
9

دریافت: 1396/5/9  پذیرش: 1396/6/30
حبیب اهلل حلیمی جلودار1، سمیه کلیجی کردکائی2، محمدجواد هراتی3  

چکیده 

ــاش  ــا جایی کــه ت ــان اندیشــه و حکمــت ت ــورد اهتمــام صاحب منازعــات مذهبــی امــری اســت م
ــا  ــزرگ ب ــن راســتا، انســان هاي ب ــزد. در ای ــان را در جهــت حلّ وفصــل مســالمت آمیز آن برمی انگی آن
ــط،  به واســطۀ رعایــت حقــوق دیگــران  ــراط و تفری ــه اف ــه دور از هرگون ــۀ خــود و ب ــار عدالت گون رفت
و برخــورد منصفانــه، جامعــۀ انســانی را در مســیر ترّقــی و تکامــل مــاّدی و معنــوی، هدایــت خواهنــد 
کــرد. پژوهــش حاضــر بــا بهره گیــری از منابــع معتبــر تاریخــی و بــه روش توصیفــی و تحلیلــی انجــام 
ــرای حــّل  ــه »امام رضا )علیه ا لســام( از چــه روشــی ب ــن پرســش پاســخ داده اســت ک ــه ای شــده و ب
ــه ای،  ــی و فرق ــات مذهب ــّل منازع ــرای ح ــرت ب ــد؟«. حض ــتفاده می کرده ان ــی اس ــات مذهب منازع
رویکــرد تکّثرگرایی )پلورالیســمی( نداشــته اند کــه باعــث شــود جامعــۀ انســانی در ســردرگمِی فکــری و 
اعتقــادی رهــا شــود، بلکــه ایشــان در عیــن اثبــات حقانیــت اعتقــادات صحیــح و نیــز تبییــن و تشــریح 
اشــکال های وارده بــر غیــر آن، بــا تأکیــد بــر اصــل مخاطب شناســی و موضوع شناســی و  بــا رعایــت 
ــا آگاهــی کامــل از تمــام  ــدون ایجــاد اختــاف، ب ــه همــگان و ب عدالــت، انصــاف و احتــرام نســبت ب
جوانــب امــور و مباحــث، در گفتگوهایــی هدفمنــد و هدایت کننــده در  قالــب مناظــرات، بحث هــای  

ــد. ــا را حلّ وفصــل می کرده ان ــخ داده و آن ه ــی را پاس ــات مذهب ــی و منازع علم
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مقدمـه

اختــاف عقیــده در هــر عصــر و زمانــی در جوامــع بشــری وجــود داشــته اســت. ایــن مســئله 
زمانــی به عنــوان چالــش مطــرح اســت کــه شــکل منازعــات مذهبــی بــه خــود بگیــرد و بــه 
بــروز تفرقــه و دشــمنی اقشــار جامعــه نســبت بــه یکدیگــر بینجامــد. بارزتریــن پیامــد آن بــه 

اســتناد آیــات قــرآن کریم )انفــال/46( تضعیــف جامعــۀ انســانی و دینــی اســت. 

رهایــی از ایــن پیامد هــا مســتلزم پیشــگیری از وقــوع تنازعــات مذهبــی و آگاهــی بــه فنــون 
و روش هــای حــّل اختافــات و منازعــات مذهبــی اســت.  توجــه بــه ســیرۀ گفتــاری و عملــی 
امامــان معصوم )علیهم الســام( به خصــوص امام رضا )علیه الســام( بــا توجــه بــه فضــای 
تضــارب آراء در زمــان حیــات آن بزرگــوار و چگونگــی تبییــن مســائل فکــری از ســوی ایشــان 
بــدون ایجــاد تنــش و در عیــن حــال رفــع منازعــات مذهبــی موجــود، الگویــی قابــل اطمینــان 

بــرای انجــام ایــن رســالت مهــم و رهایــی از پیامدهــای آن خواهــد بــود. 

ــای  ــایی روش ه ــور شناس ــی به منظ ــن موضــوع، تألیفات ــی ای  در بحــث از پیشــینه مطالعات
ــات و  ــل اختاف ــی حلّ وفص ــا روش شناس ــه، ام ــام گرفت ــام( انج ــی امام رضا )علیه الس مناظرات
ــه احصــاءِ نویســندگان  ــه نحــو جامــع، ب منازعــات مذهبــی از ســوی امام رضا )علیه الســام( ب
ایــن مبحــث در نیامــده اســت. لــذا پژوهــش حاضــر درصــدد اســت تا بــا بررســی منابــع متعّدِد 
ــرای حــّل  ــردازد کــه چــه روش هــا و شــاخص هایی ب ــن مســئله بپ ــه ای ــی، ب تاریخــی و روای
ــت؟  ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــام( م ــای امام رضا )علیه الس ــی در آموزه ه ــات مذهب منازع

ــای  ــی در آموزه ه ــات مذهب ــّل منازع ــاخص های ح ــا و ش ــاء روش ه ــاس، احص ــن اس ــر ای ب
ــان  ــق بی ــر از طری ــتار حاض ــد. نوش ــمار می آی ــر به ش ــتار حاض ــۀ نوش ــۀ نوآوران ــوی، جنب رض
مناظــرات و چگونگــی برخــورد علمــی آن حضــرت بــا فرقه هــای مختلــف، ســعی در بیــان ایــن 
مطلــب دارد کــه بــا توجــه بــه شــرایط حاکــم، گفتگــوی هدفمنــد در قالــب مناظره بهتریــن راه 

در جهــت انجــام وظیفــۀ ارشــاد و هدایــت اســت. 

ــی  ــات مذهب ــد، منازع ــی هدفمن ــوان گفتگوی ــره به عن ــن رو، امام )علیه الســام( در مناظ از ای
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را بــا اســتفاده از شــاخصه هایی ماننــد شــناخت مخاطــب و موضــوع و اســتدالل متناســب بــا 
آن، تمّســک بــه مســلّمات مخاطــب، اســتفاده از زبــان مشــترک، رعایــت انصــاف، تکیــه بــر 
ــرای درک حقایــق  ــه افــراد به منظــور ایجــاد زمینــه بیشــتر ب مشــترکات، شخصیت بخشــی ب
و... حلّ وفصــل می کردنــد. از ایــن رو، به کارگیــری ایــن شــاخص ها نه تنهــا از تنــازع و 
دشــمنی ها کاســته، بلکــه شــرایط تحقــق وحــدت فکــری بــدون اِعمــال هیچ گونــه اجبــار را 
فراهــم کــرده اســت. البتــه همــۀ ایــن شــاخص ها بــا تکیــه بــر آگاهــی همه جانبــه بــه ابعــاد 

ــود. موضــوع مــورد بحــث، نتیجه بخــش خواهــد ب

1. مفهوم شناسی

1-1 حل، منازعه و مناظره در لغت

ــه« و  ــل«، »منازع ــت. »ح ــروری اس ــب ض ــر مطال ــم بهت ــرای فه ــی واژگان ب ــن برخ تبیی
»مناظــره« از آن جملــه اســت. »حــل« در لغــت به معنــای بازکــردن گــره اســت. بدیــن جهــت، 
حضــرت موسی )علیه الســام( از خداونــد بــا عبــارت »َواْحُلــلْ  ُعْقــَدًة ِمــْن لِســانِي« )و عقــده را از 
ــی، 1374،  ــب اصفهان ــت می کند. )راغ ــان را درخواس ــایی از زب ــا( )طه/27( گره گش ــم بگش زبان
ج 531:1 ؛ قرشــی، 1371، ج 166:2(. »تََنــاُزع«  و »ُمَناَزَعــه« از ریشــۀ »نــزع«1  )قرشــی، 1371، 

ــا، ج 115:3(  ــادی، بی ت ج 42:7؛ فیروزآب

ــر  ــش تغیی ــزی را از  موقعیت ــا چی ــی ی ــی کس ــت؛ یعن ــه اس ــای مجاذب ــه معن ــل ب و در اص
دهند )ابن اثیــر جــزری، 1367، ج 41:5( کــه بعدهــا بــه دشــمنی و خصومــت و مجادلــه تعبیــر 
ــا، ج 1:  ــدی، بی ت ــی، 1374، ج 310:4؛ فراهی ــب اصفهان شــده است )بســتانی، 866:1375 ؛ راغ

ــا،  ج 476:11(.  ــدی، بی ت 359؛ زبی

بنابرایــن نــزاع و منازعــه به معنــای دشــمنی کردن نســبت بــه یکدیگــر در حقیقــت یــک امــر 
اســت )طریحی، 1375، ج 395:4؛ زبیــدی، همــان(. لــذا »تََنــازَع القــوُم« بــه معنــای ایــن اســت 

1. نزع به معنای کندن است.
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کــه آن قــوم بــا هــم اختــاف پیــدا کردند )ابن منظــور، بی تــا، ج 352:8؛ بســتانی، 262:1375(. 
ــا چشــم )ابن منظور، بی تــا، ج 5: 215( درنــگ  ــَر« به معنــای دیــدن ب »مناظــره« از ریشــه »نََظ
ــه  ــا، ج 237:2( و ب ــا، ج 830:2؛ زبیدی،بی ت ــری، بی ت ــطۀ نگاه )جوه ــه واس ــت ب ــل و دق و تأم
ــا،:641(  ــری، بی ت ــه و نزدیک شدن )زمخش ــا، ج 2،:612( و مقارب ــی، بی ت ــای مجادله )فیوم معن

اســت. از ایــن  رو، مناظــره در لغــت به معنــای درنــگ و تأمــل اســت.

