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چکیده

ً
مناظره یکی از راههای کشف حقیقت برای طالبان آن است .در طـول تـاریخ ،خصوصـا
در عصر امامان معصوم

خـود ائمـه یـا اصحابشـان بـرای دفـاع از حقانیـت تشـیع و

اسالم مناظراتی داشتهاند .یکی از این مناظرات مناظرۀ امام رضا
اثبات حقانیت اسالم و نبوت رسول اعظم
تحقیق و بررسی مناظرۀ امام رضا

با اصحاب ادیان برای

است .این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی به

منطق حاکم بر مناظرۀ امام رضا(ع) با اصحاب ادیان

محمد رنجبر حسینی (استادیار گروه کالم دانشگاه قرآن و حدیث)

با اصحاب ادیان میپـردازد کـه در منـابع حـدیثی

آمده است .تا منطق حاکم بر مناظرۀ ایشان از نظر سـاختار ،محتـوا و اصـول اخالقـی را
کشف و استخراج کند .امام رضا

در مناظرۀ خود بـا اصـحاب ادیـان بـا بـهکارگرفتن

اصــول فنــی منــاظره ،بــراهین عقلــی ،بهرهگیــری از باورهــای دشــمن و رعایــت اصــول
اخالقی ،پیروز این مناظره شد.
کلیدواژهها :مناظره ،روششناسی ،امام رضا

 ،اصحاب ادیان.

مقدمه

روششناسی از ضـرورتهای نـوین دینپژوهـی اسـت کـه در بسـتر تحـوالت سـدۀ اخیـر اهمیـت
ویژهای یافته است .مطالعات دینی در جامعۀ ما از آغاز سدۀ اخیر ،تحوالت پرفراز و نشیبی داشته؛
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این تحوالت از سویی برخاسته از توسعۀ سیاسی است و از سوی دیگر متأثر از تحوالت جهانی پس
از قرن هیجـدهم .انقـالب صـنعتی و پیشـرفتهای روزافـزون فنـاوری اطالعـات ،بـهویژه پدیـدۀ
ً
جهانیشدن ،نهتنها محققان اسالمشناس را با مسائلی کـامال نـوینی درگیـر کـرده ،بلکـه ذهـن و
زبان مخاطبان وحی را نیز دگرگون ساخته است (فرامرز قراملکی.)09 :0391 ،
البته توجه به روش و روششناسی به معنای عام در حوزۀ اسالم ،مناظره همزمان بـا نـزول
شکل میگیرد و در ادامه با سیرۀ اهلبیت

آیات قرآن ،در کالم خداوند و سخنان پیامبر

،

ْ
َ
َ
َ ْ ْ
اعم از گفتار و رفتار تداوم مییابد .آیـاتی هموـون ْادعُُ ِإلى ُ َس ِىِل ُُ َر ِّبى ُُ ِبال ِحك َمى ُُِ َوال َم ْو ِعظى ُُِ
ِ
َ
َّ
ْ
ْ َ
يُأ ْح َسنُ (نحل )02۵ :و بیـان روش مخالفـان انبیـا در طـول دعـوت
ال َح َسن ُُِ َو َج ِادله ْ ُمُ ِبال ِتيُ ِه َ ُ

پیامبران و روش مواجهۀ انبیا و اولیا با مخالفان ،نمونههایی روشن از توجه به روش صـحی تبلیـ

نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیست و دو ـ پاییز و زمستان 931۵

دین و نقد روش مخالفان دین اسـت .در سـیرۀ اهلبیـت نیـز موضـوع در دو بخـش قابـل بررسـی
است :یکی اصول و مبانی عملی روش تبلی دین و دیگری روش علمی ائمه در بیان معـارف دیـن
و دینپژوهی از منظر ایشان.
بنا بر این به نظر میرسد مطمئنترین راه برای رسیدن بـه روش دینپژوهـی ،اسـتخراج آن از
سیره و کالم معصومین

است؛ چنانکه این بزرگواران خود نیز به این امر فرمان دادهاند:

َ
ّ
ِانماُعللناُانُنلق ُاللكمُاالصولُوُعللكمُانُتفرعواُ(مجلسیُ .)2۴۵/2 :031۶،

از میان ائمۀ بزرگوار شیعه ،امام رضا

که عالم آل محمد خوانده شدهاند از مـوقعیتی ویـژه

برخوردارند؛ موقعیتی که ،در حقیقت ،چهرهای بینالمللی و تقریبی از ائمه

به تصـویر کشـیده

است؛ گرچه شخصیت برجستۀ ایشان نیز آنچنانکه شایسـته و بایسـته اسـت بـه جهـان و حتـی
دنیای اسالم معرفی نشده است .بررسی مناظرات امام رضا

که نسبت به سایر امامـان بزرگـوار

 ،امکانــات و فرصــتهای مناســبتری در منــاظره و گفــتوگو بــا اصــحاب ادیــان و مــذاهب
داشتهاند ،عالوه بر آشکار کردن وجهۀ علمـی و اتقـان کـالم امـام و شناسـاندن ایشـان بـهعنوان
دانشمندی تقریبی و بینالمللی ،گامی مؤثر است در دستیابی به روش صحی تبیین و اثبات دین،
بهویژه در بخش اصول عقاید و علم کالم.
البته این نکته شایان توجه است که خود امـام
منابع دین محسوب میشود ،اما از آنجا که امـام
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در اعتقـاد شـیعه ،یکـی از سرچشـمهها و
در منـاظرات ،در کسـوت یـک مـتکلم ،بـه

تبیین دین و دفاع از آن پرداختهاند ،میتوان مناظرات امام را از همین منظر بررسی کرد .از این رو

منــاظرات ،یکــی از منــابع ارزشــمند اســت کــه میتــوان از آن عــالوه بــر معــارف غنــی شــیعی،
روششناسی دفاع از دین را ،استنباط نمود که بخشـی مهـم از روششناسـی علـم کـالم را در بـر
میگیرد.
عالوه بـر آن ،گفـتوگو و منـاظره ،در حـال حاضـر از سـویی بـهعنوان کارآمـدترین روش در
استراتژی تقریب مذاهب مطرح است تا فرهنگ مشاجره و اختالف را به مصالحه و تفـاهم تبـدیل
کند؛ و از سوی دیگر موقعیتهای جدید ناشی از جهانیشدن ارتباطات ،مـا را نـاگزیر از برخـورد و
گفتوگو با ادیان و مکاتب فکری دیگر مینماید .مواجهۀ سودمند و نتیجهبخش با این ضـرورتها
مستلزم بهکارگیری ابزار گفتوگو و مناظره در قالبی روشمند برای دستیابی به هدف نهایی تعارف
و تفاهم است .بررسی ساختار و روشهای مناظرات ائمه

