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چکیده 

مناظــره یکــی از روشــهاي مؤثــر بــرای تبییــن دیــن مبیــن اســام و اثبــات حقانیــت آن اســت. قــرآن 
ــوان یکــی از  ــد کــرده و به عن ــن ســند الهــی، مناظــره را تأیی ــن و قطعیتری ــۀ معتبرتری ــم به مثاب کری
روش هــای گفتمــان پیامبــر اکــرم )صلی اهلل علیه وآلــه( مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. کاربــرد ایــن 
ــای  ــان و فرقهه ــتۀ ادی ــان برجس ــران و متکلم ــا رهب ــام( ب ــا )علیه الس ــات امام  رض ــیوه در مباحث ش
مختلــف، بهدلیــل بازتــاب گســتردۀ آن در اندیشــۀ اســام و تشــّیع، برجســتگی خاصــی داشــته اســت. 
بهدلیــل چنیــن اهمیتــی، پژوهــش حاضــر ســعی دارد بــا روش توصیفی ـ  تحلیلــی، مبانــی و مؤلفههای 
ــز  ــم نی ــرآن کری ــورد نظــر ق ــا را کــه م مناظره هــای علمــی امام رضــا )علیه الســام( را بررســی و آنه
هســت، به عنــوان مدلــی جامــع بــرای آزاداندیشــی دینــی و نشــر اســام معرفــی کنــد. نتایــج حاصــل 
از ایــن پژوهــش نشــان میدهــد مناظره هــای علمــی امام رضــا )علیه الســام( را میتــوان در ســه قالــب 
عمــدهـ  شــاخص-های اخاقــی، شــاخصهای منطقــی و شــاخصهای آزاداندیشــانهـ  طبقهبنــدی نمــود 
کــه تحلیــل هــر یــک از آنهــا می توانــد ُمدلــی جامــع بــرای نشــر اســام در دنیــای معاصــر ارائــه کنــد. 
بدیهــی اســت، آثــار منبعــث از چنیــن پژوهشــهایی می توانــد در تبلیــغ و اشــاعۀ فرهنــگ و تمــدن 

راســتین اســامی در عصــر حاضــر، نقشــی راهبــردی داشــته باشــد.
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بیان مسئله

در ســیرۀ سیاســی و اجتماعــی ائمــۀ معصومین)علیهم الســام( مناظره هــای امام رضــا 
ــط  ــه توس ــف، ک ــای مختل ــان و فرقه ه ــتۀ ادی ــان برجس ــران و متکلم ــا رهب ــام( ب )علیه الس
مأمــون عباســی ترتیــب داده شــده بــود، برجســتگی خاصــی دارد. در زمــان ایشــان بــه دلیــل 
ــرای آن حضــرت پیــش آمــد، و  شــرایط و موقعیتهایــی کــه بــه طــور رســمی و غیررســمی ب
به جهــت تبییــن عقایــد اســام کــه در اثــر عواملــی مختلــف، دچــار تزلــزل و انحــراف شــده بود، 
ــن  ــی از مهم تری ــد. یک ــون می نمودن ــا اشــخاص گوناگ ــره ب ــه مناظ ــدام ب امام)علیه الســام( اق
ــایر  ــان و س ــای ادی ــا علم ــان ب ــرۀ ایش ــام( مناظ ــای امام رضا)علیه الس ــای مناظره ه نمونه ه
ــۀ  ــتردهای در اندیش ــاب گس ــه بازت ــت ک ــی اس ــون عباس ــار مأم ــامی در درب ــای اس فرقه ه
اســام و تشــّیع داشــته اســت. از آنجاکــه اهــل بیت)علیهم الســام( حافظــان و مفســران وحــی 
الهــی هســتند و ســیرۀ عملــی آنــان بازتــاب آیــات الهــی اســت، تحلیــل و بررســی مناظره هــای 
امام رضا)علیه الســام( بــا متکلمــان و رهبــران برجســتۀ ادیــان در راســتای پاســخ به این پرســش 
کــه »مناظــرات مــورد نظــر قــرآن کریــم بایــد از چــه مبانــی و مؤلفه هایــی برخــوردار باشــد؟« 
ضــروری بــه نظــر می رســد زیــرا در عصــر حاضــر، آثــار منبعــث از چنیــن پژوهشــهایی می توانــد 

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

سؤال پژوهش

1.  مبانی و مؤلفه های مناظره های علمی امام رضا)علیه السام( کدام است؟

1. پیشینۀ پژوهش

 آثــار پژوهشــی مختلفــی دربــارۀ مناظره هــای رضــوی انجــام شــده اســت. »تحلیــل گفتمــان 
ــور  ــر منص ــی« اث ــای گفتمان ــا دگره ــام( ب ــرت رضا)علیه الس ــای حض ــا و مجادله ه مناظره ه
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میراحمــدی و امیــر رضائی پنــاه بــه تحلیــل گفتمانــی مناظــرات امام رضا)علیه الســام( 
ــازاده  ــا رض ــتۀ فریب ــوی« نوش ــای رض ــی مناظره ه ــی و اخاق ــول علم ــت. »اص ــه اس پرداخت
ــتۀ  ــام( « نوش ــرات امام رضا)علیه الس ــي مناظ ــی نژاد؛ »روش شناس ــا فارس ــی و علیرض کهگ
ــن  ــتۀ حس ــا« نوش ــا و روش ه ــام(؛ ویژگی ه ــرات امام رضا)علیه الس ــر؛ »مناظ ــن امینی ف حس
تقــی زاده؛ »امام رضا)علیه الســام( و الگــوی رفتــار ارتباطــی بــا پیــروان ســایر ادیــان و مذاهــب: 
ــد  ــور و محم ــدی گنج ــر مه ــوی« اث ــگ رض ــاری در فرهن ــی هنج ــم دین ــئله پلورالیس مس

بیدهنــدی از آن جملــه هســتند.

ــژه  ــام وی ــه اهتم ــا ب ــا بن ــک از آنه ــر ی ــه ه ــت ک ــب اس ــن مطل ــاي ای ــوق گوی ــار ف آث
پدیدآورندگان شــان بــه جنبــۀ خاصــي از مناظره هــای امام رضا)علیه الســام( اختصــاص یافتــه 
اســت. امــا تاکنــون درخصــوص تبییــن مؤلفه هــای مناظره هــای علمــی امام رضا)علیه الســام( 
مطالعــات و پژوهشــهای نظام منــدی صــورت نگرفتــه اســت؛ لــذا نــوع تحلیــل و بررســي مــا در 
ایــن مجــال بیانگــر زاویــه و دیــدي خــاص و متمایــز اســت کــه در ایــن زمینــه ســابقه نداشــته 

و می تــوان پژوهــش حاضــر را اثــری بدیــع در ایــن زمینــه دانســت. 

2. مفهوم شناسی مناظره 

ــا چشــم اســت)ابن منظور، 1414ق، ج14:  ــدن ب ــای دی ــوی به معن واژۀ مناظــره از لحــاظ لغ
ــا  ــی النظــر و اســتحضار کل م ــاراة ف ــة و المب ــارت اســت از: »المباحث 191( و در اصطــاح عب
يــراه ببصیرتــه و النظــر البحــث و هــو اعــم مــن القیــاس الن کل قیــاس نظــر و لیــس کل نظــر 
ــدان  ــه ب ــر آنچ ــان آوردن ه ــورت رودررو و به می ــه ص ــن ب ــی طرفی ــا.«)گفتگو و نکته بین قیاس
معتقــد هســتند و نظــر عبــارت اســت از کاوش، و آن نســبت بــه قیــاس اعــم اســت زیــرا هــر 

ــا: 498(. قیاســی، نظــر اســت ولــی هــر نظــري، قیــاس نیســت()راغب اصفهانــی، بی ت

بــه عبــارت دیگــر، مناظــره به معنــای گفتگویــی دوجانبــه اســت کــه هــر یــک از طرفیــن، 
بــا اســتدالل و ارائــۀ براهیــن، تــاش دارد تــا برتــري دیــدگاه خــود را بــه دیگــري نشــان دهــد.
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3. مناظره در قرآن 

مناظــره یکــی از شــیوه های ارتبــاط کامــی بــرای بیــان دیــدگاه و باورهاســت کــه در قــرآن 
کریــم نیــز مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. ذیــل آیاتــی کــه در آنهــا سرگذشــت پیامبــران 
الهــی به تصویــر کشــیده شــده، بــه مــوارد فراوانــی از مباحثــه و مناظــرۀ آنهــا بــا افــراد قــوِم 
ــی، مناظــرۀ  ــن مناظره های ــای چنی ــن بازتابه ــز اشــاره شــده اســت. یکــی از زیباتری خــود نی
حضــرت ابراهیم)علیه الســام( بــا مشــرکان زمــان خویــش به ویــژه نمــرود اســت. آن حضــرت 
در جریــان مناظره هــای خــود تــاش می کــرد بــا ارائــۀ پرسشــهایی جــّذاب و بنیــادی، اندیشــه 
و وجــدان مخاطبانــش را تحریــک کنــد. بــرای نمونــه، در مناظــره بــا نمــرود، جایــی کــه وي 
ــْمِس ِمــَن الَْمْشــِرِق فَــْأِت بَِهــا ِمــَن  ادعــاي خدایــی می کنــد، می فرمایــد: »فَــِإنَّ اهللَ يَْأتِــي بِالشَّ

ــو آن را از باختــر برآور()بقــره/ 258(.  ــد، خورشــید را از خــاور برمیــآورد، ت الَْمْغِرب«)خداون

در اینجــا حضــرت ابراهیم)علیه الســام( درصــدد اثبــات ناتوانــی نمــرود از عملی کــردن ادعایــی 
ــا  ــه مشــرکان بت پرســت، از آنه ــن آن حضــرت خطــاب ب ــرده، اســت. همچنی ــه مطــرح ک ک
وَن«)گفــت: آیــا وقتــی دعــا  می پرســد: »قـَـاَل َهــْل يَْســَمُعونَُکْم إِْذ تَْدُعــوَن* أَْو يَنَفُعونَُکــْم أَْو يَُضرُّ
ــان می رسانند؟()شــعراء/ 72 ـ73(. ــا زی ــه شــما ســود ی ــا ب می کنیــد، از شــما می شــنوند؟ و ی

ــرک آمیِز  ــای ش ــیدِن باوره ــدد به چالش کش ــهایی درص ــن پرسش ــرح چنی ــا ط ــرت ب حض
ــم، مناظره هــای  ــرآن کری ــران الهــی در ق ــۀ دیگــری از مناظــرۀ پیامب ــود. نمون ــش ب مخاطبان
ــا مشــرکان اســت کــه در قــرآن کریــم به ویــژه در  پیامبــر گرامــی اســام)صلی اهلل علیه وآله( ب

ســورۀ اســراء)آیات 54 تــا 89( بــه آنهــا اشــاره شــده اســت.

