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ابراهیم رحیمی زنگنه1، خلیل بیگ زاده2

چکیده 

ــی و اقتــدار فرهنــگ اســامی ـ ایرانی اســت. آموزه هــای  ــن عامــل وحــدت مل ــن اســام مهم تری دی
دینــی، ســیمای معصومین)علیهم الســام(، ســخنان و روایات ســازنده و شــجاعانۀ آنان برای روشــنگری 
و استبدادســتیزی از مبانــی مهــّم ادبیــات پایــداری در زبــان و ادب فارســی اســت، چنان کــه مناظره های 
امام رضا)علیه الســام( بــا بــزرگان و دانشــمندان ادیــان گوناگــون در شــمار ایــن مبانــی نظــری اســت. 
بــر ایــن اســاس، مناظره هــای امام رضا)علیه الســام( مبتنــی بــر فرهنــگ پایــداری، تأثیــر شــگرفی در 
ادب فارســی داشــته و جلوه هایــی از پایــداری را در شــعر رضــوی معاصــر پدیــد  آورده اســت. پژوهــش 
ــی  ــام( و بازنمای ــای امام رضا)علیه الس ــداری در مناظره ه ــای پای ــن جلوه ه ــدف تبیی ــا ه ــِش رو ب پی
ــی ـ  ــردی توصیف ــا رویک ــه ب ــت ک ــارودی اس ــوی گرم ــارزاده و موس ــوی صف ــروده های رض آن در س
تحلیلــی انجــام شــده و نشــان داده   اســت کــه امام رضا)علیه الســام( بهتریــن و کارآمدتریــن اســتراتژی 
ــی  ــر ناآگاه ــش در براب ــی خوی ــد مذهب ــی و عقای ــای دین ــم آموزه ه فرهنگــی را در پاســداری از حری
ــد  ــی مانن ــی اســت، جلوه های ــده  اســت. نتیجــۀ بررســی ها حاک ــون برگزی ــای گوناگ ــان فرقه ه مدعی
نهضــت فکــری علیــه ناآگاهــی، شــجاعت در رویارویــی بــا منکــران، آزاداندیشــی، دادگری، شــکیبایی و 
پایــداری، پنــاه دادن بــه مظلومــان، شــهادت طلبی مبتنــی بــر آگاهی بخشــی از موضوعــات مناظره هــای 
ــن  ــده و ای ــی گردی ــر بازنمای ــورد نظ ــاعران م ــوی ش ــعار رض ــه در اش ــت ک ــام( اس امام رضا)علیه الس

پژوهــش آنهــا را تحلیــل کــرده و نشــان داده  اســت.
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1- مقدمه

ــی،  ــی، سیاس ــی، اجتماع ــون فرهنگ ــای گوناگ ــی رویداده ــان و بازنمای ــترۀ بی ــات گس ادبی
ــر تأثیــر شــگرفی  اقتصــادی و دســتاوردهای آن هاســت، چنان کــه رویدادهــای صد ســالۀ اخی
بــر ادبیــاِت پــس از خویــش نهــاده و گونه)ژانــر( ادبــی »ادب پایــداری« را بازآفرینــی کرده اســت. 
ــت  ــه تح ــود ک ــاق می ش ــاری اط ــه آث ــوالً ب ــروزی »معم ــف ام ــداری در تعری ــات پای ادبی
ــی،  ــردی و اجتماع ــای ف ــود آزادی ه ــی، نب ــتبداد داخل ــاق و اس ــون اختن ــرایطی چ ــر ش تأثی
ــرمایه های  ــرزمین، س ــدرت و س ــب ق ــدرت، غص ــای ق ــتیزی پایگاه ه ــزی و قانون س قانون گری
ــای  ــتره و گونه ه ــه گس ــر ب ــنگری، 1383: 45(. نظ ــکل می گیرد.«)س ــی و... ش ــردی و مل ف
ادبیــات پایــداری و پیشــینۀ آن در ادبیــات ایــران، می تــوان آن را بــه گونه هایــی چــون ادبیــات 
ــی، 1393: 255( و  ــت انسانی ـ جهانی)مدرس ــات مقاوم ــان: 6(، ادبی ــت ملی ـ میهنی)هم مقاوم
ادبیــات مقاومــت دینــی و آیینی)اســماعیلی،1390: 106( تقســیم کرد. بــر ایــن اســاس، ادبیات 
مقاومــت دینــی و آیینــی و آثــار آن »یکــی از جلوه هــای ادبیــات پایــداری ایــران اســت کــه بــا 
الهــام از آیــات قــرآن کریــم، احادیــث و روایــات ســروده شــده اند و در نهــاد ایــن آثــار دعــوت به 
عدالــت، ستم ســتیزی، کرامــت و عــزت انســان، قدردانســتن نعمــت آزادی و بســیاری از ارزش ها 

ــان(.  ــوج می زند.«)هم م

ــر  ــی عص ــی و سیاس ــی، اجتماع ــتۀ فرهنگ ــای برجس ــه از ویژگی ه ــر و اندیش ــاد فک تض
امام رضا)علیه الســام( بــود، چنان کــه مســلمانان باالتریــن مــدارج علمــی و تمدنــی را در ایــن 
دوره طــی کردنــد و علــوم مختلــف هندســه، هیئــت، ریاضــی، فلســفه، طــب و دیگر رشــته ها از 
یونانــی و هنــدی ترجمــه شــد و دانشــمندان بــزرگ و پیشــوایان ادیــان و صاحبان افــکار و آرای 
مختلــف بــه حکــم اینکــه مرزهــا برداشــته شــده و کشــورها زیــر نفــوذ اســام درآمــده اســت، 
بــه مرکــز خافــت کــوچ کردند)الهامــی، 1370: 48(. مجموعــۀ ایــن عوامــل و عاقــۀ مأمــون 
ــه ایــن جلســات ترغیــب  ــه مناظــره، جلســاتی را فراهــم آورد و امام رضا)علیــه الســام( را ب ب
می کرد)ضیغم زیــدی، 1390: 160(. البتــه، مناظره هــای امام رضا)علیه الســام( مســئله ای 
تاریخــی و متعلــق به گذشــته نیســت، بلکــه از منظر پاســداری از حریم اســام و مکتب تشــّیع، 
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سرمشــقی مهــم و جامــع بــرای امــروز و فــردای جامعــۀ علوی اســت، چنان کــه »شــرایط خاّص 
ــام(  ــام علی بن موسی الرضا)علیهماالس ــر دوش ام ــنگینی را ب ــۀ س ــی وظیف ــری و فرهنگ فک
گذاشــت و حضرت)علیه الســام( کــه در آن عصــر می زیســت، به خوبــی از ایــن وضــع 
خطرنــاک آگاه بود.«)مــکارم شــیرازی، 1388: 7(. بنابرایــن، امام رضا)علیه الســام( در برابــر ایــن 
نامایمــات قیــام کــرد و اســتبداد فکــری و فرهنگــی را بــا رویکــرد مناظــره بــه چالــش کشــید 
ــواج ســهمگین و تندبادهــای  ــن ام ــر ای ــد و در براب و »انقــاب فکری ـ فرهنگــی عمیقــی آفری
خطرنــاک، اصالــت جامعــۀ اســامی را حفــظ کــرد و ســرانجام، ایــن کشــتی را بــا لنگــر وجــود 
خویــش از ســقوط در گــرداب خطرنــاک انحــراف و التقــاط رهایــی بخشــید.«)همان(. بــر ایــن 
اســاس، مناظره هــای امام رضا)علیه الســام( رویکــردی علمــی و بنیادیــن از مبــارزۀ حــق علیــه 
باطــل اســت، چنان کــه حضرت)علیه الســام( در مناظره هایــش بســیاری از شــبهات مخالفــان 
ــر  ــور حقیقــی دیــن را ب ــان را آشــکار و ن ــی آن دیــن اســام را پاســخ داد و توطئه هــای پنهان

همــگان هویــدا کــرد.

