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The Ethics of Scientific Debate in the Sīra of Imam Reza (PBUH)
Mahdi Alizadeh*
Vahid Dehghani Firuzabadi**
Abstract:
In this article, with the purpose of explaining the most important and
fundamental ethical values that are necessary and essential for
defining a basic framework and the correct model of scientific debate
and dialogue, we have analyzed the Sīra of Imam Reza with a
descriptive-analytical method. So, the question is what general form
of educational model of scientific debate, in different areas of value,
we will get by probing and studying the relationship between Imam
Reza and his opponents, religious scholars and followers of different
religions? The research findings show that in the obtained pattern, on
the one hand, sincerity and the necessary knowledge and expertise are
considered as the most important ethical-professional requirements
before entering the debate ;On the other hand, honesty, justice and
fairness, endurance, tolerance and modesty are among the most
important moral-professional requirements during the debate,
including the values and ethical principles that must always be taken
into consideration by the parties, and they should not go out of the
way of those values and principles.
In the area of scientific ethics and behavioral norms during the debate,
respect and appreciation, listening comprehension and understanding
of the audience's purpose, speaking as readily understood, reasoned
and Documentary talking, form the third dimension of the ethicalprofessional requirements of the debate.
Keywords
Ethics, Debate, Scientific Debate, Sīra of Imam Reza (PBUH).

*

179

Assistant Professor, Islamic Sciences and Culture Research Center.
Ph. D Student, University of Islamic Teachings.

**

فصلنامۀ علمی – ترویجی در حوک :اختق

Quarterly Journal of Extension in Ethics

س 9ز  36ویاوی  58کمنتان 1398

No.36/ Winter 2020/ Nineth Year

صفحات11-38

اخالق مناظره علمی در سیرۀ امام رضا
**

مهدی علیزاده* ،وحید دهقانی فیروزآبادی
چکیده

ایو نوشتار با هدف تبییو مهمتریو و اساسیتریو ارکزهای اختمی که برای تاییو و
ترسیم یک چههارچوِّ اصهلی و مهدل صهحیم منهاظره و گفهتوگوی علمهی الکم و
ضروری هنتند به بررسی سیره امام رضا
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منأله ایو وژوهخ که با توصیفیتحلیلی انجام شده اسهت بررسهی و بهاکخوانی سهیره
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وههژوهخ نشههان مههیدهههد کههه در الگههوی بههه دسههت آمههده اک یکسههو اخههتا و
برخورداری اک دانخ و تصصص الکم به عنوان مهمتریو الزامات اختمهی -حرفههای
مبل اک ورود به مناظره م رح میشوند و اک سوی دیگر صهدامت عهدالت و انصهاف
بردباری ساه صدر و فروتنی بهعنوان محوریتریو الزامات اختمی -حرفههای حهیو
مناظره و اک جمله ارکزها و اصول اختمیاند که باید رهرفیو در مهدتکمان منهاظره
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همههواره بههه آن توجههه داشههته و اک منههیر آن خههارج نشههوند .در حههوکه آداِّ علم هی و
هنجارهای رفتاری حیو مناظره نیز احترام و تکریم حنو استماع و دریافتو مقصهود
مصارب سصو گفهتو بهه انهداکه فههم مصارهب منهتدل و منهتند گهویی باهد سهوم
الزامات اختمی – حرفهای مناظره را شکل میدهند.
کلید واژهها
اختق مناظره مناظره علمی سیره امام رضا

.

مقدمه
یکی اک مهمتریو نامتهایی که خداوند متاال بهه اننهان ع ها کهرده اسهت آمهوختو
لرْل م ا
ران لعَّ لحمره المبلیران ؛
اْن م
ررآنَ لََّ ل
ل
لرر مْمن لعَّحر ل المق م
بیان است چنانچه میفرماید « :ا ح

خداى رحمان مرآن را تالیم داد اننان را آفرید به او بیان آموخت( ».الهرحمو)4-1:
عتمه رباربائی در ذیل ایو آیه چنیو مینویند:
«تالیم ایو بیان خود اک عظیمتریو نامتهاى الهی و اک بزرگتریو عنایهات خهدایی
به اننانها است آرى اینکه خداى سبحان ابزار سصو گفتو را به ما داده و رهرک آن
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را به ما آموخته تا آنچه در دل خود داریم به دیگران منتقل کنیم و به آنها بفهمانیم
که چه مهیخهواهیم و چهه مهیفهمهیم بهه راسهتی اک عظهیمتهریو نامهتهها اسهت».
(رباربایی  1417ج :19ا )95

آکادی بحههث و انتقههاد در منههائل مصتلههف علمهی و مههذهبی یکهی اک ویژگیهههای
فرهنگ اصیل استمی است .در تاری کنهدگی ویهامبر گرامهی اسهتم
سیره اهلبیت

و همچنهیو

موارد بنیاری یافت میشود که مصالفیو با آنها به مناظره و بحهث

و گفتگو مینشنتند و نقهدها و اشهکاالت خهود را بها کمهال آکادی و صهراحت بیهان
مینمودند بدون ایوکه کوچهکتریو اهانهت و تارضهی ننهبت بهه آنهها وامهف شهود.
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(ریشهری  1372ا )13-11مناظره در کنار برههان و موعظهه یکهی اک روزههای

مبارکه با عقاید و باورهای نادرست و دعوت به راه حهق و درسهت اسهت؛ چنانچهه در
ادع اإلری لسرب ا
مرآن کریم خ اِّ به ویغمبر اکرم
چنیو آمهده اسهت :م
ایِ رل بكر ل
ا
جادلمه م باالحتای اهی لأ مْ ل ن ؛ مردم را با حکمت و انهدرک
باال امحکم لم اة ول ال لمم مو اع لظ اة ال لمح ل نل اة ول

نیکو به راه وروردگارت دعوت کهو و بها آنهان بهه نیکهوتریو شهیوه بهه بحهث بپهرداک.
(نحل ) 125 :در مرآن اک ایو روز با واهههاى «جهدال» و «ملهراء» تابیهر شهده اسهت.
مرآن کریم اک برخوردهاى سالم اندیشهها در مناظره که موجب روشو شدن حقهایق و
رشد باورهاى صحیم میشود دو تابیر ارائه کرده است :تابیر هاول کهه در آیهه مهورد
بحث آمده «جدال احنو» و تابیر دوم «ملراء ظاهر» است .جدال احنو سهالمتهریو و
نیکوتریو روز در مناظره براى روشو شدن حق است و ملراء ظهاهر برخهورد روشهو
حجیههت و م ایههت آنههها بههر همگههان آشههکار باشههد
و اسههتفاده اک ادلههههاى اسههت کههه ه
بهگونهای که ررف مقابل نتواند به آنها واس بگوید.
تأ یر و نقخ گفتگوها و مناظرات علمی در امناع اندیشهها و تبلیغ ماارف اسهتمی
به گونه است که در مرآن کریم و سیره ویامبر و اهلبیهت

همهواره مهورد توجهه و

تأکید وامف شده است چراکه یک گفتگوی علمی سالم و م لوِّ چرار روشهنگری
کدودن خس و خاشا

جهل و گمراهی اک دل خویخ هنتند .شهکوفایی اندیشههها و

رفف جهالتها و شبهات فکری و اعتقادی در حوکههای مصتلف و توسهاه و گنهترز
فرهنگ استم در ورتو مناظرات علمی تنها با رعایهت اصهول و ارکزههای اختمهی
امکان وذیر هنت؛ چراکه در غیهر ایهو صهورت ایوگونهه محافهل جهز تکبهر خهود
بزرگبینههی شکنههتو حرمتههها دشههمنیها و کینهههتوکیها و وایمههال شههدن عههزت و
کرامت اننانی و گرفتهاری در دام وسوسههانگیز مهراء و جهدال شهی انی نتیجههای در
برنصواهد داشت.
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است برای هدایت و ساادت اننانهایی که با ف رت وا

خهویخ در وهی حقیقهت و

در جاماه کنونی برای رشد کمی و کیفی مناظرات علمی تبییو الگو و مدل یهک
گفتگو و مناظره مناسب و مربصخ با توجه به تاالیم اسهتمی و سهیره اهلبیهت
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امری الکم و ضروری است .برای نیل به ایو مهم نیاکمند به بررسهی و واکهاوی اصهول
و ارکزهای اختمی است که بر سیره ارتباری آن حضرات عظام

با سائر مردم و

اکجمله مصالفان و مااندان و ویروان سائر ادیان حاکم بوده است .بها سهیری در حیهات
فکری ویشهوایان دیهو و نهضهتهای علمهی آن بزرگهواران و بررسهی خصوصهیات و
روزهای رفتاری آنها با ورسخگران و مصالفان میتوانیم به الگهو و مهدلی تالیمهی
– تربیتی برای سبک و شیوه صحیم گفتگو و مناظره دست یابیم .بنابرایو منهأله ایهو
وژوهخ ایو است که با بررسی و باکخوانی سیره علمی امام رضها

بهه چهه رهرح

کلی اک یک مدل و الگوی تربیتی برای مناظره علمی دست مییابیم؟ البته با توجه بهه
ایوکه بررسی و تبییو تمام اصول ارکزها بایدهای و نباید اختمی حاکم بر منهاظره
علمهی نیهاک بهه مجهال و بحهث بیشهتری دارد در ایهو وهژوهخ برخهی اک مهمتههریو و
اساسیتریو ارکزهای اختمی که بهرای تایهیو و ترسهیم یهک چههارچوِّ اصهلی و
مدل صحیم مناظره و گفتوگوی علمی الکم و ضروری هنتند را بها توجهه بهه سهیره
امام رضا

مورد بررسی و تحلیل مرار میدهیم.