ــاد و  ــث مع ــارۀ بح ــرکان درب ــی از مش ــا یک ــرت ب ــرۀ آن حض ــوان به مناظ ــن می ت همچنی
زندگــی پــس از مــرگ، اشــاره کــرد. روزی یکــی از مشــرکان بــا در دســت گرفتن اســتخوان های 
پوســیده و خردکــردن آنهــا مقابــل دیــدگان پیامبر)صلی اهلل علیه وآلــه(  از رســول خــدا پرســید: 

ــده می کنــد؟ چــه کســی ایــن اســتخوان هاي پوســیده را زن

ــَر  ــْم يَ َ ــه او پاســخ داد: »أََول ــن ب ــی چنی ــا اســتفاده از وحــی اله ــه( ب پیامبر)صلی اهلل علیه وآل
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ــُه  ــًا َونَِســَي َخْلَق ــا َمثَ ــٌن* َوَضــَرَب لَنَ ــَو َخِصیــٌم مُّبِی ــِإَذا ُه ــٍة فَ ُّْطَف ــاهُ ِمــن ن َّــا َخَلْقنَ اإْلِنَســاُن أَن
ــُکِلّ  ِ ــَو ب ٍة َوُه ــرَّ َل َم ــَأَها أَوَّ ــِذي أَنَش َّ ــا ال ــْل يُْحیِیَه ــٌم* قُ ــَي َرِمی ــاَم َوِه ــي الِْعَظ ــن يُْحیِ ــاَل َم قَ
َخْلــٍق َعلِیٌم.«)مگــر آدمــی ندانســته اســت کــه مــا او را از نطفــه اي آفریدیــم، پــس بنــاگاه، وي 
ســتیزه جویی آشــکار، شــده اســت و بــراي مــا مَثلــی آورد و آفرینــش خــود را فرامــوش کــرد. 
گفــت: چــه کســی ایــن اســتخوان ها را کــه چنیــن پوســیده اســت، زندگــی می بخشــد؟ بگــو: 
همــان کســی که نخســتین بار آن را پدیــد آورد و اوســت کــه بــه هرگونــه آفرینشــی داناســت(

)یس/ 77 ـ 79(. 

مــوارد فــوق نمونه هایــی از مناظره هایــی اســت کــه قــرآن کریــم گــزارش می کنــد. بررســی 
ــی از  ــد، ول ــر می طلب ــی دیگ ــوده و مجال ــن پژوهــش ب ــرون از موضــوع ای ــا بی ــن مناظره ه ای
همیــن نمونه هــای انــدک می تــوان دریافــت کــه مناظــره، یکــی از شــیوه های کامــی مؤثــر 
و مــورد تأکیــد قــرآن اســت کــه پیامبــران الهــی بــرای تفهیــم اندیشــۀ الهــی بــه افــراد قــوِم 

ــد. ــره گرفته ان خــود، از آن به

4.  عنوان های مناظره های هفت گانۀ امام رضا)علیه السالم( 

اگرچــه مناظره هــای امام رضا)علیه الســام( فــراوان اســت، از میــان آنهــا، مناظره هــای 
ــن مناظره هــا طبــق آنچــه شــیخ  ــۀ ایشــان برجســتگی خاصــی دارد. عنوان هــای ای هفت گان
صــدوق در عیــون اخبارالرضــا و عامــه مجلســی در جلــد77 بحاراالنــوار از کتــاب عیــون نقــل 

ــز آمــده، بدین صــورت اســت: کــرده و در کتــاب مســنداالمام الرضــا)ج3( نی

1. مناظره با جاثلیق)1(؛

2. مناظره با رأس الجالوت)2(؛ 

3. مناظره با هربز اکبر)3(؛ 

4. مناظره با عمران صابئی)4(.
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ایــن چهــار مناظــره در یــک مجلــس و بــا حضــور مأمــون و جمعــی از دانشــمندان و رجــال 
خراســان صــورت گرفــت.

ــون و  ــور مأم ــا حض ــس ب ــک مجل ــتقًا در ی ــه مس ــروزی)5( ک ــلیمان م ــا س ــره ب 5. مناظ
ــت. ــورت گرف ــش ص اطرافیان

6. مناظره با علی بن محمدبن جهم)6(.

7. مناظره با بزرگان مذاهب مختلف در بصره.

هــر یــک از ایــن مناظره هــا دارای محتوایــی عمیــق و جالــب اســت کــه حتــی امــروزه هــم 
بــا گذشــت ســالیان دراز از آن تاریــخ، راهگشــا و روشــنگر و بســیار آموزنــده و پــر بــار اســت.

5.  مؤلفه های مناظرات امام رضا)علیه السالم( 

ــان و  ــا متکلم ــام( ب ــای امام رضا)علیه الس ــد، مناظره ه ــان ش ــن بی ــش از ای ــه پی چنان ک
رهبــران برجســتۀ ادیــان و مکاتــب مختلــف، یکــی از بهتریــن نمونه هــای مناظــره بــرای اثبــات 
حقانیــت دیــن اســام و نشــر آن به شــمار می آیــد. بــا بررســی و تحلیــل ایــن مناظره هــا، بــرای 
ارائــۀ پاســخ شایســته بــه ایــن پرســش کــه جــدال احســِن مــورد نظــر قــرآن کریــم بایــد از چه 
شــاخص ها و مؤلفه هایــی برخــوردار باشــد، بــه اســتخراج شــاخص های برجســتۀ مناظره هــای 
ــاخص های  ــی، ش ــاخص های اخاق ــدۀ ش ــب عم ــه قال ــا را در س ــه و آنه ــرت پرداخت آن حض
منطقــی و شــاخص های آزاداندیشــانه، طبقه بنــدی نمودیــم تــا به عنــوان ُمدلــی جامــع بــرای 

نشــر اســام در دنیــای معاصــر مّدنظــر قــرار گیــرد.

5ـ1 مؤلفه های اخالقی

ــی را در  ــیرۀ اخاق ــک س ــا ی ــیده اند ت ــود کوش ــای خ ــام( در مناظره ه امام رضا)علیه الس
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ــان و  ــا متکلم ــرت ب ــای آن حض ــی مناظره ه ــا بررس ــذا ب ــد ل ــذاری کنن ــردم پایه گ ــان م می
رهبــران برجســتۀ ادیــان و مذاهــب مختلــف و نحــوۀ تعامــل و برخــورد ایشــان بــا ایــن گروه ها، 

ــود. ــی می ش ــرت معرف ــی آن حض ــتۀ اخاق ــای برجس ــوان ویژگی ه ــر به عن ــوارد زی م

5ـ1ـ1 انصاف مداری در گفتگو

ــت انصــاف در کام اســت  ــدگان رعای ــره و مناظره کنن ــاخص های اساســی مناظ ــی از ش یک
ــد.  ــد ش ــث خواه ــودن بح ــده و بی نتیجه ب ــبب بی فای ــردن آن س ــرا رعایت نک زی

امام رضا)علیه الســام( نیــز در مناظره هــای خــود بــه ایــن اصــل مهــم بســیار ملتــزم بــوده و 
ســعی می کردنــد پیــش از ورود بــه بحــث، آن را بــه مخاطــب خــود گوشــزد کننــد. 

در مناظره هــای آن حضــرت بــرای ایــن شــاخص، نمونه هــای فراوانــی یافــت می شــود. بــرای 
نمونــه، آن حضــرت در مناظــره بــا عمــران صابئــی، در مــواردی به وی متذکر می شــدند: »َســل 
ــوَر«)ای عمــران، هرچــه می خواهــی  ــَل َو الُج ــاَك َو الَخَط ــِة َو اِيَ ــَک بِالنََّصَف ــَراُن َو َعَلی ــا عم يَ
ــی نکــن و از ســخنان بیهــوده و باطــل بپرهیز()مجلســی، 1386، ج10:  ــا بی انصاف بپــرس؛ ام

.)310

همچنیــن ایشــان هنگامی کــه می دیدنــد طــرف مقابــل کلمــات منصفانــه بــر زبــان جــاری 
می ســاخت، بــه انصــاِف طــرف مقابــل اقــرار و میفرمودنــد: »انصــاف بــه خــرج دادي«)قلنــدری، 

.)40 :1381

5ـ1ـ2  احترام و تکریم متقابل

یکــي دیگــر از مبانــی اخاقــی برجســتۀ مناظره هــای آن حضــرت احتــرام و تکریــم متقابــل 
طــرف مناظــره اســت. ایشــان در هیچ یــک از مناظره هــا بــه کســی توهیــن نکردنــد و همــواره 
بــر احتــرام بــه دیگــران و پرهیــز از کاربــرد الفاظ زشــت و ناپســند تأکیــد نموده و مي کوشــیدند 
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تــا بــا پایه ریــزی یــک ســیرۀ اخاقــی، فضــاي دوســتي را در گفتگوهــا حاکــم کننــد.