تاریــخ پرفــراز و نشــیب شــعر معاصــر فارســی کــه در آســتانۀ رســیدن بــه یــک ســدۀ کامــل 
اســت، تحــوالت محتوایــی دیگرســانی بــا شــعر کاســیک دارد، چنان کــه تحــت تأثیــر تغییرات 
ــداری را در  ــده و رنگارنگــی مؤلفه هــای پای ــازه ای را پروران سیاســی و اجتماعــی، موضوعــات ت
خویــش بازنمایانده اســت. »اغلــب آثــاری کــه پــس از کودتــای 28 مــرداد ســروده شــده اند، از 
نظــر درون مایــه آکنــده از احســاس شکســت، ناامیــدی، یــأس، بدبینی و مرگ اندیشــی اســت و 
وجــود سانســور و فضای بســتۀ سیاســی، بــر زبــان نمادیــن آنهــا افزوده اســت.«)طاهری، 1387: 
29(. شــعر پایــداری معاصــر بــرای شکســتن ایــن وضعیــت بــه اوج خود رســید و وضعیت شــعر 
دهــۀ پنجــاه را تحــت تأثیــر قــرارداد و شــاعران بســیاری مــردم را بــا اســتفاده از پشــتوانه های 
دینــی و مذهبــی و تکیــه بــر تاریــخ صــدر اســام بــه قیــام عمومــی و خیزش هــای اجتماعــی 
ــاه 1357، آرمان هــای اســامی  ــروزی انقــاب اســامی در بهمــن م ــا پی ــد. »ب تشــویق کردن
ــرای گشــایش  ــه تحقــق پیوســت و روزنه هــای امیــدی ب ــی ایــن طیــف از شــاعران ب و انقاب
ــا وقــوع جنــگ تحمیلــی  حوزه هــای جدیــد، پیــش روی شــعر معاصــر ایــران قرارگرفــت، اّم
تمــام توجهــات را بــه ســوی خــود جلــب کــرد و بــرای شــاعران ایــن جریــان، در کنــار بیــان 
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آرمان هــای انقــاب، مســئولیت تــازه ای ایجــاد شــد و ایــن وظیفــه انعــکاس مظلومیــت ملــت 
ایــران اســت.«)همان: 31(. ادبیــات پایــداری در راســتای ایــن تعهــد، جایــگاه محکمی به دســت 
ــر  ــت و ه ــاب گذاش ــقان انق ــوختگان و عاش ــۀ دل س ــن و اندیش ــر ذه ــی ب ــر ژرف آورد و تأثی
کســی بــه ســهم خــود، در ادای دیــن و رســالت دینــی خــود نقــش ارزنــده ای را ایفــا می کــرد، 
ــای  ــژه مناظره ه ــوی، به وی ــای رض ــان آموزه ه ــی می ــۀ تنگاتنگ ــا رابط ــن مقوله ه ــه ای چنان ک
ــری  ــی و اثرپذی ــواردی، الهام ــردی ت ــا رویک ــداری معاصــر ب ــعر پای امام رضا)علیه الســام( و ش

بنیادیــن و آرمانــی فراهــم کرده اســت.

1-1  بیان مسئله

ــی  ــای جمع ــی ترین ابزاره ــش، از اساس ــاز آفرین ــان آغ ــاج از هم ــره و احتج ــو، مناظ گفتگ
ــه  ــد ک ــدی نشــان می ده ــان توحی ــخ ادی ــم بوده اســت. »تاری ــم و تفاه ــرای تفهی انســان ها ب
پیامبــران بــزرگ الهــی نیــز همــواره در موقعیت هــای گوناگــون تبلیغــی از ایــن ویژگــی عمومی 
و فطــری بشــر بهره هــای فــراوان برده اند.«)شــوبکایی، 1388: 34(. شــعر نیــز در بســیاری از 
انگاره هــای خویــش ابــزاری برهانــی اســت کــه قــدرت اقناعــی باالیــی دارد و صاحبــان نظــر در 
ــر ایــن اســاس، مناظــره  ــد. ب موقعّیت هــای گوناگــون به ویــژه در مناظره هــا از آن بهــره برده ان
کامــی اســت کــه گاهــی لبــاس شــعر نیــز بــر تــن دارد تــا نقــش رســانه ای خــود را بیشــتر 
ــوان  ــام( به عن ــای امام رضا)علیه الس ــداری در مناظره ه ــای پای ــی جلوه ه ــازد. بررس ــان س نمای
ــاب آن در شــعر فارســی معاصــر  ــاع از دینــداری و خــردورزی و بازت ــی در دف منشــوری آرمان
بــرای کارکــرد و جذابّیــت بیشــتر، مهــم و ضــروری اســت زیــرا پرداختــن بــه ایــن موضــوع از 
ــگاه ارزشــی  ــرای چگونه زیســتن اســت و از ســوی دیگــر جای ــاز انســان معاصــر ب یک ســو نی
مناظره هــای امام رضا)علیه الســام( و نقــش ارزنــدۀ شــعر پایــداری و آیینــی معاصــر را تبییــن 

می کنــد. 

جلوه هــای پایــداری مناظره هــای امام رضا)علیــه الســام( در شــعر معاصــر بازتــاب فراگیــری 
ــا هــدف تبییــن جلوه هــای پایــداری مناظره هــای امام رضا)علیه الســام(  دارد. ایــن پژوهــش ب
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ــوی  ــی موس ــارزاده و عل ــره صف ــروده های طاه ــر س ــه ب ــا تکی ــی، ب ــر فارس ــعر معاص در ش
ــداری  ــای پای ــه »جلوه ه ــش ک ــن پرس ــه ای ــی ب ــردی توصیفی ـ تحلیل ــا رویک ــارودی، ب گرم
ــخ داده و  ــد؟« پاس ــاعر کدامن ــن دو ش ــروده های ای ــام( در س ــای امام رضا)علیه الس مناظره ه
جلوه هــای پایــداری را از قبیــل قیــام فکــری و مبــارزه بــا جهــل، روحیــۀ شــجاعت و دالوری، 
دعــوت بــه آزادگــی و آزاداندیشــی، ستم ســتیزی و دادگــری، غربــت ظالمانه و شــهادت غریبانه، 
اســتقامت و پایــداری، دلگرمــی بــه اســوه های مذهبــی در ســروده های رضــوی شــاعران مــورد 

مطالعــه تبییــن کرده اســت. 

1-2  پیشینۀ تحقیق

ــام  ــون انج ــای گوناگ ــام( از منظره ــای امام رضا)علیه الس ــۀ مناظره ه ــی در زمین پژوهش های
ــا پیــروان مذاهــب و مکاتــب  شده اســت. کتــاب مناظــرات تاریخــی امــام رضا)علیه الســام( ب
ــا  ــکارم شــیرازی)1388( در موضــوع بررســی مناظره هــای امام رضا)علیه الســام( ب دیگــر از م
ــا  ــام( ویژگی ه ــرات امام رضا)علیه الس ــای »مناظ ــز مقاله ه ــب و نی ــب و مکات ــروان مذاه پی
و روش هــا« نوشــتۀ نقــی زاده و داد)1386( در بررســی ویژگــی مناظره هــای رضــوی مبتنــی 
ــرات  ــای مناظ ــره و ویژگی ه ــی؛ »مناظ ــائل دین ــف در مس ــبهات مختل ــه ش ــخ ب ــر پاس ب
امام رضا)علیه الســام(« نوشــتۀ ضیغم زیــدی)1390( در بررســی و تحلیــل مناظره هــای 
کامــی امام)علیه الســام( در گســترۀ علــم کام چــون قضــا و قــدر، بــداء و جبــر و تفویــض؛ 
ــوردی:  ــام()مطالعۀ م ــان معصوم)علیهم الس ــی امام ــیرۀ آموزش ــی در س ــرۀ علم »روش مناظ
ــدا  ــه ابت ــی)1387( ک ــمی اردکان ــتۀ هاش ــام(« نوش ــی امام رضا)علیه الس ــای علم مناظره ه
ــی  ــز چگونگ ــد آن و نی ــر رون ــم ب ــول حاک ــپس اص ــام( و س ــرۀ امام رضا)علیه الس روش مناظ
فراینــد یــک مناظــرۀ علمــی را نــزد حضــرت بررســی کرده اســت؛ »کتــاب مقــدس و جایــگاه 
ــدس را  ــاب مق ــگاه کت ــه جای ــدی)1387( ک ــام(« از اس ــای امام رضا)علیه الس آن در مناظره ه
ــل مؤلفه هــای  ــت »تحلی در مناظره هــای امام رضا)علیه الســام( بررســی کرده اســت  و در نهای
ادبیــات پایــداری در اشــعار طاهــره صفــارزاده« نوشــتۀ غنی پــور ملکشــاه)1391( کــه موضــوع 
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ــه عنــوان یکــی از برجســتگان ایــن  ــداری و معرفــی وی ب ــه ادبیــات پای آن رویکــرد شــاعر ب
عرصــه اســت. اّمــا پژوهشــی مســتقل مبتنــی بــر بررســی جلوه هــای پایــداری در مناظره هــای 
ــده  ــارودی دی ــوی گرم ــی موس ــارزاده و عل ــره صف ــروده های طاه ــام( و س امام رضا)علیه الس

نشــد. 

