد.

امامرضا(علیهالســام) همــواره در مناظرههــاي خــود لــزوم درک و رعايــت ايــن اصــل را بــه

طــرف مناظــره گوشــزد ميکــرد .بــرای مثــال ،بــه عمــران صابئــي فرمــود« :اي عمــران! خبــر

ميدهــم تــو را بــه آنچــه پرســش كــردي؛ لكــن در آنچــه بــه تــو ميگويــم ،با تعقــل بنگــر و در
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آنچــه پرســش كــردي ،فهــم و عقــل پيــش آور ،زیــرا ايــن مطلــب ،غامضتريــن و مشــكلترين

مســائل و مطالبــي اســت كــه بــر مــردم وارد ميشــود و كســاني كــه داراي عقــل ،فهــم و ادراك

ثابــت نباشــند و بــه جهــل و نادانــي دچــار باشــند ،از فهــم آن عاجــز گردنــد؛ و كســاني كــه

داراي عقــل ،انصــاف ،حقخواهــي و حقشناســي باشــند ،از فهــم بيچــاره نيســتند(».ابن بابویــه،

1417ق ،ج.)257 :1

5ـ3ـ 4ایجاد محیط آرام

شــايد ضروریتريــن مســئله در يــک گفتگــو بــرای فکــر شــخصی انســان ،وجــود محيطــی

آرام و دور بــودن از فضــای آمیختــه بــا خشــونت باشــد کــه انســان را از بازگشــت بــه خويشــتن

و انديشــه و تفکــر صحيــح و منطقــی بازم ـیدارد زیــرا انســان در حالــت رضــا و خشــنودی

خــود ،گاهــی تابــع محيــط اجتماعــی میشــود کــه جامعــه ،تحتتأثيــر فضــای خشــونت

شــورانگيزی ،فکــر مشــخصی را تأييــد و يــا رد میکنــد کــه انســان ،بهطــور ناخــودآگاه ،تســليم

آن فضــا میشــود .گويــا انســان در آن فضــای عمومــی ،گداختــه و ذوب میشــود و آزادی فکــر

و شــخصيت خــاص و ممتــاز خــود را از دســت میدهد(ســادات و قــاری.)92 :1391 ،

امامرضا(علیهالســام) در گفتگوهــای خويــش عــاوه بــر رعایــت ايــن مســئله(ايجاد

محيــط آرام) بــر حرکــت اطرافيــان خويــش نيــز نظــارت میکردنــد و از اينکــه محيــط

بــرای طــرف مقابــل متشــنج و نــاآرام باشــد ،خشــنود نبودنــد .هنگامــی کــه آن حضــرت بــا
ســلیمان مــروزی بــه بحــث مینشــيند و وی را در يــک مســئله بــه بنبســت میکشــاند،
حاضــران بــا خنديــدن ،فضــای مناظــره را متشــنج میکننــد و آرامــش محيــط را برهــم
میزننــد .در ایــن هنــگام امام(علیهالســام) آنــان را از ايــن عمــل نهــی و بــه حاضــران

در جلســه میفرماینــد« :بــه متکلــم خراســان ســخت نگيريــد و او را اذیــت نکنید(».ابــن
بابویــه1417 ،ق ،ج.)259 :1
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5ـ 4مؤلفههای آزاداندیشانه
ایــن مؤلفههــا آن دســته از ویژگیهــای اســت کــه بــر اصــل آزاداندیشــی تأکیــد دارد و هــر

انســانی را فــارغ از هــر نــژادی ،شایســتۀ برخــورداری از ایــن حــق میدانــد.

5ـ4ـ 1آزادی بیان

یکــی از شــاخصهای مهــم و ارزشــمند در مناظرههــای امامرضا(علیهالســام) آزادی بیــان

و اندیشــه اســت .آن حضــرت بــه مناظرهکننــده آزادی بیــان میدهــد و او را از ایــن آزادی منــع
نمیکنــد .حضــرت آزادی بیــان و اندیشــه را از حقــوق مسـلّم انســانی دانســتهاند لــذا در جریان
ـل خــود را از چنیــن حــقّ مســلمی محــروم نمیکننــد.
مناظــره ،طــرفِ مقابـ ِ

ایشــان در مناظــره بــا ســلیمان مــروزی چنــان وی را مجــاب فرمــود کــه ســلیمان ،پنجبــار،

سرگشــته و حیــران گردیــد و نتوانســت پاســخ دهــد .خطاهــا و اشــتباهات وی بــه انــدازهای بود

کــه مأمــون و حاضــران را بــه خنــده واداشــت .از جملــه اشــتباهات ســلیمان ایــن بــود کــه