 .1پیشینه بحث:
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تاکنون وژوهخهای متاددی در خصوا مناظرههای امام رضا

انجام شده کهه اک

جمله مهمتهریو آنهها مهیتهوان بهه «اصهول علمهی و اختمهی منهاظرهههای رضهوی»؛
(رضههاکاده کهنگ هی و دیگههران  1394ا )37؛ «تحلیههل گفتمههان منههاظرههههای امههام
رضا

» (مجیدی  :1392ا)9؛ «شیوههها و ویژگهیههای منهاظره امهام رضها

»

(شریفی  :1392ا « )109اختق منهاظراتی و منهاظرات اختمهی در سهیره رضهوی و
شههیوه بکههارگیری آن در کرسههیهههای آکاداندیشههی»؛ (محمههودی  :1394ا )163؛
«شاخصهای اختمی در مناظرات رضهوی»؛ (غفهاری  :1396ا  )103اشهاره کهرد.
اگرچههه در برخ هی اک ایههو وههژوهخههها بههه ارکزه ها و اصههول اختم هی منههاظره نظیههر
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حقجویی عدالت انصاف رعایهت ادِّ و غیهره اشهاره شهده اسهت؛ امها در وهژوهخ

حاضر تتز شده با توجه به مناظرات امام رضا

الگویی کامهلتهر و جهامفتهر اک

مهمتریو ارکزهای و اصول اختمی مناظره ارائه گردد که شهامل الزامهات اختمهی-
حرفهای مبهل اک منهاظره ارکزهها و اصهول اختمهی حهیو منهاظره؛ و آداِّ علمهی و
هنجارهای رفتاری حیو مناظره میشود.
 .2مفاهیم:
.1-2اخالق کاربردی:

وژوهخهای اختمی در یک نگاه به سه نوع توصیفی فهرا اخهتق و هنجهاری تقنهیم
میشوند .اختق توصیفی صبغهای تجربی دارد و به بیان و توصهیف اختمیهات افهراد
گروهها تمدنها و ادیان مصتلف می ورداکد .فرا اختق و یا اخهتق تحلیلهی بهه رهرح
موضههوعاتی اساس هی و بنیههادی در مههورد گزارههههای اختم هی میوههرداکد .در اخههتق
هنجاری مایار فال اختمی و احکام و الزامات اختمی مورد بررسهی مهرار میگیهرد؛
یانی در حقیقت یک نظام اختمی با بیان مصداقهای مصتلف اک مفاهیم اختمی ارائه
حقیقت کیرمجموعه اختق هنجهاری و بهه عبهارتی همهان اخهتق هنجهاری البتهه در
حوکه خاصی اک منهائل کنهدگی اسهت؛ بنهابرایو اخهتق کهاربردی کاربنهت مفهاهیم
اختمی در بصشی اک کندگی است .اختق نقد اختق مناظره اخهتق محی کینهت
اخهتق سیاسههی اخههتق وههژوهخ بصخهههایی اک مبحههث اخههتق کههاربردی بههه شههمار
میآیند( .جمای اک نوینندگان  :1388ا )23
.2-2اخالق مناظره علمی:

اک منظر برخی اک لغتشناسان مناظره ( )Dialogueواهه عربهی و اک ریشهه نَظَ هر نَظَ هراً
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میشهههود( .فرانکنههها  :1376ا25؛ مصهههباح  :1386ا  )18اخهههتق کهههاربردی در

َمنْظَ راً و َمنْظَ ر ًة میباشد و اصل مانای «النَظَ ر» دیدن با چشم است .منهاظره در اصه تح
آن است که با ررف مقابهل خهود بهرای رسهیدن بهه نتیجهه در موضهوعی مشهصص بهه
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گفتگو و سصو بنشینی( .ابو منظور  :1414ا  )217-215مناظره در ادِّ فارسی بهه
مانای جدال کردن باهم بحث کردن باهم سؤال و جواِّ کردن بهاهم نظهر کهردن
یانی فکر کردن در حقیقت و ماهیت چیزی به کار رفته است .علم مناظره نیز علمهی
است که به وسیله آن آداِّ ررق ا بات م لوِّ و نفی آن و یا نفی دلیل آن بها خصهم
شناخته میشود( .دهصهدا  1377ج :14ا 21563؛ عمیهد  1379ج :12ا )1852
در دائره الماارف فارسی چنیو آمده است که مناظره به مانی ستیز کردن با یکهدیگر
دو شصص و یا دو چیز را باهم همانند کردن است و در ادِّ به مانای سهصو گفهتو و
استدالل دو شصص درباره موضوعی است تا در ایهو میهان صهواِّ و حقیقهت دربهاره
آن چیز مشصص شود و غلبه یک ررف آشکار شهود و اگهر بحهث و گفتگهو تنهها بهه
مصههد غلبههه بههر دیگههری باشههد و نههه کشههف حقیقههت آن را مکههابره میگوینههد.
(مصاحب 1380ج  :2ا  )2859برخی نیز مانند مرحوم مظفر مجادلهه و منهاظره را بهه
یک مانا گرفتهاند و با ارائه تاریفی من قی گفتهاند« :مناظره گفتاری اسهت بهر اسهاس
مواعد و موانیو مشهور منلم و مورد مبول ررف مقابهل و بها شهیوههای علمهی کهه بها
امامه حجت و برهان توان نقض و عدم مبول اک ررف مقابل سلب میگردد( ».مظفهر
 :1388ا)382
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امهها برخههی دیگههر منههاظره را ماههادل مههذاکره ( )Debateگرفتههه و چنههیو تاریههف
کردهاند :مناظره گفتوگویی دوررفه که راجف به منائل اختمهی سیاسهی مهذهبی
مانونی و نظایر آن به تبادلنظر میورداکند و در وایان مضاوت نهایی توس فرد سهومی
به عنوان حکم بیهان میشهود( .میرصهادمی  1373ج  :4ا )4374بنهابرایو میتهوان
گفت« :مناظره گفهتوگویی دوررفهه اسهت کهه در حضهور داور و حکمهی صهورت
میگیرد و هریک اک ررفیو با ارائه برههان و اسهتدالل تهتز میکننهد برتهری عقیهده
خویخ را بر دیگری ا بات نمایند( ».رکمجو  :1370ا)133
با توجه به آنچه بیان شد؛ اختق مناظره به مجموعهای اک مباحث ارتق میشهود
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که توصیف و تبییو بایدها و نبایدهای هنجاری حاکم بر س م گفتوگوههای علمهی

میورداکد( .ر  :جمای اک نوینندگان  :1388ا 78؛ شریفی  :1384ا  )243بهه
عبارتی اختق مناظره ارکزها و فضائل اختمی را که هریک اک ررفیو گفتگو ملزم
به رعایت آن میباشند را مورد بحث و بررسی مرار میدهد؛ ارکزههای اختمهی کهه
در صورت عدم رعایت آنها مناظره اک هدف اصلی خویخ که کشف حقیقت باشهد
دور میشود.
 .3الزامات اخالقی _حرفهای قبل از ورود به مناظره
 .1-3اخالص در نیت:

در نظام اختمی استم عتوه بر حنو فالی حنهو فهاعلی و نیهت و انگیهزه فاعهل نیهز
اهمیت ویژهای دارد و به عنوان روح عمل و وایه و اساس فضائل اختمهی مارفیشهده
اسههت .توضههیم اینکههه دروامههف کارهههایی کههه اک اننههان صههادر میشههود اگههر ارادی و
اختیاری باشند با نفس ارتباط دارند و در حقیقت منشأ ایو اراده توجه نفهس اسهت بهه
آن شأن و کمالی که در ا ر آن فال برایخ حاصهل میشهود؛ بنهابرایو کارههای بهدنی
مییابد .انگیزه نفس برای انجام یک کهار چیهزی اسهت کهه اک خهود نفهس سرچشهمه
میگیرد .آن توجهی که نفس ویدا میکند و انگیزه میشهود تها بهدن را بکهار گیهرد و
کاری را انجام دهد؛ همان است که به ایو کهار ارکز میبصشهد و ایهو کهار را مهؤ ر
مرار میدهد تا کمال برای نفس حاصل شود( .مصباح  :1387ا )337
وا ساکی نیت اک شائبههای غیر الهی و ساکماندهی کوشخهای علمی در جههت
اهداف الهی در حقیقت اک محوریتریو الزامات اختمی است کهه در حهوکه علهم و
دانخاندوکی م رح میشود اما گاهی برخی اک اهداف و اغراض دنیهایی و نادرسهت
مانند مال دوستی جاهرلبی شهرترلبی برتریجویی و فصرفروشهی سهبب میشهود