2. بحث اصلی

ــۀ  ــن گون ــرت ارزنده تری ــۀ حض ــتدالل های دین ورزان ــام( و اس ــای امام رضا)علیه الس مناظره ه
دفــاع از عقیــده و اعتقــاد اســت کــه نمونه هــای آن را فقــط در قــرآن کریم، پیشــینۀ پیشــینیان 
ــود:  ــه فرم ــد ک ــوان دی ــام( می ت ــوارش حسین بن علی)علیه الس ــّد بزرگ ــه ج ــرت، خاص حض
»اگــر دیــن نداریــد و از قیامــت نمی ترســید، الاقــل در دنیــای خــود آزاده باشید!«)مجلســی، 
1403ق، ج 45: 51(. »و همانــا در زندگــی پــای عقیــده ات بایســت و در راه آن تــاش 
ــام(  ــای امام رضا)علیه الس ــداری در مناظره ه ــی از پای ــن، جلوه های ــان:52(. بنابرای کن.«)هم
وجــود دارد کــه طاهــره صفــارزاده و علــی موســوی گرمــارودی، شــاعران بینشــی و دانشــی ادب 
معاصــر، آن را در شــعر پایــداری و رضــوی خــود بــا رویکــردی تــواردی، الهامــی و اثرپذیــری 

ــد.  ــراز کرده ان ــه ســیمای امام رضا)علیه الســام( اب ــش را ب ــتیاق خوی ــرده و اش ــی ک بازنمای

2-1  رویکرد مبارزه در مناظره

ــه در  ــن و نشــر اندیشــه اســت، چنان ک ــرای تبیی ــر ب ــوب و مؤث مناظــره از شــیوه های مطل
طــول تاریــخ دو جبهــۀ حــق و باطــل بــا هــم در تقابــل بوده انــد و می تــوان ایــن تقابــل را در دو 
میــدان نبــرد نظامــی و نبــرد اندیشــگی و عقیدتــی دانســت. »صفحات تاریــخ اســام نمونه های 
ــک  ــر ی ــه ه ــت ک ــرده  اس ــت ک ــود ثب ــی در خ ــزرگان دین ــی ب ــای علم ــیاری از تاش ه بس
ــل علمــی بیشــتر  ــن تعام ــن اندیشــۀ خــود و زدودن ســوء تفاهم ها، همچنی در راســتای تبیی
ــد.  ــره پرداخته ان ــه مناظ ــی، ب ــف از وح ــای مختل ــترک دریافت ه ــاط مش ــدن نق و نمایان ش
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مناظــره در حقیقــت فشــرده ترین کاســی اســت کــه اربــاب اندیشــه در آن زورآزمایــی کــرده، 
حقیقــت پنــدار خویــش را بــر دیگــر مدعیــان اثبــات می کنند.«)صادقیــان، 1388: 61( و چنان 
»میــدان مبــارزه ای اســت کــه پیــروزی در آن بــه توانمنــدی و بضاعــت علمــی محتــاج اســت و 
ــی زاده و داد، 1386: 124(.  ــه را می بازند«)نق ــه قافی ــن عرص ــوان در ای ــه و نات ــان بی مای مدعی
بنــا بــر آنچــه گفتــه شــد، سرشــت انســان پیوســته ناســازگاری خــود را بــا بــدی، بیــداد و نــاروا 
در اشــکالی چــون نقــد، اعتــراض، رویارویــی و... نشــان می دهــد و هنگامــی کــه روح مبــارزه 
بــا مظاهــر زشــتی و شــّر در کالبــد کلمــات دمیــده می شــود، ادب مقاومــت جــان می گیــرد؛ 
یعنــی ادب مقاومــت، تجلــی مبــارزه بــا بدی و بیــداد با ســاح »کلمــه« است)ســنگری، 1383: 

 .)50

امام رضا)علیه الســام( بــرای حفــظ حریــم دیــن و پیشــگیری از تحریــف دامــن پــاک آن بــه 
دســت عالم  نمایــان، همــواره بــا »روش هــای ایــده آل و جــّذاب علمــی و فرهنگــی می کوشــیدند 
تــا مناظره هــا، همیشــه در مســیر عــّزت و ســربلندی اســام و تشــّیع نتیجه بخــش و ســودمند 
ــزاری  ــون را در برگ ــدف مأم ــع ه ــی مناب ــه برخ ــر چ ــد.«)مصایی پور، 1392: 94(. اگ باش
ــردی  ــامی رویک ــان غیراس ــمندان ادی ــان و دانش ــا دانای ــام( ب ــای امام رضا)علیه الس مناظره ه
بــرای شکســت علمی ـــاندیشگی امام رضا)علیه الســام( می داننــد)ر. ک: شــیخ صــدوق، 
ــه  ــب ب ــری مناس ــا بهره گی ــد را ب ــن تهدی ــام( ای ــا حضرت)علیه الس 1387، ج 1: 314(، اّم
فرصتــی ارزنــده بــرای دفــاع از حقانّیــت مبانــی دینــی و مذهبــی تبدیــل کردنــد، چنان کــه 
ــا گذشــت  ــروزه ب ــد و ام ــد دارن ــی علمــی و کارآم ــای امام رضا)علیه الســام( محتوای مناظره ه
حــدود 1200 ســال از تاریــخ آن، هــم در ســاحت محتوایــی، هــم فن مناظــره و رویکــرد ورود و 
خــروج در بحث ، راهگشــا، روشــنگر، بســیار آموزنــده و پربار اســت)مکارم شــیرازی، 1388: 38(. 
ــان  ــراوان اســت، از می ــام علی بن موسی الرضا)علیهماالســام( ف ــای ام ــداد مناظره ه اگرچــه تع
آنهــا هفــت مناظــره برجســتگی خاصــی دارد: 1. مناظــره بــا جاثلیق)پیشــوای عیســوی و عالــم 
بــزرگ نصــارا(؛ 2. مناظــره بــا رأس الجالوت)دانشــمند و بــزرگ یهــود( در بــاب توحیــد و اثبــات 
نبــوت پیامبــر اکرم)صلی اهلل وعلیه وآلــه(؛ 3. مناظــره بــا هربــذ اکبر)لقــب بــزرگ زردشــتیان( در 
بــاب توحیــد و اثبــات نبــوت پیامبــر اکرم)صلی اهلل وعلیه وآلــه(؛ 4. مناظــره بــا عمــران صابــی در 
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بــاب توحیــد؛ 5. مناظــره بــا ســلیمان مروزی)معروف تریــن عالــم علــم کام در خطۀ خراســان( 
در بــاب توحیــد؛ 6. مناظــره بــا علی بــن محّمــد جهــم در بــاب عصمــت انبیــاء؛ 7. مناظــره بــا 
اربــاب مذاهــب مختلــف در بصره)مــکارم شــیرازی، 1388: 38(. نــام دقیــق مناظره کننــدگان 
ــای  ــه نام ه ــاره شده اســت، چنان ک ــا اش ــب آنه ــه لق ــه ب ــده، بلک ــای تاریخــی نیام در کتاب ه
ــًا  ــی اســت: مث ــات دین ــام مقام ــت برن ــد آن در حقیق ــذ و مانن ــوت، هرب ــق، رأس الجال جاثلی
ــزرگ مهاجــران(  ــا رأس الجالوت)ب ــران بوده اســت، ی ــام سراســقفی مســیحیان ای ــق مق جاثلی
رئیــس یهودیــان و قاضــی روحانیــون یهــودی بوده اســت.«)صادقیان، 1388: 64(. غلبــۀ 
ــت  ــری و حقانی ــات برت ــرای اثب ــره ب ــای مناظ ــان و طرف ه ــر حریف ــام( ب امام رضا)علیه الس
ــت،  ــج آن بوده  اس ــام و تروی ــداری از اس ــازه در پاس ــردی ت ــی، رویک ــی و مذهب ــی دین مبان
ــک  ــه، کم ــر جامع ــم ب ــرایط حاک ــه ش ــر ب ــام( نظ ــای حضرت)علیه الس ــه مناظره ه چنان ک
می کــرد تــا ســنت های نــاروا آشــکار و شــبهات مخالفــان رفــع گــردد، چــون هــدف مناظــره 
مبــارزه بــا کجروی هاســت و ایــن همــان هدفــی اســت کــه ادبیــات پایــداری نیــز در پــی آن 

اســت.

2-2  جلوه های پایداری در مناظره های امام رضا)علیه السالم( و شعر معاصر

ــه  ــم آورده ک ــداری فراه ــات پای ــازه در ادبی ــردی ت ــام( رویک ــای امام رضا)علیه الس مناظره ه
ــن  ــداری اســت، چنان کــه در ای ــات پای ــه ادبی ــًا فرهنگــی ب ــۀ بررســی آن نگرشــی کام الزم
رویکــرد بیشــتر بــر جنبه هــای فکــری فرهنــگ ایرانی ـ اســامی تأکیــد شــده کــه مبانــی نظری 
آن دفــاع از جهان بینــی اســامی و ایدئولــوژی شــیعی اســت. بنابرایــن، جلوه هــای آن نیــز نمود 
فرهنگــی داشــته و نوعــی از ادب پایــداری را آفریده اســت کــه از گونــۀ ادبیــات پایــداری دینی و 
ــده می شــود و موضــوع آن بازنمایــی ســیمای مبارزاتــی امام رضا)علیه الســام(  و  آیینــی خوان

فرهنــگ پایــداری رضــوی اســت.
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2-2-1  نهضت فرهنگی امام رضا)علیه السالم( علیه جهل و ناآگاهی

علــم و تقــوای ائمــۀ اطهار)علیهم الســام( چونــان فروغی جاودانه در تاریخ اســام می درخشــد، 
چنان کــه ایــن دو ویژگــی بــه شــکل اعجــاز جلــوه کرده  اســت. امـــام رضا)علیه السام(   برتریــن 
انســان عصــر خــود در دانـــش و دانایــی اســت. مجالســی را کــه مأمــون بــا حضــور دانشــمندان 
ادیــان گوناگــون بــرای آزمــودن دانــش امام)علیه الســام( تشــکیل داد، بخشــی از علــم و دانایــی 
ــۀ  ــه امام رضا)علیه الســام( ســرآمد زمان ــرد و نشــان داد ک ــران آشــکار ک ــر دیگ حضــرت را ب

خویــش در علــوم مختلف اســت: 

»تاریــخ چــون بــه تــو می رســد/ طــواف می کنــد/ عرفــان در ایســتگاه حرمــت/ پیاده می شــود/ 
ــه پاســداری می ایستد.«)موســوی  ــی درگاهــت/ ب ــه دربان ــو می رســد/ ب ــه ت و کلمــه/ چــون ب

گرمــارودی، 1393: 261(. 