باوجــود شــنیدن پاســخهای قانعکننــدۀ امام(علیهالســام) ســخن خــود را تکــرار میکــرد.
حضــرت دوبــاره ایــن نکتــه را بــه وی متذکــر میشــدند و نهتنهــا شــخص امام(علیهالســام)

بلکــه مأمــون عباســی نیــز بــه تناقضگویــی او تصریــح میکــرد .ســلیمان تــا پایــان بحــث
از تناقضگویــی دســت نکشــید و بــا اســتفاده از مغالطــات جدلــی بــه مطالــب پیشــین
میپرداخت(مجلســی ،1386 ،ج )332 :10امــا امام(علیهالســام) بــا وجــود ایــن همــه
تناقضگویــی ،فرصــت پرســش و پاســخ و بحــث آزادانــه را از او ســلب نکردنــد.

5ـ4ـ 2تسامح دینی و احترام به پیروان سایر ادیان و مذاهب

اســام در رویارویــی بــا بیگانــگان و پیــروان ادیــان الهــی بــا مــروت رفتــار کــرده و اقلیتهــا

را دارای حقــوق ویــژهای دانســته اســت .اســام دربــارۀ بیگانــگان از ســختگیری پرهیــز دارد
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و تســاهل دینــی نســبت بــه آنــان را ســفارش میکنــد و بــه ســلوک و مهــرورزی دســتور

میدهــد.

امامرضا(علیهالســام) در ارتبــاط خــود بــا پیــروان ســایر ادیــان و مذاهــب ،اهل مدارا و تســامح

و بــه دنبــال آن بودنــد کــه بــا ایجــاد یــک فضــای آرام و ب ـهدور از هرگونــه کشــمکشهای

فرقــهای و تعصبگراییهــای مذهبــی ،بــا مخالفــان عقیدتــی خــود گفتگــوی دوســتانه و

خردمندانــه داشــته باشــند.

آن حضــرت بــا گروههــای مختلــف مذهبــی برخــوردی محترمانــه و خردمندانــه داشــت

و هیچــگاه بــه تحریــک احساســات مذهبــی نمیپرداخــت .ایــن مســئله در ســیرۀ عملــی و
مناظــرات علمــی ایشــان بــا ســران و پیــروان ادیــان و مکاتــب روزگار خویــش کامــا نمایــان
اســت(همان ،ج.)198 :81

در یکــی از مناظــرات و در پاســخ شــخصی کــه از ایشــان پرســید :از خانــدان شــما کســی

ـخ منفــی فرمودنــد« :آن دو را دوســت
هســت کــه بــه شــیخین ناســزا گوید؟ ایشــان ضمــن پاسـ ِ
بــدار و بــه آنــان مهــرورزی کن و بــرای آنــان از خدا آمــرزش بخواه(».نــوری طبرســی1408 ،ق،

ج.)477 :2

برخــورد امام(علیهالســام) بــا پیــروان ســایر ادیــان و مذاهــب خردمندانــه و مبتنــی بــر

انصــاف بــود .یاســر ،خدمتگــزار امام(علیهالســام) میگویــد :از نیشــابور نام ـهای بــه مأمــون
رســید بــا ایــن مضمــون کــه مــردی زرتشــتی هنــگام مــرگ وصیــت کــرده ثــروت زیــادی

را کــه از او باقــی مانــده میــان فقــرا و بینوایــان تقســیم کننــد .قاضــی نیشــابوری ،آن امــوال

را میــان مســلمانان تقســیم کــرده اســت .مأمــون بــه امامرضا(علیهالســام) گفــت :ســرور

مــن ،در ایــن موضــوع چــه میفرماییــد؟ امام(علیهالســام) فرمــود« :زرتشــتیان بــرای بینوایــان
مســلمان وصیــت نمیکننــد .نامـهای بــه قاضــی نیشــابور بنویــس تــا همــان مقــدار از مالیــات

مســلمانان بــردارد و بــه بینوایــان زرتشــتی بدهد(».ابــن بابویــه1417 ،ق ،ج.)182 :2

امام(علیهالســام) نهتنهــا بــا عالمــان و خــواص ادیــان برخــوردی شایســته داشــت بلکــه
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نســبت بــه عــوام و تــودۀ ایــن فرقههــا نیــز بــا رفــق و مــدارا رفتــار میکرد(همــان ،ج.)89 :1
حدی اســت
رفــق و مــدارای امام(علیهالســام) در رفتــار بــا غیرمســلمانان و حتــی مخالفــان به ّ