 

2-1 حّل منازعه و مناظره در اصطالح

حــّل منازعــه از راه هــای مختلــف حاصــل می شــود. از ایــن رو »حــّل و فصل منازعه بــه تمامی 
ــات از قبیــل مذاکــره، میانجیگــری،  ــن حــّل اختاف ــی، تکنیک هــای جایگزی روندهــای فضای
ــر  ــه تعبی ــح اطــاق می-شــود. ب ــل حــّل مســئله و ایجــاد صل ــت، دیپلماســی، تحلی حاکمی
دیگــر، حلّ وفصــل منازعــه دربرگیرنــدۀ تمامــی ابزارهــای غیرخشــونت آمیز بــرای کشــمکش و 
ــت.« )جوادی ارجمند  ــی اس ــائل بین الملل ــازمان ها و مس ــا، س ــخاص، گروه ه ــن اش ــاف بی اخت
و متیــن جاویــد، 16:1387( بنابرایــن »حــل منازعــه« در معنــای عــام، فراینــدی اســت که طی 
آن اختاف هــا و برخوردهــای میــان دو یــا چنــد طــرف بــه شــیوه ای مســالمت-آمیز و بــدون 
خشــنونت و رضایت بخــش حلّ وفصــل می شــود)دالوری، 3:1387(. بــر ایــن اســاس، فراینــدی 
کــه به نحــو مســالمت آمیز، اختاف هــای سیاســی یــا اجتماعــی و اعتقــادی و مذهبــِی اقشــار 
جامعــه را حــل و برطــرف می کنــد »حــّل منازعــه« نامیــده می شــود. البتــه، هرچنــد در پــی 
ــد  ــل خواه ــی حل وفص ــای مذهب ــوص نزاع ه ــف به خص ــای مختل ــه، درگیری ه ــّل منازع ح
شــد امــا توجــه بــه اقتضائــات و شــرایط حاکــم و به کارگیــری روش مناســب بــرای وصــول بــه 

ایــن هــدف، ضــروری می نمایــد.

 مناظــره در اصطــاح بــه معنــای گفتگــوی طرفینــی اســت و بــه قــول راغــب اصفهانــی »بــه 
ــی شــود،  ــگ درک م ــرت و درن ــا بصی ــه ب ــر آنچــه ک ــردن ه ــوی رو در رو و مطــرح ک گفتگ
گویند.« )راغــب اصفهانــی،1374، ج 814:1(  خواجــه نصیرالدیــن طوســی در بیــان مناظــره، آن 
را میــان دو صاحــب رأی متقابــل می دانــد کــه هــر کــدام متکفــل بیــان رأی خویــش اســت، 
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ــرض  ــد و غ ــاعدت نماین ــق را مس ــئله، ح ــن مس ــد از تبیی ــرف بع ــر دو ط ــه ه ــرط آنک به ش
دیگــری مــورد توجــه نباشــد )نصیرالدین طوســی، 1367: 448(. بنابرایــن، مناظــره گفتگــوی 
متقابــل میــان صاحبــان اندیشــه و اعتقــاد در جهــت وضــوح و تبییــن صحــت و نادرســتی تفکر 

ــت.      ــود اس ــه های خ و اندیش

گفتگــو می توانــد صــرف بیــان افــکار و اعتقــادت باشــد امــا در گفتگــوی هدفمنــد، دو طــرف 
ــرای  ــد. اج ــث می پردازن ــه بح ــه ها ب ــتی اندیش ــتی و نادرس ــن درس ــتیابی و تبیی ــرای دس ب
درســت و رعایــت قواعــد علمــی و اخاقــی آن، زمینــه ای بــرای رفــع اختاف هــای فکــری و 
نگرشــی خواهــد بــود. نمــود بــارز ایــن نــوع گفتگــو در قالــب مناظــره قابــل طــرح اســت. بــر 
اســاس سرگذشــت زندگانــی امام رضا )علیه الســام( و تضــارب افــکار و آرای حاکــم در آن عصــر، 
اتخــاد چنیــن روشــی از ســوی آن حضــرت حکیمانــه بــوده اســت. شــواهد و دالیــل آن در ادامه 

خواهــد آمــد.

2. امام رضا)علیه السالم( و ضرورت بهره گیری از گفتگوهای مناظراتی در حّل 
منازعات مذهبی

تبلیــغ دیــن هــدی امــری اســت مهــم کــه بــرای تحقــق آن، بــه شــرایط و اقتضائــات زمــان 
نیــز بایــد توجــه  نمــود. از ایــن رو، امامــان معصوم )علیهم الســام( به عنــوان پیشــوایان و مبلّغــان 
عرصــۀ دیــن و شــریعت، بــرای تبییــن و روشــنگری اذهــان عمومــی، بــا تناســب بــه شــرایط 
حاکــم از ُطــُرق مختلــف اقــدام می کردنــد. به عنــوان نمونــه، امــام علی)علیه الســام(  )نصربــن 
ــه  ــه ب ــا توج ــام( )ابن طاووس، 1380: 138( ب ــام حسین )علیه الس ــم، 1404ق:449( و ام مزاح
شــرایط آن عصــر بــرای برطرف کــردن ظلمــت فکــری و نظامــی و نشــر دیــن الهــی، شمشــیر را 
به عنــوان ابــزار کارآمــد اختیــار کردنــد؛ چنان کــه در خفقــان حیــات امــام سجاد)علیه الســام(، 
ادعیــه و جــذب محدثان )جعفریــان، 260:1381(، روش تبلیغــی محســوب می شــده اســت تــا 
آنجاکــه از عوامــل نزدیکــی مــردم بیــان جمــات زیبــا در قالــب دعا بــوده اســت) همــان:261(. 
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ــام( )لیثی،  ــام سجاد )علیه الس ــر از ام ــی بازت ــای سیاس ــز در فض ــام( نی ــام باقر )علیه الس ام
38:1384( و بــا توجــه بــه مشــکات حدیثــی و فقهــی آن دوران، درصــدد نشــر معــارف الهی و 
تبلیــغ دیــن از طریــق نقــل احادیث نبــوی و تربیت شــاگردانی در ایــن زمینــه برآمدند )تقی زاده 
داوری، 1385 :245؛ جعفریــان، 1423ق :290(. دوران امام صادق )علیه الســام( نیــز اگرچــه 
ــای  ــا فض ــام ب ــود و ام ــه نب ــا دوران بنی امی ــراز ب ــان همت ــر خفق ــاس از نظ ــت بنی عب حکوم
بــازِ سیاســی روبــه رو شــده بــود، امــا رویکــرد برخــی شــیعیان بــه دولــت عباســی و پیوســتن 
فرقــۀ زیدیــه نیــز بــه ایــن رونــد و تهدیــد همه جانبــه غــات، دوران حساســی را رقــم زد کــه 
حضــرت بــا توجــه دادن تــام شــیعیان بــه اهــل بیت )علیهم الســام( و تهذیــب شــیعه و تربیــت 
ــرایط آن دوران  ــران، ش ــات دیگ ــه روای ــک ب ــیعیان از تمّس ــع ش ــاگردانی چــون زراره و من ش
را مدیریــت کــرد تــا آنجاکــه حضــرت، نبــود چنیــن شــاگردانی را موجــب نابــودی احادیــث 

معصومین)علیهم الســام( دانســت )جعفریان، 1381: 334-345( 

ــود  ــارب آراء در آن، نم ــل و تض ــه تعق ــت ک ــی می زیس ــام( در دوران ــا امام رضا )علیه الس ام
بیشــتری داشــت و افــکار و عقایــد جدیــد در اثــر ترجمه هــای کتاب هــای یویانــی  ایجــاد شــده 
بود )حســینیان مقــدم و همــکاران، 316:1388(. زنادقــه و ادیــان مختلــف یهــودی، مســیحی، 
زرتشــتی و فرقه هــای درون دینــی چــون فطحیــه، زیدیــه، واقفیــه و گرایش هــای کامــی چون 
اعتــزال و اهــل جبــر از ایــن گونــه بودنــد. البتــه، پیوســتن اقــوام و ملــل مختلــف بــه اســام 
ــالمت آمیز  ــتی مس ــام و همزیس ــن اس ــا آیی ــان ب ــه های آن ــکار و اندیش ــدن اف و درآمیخته ش
مســلمانان بــا پیــروان ســایر ادیــان و تولــد »زنادقــه « در جهــان اســام کــه ضّدیــت بــا دیــن، 
ســرلوحۀ اقدام هــای آنــان بــود، اهتمــام خلفــای عّباســی بــه آزادی افــکار و بیــان و پیدایــش 
مباحــث فلســفی کــه شــبهاتی را بــر می انگیخت )مطهــری، 1377، ج 59:3( از جملــه عوامــل 
ــادات و  ــام( را از اعتق ــه امام رضا )علیه الس ــی همه جانب ــاع علم ــه دف ــود ک ــوع ب ــد متن عقای
نگــرش نــاب الهــی اســام در برابــر هجــوم افــکار و نگرش هــای انحرافــی آن عصــر می-طلبیــد. 
بدین ســبب، آن حضــرت بــرای رفــع منازعــات مذهبــی و اصــاح هرگونــه شــبهه و انحــراف در 
نگــرش اعتقــادی، غالبــاً از روش گفتگــوی روشــنگرایانه مــدد می جســت کــه جلســات مناظــره 
ــن  ــت. به همی ــن روش اس ــردن ای ــق و پیاده ک ــرای تحق ــیله ب ــن وس ــخ بهتری و پرسش وپاس
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جهــت، آن حضــرت چندیــن جلســه مناظــره و پرسش وپاســخ در زمــان حیــات شــریف خــود 
ــته اند )ر.ک: طبرســی، احتجــاج،1361: 396-442( داش