اخالق مناظیه علمر ار سییۀ امال رضا (علیهالسالل)

اکآنجهت برای نفس موجب کمال میشوند که اک منهیر اراده و توجهه نفهس تحقهق

اننههان اک منههیر صههحیم حرکههت علمهی خههارج شههده و در ایههو منههیر جههز خنههران و
کیانکاری برایخ حاصل نشود .اباصلت میگوید؛ خدمت امام رضا

عرض کردم:
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اک حضرت صادق

برای ما روایت شده است که «اگهر کنهی علهم و دانهخ را اک

آن جهت بصواهد که با دانشمندان دیگر به ستیز درافتد و یا بر سهفیهان و سهبکمغزان
بتاکد و یا برای جلب نظر مردم اک آن استفاده کند جایگاه خویخ را در آتهخ جههنم
آماده ساخته اسهت» .امهام فرمهود« :جهدم درسهت فرمودهانهد( 1».صهدوق  1378ج:1
ا  )307اک سوی دیگر اگر هدف اک انجام مناظره روشهو شهدن حقیقهت و بررهرف
شدن شبهات و تبییو مشترکات و مواضف وفاق باشد رهرفیو منهاظره بایهد همهواره بهه
ایو امر توجه داشته باشهند و بها دیهدن خهود در محضهر خداونهد 2اک منهیر انصهاف و
حقیقههترلبی خههارج نشههوند؛ چراکههه در غیههر ایههو صههورت نهههتنها هههیف فایههده
علمهی بههر منههاظره مرتهب نمیشههود بلکههه نتههایو سهوء و بههدی اکجملههه کینهههتوکیها
لجاجتههها و بههدبینیها و غیههره را در برخواهههد داشههت؛ چنانچههه امههام بههامر

در

ایو خصوا میفرماید:
اض لر ال ْالل لْم و استاملل ح ل
اضر الشَّ ر بلح ل
ل
ل
صال ل ل
ص ال َْا َمل؛ شهر
اض َر ال ْالل لْم ب ل َ
« ْادف َْف َع ْو نَفْن َ
َ ْ َْ ْ َ
َ
ك َح َ

موجود را اک خود به وسیله دانخ حاضر دفهف کهو و علهم حاضهر خهود را بها عمهل
خالص بکار بند( ».مجلنی  1403ج  :75ا )163

اگر می خواهی به علمی دست یابی که دفف کننده شر است نه علمی که خهودز
شر میآفریند باید عمل خویخ را خالص کنی بنابرایو مناظره با نیت فصرفروشهی و
اخالق /سر و ششم، /مسیان 1398
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مباهات به مردم و یا هر انگیزه به غیر اک انگیزه الهی مرهای جهز جههل و آسهیبهای
دیگری که بیان شد در برنصواهد داشت .اک مهام رضها
نقل اک امیرالمؤمنیو علی

بهه نقهل اک ودرانشهان و بهه

چنیو روایت شده است که «مدر علهم ایهو اسهت کهه اک

خداوند بترسی و به علم و فضیلت خود عمل کنی و اک جهالت برای تو همیو کفایهت
است که به علم خویخ فصر و مباهات کنی»( .روسی  1414ج :1ا )55
 .1شبیه ایو روایت اک امام بهامر

نیهز نقهل شهده اسهت؛ ر  :مجلنهی محمهدبامر بحهاراالنوار ج38 2؛ کلینهی

محمدبویاقوِّ کافی ج  1ا.47
هف فلیمها کهانوا فلیههل
َهال یحکهم بیهنَهم یهوم ال ْقلیام ل
ل
 .2و ِال ینمف تَحاورکما لإ َّن ِ ل
یف بَصیر (الشورى )23 - 22 :؛ ف ِه َ ْ
َ
َْ ْ َ ْ َ
ال َسم ٌ
هَ
َ
َ ه َْ َ
یَصْتَللفو َن (البقرة.)113 :

.2-3بهرهمندی از دانش و تخصص الزم

احادیث متاددی اک امام رضا
ویامبر و امیرالمؤمنیو

ویرامهون کنهب مارفهت علهم و دانهخ بهه نقهل اک

روایت شده است که فراگیری دانخ را وظیفه ههر منهلمانی

برمیشمارد و حکمت و دانخ را گمشده اننان مؤمو مارفی میکند( .ر  :روسهی
 :1414ا  569و625؛ دیلمههی  1412ج 165 :1؛ مجلنههی  1403ج :1ا  171؛ج
 :2ا 97؛ حر عاملی  :1409ا  )28 -27اساس مناظرههای علمی بر فضیلت دانهخ
و مارفت بنیان نهاده شده اسهت .در بنهیاری اک آیهات مهرآن کهریم گفتگهو و منهاظره
بدون علم مورد مذمت و نکوهخ خداوند متاال وامهف شهده اسهت .اکجملهه ایهو آیهه
جادل افی ه َ ا
نی ا
ن الن ح ا
رِ َل ریمنان
اس لم م
شریفه که میفرماید :ول ام ل
اّلل باغلیم ار اع مَّ ول یلتحباع ک ح

لمراید ؛ و باضی اک مردم کنانیاند که بدون هیف دانشی درباره خدا مجادله میکننهد
و اک هر شی ان سرکشی ویروى مینمایند( ».حو )3 :در ایو آیه شهریفه مجادلهه بهدون
ن الن ح ا
رن
راس لم م
علم و آگاهی مذمت شده است .در آیه دیگر چنیو آمده است « :ول ام ل
جادل افی ه َ ا
ی ا
دى ول ال کاتاب منایر ؛ و باضی اک مردم کنانیانهد کهه
اّلل باغلیم ار اع مَّ ول ال ه ً

(حو)8 :در ایو آیه شریف نیز کنانی که با تاصب و بدون علم و آگاهی و با ویهروی
اک هواهای نفنانی به مجادله و گفتوگو در مورد خداوند میورداکند؛ مورد سهرکنخ
وامفشدهاند.
ایوها کنانی است که اک نور هدایت دور شهده و اک شهیاریو ویهروی میکننهد .در
آیه دیگر خداوند متاال میفرماید :ها لأنمت هؤ ا
ْاج مجت م فیما للکر م ب ا
الء
ل
اره اعَّمر َ فلَّار ل
م
رون ؛ ههان شهما همانههایی
اّلل یل مع لَّ ول لأنمرت م ال ت ملعَّلم ل
اج ل
ت لح ُّ
ون فیما للیم لس للک م ب ااه اع مَّ َ ول ه َ

محاجه کردید وس چهرا دربهاره آنچهه بهه
هنتید که درباره آنچه به آن علمی داشتید
ه
محاجه میکنید؟ و خدا میداند و شما نمهیدانیهد( ».آلعمهران)66 :
آن علمی ندارید
ه

اخالق مناظیه علمر ار سییۀ امال رضا (علیهالسالل)

بدون هیف دانخ و بیهیف هدایت و کتاِّ روشنگرى درباره خدا مجادله مهیکننهد».

مناظره و گفتوگوی بدون علم موجب خشم و غضهب الههی اسهت؛ چنانچهه ویهامبر
ِ هَ ا
ل افری لسرَل ا
اّلل
ومة باغلیم ار اع مَّ لل م یل ل
ن لج ل
رز م
اد ل
گرامی استم میفرمایهد :لم م
ل افی َص ل
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لْتحی یلنمزاع ؛ هر کس بهدون ارهتع و علهم کهافی در منهئلهای بها دیگهری مجادلهه و
بحث کند تا کمانی کهه اک جهدال دسهت نکشهیده اسهت مهورد خشهم و غضهب الههی
است( ».واینده  :1382ا  )742در مورد دانخ امام رضها

اک اسهحاق بهو موسهی

بو جافر چنیو نقلشده است که:
«ودرم به فرکندانخ میفرمود :ایو برادر شما علی عالم آل محمد است منائل خهود
را اک وى بپرسید و م الب او را نگهدارى کنید( ».ربرسی  1417ج  :2ا )64

همچنیو اک ابراهیم بو عباس صولی در مورد علم حضرت چنیو نقهل شهده اسهت
که هیفگاه ندیدم اک امام رضا

سؤالی بشود که حضرت واسصخ را ندانهد .مهأمون

بارها او را در مور موضوعات مصتلف میآکمود و امهام ههر بهار بها تمنهک بهه آیهات
مههرآن کههریم بهههرور کامههل بههه او واسهه مههیداد .هههیفکس را دانههاتر اک علههی بههو
موسیالرضا ندیهدم و ههیف دانشهمندی را ندیهدم جهز ایوکهه بهه آنچهه مهو میگهویم
شهادت دهد( .امیو  1376ج  :5ا )147
فضائل علمی اهلبیت

