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 )ع(معصوم امامان آموزشيي  سيره در علميي  مناظره روش

 ))ع(رضاامام علمي مناظرات : موردي ي مطالعه(
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 چكيده

اسـت؛ از    دوجانبه اثربخشي با مأتو متقابل درك و مشترك فهم ايجاد براي يگفتمان مناظره
 يهـا  روش از ييكـ  عنـوان  بـه  آن را    )ع(رضـا  حضـرت  به ويـژه،   ،)ع(معصوم ي  هائم اين رو، 
هـدف ايـن     .دانسـتند   مـي  اريبسـ دقت و تأمل     درخور يعلم پرچالش موضوعات در آموزشي
 ديگـر  اديـان  عالمان با  امام رضا  علمي ايمناظره يشيوه اساس بر نظر مورد روش تبيينمقاله  
 نـوع  از كـه  مقالـه  ايـن . دهـد مـي ارايـه   را منـاظره  عملـي  الگوي مقاله نيابنا بر اين،   ؛است

 منـابع  از استفاده با و محتوايي تحليل بر مبتني كيفي تحقيق روش با ،بوده بنيادي هايپژوهش
ـ   ي همطالع هب اي، كتابخانه  و اصـول  روش، بـه  توجـه  بـا  كـه  پـردازد   مـي ) ع(امـام  اظراتمن
 وكـرد    مطـرح  آموزشي وشر عنوانه  ب را آن توان يم حضرت آن ايمناظره نديفرا يچگونگ

 بـر  حـاكم  اصـول  سـپس  و) ع(رضا حضرت يمناظرات روش ابتدا ،مقاله نيا در. بست كاره  ب
 .شود مي يبررس حضرت آن نزد يعلم ي مناظره كي نديفرا يچگونگ و آن روند
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 مقدمه

 ايجاد از آن براي   همواره )ع(معصوم ي  ائمه  كه بوده اي  يآموزشي  ها روش ازاي    روش مناظره 
 بـدل  و رد بخشـي،  آگـاهي  هـدف  با و دوجانبه اثربخشي با مأتو متقابل درك و مشترك فهم
 مـوارد  ي  هتوسـع  و تضـادها  رفـع  منازعات، كاهش مثبت، هاي نگرش ايجاد ت،اطالعا كردن
 صـدر  روزگـار  از منـاظره  ،واقـع  در. كردند  ي عملي مي    استفاده مسائل حل به كمك و توافق
 .يافت رواج شده، آغاز ند،فتر مي) ص(اسالم پيامبر حضور به نصارا و ييهود كه اسالم

 بسـيار  آن مطلـوب  انجـام  كـه اي    به گونه  است حساس و ظريف ،مهم بسيار مناظره
 .دهد مي عكس ي هنتيج آن نامناسب و صحيح غير انجام و است اثربخش و سودمند
ـ  البتـه  (منـاظره  ،اسـالمي  تفکـر  و فرهنگ در  كه است مسلم  در) علمـي  ي  وهيشـ ه  ب
 از و ريناپـذ  اجتنـاب اسـت     يضرورت) يدتيعق مباحث شتريب( ژهيو مسائل و موضوعات

 و کيـد أت ايـن  اساسـي  علـت . اسـت  هبـود  مکرر ي هتوصي و فراوان کيدأت ردمو ،رو نيا
 ،بيراهـه  از راه نماياندن در علمي هاي بررسي و ها شوکاها،    همناظر محوري نقش توصيه
 بـراي  مسـاعد  هـاي زمينـه  و تمهيدات سازي آماده و بالندگي و رشد موانع نمودن مرتفع
 مـرتبط  و گوناگون هايجلوه و ابعاد در توسعه و پيشرفت مختلف مراتب و مراحل طي
 تـرين  شـاخص  از ييك به اين دليل،   است؛ انسان معنوي و مادي پوياي و سالم حيات با