میتواند با ارائۀ روشهـای صـحی

دهد.
بر این اساس بررسـی روششـناختی منـاظرات امـام رضـا

بـا اصـحاب ادیـان ،بـهعنوان

بخشی از گنجینۀ معرفتی ما ،میتواند راه گشای بسیاری از مسائل حاصـل از گسـترش ارتباطـات
جهانی باشد و بستری گسـترده بـرای رویـارویی اندیشـهها ،ادیـان و مـذاهب فـراهم کنـد؛ چراکـه
دشواری فراروی امت اسالمی ،نه اصل اختالفات و تعدد مذاهب یا فرقهها ،بلکـه نحـوۀ مواجهـۀ
اصحاب مذاهب با رقیبان خود و شیوۀ حل و فصل مناقشات علمی و عقیدتی است.
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مناظره و گفتوگو در عرصۀ گفتمان میان ادیـان و مـذاهب ،الگـویی مناسـب پـیش روی مـا قـرار

 .1تعریف اصطالحات
 9ـ  .9روششناسی

روششناسی در محدودترین معنا ،بررسی یا توصیف روشها یا روالهایی است که در فعـالیتی بـه
کار گرفته میشود (استالیبراس 339 :03۶9،ـ  .)3۴1بر اساس این تعریف ،روششناسی عبارت
است از شناخت روشهایی که در هر فعالیتی ـ اعم از فعالیت علمی و نظری و یا فعالیتی عملی و
غیر مرتبط به دانش نظری ـ کـاربرد دارد .بنـا بـر ایـن علـم روششناسـی علـم بررسـی و شـناخت
ً
روشهاست .اما اصطالح روششناسی به معنای خاص ،اساسا به شـناخت و کشـف روش علـوم
ً
اشاره دارد .یعنی صرفا علم بررسی و شناخت روش فعالیت علمی و روش تحصیل علم اسـت .لـذا
روششناسی در این معنا به شناخت چگونگی تولید نظریه و مسیر تحصیل علـم و شـاخههای آن
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میپردازد .بنا بر این روششناسی ،علم به علم اسـت از یـک حیـث خـاص؛ یعنـی علـم بـه مسـیر
تحصیل علم است( پارسانیا.)۴1 :03۵۵ ،
 9ـ  .2مناظره

ََ
مناظره مصدر باب مفاعلـه و مشـتق از ریشـه« نظ َـر» و بـه معنـای نگـاه کـردن همـراه بـا تأمـل و

اندیشیدن در چیزی است .در کتابهای لغت مناظره اغلب به معنای مجادله و مباحثه آمده است
(راغب اصفهانی0392،ق .)۵0۴/0 :در ادب فارسی نیز این واژه به معنـی جـدال کـردن ،بـا هـم
بحث کردن ،با هم سؤال و جواب کردن ،با هم نظر کردن؛ یعنی فکر کردن در حقیقت و ماهیـت
چیزی ،مجادله و نزاع با همدیگر و نیز بحث با یکدیگر در حقیقت و ماهیت چیـزی بـه کـار رفتـه
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیست و دو ـ پاییز و زمستان 931۵

است (دهخدا.)20۵/0۴ :0311 ،
مناظره در اصطالح اهل فن ،عبارت است از توجه دو طرف گفتگو در اثبات نظر خود دربـارۀ
حکمی از احکام و نسبتی از نسبتها برای بیان و روشن کردن حق و صواب ( سـجادی:03۶۶ ،
 .)3۶۴ابنسینا دربارۀ مناظره میگوید:
مناظره از ریشۀ نظر و اعتبار گرفتهشـده و غـرا از آن بحـث دربـارۀ دو دیـدگاه متقابـل
است .هر یک از مناظره کنندگان ،تأیید یکـی از دیـدگاهها را بـرای ایجـاد علـم در طـرف
دیگر بر عهده دارد و از این رو مناظره به بحث آموزش مربوط میگردد؛ چراکـه هـدف از
مناظره حصول علم است (ابنسینا.)00 :1121 ،

مناظره یا احتجاج که نوعی استدالل در بحـث و گفـتوگوی طرفینـی اسـت ،بـر سـه قسـم
است :مناظرۀ برهانی ،جدلی و مغالطی (ر.ک ،غرویان ۴9 :03۵1،ـ )۵۴
بر اساس آنوـه گفتـه شـد منظـور از منـاظرات امـام رضـا
گفتوگوها و مباحثات امام

در ایـن پـژوهش آن دسـته از

است که در آنها طرفین مناظره در پی تصدیق و اثبات نظر خـود

هستند .از این رو شعر و خطابههای امام و پرسش و پاسخهایی که میان ایشان و شاگردانشـان رد
و بدل شده است از دایرۀ بحث خارج میشوند.
 9ـ  .3اصحاب ادیان

منظور از اصحاب ادیان عالمان و بزرگـان ادیـان الهـی اسـت کـه بـهعنوان نماینـدۀ ادیـانی چـون
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یهودیت مسیحیت و زردشتی به بیان عقاید خود میپرداختند .از آنجا که اسالم امر بـه معـروف و

نهی از منکر را بهعنوان بهترین شیوۀ رویارویی بـا مخالفـان و منحرفـان معرفـی کـرده اسـت؛ و از
آنجا که واالترین امر به معروف ،ارشاد مـردم بـه دیـن حـق و مهمتـرین نهـی از منکـر بازداشـتن
گمراهان از باورهای فاسدشان است ،ائمه

و در رأس آنان امام رضا

به ارائۀ حقیقت دین و هدایت گمراهان قرار دادند .امام رضا

 ،بیشتر همت خود را

در مناظرات بـا «رأس الجـالوت»

(بزرگ یهودیان) و «جاثلیق» (بزرگ مسیحیان) به گفتگو میپردازند و دربـارۀ مسـائل مختلفـی از
جمله حقانیت دین اسالم بحـث مینماینـد .عـالوه بـر ایـن دو نفـر ،از دیگـر اصـحاب ادیـان کـه
امام
محمد

با آنان مناظره کردند ،بزرگ زردشتیان اسـت کـه امـام در بـاب مسـألۀ پیـامبری ح ـرت
با وی گفتگو میکنند.
با اصحاب ادیان