ــرای بیــان تمــام  کلمــه همــان دانایــی و حکمــت امام رضا)علیه الســام( اســت کــه شــاعر ب
دانــش و دانایــی و حکمــت رضــوی در بیانــی هنــری از کلمــه بهــره بــرده  اســت. اباصلــت هروی 
ــی را  ــدم عالم ــن ندی ــدم. همچنی ــام( ندی ــر از علی بن موسی)علیهما الس ــد: »عالم ت می گوی
کــه بــا امــام ماقــات کنــد و غیــر از ایــن  شــهادت  دهــد. مأمــون محافــل متعــدد مـــتشکل از 
عـــلمای ادیــان گوناگــون را تشــکیل مــی داد و آن حضــرت در مناظره هــا بــر همــۀ آنهــا غالــب 
می شــد و آنــان در برابــر علــم گســتردۀ حضــرت ، تواضــع  و خشــوع می کردند)حســینی عایی، 
1382: 17( چنان کــه رأس الجالــوت در مناظــره ای بــا امام)علیه الســام( ســعی می کــرد 
امام)علیه الســام( را بــا اســتفاده از زمینه هــای اجتماعــی جهــل و ناآگاهــی در تنگنــا بگــذارد. 

وی بــه امام رضا)علیه الســام( اشــاره می کنــد و اذعــان مــی دارد کــه چــون معجــزات 
عیسی)علیه الســام( را ندیده اســت، پیامبــری وی را رد می کنــد. امام)علیه الســام( در جــواب 
ــن  ــا ای ــده ای؟ آی ــزات او را دی ــوده ای و معج ــام( ب ــان موسی)علیه الس ــر زم ــد: »مگ می فرمای
ــان از  ــورد اطمین ــراد م ــار اف ــا اخب ــز تنه ــورد موسی)علیه الســام( نی ــه در م طــور نیســت ک
یــاران موسی)علیه الســام( معجــزات او را ثابــت می کنــد؟« دانشــمند یهــودی در پاســخ فــرو 
ماند)ابــن بابویــه، 1387، ج1: 338(. بنابرایــن، امام رضا)علیه الســام( شــخصّیت برجســتۀ 
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علمــی عصــر خویــش در خافــت مأمــون بــوده کــه همــواره بــا جهــل و نادانــی مبــارزه کــرده و 
بــا شــگردهای گوناگونــی جامعــۀ روزگارش را از ظلــم، حیلــه و ترفنــد مأمــون و هم کیشــانش 
آگاه می کرده   اســت. چــون از نظــر امام)علیه الســام( تمامــی ســتم های کــه در جهــان وجــود 

دارد از جهــل و نادانــی آغــاز شــده  اســت: 

ــای  ــردی/ اندام ه ــای نام ــه اندام ه ــت/ از هم ــه ای اس ــتم/ مجموع ــیاه س ــکل س ــن هی »ای
ســرزده از/ ریشــه های جهل.«)صفــارزاده، 1391: 452(. 

صفــارزاده پیوســته ظلــم و ســتم تجاوزگــران را ناشــی از جهــل انســان ها دانســته و موضــوع 
ــر علــم و فضیلــت امام رضا)علیه الســام( در مناظره هایــش، اســتوار  ســروده هایش را مبتنــی ب
کــرده کــه بــا تســلط بــر علــم بی پایانــش بــر ظالمــان غالــب شده اســت و ایــن علــم می توانــد 

قیــام فرهنگــی باشــد کــه ســرلوحۀ مبــارزه در دفــاع مقــدس بوده اســت: 

»ظلــم از جــوار جهــل می آیــد/ در روح و قلــب مــن/ کــه دشــمنی ام بــا ظلــم/ دیرینــه اســت و 
دشمن ســاز/ همیشــگی کینــه/ از آن مأمــون اســت/ امیــر شــیطان ها/ ســیاهکارتر از همتایانــش/ 

ابن ملجــم و شــمر.«)همان: 827(.

 شایســتگی و برتــری علمــی امــام هشتم)علیه الســام( چنــان آشــکار بــود که مأمون توانســت 
کلیــه رقبــای خــود را بــا نفــوذ کام، قــدرت بیــان و برتــری علمــی حضــرت ســاکت گردانــد 
ــود،  ــه( ب ــدان پیامبر)صلی اهلل علیه وآل ــر از خان ــان آگاه و انکارناپذی ــردی ج ــه ف ــرت را ک و حض
معرفــی نمایــد. درخشــش علمــی و فضیلــت دانایــی امــام هشتم)علیه الســام( حالــت فراملیتی 
داشــت، چنان کــه در جلســات بحــث و مناظــره بــا علمــای ادیــان و فِــَرق گوناگــون عظمــت 
ــی، 1382: 20(. حضــرت در پاســخ  ــکار گردید)حســینی عای ــان آش ــر آن علمــی حضــرت ب
ــن درجــۀ  ــه امام رضا)علیه الســام( را دارای باالتری ــق ک ــره مصاحــب جاثلی پرســش های ابی ق
ــه روح اهلل و کلمه اهلل بــودن آن عیســی  علــم و معرفــت دانســت، می فرمایــد: »ای یوحنــا! مــا ب
کــه بــه محمد)صلی اهلل وعلیه وآلــه( ایمــان آورده و بــه آمــدن او بشــارت داده اســت و اقــرار کــرده 
کــه بنــده اســت و بــرای او پــروردگاری می باشــد، ایمــان آوردیــم. پــس اگــر آن عیســی کــه 
ــه( ایمــان  ــه محمد)صلی اهلل وعلیه وآل ــزد روح اهلل و کلمــه اهلل اســت، آن عیســی نیســت کــه ب ن
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آورده  اســت و آن عیســی نیســت کــه بــه وجــود محمد بشــارت داده اســت و آن عیســی نیســت 
کــه عبودیــت و ربوبیــت خــدا اقــرار کــرده  اســت، پــس مــا از کجا بــر پیغمبــری اجمــاع داریم؟ 
ــاز  ــا را بی نی ــس م ــن مجل ــدر ای ــز! چق ــت: برخی ــی گف ــه صفوان بن یحی ــره برخاســت و ب ابو ق
ــام( در  ــه، 1387، ج 2: 583(. امام رضا)علیه الس ــید.«)ابن بابوی ــره بخش ــا ثم ــرای م ــرد و ب ک
ــد،  ــن دارن ــی را در ذه ــر پرسش ــا ه ــت ت ــره می خواس ــای مناظ ــددی از طرف ه ــوارد متع م
مطــرح کننــد و حضــرت نیــز بــا دانــش و هــوش سرشــار پرســش های آنــان را پاســخ مــی داد.

ــث  ــواره باع ــه هم ــی ک ــتایند؛ علم ــام( را می س ــش واالی امام رضا)علیه الس ــر دان ــعار زی اش
ــداری و  ــث بی ــام( باع ــض حضرت)علیه الس ــی روح پرفی ــت، ول ــون می شده اس ــادت مأم حس
ــوده  ــام ب ــزد خــاص و ع ــای ایشــان زبان ــۀ انســانی گردیده اســت. مناظره ه جان آگاهــی جامع

 اســت و امام)علیه الســام( در مقابــل عالمــان جهــان علــم همــواره غالــب بــوده  اســت: 

»حکمــت نهــاد کتــاب خداونــد اســت/ آن تاجــور شــده/ بــه نــام دیــن خــدا/ از روم و آتــن/ 
ــاید  ــد/ ش ــوی کاهــش دهن ــدر مســلک عل ــا/ از ق ــاید مناظره ه ــی داد/ ش ــفارش م ســخن س
از لطــف شــبهه پراکندن هــا/ درگیــری ســخنورها/ بــر مســندی کــه تکیــه زده/ ثابــت شــود/ 
اّمــا دلبســتگی بــه شــایدها بیهــوده بــود/ برپایــی مناظــره و احتجــاج/ بــا نام هــای داخلــی و 
خارجــی/ در پیشــگاه شــرح صــدر امــام/ در نــزد شــاهدان عینــی مخلــص/ هم چــون دعبــل 
کمیــت و اباصلــت/ بــرای طراحــان ناکامــی و ندامــت داشــت/ علــم ابالحســن همــواره غالــب 

بود.«)صفــارزاده، 1391: 830(.