ــال  ــادی، چنددســتگی و دشــمنی را به دنب ــی و اعتق ــات مذهب ــز منازع ــروز نی ــای ام در دنی
داشــته اســت؛ امــا ســبک خاصــی کــه در غــرب بــرای حــّل منازعــات مرســوم اســت، روشــی 
ــن  ــد. ای ــدون اشــکال می-خوان اســت کــه در آن، همــه نگرش هــا و اعتقــادات را صحیــح و ب
شــیوه نــه تنهــا نتوانســته نزاع هــا و اختاف هــای مذهبــی را ســامان بخشــد بلکــه بــه نحــو 
ضمنــی، بــه قــوۀ تفکــر و فهــم بشــری توهیــن کــرده و آن را به ُســخره گرفته اســت. بــه همین 
ــردود   ــره/62( م ــات الهی)نحــل/ 36؛ حــج/17؛ بق ــدگاه آی ــا از دی ــن رویکــرد نه تنه جهــت، ای
بلکــه از منظــر منطقــی نیــز متناقــض اســت ) مصبــاح یــزدی، 1388، ج35:1(. از ایــن رو، بــا 
توجــه بــه عملکــرد دنیــای غــرب، اهتمــام و عملکــرد امامــان معصوم )علیهم الســام( به ویــژه 
امام رضا )علیه الســام( نمایشــگر بزرگداشــت انســان و آزادگــی فکــری اوســت تــا آنجاکــه آنهــا 
هرگونــه تاشــی را جهــت ســوق دادن بشــر بــه جهان بینــی و نگــرش صحیــح بــه کار گرفته انــد؛ 
ــوده  ــه آن، از آن بی نصیــب ب امــری کــه پلورالیســم1  و تکثرگرایــی غــرب در عیــن تظاهــر ب

اســت. 

شــگفتی در انتخــاب اصــل گفتگــوی هدفمنــد و تبییــن حقایــق در قالــب مناظــره در دوران 
ــا  ــام کارگش ــر آن ام ــی عص ــرایط فرهنگ ــی ش ــه مهندس ــه ب ــا توج ــام( ب امام رضا )علیه الس
خواهــد بــود. از یک ســو دوران زندگــی حضــرت بــا فضــای بــازِ فرهنگــی و اعتقــادی همــراه بود 
ــا فرقــۀ واقفیــه کــه وفــات  به نحــوی کــه حتــی پــس از شــهادت امــام کاظم )علیه الســام( ب
حضــرت را بــاور نکــرده و قایــل بــه حیــات ایشــان بودنــد، مواجــه گشت )مقدســی ، بی تــا، ج 5: 
128(. از ســوی دیگــر، مأمــون پــس از کشــتن امیــن، بــا طــرح مســئله والیتعهــدی، امــام را  

ــی، 1413ق: 96(.  ــاردی قوچان ــه، 1378ق ، ج170:2؛ عط ــرل کرد )ابن بابوی کنت

ایــن محدودیــت کــه از جانــب عّباســیان بــرای علویــان و شــیعیان ایجــاد شــده بــود، دوری 
شــیعیان از آن حضرت )عرفان منــش، 1376: 169( و اختاف هــای فکــری و اعتقــادی  را در پــی 

1 . Pluralism
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داشــت )جعفریان،1381: 451( تــا آنجاکــه ابی نصــر بزنطــی در خدمــت امام رضا )علیه الســام( 
ــر داده اســت )ابن بابویه،  ــار خب ــه اختی ــر و برخــی دیگــر ب ــه جب ــاد برخــی شــیعیان ب از اعتق
ــادی شــیعیان در  ــای اعتق ــن مســئله از انحراف ه ــه ای ــل توجــه اســت ک 1398ق: 338(. قاب
ــوع از واژۀ  ــن موض ــل ای ــرای نق ــی ب ــر بزنط ــی نص ــرا اب ــت دارد زی ــرت حکای ــر آن حض عص
اصحابنــا1 بهــره بــرده اســت. از ایــن رو، اختیــار روش گفتگــوی هدفمنــد در قالــب مناظــره از 
ســوی امام رضا )علیه الســام( بــرای تبییــن و تفهیــم معــارف در ایجــاد زمینــۀ الزم بــرای رفــع 
منازعــات مذهبــی و تفرقــۀ حاصــل از آن و هدایــت مــردم بــه ســوی عقاید حّقــه، کارســاز بوده 
اســت و از ایــن طریــق، بســتر  تحقــق وحــدت و گرایــش افــراد بــه اســام نــاب فراهــم گردیــد.

شــاید ایــن شــبهه مطــرح گــردد کــه توجــه مأمــون بــه موضــوع گفتگــو و تبــادل افــکار و 
شــکل گیری مناظــرات دولتــی2، زمینه ســاز رواج گفتگــوی هدفمنــِد رو در رو  در دوران حیــات 
ــر  ــن مســئله در ایجــاد و گســترش آن  بی تأثی ــوده اســت. اگرچــه ای امام رضا )علیه الســام( ب
نبــوده اســت، امــا امام رضا )علیه الســام( ایــن ســبک را بــا توجــه بــه اقتضائــات و ویژگی هــای 
آن عصــر اختیــار نمــوده و تنهــا بــه شــهر مــرو و اجبــار لطیفانــه مأمــون اختصــاص نداشــته 
اســت زیــرا حضــرت در مســیر حرکــت از مدینــه بــه مــرو نیــز گفتگــوی رودررو را اختیــار و بــه 
پرســش های گوناگونــی پاســخ می دادنــد. به عنــوان نمونــه، در ســال 201ق، در نزدیکــی پــل 
یــا روســتایی بــه نــام اربــق در نزدیکی هــای رامهرمــز، شــخصی بــه نــام جعفربن محمــد نوفلــی 
خدمــت امــام  می رســد و شــبهات واقفیــه مبنــی بــر زنــده بــودن امــام کاظم )علیه الســام( را 
مطــرح می ســازد و امــام دالیــل رّد ایــن ادعــا را عرضــه می کند )طبرســی، 1417ق، ج 2 :59؛ 

ــه، 1378ق ، ج 1 :106(.   ــی، 1425ق،  ج385:4؛ ابن بابوی حرعامل

از ســوی دیگــر مأمــون جلســات مناظــره و پرســش و پاســخ را به منظــور ســلب وجاهت علمی 
و شــخصیتی امــام و بــه چالــش کشــیدن توانمنــدی علمــی ایشــان برگــزار می کــرده اســت؛ 
ــردن  ــور محکوم ک ــره، به منظ ــرکت در مناظ ــرای ش ــروزی ب ــلیمان م ــوت از س ــه دع چنان ک
امــام و شکســت علمــی ایشــان بــوده است )طبرســی، 1361 ، ج401:2(. ایــن در حالــی اســت 

1. »اّن اصحابنا بعضهم يقولون بالجبر و بعضهم يقولون باالستطاعة«
2. به اين معنا که مناظرات تحت حمايت حکومت برگزار می شده است.
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کــه حضــرت نیــز از انگیــزۀ مأمون در تشــکیل جلســات مناظــره آگاه بــوده اســت. از ایــن رو، در 
خطــاب بــه نوفلــی، مأمــون را بــه جهت برخــورداری خویــش از توانمنــدی گفتگــوی هدفمند و 
مناظــره بــا پیــروان ادیــان و فرقه هــا بــر اســاس کتــب مقــدس آنــان، در رســیدن بــه اهدافــش 
نــاکام دانســت؛ موقفــی کــه در آن، مأمــون، نــادم بــر کار خویــش و آگاه بــر عــدم صاحیــت 
خافتــش خواهــد بود )ابــن بابویــه، 1398ق:419 و 156-155(. بنابرایــن، اگرچــه مأمــون بــه 
قصــد ضربــه بــه شــخصیت علمــی و والیی حضــرت، شــرایط گســتردۀ مناظــره را فراهــم نمود، 
امــا امام )علیه الســام( بــر پایــۀ علــم و آگاهــی همه جانبــۀ خویــش و بــا بهره-منــدی از روش  
گفتگــوی هدفمنــد، توطئــه مأمــون را خنثــی کــرده و بــا گســترش نفــوذ خــود در میــان علمــا 

و دانشــمندان، بــه آگاه ســازی و نشــر معــارف حّقــه پرداختــه اســت.  