دستیابی به هر یک از ایـن مراتـب بـا ابـزار و روش ویـژهای ممکـن میگـردد .منطـق سـاختاری
مناظرات امام رضـا

دارای طیـف وسـیعی اسـت؛ امـا از آنجـا کـه هـدف ایـن نوشـتار بررسـی

مناظراتی است که با اصحاب ادیان صورت گرفته است ،منطق ساختاری حـاکم بـر ایـن دسـته از
مناظرات ،در قالب نکات زیر بیان میگردد:
 2ـ  .9پاسخ به شبهه با روش پاسخ نقضی
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 .۶منطق حاکم بر ساختار مناظرۀ امام رضا
ً
آنوه در سیره و روش امام کامال مشهود است ،پرهیز امام از حصرگرایی در روش ،و تکیه بـر یـک
روش و ابزار خاص در تفهیم و ّ
تفهم است .امـام مراتـب مختلفـی بـرای معرفـت قائلانـد کـه

یکی از روشهای پاسخ به شبهات اعتقادی ،استفاده از پاسخ نق ی است .پاسخ نق ی آن اسـت
که مبتنی بر استدالل شبهه کننده ،مثال نقض ارائه شود که بتواند سـاختمان اسـتدالل او را فـرو
بریزد .مثال نقض باید از امور یقینی شبهه کننده باشد تـا بتوانـد او را بـر سـر دو راهـی قـرار دهـد.
چون شبههگر نمیتواند در برابر امور یقینی شبهه کند ،یـا از اعتقـادات قبلـی خـود دسـت بکشـد،
ناچار است از استدالل خود صرف نظر کنـد .نکتـۀ مهـم اینکـه در مسـیر پاسـخ بـه شـبهه ،ارائـۀ
پاسخهای نق ی باید مقدم بر پاسخهای حلی باشد .دلیلش این است که با پاسخ نق ی استدالل
شبههگر در هم میشکند و به دنبال آن ،زمینه مناسب برای ارائۀ جوابهای حلی آماده میشـود.
اهلبیت
کردهاند.

در موارد متعددی از ایـن روش در مواجهـه بـا مخالفـان و شـبهه کننـدگان اسـتفاده
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نمونهای از استفاده از روش نق ی در مناظرات امام
است که برای ح رت عیسی
امام

در گفتگوی آن ح رت بـا جـاثلیق

مقام الوهیت قائل بودند .به وی میفرمایند:

 :نصرانی! به خدا قسم ما ایمان به عیسایی داریم که ایمان بـه محمـد

دارد و هـی

ایرادی به عیسای شما نداریم جز ضعف و ناتوانی و کمی روزه و نمازش.
جاثلیق :علم خود را تباه کردی و امر خود را ت عیف نمودی .من گمان میکردم تو داناترین فـرد
مسلمان هستی.
امام

 :منظورت چیست؟

جاثلیق:از طرف شما که میگویی عیسی کم روزه میگرفت و نماز کم میخواند با اینکـه عیسـی
نه یک روز افطار کرد و نه شبی را خوابید و در تمام سال روزه داشت.
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امام

:برای چه کسی روزه میگرفت و نماز میخواند؟
جاثلیق زبانش بند آمد و نتوانست جوابی بدهد (مجلسی.)29۵/2 :031۶،

 2ـ  .2پاسخ به شبهه با روش اقرار گرفتن

پاسخ دهنده به شبهه باید در مقام پاسخگویی ،همۀ جوانب را در نظـر بگیـرد و نسـبت بـه شـرایط،
روش مناسب را انتخاب کند .گاهی شبهه کننده کسی است که احتمال گریـز و طفـره رفـتن او از
مطالب حق ،وجود دارد ،یا از کسانی است که میتوانند با مهارت ،عقاید باطل خود را توجیه کنند.
در چنین مواقعی یکی از روشهای مناسب برای دفع شبهه ،اقرار گـرفتن از طـرف مقابـل اسـت؛
این اقرار گرفتن در ابتدا باید از مبانی مورد قبول شبهه کننده باشـد .فایـدۀ ایـن کـار آن اسـت کـه
باعث میشود بحث از اصول و پایههای مشترک و مورد اعتراف طرف مقابل شروع شود .در ادامـه
میتوان با استداللهای مناسب ،با اقرارهای شبهه کننده ،او را در مقابل اعترافهـای خـود قـرار
داد و به بنبست کشاند.
نمونۀ این روش ،مناظرۀ امام رضا

با جاثلیق است .در این مناظره ح ـرت بـهطور مکـرر

پیش از هرگونه استدالل از جاثلیق اقـرار میگرفـت .بـرای نمونـه میتـوان بـه بحثـی کـه در بـاب
حقانیت دین اسالم مطرح شد اشاره کرد .آنجا امـام

سـفر سـوم از انجیـل را قرائـت کردنـد تـا

رسیدند بهجایی که از پیامبر اسالم ذکر شده بود .سپس فرمودند:

ّ
تو را به حق مسی و مادرش قسم میدهم ،آیا دانستی که من عالم به انجیل هستم؟
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گفت :بله (ابن بابویه ،بیتا.)102/1 :

سپس مطلب مربـوط بـه ّ
محمـد و اهلبیـت و ّامـتش را تـالوت فرمـود و گفـت« :حـال چـه
میگویی؟ این عین گفتار ح رت مسی
عیسی

است؛ اگر مطالب انجیـل را تکـذیب کنـی ،موسـی و

را تکذیب کردهای و اگر این مطلب را منکر شوی ،قتلت واجب اسـت ،زیـرا بـه خـدا و

پیامبر و کتابت کافر شدهای».
جاثلیق گفت« :مطلبی را که از انجیل برایم روشن شـود انکـار نمـیکنم ،بلکـه بـدان اذعـان
دارم».
ح رت فرمودند« :شاهد بر اقرار او باشید» (همان).
نمونۀ دیگر در مناظره با «رأس الجالوت» بـزرگ یهودیـان اسـت .امـام رضـا
نبوت ح ـرت موسـی

از او دربـارۀ

میپرسـند .رأس الجـالوت در پاسـخ بـه معجـزات آن ح ـرت اسـتناد

آنها نبود.
امام

 :صحی است که دلیل موسی بر نبوتش این است که چیزهایی آورد که کسی ماننـد آن
را نیاورده؟ مگر هرکسی ادعای نبوت کرد و چیزی آورد کـه کسـی نتوانسـت ماننـد آن را
بیاورد ،الزم نیست او را تصدیق کنیم؟