 خـدا  ييگانگ اثبات مورد در قرآن بالغت و فصاحت بر يمتك و خردمندانه يها اسلوب
 اسـت  هنـاظر م ي شـيوه  همين د،ردنك تبليغ آورده، خداوند جانب از آنچه و انبيا صدق و
 ي هدربـار  نمـرود  كـه  ينديد آيا «:فهميد آيه اين از توانمي را آن ضرورت و اهميت که

 يخـدا : گفت او به ابراهيم گاه آن ؛برخاست احتجاج و مجادله به ابراهيم با خدا ييكتاي
 و كـنم  يمـ  زنـده  نيـز  مـن : گفـت  نمرود ؛ميراند يم و كند يم زنده كه است يخداي من،
 اگـر  تـو  ؛آورد يمـ  خـاور  جانب از را خورشيد خداوند ،مطمئناً: گفت ابراهيم ؛ميرانم يم

 درمانـده  و مانـد  عاجز جواب از ،بود ورزيده كفر كه آن ؛كن طالع مغرب از را آن يتوان
 ).۲۵۸ بقره،(» بود نخواهد ستمكاران يرهنما خداوند و ،شد

اي دارد    هويژ ارجمندي ،مختلف موضوعات در علمي هايبررسي و بحث اين، بر بنا
 ،)ع(ديـن  ي  هائمـ  و) ص(اعظـم  پيـامبر  ي  هسـير  در هـم  و اسالمي هايآموزه درهم   كه

 مشهور و بارز مصداق. است گرديده متجلي ارزشمندي و منزلت اين از فراوان مصاديق
 .يابيممي) ص(اسالم گرامي پيامبر رفتار و کالم در را ارجمندي اين
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 شـده  تشکيل مجلس دو که درک مشاهده و شد مسجد وارد) ص(اعظم پيامبر روزي
 ديگـري  وكردنـد     مـي  بحث اسالمي معارف ي  درباره ،آن در که علم مجلس يکي ؛است

 خوب مجلس دو هر «:دوفرم) ص(خدا رسول. ندخواندمي را خدا آن در که دعا مجلس
. نماينـد مـي  منـاظره  و آمـوزي  علـم  گروه اين و دعا گروه آن. است من ي هعالق مورد و

. »كرده اسـت   مبعوث مردم تعليم برايمرا   پروردگار و دعاست گروه از برتر علمي گروه
 بحـث  و فحـص  و علـم  مجلـس  در آنـان  بـا  و پيوسـت  کنندگان مباحثه گروه به سپس
 ).تا بي فلسفي، (نشست

 مجلـس  ،نيايش و دعا مجلس گراميداشت ضمن) ص(اکرم پيامبر که كرديم مشاهده
 معرفـي  تـر  بافضيلت و ارجمندتر را علمي ي  همناظر و تعلم ،تعليم وترجيح داد    را دانش
 .رفت بينش و دانش کنندگان بحث و فحص و گرانكاوش جمع در و دكر

در ) ع(نا معصـوم اسـتحكام و اسـتواري  با اذعان بـه اهميـت منـاظره در آمـوزش و             
 روش منـاظره در  ي چگـونگ ي بـه بررسـ  ،، در ايـن مقالـه  ي آموزشـعلمي   هايبرخورد
اي و اسـتفاده     كتابخانـه  ي  ق ما کيفي مبتني بر مطالعه     يروش تحق . پردازيم يآنان م  ي  سيره

ن يشده در ا    مباحث مطرح  ي  عمده. استاز فنون استنباط و استدالل در تحليل اطالعات         
 .استگر يان دي ادمانلابا ع) ع( امام رضاي علمهاي هاز روند مناظرشده  گرفته، همقال
 

  علميي روش مناظره

 از يحلـ   پاسخ يا راه به دست آوردن  جو براي    و   جريان جست )  علمي ي  مناظره( همناظر
ـ ا. سـت هاهـا و نظر   ايـده ي    عرضـه  و    تبادل اطالعات  ،گو و   گفتراه   ن روش هـم بـه      ي