2-2-2  مناظره، گسترۀ شجاعت امام رضا)علیه السالم( در رویارویی با استبداد

شــجاعت و شــهامت از جلوه هــای فضایــل انســانی اســت و پیشــوایان شــیعه چهــرۀ ممتــازی 
ــه  ــرای پیــروان ب ــا ب ــر باشــند ت ــد در پیشــوا بارزت ــد. ایــن فضیلت هــا بای در ایــن قلمــرو دارن
ــت  ــد و روح دالوری و صاب ــرایت کن ــه س ــد جامع ــردد و در کالب ــّدل گ ــد مب ــی کارآم الگوی
ــران  ــرۀ بیدادگ ــاندن چه ــداری شناس ــّم پای ــای مه ــی از جلوه ه ــود. »یک ــده ش در آن دمی
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ــر  ــدرت ب ــان ق ــه صاحب ــدآورده، ســتمی اســت ک ــداری را پدی ــۀ ادب پای اســت و آنچــه گون
زیردســتان اعمــال کــرده و این گونــۀ ادبــی را در اعتــراض بــه ایــن رویکــرد ظالمانــه آفریــده 
  است.«)امیری خراســانی، 1393: 16(. تــرس و نداشــتن شــجاعت از علت هــای عمــدۀ ســلطۀ 
ــر مــردم اســت. »در واقــع، عنصــر شــجاعت و نترســیدن از غیــر خــدا چیــزی  قدرتمنــدان ب
اســت کــه در زندگــی معصومین)علیهم الســام( نقطــۀ اوج مبــارزۀ آنــان را بــا حاکمــان جــور 
زمــان خــود بــه خوبــی آشــکار می ســازد. در پنــاه ایــن مبــارزه اســت کــه راه باطــل حاکمــان 
جــور برمــا و چهــرۀ واقعــی آنــان بــه مــردم معرفــی می شــود.«)اصغری، 1389: 62(. تاریــخ 
ــا همچــون  ــن محنت ه ــک از ای ــی هیچ ی ــده  اســت، ول ــی را به خــود دی ــای فراوان درد  و رنج ه
ــر امامان)علیهم الســام( و به ویــژه امام رضا)علیه الســام( نبــوده  اســت. شــاعر بی هیــچ  ظلــم ب

ــه تصویــر می کشــد:  هراســی ایــن رفتــار ناشایســت را ب

»ای تاریــخ ظلم هــای ســیاه/ ای اشــقیای تاریخــی/ پــای از گلــوی خســتۀ انســان برداریــد/ 
ایــن پــای بوینــاک/ ســنگینی غــل و زنجیــر/ بــر دســت و پــای امــام/ جــان و دل و نفــس مــا را/ 

بــه بنــد کشیده اســت/ بــاب الحوائــج اســت امام.«)صفــارزاده، 1391: 623(. 

پیشــوایان معصوم)علیهم الســام( باوجــود تهدیدهــای گوناگــون در هــر فرصتــی بی واهمــه 
ــان  ــردم نمای ــرای م ــان را ب ــی آن ــرۀ واقع ــرۀ حاکمــان جــور برمی داشــتند و چه ــرده از چه پ

می کردنــد. 

امام رضا)علیه الســام( شــجاعانه ســخنان خویــش را علیــه جــور حاکمــان و مــزدوران 
در مناظره هایــش یــادآوری می کــرد و از راه گفتگــو و مناظــره، بــه مقابلــه بــا مأمــون 
ــره  ــه حضــرت را از مناظ ــی ک ــه نوفل ــه امام)علیه الســام( در هشــدار ب می پرداخــت، چنان ک
برحــذر می داشــت، فرمــود: »آنــگاه کــه مأمــون اســتدالل مــرا بــا یهودیــان بــه مــدد تــورات 
ــا  ــا هیربدهــا بــه زبــان پارســی و ب ــا اهــل زبــور بــه زبــور و ب ــا مســیحیان بــه انجیــل و ب و ب
ــان خودشــان بشــنود و ببینــد کــه  ــه زب ــا فرقه هــای مختلــف ب ــان رومــی و ب ــه زب رومیــان ب
چگونــه دلیــل هــر قومــی ابطــال شــده، آنــان دســت از ادعــای خــود بــر می دارنــد و دیــدگاه 
مــرا می پذیرنــد. او در می یابــد جایگاهــی کــه بــر آن تکیــه زده ســزاوار وی نیســت و از کــرده 
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خویــش پشــیمان خواهــد شــد.«)ابن بابویــه، 1387، ج 1: 129(. صفــارزاده در شــعر زیــر عاوه 
ــی،  ــع سیاس ــان مواض ــرت را در بی ــجاعت حض ــام( ش ــان امام رضا)علیه الس ــش بی پای ــر دان ب

ــر کشیده اســت:  ــه تصوی ــون ب ــم و سیاســت های مســتبدانه مأم ــاد از نظــام حاک انتق

»هــر چنــد اندیشــه دزدهای نفــوذی/ پنــد و لفــظ امــام را/ بــه نــام حاکــم و مزدورانــش/ بــه 
ــرف  ــی ح ــرا جدای ــد/ زی ــس می زدن ــا/ مســروقه ها را پ ــد/ باهوش ه ــا واصــل می کردن گوش ه

و عمــل فاحــش بود.«)صفــارزاده، 1391: 830(. 

امام رضا)علیه الســام( در جلســات مناظــره شــجاعانه و بــا منطــق علمــی برخــورد می کردنــد 
ــان داشــتند کــه »باکــی نیســت، ســؤال های خــود را تمــام  ــر زب ــه را ب ــن جمل و همیشــه ای
ــر  ــام( ب ــجاعت امام رضا)علیه الس ــاس، ش ــن اس ــر ای ــه، 1387، ج 1: 157(. ب ــن بابوی کن.«)اب
همــگان آشــکار اســت کــه بــا جــرأت در برابــر ظالمــان ایســتاد و درس شــهامت و شــجاعت را 

بــه همــگان آموخــت: 

»کاش ایســتاده باشــیم!/ تــو ایســتاده زیســتی/ شــهادت/ تــو را ایســتاده، درود گفــت/ و اینــک 
جایــی کــه تــو خوابیــده ای/ کاینــات بــه احتــرام ایستاده است.«)موســوی گرمــارودی، 1393: 

.)260

2-2-3  آزادگی و آزاداندیشی امام رضا)علیه  السالم( در مناظره

ــام(  ــای امام رضا)علیه الس ــّم در مناظره ه ــات مه ــی از موضوع ــغ آزادگ ــی و تبلی آزاداندیش
اســت. اصــول مناظــره و آزاداندیشــی حضــرت الگویــی مناســب در زمینــۀ ادبیــات مقاومــت 
دینــی و آیینــی است)اســماعیلی، 1390: 106(. امام رضا)علیه الســام( روح آزاداندیشــی 
اســامی، گشــاده رویی و ســعۀ صــدر را در جلســات مناظــره بــه همــگان آموزانــد و نشــان داد 
ــا زور ســرنیزه و  ــردازان ب ــان و دروغ پ ــغ بدخواه ــر خــاف تبلی ــه اســام و آموزه هــای آن ب ک
شمشــیر بــر مــردم تحمیــل نشــده اســت، بلکــه یــک پیشــوای بــزرگ اســامی بــه مخالفــان 
ــد، اگرچــه  ــی واهمــه مطــرح کنن ــد، ب ــراد و اشــکالی دارن ــه ای اجــازه می دهــد کــه هــر گون
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ــت آن نفــی اســام و توحیــد و الوهیــت باشــد)مکارم شــیرازی، 1388: 67(. در واقــع،  محوریّ
همیــن آزادگــی و آزاداندیشــی امام)علیه الســام( الگویــی متعالــی بــرای انســان هایی اســت کــه 

خواهــان آزادی هســتند و بــرای رســیدن بــه آن از هیــچ چیــزی واهمــه ندارنــد: 

»شــما کــه طالب آزادی هســتید/ همــواره گام های اجانــب/ اعصابتــان را/ لگدکوب کرده اســت/ 
زنــدان و روزه/ جنــگ و گریــز/ پیمــان اعتــراض/ بــر ضــد اتحــاد تعــرض/ ایــن رشــتۀ طلــوع و 

غــروب/ برنامۀ شــبانه روز شماســت.«)صفارزاده، 1391: 417(. 