امام رضا)علیه الســام( بــا وجــود جایــگاه واالی علمــی و برخــورداری از منبــع سرشــار فیــض 
الهــی، هیچــگاه در هنــگام مناظــره، طــرف مقابــل را تحقیــر نمي کردنــد و حتــي اگــر اطرافیان، 
ــد.  ــوت می کردن ــت دع ــه مایم ــا را ب ــد، آنه ــتهزا می کردن ــخر و اس ــره را تمس ــرف مناظ ط
چنانکــه در مناظــرۀ آن حضــرت و ســلیمان مــروزي رخ نمــود، آنــگاه کــه تمــام راه هــاي جــواب 
را بــر ســلیمان بســت و ســلیمان شــروع بــه تناقض گویــي کــرد، همــۀ افــراد حاضــر در جلســه 
بــه ســلیمان خندیدنــد. امام)علیه الســام( رو بــه مــردم کــرد و از آنــان خواســت نســبت بــه 
ســلیمان مایمــت بــه  خــرج دهنــد و پــس از آن، گفتگــو را ادامــه دادند)قرشــی، 1382، ج1: 

.)195

در نمونــه ای دیگــر، امام رضا)علیه الســام( در اثنــای مناظــره با عمــران صابئــی او را فراخواندند 
و پــس از تکریــم و احتــرام، بــه وی چنــد جامــه و چنــد هــزار درهــم عطــا فرمودند)مجلســی، 

1386، ج10: 318(.

ــود حتــی مخالفــان  ــا مخالفــان ســبب شــده ب برخــورد احترام آمیــز امام رضا)علیه الســام( ب
آن حضــرت نیــز تحــت تأثیــر عظمــت و شــخصیت واالی ایشــان قــرار بگیرنــد و همــواره در 
تقابــل بــا ایشــان، خشــوع داشــته باشــند. عمــران صابئــی بــا وجــود آنکــه از علمــای بــزرگ 
ــود و آن بزرگــوار را  ــر امام رضا)علیه الســام( فروتــن ب عصــر خویــش به شــمار میرفــت، در براب

ــا تعبیرهایــی چــون »ســیدی« و »مــوالی« خطــاب می کرد)همــان: 315(. ب

5ـ1ـ3 پرهیز از نقد شخصیت افراد

ــِب توجــه در مناظره هــای امام رضا)علیه الســام( خــودداری از نقــد شــخصیت  ــکات جال از ن
ــخص  ــرت، مش ــای آن حض ــی مناظره ه ــا بررس ــرا ب ــت زی ــتدالل اس ــد اس ــای نق ــراد به ج اف
می شــود کــه ایشــان در هیچ یــک از مناظره هــا کاری بــه شــخصیت افــراد نداشــته و مخاطبــان 
ــد  ــان را نق ــا اســتدالل های آن ــه تنه ــد بلک ــم نمی کنن ــی و مغالطــه کاری مته ــه دروغگوی را ب
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ــاری  ــن رفت ــل چنی ــوند. در مقاب ــر می ش ــان را متذک ــتباه و انحــراف آن ــاط اش ــد و نق می کنن
مشــاهده می  کنیــم کــه افــرادی نظیــر جاثلیــق از تنهــا فرصتــی کــه بــرای نقــد شــخصیت 
امام)علیه الســام( پیــدا می کنــد، اســتفاده و آن حضــرت را بــه جهــل و ناتوانــی علمــی متهــم 

ــه، 1417ق، ج1: 385(. ــن بابوی می کند)اب

5ـ2 مؤلفه های منطقی

ــر  ــه و تفک ــه اندیش ــت ک ــدی اس ــول و قواع ــته از اص ــاخص ها آن دس ــن ش ــور از ای منظ
صحیــح و نظام منــد پیرامــون یــک موضــوع، نیازمنــد رعایــت آنهاســت. مناظره هــای 
امام رضا)علیه الســام( دارای چنیــن شــاخص های برجســته ای اســت کــه در ادامــه بــه برخــی 

ــم. ــاره می کنی ــا اش از آنه

5ـ2ـ1  نظم و ساختار منطقی مباحث

تنظیــم و ارتبــاط معنایــِي الفــاظ گفتــار جــزءِ شــاخص های اجتناب ناپذیــر ســخن مفیــد و 
جهــت دار در یــک مناظــرۀ علمــي اســت. از ایــن رو، مجموعــۀ یــک بحــث اساســي بایــد عنــوان، 
دســته بندي، تحلیــل و جمع بنــدي و پایــان مناســبی داشــته باشــد تــا هــر دو طــرف مناظــره، 

به خوبــی آن را بفهمنــد و درک کننــد. 

ــاخصۀ  ــن ش ــر ای ــد ب ــا تأکی ــود ب ــي خ ــاي علم ــان مناظره ه ــام( در جری امام رضا)علیه الس
ــه ای تنظیــم می فرمودنــد کــه  ــر ســیر منطقــی مباحــث، ســخن را به گون ــا تکیــه ب مهــم و ب
هرگونــه ابهامــی را در ایــن زمینــه، برطــرف ســازد تــا طــرف مقابــل، حقیقــت را به طــور کامــل 

دریابــد و مجــذوب کام گــردد.

ــارۀ نخســتین موجــود، فرمــود:  ــه اولیــن پرســش عمــران صابئــی درب حضــرت در پاســخ ب
ــوده و  ــا ب ــه، از ازل، بی همت ــد یگان ــا خداون ــاب! ام ــخ آن را دری ــک پاس ــردی، این ــؤال ک »س
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ــه  ــراض، ب ــه حــدود و اع ــوده اســت. بی آنک ــزی نب ــچ چی ــراه او هی ــه هم موجــودی اســت ک
ســاحت او راه یافتــه باشــد و همــواره چنیــن اســت. او ســیر مخلوقــات را بــه شــکل بی ســابقه 
ابــداع و اعــراض مختلــف و حــدود گوناگــون آفریــد. آفرینــش بدیــع را نــه در ظــرف چیــزی 
ــر  ــزی براب ــا چی ــه ب ــاخت. ن ــدود س ــد مح ــوق او نباش ــه مخل ــزی ک ــه درون چی ــت و ن داش
ســاخت، نــه بــا چیــزی مشــابه قــرار داد. ســپس، خداونــد ســبحان، مخلوقــات را بســیار متنــوع 
ــا  ــا، مزه ه ــدت و دارای رنگ ه ــازی و وح ــف، دارای همس ــص و مختل ــص، غیرخال ــد: خال آفری
و طعم هــا و نظایــر آن. ایــن آفرینــش، نــه دلیــل نیــاز خداونــد بــه مخلــوق بــود و نــه بــرای 
کســب مرتبــه ای کــه خداونــد به منظــور دســت یافتن بــه آن، محتــاج خلقــت کائنــات باشــد. 
همچنان کــه در جریــان خلقــت، ذات مقدســش؛ نــه افزایشــی داشــت و نــه کاهشــی. ای عمران! 
آنچــه را گفتــم تعقــل کــردی؟«. عمــران گفــت: بلــی، بــه خــدا ســوگند، ســرورم؛ ســپس افزود: 
» ای عمــران! بــدان، اگــر بــه فــرض، خداونــد ســبحان، میخواســت آنچــه را کــه آفریــده از روی 
ــرای  ــد کــه به وســیلۀ آن ب ــد تنهــا چیــزی را می آفری ــن صــورت، بای ــد، در ای ــق کن ــاز خل نی
ــر  ــن براب ــد، چندی ــود کــه خداون ــع نیــازش مــدد گیــرد. در ایــن صــورت نیــز شایســته ب رف
ــدازه موجــودی از کمــک بیشــتری  ــرا هــر ان ــد آورد؛ زی ــده اســت را پدی مخلوقاتــی کــه آفری
برخــوردار باشــد، نیرومندتــر می شــود. ای عمــران! احتیــاج بــرای خداونــد قابــل تصــّور نیســت 
زیــرا اگــر پدیــدآوردن مخلوقــات به منظــور رفــع احتیــاج صــورت گیــرد، هریــک از آنهــا به نوبــۀ 
ــود. بدین جهــت اســت کــه می گوییــم  خــود ســبب مطرح شــدن احتیاجــی دیگــر خواهــد ب
خداونــد متعــال، مخلوقــات را از روی احتیــاج نیافریــد بلکــه احتیــاج را در قلمــرو مخلوقــات 
پدیــدار ســاخته اســت تــا از ناحیــۀ برخــی از آنهــا بــه جانــب برخــی دیگــر منتقــل شــود و 
گروهــی از مخلوقــات را، بــر گــروه دیگــر ترجیــح داده، بی آنکــه بــه آنچــه برتــر نهــاده، نیازمنــد 
ــودات را  ــب موج ــت ورزد. آری، او بدین   ترتی ــاخته، خصوم ــر س ــه فروت ــه ک ــا آنچ ــا ب ــد ی باش

ج10: 338-333(. آفریده است.«)مجلســی،1386، 
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5ـ2ـ2  استناد به منابع طرف مناظره و تکیه بر دالیل مستدل و مستند

احتجــاج در بحــث و مناظــره بایــد بــا اســتناد بــه منابــع مــورد قبــول طــرف مناظــره بــوده و 
مســتدل و مســتند باشــد؛ بدین صــورت کــه بیــان مطالــب، اخبــار و آمــار بایــد معتبر و مســتند 
باشــد و از مطالــب دروغ و بي اســاس کــه بــا منطــق و عقــل ســازگار نیســت، خــودداري شــود. 
به موجــب ایــن اصــل، نقــل مطالــب کــذب و ضعیــف افــزون بــر اینکــه از نظــر اخاقــي صحیــح 

نیســت، ارزش مطلــب را نیــز خدشــه دار مي ســازد. 