 ي  دربارهيند مباحثه شركت داشته،     ادهد که در فر    يياددهنده و هم به يادگيرنده فرصت م      
  ايـن روش آن اسـت كـه       ويژگـي تـرين    هـم م. نـد كنموضوعات مختلف تبادل اطالعات     

هـاي ناشـي از    هاي متعدد و تجربه بيان و كشف ايده    ي  يلهوسه  گرفتن ب  يادبراي  فرصتي  
 برخي، بحث و منـاظره تنهـا        ي  گفتهه  ب. )۱۳۸۰ سجادي،( كندمي هيهمكاري دوجانبه ارا  

  مشــترك دروني هرگونــه زمينــهفقــدان هــا و  هنگي در فعاليــتا ناهمــي دهنــده نشــان
هايشـان را مقايسـه      ايـده  و چون مردم عقايدشـان را بيـان         ؛)۱۳۷۵ ليزينا،(ست  هاارتباط
از دارنـد  سخنان خود را رد كننـد، تمايـل    كه تالش دارند نظرات هم    كنند و در حالي   مي

بحث كردن بـه  ) ع(علمي امام رضاهاي  ه که در مناظر   يدر صورت . ندكننگرش خود دفاع    
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در منـاظره بـا   ) ع( مثـال امـام  اي بـر ؛بـوده  دستيابي به هدفي     ي ديگر و در راستاي،    گونه
در حـق  ) ع(ل هستي كه شهادت عيسـي ي قا!تو اي جاثليق «:فرمود به او ،  يق نصران يجاثل

ـ   كه صعود نمي   !گويم با شما اي گروه حواريين     مي":  كه گفت  بودخودش   سـوي  ه  كند ب
 شـتر كـه   ي گر سوارشـونده  م،كه از آسمان نازل شده باشد غير از من  مگر كسي ،آسمان

 ".آيدنمايد و فرود مي  جانب آسمان صعود مي   ه   همانا آن حضرت ب    ؛خاتم پيغمبران است  
اين قـول   «: جاثليق گفت ). هدايت كردن به جهت بحث    (» ي در اين سخن؟   يگوه  پس چ 

گـويي در شـهادت لوقـا و        پس چه مـي   «: فرمود) ع(امام .»عيسي است و منكر آن نيستم     
هـدايت  (» ؟آنچه نسبت دادند عيسـي را بـر آن         و در ) ع( در حق عيسي   متّي مرقابوس و 

 آيـا   !اي قوم «: فرمود) ع( امام   .»ايشان دروغ بستند بر عيسي    «: جاثليق عرض كرد  ). كردن
 تزكيـه نكـرد و گـواهي    ."دروغ بستند": گويدجاثليق از نخست اين علما را كه اكنون مي  

ـ   داد كه ايشان علماي انجيل هستند و قـول ا       ن  .»؟حـق و راسـتي اسـت   ه يشـان مقـرون ب
 دوسـت دارم كـه مـرا از امـر ايـن علمـا معفـو                 !اي عالم مسلمانان  «: جاثليق عرض كرد  

 فـو داشـتم و از ايـن مسـئله درگذشـتم           را از ايـن كـار مع      تـو    «:فرمـود  )ع(امام .»بداري
» !جـاثليق  خواهـد بپـرس اي    مـي دلت  هرچه  از  اينك  . ]همگامي در جهت درک متقابل    [
 ).۱۴۰۴بابويه،  ابن) (دعوت به پرسش(

از ايشـان  توان اذعان داشـت کـه هـدف    مي) ع( امام يا  مناظره ي وهيبا توجه به اين ش    
 يارتقـا . ۲ ،رسيدن به فهمي انتقادي و روشن از موضوع مورد بحث         . ۱ واقعدر  مناظره،  

بـراي  ) نـده كن تسريع( ايفاي نقش کاتاليست  . ۳  و کننده در مباحثه   خودآگاهي فرد شرکت  
 .تري به مباحث نگاه کند تر و روشن  به روش آگاهانهتاکمک به مخاطب است 