رأس جــالوت :نــه ،زیــرا موســی در مقــام نــزد پروردگــار و نزدیکــی بــه خــدا نظیــر نداشــت و مــا
نمیتوانیم اقرار به ادعای نبوت کسی بکنیم مگر اینکه بـرای مـا شـبیه ح ـرت موسـی
باشد.
امام

منطق حاکم بر مناظرۀ امام رضا(ع) با اصحاب ادیان

میکند و بیان میدارند که ح رت موسی

کارهایی انجام دادند که هـی کس قـادر بـه انجـام

 :پس چگونه اقرار به انبیای پیش از موسـی داریـد بـا اینکـه دریـا نشـکافتند و از سـنگ

دوازده چشمه خارج نکردند و ید بی اء نداشتند و عصا را اژدها ننمودند؟
ً
رأس جالوت :قبال گفتم وقتی برای اثبات نبوت خود معجزاتـی بیاورنـد کـه مـردم نتواننـد ماننـد آن را
بیاورند ،اگر چه مثل معجزات موسی نباشد ،واجب است آنها را تصدیق کنیم.

ح رت رضا

در ادامه به معجزات ح رت عیسی

اشاره میکنند و اینکـه ایشـان نیـز

معجزاتی انجام دادهاند که دیگران قادر به انجام آن نبودهاند.
رأس جالوت :میگویند چنین کرده ما ندیدهایم!
امام

:مگر آنوه ح رت موسی آورده مشاهده کردهای؟ مگـر نـه ایـن اسـت کـه از اصـحاب
مورد اعتماد ح رت موسی اخبار متواتری رسیده که این کارها را کرده؟ همینطور اخبار
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متواتر رسیده به آنوه عیسی بن مریم انجام داده ،چه شده که موسی را تصدیق کردهایـد
اما به عیسی ایمان ندارید؟

رأس الجالوت نتوانست در برابر منطق صحی و استوار امام پاسخی بیان کند لذا بـه درسـتی
سخن امام اقرار میکند (همان).
 2ـ  .3پاسخ به شبهه با نشان دادن تضاد در عقاید شبهه کننده

ناسازگاری و دوگانگی در اجزای عقاید یـک فـرد ،دلیـل سسـتی و ضـعف در عقایـد او اسـت .اگـر
مــتکلم ،بتوانــد بــا واکــاوی عقایــد شــبهه کننــده ،ت ــاد و دوگــانگی در عقایــد او را نشــان ده ـد و
ناسازگاری التزام او به مفاد شبهه را با دیگر عقاید او بنمایاند ،شـبهه کننـده از موضـع خـود عقـب
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خواهد نشست و نادرستی ادعای او آشکار خواهد شد .نمونۀ بارز این روش ،مناظرۀ امام رضـا
با رأس الجالوت است.
و

در بخشی از این مناظره ،امام با چند پرسـش از وی دربـارۀ نبـوت ح ـرت موسـی
ً
دالیل آنها بر این نبوت ،به روشنی ت اد و دوگانگی اعتقاد آنان را برمال فرمودند .مثال او از یـک
طرف ادعا میکرد تنها نبوت کسی که معجزات ح رت موسی
از سوی دیگر نبوت پیامبران قبل از ح رت موسی

را بیاورد تصدیق خواهد کـرد و

را میپذیرفت ،در حالی که معجزات آنها

متفاوت بود .یا از یک سو ادعا میکرد باید معجزات ح رت عیسی
سوی دیگر بدون دیدن معجزات ح ـرت موسـی

را ببیند تا ایمان بیاورد و از

نبـوت او را قبـول داشـت و مـواردی از ایـن

دست (نک 2 :ـ .).2
 2ـ  .4استفاده از قواعد عقلی

در مناظره با جاثلیق ،بزرگ مسیحیان ،در رد الوهیت ح رت عیسـی ـ کـه ذکـرش

امام رضا

گذشت ـ از این روش استفاده نمودهاند:
امام

 :انکار نمیکنی که عیسی مرده زنده میکرد به اجازه خدا؟

جاثلیق :این مطلب را انکار میکنم زیرا کسی که مرده زنده کند و کور را بینا نماید و برص را شفا
دهد شایستۀ پرستش است.
امام
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:یسع نیز کار ح رت عیسی را کرد ،به روی آب راه رفت و مرده زنده کرد و کـور و بـرص
را شفا بخشید ولی امت او یسـع را خـدا نمیدانسـتند؛ هـی کس او را پرسـتش نمیکـرد.

حزقیل پیامبر نیز کار عیسی مسی را انجام داد .سی و پنج هزار نفر را بعد از مـرگ زنـده
کرد با اینکه شصت سال از مرگ آنها گذشته بود.

سپس روی به رأس الجالوت (رئیس کلیمیان) نمود و فرمود:
در تورات دیدهای که بخت نصر هنگامی که در بیت المقدس جنـگ کـرد ،جوانـان بنـی
اسرائیل را از میان اسیران انتخاب کرد و آنها را به بابل برد؟ خداوند حزقیـل را مبعـو
نمود و آنها را زنده کرد این مطلب در تورات هست ،هر کس منکر شود کافر است.
رأس الجالوت :شنیدهام و میدانم شما راست میگویید.
امام

امام رضا

 :اینک گوش کن تا آن سفر را بخوانم.

شروع به خواندن تورات کرد .یهودی از این قرائت در شـگفت شـد .سـپس روی
اینها قبل از عیسی بودند یا عیسی قبل از آنها؟

جاثلیق :قبل از عیسی بودند.
امام

 :قریش خدمت پیامبر اکرم

اجتماع نمودند و تقاضا کردند مردههایشان را زنده کند.