 

3. شرط تحقق گفتگوی مناظره اِی روشمند 

 هــر یــک از فرقه هــا و مذاهــب تفکــرات و گرایش هــای خویــش را صحیــح می دانــد. 
ــن  ــت از ای ــردد. راهِ برون رف ــم می گ ــی فراه ــات مذهب ــات و منازع ــۀ اختاف ــن رو، زمین از ای
چالــش، تبییــن صحیــح ابعــاد مســئلۀ مــورد بحــث در گفتگــو و در قالــب مناظــره و الزمــۀ 
ــش و آگاهــی از  ــرا دان ــرق اســامی اســت زی ــان و ف ــا ادی ــه ب آن آشــنایی کامــل و همه جانب
ابزارهــای قدرتمنــد در تمــام عرصه هــای اجتماعــی، اقتصــادی، نظامــی و سیاســی اســت. بــا 
ــد  ــی نتیجه بخــش خواه ــی، زمان ــو و مناظــرۀ روشــمند و اصول ــم، گفتگ ــن مه ــه ای توجــه ب
ــد.  ــرح باش ــون مط ــای گوناگ ــب و فرقه ه ــان و مکات ــر ادی ــی ب ــۀ علم ــل احاط ــه اص ــود ک ب
ــه  ــه در ادام ــت. چنان ک ــب اس ــن  مطل ــواه ای ــام( گ ــف امام رضا )علیه الس ــرات مختل مناظ
شــاهد خواهیــم بــود، حضــرت در مناظــرۀ خویــش بــا جاثلیــق مســیحی، بــرای اثبــات نبــوت 
رســول خاتم)صلی اهلل علیه وآلــه( و بشــارت آن در انجیــل، از آیــات الهــی تــورات یــاد می کنــد 
و در اثبــات یگانگــی خداونــد و رّد مقــام الوهیــت حضــرت مســیح، از یســع و حزقیــل به عنــوان 
پیامبرانــی نــام می بــرد کــه اقدام هایــی مشــابه اعمــال عیســای نبــی انجــام  دادنــد امــا از نظــر 

ــان، ج 281:1(.  ــی، هم ــت ندارند )حرعامل ــام الوهی مســیحیان مق
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یــا در مناظــرۀ حضــرت بــا رأس الجالــوت بــرای اثبــات نبــوت رســول اکرم )صلی اهلل علیه وآلــه( 
ــرد کــه گواهــی می دهــد  ــام می ب ــر گفتــار اشــعیاي پیامبــر در تــورات، از حیقــوق ن عــاوه ب
خداونــد از کــوه فــاران »بیــان« مــی آورد و آســمان ها از تســبیح احمــد و امتــش پــر 
ــلمان،  ــان مس ــلیمان از متکلم ــا س ــره ب ــا در مناظ ــان، ج308:10(. ی ــی، هم می شود )مجلس
بــا توجــه بــه احاطــۀ کامــل وی بــر قــرآن کریــم، بــا اســتناد بــه آیــات قــرآن، مســئلۀ بــداء را 
شــرح می دهد )عطــاردی قوچانــی، همــان، ج 106:2(. همچنیــن در جریــان گفتگــو و مناظــره 
بــا ابوقــره از مســلمانان اخبــاری، بســیاری از ظواهــر قــرآن کریــم و روایــات را بــه شــیوۀ عقایی 
مــورد توجــه قــرار داده و بــه آن هــا پاســخ می دهد )کلینــی، همــان، ج 96:1؛ طبرســی، همــان: 
ــوم  ــات عل ــر کلی ــد از تســلط علمــِی حضــرت ب ــا و مناظره هــای هدفمن ــن گفتگوه 406(. ای
ــا روش هــای  ــن مهــم، آشــنایی ب ــه ای ــا توجــه ب ــت دارد. ب شــرایع و فرقه هــای مطــرح حکای
گفتگــو و مناظره هــای حضــرت بــرای تبییــن حقایــق و رفــع اختاف هــا و نزاع هــای مذهبــی 

مفیــد خواهــد بــود.

4. شاخصه های گفتگوی هدفمند در حّل منازعات مذهبی در آموزه های رضوی

ــری روش  ــزام در به کارگی ــام( و ال ــات امام رضا )علیه الس ــن دوران حی ــه تبیی ــه ب ــا توج ب
ــری  ــذب حداکث ــارف و ج ــم مع ــرای تفهی ــره ب ــب مناظ ــد و رودررو در قال ــوی هدفمن گفتگ
مخاطبــان، توجــه بــه شــاخصه هایی در جلســات گفتگــوی مناظــره ای، اهمیــت دارد زیــرا توجه 
و تمّســک بــدان، در برقــراری گفتگــوی هدفمنــِد مفیــد کــه موجــب تصحیــح و روشن ســازی 

افــکار و اعتقــادات جامعــۀ امــروزی اســت، ثمربخــش خواهــد بــود. 

از این رو، پرداختن به برخی شاخصه ها در مناظره های حضرت ضروری است: 

1-4 مخاطب شناسی 

شــناخت مخاطــب و موضــوع جــزءِ اصولــی اساســی در اجــرای یک مناظــرۀ مفیــد و تأثیرگذار 
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اســت. بــر ایــن اســاس، در مناظره هــا اســتدالل های ارائه شــده زمانــی ســودمند خواهــد بــود 
ــام رضا)علیه الســام( در راســتای  ــد. ام ــی درک کن ــه خوب ــد مفاهیــم را ب کــه مخاطــب بتوان

تبییــن حقایــق الهــی، بــه ایــن نکتــۀ مهــم توجــه جــدی داشــته اســت.

1-1-4  استدالل بر اساس سطح فهم مخاطب 

توجــه بــه ســطح فکــری و عقانــی مخاطــب از اصــول مهــم در مناظــره اســت. اهمیــت ایــن 
مســئله آنجــا نمایــان اســت کــه بدانیــم هــدف از گفتگــوی مناظــره ای، وادارکــردن دیگــری بــه 
ــی  ــردی و گروه ــای ف ــا و اعتقاده ــان صــرِف ایده ه ــر مباحــث ارائه شــده و بی تســلیم در براب
نیســت بلکــه در جهــت تبییــن حقایــق و نقــد اعتقادهای مخاطبــان و تحریــک قوۀ تعّقــل آنان 
انجــام گیــرد. الزمــۀ ایــن امــر، بــا فــرض احاطــۀ کامــل بــر موضــوع از ســوی ارائه دهنــدۀ بحث، 
شناســایی اســتعدادهای فــردی و چگونگــی ارائــۀ مســائل در حــّد فهــم مخاطــب و اطمینــان 
از ادراک مباحــث اســت کــه در ســیرۀ علمــی و عملــی حضــرت، فــراوان مــورد توجــه قــرار 
گرفتــه اســت. به عنــوان مثــال، در مناظــره ای کــه حضــرت بــا عمــران صائبی بــا موضــوع اولین 
موجــود و مخلــوق آن داشــته اســت، حضــرت می فرمایــد: »َســَألَْت فَاْفَهــِم الَْجَواب« )حــال کــه 

ســؤال کــردی، جــواب را نیــز درک نمــا(  )طبرســی، 1361، همــان: 424(. 

پــس از پاســخ بــه ســؤال، از قابــل فهــم بــودن ایــن مطلــب پرســش می کنــد و می فرمایــد:»أَ 
َفِهْمــَت یَــا ِعْمَران« )یــا عمــران، آیــا ایــن مطالــب را فهمیدی؟( )همــان: 425(. عمــران نیــز در 
پاســخ، آن را قابــل فهــم می دانــد. قابــل توجــه اســت امــام بعــد از فهــم مطالــب بیان شــده و 
آمادگــی عمــران بــرای دریافــت مطالــب عقلــی دیگــر، بــه گفتگــو ادامــه می دهــد. همچنیــن 
در پرســش موجودیــت خداونــد در شــیء یــا احاطــۀ شــیء بــر خداونــد، قبــل از پاســخ، ضمــن 
ــد:  ــد و می فرمای ــز نمی دان ــف را از درک آن عاج ــای منص ــران، عق ــؤال عم ــودن س پیچیده ب
َّــُه ِمــْن أَْغَمــِض َمــا يـَـِرُد َعَلــی الَْمْخُلوقِيــَن فِي َمَســائِلِِهْم  »يـَـا ِعْمــَراُن فَاْعِقــْل َمــا َســَألَْت َعْنــُه فَِإن
َو لَْيــَس يَْفَهُمــُه الُْمتََقــاِرُب َعْقُلــُه الَْعــاِزُب ِحْلُمــُه َو ال يَْعِجــُز َعــْن فَْهِمــِه أُولـُـو الَْعْقــِل الُْمْنِصُفــون« 
 )ای عمــران، خــوب درک کــن و بفهــم، زیــرا پرســش تــو از پیچیده تریــن مســائل مــردم اســت 
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کــه کســانی کــه از عقــل و حلــم برخــوردار نیســتند، آن را نمــی فهمنــد و عقــای منصــف از 
درک آن عاجــز نیســتند(. 

ایــن عبــارت ایــن حقیقــت را آشــکار می ســازد کــه عمــران جهــت برخــورداری از روحیــۀ 
انصــاف، قابلیــت درک و فهــم چنیــن مســائلی را دارد. حضــرت بــه مباحــث ادامــه می دهنــد 
ــا فهــم  ــب و متناســب ب ــۀ مطال ــم الهــی و نحــوۀ ارائ ــه عل ــا توجــه ب ــا آنجــا کــه عمــران ب ت
وی، بــه اســام ایمــان مــی آورد و از نزدیــکان و مدافعــان اســام نــاب در برابــر شــبهه افکنان 
ــام( کار  ــوی امام رضا )علیه الس ــران از س ــی عم ــی و منطق ــه عقان ــان(. توجی می گردد )هم
بســیار بزرگــی بــود زیــرا او بزرگ تریــن فیلســوف زمانــش بود )قرشــی،1382، ج 1: 191(. امــا 
ایــن مهــم زمانــی تحقــق می یابــد کــه اســتدالل ها بــر اســاس ظرفیــت عقانــی افــراد ارائــه 
ــرده اســت.  ــوده و از آن در جــای مناســب بهــره ب شــود؛ امــری کــه مــورد توجــه حضــرت ب
در غیــر ایــن صــورت، رفــع مشــکات فکــری و اعتقــادی مخاطــب و منازعــات ناشــی از آن 