 
  علميي اصول مناظره

 حـاکم بـر     اصلچند   به   بايد،  )ع( امام رضا  ي  هند مناظر ي فرا ي از پرداختن به چگونگ    پيش
ـ    که روش مناظره    چرا كرد؛ آن حضرت توجه     يا ند مناظره يفرا عنـوان يـك    ه  ي علمـي ب

ي آموزشـي ديگـر، مسـتلزم در نظـر گـرفتن اصـول              همچون هر شيوه   موزشي آ ي  شيوه
ـ ،در واقع. کند روش را ايجاب مي، و اساساً اصول استمختص خود    ارگيري يـک  ه كـ  ب

ايـن  ) ع(امـام رضـا  از آنجـا کـه   . روش مستلزم در نظر گرفتن اصول مرتبط با آن اسـت       
 با توجه بـه  ،ده استكرنهاي تجويزي ذکر  گزارهبه صورت طور مشخص و ه برا اصول  
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اصـول حـاکم بـر      آيـد،     كـه در ادامـه مـي      را  مـواردي   تـوان     ميروح حاکم بر مناظرات،     
 .ايشان دانست ي علمهاي همناظر
 نفـوذ  و بالغـت  معنـوي  طيشـرا  از يكي :وجدان تحريك و دل و عقل به توأم خطاب .۱
 تـا  شـيوه  ايـن  تـأثير . دانسـت  گـرم  آهنـگ  و نرم سخن از استفاده دربايد   را مناظره در كالم

 ايـن  رعايـت  بـه  ملـزم  فرعـون  با برخورد در را )ع(هارون و موسي ،خداوند كه بدانجاست
 متـذكر  شايد ،يديبگو سخن ينرم با ؛)۴۴ـ۴۳ طه،(  يخْشَى أَوقَولًا لَّينًا لَّعلَّه يتَذَكَّرُ     ﴿ :كندمي شيوه
 :فرمايـد   مي) ص(پيامبر موفقيت رمز در ،ديگر جاي در و ﴾يابد بيم خداوند عذاب از و شود
 ).۱۵۹ عمران، آل(» شدندمي پراكنده تو اطراف از مردم بودي،مي سخت دل و خشن اگر«

 روشـن   ايشـان و نـوع كلمـات و عبـارات         ) ع( حضرت رضا  يها  به مناظره  يبا نگاه 
 يا  از زاويـه   ،دل و فطـرت آنـان     به   ، مخاطبان يها گردد كه در كنار خطاب به انديشه       يم

 لحـن گفتارهـا و كيفيـت تغييـر لحـن            شـد؛   مـي  در همان مناظره توجه و خطاب        ،ديگر
 .ي اين حقيقت استحضرت گويا
 خـود و رسـيدن بـه        ي   هرچه بيشتر سخن در طرف مناظره      تأثيربراي  ) ع(امام رضا 

سـاخت و از    درک همدالنه با او همواره مطالب را نرم، ماليم و در قالبي مـوزون مـي               
تـر اينكـه سـخن     مهم. نمودكننده خودداري مي آور و ناراحت  رنج،تندمعاني و مفاهيم    

 تربيتي  ي  جنبهخود   كه   بوداي   حرفه ي  نرم و ماليم ايشان همراه ادب و اخالق گوينده        
 ):ع( امـام علـي    ي  به گفتـه   ؛عبادت محسوب شود  اين كار    و چه بسا     .داشتو سازنده   

عبادت مسلمان دلنشـين سـخن گفـتن    ؛ بخشي از )۱۳۴۶آمدي،( من العبادة لين الكالم «
دهد، تمايل مخاطـب    اين مهم را نشان مي   ي  ايشان، آنچه جلوه  هاي    هدر مناظر  .»ستاو