به گونهای است کهه دشهمنان ایشهان بها تمهام کینههها و

خصومتها کبهان اعتهراف بهه تمجیهد و تحنهیو میگشهودند .مهأمون در رهول مهدت
کمامداریخ بارها به فضائل امام رضا

اعتراف میکند .مهأمون در مهورد علهم امهام

رضا چنیو میگوید:
اخالق /سر و ششم، /مسیان 1398

«ما َأعل َم َأحد ًا َأف َْضل ملهو ههذَ ا الرجه لل عل َهی وج ل
هه ْاََ ْر ل
ض؛ مهو کنهی دانهاتر و برتهر
َ ْ
َ ْ
َ
َ ْ َ
َ
َّ
ایشان بر روی کمیو سهرار نهدارم( ».مجلنهی  1403ج 145 :49؛ مفیهد »ِّ«1413
ج  :2ا 259؛ شامی  :1420ا )679

خبا ت دشمنان اهلبیت

تا حدی بوده است که گرچه خود ماترف به فضهائل

خاندان رسالت و نبوتانهد؛ امها بهه دلیهل حفه منهافف شصصهی و مومایهت اجتمهاعی
خویخ مذبوحانه تتز میکردند که بهگونهای ایو فضائل را کتمهان کننهد و مصفهی
نگاه دارند و یا بهگونهای در راستای منافف شصصی خود اک آن بهره ببرنهد .کمهانی کهه
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ابو ابی ضحا

اک رفتار کردار و فضائل امام به مهأمون گهزارز میدههد وی بهه او

چنیو می گوید :اى ونر أبی ضحاك! ایو مرد بهتریو خلق روى کمیو و علمخ اک همهه
بیشتر و عبادتخ افزونتهر و درسهت و بجهاتر اسهت وهس آنچهه اک وى دیهدهاى را بهه
احدى باکگو مکو تا فضل و بزرگهواریخ بهر کنهی ظهاهر نگهردد( .صهدوق 1378
ج :2ا 183؛ مجلنی  1403ج  :49ا95؛ بحرانی اصفهانی  1413ج )172 :22
اک ایههو گذشههته امههام رضهها

بههه علههوم و کبانهههای مصتلههف آگههاه بودنههد و در

مناظرات با کبان خودشان و با استناد و استدالل به منابف علمهی خصهم دالیهل آنهها را
بارل و آنها را مغلوِّ دانخ بیکران خود مینمودند .چنانچه امام در جهواِّ حنهو
بو محمد فرمود:
«نوفلی میدانی مأمون چه ومت وشیمان میشود؟ گفتم آرى .فرمود :ومتی بشنود که
با اهل تورات توراتشان و با انجیلیان با انجیل خود آنها و با اهل کبور به وسیله کبور
و با ستاره ورستان با کبان عبرى و با کردشتیان بهه کبهان فارسهی و بها رومیهان بها کبهان
رومی و با مذهب شناسان مصتلف به کبهان خودشهان اسهتدالل نمهایم .ومتهی همهه را
مغلوِّ نمایم و استداللشان را بارل کنیم و حرف خود را وس بگیرنهد و سهصو مهرا
بپذیرند آنومت میفهمد که منندى که بر آن تکیه نموده استحقاق نهدارد در ایهو
ربرسی  1403ج :2ا )416

بنابرایو یکی دیگر اک مهمتریو الزامات اختمی-حرفه ای مبل اک منهاظره آگهاهی
و تصصص است .رهرفیو منهاظره بایهد در حهوکه و منهئله موردبحهث اک توانهایی الکم
علمی برخوردار باشند؛ چراکه ررح م البی که اننان اک آنهها آگهاهی الکم و کهافی
نههدارد و یهها اظهههار سههصنانی کههه بههه ظههاهر سه م دانههخ اننههان را فراتههر اک آنچههه کههه
هنههت نشههان مههیدهههد؛ مهمتههریو عامههل بههه جههود آمههدن شههایاات و شههبههها و
اختتفات جدید میباشد .همچنیو کمینههای خود خهودفریبی علمهی و فصرفروشهی و

اخالق مناظیه علمر ار سییۀ امال رضا (علیهالسالل)

مومف وشیمان میشود( ».صهدوق  :1398ا 419؛ مجلنهی  1403ج  :10ا 301

برتر بینی را نزد فرد فراهم میآورد و مناظره علمی را اک منیر صحیم و نیل به اههداف
مدنظر باک میدارد.
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 .4ارزشها و اصول اخالقی حین مناظره
.1-4صداقت و راستی:

صدامت و راستی را میتوان شالوده تمهام صهفات نیکهو و یکهی اک برتهریو صهفات و
نشههانههای مؤمنههان و ورهیزگههاران داننههت .خداونههد متاههال در مههرآن کههریم دربههاره
قین ا
الص ا
رات ت ملجرری
صدم قه م لله م لجن ح َ
اد ل
راستگویان چنیو میفرماید :هذا یل موم یلنم لفع ح
ام من ت ملحتا لها ماْللنمهار ...؛ ایو روکى است که راستیویشگان را راستیشان سود میبصشد.

براى آنان بارهایی است که اک کیر [درختان] نهرها جهارى اسهت( »...مائهده )119 :در
کتم اهلبیت

نیز به ایو فضیلت اختمی توجه ویژهای شده اسهت .در روایتهی اک

فضل بو شاذان نقل شده است که وی اک امهام رضها

میخواههد تها ویهام اسهتم را

بهصههورت مصتصههر و مههوجز بههرای او بنوینههد .حضههرت وههس اک شهههادت بههه یکتههایی
خداوند و رسالت و خاتمیت ویامبر و وصایت و والیت امیرالمؤمنیو علی و سهائر ائمهه
تا حضرت حجت

به بیان برخهی اک مهمتهریو اصهول اختمهی میورداکنهد

که عبارت اند اک :ورع عفت صدق و راستی صتح و خیرخواهی استقامت اجتهاد
و اداء امانت( .صدوق  :1378ا  )122در روایتی دیگر اک امام رضها

خ هاِّ بهه

حضرت عبدالاظیم چنیو آمده است که:
«ای عبدالاظیم به دوستان ما اک جانب ما ستم برسان و به آنان بگو که راههی بهرای
اخالق /سر و ششم، /مسیان 1398

نفوذ شی ان در خودشهان مهرار ندهنهد و آنهان را بهه راسهتگویی در سهصو و ادای
امانت امر کو .همچنیو به آنان امر کهو کهه سهکوت کننهد و در آنچهه بهرای آنهها
فایههدهای نههدارد جههدال و گفتگههو را تههر

کننههد( ».مفیههد «1413الههف» :ا 247؛

مجلنی  1403ج  :71ا 230؛ نوری  1408ج :2ا )102

بنابرایو راستگویی و صدامت اک مهمتریو اصول و ارکزهای اختمی است کهه
ررفیو گفهتوگو بایهد در تمهام مراحهل منهاظره مهدنظر داشهته باشهند چراکهه بهدون
رعایههت آن منههاظره علم هی اک منههیر حقیقههتجویی خههارج میشههود .درور نیرنههگ
فریب نفاق و دورویی مردمفریبی و بنیاری اک رذایل و آسهیبهای اختمهی دیگهر
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سبب اک بیو رفتو بنیان و اساس ارکزهای اختمی در مناظرات علمی است.

.2-4عدالت و انصاف:

امام رضا

همواره در مناظرات علمی خویخ به ایو نکته توجه داشهت کهه جانهب

عدل و انصاف رعایت شود و ایو نکته را به خصم خهود نیهز گوشهزد میکهرد .تأکیهد
امام بر ایو منئله حاکی اک ایو است که اصوالً بدون رعایت ایهو نکتهه رونهد منهاظره
اک هدف و مقصود که کشف حقایق و رفف ابهامات و جهالتهاست؛ دور میگهردد و
جز سردرگمی و جهالت بیشتر نتیجهای در بر نصواهد داشت .بههعنوان مثهال حضهرت
در یکی اک مناظرات خویخ با شصصی به نهام عمهران صهابی میفرمایهد« :بپهرس ولهی
حهق بپرهیهز» (صهدوق
انصاف را اک دست مده و اک سصو بارل و فاسد و منحهرف اک ه
 1378ج  :1ا  168همههههههو  :1398ا430؛ مجلنههههههی  1403ج  :49ا 176؛
خنروى  1379ج  :2ا  )303و یا در مناظره امام و جها لیق چنهیو آمهده اسهت کهه
ومتی او اک امام میخواهد تا دو شاهد عادل نصرانی بر نبوت ویامبر شهادت دهند امهام
رضا( )7خ اِّ به وی چنیو میفرماید که:
«اکنههههون انصههههاف را رعایههههت کههههردی ای نصههههرانی» (صههههدوق  1378ج:1
 :10ا .)302
امام رضا