علی بن ابیطالب

را فرستاد .فرمـود« :بـا اینهـا بـه قبرسـتان بـرو و نـام

پیامبر

اینها را با صدای بلند فریاد بزن .فالنی! فالنی! و بگو محمد رسول الله

میگوید:

«به اذن خدا از جای حرکت کنید» .از جای حرکت کردند در حالی که خاک از سـر خـود
میافشاندند .قریش شـروع کردنـد بـه پرسـیدن از وضعشـان .بـه آنهـا گفتنـد ح ـرت
محمد

منطق حاکم بر مناظرۀ امام رضا(ع) با اصحاب ادیان

به جاثلیق نمود و فرمود:

به رسالت مبعو شده .گفتند ای کاش ما او را درک میکردیم و ایمان به او

میآوردیم .او کور و برص و دیوانه را شفا بخشید و چهارپایان و پرندهها و جن و شـیاطین
با او صحبت میکردند .ولی ما پیامبر خودمان را بهعنوان پروردگـار نپـذیرفتیم .در مقابـل
خدا منکر ف ل هی کدام از پیامبران هم نیستیم ،اما شما کـه عیسـی را خـدا میدانیـد
باید حزقیل و یسع را نیز خدا بدانید چون همان کار عیسـی را انجـام دادنـد ...غیـر از آن
موسی بن عمران و آن هفتاد نفری که انتخاب کرد تا با او به کوه بیایند .گفتند تو خـدا را
دیدهای ،به ما نیز نشان بده .گفت من خدا را ندیدهام .گفتند ما تا خدا را آشـکارا نبینـیم،
ایمان نمیآوریم .صاعقهای بر آنها جهید ،تمامشان سوختند .موسی تنها مانـد .عـرا
کرد خدایا من هفتاد نفر از بنی اسرائیل را انتخاب کردم و آوردم .حـاال اگـر تنهـا برگـردم
ً
چگونه حرف مرا قبول میکنند .اگر میخواسـتی آنهـا را قـبال میکشـتی .بـا مـن و بـه
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واسطۀ حرف مردم نادان ما را هالک میکنی .خداوند پـس از مـرگ آنهـا را زنـده کـرد.
تمام آنوه برایت نقل کردم نمیتوانی نپذیری زیرا تورات و انجیل و زبور و فرقـان گویـای
این مطالب است .اگر بتوان هر کس مرده زنده کند و کور و برص و دیوانه را شفا بخشد،
خدا گرفت باید تمام اینها خدا باشند .نصرانی چه میگویی؟
جاثلیق :سخن ،سخن تو است ال اله اال الله (مجلسی 012/0 :1111،ـ .)011

در این مناظره دلیل عقلی امام

این است که اگر عیسی

را به واسطۀ برخی معجزات

خدا میدانید ،طبق قاعدۀ عقلی «حکم االمثال فی مایجوز و فی ماالیجوز واحد» باید افراد دیگـر
را نیز که این معجزات را انجام دادهاند خدا بدانید .این دلیـل عقلـی مسـتند ادلـه نقلـی اسـت کـه
امام

بیان فرمودند.
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 2ـ  .۵پاسخ به شبهه با نقد و رد مبنا یا لوازم شبهه

در مواجهه با هر شبههای ابتدا باید مبانی و پیش فراهای آن را شناسـایی کـرد .اگـر شـبهه بـر
ریشه و مبنای سستی بنا شده باشد ،اولین قدم حمله به پایـهها و مبـانی شـبهه اسـت .بـا ریخـتن
پایـههای یـک شــبهه ،کـل بنــای شـبهه فــرو خواهـد ریخــت .بـرای رد مبنــای شـبهه میتــوان از
روشهای مختلف دفع شبهه استفاده کرد.
گاهی نیز شبهه ناشی از عدم توجه به لوازم ادعا است و اگر شبهه کننـده بـه لـوازم ادعـایش
آگاه شود ،دست از شبهه میکشد ،یا اینکه شرایط و موقعیت شبهه کننده و مخاطب به گونـهای
است که نقد و رد لوازم شبهه برای محکوم کردن شبههگر مؤثرتر از رد مبنای شبهه است .در ایـن
گونه موارد پاسخگو باید از طریق رد لوازم شبهه ،اصل شبهه را رد کند.
در میان مناظرات امام رضا

از این روش بسیار استفاده شده است .برای نمونه در مناظره

با جاثلیق ،در رد این ادعا که برای ح رت عیسـی

مقـام الوهیـت قائـل بودنـد ،امـام بـا بیـان

نکتهای ایشان را متوجه لوازم اشـتباه سخنشـان میکننـد :اگـر ح ـرت عیسـی

دارای مقـام

الوهیت باشند ،نباید کسی را عبادت کنند (نک 0 .ـ .).1
 .3منطق حاکم بر محتوای مناظرۀ امام رضا
 3ـ  .9استناد به یقین معرفت شناسانه
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در مناظرات امام

با اصحاب ادیان

ً
هر باوری معرفت دانسته نمیشود و اساسا شکلگیری مناظره بر این اساس

است که باورهایی وجود دارند که معرفت نیستند زیرا دلیل عقلی و مطابق با واقع ندارند .به عبارت
دیگر شرطهای الزم معرفت را دارا نیستند .برای نمونه مناظرۀ با سلیمان مروزی :سلیمان دربـارۀ
یکی بودن اراده و مرید میگوید« :این از قبیل علومی نیست که مردم آن را بشناسند یـا بفهمنـد»
امام در پاسخ میفرمایند«:شما علم چیزی را ادعـا میکنیـد بـدون اینکـه معرفـت بـه آن داشـته
باشید» (ابن بابویه ،بیتا.)102 /1 :
حالت مقابل یقین و معرفت یقینی شک است .شک حالت و گرایشی ذهنی اسـت کـه در آن
فاعل به دو طرف سلب و ایجاب گزاره بهطور مساوی اعتقـاد دارد .یـا دو طـرف سـلب و ایجـاب را
نمیتواند به لحاظ باور و اعتقاد بر دیگری ترجی دهد.
با بررسی مناظرات امام رضا

بهآسـانی میتـوان دریافـت کـه امـام

تمـامی آموزههـا و

شکاکیت و نسـبیت قـرار دادهانـد .اسـتفاده از اسـتدالالت منطقـی و بـهکارگیری اصـول و قواعـد
عقالنی در مناظرات امام رضا

 ،و نیز تشویق افراد به فراگیری علم و تکریم و بزرگداشت تفکر

و علم ،چه در مناظرات و چه در سایر موقعیتها ،تأییدی است بر امکان شناخت در اندیشـه امـام
رضا

؛ چراکه سزاوار نیست عقالنیت و علم و معرفت و تشویق بـه علمآمـوزی و تفکـر و تعقـل

چنین مورد توجه باشد اما امکان علمآموزی و تفکر که شناخت واقع است ،وجود نداشته باشد.
انجام مناظره خود مؤید این نکته است که امکان دستیابی به معرفـت وجـود دارد؛ هرچنـد
دستیابی به آن امری دشوار باشد .بنا بر این استناد به شک از دیدگاه امام

منطق حاکم بر مناظرۀ امام رضا(ع) با اصحاب ادیان

مناظرات خود را مبتنی بر مفروا انگاشتن اصل واقعیت و نیز امکان معرفت انسان به آن و نفـی

قابل پذیرش نیست.