کــه راوی میگویــد« :بــه امامرضا(علیهالســام) گفتــم :بــرای پــدر و مــادرم دعــا کنــم بــا

اینکــه حــق امامــان و آل پیامبر(علیهمالســام) را نشــناختند؟ امام(علیهالســام) فرمــود :بــرای
آنهــا دعــا کــن و برایشــان صدقــه بــده و اگــر در قیــد حیــات هســتند و حــق را نمیشناســند با

آنهــا مــدارا کــن زیــرا رســول خدا(صلیاهللعلیهوآلــه) فرمــود :خداونــد مــرا بــا رحمــت مبعــوث

نمــود ،نــه بــا درشــتی و نامهربانی(».ابــن شــعبه حرانــی.)426 :1376 ،

5ـ4ـ 3پرهیز از جمود فکری و تعصب بیجا

امامرضا(علیهالســام) در مواجهــه بــا پیــروان ســایر ادیــان و بهطــور کلــی برخــورد بــا

مخالفــان ،هرگــز تعصــب را مبنــای عمــل خــود قــرار نــداده و متعصبانــه عمــل نمیکردنــد

بلکــه حتــی اگــر طــرف مقابــل آن حضــرت اعتقــادی بــه مبانــی دیــن اســام همچــون قــرآن
و پیامبر(صلیاهللعلیهوآلــه) نداشــت ،نیــز بــهدور از هرگونــه تعصــب ،همــان کتابــی را کــه
او بــدان بــاور داشــت ،مبنــای مناظــره قــرار داده و حجــت و دلیــل را از همــان کتــاب اقامــه

میکردنــد تــا طــرفِ مقابــل نتوانــد آن را انــکار کنــد.

بــه عنــوان نمونــه ،پــس از آنکــه مأمــون جلســۀ مناظره را مهیــا کــرد جاثلیق به مأمــون گفت:

یآورد کــه مــا منکر
ای امیرالمؤمنیــن! چگونــه بــا کســی مناظــره کنــم کــه از کتابــی دلیــل مـ 
آن هســتیم و از پیامبــری ســخن میگویــد کــه مــن بــه وی ایمــان نــدارم؟ امام(علیهالســام)

فرمودنــد« :ای نصرانــی ،اگــر بــرای تــو از انجیــل دلیــل و حجــت بیــاورم میپذیــری؟» جاثلیــق

گفــت :آیــا قــادرم آن چیــزی را کــه انجیــل بیــان داشــته نپذیــرم؟ بلــه ،بــه خــدا ســوگند اقــرار
میکنــم اگــر چــه علیــه مــن باشد(طبرســی ،1386 ،ج.)404 :2
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5ـ4ـ 4داشتن شرح صدر و تحمل عقايد و آراي مخالف

يکــي ديگــر از ویژگیهــا و شــاخصهایی کــه ميتــوان از روند مناظــرات امامرضا(علیهالســام)

بهدســت آورد ،داشــتن ســعۀصدر و تحمــل آرا و نظرهــای مخالــف اســت .اگــر آن حضــرت

در طــول مناظــره بــا نظــر مخالفــی مواجــه میشــد ،نهتنهــا بــا آن مخالفــت نمیکــرد بلکــه
از افــکار مخالــف نیــز اســتقبال میکــرد .در مناظــرۀ بيــن آن حضــرت و جاثليــق ،جاثليــق
زمانــی کــه بــا اســتدالل امام(علیهالســام) مواجــه ميشــود کــه میفرمایــد« :مــا بــه خــدا

معتقديــم و بــه عيســايي کــه معتقــد بــه نبــوت محمد(صلیاهللعلیهوآلــه) بــود ،و مــا چيــزي

عليــه عيســي نداريــم ،مگــر ضعــف و کمــي روزه و نمــاز او ».در اينجــا جاثليــق بــا شــنيدن اين

ســخنان فريــاد میزنــد :بــه خــدا دانــش و علــم خــود را فاســد کــردي و امــورت ضعيــف شــد.
مــا فکــر میکردیــم تــو عالمتريــن اهــل اســام هســتي .امام(علیهالســام) بــه آرامــي بــا او

روبــرو شــد و بــا توجــه بــه خــدا انگاشــتن عيسي(علیهالســام) توســط مســيحيان ،بــه وی
پاســخ داد(طبرســی ،1338 ،ج.)413 :2

نتیجهگیری
در ســیرۀ سیاســی و اجتماعــی ائمــۀ معصومین(علیهمالســام) مناظرههــای

امامرضا(علیهالســام) بــا رهبــران و متکلمــان برجســتۀ ادیــان و فرقههــای مختلــف،
بهدلیــل بازتــاب گســتردهای کــه در اندیشــۀ اســام و تشــیع داشــته ،از برجســتگی خاصــی