در منهاظرات و گفتگوهها عهتوه بهر اینکهه خهود جانهب انصهاف و

عدالت را رعایت مینمود ررف مقابل را نیز به رعایت ایو فضیلت اختمی توصهیه و
تشویق میکرد .رعایت انصاف و عدالت در هنگام گفتگو و مناظره عهتوه بهر ایوکهه
به ارتقاء س م مناظره و جذابیت آن کمک میکند تنخها و دشهمنیها را میکدایهد
و مناظره را به گفتوگویی مربصخ و موفق تبدیل میساکد بهنحویکه اختتفهات و
کوفهمیها را اک بهیو بهرده و دوسهتی و محبهت و همبنهتگی را بهه ارمغهان مهیآورد.
ل
صهاف
چنانچه در روایتی اک امیر بیان امیرمؤمنان علی چنیو آمده اسهت کههْ « :اْلن ْ َ
ی َ ْرفَف ال لْص َت َف َو یوجلب لاالئْت ل َت َف؛ انصاف اخهتتف را کایهل میکنهد و باعهث الفهت و

همبنتگی میشود( ».تمیمی آمدى  :1366ا )88
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.3-4فروتنی:

فروتنی در برابر اننان در سائر روابه اجتمهاعی و اکجملهه روابه گفتهاری نشهان اک
خودساختگی و واکی درونی فرد اسهت .تواضهف در گفتگوههای علمهی سهبب ایجهاد
تاامل و جذِّ ررف مقابهل و درنهایهت تنهصیر ملهوِّ دیگهران میشهود .خهودبینی
خههودبزرگبینی خودسههتایی و خههودبرتربینی اک رذایههل نفنههانی هنههتند کههه اک خههوی
اسههتکباری و شههی انی نشههأت میگیرنههد( .احمههدی  :1388ا )83امههام رضهها
هد ِهال؛بهها فروتن هی و تواضههف امیههد
میفرمایههد« :بلالت َّ َواض ه لف فل هی اله ْ
هدنْیَا َأ ْرجههو الرف َْا ه َف علنْه َ
بلندمرتبگی و عزت نزد خداونهد متاهال دارم( ».صهدوق  1378ج  :2ا139؛ همهو
ج  :1ا 237؛ همو  :1400ا )69
اک ابراهیم بو عباس نقل شده است که هرگاه امام رضا

تنها بود و براى او غهذا

میآوردند آن حضرت غتمان و خادمان و حتی دربان و نگهبهان را بهر سهر سهفرهاز
مینشاند و با آنها غذا مهیخهورد .همچنهیو اک یاسهر خهادم امهام نقلشهده اسهت کهه
گفت :چون آن حضرت تنها میشد؛ همه خادمان خود اک بهزرگ و کوچهك را جمهف
میکرد و با آنان سصو میگفت و انس میگرفت .کلینهی در کهافی بهه سهند خهود اک
مردى بلصی روایت میکند که گفهت :بها امهام رضها

در سهفر بهه خراسهان همهراه
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بودم .وس روکى خواستار غذا شد و خادمهان سهیهچهرده خهود را نیهز بهر سهفره خهود
نشاند .یکی اک یارانخ به او عرض کرد :ایکاز غذاى اینان را جدا مهیکهردى .امهام
فرمود :وروردگار تبار وتاالی یکی است و مادر و ودر همه یکی؛ و وادازهها بنهته
به اعمال و کردارهاست( .عاملی  1376ج :5ا)149
تواضف و فروتنی چنانچه برای هر فرد یک ارکز اختمی بهحناِّ میآیهد بهرای
اهل علم و دانخ که بیشهتر در ماهرض خهودبینی و تکبهر بزرگبینهی و اسهتبداد رأی
هنتند اک اهمیت و ارکز بیشتری برخوردار است .اننان عالمی کهه متواضهف اسهت؛
مول حق را بهراحتی میوذیرد اگرچه آن سصو اک کبان شهصص ونهت و یها کهودکی
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صادر شده باشد .درحالیکه تکبر مانف اک فراگیری علم و بهره اک اههل علهم و مارفهت

شده و مبول مول حق میشود .امام صادق

فرمود« :رالبان علهم سهه دسهته هنهتند؛

آنها را بشناسید .دستهاى براى جدال و سصورانیهای جاهرلبانه علهم را فرامیگیرنهد
و ایوها دروامهف جهاهتنی هنهتند کهه لبهاس علمهاء را در برکهرده و بهصهورت آنهها
درآمده اند .گروهی علم را براى تکبر و سوارى گرفتو اک مردم میآموکند و جماعتی
هم براى فقه و درك منائل دنبال علم و کمال مهیرونهد .آنکنهی کهه بهراى جهدال و
مباحثه علم فراگرفته او مردى موذى و مضر است و جاهلی است به صهورت عهالم .او
در اجتماعات شرکت میکند و با م الب علمی و ادبهی مهردم را مشهغول مهینمایهد و
ت تقهوى
خود را حلیم و بردبار و خاشهف و فهروتو نشهان مهیدههد درصهورتیکه اصه ً
ندارد .خداوند ایو عهالم را رسهوا مهیکنهد و دمهاغخ را مهیکوبهد .کنهی کهه بهراى
تکبر علم فهرا میگیهرد و بها افهرادى نظیهر خهود بهه گفتگهو مشهغول مهیشهود بهراى
توانگران تواضف مهیکنهد و اک لهذتهها و حهتوت مجهالس آنهها برخهوردار اسهت؛
خداوند دیده بصیرت او را کور میکند و آ ار او را اک میان علماء میبهرد( ».ربرسهی
 :1374ا )131بنابرایو یک نکته کلیدی و اساسی در ارتباط و گفتگوههای موفهق و
روحیه حق وذیری و دانخافزایی میشود.
.4-4بردباری و سعهصدر:

در یکی اک مناظرات امهام رضها

کمهانی کهه سهلیمان مهروکی بهرای چنهدمیو بهار

ادعای غل خویخ را تکرار میکند؛ مأمون بهه او میگویهد :واى بهر تهو اى سهلیمان!
چقدر ایو حرف غل را تکرار میکنی؟! ایو سهصو را م هف کهو و بهه سهرار م لهب
دیگرى برو چون نمیتوانی جواِّ دیگرى بدهی اما امام بها کمهال احتهرام فرمودنهد:
رهایخ کو! صحبتخ را م ف نکو و باهد اک سهلیمان خواسهتند کهه کتمهخ را ادامهه
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بهخصوا گفتوگوهای علمی تواضهف و فروتنهی رهرفیو اسهت کهه سهبب کنهب

دهد( .صدوق  :1398ا450؛ همو  1378ج  :1ا  )188امام در حقیقت با صبر و
حوصله خویخ چنهدیو بهار بهه سهلیمان فرصهت میدهنهد تها سهصو بگویهد و دالیهل
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خویخ را به وجوه مصتلف بیان نمایهد تها اینکهه خهود بههجایی برسهد کهه حقیقهت را
بشناسد و در برابر آن تنلیم شود .بااینکه سلیمان در ایو مناظره چنهدیو مرتبهه م الهب
اشتباه خود را تکرار میکرد و به دفاات دچار تنامض در گفتار شده بود امام بها صهبر
و متانت با او سصو میگفت و به او ایو فرصت را میداد تها سهؤال خهویخ را دوبهاره
م رح کند تا ایوکه در نهایت بها واسه های محکهم و م اهی امهام نشهانههای عجهز و
شکنت بر صورت سلیمان ظاهر گردید و او در برابر امیهانوس علهم و شاینهتگی امهام
حیران شد و سکوت اختیار کرد .مأمون رو به او کهرد و بحهث امهام را سهتود گفهت:
اى سلیمان او داناتریو هاشمی است( .شریف مرشی  1382ا)200-192 :
 .5آداب علمی و هنجارهای رفتاری در مناظره
.1-5حسن استماع و دریافتن مقصود مخاطب:

در گفتوگوهههای علمهی کههه در حقیقههت هههدف بیههان درسههتیههها و نادرسههتیهههاى
یههك اندیشههه اسههت؛ ربیاتهه ًا نصنههتیو شههرط ایههو کههار آن اسههت کههه آن سههصو را
ل
گنهتاخی جاهتنهه و
بهدرستی فهمیده باشد .نقهد بهدون فههم و رد بهدون درك نشهانه
حقناشناسی نقاد است.
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هیفکس اختماً مجاک نینت ویخ اک فهم درست و دمیق یك مدعا و به صهرف داشهتو
تصورى مبهم و اجمالی اک یك نظریه به نقد آن بپرداکد .شاید بتهوان گفهت بنهیارى اک
اختتفات میان اندیشمندان مصتلف اک همیوجا ناشهی مهیشهود( .شهریفی  :1384ا
 ) 87البته در اینجا نکته مابل توجه دیگر نیز وجهود دارد .رهرفیو منهاظره کهه اندیشهه و
گفتار یکدیگر را نقد میکنند؛ نباید فوراً یکدیگر را به عدم فههم م الهب خهود مهتهم
کند؛ آفت بزرگی که متأسهفانه در عرصهه نقهد و نقهادى و منهاظرات علمهی بهه وفهور
مشاهده میشود( .همان ا)88 :
برای فهم سصو ررف مقابل ررفیو مناظره باید خوِّ به سصنان یکهدیگر گهوز
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فرا دهند و فکر و ذهو خود را به آنچه بیهان میشهود؛ ما هوف کننهد و مبهل اک وایهان