شاهد بود كـه  ) ع( امام رضاهاي هتوان در مناظر وضوح مي ه  ب.  بحث است  ي  براي ادامه 
گذاشــت كــه وقتــي آن حضــرت  مــيتــأثير چنــان در مخاطــب ايشــانهــاي صــحبت
 بـه شـنيدن مطالـب بيشـتر اصـرار           ،د، مخاطـب مشـتاقانه    دا   مي يانپاهايش را   صحبت

از پـس     بـود،  )ع(كنندگان با امام   مثال سليمان مروزي كه يكي از مناظره       اي بر ؛نمودمي
  كه در مورد آن بيشتر بگويد      خواست) ع(، مشتاقانه از امام   1در مورد بداء  ) ع(پاسخ امام 

 ).۱۳۳۲ابن بابويه، (
                                                           

، )ع(رضـا  امـام  الخبـار  عيون( داشته را آن انجام قصد كه است   كاري از شدن پشيمان يا شتنگبر عزم از معني به بداء. ١
 ).فهاني، تهران، ترجمه و شرح محمد تقي اص۱، ج۱۳۳۲
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 ي  اساسي در هر نوع برخورد اجتماعي و از جمله منـاظره           از اصول    :منطق صواب  .۲
 ي  د اشـاره  يشـا و  علمي، لزوم رعايت عدالت در گفتار و به عبارتي منطق صواب اسـت              

  از روي راسـتي و صـواب اسـت    متقـين  د گفتـار  ورمفم که   ا هم ي  در خطبه ) ع(امام علي 
 ؛ايـن اصـل باشـد     کيدي بـر اهميـت      أ، ت ) همام ي  خطبه نهج البالغه، ( )منطقهم الصواب (

کيـد  أ ت ؛)۱۳۴۹ بحرانـي، ( چراکه گفتار صواب همان رعايت حد انصاف در گفتار اسـت          
) ع(امـام بنا بـود    هنگامي كه   اند    آورده .اين مهم بود    بر ها  ه در مناظر  ،همواره) ع(امام رضا 

خواسـت   خود مي  ي   مناظره، از طرف مناظره    آغاز از   پيشي داشته باشد،    ا  با کسي مناظره  
در پاسـخ بـه درخواسـت     ) ع( امـام  ؛ براي مثـال    داشته باشد  توجهدالت در بحث    عبه  كه  

 اما عـدالت را در بحـث        ؛ال كن ؤس «:دوفرم) ع(از امام پرسيدن  ال  ؤ س برايعمران صابي   
ـ                   مرتضـوي، (» زاز دست مده و از كلمات نـاموزون و انحـراف از اصـول انصـاف بپرهي

 هرچـه   !اي سـليمان   «:داشـت اذعـان   ) ع( امـام  ،يا در مناظره با سـليمان مـروزي       ) ۱۳۷۵
»  ولي خوب گوش كن و در بحث انصاف را رعايت كن       ؛الحسن بپرس  خواهي از ابو  مي
 ).۱۴۰۴ بابويه، ابن(

 اصـول  ي   تنظـيم و ارتبـاط معنـايي الفـاظ گفتـار از جملـه              :گفتـار  در منطقي نظم .۳
 ي   مجموعـه  ،از ايـن رو    ؛ علمي اسـت   ي  دار در مناظره   ناپذير سخن مفيد و جهت     اجتناب

 داشته باشـد  يبندي و پايان بندي، تحليل و جمع يك بحث اساسي بايد چنان عنوان، دسته 
كسـي كـه    « اين سخن هربرت اسپنسر کـه        .باشدفهميدني  كه براي خود و طرف مناظره       

افكارش مرتب و منظم نيست، هرچه زيادتر بدانـد، بيشـتر موجـب اغتشـاش و اشـتباه                   
در ) ع(امـام رضـا   . کيـدي بـر همـين اصـل اسـت         أ، ت )تـا  بي کارنگي،(» شودفكرش مي 