ــود. ــد ب ــر نخواه امکان پذی

2-4  موضوع شناسی 

ــا آن از امــوری  تشــخیص ســنخ موضــوع و چالــش مــورد بحــث و بیــان مــوارد متناســب ب
اســت کــه در حــّل مشــکات و رفــع اختاف هــای فکــری و اعتقــادی کارگشــا خواهــد بــود. 
ــه در  ــد ک ــره برده ان ــر به ــن ام ــق ای ــرای تحق ــاخصه هایی ب ــز از ش ــام( نی امام رضا )علیه الس

ادامــه بــه چنــد مــورد اشــاره می شــود:

1-2-4  بهره گیری از تشبیه و تمثیل 

از دیگــر عوامــل تأثیرگــذار بــر جهت دهــی گفتگــوی مناظــره ای و غلبــۀ نگــرش صحیــح بــر 
افــکار انحرافــی، شــناخت موضــوع و ارائــه آن بــر اســاس روش مــورد نیــاز خواهــد بــود. به عنــوان 
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ــات،  ــه موضوع ــن این گون ــرای تبیی ــی ب ــم مباحــث عقان ــه دشــواری فه ــا توجــه ب ــه، ب نمون
ــه حقایــق و واقعیت هــای  ــرای نزدیک کــردن اذهــان ب بهره گیــری از روش تمثیــل و تشــبیه ب
عالــم هســتی، بســیار راهگشاســت. امام رضا )علیه الســام( نیــز در مناظــرات خویــش، عــاوه بــر 
شناســایی مخاطــب و محــک اســتعداد وی در فهــم مطالــب، از تمثیــل و تشــبیه بــرای تفهیــم 
ــا  ــاج ب ــام( در احتج ــد. امام )علیه الس ــره می بردن ــی به ــائل عقل ــی مس ــر برخ ــر و دقیق ت بهت
عمــران صائبــی، بــرای تفهیــم بهتــر و عمیق تــر مطلــب، از ایــن روش اســتفاده کــرده اســت؛ 

ــا  ــودات و ی ــش موج ــل از آفرین ــد، قب ــی خداون ــارۀ خاموش ــام درب ــران از ام ــه عم ــگاه ک آن
جایگزینــی خداونــد در مخلوقــات و بالعکــس مخلوقــات در خداونــد، ســؤال نمــود. حضــرت در 
جــواب ســؤال اول، ســکوت را زمانــی معقــول می دانــد کــه قبــل از آن، نطقــی انجــام گرفتــه 
ــکوت  ــه س ــد را ب ــکوت خداون ــن آن، س ــؤال و تبیی ــودن س ــم بی موردب ــرای تفهی ــد و ب باش
چــراغ کــه ســخنی فاقــد وجاهــت عقلــی اســت، تشــبیه نمــود. در جــواب ســؤال دوم، از آینــه 
ــرده  ــق و بالعکــس، بهــره ب ــد در خل ــان واردنشــدن خداون ــرای بی و انعــکاس اجســام در آن ب
است )مجلســی، بی تــا، ج10: 313-312( یــا امام )علیه الســام( در جایــی دیگــر بــرای تبییــن 
بهتــر جایــگاه امامــت در میــان امــت اســامی، آن را بــه خورشــیدی تابــان کــه تأللــؤ نــورش 
عالمگیــر اســت و نیــز بــه مــاه درخشــان، نــوری فــروزان، ســتارۀ راهنمــا، ابــری پربــاران، بارانــی 
ــان تشــبیه کــرده است )طبرســی، همــان: 434(.  ــرادری مهرب پربرکــت، پــدری خیرخــواه و ب

ــن، از تشــبیه و تمثیــل  ــت و روشــنگری معــارف دی ــرای تحقــق هدای ــن، حضــرت ب بنابرای
ــای  ــردد و زمینه ه ــق گســترده گ ــم حقای ــق، بســتر فه ــن طری ــا از ای ــد ت ــتمداد می جوی اس

ــردد. ــرف گ ــات ناشــی از آن برط ــات و منازع اختاف

 3-4  استفاده از مشترکات 

از دیگــر امــوری کــه می تــوان بــر اســاس آن، اختاف هــا و نزاع هــای مذهبــی را حلّ وفصــل 
کــرد، بیــان مطالــب بــا توســل و اتــکا بــه اشــتراک های مقبــول و رایج طرفین اســت؛ مســئله ای 

کــه امام رضا )علیه الســام( در ابعــاد زبانــی و علمــی بــه آن توجــه کــرده اســت. 
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1-3-4 سخن گفتن به زبان مخاطب

آشــنایی بــا زبــان مخاطــب و هم زبانــی و ســخن گفتن بــه زبــان طــرف مقابــل، بیانگــر یــک 
وجــه شــباهت ظاهــری در مناظــره اســت کــه قلب هــا را بــرای پذیــرش مطالــب آمــده خواهــد 
کــرد. امام رضا )علیه الســام( نیــز در جلســات مناظــره و گفتگــوی پیــروان ادیــان و فرقه هــای 
گوناگــون، بــرای بهره گیــری از ایــن عامــل مهــم، بــه زبــان آنــان ســخن می فرمــود. به عنــوان 
ــام پرســیده  ــارۀ چگونگــِی شناســایی ام ــر نقــل می کنــد کــه از حضــرت درب ــه، ابی بصی نمون
و حضــرت ســه مشــخصۀ امــام از جملــه ســخن نمــودن بــا هــر زبانــی را بیــان می کنــد. در 
همــان حــال مــرد خراســانی وارد مجلــس می شــود کــه بــه زبــان عربــی شــروع بــه ســخن 
گفتــن کــرده و حضــرت جوابــش را بــه زبــان فارســی داده اســت )کلینی، 1429ق، ج 1: 285؛ 

طبری آملی )صغیــر(، 1413ق: 337؛ طبرســی، 1417ق، ج 2: 22(. 

ــان  ــتن زب ــت ندانس ــه جه ــام( ب ــا امام رضا )علیه الس ــو ب ــماعیل در گفتگ ــی ابی اس ــا در نقل ی
عربــی، بــا زبــان ســندی بــر حضرت ســام نمــود و حضــرت به زبــان ســندی بــه او جــواب داده و 
بــا همیــن زبــان بــا او گفتگــو می کند )بحرانــی اصفهانــی، بی تــا، ج146:22(. البتــه، حضــرت در 
جریــان مباحثــات و مناظــرات، بــه تســلط خویــش بــر تمــام زبان هــا اذعــان نمــوده و مخاطبــان 
ــه  ــن بابوی ــد، آزاد می گذارند )اب ــر حضــرت ســخن بگوین ــا آن در براب ــه ب ــی ک ــار زبان را در اختی
،1378ق، ج 1: 156؛ طبرســی، 1361، همــان: 416؛ حرعاملــی، همان، ج 316:4؛ مجلســی، همان، 
ج 49: 75-74(. اگرچــه ایــن موضــوع وجــه امتیــاز حضــرت به عنــوان امــام اســت، اما برخــورداری 
هرچــه بیشــتر از ایــن امتیــاز، نقشــی تعیین کننــده  در اجرای مفیــد مناظــرات و برقــراری ارتباط 

ســازنده و حــّل اختاف هــای مذهبــی خواهــد داشــت. 

4-4  استدالل بر اساس مسّلمات مخاطب 

 از دیگــر روش هــای مؤثــر در پذیــرش انتقادهــای فکــری و اعتقــادی، اســتفاده از مســلّمات و 
اقرارهــای مخاطبــان در مناظره هاســت. 
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ــل،  ــرف مقاب ــوالت ط ــتفاده از مقب ــا اس ــا ب ــه گفتگوه ــز در این گون امام رضا )علیه الســام( نی
راه فــرار را مســدود و ضمــن بطــان ادعــای طــرف مقابــل بــر اســاس مقبوالتشــان، حقانیــت 
ــت  ــی اس ــن روش های ــن روش از کارآمدتری ــت. ای ــرده اس ــات می ک ــش را اثب ــادات خوی اعتق
ــی از آن را  ــات ناش ــی و منازع ــای مذهب ــیاری از اختاف ه ــاس آن بس ــر اس ــوان ب ــه می ت ک

ــرد. ــل ک حلّ وفص

اگرچــه در غیــر اهــل کتــاب چــون زنادقــه، امام )علیه الســام( به واســطۀ برهان هــای عقلــی 
مقبــول طرفیــن مناظــره کــه از مســلّمات و مقبــوالت خواهــد بود )ابــن بابویــه، 1398ق:270؛ 
ابــن شهرآشــوب مازندرانــی، 1399ق، ج104:1؛ حرعاملــی، همــان، ج228:3( به تبیین مســائل 
می پــردازد، دیگــر مناظــرات حضــرت بــا اهــل کتــاب ماننــد جاثلیــق و رأس الجالــوت از ایــن 

ویژگــی بــه نحــو  بــارز  برخوردارنــد. 