برای نمونه در مناظره با یهودیان و نصرانیان هنگامیکه وجود صفات پیامبر و اوصـیای ایشـان را
در تورات و انجیل اثبات مینمایند ،جاثلیق به ایشان میگوید«:ما نمیتوانیم به نبوت محمد اقـرار
کنیم ،زیرا شک داریم که آن محمد شما باشـد» .امـام

در پاسـخ میفرماینـد«:آیـا بـه شـک و

تردید احتجاج میکنید؟» (همان.)۶2۴/2 :
 3ـ  .2استناد به متواترات

با مراجعه به مناظرات امام رضا

این نکته دریافت میشود کـه بیـان آن ح ـرت چـه در مقـام

دفاع ،چه در مقام تبیین ،همواره با تعقل و خردورزی و بهکارگیری اصول و قواعـد عقالنـی همـراه
بوده است .بنا بر این عقل ـ بهعنوان ابزار شناخت عقلی یعنی شناخت مسائل و قوانین کلی و عام ـ و
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نیز تفکر و استدالل ـ بهعنوان روش شناخت عقلی ـ پرکاربردترین ابـزار و روش در معرفتشناسـی
امام

است .نمونۀ بارز استداللهای عقالنی امـام

را در منـاظرۀ ایشـان بـا عمـران صـابی

میتوان مشاهده نمود(صدوق 111/1 :1110 ،ـ .)121

در مناظره با اصحاب ادیان امام
ایشان پاسخ دادند برای نمونه امام رضا

بارها با استناد بر عقل یا عقل مبتنی بر نقل ،به شبهات
این استدالل اصحاب ادیـان بـه پیـامبری پیامبرشـان

مبنی بر اینکه معجزاتی انجام دادهاند که دیگران انجام ندادهانـد را بـا دلیـل عقـل رد مینماینـد.
چنانکه این استدالل هم در مقابل یهودیان و هم مسـیحیان و هـم زردشـتیان اسـتفاده میشـود
بــرای نمونــه در مجلســی کــه اصــحاب ادیــان حاضــر بودنــد امــام

از موبــد بــزرگ زردشــتیان

میپرسند:
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از زردشت به ما خبر بده که به چه دلیل به نبوت او ایمان داری؟
موبد :او معجزاتی بـرای مـا آورده کـه کسـی قبـل از او نیـاورده؛ بـا اینکـه ندیـدهایم امـا اخبـار از
گذشتگان به ما رسیده که برای ما چیزی را حالل کـرده کـه دیگـری نکـرده .بـه همـین
جهت پیرو او شدهایم.
امام

 :مگر شما از راه اخبار پیرو او نشدهاید؟

موبد :چرا.
امام

:همینطور سایر امتهای گذشته بهدلیل اخباری که از پیامبران به آنها رسیده و آنوه
موسی و عیسی و محمد

انجام دادهاند ،ایمان آوردهانـد .شـما چـه دلیـل داریـد کـه

ایمان به آنها نمیآورید؟ همانطور که از طریق اخبار متواتری که شاهد است زردشـت
چیزی آورده که دیگری نیاورده به او ایمان آوردهاید.

زردشتی در جای خویش فرو ماند و جوابی نداشت (مجلسی.)313/2 :031۶ ،
 3ـ  .3استناد به متن مقدس

استفاده از وحی ،بر این مبنای فکری مبتنی است که وحـی ،اطالعـاتی را در اختیـار انسـان قـرار
میدهد که با عقل و تجربه قابل دستیابی نباشد .یکی از دالیل عمدۀ بعثت انبیا ،نـاتوانی عقـل در
مصال و مفاسد اجتمـاعی انسـان اسـت .پیـامبران آمدنـد تـا مـردم را بـه مطـالبی کـه عقـل درک
نمیکند ،بشارت دهند و بترسانند تا مردم حجتی بر خداوند نداشته باشند (جـوادی آملـی:0311،
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 .)0۴0این امر تنها شامل استناد به قرآن نیست بلکه استناد به سایر کتب آسمانی است .امام

خود به این مهم اذعان کردهاند .آنجا کـه در جلسـهای مـأمون از جـاثلیق میخواهـد بـا امـام
مناظره کند ،وی میگوید:
چگونه با شخصی بحث نمایم که به کتابی استدالل مینماید که من منکـر آن هسـتم و
به پیامبری که ایمان به نبوت او ندارم؟
امام

 :اگر به انجیل خودت استدالل کنم اقرار میکنی؟

جاثلیق :مگر میتوانم گفتۀ انجیل را نپذیرم .به خدا قسم اقرار میکنم گرچـه خـالف مـیلم باشـد
(مجلسی.)011/0 :1111،

امام

منطق حاکم بر مناظرۀ امام رضا(ع) با اصحاب ادیان

از این رو امام رضا بارها در خالل منـاظرات بـه تـورات ،انجیـل و زبـور اسـتناد نمودنـد و
بخشهایی از این کتابها را قرائت فرمودند.
از دیگر موارد اشاره به متون مقدس در مواقعی است کـه امـام بـه باورهـای طـرف مقابـل
استناد مینمودند .امام رضا در مناظره با اصحاب ادیان با اسـتفاده از کتابهـای مـورد قبـول
آن ادیان ،به اثبات بسیاری از مطالب پرداختند .تا جایی که رأس الجـالوت (بـزرگ قـوم یهـود) در
این باره خطاب به امام رضا میگوید:
«ای فرزند محمد به خداوند سوگند به خداوندی که تورات را بر موسی و زبـور را بـر داود نـازل
کرد کسی را ندیدم مانند تـو تـورات و انجیـل و زبـور را قرائـت کنـد ،و بیـانی شـیرینتر و تفسـیری
روشنتر از بیان و کالم شما ندیدم» (ابن بابویه ،بیتا.)101/1 :
نمونهای از استناد به نقل امام در مناظره با بزرگ یهودیان چنین است:
 :اکنون فالن سفر زبور داوود را گوش بده.

رأس الجالوت :قرائت کن خداوند به تو و فرزندانت برکت دهد.