شناسـي و روح   كيد و تكيه بر اين اصل، همواره با توجه بـه روان           أ با ت  ، علمي هاي  همناظر
 ازعمـران صـابي     هنگـامي كـه      بـراي نمونـه      ؛نمـود كالم، مخاطب را مجذوب خود مي     

 پاسـخ را  انايش ، كه از نخستين وجود و مخلوقاتش با وي سخن بگويد    خواست )ع(امام
همتا بوده، موجودي است كه چيزي     اما خداوند يگانه، از ازل بي      «:دربا اين مقدمه آغاز ك    

.  همچنان كه در آينده چنان است      ؛ حدود و اعراض راهي به او نداشته و اآلن         ؛با او نبوده  
اين خلقـت  .  با اعراض مختلف و مورد گوناگون آفريد   ،طور ابداعي ه  پس مخلوقات را ب   

 نـه بـر چيـزي مقابـل     ؛را نه در چيزي برپاداشت و نه در چيزي محدود سـاخت        ابداعي  
 .»...نمود و نه با چيزي مشابه
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 ايشان با تجزيه و تحليل مباحث ضمن تبيين جايگاه خداوند و مخلوقـات،              ،در ادامه 
خداوند متعال مخلوقات را از روي احتيـاج نيافريـده     ...«: گيرد  مي معقول را    ي  اين نتيجه 

بعضـي از آنهـا   ي  به وسـيله وجود آورده است كه ه  بمخلوقاتلكه احتياج را در   ب ؛است
 بـدون نيـاز بـه       ؛ و بعضي را بر بعضي ترجيح داده اسـت         گردد  ميبه بعضي ديگر منتقل     

آنچه برتر است و بدون خصومت با آنچه در موقعيت پست قرار گرفتـه اسـت و بـدين                   
 ).۱۴۰۴ بويه،با ابن(»  موجودات را خلق فرموده است،ترتيب
گو و حتي ارتباط و      و    ضوابط گفت   و  از اهم اصول   :توجه به محتواي پيام گوينده     .۴

تر اينكـه بـه    مهمكرده،مفاهمه و تعامل با ديگران اين است كه از جدل و سفسطه پرهيز           
هنگامي كه تمـام حـواس و       . شدكوپاسخ، در فهم كالم متكلم ب     تدارك   كوشش در جاي  

 يقـت درك حق   از ،دويابي كالم متكلم و پاسخ دادن به او متمركز ش         بتوان شنونده بر عي   
از ايـن رو،     ؛شـود گو تحميل مي   و   هاي انحرافي به گفت   ماند و شاخه  سخن او غافل مي   

 تـأثير  علمي همين دريافت صحيح محتوا مورد نظر است که با نظر به مبناي     ي  در مناظره 
کار ه  العمل کلي در فرايند مناظره ب      دستور به عنوان خردورزي در گفتار     انديشه بر گفتار  

توانـد در  توان اذعان داشت كه كسي مـي     اين اساس مي   بر). ۱۳۸۳مقامي،( شودگرفته مي 
داشـته باشـد    کارگيري روش مناظره مهارت داشته باشد كه طرف مقابل درك درستي            ه  ب

ـ ، خودهاي هردر مناظ) ع( امام رضا ؛خواهد منتقل كند  كند و مي  از آنچه او احساس مي      ه ب
مـثالً بـه عمـران صـابي      نمود؛ ميطرف مناظره لزوم درک و رعايت اين اصل را گوشزد          

ـ و دهم تـ  خبر مي  !اي عمران  «:دورمف ـ   ؛آنچـه پرسـش كـردي   ه را ب را و  لكـن در آنچـه ت
 چـه ايـن     ؛ آور پـيش  فهم و عقل     ، از روي تعقل بنگر و در آنچه پرسش كردي         ،گويممي