ــات  ــدارک جلس ــمنی وی از ت ــون و دش ــزۀ مأم ــی از انگی ــا آگاه ــام( ب امام رضا )علیه الس
ــن  ــرد و از ای ــو می ک ــان گفتگ ــدس آن ــاب مق ــه کت ــتناد ب ــا اس ــاب ب ــل کت ــا اه ــره، ب مناظ
ــوان  ــه عن ــش را ب ــون را خنثــی می نمــود و شایســتگی خوی ــۀ مأم ــق، تاکتیــک خصمان طری
ــرت  ــاخت. حض ــان می س ــت نمای ــم و خاف ــۀ عل ــه( در عرص ــم آل محمد )صلی اهلل علیه وآل عال

ــا نوفلــی فرمــود:  در گفتگــو ب

ــه قــول مــن برگــردد. ایــن  ــد و ب ــه نحــوی کــه هــر کــدام ادعــای خویــش را تــرک گوی ب
موضعــی اســت کــه مأمــون می فهمد کــه خافــت شایســته او نیســت.« )حرعاملی، همــان، ج 4: 
316؛ طبرســی، 1361، همــان: 421(. امام )علیه الســام( بــه ایــن شــیوۀ مهــم در گفتگوهــای 
مناظراتــی توجــه داشــته اســت؛ لــذا زمانــی کــه رأس الجالــوت در مناظــره بــا حضــرت، تنهــا 
ــم و موســی  ــا صحــف ابراهی ــور داود، ی ــا زب ــل ی ــا انجی ــورات ی ــی را پذیراســت کــه از ت جواب
ــوان شــرط  ــه عن ــب آســمانی را ب ــۀ جــواب از کت ــت، ارائ ــان و قاطعی ــا اطمین ــام ب باشــد، ام

می پذیرد )طبرســی، همــان(.

دربــارۀ مناظــرۀ حضــرت بــا جاثلیــق، مأمــون پــس از معرفــی امام )علیه الســام( بــه جاثلیــق 
ــق در  ــد. جاثلی ــوت می کن ــام دع ــا ام ــره ب ــرای مناظ ــوی وی، از او ب ــاف از س ــت انص و رعای
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ــُرهُ َو  َــا ُمْنِک ــاٍب أَن ــيَّ بِِکتَ ــجُّ َعَل ــًا يَْحتَ ــاجُّ َرُج ــَف أَُح ــَن َکْي ــا أَِميَرالُْمْؤِمنِي پاســخ می گویــد: »يَ
نَبـِـيٍّ الأُوِمــُن بـِـِه؟«)ای امیرالمؤمنیــن! چگونــه بــا کســی بحــث کنــم کــه بــه کتابــی احتجــاج 
می کنــد کــه مــن منکــر آنــم و بــه نبــی ای کــه ایمــان بــه او نــدارم؟(. بعــد حضــرت فرمــود: 
ــر اســاس  ــر ب ــی! اگ ــِه؟« )ای نصران ِ ــرُّ ب ــَك أَتُِق ــَك بِِإنِْجيلِ ــُت َعَلْي ــِإِن اْحتََجْج ــيُّ فَ ِ ــا نَْصَران »يَ
ــه،1378ق، ج 156:1؛ طبرســی،  ــن بابوی ــول می کنی؟( )اب ــم، قب ــاج کن ــو احتج ــا ت ــت ب انجیل
ــوالت  ــلّمات و مقب ــاس مس ــر اس ــرات، ب ــام( در مناظ ــن امام )علیه الس ــان:417(. بنابرای هم
مخاطبــان، بــه احتجــاج می پرداخــت. امــام در جــواب پرســش رأس الجالــوت از چگونگــی اثبات 
ــم، داود  ــی بن مری ــی بن عمران، عیس ــه موس ــد ک ــه( فرمودن ــوت نبی اکرم )صلی اهلل علیه وآل نب
ــوت خواســتار اثبــات گفتــۀ  ــد. رأس الجال ــه نبوتــش گواهــی داده ان خلیفــه خــدا در زمیــن، ب
ــرائیل  ــوم بنی اس ــه ق ــی ب ــفارش موس ــادآوری س ــن ی ــرت ضم ــد. حض ــی بن عمران ش موس
ــُم  ــْل تَْعَل ــزوم تصدیــق و اطاعــت از وی، فرمــود: »فََه ــرادران و ل ــارۀ بشــارت پیامبــری از ب درب
أَنَّ لِبَنِــي إِْســَرائِيَل إِْخــَوًة َغْيــَر ُولـْـِد إِْســَماِعيَل إِْن ُکْنــَت تَْعــِرُف قََرابـَـَة إِْســَرائِيَل ِمــْن إِْســَماِعيَل 
ــرائیل و اســماعیل و  ــت اس ــام(« )اگر قراب ــِل إِبَْراِهيمَ )عليه الس ــْن قِبَ ــا ِم ــِذي بَْينَُهَم َّ ــبَبَ  ال َو السَّ
ارتبــاط آن دو از طــرف ابراهیــم را می دانــی، آیــا می پذیــری کــه بنی اســرائیل برادرانــی غیــر 
از فرزنــدان اســماعیل نداشــتند؟(. رأس الجالــوت در جــواب گفــت: نــه. حضــرت فرمــود: »آیــا از 

نظــر شــما ایــن مطلــب صحیــح نیســت؟« 

ــلّمات و  ــاس مس ــر اس ــرت ب ــذا حض ــان: 164(. ل ــت )ابن بابویه، هم ــح اس ــه صحی ــت: بل گف
مقبــوالت طــرف مقابــل درصــدد اثبــات مطالــب خویــش برمی آمدنــد و بــرای روشــن نمودن 
وقاحــت و زشــتِی انــکار از ســوی مخاطــب نســبت بــه حقیقتــی کــه برگرفتــه از مســلّمات و 
قطعیــات وی اســت، منکــر را شایســتۀ قتــل و نابــودی دانســته و از ایــن رو، راه انــکار حقایــق 

ــان، ج 10: 302(. ــی، هم ــوده است )مجلس ــدود نم ــلم را مس ــول و مس مقب

البتــه بهره منــدی امام )علیه الســام( از مســلّمات طــرف مقابــل بــرای تبییــن حقایــق و نیــز 
ــوان  ــه مســلمات نیســت. به عن ــد حتمــِی این گون ــای تأیی ــه معن ضعــف نگــرش مخاطــب، ب
نمونــه، حضــرت بــرای اثبــات اصــل نبــودن انجیــل حاضــر، از جاثلیــق می پرســد کــه در نهایت 



25
روش شـناسی حّل منازعـات مذهبی در آموزه های رضـوی

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

انجیــل گم شــده را نــزد چــه کســی یافتنــد و چــه کســی ایــن انجیــل را وضــع نمــود؟ جاثلیــق 
اشــاره می  کنــد کــه گم شــدن انجیــل تنهــا در یــک روز بــوده و ســپس یوحّنــا و متــی آن را تــر 
و تــازه یافتنــد. امام )علیه الســام( اطــاع وی را نســبت بــه قضیــۀ انجیــل و علمــای آن بســیار 
کــم دانســت و صّحــت ادعــای وی را منــوط بــر نبــوِد اختــاف در انجیــل حاضــر مطــرح کــرد؛ 
در حالــی کــه بــه گفتــۀ امــام، در همیــن انجیــل در دســترس، اختــاف وجــود دارد کــه اگــر 
همــان انجیــل نخســت بــود، چنیــن اختافــی در آن یافــت نمی شــد ) ابــن بابویــه، 1378ق، 
ج 1: 162(. بنابرایــن، امام )علیه الســام( بــا تکیــه بــر مســلّمات طــرف مقابــل، درصــدد تبییــن 
نادرســتی افــکار و اعتقــادات ایشــان برمی آمــد و در ایــن مســیر از دایــرۀ انصــاف نیــز خــارج 

نمی شــد. 

5-4  استدالل با براهین عقلی

از دیگــر مــواردی کــه می تــوان در گفتگــوی رو در رو و بــدون واســطه بــرای تبییــن حقیقیــت 
ــز از  ــی اســت. امام رضا )علیه الســام( نی ــن عقل ــرد، براهی ــره ب ــر به ــادات یکدیگ ــکار و اعتق اف
ــن اســاس، در جــواب  ــر ای ــد. ب ــزار خدشــه ناپذیر در مناظــرات خویــش بهــره می بردن ــن اب ای
فــرد دوگانه پرســتی کــه دلیــل یکتاپرســتی را از امــام پرســید، می فرماینــد: »ســخن تــو کــه 
جهــان دو صانــع دارد، خــود دلیلــی بــر یکتایــی صانــع اســت؛ زیــرا تــو نمی توانــی صانــع دوم را 
ادعــا کنــی مگــر بعــد از اثبــات صانــع اول، پــس صانــع اول مــورد اتفــاق همــگان و بیــش از آن، 
مــورد اختــاف اســت.« )ابن بابویــه، 1398ق:270 و ابــن شهرآشــوب مازندرانــی، 1399ق، ج1: 

104 و مجلســی، همــان، ج3: 228(. 

یــا در مناظــره بــا جاثلیــق دربــاره الوهیــت عیســای نبی)علیه الســام( حضــرت بــا پرســش 
ــه پیامبــران دیگــری ماننــد یســع و حزقیــل کــه از  ــن مقــام ب از چگونگــی تســّری نیافتن ای
ــه،  ــرای رّد دلیــل الوهیــت مســیح پیامبــر، بهــره می برد )ابن بابوی ــد، ب ایــن ویژگــی برخوردارن
1378ق، همــان: 159(. یــا در جایــی دیگــر، آن هنــگام کــه نوفلــی در روی پــل اربــق  خدمــت 
ــه، 1378ق،  ــن بابوی ــي، 1417ق، ج 2: 59 و اب ــاد واقفیه )طبرس ــارۀ اعتق ــید، درب ــرت رس حض
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ج2: 216( مبنــی بــر زنده بــودن امــام موســی کاظم )علیه الســام( ســؤال کــرد. حضــرت بعــد 
ــد  ــه اســتدالل می نمای ــام کاظم )علیه الســام( را این گون ــات ام از دروغ دانســتن آن، عــدم حی
کــه در صــورت زنده بــودن، دیگــر جایــی بــرای تقســیم امــوال و ازدواج همســران آن حضــرت 

ــان، ج263:48(. ــی، هم ــی نمی ماند )مجلس باق

بنابرایــن، امــام بــرای تحقــق هدایــت و روشــنگری افــکار و رفــع اختاف هــا و ایجــاد وحــدت 
واقعــی، از براهیــن و اســتدالل های عقانــی بهــره می بــرده اســت.