یافتو سصو و یا سؤال گوینهده کهتم او را م هف نکننهد .امهام رضها

در منهاظرات

خههویخ ایههو نکههات را رعایههت و در برخ هی اک مههوارد نیههز بهههررف مقابههل گوشههزد
میکردند .در مناظره ایشان با عمران صابی امام میفرماید :واسه سهؤالت را مهیدهم
ولی خوِّ دمت کو و گوز فرا بده و در آنچه ورسیدی خهوِّ تأمهل و تاقهل کهو
کیرا که ایو سؤال اک مشکلتریو منائلی است که بر مصلومیو وارد مهیشهود و کنهی
کههه عقههل او متفههاوت باشههد یانههی حههواس او جمههف نباشههد آن را نمیفهمههد و لههیکو
صاحبان عقل و تفکهر کهه انصهاف داشهته باشهند اک فههم آن عهاجز نینهتند( .صهدوق
 :1398ا 439؛ همهههو  :1378ا  )1378بنهههابرایو در مومهههف منهههاظره بههههویژه در
مناظرات علمی ررفیو باید ذهو و حواس خود را بر شنیدن سهصو یکهدیگر ما هوف
و متمرکز کنند و عتوه بر ایهو کهتم یکهدیگر را م هف نکننهد تها منهاظره بهه جهدال و
مناکعه کشیده نشود.
.2-5سخن گفتن به اندازه فهم مخاطب

راس
امام همواره بر سصو گفتو با مردم به انداکه فهم آنها تأکید میکند :ول یکلَّك ا الن ح ل
ون ؛ و با مهردم بهه آنچهه مهیشناسهند سهصو گویهد و اک
ف لع حما ینم اکر ل
ب لاما یل معراف ل
ون ول یلک ح

آنچه انکار مینمایند و نمیدانند باک اینتد».
در ایو حدیث امام

به ایو نکته اشاره میکند که هنگامیکه مردم در گفتگوههای

خههویخ اک منههائل ویچیههده و غامض هی مثههل توحیههد و صههفات الههی سههؤال میکننههد
واس گو باید بهانداکه فهم و در

آنها واس بگوید .اک ایو گذشته گاهی اک اومهات

در چنیو منائلی امام به واس های ساده و مناسب فهم و اجماع عموم اسهتناد مینمهود
چنانچه در سؤال اک توحید امام میفرمودند کهه آیهات سهوره توحیهد را در واسه بهه
مردم و در واس اک کیفیت صفات الهی آیه شهریفه للریمس کل امْمَّا ا
ره َل ر م ء بصوانیهد.
ل
(صدوق  :1398ا 95؛ الاروسی الحویزى  :1415ا )707
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اصوالً توجه به مصارب و فهم در مناظرات امام رضا

نقهخ ویهژهای داشهته اسهت.
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ایو در حالی است که امام در منهاظره خهویخ بها یکهی اک دانشهمندان کتمهی بهه نهام
سلیمان مروکی ویرامون اراده الههی و سهائر صهفات خداونهد بهه تفصهیل گفتگهو و بها
دالیل عقلی و نقلی خصم خود را ساکت مینمایند( .صهدوق  :1378ا 193-183؛
مکارم شیراکی  :1393ا  )78-74در مناظره باید شأن و جایگهاه علمهی مصارهب و
افراد دیگری که شاهد مناظره هنتند در نظر گرفته شود و اک همیو جههت اسهت کهه
در روایات فراوان باید با افراد گوناگون به انداکه فههم و ظرفیهت علمهی آنهها سهصو
گفت؛ چنانکه امام صادق

درایوباره میفرماید:

اشر ْاََنبلی ل
ل
ل
ل
ل لل
ل
ل
هاء
«ما کَل ََّم َرسول ِ هال ال ْاب َ َ
اد بلکنْه َعقْله مَ ْ َو مَا َل مَا َل َرسول ِ هال إن َّا َم َا َ ْ َ
هرگهز بها کنهه عقلهخ بها
َهد لر عقهول ل له ْم؛ ویهامبر اکهرم
أمل ْرنَا َأ ْن نک َل َم الن َّ َاس َعل َی م ْ
ختیق سصو نگفت .ویامبر فرمود :همانا ما گروه ویامبران مأمور هنتیم که با مردمهان
سصو نگوییم مگر به انداکه عقل ایشان» (کلینی  1407ج  :8ا)267

بنابرایو در مناظرات علمی تصصصی در حوکههای مصتلهف بههویژه مناظرهههایی
که اک رسانههای عمومی وصخ میشود همواره باید به ایو نکتهها و ظرافتهها توجهه
شود و منهاظره کننهدگان منهائلی را م هرح نکننهد کهه فههم آن بهرای عامهه سهصت و
ویچیده است و سبب القاء شبهه در سه م کهتن جاماهه و سهادهتریو منهائل اعتقهادی
اخالق /سر و ششم، /مسیان 1398

عامه مردم میشود.
.3-5دلیل و منطق داشتن دعاوی و مستند گویی:

امامه استدالل یانی ررح یهک ادعها و بیهان ادعاههای دیگهر بهرای مبهول و ا بهات آن؛
بنابرایو هر استداللی اک مجموعهای اک ادعاها تشکیل میشود که باید یکی اک آنها بهه
وسیله ادعاهای دیگر تائید شود( .رانلدماننون  :1391ا  )19عقل و من ق ریشهه در
نهاد و ف رت آدمی دارند و آنچه م ابق با آنهها باشهد؛ بههرور غریهزی موردوهذیرز
آدمی در مجامف علمهی و غیرعلمهی مهرار میگیهرد .اندیشهمندانی کهه اک نگرزههای
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غیردینی و البته اندکی انصاف برخوردارنهد نیهز هرگهز در برابهر گزارهههای عقلهی و

اندیشههایی که من بق با عقل و من هق هنهتند اینهتادگی نکهرده و آن را میوذیرنهد.
ویشوایان دینی نیز با توجه به همیو ویژگی و با ادله من قی و عقلی در میدان مناظره بها
افکار فاسد به مبارکه میورداختند و رهرف مقابهل خهویخ را بهه سهوی یهک بوبنهت
فکری سوق میدادند( .انصاری وور  :1394ا )111-110
امام رضا

نیز در مناظرات علمهی خهود بهه مراتهب اک اسهتدالالت عقلهی بهرای

ا بات مدعیات دینی بهره بردهاند .باکگشت بنیاری اک ایو استدالالت بهه اصهول اولیهه
عقلی همچون استحاله اجتمهاع نقیضهیو و غیهره میباشهد .بههعنوان نمونهه هنگامیکهه
سلیمان مروکی به ایشان عرض میکند کهه اراده خداونهد عهیو ذات خداونهد نینهت؛
ول هی اراده او چیههزی غیههر اک ذات خداونههد هههم نینههت امههام در واس ه بههه او چنههیو
میفرماید که :هنگامیکه میگویی اراده خداوند عیو ذات او نینهت باینهتی چیهزی
غیر اک او باشد و هنگامیکه میگویی اراده چیزی غیر اک ذات خداونهد نینهت نتیجهه
آن میشههود کههه اراده خداونههد عههیو ذات اوسههت( .صههدوق  :1398ا 453؛ همههو
 1378ج  :1ا )190
نقیضیو بر ررف گفهتوگوی خهویخ احتجهاج و اسهتدالل مهیآورد کهه عینیهت و
غیریت دو امر نقیض اند که رفف هر دو موضوع ممکو نینت؛ کیرا اگر موجودی عهیو
موجود دیگر نباشد ناچار باید غیر آن باشد و نیهز اگهر موجهودی غیهر موجهود دیگهر
نباشد به ناچار باید عیو آن موجود باشد .نمیتوانیم هر دو رهرف عینیهت و غیریهت را
باهم سلب کنیم؛ چراکه رفف نقیضیو محال اسهت( .عبهاس نهژاد  :1392ا  )32امهام
رضا

در برابر علمای سائر فرق همواره با صهبر و حوصهله بهه سهصنان و اشهکاالت

آنها گوز فرا میداد و وس اک آن با ذکر دلیل و سند متقو به آنهها واسه میگفهت
و مانف اک مکابره و لجاجت ورکی آنها میشد( .کارخانه  :1392ا )105
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در ایو استدالل امهام بها تکیهه بهر اصهل بهدیهی عقلهی یانهی محهال بهودن اجتمهاع