بنابرایــن، در مناظــرۀ امام رضا)علیه الســام( بــا ســلیمان مــروزی، اگــر چــه ســلیمان همــواره 
دچــار تناقض گویــی می شــد، اّمــا امام رضا)علیه الســام( اجــازه بحــث و آزادی در آن را از 
وی نگرفت)نقــی زاده و داد، 1386: 117( و اگرچــه مأمــون در ایــن مناظــره از ســلیمان مــروزی 
به دلیــل تناقض گویــی خشــمگین شــد و گفــت: »ای ســلیمان! وای بــر تــو! چقــدر ایــن غلــط 
ــه  ــرا ک ــن، زی ــو ک ــخن گفتگ ــن س ــر ای ــن و در غی ــع ک ــخن را قط ــن س ــی، ای را بازمی گوی
قــدرت نــداری بــر غیــر ایــن ســخن کــه بــه تــو رد شــده«)ابن بابویــه، 1387، ج 1: 158(، اّمــا 
ــر او  ــا امیرالمؤمنیــن، مســئلۀ او را ب ــه مأمــون فرمــود: »واگــذار او را ی حضرت)علیه الســام( ب
قطــع مکــن تــا اینکــه از بــرای او حجتــی باشــد. ای ســلیمان تکلــم کن!«)همــان(. بنابرایــن، 
شــاعر ایــن رویکــرد آزاداندیشــی امام رضا)علیه الســام( را در مناظــره بــا پیــروان مذاهــب دیگــر 
ــا  ــا ب ــن مناظره ه ــام( در ای ــه امام رضا)علیه الس ــت، چنان ک ــی کرده اس ــی بازنمای در بیت های
بیانــی ارزشــمند، ســخنانی آراســته و بــا احتــرام بــه پیــروان مذاهب دیگر به ســخنان نادرســت 
آنهــا کــه از تعالیــم اســام دور بــود، گــوش فرامــی داد و از مغزهــای تهــی از دانــش آنــان بــا 

ــاد نمی کــرد: شــتاب انتق

 »هــر روز/ هــر ســاعت/ بــه مقصــد جنگیــدن/ بــا مقصــد الهــی/ شــور را حرکــت مــی داد/ بــه 
ســوی کمیــن گاه مشــورت/ به ســوی جلســه های ســیاه/ بــا مغزهــای خالــی و خام.«)صفــارزاده، 

.)830 :1391

التفــات ویــژۀ امام رضا)علیه الســام( بــه آزادی انســان ـ به خصــوص در ســاحت فکــر و 
اندیشــه ـ از عوامــل مهــّم ظهــور نهضــت کامــی و رونــق مباحــث دینــی و عقیدتــی در عصــر 
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رضــوی اســت)ابراهیم حســن، 1362: 345(. امام رضا)علیه الســام( بــه لحــاظ فکــری ســرآمد 
زمانــه خویــش بــود و اگرچــه همــواره آزار می دیــد و اذیــت می شــد، اّمــا در مناظــرۀ خویــش 
ــی در  ــه جدل ــود. ن ــته ب ــا آراس ــای زیب ــۀ فضیلت ه ــه هم ــته و ب ــاروا پیراس ــر ن ــه ام از هرگون
ــی  ــی و روح علم ــت آزادگ ــن  جه ــو. به همی ــه هیاه ــه و ن ــه مخاصم ــه، ن ــه حیل ــود و ن کار ب
ــود: »از  ــوت فرم ــا رأس الجال ــره ب ــه در مناظ ــود، چنان ک ــکار ب امام)علیه الســام( همیشــه آش
مــن می پرســی یــا مــن از تــو بپرســم؟ ولــی هیــچ دلیلــی را از تــو نمی پذیــرم؛ مگــر اینکــه در 
تــورات یــا انجیــل یــا زبــور داوود یــا صحــف ابراهیــم و موســی باشد.«)طبرســی، 1386: 417(. 
ــر تــارک افــق  آزاداندیشــی امام رضا)علیه الســام( و بصیــرت ایشــان چــون فروغــی بــی زوال ب
تیــره و محــدود مــزدوران حکمرانــی می کــرد و افــکار حضــرت چنــان نــوری درخشــان بــود 
ــت و  ــب و جهالت خــو را آزار مــی داد؛ کســانی کــه از هدای کــه چشــمان خفاشــان تاریکی طل
روشــنگری امام رضا)علیه الســام( واهمــه داشــتند و ســعی می کردنــد ایــن سرچشــمۀ نــور و 

ــه تاریکــی بکشــانند:  ــد می شــدند، ب ــت را کــه همــگان از آن بهره من هدای

ــزی نیســت  ــادۀ شــهادت هســتند/ گری ــا همــواره/ آم ــن حصارهاســت/ کــه حجت ه »در ای
ــک و  ــض و رش ــان را/ در بغ ــی/ خفاش ــور اله ــار ن ــود/ و انتش ــده می ش ــر/ پراکن ــور فک ــه ن ک
ــال  ــت/ دنب ــه دس ــنود ب ــذب/ ش ــّماعون للک ــند/ َس ــر می ترس ــور فک ــد/ از ن ــد می غلطان حس
نــور فکــر/ در ذهن هــای ســاکت و خواب آلــود/ بــذر ســیاهی می افکننــد خباثت هــا را/ 
ــور چشــم  ــد/ و ن ــا می دارن کیســۀ زر می بخشــند/ ترغیــب همدســتان را/ جشــن عــداوت برپ
امام رضا)علیه الســام( / و نــور راه شــیعه/ در تابنــاک جوانــی/ بــه جــرم فکــر الهــی/ از زهــر مکــر 

ــد.«)صفارزاده، 1391: 632(. ــتور ش ــریران مس ش

2-2-4  دادگری و انصاف امام رضا)علیه السالم( در مناظره

ــت  ــه دادگــری و دادخواهــی اهمّی ــش ب امام رضا)علیه الســام( همــواره در مناظره هــای خوی
می دادنــد؛ چنان کــه در مناظــره بــا عمــران صابــی متذکــر  شــدند کــه طرفیــن مناظــره بایــد 
راه انصــاف پیــش گیرنــد، تــا حــق آشــکار گردد)نقــی زاده و داد، 1386: 117(. در ایــن مناظــره 
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ــا اســام  ــه ب ــان جمــع حضــور دارد ک ــد: »کســی در می ــان کردن ــدا امام)علیه الســام( بی ابت
مخالــف باشــد؟« در این حــال، عمــران کــه یکــی از متکلمــان معــروف بــود گفــت پرســش هایی 
ــی وجــود داشــته  ــود: »هــر گاه در گــروه حاضــر عمــران صاب دارد. حضرت)علیه الســام( فرم
باشــد، بــدون شــک تــو هســتی.« عــرض کــرد: آری مــن عمــران صابــی ام. فرمــود: »ای عمــران! 
ــای از جــاده انصــاف بیــرون مگــذار و از راه درســتی تجــاوز  هــر چــه می خواهــی بپــرس و پ
مکن.«)ابــن بابویــه، 1387، ج 1: 141(. بنابرایــن، امام)علیه الســام( اســوه و الگــوی دادگــری 

اســت و در پیشــگاه ایشــان همــۀ انســان ها یکســانند: 

»ناهیــد و کیــوان و پرویــن/ صــف در صــف/ در کنــار مــن و آن مــرد روســتا/ در مهمانخانــۀ تو/ 
کاســه در دســت/ به نوبــت آش/ ایستاده ایم.«)موســوی گرمــارودی، 1393: 259(. 

اّمــا جامعــۀ زمــان امام)علیه الســام( باوجــود عدالــت نامتناهــی ایشــان، آکنــده از 
ــرده و  ــاد ک ــاع انتق ــن اوض ــر از ای ــای زی ــاعر در بیت ه ــت. ش ــوده  اس ــی ب ــاق و ناعدالت اختن
بــارگاه  در  را  عدالــت  گم شــدۀ  گوهــر  و  می خواهــد  یــاری  امام رضا)علیه الســام(  از 
اســت، جســتجو می کنــد:  دادخواهــی  و  دادگــری  کــه مظهــر  امام رضا)علیه الســام( 

ــته/  ــینه انباش ــا در س ــه/ کینه ه ــا افروخت ــرۀ نامردمی ه ــوخته/ چه ــا س »روزگار مردمی ه
پرچــم رنــگ و ریــا افراشــته/ دشــت ســبز اّمــا ز خــار و کاکتــوس/ و ز تبــر شــد هیمــه عــود و 
آبنــوس/ آب دریــا تــن بــه مــوج کــف ســپرد/ مــوج دریــا اوج را از یــاد بــرد/ جــان بــه لــب شــد 
از ریــاکاری شــرف/ خوب بــودن مــرد و بــودن شــد هــدف/ آب هــم آیینــه را گــم کرده اســت/ 
ســنگ در دل هــا تراکــم کرده اســت/ تیرگــی انبــوه شــد پشــت ســحر/ صبــح در آفــاق شــب 

شــد دربــه در... .«)همــان: 262-261(. 