ــته و  ــایاني داش ــه ش ــوع توج ــن موض ــه ای ــود ب ــای خ ــام( در مناظره ه امام رضا)علیه الس
ــا  ــا خصــِم خــود، ب ــه در مناظــره ب ــراد، کســي نیســت ک ــن اف ــا منصف تری ــد: »آی مي فرماین

ــان، ج49: 80(. ــره برخیزد؟«)هم ــه مناظ ــریعت او ب ــر و ش ــاب و پیامب کت

رأس الجالــوت پذیــرش مناظــره بــا امام رضا)علیه الســام( را مشــروط کــرد بــه اینکــه دالیــل 
و براهینــی کــه آن حضــرت در جریــان مناظــره ارائــه می کنــد، در تــورات، انجیــل، زبــور یــا در 
صحــف حضــرت ابراهیــم و موسی)علیه الســام( موجــود باشــد. آن حضــرت نیــز بــه ایــن تقاضا 
پاســخ مثبــت دادنــد و فرمودنــد: »هیــچ دلیلــی از مــن مپذیــر مگــر آنچــه در تــورات بــه زبــان 
موسی بن عمران)علیه الســام( در انجیــل بــه زبــان عیسی بن مریم)علیه الســام( و در زبــور 

بــه زبــان داود)علیه الســام( نقــل شــده باشــد)ابن  بابویه، 1404ق: 427(.

همچنیــن امام)علیه الســام( ضمــن بیــان یــک مطلــب منبــع آن را نیــز ذکــر می کردنــد و 
طــرف مناظــره را بــه آن ارجــاع می دادنــد. مناظــرۀ ایشــان بــا رأس الجالــوت و ســلیمان مــروزی 

نمونــۀ برجســته این مدعاســت.

ــال  ــه حزقی ــوط ب ــب مرب ــا مطال ــوت از وی پرســیدند: آی ــا رأس الجال حضــرت در مناظــره ب
پیامبر)علیه الســام( را در تــورات دیــده ای کــه پنج هــزار نفــر را پــس از گذشــت شــصت ســال از 
مرگشــان زنــده کــرد؟ در ایــن مناظــره بــراي اثبــات نبــوت حضــرت محمد)صلی اهلل علیه وآلــه( 
یکبــار وي را بــه کتــاب »اشــعیا« و بــار دیگــر بــه »زبــور« داود)علیه الســام( ارجــاع داد)همان(.

ســلیمان مــروزی در مناظــره بــا امام رضا)علیه الســام( به شــیوۀ جــدل، بــه مغالطــات جدلــی 
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می پرداخــت، بی آنکــه از روحیــۀ انعطاف پذیــری برخــوردار باشــد، امــا آن حضــرت در مناظــره 
ــا ورود  ــت و ب ــره می گرف ــم به ــل محک ــی، از دالی ــات جدل ــر مغالط ــه ب ــای تکی ــا وی، به ج ب
بــه بحــث از راه هــای مختلــف، در عیــن آزادگذاشــتن رقیــب در مناظــره، ســرانجام وی را بــه 
ــد شــکل  ــزم می کــرد. در ایــن مناظــره کــه پیرامــون ارادۀ خداون پذیــرش ســخنان خــود مل
گرفــت، امام رضا)علیه الســام( از ســلیمان پرســید: »ای ســلیمان! بــه مــن بگــو، آیــا اراده فعــل 
اســت یــا چیــزی دیگــر؟« عــرض کــرد: آری، اراده فعــل اســت. امام)علیه الســام( فرمــود: »پس 
اراده حــادث اســت زیــرا افعــال، همــه حادثنــد.« ســلیمان کــه خــود را در تنگنــا می دیــد، بــار 
دیگــر گفــت: اراده فعــل نیســت. امام)علیه الســام( افــزود: »در ایــن صــورت، بایــد گفــت کــه 
از ازل، هویـِـت دیگــری جــز خــدا بــا او همــراه بــوده اســت!«. ســلیمان پاســخ داد: »اراده، همــان 
ــی همــان ســخن  ــد: »ســخنی کــه می گوی انشــاء و ایجــاد اســت«. امام)علیه الســام( فرمودن
ــان  ــرار بی ــمرده اید. ض ــاروا ش ــت و ن ــت، آن را زش ــما و یاران ــه ش ــت ک ــروان اوس ــرار و پی ض
داشــته اســت کــه هــر آنچــه خداونــد در آســمان، زمیــن، خشــکی و دریــا، از ســگ، خــوک، 
میمــون، انســان و هــر جنبنــدۀ دیگــر آفریــده، همگــی حاکــی از ارادۀ خداونــد بــوده و تجســم 
ــامد،  ــی رود، می آش ــرد، راه م ــود، می می ــده می ش ــت، زن ــوق اس ــان مخل ــه هم ــدا، ک ارادۀ خ
ــر و  ــد و کاف ــام می ده ــت انج ــد، کار زش ــتم می   کن ــرد، س ــذت می ب ــد، ل ــویی می کن زناش
مشــرک می شــود.« در این جــا، ســلیمان بــار دیگــر مدعــای خــود را تغییــر داد و گفــت: اراده، 
ماننــد شــنیدن، دویــدن و دانســتن، یــک صفــت اســت. بدین ترتیب، ســلیمان آنــگاه کــه از ارائۀ 
پاســخ ناتــوان می مانــد، بــا تغییــر دیــدگاه خــود از ارادۀ حضــرت حــق به عنــوان »صفــت« و نــه 
»فعــل الهــی« یــاد می کــرد.  امام)علیه الســام( نیــز متقابــا مناظــره را بــا روش دیگــری ادامــه 
مــی داد. ایــن امــر نشــان می دهــد کــه مســئلۀ یادشــده تــا چــه حــد بــرای امام)علیه الســام( 
روشــن و مســتدل بــوده کــه وی بــه شــیوه های گوناگــون برهــان خــود را بــرای رقیــب اقامــه 

فرموده است)مجلســی،1386، ج10: 333 ـ 338(.
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5ـ2ـ3 هدف مناظره: اقناع و روشنگری 

در جریــان مناظــره، هنگامی کــه طــرف بحــث دریابــد کــه هــدف طــرف مقابــل، ســوداگری 
و منفعت طلبــی صــرف نیســت، ارتبــاط موفق تــری میــان طرفیــن برقــرار می گــردد. 
امام رضا)علیه الســام( در مناظــره بــا علمــای اهــل کتــاب، بــا پرهیــز از تعّصــب در اســتناد بــه 
قــرآن کریــم و بیــان اســتدالل هایی از کتاب هــای مــورد وثــوق طــرف مناظــره، بــه درســتی 

ــد.  هــدف مناظــره را روشــنگری و عــدم منفعت طلبــی بیــان کردن

بــرای نمونــه، حضــرت در مناظــره بــا جاثلیــق، زمانــی کــه آن حضــرت، اســتدالل های دقیــق 
و علمــی خویــش را ارائــه کردنــد و تناقــض در افــکار و عقایــد جاثلیــق بــر همگان آشــکار شــد، 
وی از ایشــان درخواســت کــرد کــه از ادامــۀ ایــن بحــث او را معــاف فرمایــد. حضــرت هــم کــه 
دالیــل کافــی را ارائــه فرمــوده بودنــد، بــرای پرهیــز از تحقیــر علمــی وی نــزد افــراد حاضــر 
ــه وی واگــذار  ــز ب ــۀ بحــث را نی ــد و ادام ــق را پذیرفتن در جلســۀ مناظــره، درخواســت جاثلی

کردند)طبرســی، 1966م: 178 ـ 186(.

5ـ2ـ4 ارائۀ نتیجۀ مطلوب

یــک مناظــرۀ مطلــوب و مؤثــر، مناظرهــای اســت کــه رونــد اجــرای آن به گونــه ای پیــش رود 
کــه در نهایــت، گفتگوهــا و مباحــث مطرح شــده در آن منجــر بــه ارائــۀ یــک نتیجــۀ مطلــوب، 
ــِی  ــاخص های منطق ــی ای از ش ــن ویژگ ــد. چنی ــش باش ــرای مخاطبان ــد ب ــد و هدفمن کارآم

ــت. ــام( اس ــای امام رضا)علیه الس ــتۀ مناظره ه برجس

آن حضــرت در مناظــره بــا متکلمــان و رهبــران ادیــان و مذاهــب مختلــف، ســبب اقنــاع و 
ســکوت آنــان در برابــر اندیشــۀ اســامی و تشــّیع گردیــده و بــه آنــان ثابــت نمودنــد کــه بــه 
ــان  ــران ادی ــد. برخــی از رهب ــن کنن ــد ســعادت بشــر را تأمی بن بســت رســیده اند و نمي توانن

مختلــف بــه ضعــف خــود اذعــان کردنــد و برخــی دیگــر مســلمان شــدند.
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ــام( دارد.  ــا امام رضا)علیه الس ــی ب ــای طوالن ــی مناظره ه ــران صابئ ــه، عم ــوان نمون به عن
ــی شــد  ــد: ســؤال و جــواب بیــن امام)علیه الســام( و عمــران صابئــی طوالن ــی می گوی نوفل
و آن حضــرت او را در بیشــتر مســائل مجــاب کــرد تــا بــه آنجــا رســید کــه عمــران صابئــی 
گفــت: »ای آقــای مــن! شــهادت می دهــم تــو چنــان هســتی کــه وصــف کــردی! ولــی یــک 
مســئله باقــی مانــده اســت.«)همان(. مســئلۀ بعــدی و آخریــن مســئله را پرســید و حضرت به 
خوبــی پاســخ وی را داد. آنــگاه گفــت: »آقــای مــن! فهمیــدم و شــهادت می دهــم کــه خداونــد 
ــه(  ــردی و محمد)صلی اهلل علیه وآل ــش ک ــی توصیف ــه یگانگ ــما ب ــه ش ــت ک ــه اس همان گون
ــاد و  ــه ســجده افت ــه ب ــه قبل ــگاه، رو ب ــت بشــر اســت«. آن ــرای هدای ــه ب بندهــای برانگیخت

اســام آورد)همــان(. 