ح رت رضا

سفر اول از زبور را قرائت کردند ،تا آنگاه که بـه نـام محمـد ،علـی ،فاطمـه،

حسن و حسین رسیدند و سپس فرمودند:
ای رأس الجالوت تو را به خداوند سوگند میدهم آیا این مطلب در زبور نیسـت؟ همـانطور
که به جاثلیق امنیت دادم به تو هم خواهم داد و اگر راست بگویی در پناه من هستی.
رأس الجالوت :آری مطلب شما همینطور در زبور هست ،و آنان با نام ذکر شدهاند.
امام

 :به حق آیات دهگانهای که خداونـد متعـال بـر موسـی در تـورات نـازل کـرد ،آیـا صـفت
محمد ،علی ،فاطمه ،و حسنین را در تورات دیدهای؟ کـه خداونـد آنـان را بـه ف ـیلت و
عدل ستوده است؟

50

رأس الجالوت :آری هر کس منکر این حقیقت شود کافر است.
امام

 :پس اکنون فالن سفر تورات را گوش دهید.

در این هنگام ح ـرت رضـا

شـروع بـه خوانـدن تـورات کردنـد ،و رأس الجـالوت تعجـب

میکرد که چگونه آن جناب با فصاحت و بالغت آن را قرائت میکند .امام
نام ح رت رسول

تورات را خواند تا به

رسید .رأس الجالوت گفت« :این احماد ،و دختر احمـاد ،و ایلیـا ،و شـبر ،و

شبیر که در تورات هست ،تفسیرش به زبان عربـی محمـد ،علـی ،فاطمـه ،حسـن و حسـین
هستند».
امــام رضــا
محمد

آن ســفر را تــا آخــر قرائــت کردنــد .ســپس رأس الجــالوت گفــت«:ای فرزنــد

به خداوند سوگند اگر ریاسـتی کـه اکنـون در میـان یهـود دارم نبـود بـه احمـاد ایمـان
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میآوردم ،و از فرمان تو اطاعت میکردم» (همان.)102 :
 .4اصول اخالقی حاکم بر مناظرات امام رضا

با اصحاب ادیان

 4ـ  .9به رسمیت شناختن اختالف سلیقه و اندیشه

به رسمیت شناختن اختالف نظرها و سلیقهها و دوری جستن از اهانت به اعتقادات دیگران ،یکی
از مهمترین راههای عملی تحقق تقریب و وحدت است.
این امر از اصول و مبانی اساسـی در سـیرۀ امـام رضـا

اسـت کـه بـر مبنـای تنـوع درک و

اســتعدادهای بشــری و نیــز تنــوع ســطوح و الیــههای معرفــت اســتوار اســت .ایشــان بــا پــذیرش
تفاوتهای فکری و اختالف سالیق و طبایع انسانی ،و وجود الیههای مختلف معنـایی در معـارف
بشری و آموزههای دینی ،آثار و لوازم طبیعی و معقول آن را نیز بـه رسـمیت میشـناختند؛ و بـر آن
بودند تا در مناظرات خویش ،با جهتدهی صحی این اختالفات به مشترکات دینی بپردازنـد و بـا
گشودن باب اجتهاد بر پایۀ معیارهایی چون قرآن و سـنت صـحی و تعقـل ،زمینـه را بـرای ظهـور
بیشتر آزادی و رشد اندیشهها فراهم نمایند .چنانکه در خالل مناظره با اصحاب ادیان نـهتنها بـه
سخنان آنان به دقت گوش فرا میدادند ،بلکه به آنان اطمینان قلبی میدادنـد کـه در برابـر بیـان
عقاید خود امنیت جانی آنان از طرف امام

حفظ خواهد شد (همان.)۶2۶/2 :

 4ـ  .2اصل همراهی و ایجاد اعتماد
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هدف امام رضا

ـ که هادی و راهنمای بر حـق انسـانها اسـت ـ از انجـام منـاظرات تنهـا بـه

مباحث علمی منحصر نمیشد ،بلکه ایشـان سـعی میکردنـد در عمـل نیـز افـراد را بـه راه حـق و
حقیقت هدایت نمایند .برای نمونه امام رضا

در مناظره با بزرگ میسحیان عالوه بـر آنکـه بـه

صورت نظری به او پیروز میشوند و اثبات میکنند که اسالم دین حق است ،بیان میکنند که اگر
اسالم بیاورد در عمل نیز او را حمایت خواهند کرد و با روی باز او را خواهند پذیرفت.
جاثلیق :ما نمیتوانیم به نبوت محمد اقرار کنیم ،زیرا شک داریم که آن محمد شما باشد.
امام

 :به شک و تردید احتجاج میکنید؟ آیا خداوند قبـل از عیسـی و یـا بعـد از او از فرزنـدان
آدم کسی را به نام محمد بهعنوان رسالت برگزیده است؟ و آیـا غیـر از محمـد مـا پیغمبـر
دیگری مبعو شده که شما در آن شک و تردید داشته باشید؟

جاثلیق :ما نمیتوانیم به گفتههای شما معتقد گردیم و اگر قبول کنیم از روی کراهـت در اسـالم
امام

 :ای جاثلیق تو در امان هستی و اگر مسلمان شوی در پناه خدا و رسـولش هسـتی ،و از
ما به شما صدمه و ناراحتی نخواهـد رسـید ،و در آسـایش زنـدگی خواهیـد کـرد (همـان:
.)101

 4ـ  .3سعۀ صدر

امام

با گروهها و افراد مختلف با سطوح فهم متفاوت مناظره کردهاند .ایشان گاه با مسـلمانان

و گاه با پیروان دیگـر ادیـان ،گـاه بـا زنادقـه و گـاه بـا متکلمـان فرقـههای دیگـر اسـالمی سـخن

منطق حاکم بر مناظرۀ امام رضا(ع) با اصحاب ادیان

داخل شدهایم.