شــاعر بــر آن اســت کــه عامــان پلیــدی ریاکارانــه بــه دامــان امام رضا)علیه الســام( متوّســل 
ــلۀ  ــن سلس ــد ای ــام( بای ــی امام)علیه الس ــه دادخواه ــت ک ــی اس ــون هنگام ــده اند و اکن ش
سم پاشــان را از ریشــه بخشــکاند. اشــعار زیــر تجســم و تصویــری از ظالمــان و طایفــۀ مأمونیــان 

در زمــان حــال اســت: 
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»تــو بــاغ پنجــرۀ پــوالدی/ و عطــر عافیــت از توســت/ تویــی کــه طعمــۀ سمپاشــان بــودی در 
غربــت/ هــوای ســم زده/ در ســرزمین پراکنده ســت/ و بیمــاران/ کنــار پنجره انــد/ و سمپاشــان/ 
ــاه  ــو را/ پن ــاک ت ــوی پ ــد/ و ک ــو برمی دارن ــوی ت ــه س ــدم ب ــتاخ/ ق ــه گس ــربلند/ چ ــه س چ
ســم زدگان را/ هزاربــاره بــه ننــگ مکــر و دروغ و قــرق می آالینــد/ هــوا پــر از درد اســت/ هــوا 
پــر از بیمــاری/ و پشــت پنجــرۀ پــوالد/ شــفای بیمــاری/ دخیــل بیمــاران/ بــه دفــع سلســلۀ 

سمپاشــان بســته  اســت.«)صفارزاده، 1391: 282-281(.

2-2-5  شگرد مناظره های رضوی در دفاع از ارزش های دینی

شــخصیت های دینــی رمــز موفقیــت و ســعادتمندی هــر انســان خردمنــدی هســتند. پیــروی 
ــنه  ــوه های حس ــی اس ــردازی و معرف ــت. چهره پ ــروری اس ــمندی ض ــوه های ارزش ــان اس از چن
ــور، کام عطشــناک  ــرآن اســت کــه ماننــد چشــمه های ن از شــیوه های برجســتۀ تبلیغــی در ق
هدایت جویــان را ســیراب می کنند)عباســی مقــدم، 1393: 106( چنان کــه مناظره هــای 
ــه اســام  ــب در گرایــش ب ــزۀ بســیاری از پیشــوایان مذاهــب و مکات امام رضا)علیه الســام( انگی
گردیــد. یکــی از ایــن افــراد عمــران صابــی اســت کــه پــس از مناظــره نــزد امام)علیه الســام( آمد 
و از علــم ایشــان بهــره  برد)ابــن بابویــه، 1387، ج1: 129(. در ایــن مناظــره پــس از توضیحــات 
امام)علیه الســام( دربــارۀ یگانگــی خداونــد و حقانیــت اســام می گویــد: »گواهی می دهــم خدای 
متعــال چنــان اســت کــه شــما توصیــف فرمــوده و توحیــد او را بیــان فرمودیــد و گواهــی می دهم 
محمــد بنــده اوســت کــه مبعــوث شــده تــا راه هدایــت را بــه مــردم نشــان دهــد و آنهــا را بــه 
آییــن حقیقــت بخوانــد. ســپس بــه جانــب قبلــه متوجه شــده برای شــکرانۀ ایــن هدایت ســجده 
ــام(  ــع امام رضا)علیه الس ــه، 1387، ج1: 148(. در واق ــن بابوی ــار نمود.«)اب ــام اختی ــرده و اس ک
نقــش راهنمــا و منجــی داشــته و همــواره مأمــن و جایــگاه آرامــش و تســلی همــگان بوده اســت. 
ــی و  ــای اله ــروِ ارزش ه ــه دل در گ ــت ک ــان هایی اس ــات انس ــۀ حاج ــام( کعب امام)علیه الس
انســانی دارنــد؛ چنان کــه موســوی گرمــارودی مرقــد و بــارگاه امام)علیه الســام( را مأمــن امــن 

دلســوختگان و عاشــقانی می دانــد کــه پناهگاهــی جــز تــوس ندارنــد: 
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»گــر دلــی مجــروح گــردد از جفــا/ نیســت گلخنــدی کــه تــا یابــد شــفا/ در دل ایــن روزگار 
پرفســوس/ عاشــقان را کــو پناهــی غیــر توس؟«)موســوی گرمــارودی، 1393: 264(.

 طاهــر صفــارزاده نیــز جلــوۀ راهنمایــی و هدایت معنــوی و علمی حضــرت را چنیــن بازنمایی 
کــرده و می ســراید:

 »بــه انتظــار شــفاعت/ بــه انتظــار شــفا/ بــه انتظار رهایی ســت/ کــه بندهــای گره خــوردۀ نخی/ 
نایلونــی/ الیــاف مــادی پنــدار را/ از هــم دریــده/ خــود را بــه پــای پنجــره افکنده انــد/ چشــمان 
ــارزاده،  ــه آمده اند.«)صف ــه گری ــاور بی انتهــای خویــش/ ب ــاران غــم زده/ در صحــن ب منتظــر/ ی

.)520 :1391

2-2-6 شکیبایی و پایداری امام رضا)علیه السالم( در مناظره

شــکیبایی و پایــداری ریشــۀ همــۀ فضیلت هــا و محــور تمــام خوبی هاســت کــه همــۀ راه هــای 
کمــال بــه آن ختــم می شــود و اقتضــای دیــن و دیانــت اســت و شــریعت آن را الزم می دانــد. 
شــکیبایی و پایــداری معصومین)علیهم الســام( در حفــظ و نگهــداری دیــن، بهتریــن نمونــۀ 
شــکیبایی و پایــداری اســت کــه بــر فــراز قلــۀ تاریــخ می درخشــد. واقعیــت ایــن اســت، ضامــن 
ــت و  ــت نیس ــّق و حقیق ــاع از ح ــداری در دف ــکیبایی و پای ــز ش ــزی ج ــن چی ــا و دوام دی بق
پیــروزی و بهــروزی جــز در ســایۀ آن بــه دســت نمی آید)اصغــری، 1389: 67(. زندگــی انبیــا، 
رســوالن و صالحــان بــا امــر تبلیــغ و دعــوت پیونــد خورده اســت و بدیهــی اســت کــه رســالت و 
تبلیــغ بــا شــکیبایی و پایــداری ارتبــاط نزدیکــی دارد کــه امام رضا)علیه الســام( از نمونه هــای 

واالی شــکیبایی و پایــداری در برابــر حیله هــای ظالمــان اســت:

 »مأمــون بــه حکــم نفــس و تبــار/ آمــر بــه حق زدایــی بــود/ از اهــل حــق/ هــم قتــل کــرد/ هم 
شــکنجه گر روح بــود/ در حبــس زندگانــی معصــوم/ آمــاس زخم هــای پــای پــدر/ آن فروبرنــدۀ 

خشــم/ یکســره در زنــدان می نالیدند.«)صفــارزاده،1391: 828(. 



217
جلوه های پایداری در مناظره های امام رضا)علیه السالم( و سروده های...

فصـلنامه علمی - پژوهشی فرهنگ رضوی  سال ششم، شماره 21، بهار 1397

مأمــون جلســات مناظــره را بــرای فشــار روحــی و آزاررســانیدن بــه ایشــان برگــزار می کــرد، 
ــا  ــره ب ــه مناظ ــر ب ــب دیگ ــزرگان مذاه ــام( ب ــای امام رضا)علیه الس ــه در مناظره ه چنان ک
ــع  ــا را قان ــراوان آنه ــتقامت ف ــکیبایی و اس ــا ش ــام( ب ــد و امام)علیه الس ــان می پرداختن ایش
ــۀ  ــن نمون ــق، بهتری ــا جاثلی ــام( ب ــره امام رضا)علیه الس ــی داد. »مناظ ــت م ــرد و شکس می ک
شــکیبایی حضــرت می باشــد کــه جاثلیــق در ایــن مناظــره ابتــدا خطــاب بــه مأمــون می گویــد: 
امام)علیه الســام( بــا وی هیــچ گونــه وجــه مشــترکی نــدارد. چگونــه بــا شــخصی بــه گفتگــو 
ــدارم و  ــی اســتوار مــی دارد کــه مــن آن را قبــول ن ــۀ کتاب ــر پای ــۀ خــود را ب بپــردازم کــه ادل
ــدارم. حضرت)علیه الســام(  ــه او ن ــد کــه مــن ایمــان ب ــری اظهــار می کن ــی را از پیغمب بیانات
خطــاب بــه جاثلیــق فرمــود: ای نصرانــی هــر گاه ادلــه ای را کــه بــرای اثبــات مطلــب خــود بیان 
کنــم و انجیــل را نادیــده بگیــرم، بــه خــدا ســوگند برخــاف انتظــار خــود بــه همــۀ آنچــه از 
انجیــل بیــان فرماییــد، اعتــراف خواهــم کرد.«)ابــن بابویــه، 1387، ج1: 130(. جاثلیــق در پایان 
مناظــره اعتــراف کــرد کــه »تاکنــون چنیــن اطاعاتــی دربــارۀ انجیل نداشــتم و اکنون وســعت 
ــا  ــه اینه ــد ک ــم گواهــی می ده ــم روشــن شــد. قلب ــل برای ــه انجی ــات شــما نســبت ب اطاع
حــق است.«)طبرســی، 1386: 412(. مأمــون مــردم را در یکــی از جلســات مناظــره از جلســه 
بیــرون کــرده و بــه امام)علیه الســام( اهانــت می کند)شــیخ صــدوق، 1387، ج 2: 507(. شــاعر 
شــکیبایی و پایــداری امام)علیه الســام( را در برابــر ایــن دردهــا و رنج هــا هنرمندانــه بــه تصویــر 
کشــیده  اســت، چنان کــه امام)علیه الســام( از ایــن دردهــا بــه عــرش الیتناهــی خداونــد پنــاه 
 بــرده و ظلــم  و ســتم حاکمــان جــور را بــا حضرتــش در میــان نهــاده و بــه رحمــت خداونــدی 