در نمونــه ای دیگــر، جاثلیــق هنگامــی کــه از مناظــره بــا امام رضا)علیه الســام( درمانــده شــده 
بــود و هیــچ راهــی بــرای رهایــی از شکســت نداشــت، اعتــراف کــرد: قســم بــه حــّق مســیح که 
گمــان نمی کــردم در میــان مســلمانان شــخصی ماننــد شــما باشــد)مکارم شــیرازی، 1388: 

 .)51

5ـ2ـ5  بیان اصول و معیارهای کلی عقالنی

مناظــرۀ روشــمند مناظرهــای اســت کــه از گفتگــو و تبــادل فکــری میــان طرفیــن آن بتــوان 
بــه بســیاری از اصــول و معیارهــای کلــِی عقانــِی مــورد اعتقــاد آنهــا پــی بــرد. مناظره هــای 
ــای آن  ــا بررســی مناظره ه ــوده اســت. ب ــب نب ــن مطل ــی از ای ــز خال امام رضا)علیه الســام( نی
ــان را  ــاد ایش ــورد اعتق ــِی م ــِی عقان ــای کل ــول و معیاره ــیاری از اص ــوان بس ــرت می ت حض

اســتخراج کــرد.

بــرای نمونــه، امام  رضا)علیه الســام( در مناظــره بــا عمــران صابئــی، در مقــام تبییــن مســئلۀ 
توحیــد، بــه اصــول و قضایــای کلــی اشــاره فرمــوده اســت کــه می توانــد پاســخگوی شــبهات 
و ســؤال های متعــدد باشــد. به منظــور رهیافــت بــه ایــن قواعــد، بخشــی از کام آن حضــرت 
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ــم: ــو می کنی را بازگ

»بــدان کــه خداونــد بی همتــا کــه خــود قائــم بــه ذات خویــش و فراتــر از مــرز 
ــدازه و  ــِی حــدود و تقدیر)ان ــر مبان ــات را ب ــد اســت، مخلوق ــوق تحدی ــری( و ف تقدیر)اندازه گی
قانــون( آفریــد. آنچــه خداونــد آفریــد، دو حقیقــت اســت: تقدیــر و مقــدر، و خداونــد چنیــن 
مقــرر فرمــوده کــه هــر یــک بــا ذات خــود قابــل درک بــوده باشــد. خداونــد ســبحان، هیــچ 
موجــودی را منفــرد و قائــم بــه نفــس و بی نیــاز از غیــر نیافریــده اســت. او از ایــن وابســتگی 
مخلوقــات بــه یکدیگــر اراده فرمــوده اســت کــه مــردم را ســوی خــود داللــت و وجــود خویــش 
را اثبــات نمایــد. خداونــد تبــارک و تعالــی، فــرد و بی همتاســت و ذات دیگــری وجــود نــدارد 
کــه وجــود حــق را بــر پــا داشــته، او را یــاری کنــد و نگهــدار باشــد. ایــن آفریدگاننــد کــه بــه 
اذن و مشــّیت الهــی برخــی توســط برخــی دیگــر نگهــداری می شــوند و البتــه، جــز این نیســت 
کــه مــردم در ایــن مســائل گمــراه و متحیــر شــوند و به وســیلۀ ظلمــت، از ظلمــت خــاص و 
نجــات جوینــد! خداونــد عزوجــل را بــا صفــات او و مخلوقــات را نیــز بــا صفــات و ویژگی هــای 
آنــان توصیــف می کردنــد، بــه عقیــده ای کــه بــر مبنــای فهــم و یقیــن باشــد نایــل آمــده و 
اختــاف نمی ورزیدنــد. امــا بدینجهــت کــه از ایــن مباحــث موجبــات حیــرت را جســتجو کرده، 
بــه اضطــراب افتــاده و گرفتــار شــده اند، و خداونــد هــر کــس را بخواهــد بــه صــراط مســتقیم 

هدایــت می کند.«)مجلســی، 1386، ج10: 316(.

اصول کلی که از این مناظره برداشت می شود:

ــی »موجــود  ــدس ربوب ــی وجــود اق ــش اســت؛ یعن ــه ذات خوی ــم ب ــال، قائ ــد متع 1. خداون
ــدارد. ــت و ســبب دیگــری ن ــه عل ــازی ب ــن نی ــوام خــود کمتری ــه« اســت کــه در ق بذات

2. هرگونه حّد و اندازهای از ذات اقدس الهی به دور است.

3. خداوند متعال، چنین خواسته است که مخلوقات دارای تقدیر و تحدید باشند.

4. خداونــد ســبحان هــم خالــق اســت و هــم مقــدر زیــرا مخلوقــات دارای »انــدازه و قانــون« 
بــوده و همــۀ کائنــات بــا انــدازۀ دقیــق و قانونمنــد ایجــاد شــده اند. 
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ــر و مقــدر، هــر یــک به وســیلۀ  ــد متعــال چنیــن مقــدر فرمــوده اســت کــه تقدی 5. خداون
ــوده باشــد. ــه ذات خــود قابــل درک ب دیگــری درک شــود و نیــز، هــر یــک ب

ــن  ــده و از ای ــر نیافری ــاز از غی ــذات و بی نی ــم بال ــد ســبحان، هیــچ موجــودی را قائ 6. خداون
وابســتگی مخلوقــات بــه یکدیگــر، اراده نمــوده کــه مــردم را ســوی خــود، داللــت و وجــود خود 

را اثبــات کنــد.

7. خداونــد تبــارک و تعالــی، فــرد، بی همتــا و بــی نیــاز از آن اســت کــه بــه غیــر خــود متکــی 
بــوده، مــورد یــاری قــرار گیرد.

8. خطاهــا و اشــتباهات مــردم در مــوارد یادشــده موجــب گردیــده کــه صفــات خداونــدی 
ــه دوری از حــق  ــن مقایســه ها ب ــه ای ــد ک ــردم نمی دانن ــات خــود مقایســه کنند.م ــا صف را ب
و حقیقــت می انجامــد. گویــی میخواهنــد تاریکــی را به وســیلۀ تاریکــی روشــن ســازند! و بــه 
همیــن جهــت، گویــی کــه بخواهنــد، از فهــم و یقیــن محــروم مانند)هاشــمی اردکانــی، 1387: 

572 ـ 576(.

5ـ2ـ6  استفاده از مسّلمات خصم

اســتفاده از مســلّمات خصــم یکــی از روش هــای مــورد اســتفاده در مناظــره اســت. 
امام رضا)علیه الســام( بارهــا در مناظره هــای خــود، ابتــدا از فــرد مقابــل نســبت بــه موضوعــی 

ــت.  ــراف می  گرف ــرد، اعت ــرار گی ــتدالل ق ــۀ اس ــت پای ــرار اس ــه ق ک

به عنــوان نمونــه، امام)علیه الســام( در مناظــره بــا جاثلیــق بــه وی می فرمایــد: »تــو را ســوگند 
می دهــم، آیــا در انجیــل ایــن اســت کــه یوحنــا گفــت مســیح مــرا از آییــن محمــد عربــی خبر 
داد و بــه مــن مــژده داد کــه پــس از او محمد)صلی اهلل علیه وآلــه( میآیــد، مــن نیــز ایــن مــژده 
را بــه حواریــون دادم و آنهــا بــه محمد)صلی اهلل علیه وآلــه( ایمــان آوردنــد؟« جاثلیــق در پاســخ 
ــه خانــدان و وصــّی او مــژده داده، ولــی روشــن  ــه نبــوت مــردی و نیــز ب می گویــد: یوحنــا، ب
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نکــرده کــه او، چــه موقعــی ظهــور می کنــد و نــام آنهــا را بیــان نکــرده اســت. امام)علیه الســام( 
ــش را  ــدان و پیروان ــه( و خان ــام محمد)صلی اهلل علیه وآل ــم کــه ن ــود: »اگــر کســی را بیاوری فرم
از انجیــل بخوانــد، بــه او ایمــان مــی آوری؟« جاثلیــق میگویــد: آری، ایمــان محکــم!« ســپس 
امام)علیه الســام( نــام محمــد و خانــدان و پیروانــش را از انجیــل قرائــت کــرد.... جاثلیــق گفــت: 
آنچــه را وجــودش در انجیــل بــرای مــن ثابــت و روشــن شــد انــکار نمی کنــم و بــه آن اعتــراف 
دارم.«)ابــن بابویــه، 1417ق، ج1: 320(. وقتــی حضــرت از جاثلیــق اعتــراف گرفتند که حضرت 
ــوت،  ــه رأس الجال ــه( بشــارت داده اســت، رو ب ــه آمــدن پیامبــر اکرم)صلی اهلل علیه وآل عیســی ب
ــوش  ــور داود گ ــان را از زب ــر ف ــوت، ِصف ــد: »ای رأس الجال ــد و فرمودن ــودی، نمودن ــم یه عال
کــن«. رأس الجالــوت گفــت: خــدا بــر تــو و خانــدان تــو مبــارک گردانــد، بخــوان. پــس حضرت، 
ــه(،  ــای محمد)صلی اهلل علیه وآل ــه نامه ــه ب ــا اینک ــرد ت ــاوت ک ــور داود، ت ــر اول را از زب صف
ــود:  ــید و فرم ــام( رس ــن و حسین)علیهما الس ــام( حس ــام(، فاطمه)علیها الس علی)علیه الس
ــا  ــده کــه آی ــه حــقِّ خــدا بگــو و گواهــی ب ــوت! ب ــو ســؤال می کنــم، ای رأس الجال »مــن از ت
ایــن در زبــور داود هســت؟ و نتــرس! مــن همــان امــان و عهــد ذمــه کــه نســبت بــه جاثلیــق 
دادم بــه تــو نیــز دادم.« در ایــن هنــگام، رأس الجالــوت گفــت: بلــه، عیــن ایــن در زبــور هســت. 
ــازل کــرده اســت!  حضــرت فرمودنــد: »بــه حــِق آیــات ده گانــه ای کــه خداونــد بــر موســی ن
آیــا صفــت محمد)صلی اهلل علیه وآلــه(، علی)علیه الســام(، فاطمه)علیها الســام( حســن و 
حسین)علیهما الســام( را در حالــی کــه عــدل و فضــل را بــه آنــان نســبت داده اســت در تــورات 
مییابــی؟«. رأس الجالــوت پاســخ داد: بلــه، این گونــه اســت و هرکــس ایــن مطلــب را انــکار کنــد 

بــه پــروردگار خویــش و پیامبــران او کافــر گشــته است)مجلســی، 1386، ج49: 77(.