میگفتند .با وجود این ،با همۀ ایـن گروههـا بـا سـعۀ صـدر برخـورد مینمودنـد .نمونـۀ بـارز آن در
مناظره با اصحاب ادیان است .که اگرچه مناظره طوالنی بود امام

با سعۀ صـدر بـا نماینـدگان

هر سه دین یهودی،مسیحی و زردشتی به مناظره میپردازند و به هرکدام بهمقت ای سـط درک
و فهم ایشان پاسخ میگویند.
 4ـ  .4گوش دادن به سخن طرف مقابل

امام

در طول مناظرات همواره به سخنان مخاطب خود گـوش میدادنـد حتـی اگـر چنـد بـار

سخن اشتباهی را تکرار میکرد (همان .)101/1 :ایشـان بـه مخاطـب اجـازه میدادنـد سـؤاالت
خود را بپرسد و در پاسخ حـد سـخن را نگـه میداشـتند و از جمـالت طـوالنی و تکـراری اسـتفاده
نمیکردند.
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همونین تسلط ایشان به ف ای مناظره ،شناخت کامـل مخاطـب از نظـر علمـی و روحـی ،و
برخورد مناسب با هر کس به مقت ای علم و دیدگاه او از ویژگیهای مناظرات ایشان بـود .ایشـان
در مناظره بسیار خوش برخورد بودند و از کالم ایشان مشخص بود کـه بـرای راهنمـایی و هـدایت
فرد با او سخن میگویند .به همین جهت مخاطب سخن ایشان را میپذیرفتنـد و مجـذوب کـالم
ایشان میشد .ایشان همواره به مقبوالت طرف مقابل استناد میکردند و این در پـذیرش مخاطـب
اثر بسیاری دارد چنانکه در مناظره با مسیحیان سخن خود را به انجیل مسـتند میفرمودنـد و در
مناظره با یهودیان سخن خود را به تورات و زبور و در مناظره با فرقههای مختلف اسالمی به قرآن
استناد مینمودند.
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 4ـ  .۵حفظ کرامت انسان

از مطالعۀ سیرۀ امام

ً
خصوصا در برخورد بـا دانشـمندان سـایر ادیـان و مـذاهب بـه ایـن نکتـه

میرسیم که سلوک و سیرۀ امام

بر مبنای اصـل «کرامـت انسـانی» و ارزشـمندی وجـود بشـر

استوار شده است.
دعوت به اندیشه و تعقل ،رعایت اخالق و احترام مخاطبین ،حتی در جـایی کـه طـرف مقابـل
پایبندی به آن ندارد و یا ادعای او صد درصد باطل است ،نشان از اعتقاد به اصل کرامـت انسـانی
است.
برخــورد امــام

ً
خصوصــا بــا بزرگــان ادیــان و مــذاهب بهگونــهای اســت کــه شــائبۀ هرگونــه

خودمحوری و تالش برای اثبات منطق خویش ـ به هر طریق ـ را از ذهـن میزدایـد .امـام

از

مغالطه و به انحراف کشیدن بحث ،برجسته کردن ضعف طرف مقابل ،توهین و تمسخر مخاطـب
و مقدسات او همواره پرهیز داشتند؛ این در حالی است کـه بارهـا و بارهـا مخاطبـان آن بزرگـوار از
طریق انصاف و اعتدال خارجشده و با مغالطـه و جـدال سـعی در شکسـت ایشـان داشـتند؛ بـرای
نمونه میتوان به گفتوگوی امام
شخصیت امام

با جاثلیق اشاره کرد .او از کوچکترین فرصتی در جهت نقد

و تحقیر و کوچک کردن ایشان استفاده مینمود (مجلسی.)011/0 :1111 ،

نتیجهگیری
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تحقیق حاضر به بررسی روششناسی منـاظرات کالمـی امـام رضـا

بـا اصـحاب ادیـان دیگـر

پرداخت ،که عالوه بر آشکار کردن وجهه علمی و اتقان کالم امام

 ،سعی کـرد الگـوی روشـی

صحی در تبیین و اثبات دین ،با استفاده از مناظرات آن ح رت به دست دهد .این تحقیق دارای
نتایج نظری و عملی است که در ذیل به چند مورد اشاره میشود:
 .0با نگاه به برخـی از تفاوتهـای انسـانها ،ایـن نکتـه آشـکار میگـردد کـه آدمیـان از نظـر
معرفتشناسی و فهم مطالب در سـطوح مختلفـی قـرار دارنـد .لـذا پیـامبر بزرگـوار اسـالم توصـیه
مینمودند که با مردم به اندارۀ عقلشان سخن گفته شود .امام رضا

نیز ـ که از صاللۀ پاک آن

ح رت بودند ـ همواره این نکته را مورد توجه قرار میدادنـد .از بررسـی برخـی منـاظرات عـالم آل
محمد

با اصحاب ادیان نتیجه میگیریم امام

با توجه به تفاوتهای معرفتشناسی افـراد

از روشهای مختلفی استفاده مینمودند .برای نمونه برای برخی افراد ،تنها از بـراهین مبتنـی بـر
نقل استفاده میکردند و برای دستهای دیگر ،از بـراهین مبتنـی بـر عقـل و مسـتند بـه نقـل بهـره
از روشهایی چون اقرار گرفتن ،نشان دادن ت اد در عقاید شبهه کننـده و نقـد و رد مبنـا یـا لـوازم
شبهه استفاده مینمودند.
 .2از نظر محتوایی امام

بهخوبی از دو منبع عقل و وحی بهره بردهاند .ایشان چـه در مقـام

دفاع و چه در مقام تبیین ،همواره از اصول و قواعد عقالنی استفاده میکردند تا جایی کـه عقـل ـ
بهعنوان ابزار شناخت مسائل و قوانین کلی و عام ـ و نیز تفکر و استدالل ـ بهعنوان روش شناخت
عقلی ـ پرکاربردترین ابزار و روش در معرفتشناسی امام

است .همونین ایشان در استفاده از

محتوای وحی ،آن را به قرآن محدود نمیکردند و در گسترۀ بسیار وسیعی از سـایر کتـب آسـمانی

منطق حاکم بر مناظرۀ امام رضا(ع) با اصحاب ادیان

میبردند .همونین به برخی از شبهات با روش نق ی پاسخ میگفتند و دربارۀ برخی افـراد دیگـر،

نیز استفاده مینمودند.
 .3از نظر عملی برخی اصول اخالقی حاکم بر مناظرات امام رضا

با اصحاب ادیان کشف

گردید .آن بزرگوار عالوه بر بیان مباحث نظری در مناظرات ،همواره سعی میکردنـد در عمـل نیـز
افراد را به راه حق و حقیقت هدایت نمایند .امام

دارای سعۀ صدر مثال زدنی بودنـد و در برابـر

افراد با سطوح مختلف هرگز از مسیر بردبـاری خـارج نمیگردیدنـد .ایشـان در منـاظرات اخـتالف
سلیقه و اندیشهها را به رسمیت میشناختند و در طول مناظرات ،همواره به سخنان مخاطب خود
گوش میدادند؛ حتی اگر چند بار سخن اشتباهی را تکرار میکرد .آن ح ـرت

بـا اصـل قـرار

دادن کرامت انسانها فارغ از دین و مذهب آنها ،همواره بر اصل احتـرام بـه مخاطـب پافشـاری
میکردند.
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