ــا ارائــۀ اصــل عقلــی، بــه مخاطــب متذکــر می شــود  قابــل توجــه اینکــه، از یک ســو امــام ب
یکتایــی خداونــد کــه وجــه مشــترک همــگان چــه موحــد و چــه دوگانه پرســت اســت، نیــاز 
بــه دلیــل نــدارد بلکــه ثنویــت ادعــا شــده، مــورد اختــاف اســت و اثبــات آن، نیازمنــد دلیــل 

خواهــد بــود کــه بایــد از جانــب مدعــی آورده شــود. 

یــا در مباحثــه بــا جاثلیــق، بــا یــک اصــل عقلــی، دلیــل ارائه شــده را مــردود می دانــد و در 
بیــان حقیقــت رحلــت امــام موســی کاظم )علیه الســام( از آثــار عقلــی توفــی مــدد می جویــد 
کــه البتــه اگــر بــه جــای آن از تحکــم  یــا ســخنان احساســاتی اســتفاده می نمــود، نتیجه بخش 
نمی بــود. از ســوی دیگــر، بــا ارائــۀ ایــن برهــان و اصــول عقلــی، راهِ هرگونه سفســطه را مســدود 
و قــوۀ تعقــل و تفکــر را تحریــک می کنــد و بســتر الزم را بــرای تأمــل و تغییر نگــرش و پذیرش 
اعتقــاد حّقــه فراهــم می ســازد. از ایــن رو، حضــرت بــا اتخــاذ ایــن شــاخص، زمینــه و بســتر 
ــرای هدایــت فکــری و در پــی آن رفــع منازعــات اعتقــادی، فراهــم می کــرده اســت  الزم را ب
زیــرا منازعــات مذهبــی بــر مبنــای حق دانســتن هــر گــروه نســبت بــه دیگــر گروه هــا، شــکل 
ــه  ــی مباحــث، ن ــن عقان ــا روشــنگری و تبیی ــر را ب ــن ام ــرد. امام رضا )علیه الســام( ای می گی

توســل بــه زور یــا احساســات زودگــذر، پیگیــری می کردنــد. 

6-4  رعایت انصاف 

ــژی  ــتر آن ک ــوان در بس ــره ای می ت ــای مناظ ــات و گفتگوه ــه در جلس ــی ک ــر اصول از دیگ
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ــت انصــاف اســت. انصــاف  ــان گوشــزد کــرد، رعای ــه آن ــان را ب اندیشــه ها و اعتقــادات مخاطب
قلــب را نــرم و زمینــۀ تغییــر نگــرش در دیگــران و وصــول بــه نتیجــه را ایجــاد خواهــد کــرد. 
امــام رضا )علیه الســام( در گفتگوهــا و مناظره هــا بــه ایــن مهــم توجــه داشــت و اثبــات حقایق، 
او را از انجــام آن غافــل نســاخت و بــر انجــام آن از ســوی دیگــران تأکیــد می فرمــود. به عنــوان 
مثــال، حضــرت در مناظــره بــا عمــران صابئــی، اذن ســؤال می دهــد امــا بــر رعایــت انصــاف و 
پرهیــز از بیهوده گویــی عمــران مــورد تأکیــد دارد )مجلســی، همــان، ج 10: 310( زیــرا حضــرت 
انصــاف و دوری از لجاجــت را از زمینه هــای اصلــِی درک و فهــم مباحــث از ســوی اندیشــمندان 

می داند )طبرســی، 1361، همــان: 425(. 

ــرش  ــام( پذی ــؤال وی از امام )علیه الس ــن س ــه اولی ــرت ک ــا حض ــق ب ــرۀ جاثلی ــا در مناظ ی
ةِ ِعيَســی َو ِکتَابـِـِه َو َمــا  نبــوت عیسی)علیه الســام( اســت، حضــرت می فرمایــد: »أَنـَـا ُمِقــرٌّ بِنُبـُـوَّ
ــٍد ص َو  ةِ ُمَحمَّ ةِ ُکلِّ ِعيَســی لـَـْم يُِقــرَّ بِنُبُــوَّ ْت بـِـِه الَْحَواِريُّــونَ  َو َکافِــٌر بِنُبُــوَّ ــَر بـِـِه أُمَّتَــُه َو أَقَــرَّ بَشَّ
ــْر بـِـِه أُمَّتَه« ) مــن بــه نبــوت عیســی وکتابــش و آنچــه امتــش را بــدان بشــارت  بِِکتَابـِـِه َو لـَـْم يُبَشِّ
داده اســت و حواریــون مقــر بــه آن، ایمــان دارم و بــه نبــوت هــر عیســایی کــه بــه نبــوت محمد 
ــداده باشــد، کافرم( )مجلســی،  ــه او بشــارت ن ــش را ب ــت خوی ــان نداشــته و ام ــش ایم و کتاب
همــان، ج 10: 302؛ ابن شهرآشــوب، 1379ق، ج 352:4(. ایــن مســئله نشــان از ایــن حقیقــت 
دارد کــه حضــرت بــر اســاس اصــل انصــاف، بــه آن مقــدار از مطالــب درســت مخاطــب اذعــان 
دارد و مطالــب نادرســت را رد می کنــد. البتــه، مأمــون نیــز در مناظــرات بــه رعایــت انصــاف در 
گفتگوهــا تأکیــد داشــت و بــه ســلیمان اجــازه داد کــه بــه شــرط خــوب گــوش دادن و رعایــت 

انصــاف، پرســش نماید )طبرســی، همــان:402(. 

بنابرایــن، بــا توجــه بــه نقــش اساســی انصــاف در اعتــراف مخاطــب نســبت بــه کژی هــای 
ــش  ــری آن در من ــی، به کارگی ــای مذهب ــع نزاع ه ــق و رف ــرش ح ــکاری و پذی ــی و اف نگرش

ــی در همــۀ مناظــرات داشــته اســت.  رفتــاری و علمــی آن حضــرت نمــود فراوان
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7-4  تکریم، احترام و شخصیت دهی 

احتــرام و رعایــت ادب نســبت بــه طــرف مقابــل در بحث هــا به خصــوص گفتگوهــای علمــی 
و تخصصــی و خطــاب آن بــه صفــات نیکــو و شــخصیت دهی وی، از اصــول بنیادیــِن جلســات 
ــود. ایــن اصــل در  ــرای تفهیــم بهتــر اعتقــادات و افــکار خواهــد ب و گفتگوهــای مناظراتــی ب
ــرۀ  ــرت در مناظ ــت. حض ــاهده اس ــل مش ــروان قاب ــز ف ــام( نی ــرات امام رضا )علیه الس مناظ
خویــش بــا عمــران صابــی، هنگامــی کــه عمــران از جایگزینــی خــدا در مخلوقــات و برعکــس 
ســؤال می کنــد، امــام بــا ارائــۀ توضیحــات مختصــر دربــارۀ برتــری خداونــد از آنچــه عمــران 
ــُه  ــا تَْعِرفُ ــُأَعلُِّمَك َم ــه شــرح ایــن مســئله می پــردازد و می فرمایــد: »َس بیــان کــرده اســت، ب
ــوزش  ــو آم ــه ت ــت، ب ــل درک اس ــت قاب ــه برای ــات را ک ــا مخلوق ــدا ب ــۀ خ ــه زودی رابط بِِه« )ب
می دهم( )مجلســی، همــان، ج 313:10(. ایــن بیــان حاکــی از ایــن حقیقــت اســت کــه تکریــم 
ــه نحــو  ــان ب ــن بی ــرا ای ــوده اســت زی ــام حضــرت ب ــورد اهتم و شــخصیت دهی مخاطــب، م
ضمنــی، ایــن قابلیــت را در مخاطــب فراهــم می کنــد کــه بــرای درک و قبــول مطالــب آمادگــی 
ــردد؛  ــل در او ایجــاد گ ــه طــرف مقاب ــان ب ــش نشــان دهــد و حــّس اطمین بیشــتری از خوی
چنان کــه عمــران صابــی نیــز در مباحثــۀ خویــش بــا حضــرت از عناویــن »ســید« و »مــوالی 

ــت )ابن بابویه، 1378ق، ج169:1(.  ــرده اس ــتفاده ک ــن« اس م

ــد،  ــه می کردن ــراد توصی ــم اف ــه حفــظ تکری ــز ب ــا خــود بلکــه دیگــران را نی حضــرت نه تنه
چنان کــه در مناظــرۀ ســلیمان مــروزی بــا ایشــان، ایــن موضــوع آشــکار می گــردد. هنگامــی 
ــان  ــون و اطرافی ــود، مأم ــده ب ــی ش ــار تناقص گوی ــد دچ ــارۀ ارادۀ خداون ــلیمان درب ــه س ک
ــِم ُخَراَساَن« )ســخت  ــُم اْرفُُقــوا بُِمتََکلِّ ــاَل لَُه خندیدنــد. حضــرت نیــز خندیــد و فرمــود: »ثُــمَّ قَ
نگیریــد بــر متکلــم خراسان( )طبرســی، 1361، همــان:402(. از ایــن رو، امــام بــا وجــود تکــرار 
مدعاهــای متناقــص ســلیمان، همچنــان ایشــان را فــردی عالــم و متکلــم معرفــی می کنــد و 
بحــث را ادامــه می دهــد تــا فضــای الزم بــرای ارائــۀ نظرهــا و تبییــن حقایــق و معــارف الهــی 

فراهــم شــود.   