چنان کــه بیــان شــد، امام رضا)علیه الســام( بــا بهره گیــری از متــن مــورد قبــول جاثلیق)انجیل( 
و متــن مــورد قبــول رأس  الجالوت)تــورات( موفق شــد او را به اعتــراف وادار کند.

5ـ3 مؤلفه های عاطفی)روحی، روانی(

ــی را  ــه روح و روان آدم ــت ک ــی اس ــته از ویژگی های ــی آن دس ــای عاطف ــور از مؤلفه ه منظ
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ــروی انگیزشــِی برخــوردار از عاطفــه، نقــش  ــک نی ــوان ی ــرار می دهــد و به عن ــر ق تحــت تأثی
بســیار مهمــی در اقنــاع و پذیــرش قلبــی و درونــی مطالــب از ســوی مخاطــب دارد. مناظره های 
ــه برخــی از  ــه ب ــاخص های برجســته ای اســت ک ــن ش ــز دارای چنی امام رضا)علیه الســام( نی

ــود. ــاره می ش ــا اش آن ه

5ـ3ـ1  مخاطب شناسی و عمل بر طبق مقتضای فهم طرف مناظره 

ــان معصوم)علیهم الســام(  ــا و امام ــۀ انبی ــه وظیف ــان شــده اســت ک ــی بی ــث دین در احادی
ایــن اســت کــه در گفتگــو بــا مــردم، بــر اســاس اســتعداد عقلــی و ســطح فکــری و شــخصیت 

متفــاوت آنــان ســخن بگوینــد تــا مــردم ســخن آنهــا را درک کننــد.

ــان و  ــا متکلم ــود ب ــای خ ــل را در مناظره ه ــن اص ــواره ای ــز هم ــام( نی امام رضا)علیه الس
بــزرگان ادیــان و مذاهــب مختلــف رعایــت می کردنــد. آن حضــرت همیشــه در مناظره هایــش 
متوجــه ویژگی هــای روحــی، اســتعداد عقلــی و ســطح فکــری و علمــی طــرف مقابــل بــود و 
بــر اســاس آن عمــل مي کــرد زیــرا چنیــن روشــی تأثیــر انگیزشــِی بســیاری جهــت فهــم و 

پذیــرش مطلــب مــورد گفتگــو دارد.

حضــرت در برخــورد بــا علمــاي ادیــان دیگــر یــا از روش عقلــي و اســتداللي بهــره می گرفتنــد 
ــزرگان آنهــا.  ــوال ب ــه کتاب هــای مقــدس خودشــان و اق ــا از روش نقلــی؛ یعنــي ارجــاع ب و ی
امــا در مناظــره بــا متکلمــان اســامي، عــاوه بــر توســل بــه اســتدالل عقلــي، از آیــات قــرآن و 
اقــوال تاریخــي نیــز بهــره می جســتند، به طوري کــه در مناظــرۀ ایشــان بــا ســلیمان مــروزي، 
مأمــون، علیبــن محمدبــن جهم و... شــاهد این امــر هستیم)شــجاعی گلپایگانــی، 1373: 160(. 

در نمونــۀ دیگــر، امام رضا)علیه الســام( در مناظــره بــا یحیي بن ضحــاک ســمرقندي، دربــارۀ 
ــه  ــا اســتفاده از ســخنان و عبارت هــای خلفــاي راشــدین)ابوبکر و عمــر( ب موضــوع امامــت، ب

اثبــات امامــت خویــش پرداختند)عطــاردی، بی تــا: 620(. 
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همچنیــن آن حضــرت، گاهــي بــا آوردن نمونــه از ادیــان دیگــر، فهــم مطلــب و اســتدالل را 
ــا ابوقــره، زماني کــه می گفــت: بــه مــا گفتــه شــده  آســان تر میکردنــد؛ چنانکــه در مناظــره ب
اســت، همــۀ کتاب هــا روز قیامــت مي آینــد، درحالي کــه مــردم در یــک صــف بــراي پــروردگار 
ــد  ــوي او برمي گردن ــه س ــا ب ــه آن کتاب ه ــا اینک ــد ت ــگاه مي کنن ــتاده اند و ن ــان ایس جهانی
ــد.  ــر می گردن ــه ســوي او ب ــي از آنهاســت، پــس ب ــرا آنهــا قســمتي از او هســتند و او جزئ زی
امام)علیه الســام( می فرماینــد: »نصــارا گفتنــد کــه مســیح، روحــي از خــدا و جزئــي از او بــود 
و بــه ســوي او بازمي گــردد. همچنیــن، مجوســیان گفتنــد کــه آتــش و خورشــید جزئــي از خدا 
ــل  ــه قاب ــت ک ــۀ این هاس ــر از هم ــدا برت ــه خ ــد درحالی ک ــوي او بازمی گردن ــتند و به س هس

تجزیــه و یــا مختلــف باشد.«)طبرســی، 1966: 395(.

5ـ3ـ2  بهره گیری از قول لیِّن 

یکــي از شــرایط تأثیرگــذاری و نفــوذ کام در مناظــره اســتفاده از ســخن نــرم و آهنــگ گــرم 
و دلنشــین اســت. تأثیــر ایــن شــیوه تــا بدان جاســت کــه خداونــد تبــارک و تعالــی، حضــرت 
موسي)علیه الســام( و هــارون را در برخــورد بــا فرعــون، ملــزم بــه رعایــت ایــن شــیوه می کنــد: 
َّیِّنــًا لَعلَّــُه يَتََذکَّــُر أو يَخَشــی«)با نرمــي ســخن بگوییــد، شــاید متذکــر شــود و از عــذاب  »قـَـوالً ل
ــه(  ــت پیامبر)صلی اهلل علیه وآل ــز موفقی ــر، در رم ــم یابد()طــه/44(. و در جــاي دیگ ــد بی خداون
ــْن َحْولَِک«)اگــر خشــن و دلســخت  ــوا ِم ــِب اَلنَفضُّ ــَظ الَْقْل ــا َغلِی ــَت فَظًّ ــْو ُکن َ ــد: »َو َل میفرمای

ــران/ 159(. ــده می   شــدند()آل عم ــو پراکن ــراف ت ــردم از اط ــودي، م مي ب

اســتفاده از ســخن نرم و دلنشــین از چنان ارزشــی برخوردار اســت که امام علی)علیه الســام( 
اســتفاده از آن را بخشــی از عبادت دانسته اند)آمدی، 1346، ج1: 157(. 

ــتفاده  ــای اس ــات و عبارت ه ــوع کلم ــام( و ن ــاي امام رضا)علیه الس ــه مناظره ه ــي ب ــا نگاه ب
شــده توســط ایشــان، روشــن مي گــردد کــه در کنــار توجــه بــه اندیشــه هاي مخاطبــان، بــه 
دل و فطــرت آنــان نیــز توجــه شــده اســت؛ چنان کــه لحــن گفتارهــا و کیفیــت تغییــر لحــن 
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حضــرت، گویــاي ایــن حقیقــت اســت.

آن حضــرت بــراي تأثیــر هرچــه بیشــتِر ســخن در طــرف مقابــل خــود و رســیدن بــه درک 
همدالنــه بــا او، همــواره مطالــب را نــرم، مایــم و در قالبــي مــوزون بیــان می کــرد و از بیــان 

ــد.  ــاع می ورزی ــده امتن ــج آور و ناراحت کنن ــد، رن ــم تن ــي و مفاهی معان

در مناظره هــاي ایشــان آنچــه جلــوۀ ایــن مهــم را نشــان مي دهــد، شــوق و  تمایــل مخاطــب 
ــاهد  ــام( ش ــاي امام رضا)علیه الس ــوان در مناظره ه ــوح مي ت ــت. به وض ــث اس ــۀ بح ــراي ادام ب
بــود کــه صحبت هــاي ایشــان، چنــان در مخاطــب تأثیــر مي گذاشــت کــه وقتــي آن حضــرت، 
ــرار  ــب بیشــتر اص ــنیدن مطال ــه ش ــتاقانه، ب ــي داد، مخاطــب، مش ــان م ــش را پای صحبت های
مي نمــود. بــراي مثــال، ســلیمان مــروزي، کــه یکــي از مناظره کننــدگان بــا آن حضــرت بــود، 
پــس از شــنیدن پاســخ ایشــان دربــارۀ بــداء، مشــتاقانه از امام)علیه الســام( خواســت تــا دربــارۀ 

آن توضیحــات بیشــتری دهد)هاشــمی اردکانــی، 1387: 11(.