شـود، و   ترين مسائل و مطالبي است كه بـر مـردم وارد مـي             ترين و مشكل  مطلب غامض 
 جهـل و نـاداني دچـار        ي   فهم و ادراك ثابت نباشند و در عرصـه         ،كه داراي عقل   كساني
خـواهي و     حـق  ، انصـاف  ،كـه داراي عقـل      از فهـم آن عـاجز گردنـد، و كسـاني           ،باشند
 ).۱۴۰۴ ابن بابويه،(»  از فهم بيچاره نيستند،شناسي باشند حق

محتواي پيام مشـكلي اسـت كـه    نكردن توان گفت درك  ين سخن مي ايشنگردر رو 
بـا  ) ع(اي امـام    در برخورد منـاظره    آنراه حل   . ايجاد کند خلل  تواند در فرايند مناظره      يم

) ع( امام رضـا   ،در همين مناظره  . ه گرديده است  يطرف مناظره، از طريق نقد و بررسي ارا       
 که خدا در چه چيز است؟ آيا چيزي بـر           موضوعن  ي ا ي  دربارهدر پاسخ به عمران صابي      
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، از  پيشيننمايد؟ ذيل عبارات     مي چيزي تغيير و تحول   ه  از چيزي ب  و آيا   او احاطه دارد؟    
 بـا   ، در پايان  وشده داشت، به او پاسخ       غامض بودن مطالب و مفصالتي كه مسائل مطرح       

 .ادد نشان اوشده را به   مطرحموضوع حقيقت »افهمت يا عمران؟«بيان 
 ؛ن موضوع است که مناظره مسـتلزم نقـد اسـت   يانگر ايب) ع( اماميين نوع پاسخگو  يا
کنندگان موضع انتقادي داشته باشند، خود را متعهد و ملزم به پرسـش               وقتي مناظره  يعني

ـ  البته ا؛دانندمي تمام موضوعات  توجه دقيق به  کردن و     مسـتلزم نگـرش بـاز بـه     امـر ن ي
کنـون مسـلم و درسـت         تـا  چيزي است كـه    ي  انديشي درباره مسائل و آمادگي براي باز    

 غـامض بـودن     ي  درباره علمي با عمران صابي      ي  در مناظره امام  چيزي که   ( .اند  دانستهمي
بازانديشي مفروضات آشکار و پنهـان منجـر بـه    ). كردد ييأتآن را  يمطرح و عمران صاب  

 ي   و اين امر رشته    ستده ا  بديهي پنداشته ش   ،که سهواً شود    ميشناخت و بررسي مسائلي     
آمــادگي ذهنــي . کنــدمســتمر پرســش، نقــد، اســتدالل و نقــد اســتدالل را ايجــاد مــي 

ن فضاي باز فکري به معناي آمـادگي بـراي متقاعـد شـدن و تغييـر         يکنندگان در ا   مناظره
 البتـه نبايـد انتظـار       ؛ه با مباحث متقاعدکننـده اسـت      ه در صورت مواج   ،هاي خود ديدگاه

 بحـث و    ي  توانـد بـه ادامـه      زيرا عدم توافق مي    ؛در بحث به توافق برسند    داشت که همه    
 . شودمنجرشکافته شدن ظرايف و دقايق بيشتر 

 تأثير مثبتـي بـر بحـث        ، از لحاظ روحي و رواني     ، در مناظره  درازگويي :حد سخن  .۵
 عامل رنج طرف    ،ي عكس داشته باشد و چه بسا       بعيد نيست نتيجه  حتي  نخواهد داشت؛   

 وقتـي   .، بايـد سـخن را كوتـاه و پرمغـز بيـان کـرد              پرسشهنگام پاسخ يا     .گردد مناظره
 طـوالني و تكـراري يـا    هـاي  جملـه ست از يشود با يك جمله مطلب را رساند، نياز ن       مي

 .استفاده کرد هاي مترادف عبارت
کننـده   منـاظره وقتي مخاطب كششـي بـاالتر از فهـم آن گفتـار نـدارد،         بجاست که   