امیــدوار  اســت: 

»بینایــی بلنــد باطــن حضــرت/ بــا صبــر فاخــر/ بــا رأی اســتوار/ از دوردســت/ وقوع حــوادث را 
می دیــد/ آن ذات آســمانی/ پیوســته رو بــه عــرش خــدا داشــت/ و اذن خــاص می طلبیــد/ بــرای 
نــزول مایــک/ بــرای نعمــت امــداد/ در دفــع فتنــۀ اشــرار/ و نــزد جــدش/ همــراه اشــک های 
شــتابنده/ شــکایت می کــرد/ از وارونــه گشــتن دیــن/ از حاکمیــت حیلــه/ از مردمــان سســت 
ــر  ــر و آخ ــم ظاه ــور/ س ــد انگ ــوء قص ــر از س ــینه های پ ــازان/ از س ــوادۀ سم س ــر/ از خان عنص

بود.«)صفــارزاده، 1391: 833(.
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2-2-7  آگاهی بخشی و ایثارگری امام رضا)علیه السالم( در مناظره

شــهادت از موضوعــات مهــّم ادبیــات پایــداری اســت کــه نگــرش انســان و نــوع جهان بینــی او 
را تبییــن می کنــد و در نگاهــی آرمان گرایانــه، نوعــی از پیــروزی و تجربــه ای پــاک در قربــان گاه 

الهــی اســت که عاشــق صــادق شــیفته وار بــه ســویش گام برمــی دارد: 

»عشــق و ایمــان چــو بــا هــم آمیــزد/ آفتــاب از دل شــب انگیــزد/ عشــق آمــد کــه رخ شــود 
گلگــون/ عشــق آمــد کــه بردمــد گل خون.«)موســوی گرمــارودی، 1392: 54(. 

ــرت در  ــروزی حض ــام( را پی ــهادت امام رضا)علیه الس ــل ش ــی از دالی ــروی یک ــت ه اباصل
مناظره هــای علمــی می داند)مجلســی، 1403ق، ج 49: 290(، چنان کــه امام رضا)علیه الســام( 
در جلســات مناظــره از علــم فراوانــی بهره منــد اســت، محمدبــن جعفــر عمــوی حضــرت بــه 
نوفلــی می گویــد: »ای محمــد! بیــم دارم مأمــون بــر او حســادت ورزد و او را مســموم نمایــد یــا 
او را بــه گرفتــاری دیگــری مبتــا گردانــد. پیشــنهاد مــن آن اســت کــه از او تقاضــا کنــی تــا 
از ایــن قبیــل کارهــا و اظهــارات دســت بردارد.«)ابــن بابویــه، 1387، ج1، 149(. ایــن ســخنان 
نشــان می دهــد کــه خانــدان عباســی بــر روی علــم مأمــون ســرمایه گذاری تبلیغاتــی بســیاری 
ــه حضــرت  ــا پیــروزی امام رضا)علیه الســام( در مناظره هــا توجــه مــردم را ب ــد، اّم کــرده  بودن
ــر  جلــب می کــرد کــه موجــب شکســت مشــروعّیت مأمــون گردید)صادقیــان، 1388: 76(. ب
ــه  ــت ک ــداری اس ــر ادب پای ــام( از عناص ــۀ امام رضا)علیه الس ــهادت مظلومان ــاس، ش ــن اس ای
همــواره حاکــی از تظلم خواهــی اســت. شــاعر ســرزمین شهادت)مشــهد( را ســرافکنده می دانــد 
ــا  ــران ب ــه ســرزمین ای ــش پنهــان کرده اســت. البت کــه همــواره انســانی واال را در بطــن خوی

شــهدای فراوانــش بــا مشــهد در حــال رقابــت اســت: 

»آه ای امــام هشــتم/ مــا بــا شــما/ همیشــه خانــه یکــی هســتیم/ خــود زائــر دلیــم/ دل خانــۀ 
شماســت/ ایــن مشــهد شــما/ ایــن ســرفکنده/ ســرزمین شــهادت/ بیهــوده فکــر رقابــت دارد بــا 

ما.«)صفــارزاده، 1391: 520(. 

شــهادت امام رضا)علیه الســام( جان آگاهــی را بــه جامعــۀ انســانی ارزانــی داشــت و ایــن گونــۀ 
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ــردۀ غفلــت و ناآگاهــی را از دیده هــای انســان های غافــل زدود و از خــواب غفلــت  شــهادت پ
ــی  بیدارشــان کــرد، چنان کــه ظالمــان مدعــی حقیقت گرایــی و حق طلبــی را کــه دروغگویان

بیــش نبودنــد، معرفــی کرد:

»ایــن خانــه خــواب نــدارد/ ایــن بــارگاه داد/ یکســره بیــدار اســت/ تعطیــل و فصــل نــدارد/ 
ســردار واقعــه/ آن دانه هــای ســّمی را/ در عیــن بیــداری خورده اســت/ کــه خــواب غفلــت را تــا 

منــزل ابــد/ از چشــم شــیعیان بزداید.«)صفــارزاده، 1391: 519(.

3. نتیجه گیری

مناظــره از اساســی ترین ابزارهــای رســانه ای انســان بــا رویکــردی برهانــی و اســتداللی بــرای 
تفهیــم و تفاهــم  اســت. شــعر نیــز در بســیاری از انگاره هــای خویــش ابــزاری برهانــی اســت که 
قــدرت اقناعــی باالیــی دارد و صاحبــان نظــر در موقعّیت هــای گوناگــون به ویــژه در مناظره هــا 
از آن بهــره برده انــد. یعنــی، مناظــره کامــی اســت کــه گاهــی لبــاس شــعر نیــز بــر تــن دارد 
تــا نقــش رســانه ای خــود را بیشــتر نمایــان ســازد. ادبیــات پایــداری بــه ســه شــاخۀ ادبیــات 
مقاومــت ملی ـ میهنــی، انســانی ـ جهانی و دینی ـ آیینــی تقســیم شده اســت. ادبیــات مقاومــت 
دینی ـ آیینــی پــس از دفــاع مقــدس رشــد چشــمگیری داشته اســت. یکــی از شــاخه های ایــن 
گونــۀ ادبــی مناظــره اســت کــه از رویکردهــا و شــگردهای دفــاع از حریــم عقیــده و اندیشــه 
اســت. امام رضا)علیه الســام( به دلیــل شــرایط ویــژۀ روزگار خویــش، بــا اســتفاده از مناظــره بــه 
دفــاع و پاســداری از مبانــی نظــری دیــن اســام پرداختــه  اســت. ایــن پژوهــش جلوه هایــی از 
پایــداری را از قبیــل نهضــت فرهنگــی امام رضا)علیه الســام( علیــه جهــل و ناآگاهــی، شــجاعت 
ــری و انصــاف،  ــی و آزاداندیشــی امام رضا)علیه الســام( دادگ ــا اســتبداد، آزادگ ــی ب در رویاروی
شــکیبایی و پایــداری، آگاهی بخشــی و ایثارگــری و نیــز شــگردهای اثرگــذار دفــاع از ارزش های 
ــا  ــر ب ــداری معاص ــعر پای ــا در ش ــاب آنه ــام( و بازت ــای امام رضا)علیه الس ــی در مناظره ه دین
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تکیــه بــر ســروده های رضــوی طاهــره صفــارزاده و علــی موســوی گرمــارودی بررســی و تبییــن 
ــام( در  ــای امام رضا)علیه الس ــی در مناظره ه ــارزۀ فرهنگ ــه مب ــت ک ــان داده اس ــرده  و نش ک
ــی در گســترۀ جنــگ  ــن رویکــرد مبارزات ــان اندیشــه و فرهنــگ اســت کــه بهتری ــع توأم واق
نــرم اســت. علــم، جان آگاهــی و اتــکای بــه نیــروی الهــی در ایــن مبــارزۀ فرهنگــی بهتریــن 
ــش از آن  ــی خوی ــارزۀ فکری ـ فرهنگ ــام( در مب ــتند. امام رضا)علیه الس ــارزه هس ــای مب ابزاره
بهــره بــرده  و توجــه دقیــق شــاعران معاصــر، طاهــره صفــارزاده و علــی موســوی گرمارودی را به 
خــود معطــوف داشته اســت تــا موضــوع ســروده های خــود را مبتنــی بــر جلوه هــای پایــداری، 

بهتــر و بیشــتر تقویــت کننــد. 
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