5ـ3ـ3  توجه به محتواي پیام گوینده و فهم درست آن

از  اصــول و ضوابــط مهــّم گفتگــو و ارتبــاط و مفاهمــه و تعامــل بــا دیگــران پرهیــز از جــدل و 
سفســطه اســت. مهم تــر اینکــه، به جــاي کوشــش در تــدارک پاســخ، بایــد در فهــم کام متکلم 
ــري روش  ــد در به کارگی ــي مي توان ــت، کس ــان داش ــوان اذع ــاس، مي ت ــن اس ــر ای ــید. ب کوش
مناظــره مهــارت داشــته باشــد کــه طــرف مقابــل، درک درســتي از آنچــه او احســاس میکنــد و 
مي خواهــد منتقــل کنــد، داشــته باشــد)مقامی، 1383: 56( زیــرا درک نکــردن محتــوای پیــام 
گوینــده، مشــکلی اســت کــه می توانــد فراینــد مناظــره را به طــور کلــی از جریــان اصلــی خــود 

دور کنــد.

امام رضا)علیه الســام( همــواره در مناظره هــاي خــود لــزوم درک و رعایــت ایــن اصــل را بــه 
طــرف مناظــره گوشــزد مي کــرد. بــرای مثــال، بــه عمــران صابئــي فرمــود: »اي عمــران! خبــر 
مي دهــم تــو را بــه آنچــه پرســش کــردي؛ لکــن در آنچــه بــه تــو مي گویــم، با تعقــل بنگــر و در 
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آنچــه پرســش کــردي، فهــم و عقــل پیــش آور، زیــرا ایــن مطلــب، غامض تریــن و مشــکل ترین 
مســائل و مطالبــي اســت کــه بــر مــردم وارد مي شــود و کســاني کــه داراي عقــل، فهــم و ادراک 
ثابــت نباشــند و بــه جهــل و نادانــي دچــار باشــند، از فهــم آن عاجــز گردنــد؛ و کســاني کــه 
داراي عقــل، انصــاف، حق خواهــي و حق شناســي باشــند، از فهــم بیچــاره نیســتند.«)ابن بابویــه، 

1417ق، ج1: 257(.

5ـ3ـ4  ایجاد محیط آرام

شــاید ضروری تریــن مســئله در یــک گفتگــو بــرای فکــر شــخصی انســان، وجــود محیطــی 
آرام و دور بــودن از فضــای آمیختــه بــا خشــونت باشــد کــه انســان را از بازگشــت بــه خویشــتن 
ــت رضــا و خشــنودی  ــرا انســان در حال ــح و منطقــی بازمــی دارد زی و اندیشــه و تفکــر صحی
ــر فضــای خشــونت  ــه، تحت تأثی ــه جامع ــود ک ــی می ش ــط اجتماع ــع محی ــی تاب ــود، گاه خ
شــورانگیزی، فکــر مشــخصی را تأییــد و یــا رد می کنــد کــه انســان، به طــور ناخــودآگاه، تســلیم 
آن فضــا می شــود. گویــا انســان در آن فضــای عمومــی، گداختــه و ذوب می شــود و آزادی فکــر 

و شــخصیت خــاص و ممتــاز خــود را از دســت می دهد)ســادات و قــاری، 1391: 92(.

ــئله)ایجاد  ــن مس ــت  ای ــر رعای ــاوه ب ــش ع ــای خوی ــام( در گفتگوه امام رضا)علیه الس
ــط  ــه محی ــد و از اینک ــز نظــارت می کردن ــش نی ــان خوی ــت اطرافی ــر حرک ــط آرام( ب محی
بــرای طــرف مقابــل متشــنج و نــاآرام باشــد، خشــنود نبودنــد. هنگامــی کــه آن حضــرت بــا 
ســلیمان مــروزی بــه بحــث می نشــیند و وی را در یــک مســئله بــه بن بســت می کشــاند، 
ــدن، فضــای مناظــره را متشــنج می کننــد و آرامــش محیــط را برهــم  ــا خندی حاضــران ب
ــران  ــه حاض ــی و ب ــل نه ــن عم ــان را از ای ــام( آن ــگام امام)علیه الس ــن هن ــد. در ای می زنن
ــه متکلــم خراســان ســخت نگیریــد و او را اذیــت نکنید.«)ابــن  در جلســه می فرماینــد: »ب

ــه، 1417ق، ج1: 259(. بابوی
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5ـ4  مؤلفه های آزاداندیشانه

ایــن مؤلفه هــا آن دســته از ویژگی هــای اســت کــه بــر اصــل آزاداندیشــی تأکیــد دارد و هــر 
انســانی را فــارغ از هــر نــژادی، شایســتۀ برخــورداری از ایــن حــق می دانــد.

5ـ4ـ1  آزادی بیان 

ــان  ــای امام رضا)علیه الســام( آزادی بی ــم و ارزشــمند در مناظره ه ــی از شــاخص های مه یک
و اندیشــه اســت. آن حضــرت بــه مناظره کننــده آزادی بیــان می دهــد و او را از ایــن آزادی منــع 
نمی کنــد. حضــرت آزادی بیــان و اندیشــه را از حقــوق مســلّم انســانی دانســته اند لــذا در جریان 

مناظــره، طــرِف مقابــِل خــود را از چنیــن حــّق مســلمی محــروم نمی کننــد.

ایشــان در مناظــره بــا ســلیمان مــروزی چنــان وی را مجــاب فرمــود کــه ســلیمان، پنج بــار، 
سرگشــته و حیــران گردیــد و نتوانســت پاســخ دهــد. خطاهــا و اشــتباهات وی بــه انــدازه ای بود 
کــه مأمــون و حاضــران را بــه خنــده واداشــت. از جملــه اشــتباهات ســلیمان ایــن بــود کــه 
ــرد.  ــرار می ک ــود را تک ــخن خ ــام( س ــدۀ امام)علیه الس ــخ های قانع کنن ــنیدن پاس ــود ش باوج
حضــرت دوبــاره ایــن نکتــه را بــه وی متذکــر می شــدند و نه تنهــا شــخص امام)علیه الســام( 
ــان بحــث  ــا پای ــه تناقض گویــی او تصریــح می کــرد. ســلیمان ت بلکــه مأمــون عباســی نیــز ب
ــین  ــب پیش ــه مطال ــی ب ــات جدل ــتفاده از مغالط ــا اس ــید و ب ــت نکش ــی دس از تناقض گوی
می پرداخت)مجلســی، 1386، ج10: 332( امــا امام)علیه الســام( بــا وجــود ایــن همــه 

ــد.  ــه را از او ســلب نکردن ــی، فرصــت پرســش و پاســخ و بحــث آزادان تناقض گوی

5ـ4ـ2  تسامح دینی و احترام به پیروان سایر ادیان و مذاهب

اســام در رویارویــی بــا بیگانــگان و پیــروان ادیــان الهــی بــا مــروت رفتــار کــرده و اقلیت هــا 
را دارای حقــوق ویــژه ای دانســته اســت. اســام دربــارۀ بیگانــگان از ســخت گیری پرهیــز دارد 
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ــرورزی دســتور  ــه ســلوک و مه ــد و ب ــان را ســفارش می کن ــه آن ــی نســبت ب و تســاهل دین
می دهــد.

امام رضا)علیه الســام( در ارتبــاط خــود بــا پیــروان ســایر ادیــان و مذاهــب، اهل مدارا و تســامح 
ــه کشــمکش های  ــه دور از هرگون ــک فضــای آرام و ب ــا ایجــاد ی ــه ب ــد ک ــال آن بودن ــه دنب و ب
ــتانه و  ــوی دوس ــود گفتگ ــی خ ــان عقیدت ــا مخالف ــی، ب ــای مذهب ــه ای و تعصب گرایی ه فرق

خردمندانــه داشــته باشــند.

ــت  ــه داش ــه و خردمندان ــوردی محترمان ــی برخ ــف مذهب ــای مختل ــا گروه ه ــرت ب آن حض
ــه تحریــک احساســات مذهبــی نمی پرداخــت. ایــن مســئله در ســیرۀ عملــی و  و هیچــگاه ب
مناظــرات علمــی ایشــان بــا ســران و پیــروان ادیــان و مکاتــب روزگار خویــش کامــا نمایــان 

اســت)همان، ج81:  198(.

ــدان شــما کســی  در یکــی از مناظــرات و در پاســخ شــخصی کــه از ایشــان پرســید: از خان
هســت کــه بــه شــیخین ناســزا گوید؟ ایشــان ضمــن پاســِخ منفــی فرمودنــد: »آن دو را دوســت 
بــدار و بــه آنــان مهــرورزی کن و بــرای آنــان از خدا آمــرزش بخواه.«)نــوری طبرســی، 1408ق، 

ج2: 477(.

ــر  ــی ب ــه و مبتن ــب خردمندان ــان و مذاه ــایر ادی ــروان س ــا پی ــام( ب ــورد امام)علیه الس برخ
ــون  ــه مأم ــه ای ب ــد: از نیشــابور نام ــود. یاســر، خدمتگــزار امام)علیه الســام( می گوی انصــاف ب
ــا ایــن مضمــون کــه مــردی زرتشــتی هنــگام مــرگ وصیــت کــرده ثــروت زیــادی  رســید ب
را کــه از او باقــی مانــده میــان فقــرا و بینوایــان تقســیم کننــد. قاضــی نیشــابوری، آن امــوال 
ــرور  ــت: س ــام( گف ــه امام رضا)علیه الس ــون ب ــت. مأم ــرده اس ــیم ک ــلمانان تقس ــان مس را می
مــن، در ایــن موضــوع چــه میفرماییــد؟ امام)علیه الســام( فرمــود: »زرتشــتیان بــرای بینوایــان 
مســلمان وصیــت نمی کننــد. نامــه ای بــه قاضــی نیشــابور بنویــس تــا همــان مقــدار از مالیــات 

ــه بینوایــان زرتشــتی بدهد.«)ابــن بابویــه، 1417ق، ج2: 182(.  ــردارد و ب مســلمانان ب

ــه  ــت بلک ــته داش ــوردی شایس ــان برخ ــواص ادی ــان و خ ــا عالم ــا ب ــام( نه تنه امام)علیه الس
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نســبت بــه عــوام و تــودۀ ایــن فرقه هــا نیــز بــا رفــق و مــدارا رفتــار می کرد)همــان، ج1: 89(.