ــه جلســۀ مناظــره نبــوده  البتــه تکریــم و احتــرام از ســوی امام رضا )علیه الســام( محــدود ب
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اســت بلکــه بعــد از اتمــام جلســات و گفتگوهــا نیــز مخاطــب را مــورد اکــرام و احتــرام خویــش 
قــرار می دادنــد. بــه عنــوان نمونــه، عمــران صابــی را بعــد از اســام آوردن، بــه منــزل خویــش 
ــه او  ــار ب ــزار دین ــب و ده ه ــاس و مرک ــه وی، لب ــامدگویی ب ــس از خوش ــد و پ ــوت نمودن دع
هدیــه دادنــد و تــا آنجــا وی را تکریــم کــرد کــه در ســمت چــپ خویــش نشانیدش )طبرســی، 
همــان:425؛ قمــی، 1379، ج 1704:3(. بنابرایــن، تکریــم و احتــرام امام )علیه الســام( محــدود 
ــه جلســات مناظــره و پرســش و پاســخ نبــوده بلکــه همــواره حضــرت در راســتای تبییــن  ب
معــارف الهــی و هدایــت مخاطبــان بــه ســوی ســامت افــکار، مخاطبــان را مــورد اکــرام قــرار 
ــای  ــا و نزاع ه ــع اختاف ه ــادی در رف ــی زی ــی و روان ــر روح ــود اث ــۀ خ ــه به نوب ــد ک می دادن

مذهبــی داشــت.

8-4  ارائۀ اصول کلی برای تبیین حقیقت 

ارائــۀ اصــول کلــی و ثابــت در بیــان حقیقــت مســئله، عــاوه بــر تبییــن و وضــوح حقیقــت، 
راهگشــای بســیاری از شــبهات فکــری اســت؛ رونــدی کــه امام رضا )علیه الســام( در مناظــرات 
خویــش بــه آن توجــه داشــته اســت. حضــرت در پاســخ بــه ســؤال از جبــر و تفویض، همــگان را 
بــه فراگیــری اصلــی دعــوت نمــود کــه تمّســک بــه آن، همــواره موجب تبییــن حقیقــت و ظفر 
و غلبــۀ افــراد در مباحــث مربــوط بــه جبــر و تفویــض می شــود. حضــرت آن اصــل را این گونــه 
ــود و  ــت می ش ــه اطاع ــدگان ن ــار بن ــا اجب ــه ب ــودی اســت ک ــد موج ــد: »خداون ــان می کن بی
نــه نافرمانــی بنــدگان بــه معنــای غلبــه بــر اوســت و در عیــن حــال نیــز بنــدگان را بــه حــال 
خویــش رهــا نکــرده اســت. بــر آنچــه بــه آنــان عطــا کــرده، مالــک اســت و بــه آنچــه قــدرت 

ــیده، تواناست. بخش

 در صــورت تصمیــم مــردم بــه اطاعــت، مانعشــان نخواهد شــد و در غیــر این صــورت، می تواند 
مانــع از انجــام آن شــود و در صــورت عــدم منــع، خداونــد ایشــان را بــه معصیــت نینداختــه 
ابن بابویــه، همــان، ج 144:1؛  است.« )مجلســی، همــان، ج 16:5؛ طبرســی، همــان:414؛ 
عطــاردی قوچانــی، همــان، ج 36:1؛ شوشــتری،  1409ق، ج 416:1(. بنابرایــن حضــرت عــاوه بر 
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تبییــن مســئله، بــا ارائــۀ راهــکار اصلــی دربــارۀ چگونگــی تمییــز حــق از باطــل، از انحراف هــای 
ــا  ــز ب ــوِد امام )علیه الســام( نی ــه در صــورت نب ــوده اســت به نحــوی ک ــری نم بیشــتر جلوگی
برخــورداری از ایــن مــاک، ادعــای ســره از ناســره تشــخیص داده شــود و زمینــۀ اختاف هــا و 
نزاع هــای مذهبــی بــه جهــت حــق دانســتن هــر یــک از گروه هــا نســبت بــه دیگــری، منتفــی 

گــردد.

9-4  ارتباط با مردم

امام رضا )علیه الســام( بــرای پاســخگویی بــه شــبهات و دغدغه هــای فکــری و حــّل 
منازعــات مذهبــِی ناشــی از آن، بــه حضــور اندیشــمندان در جلســات گفتگــو و مناظــره اکتفــا 
نفرمــود، بلکــه بــرای روشــنگری و ارتقــای ســطح فکــری مســلمانان، راه ســفر بــه کوفــه و بصره 
را در پیــش گرفــت تــا از ایــن طریــق نیــز بتوانــد بســیاری از شــبهات فکــری و اختاف هــا و 
نزاع هــای ناشــی از آن حلّ وفصــل شــود. حضــرت پــس از شــهادت امــام موسی )علیه الســام( 
ــر داد )مجلســی، همــان، ج 49:  ــه بصــره خب ــش ب ــا محمدبن فضــل، از ســفر خوی ــدار ب در دی
73( و هنــگام ورود بــه آن شــهر، بــا پیشــنهاد حضــرت جلســه ای بــا حضــور علمای مســیحی و 
یهــودی چــون جاثلیــق و رأس الجالــوت و فــرق زیدیــه و معتزلــه برگــزار گردیــد. در ایــن گفتگو 
ــن  ــان: 79-73(. همچنی ــخ دادند )هم ــده پاس ــؤال های مطرح ش ــه س ــرت ب ــره، حض و مناظ
هنــگام خــروج از بصــره، از قصــد خویــش بــرای ســفر بــه کوفــه خبــر دادنــد و پــس از ورود، 
دســتور دادنــد جلســۀ علمــی تشــکیل شــود و بــرای بهره منــدی مدعویــن از علــم خویــش، بــه 

ــان: 79(.  ــران پرداختند )هم ــا و صاحب نظ ــا علم ــخ ب پرسش وپاس

ایــن مســئله نشــان از آن دارد کــه از یک ســو حضــرت بــرای تبییــن معــارف الهــی و رفــع 
شــبهه ها، اختاف هــا و نزاع هــای ناشــی از آن، رنــج ســفر را تحمــل کرده انــد و از ســوی دیگــر، 
ایــن مســئله نشــانگر تکریم و احتــرام بزرگان و اندیشــمندان از ســوی امام )علیه الســام(  اســت 
کــه امــام در بحــث اختاف هــا و نزاع هــای مذهبــی، متوجــه بــزرگان و صاحبــان آن اندیشــه 
اســت تــا بــا تبییــن حقایــق و پاســخ بــه شــبهه های ایــن گــروه به واســطۀ تأثیر گــذاری آن هــا 
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بــر پیــروان خودشــان، اقدامــی بنیــادی در جهــت نشــر حقایــق و ایجــاد وحــدت کلمــه و رفــع 
منازعــات مذهبــی انجــام گیرد. 

نتیجه گیری 

از آنچــه گفتــه شــد ایــن نتیجــه حاصــل می شــود کــه روش حلّ وفصــل منازعــات مذهبــی 
ــی  ــرد؛ هنگام ــی تمــام جســتجو ک ــه زیبای ــای امام رضا )علیه الســام( ب ــوان در آموزه ه را می ت
ــاز  ــا در فضــای ب ــدد فرقه ه ــۀ عباســی و تع ــرل حضــرت از ســوی خلیف ــا وجــود کنت ــه ب ک
ــه  ــی روشــمند، ب ــای مناظرات ــا اســتفادۀ مناســب از گفتگوه ــان، حضــرت ب فرهنگــی آن زم
روشــنگری نگرش هــا و تفهیــم درســت معــارف دیــن پرداختــه اســت. حضــرت در این گونــه 
ــه اصــل مخاطب شناســی و موضوع شناســی داشــته و  ــش توجــه شــایانی ب ــای خوی گفتگوه
در فراینــد گفتگوهــای مناظراتــی، از اصــول مشــترک و مــورد قبــول طرفیــن به خوبــی بهــره 
ــم  ــر اســاس اصــل انصــاف و تکری ــی مناظــرات امام رضا )علیه الســام( ب می جسته اســت. برپای
و شــخصیت دهی مخاطــب بــوده و بــرای القــای صحیــح معــارف دیــن، از برهان هــای عقلــی 
ــرای  ــی ب ــب زمان ــن جوان ــۀ ای ــه، هم ــرده اســت. البت ــتفاده می ک ــگان اس ــول هم ــل قب و قاب
ــه  ــود ک ــد ب ــد خواه ــاز و کارآم ــی از آن، کارس ــای ناش ــی و نزاع ه ــای مذهب ــع اختاف ه رف
آگاهــی کامــل بــر موضــوع مــورد بحــث و بــه همــان نســبت، نقــاط ضعــف و مثبــت نگــرش 
مخاطــب وجــود داشــته باشــد؛ امــری کــه در شــخصیت امام رضا )علیه الســام( وجــود داشــته 
ــش،  ــد و ثمربخ ــی مفی ــای مناظرات ــرای گفتگوه ــرت در اج ــی آن حض ــت توانای و بدین جه

انکارناپذیــر اســت.     
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