امام در مناظرات خود به گونهای من قی بحث را م رح میکرد تها تمهام راههها بهر
مصالف بنته شود و سرانجام با ارائه ادله محکم ررف مقابل خویخ را مهانف مینمهود.
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بهتریو نمونه اک استداللها و تحلیلهای عقلی امام را میتوان در مناظره امام با عمهران
صابی متکلم متالق به مذهب صائبان مشاهده کرد .در موضهای اک ایهو منهاظره کهه اک
حنو بو محمد نوفلی روایت شده چنیو آمهده کهه عمهران خ هاِّ بهه آن حضهرت
گفت« :آیها خداونهد کهه وجهود او ابهت بهود نهزد خهودز وجهودز مالهوم بهود» و
حضرت در جوابخ فرمود« :که علم ویدا کردن نهزد خلهق بهه جههت نفهی خهتف آن
است که جهل باشد .وس باید جهلی وجود داشته باشد تا با نفی آن علم حاصهل شهود
و ایو در حالی است که ننبت به خداوند جهلی تصور نمیشود که مصالف با علهم او
باشد و اک ایو روی حاجت داشته باشد که ایو جهل را با تشهصیص مالومهات خهویخ
نفههی کنههد و اک بههیو ببههرد( ».صههدوق  :1398ا 431؛ همههو  1378ج :1ا 170؛
سلمان نژاد و واکتچی  1392ج :2ا )411-410
همچنیو امام در مناظرات خویخ با توجه به مبانی مهورد مبهول خصهم و اسهتناد بهه
منابف دینی آنها به گفتوگو می ورداختند و اک ایو رریق ایشان را به مول حق و نهور
هدایت رهنمون میساختند .به عنهوان مثهال در منهاظره امهام بها جها لیق میفرمایهد :ای
جا لیق آیا تو یوحنای دیلمی را مبول داری؟ وی یوحنا را به عنوان محبوِّتریو فهرد
نزد حضرت عینی یاد میکند.
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وس اک آن امام با شاهد گرفتو ننه اس رومهی و رأس الجهالوت یههودی بها ذکهر
آیاتی اک انجیهل ویرامهون رسهالت حضهرت محمهد

اک جها لیق امهرار و اعتهراف

میگیرد و ادعای خویخ را ابت میکند تا ایوکه در وایان وی به علهم و دانهخ امهام
اعتراف مینماید( .ر  :صدوق  :1389ا 420؛ همو  :1378ا  )157بنهابرایو در
مناظرههای علمی که هدف کشف حقیقت است ررفیو باید برای تبییو نظهر خهود اک
دالیل و منتندات عقلی استفاده کنند و به منابف خصم خویخ نیز تنل علمهی کهافی
داشته باشند؛ تا بتوانند در صورت نیاک با استناد به مقبوالت ررف مقابل خود حقیقهت
را به درستی ا بات کنند و اک بحثهای بیهوده که جهزء اتهتف کمهان نتیجههای در بهر
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ندارد بر حذر باشند.

.4-5احترام و تکریم:

یکی دیگر اک ارکزهای رفتاری و ارکان مهم در ایجهاد منهاظره سهالم و نتیجههبصخ
احترام متقابل اسهت .احتهرام بهه مانهی ارکز و اعتبهار و حفه کرامهت اننانهاسهت
بهگونهای که اک سبک کردن و واییو آوردن منزلهت و شصصهیت آنهها ورهیهز شهود.
حرمتشکنی مصارب حتی در نحوه صداکدن و یا در گونه نگاه کردن حالهت روانهی
را برای مصارب ایجاد میکند که سبب میشود سصنان گوینده را نپذیرد و عهتوه بهر
آن خشههم و تنفههر را ننههبت بههه او برمیانگیههزد؛ بنههابرایو حف ه حرمههت و ادِّ حت هی
درجایی که ررف مقابل آن را رعایت نمیکند امری ضهروری مینمایهد( .ایروانهی
 :1393ا  )15انبیاء الهی و ائمه ارهار

در مناظرات خود جانب احترام و ادِّ را

نگه میداشتند و حتی در صورت بیادبی خصم با ساهصدر و رعایهت کامهل احتهرام
با آنها برخورد میکردند و همیو ادِّ و احترام و اختق بزرگمنشانه در بنهیاری اک
موارد سبب تأ یر در مصارب و وذیرز حق اک سوی آنان میشد.
در مناظره امام رضا

با سلیمان مروکی ومتیکه حضرت بها بیهان مهارف دالیهل

جمله مأمون خندیدند ولی امام اک مردم خواستند که ننبت به سلیمان رفهق و مهدارا و
متیمههت بههه خههرج دهنههد( .صههدوق  :1398ا 445؛ همههو  1378ج  :1ا 183؛
شریف مرشی ج  :1ا  )195عتوه بر ایو امام در مناظره فرصت را در اختیار رهرف
مقابل خویخ میگذاشت و با تکریم و احترام اجاکه میداد تا سؤاالت خود را بپرسهد
و حتی خود ایشان گاهی بر فهم م لب تأکید نموده و میفرمود« :باک سهؤالت را ادامهه
بده» (صدوق  :1398ا 451؛ همو  1378ج  :1ا )189
اگر هدف اک مناظرات علمهی در عرصهههای مصتلهف کشهف حقیقهت و روشهو
شدن ویچیدگیهای علمی باشهد دیگهر دلیهل بهرای بیاحترامهی و سهصنان ناشاینهت
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سلیمان را رد نمودند و تنهامضگویی وی آشهکار شهد همهه حاضهران در جلنهه و اک

وجههود نههدارد .در چنههیو منههاظرهای هیفگههاه الفههاک و کنایههات اهانههتآمیز ردوبههدل
نمیشود تا موجب برانگیصته شدن احناسات منفی و کینهتوکی گهردد بلکهه رهرفیو

31

همواره با تکریم و گرامیداشهت یکهدیگر بهدون در نظهر گهرفتو سهائر عنهاویو ماننهد
کیخ آیهیو مهذهب ملیهت مومیهت و جننهیت بهه آرامهی و بها لحنهی متهیو سهصو
میگویند و به سصنان یکدیگر گوز فرا میدهند.

اخالق /سر و ششم، /مسیان 1398
32

نتیجهگیری:
در فرهنگ استمی که ویامبر و اهلبیهت

مهمتهریو الگوهها و اسهوههای کنهدگی

ساادتبصخ در همه حوکههای الهی فردی و اجتماعی هنتند؛ میتهوان بها تحقیهق و
تفحص در سیره علمی و عملی آن حضرات به مدلهای بدیای برای سهبک کنهدگی
صحیم بشریت در عرصههای مصتلف دستیافت .مناظره علمی که در حقیقهت روز
ارتباری مؤ ری برای بیان دیهدگاههای علمهی روشهو شهدن حقیقهت تبیهیو نقهاط و
مواضف مشتر

علمی و واس به شهبهات بارهل اسهت تنهها درصهورتیکه بهر اسهاس

چنیو مدل الهی صورت بگیرد؛ میتواند راهکار و روز مناسبی بهرای نیهل بهه چنهیو
اههدافی باشههد و در غیهر ایههو صهورت نتیجهههای جهزء خصههومت و دشهمنی اهانههت و
تحقیر خودسهتایی و فصرفروشهی و بنهیاری اک رذایهل اختمهی دیگهر در برنصواههد
داشت .در مدلی که اک کاوز در مناظرات امام رضها

و سهیره علمهی و عملهی آن

حضرت به دسهت میآیهد؛ در یهک چههارچوِّ کلهی در حهوکه الزامهات اختمهی -
حرفهای مبل اک مناظره مهمتریو ارکزهای اختمی حاکم بر مناظره؛ اک یکسو نیهت
و انگیزه درست و اک سوی دیگهر علهم دانهخ و تصصهص اسهت .در حهوکه الزامهات
فروتنی و شرح صدر و بردباری اک محوریتریو ارکزها و اصول اختمی هنهتند کهه
باید بر فضای مناظره و بر همه شئون آن حاکم باشند.
با رعایت ایو الزامات در مناظره ررفیو اک لغهزز و گرفتهار شهدن در دام بنهیاری اک
رذایهل اختمهی اکجملههه تکبههر تاصهب غههرور خودسههتایی فصرفروشهی و مباهههات
مصون میمانند .در باد سوم کهه آداِّ علمهی و هنجارههای رفتهاری حهیو منهاظره را
تشکیل میدهد؛ الزامات اختمی -حرفههای ماننهد حنهو اسهتماع و دریهافتو مقصهود
مصارب احترام و تکریم سصو گفتو بهانداکه فههم مصارهب دلیهل و من هق داشهتو
دعاوی سبب میشود مناظره اک منیر صهحیم خهود خهارج نشهده و بهه محفلهی بهرای
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اختمهی  -حرفهههای حههیو منههاظره صههدامت و راسههتی عههدالت و انصههاف تواضههف و

مجادله مغال ه گری و کوروی کیادهگویی کینهتوکی و اتتف ومت تبهدیل نشهود
و همچنیو سبب القاء برخی اک شبهات در س م کتن جاماه و عموم مردم نگردد.
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کتابنامه
مرآن کریم

 .1ابوبابویه محمد بهو علهی ( )1378عیهون أخبهار الرضها

چهاپ اول تههران:

نشر جهان.
 ) 1398( ___________________ .2التوحیههههههد چههههههاپ اول مههههههم:
جاماه مدرسیو.
( ____________________ .3بیتههها) علهههل الشهههرائف چهههاپ اول مهههم:
انتشارات داورى.
 )1400( ____________________ .4أمالی الصدوق چاپ ونجم بیروت:
انتشارات اعلمی.