رفــق و مــدارای امام)علیه الســام( در رفتــار بــا غیرمســلمانان و حتــی مخالفــان به حّدی اســت 
ــا  ــم ب ــا کن ــادرم دع ــدر و م ــرای پ ــم: ب ــام( گفت ــه امام رضا)علیه الس ــد: »ب ــه راوی می گوی ک
اینکــه حــق امامــان و آل پیامبر)علیهم الســام( را نشــناختند؟ امام)علیه الســام( فرمــود: بــرای 
آنهــا دعــا کــن و برایشــان صدقــه بــده و اگــر در قیــد حیــات هســتند و حــق را نمی شناســند با 
آنهــا مــدارا کــن زیــرا رســول خدا)صلی اهلل علیه وآلــه( فرمــود: خداونــد مــرا بــا رحمــت مبعــوث 

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

5ـ4ـ3  پرهیز از جمود فکری و تعصب بی جا

ــا  ــورد ب ــی برخ ــور کل ــان و به ط ــایر ادی ــروان س ــا پی ــه ب ــام( در مواجه امام رضا)علیه الس
مخالفــان، هرگــز تعصــب را مبنــای عمــل خــود قــرار نــداده و متعصبانــه عمــل نمی کردنــد 
بلکــه حتــی اگــر طــرف مقابــل آن حضــرت اعتقــادی بــه مبانــی دیــن اســام همچــون قــرآن 
ــه  ــی را ک ــان کتاب ــب، هم ــه تعص ــه دور از هرگون ــز ب ــت، نی ــه( نداش و پیامبر)صلی اهلل علیه وآل
او بــدان بــاور داشــت، مبنــای مناظــره قــرار داده و حجــت و دلیــل را از همــان کتــاب اقامــه 

ــد. ــکار کن ــد آن را ان ــل نتوان ــا طــرِف مقاب ــد ت می کردن

بــه عنــوان نمونــه، پــس از آنکــه مأمــون جلســۀ مناظره را مهیــا کــرد جاثلیق به مأمــون گفت: 
ای امیرالمؤمنیــن! چگونــه بــا کســی مناظــره کنــم کــه از کتابــی دلیــل مــی آ ورد کــه مــا منکر 
آن هســتیم و از پیامبــری ســخن میگویــد کــه مــن بــه وی ایمــان نــدارم؟ امام)علیه الســام( 
فرمودنــد: »ای نصرانــی، اگــر بــرای تــو از انجیــل دلیــل و حجــت بیــاورم می پذیــری؟« جاثلیــق 
گفــت: آیــا قــادرم آن چیــزی را کــه انجیــل بیــان داشــته نپذیــرم؟ بلــه، بــه خــدا ســوگند اقــرار 

می  کنــم اگــر چــه علیــه مــن باشد)طبرســی، 1386، ج2: 404(.
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5ـ4ـ4 داشتن شرح صدر و تحمل عقاید و آراي مخالف 

یکــي دیگــر از ویژگی هــا و شــاخص هایی کــه مي تــوان از روند مناظــرات امام رضا)علیه الســام( 
ــر آن حضــرت  ــف اســت. اگ ــای مخال به دســت آورد، داشــتن ســعۀ صدر و تحمــل آرا و نظره
در طــول مناظــره بــا نظــر مخالفــی مواجــه می شــد، نه تنهــا بــا آن مخالفــت نمی کــرد بلکــه 
ــز اســتقبال می کــرد. در مناظــرۀ بیــن آن حضــرت و جاثلیــق، جاثلیــق  ــف نی ــکار مخال از اف
ــه خــدا  ــا ب ــد: »م ــا اســتدالل امام)علیه الســام( مواجــه مي شــود کــه می فرمای ــی کــه ب زمان
معتقدیــم و بــه عیســایي کــه معتقــد بــه نبــوت محمد)صلی اهلل علیه وآلــه( بــود، و مــا چیــزي 
علیــه عیســي نداریــم، مگــر ضعــف و کمــي روزه و نمــاز او.« در اینجــا جاثلیــق بــا شــنیدن این 
ســخنان فریــاد می زنــد: بــه خــدا دانــش و علــم خــود را فاســد کــردي و امــورت ضعیــف شــد. 
ــا او  ــه آرامــي ب ــن اهــل اســام هســتي. امام)علیه الســام( ب ــو عالم تری ــم ت ــا فکــر می کردی م
ــه وی  ــه خــدا انگاشــتن عیسي)علیه الســام( توســط مســیحیان، ب ــا توجــه ب ــرو شــد و ب روب

پاســخ داد)طبرســی، 1338، ج2: 413(.

نتیجه گیری

مناظره هــای  معصومین)علیهم الســام(  ائمــۀ  اجتماعــی  و  سیاســی  ســیرۀ  در 
امام رضا)علیه الســام( بــا رهبــران و متکلمــان برجســتۀ ادیــان و فرقه هــای مختلــف، 
به دلیــل بازتــاب گســترده ای کــه در اندیشــۀ اســام و تشــیع داشــته، از برجســتگی خاصــی 
برخورداراســت. مناظره هــای امام رضا)علیه الســام( یکــی از بهتریــن نمونه هــا بــرای اســتخراج 
ــی و  ــا بررس ــذا ب ــت. ل ــم اس ــرآن کری ــد ق ــورد تأیی ــای م ــای مناظره ه ــاخص ها و مؤلفه ه ش
ــزرگ  ــران ب ــان و رهب ــا متکلم ــام( ب ــای امام رضا)علیه الس ــان مناظره ه ــه در می ــی ک تحلیل
ادیــان و مذاهــب مختلــف انجــام دادیــم، شــاخص ها و مؤلفه هــای برجســتۀ مناظره هــای آن 
حضــرت را اســتخراج و آنهــا را در چهــار قالــب دســته بندی کردیــم: »شــاخص های اخاقــی« 
ــا مصداق هایــی نظیــر انصاف مــداری در گفتگــو، احتــرام و تکریــم متقابــل و پرهیــز از نقــد  ب
شــخصیت افــراد؛ »شــاخص های منطقــی« بــا مصداق هایــی نظیــر نظــم و ســاختار منطقــی 
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ــر دالیــل مســتدل و مســتند، هــدف  ــع طــرف مناظــره و تکیــه ب ــه مناب مباحــث، اســتناد ب
مناظــره اقنــاع و روشــنگری، ارائــۀ نتیجــۀ مطلــوب، بیــان اصــول و معیارهــای کلــی عقانــی و 
اســتفاده از مســلّمات خصــم؛ »شــاخص های عاطفی«)روحــی ـ روانــی( بــا مصداق هایــی نظیــر 
ــن،  ــول لَیِّ ــری از ق ــره، بهره گی ــرف مناظ ــم ط ــق مقتضــای فه ــل طب مخاطب شناســی و عم
توجــه بــه محتــواي پیــام گوینــده و فهــم درســت آن، تســلط و آرامــش و ایجــاد محیــط آرام 
و »شــاخص های آزاداندیشــانه« بــا مصداق هایــی نظیــر آزادی بیــان، تســامح دینــی و احتــرام 
بــه پیــروان ســایر ادیــان و مذاهــب، پرهیــز از جمــود فکــری و تعصــب بی جــا و داشــتن شــرح 

صــدر و تحمــل عقایــد و آراي مخالــف. 

ــد در  ــا می توانن ــردی نمــودن آنه ــن شــاخص هایی و کارب ــل چنی ــا تحصی ــی ب ــان دین مبلغ
تبلیــغ و اشــاعۀ فرهنــگ و تمــدن راســتین اســامی، نقشــی راهبــردی داشــته باشــند.

پی  نوشت ها:

ــی  ــقف ها و پیشــوای عیســوی. لقب ــس اس ــای رئی ــی اســت به معن ــق: واژه ای یونان 1. جاثِلِی
ــام شــخص خاصــی نیســت. ــزرگ مســیحی داده می شــد و ن ــه علمــای ب اســت کــه ب

2. رأس الجالوت: لقب دانشمندان و بزرگان ملت یهود بوده و نام شخص خاصی نیست.

ــود؛  ــتیان ب ــزرگ زردش ــوص ب ــه مخص ــت ک ــی اس ــر:، لقب ــد اکب ــا هیرب ــر ی ــز اکب 3.  هرب
ــکده. ــادم آتش ــتی و خ ــی زردش ــی و قاض ــزرگ مذهب ــوای ب ــای پیش به معن

4. عمــران صابئــی: چنانکــه از نامــش پیداســت، از مذهــب صابئیــن دفــاع می کــرد. صابئیــن 
گروهــی هســتند کــه خــود را پیــرو یحیــی می داننــد ولی بــه دو گروه موحد و مشــرک تقســیم 
ــتان  ــا را ستاره پرس ــذا گاه آنه ــد؛ ل ــه ستاره پرســتی روی آورده ان ــا ب ــی از آنه ــوند. گروه می ش
می نامنــد. مرکــز آنهــا در قدیــم شــهر حــّران در عــراق بــود و ســپس بــه مناطــق دیگــری از 
ــزرگ  ــد. آنهــا طبــق عقایــد خــود بیشــتر در کنــار نهرهــای ب عــراق و خوزســتان روی آوردن
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ــه ســر  ــر ب ــواز و بعضــی مناطــق دیگ ــا در اه ــون، گروهــی از آنه ــد و هم اکن زندگــی می کنن
می برنــد.

ــر  ــان در عص ــرزمین خراس ــم کام در س ــمند عل ــن دانش ــروزی: معروف تری ــلیمان م 5. س
ــود. ــل ب ــادی قائ ــرام زی ــرای وی احت ــون ب ــود و مأم ــون ب مأم

6. علی بن محمدبن جهم: ناصبی و دشمن اهل بیت)علیهم السام( بوده است.
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