برخورداراســت .مناظرههــای امامرضا(علیهالســام) یکــی از بهتریــن نمونههــا بــرای اســتخراج
شــاخصها و مؤلفههــای مناظرههــای مــورد تأییــد قــرآن کریــم اســت .لــذا بــا بررســی و

تحلیلــی کــه در میــان مناظرههــای امامرضا(علیهالســام) بــا متکلمــان و رهبــران بــزرگ
ادیــان و مذاهــب مختلــف انجــام دادیــم ،شــاخصها و مؤلفههــای برجســتۀ مناظرههــای آن
حضــرت را اســتخراج و آنهــا را در چهــار قالــب دســتهبندی کردیــم« :شــاخصهای اخالقــی»

بــا مصداقهایــی نظیــر انصافمــداری در گفتگــو ،احتــرام و تکریــم متقابــل و پرهیــز از نقــد

شــخصیت افــراد؛ «شــاخصهای منطقــی» بــا مصداقهایــی نظیــر نظــم و ســاختار منطقــی
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مباحــث ،اســتناد بــه منابــع طــرف مناظــره و تکیــه بــر دالیــل مســتدل و مســتند ،هــدف

مناظــره اقنــاع و روشــنگری ،ارائــۀ نتیجــۀ مطلــوب ،بیــان اصــول و معیارهــای کلــی عقالنــی و
اســتفاده از مسـلّمات خصــم؛ «شــاخصهای عاطفی»(روحــی ـ روانــی) بــا مصداقهایــی نظیــر
مخاطبشناســی و عمــل طبــق مقتضــای فهــم طــرف مناظــره ،بهرهگیــری از قــول ل َ ِّیــن،

توجــه بــه محتــواي پيــام گوينــده و فهــم درســت آن ،تســلط و آرامــش و ایجــاد محیــط آرام
و «شــاخصهای آزاداندیشــانه» بــا مصداقهایــی نظیــر آزادی بیــان ،تســامح دینــی و احتــرام

بــه پیــروان ســایر ادیــان و مذاهــب ،پرهیــز از جمــود فکــری و تعصــب بیجــا و داشــتن شــرح
صــدر و تحمــل عقايــد و آراي مخالــف.

مبلغــان دینــی بــا تحصیــل چنیــن شــاخصهایی و کاربــردی نمــودن آنهــا میتواننــد در

تبلیــغ و اشــاعۀ فرهنــگ و تمــدن راســتین اســامی ،نقشــی راهبــردی داشــته باشــند.

پینوشتها:
 .1جاثِل ِیــق :واژهای یونانــی اســت بهمعنــای رئیــس اســقفها و پیشــوای عیســوی .لقبــی

اســت کــه بــه علمــای بــزرگ مســیحی داده میشــد و نــام شــخص خاصــی نیســت.
 .2رأسالجالوت :لقب دانشمندان و بزرگان ملت یهود بوده و نام شخص خاصی نیست.

 .3هربــز اکبــر یــا هیربــد اکبــر ،:لقبــی اســت کــه مخصــوص بــزرگ زردشــتیان بــود؛

بهمعنــای پیشــوای بــزرگ مذهبــی و قاضــی زردشــتی و خــادم آتشــکده.

 .4عمــران صابئــی :چنانکــه از نامــش پیداســت ،از مذهــب صابئیــن دفــاع میکــرد .صابئیــن

گروهــی هســتند کــه خــود را پیــرو یحیــی میداننــد ولی بــه دو گروه موحد و مشــرک تقســیم

میشــوند .گروهــی از آنهــا بــه ستارهپرســتی روی آوردهانــد؛ لــذا گاه آنهــا را ستارهپرســتان
ـران در عــراق بــود و ســپس بــه مناطــق دیگــری از
مینامنــد .مرکــز آنهــا در قدیــم شــهر حـ ّ

عــراق و خوزســتان روی آوردنــد .آنهــا طبــق عقایــد خــود بیشــتر در کنــار نهرهــای بــزرگ
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زندگــی میکننــد و هماکنــون ،گروهــی از آنهــا در اهــواز و بعضــی مناطــق دیگــر بــه ســر
میبرنــد.

 .5ســلیمان مــروزی :معروفتریــن دانشــمند علــم کالم در ســرزمین خراســان در عصــر

مأمــون بــود و مأمــون بــرای وی احتــرام زیــادی قائــل بــود.

 .6علیبن محمدبن جهم :ناصبی و دشمن اهل بیت(علیهمالسالم) بوده است.
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