 )1372( ____________________ .5عیههون أخبههار الرضهها

متههرجم

حمیدرضا منتفید -علیاکبر غفارى چاپ هاول تهران :نشر صدوق.
 .6ابو منظور محمد بو مکرم (  )1414لنان الارِّ چاپ سوم بیروت :دار صادر.
 .7احمدی حبیب ِهال ( )1388امام رضا الگوی کندگی چاپ اول مم :فاریما.
 .8انصاری وور صادق ( )1394مناظره در مرآن تهران :رشحات الماارف.
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 .9امیو محنو ( )1376سیره ماصومان چاپ دوم تهران :سروز.

 .10ایروانی جواد ( )1393فرهنگ رواب اجتماعی در آموکههای استمی مههارت
گفتگو چاپ دواکدهم مشهد :دانشگاه علوم استمی رضوی.
عبدال ( )1413عوالم الالوم و الماهارف واَحهوال محقهق و
 .11بحرانی اصفهانی
ِه
مصههحم :موحههد اب حههی اصههفهانی محمههد بههامر چههاپ اول مههم :مؤسنههف اْلمههام
المهدى(.)
 .12واینده ابوالقاسم ( )1382نهو الفصاحف چاپ چهارم تهران :دنیاى دانخ.
 .13تمیمی آمدى عبدالواحد ( )1366تصهنیف غهررالحکم و درر الکلهم محقهق
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مصحم :درایتی مص فی مم :دفتر تبلیغات حوکه علمیه مم.

 .14جمای اک نوینندگان ( )1388اختق کاربردی چاپ دوم مم :وژوهشگاه علهوم
و فرهنگ استمی.
 .15حر عاملی محمهد بهو حنهو ( )1409وسهائل الشهیاف چهاپ اول مهم :مؤسنهف
آل البیت

.

 .16خنروى موسی ( )1379احتجاجات چاپ اول تهران :انتشارات استمیه.
 .17دهصدا علیاکبر ( )1377لغتنامه دهصدا کیر نظر دکتهر محمهد ماهیو و دکتهر
سید جافر شهیدی چاپ دوم تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
 .18دیلمی حنو بو محمد ( )1412إرشاد القلوِّ إلهی الصهواِّ چهاپ اول مهم:
نشر الشریف الرضی.
 .19رانلدماننون دیوید ا .کانوی ( )1391مبهانی اسهتدالل ترجمهه مهانونی تهورج
چاپ اول تهران :مقنوس.
 .20رکمجو حنی ( )1370انواع ادبی و آ ار آن در کبان فارسی چاپ اول مشههد:
انتشارات آستان مدس رضوی.

 .21رضاکاده کهنگی فریبا؛ فارسی نژاد علیرضا (« )1394اصهول علمهی و اختمهی
 .22سلمان نژاد مرتضی واکتچی احمد ( )1392ابااد شصصیت و کندگی حضهرت
چاپ اول تهران :دانشگاه امام صادق .
امام رضا
 .23شامی یوسف بو حاتم ( )1420الدر النظهیم فهی منامهب اَئمهف اللههامیم چهاپ
اول مم :جاماه مدرسیو.
 .24شریفی احمد حنیو ( )1384آییو کندگی چاپ اول مم :دانشگاه ماارف.
 .25شریفی عنایت ِهال؛ دنیادیده حنیو ()1392؛ «شهیوه هها و ویژگهی ههای منهاظره

امام رضا

» مجموعهه مقهاالت دانشهگاه عتمهه رباربهایی کمنهتان شهماره 290

ا.122 -109

 .26شریف مرشی بامر ( )1382وژوهشی دمیق در کندگانی امهام رضها
صالحی سید محمد چاپ هاول تهران :استمیف.
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مناظره های رضوی» مجله فرهنگ رضوی سال سوم شماره  19ا .58-37

ترجمهه
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 .27رباربایی سید محمدحنیو( )1417المیزان فی تفنیر القرآن چاپ وهنجم مهم:
دفتر انتشارات استمی جاماهى مدرسیو حوکه علمیه مم.
 .28ربرسههی فضههل بههو حنههو ( )1417إعههتم الههورى بههأعتم الهههدى چههاپ اول
مم :آل البیت.
 .29ربرسی احمد بو علی ( )1403اْلحتجاج علی أهل اللجهاج محقهق و مصهحم:
خرسان محمدبامر چاپ اول مشهد :نشر مرتضی.
 .30ربرسی علی بو حنهو ( )1374مشهکاة اَنهوار ترجمهه ع هاردى چهاپ اول
تهران ع ارد.
 .31روسی محمد بو الحنو ( )1414اَمالی مصحم :مؤسنهف الباثهف چهاپ اول
مم :دار الثقافف.
 .32عاملی سید محنو امیو ( )1376سیره ماصومان ترجمه حجتی کرمانی علهی
چاپ دوم تهران :سروز.
 .33عباس نژاد محنو ( )1393امام رضا و مناسبات دیو و عقل چاپ اول مشههد:
نشر بنیاد وژوهخهای مرآن حوکه و دانشگاه.
 .34الاروسی الحویزى عبد علهی بهو جماهف ( )1415تفنهیر نهور الثقلهیو مصهحم:
اخالق /سر و ششم، /مسیان 1398

رسولی محتتی سید هاشم چاپ چهارم مم.
 .35عمید حنو ( )1379فرهنگ عمید چاپ  21تهران :امیرکبیر.

 .36غفاری محمد هادی؛ باغبانزاده محمد رضا (  « )1396شاخصهای اختمهی در
مناظرات رضوی» مجله وژوهخ نامه اختق شماره  35ا .122 – 103
 .37فرانکنا ویلیام کی ( )1376فلنفه اختق ترجمه هادی صادمی چاپ اول مهم:
موسنه فرهنگی ره.

 .38کارخانهههه علهههی ( )1392سهههیره سیاسهههی امهههام رضههها
36

والیتعهدی مم :بوستان کتاِّ.

و تحلیهههل منهههئله

 .33کلینههههی محمههههدبویاقوِّ ( )1407الکههههافی چههههاپ چهههههارم تهههههران:
دار الکتب اْلستمیف.
 .40مجلنی محمهدبامر بهو محمهدتقی ( )1403بحهار اَنهوار چهاپ دوم بیهروت:
دار إحیاء التراث الاربی.
 .41محمهودی مرضهیه؛ خهاکپور حنههیو؛ گلهی مهرنهاک؛ نهوری ابههراهیم ( )1394؛
«اخههتق منههاظراتی و منههاظرات اختمهی در سههیره رضههوی و شههیوه بکههارگیری آن در
کرسی های آکاداندیشی» مجله اختق کینتی شماره  15ا .194 – 163
 .42محمدی ریشهری محمد ( )1372بحهث آکاد در اسهتم چهاپ دوم مهم :دفتهر
تبلیغات حوکه علمیه.
 )1386( _______________ .43دانخنامهه عقایهد اسهتمی چهاپ دوم مهم:
موسنه علمی فرهنگی دار الحدیث.
 .44مجیدی حنو ()1392؛ «تحلیهل گفتمهان منهاظره ههای امهام رضها

» مجلهه

فرهنگ رضوی سال اول شماره  2ا .40 – 9
تهران :امیرکبیر.
 .44مصههباح یههزدی محمههدتقی ( )1387نقههد و بررسهی مکاتههب اختمههی تحقیههق و
نگارز احمد حنیو شریفی چاپ دوم مم :انتشارات موسنه امام خمینی .
 )1386( ______________ .47فلنههفه اخههتق چههاپ سههوم تهههران :شههرکت
چاپ و نشر بیوالملل.
 .48مفیههههد محمههههد بههههو محمههههد ( )1413اْلختصههههاا محقههههق و مصههههحم:
غفههارى علیاکبههر و محرمههی کرنههدى محمههود چههاپ اول مههم :المههوتمر الاههالمی
اللفیف الشی المفید.

اخالق مناظیه علمر ار سییۀ امال رضا (علیهالسالل)

 .45مصههههاحب غتمحنههههیو ( )1380دائههههرة الماههههارف فارسههههی چههههاپ دوم

ال علی الاباد
 »ِّ« )1413( ______________ .49اْلرشاد فی مارفف حجو ِ ه
چاپ اول مم :نشر کنگره شی مفید.
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