و ايـراد     بسـيار  كـارگيري الفـاظ   ه  و با پرهيز از ب    اندازه   راوني را به  مفاهيم و معارف ف   
به عمران صـابي كـه پرسـيده بـود          ) ع(نمونه امام رضا  براي   ؛طرف مناظره را قانع کند    

 بـه ايـن معنـي كـه     ؛خـدا نـور اسـت    «: کـه اددپاسـخ  طـور مختصـر    ه  خدا كيست؟ ب  
در ؛  )۱۴۰۴ابـن بابويـه،     ( » مخلوقات خود از اهل آسمان و زمين است        ي  كننده هدايت
ه در   ك  چنان ؛پرداختها، به تفصيل، به بيان مطالب مي      ر برابر تداوم پرسش   ده  كحالي  
 را همچـون  »اراده« كسـي كـه     ي   درباره )ع( امام نظردر مورد    سليمان مروزي     با مناظره
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»به تفصيل، به شرح اين مفـاهيم        ، اسم و صفت بداند    »قدير«و  » بصير «،»سميع «،»حي 
 ).۱۴۰۴ ابن بابويه،( اختپرد

 آمـار   و اخبـار  مطالـب،  بيان ؛ يعني باشد مدلل بايد بحث در احتجاج :مستندگويي .۶
 سـازگار  عقـل و   منطـق  بـا  كـه  اسـاس بي و دروغ مطالب از و باشد مستند و معتبر دباي

 اينكه بر افزون ضعيف و كذب مطالب نقل اصل، اين موجبه  ب. شود اريدخود ،نيست
 .سازدمي دارخدشه را آن ي هگويند حيثيتمطلب  ارزش ،ي درست نيستاز نظر اخالق

 مطلب يك بيان ضمن و داشت شاياني توجه مقوله اين به خود، مناظرات در) ع(امام
 آيـا  «:فرمـود   مـي  موضـوع  ايـن  بـر  كيـد أت در خـود  ه كـ  چنـان  ؛نمودمي ذكر را آن منبع

 شـريعت  و پيـامبر  و كتاب با ،خود خصم با مناظره در كه نيست كسي دافرا ترين منصف
 حـين  در را بحث مخاطب ايشان گاهي، حتي ).۱۳۷۵ مرتضوي، (»!برخيزد مناظره به او

ـ  ؛دادمـي  رجوع منبع به ،مستقيم بحث او  از ،الجـالوت  سأر بـا  منـاظره  در نمونـه راي  ب
 رنفـ  هـزار  پنج كه...  ديده است  توراترا در    پيامبر زقيلح به مربوط مطالب آيا كه پرسيد

 اثبـات  بـراي  ،مناظره همين درو    ؟نمود زنده مردنشان از سال شصت گذشت از پس را
 داوود زبـور  بـه  ديگـر و بـار     شـعيا ا كتاب به را وير  يك با ) ص(رسول حضرت نبوت
 ).۱۴۰۴ بابويه، ابن( بود همراه الجالوت سأر تصديق با  ارجاعسه اين ؛ددا رجوع
 

  علميي فرايند مناظره

 امـام  ينـد منـاظرات  ي گذشـت، فرا »ي علمـي  روش منـاظره « کـه در   يا هبا توجه به مقدمـ    
 با مخاطـب    يدعوت به پرسش، همگام   ي    توان طبق نمودار، در سه مرحله      يرا م ) ع(رضا

 .آورد اوت کردن يمناظره و هدا
 
 
 
 

 دعوت به پرسش .۱

راي بـ گـران  يشـان از د ي، دعوت ا)ع( امام رضايند مناظراتي در فرا  مشهود ي ن مرحله ياول
شـان  يعلمـي ا  هـاي     ه آغـازين در منـاظر     ي   دعوت به مباحثه نقطه    ،در واقع . مباحثه است 
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اگر در بين شما كسي      «:نمودن آغاز مي  يچنرا  همواره، مناظره   ) ع(امام. شودمحسوب مي 
ابـن بابويـه،    (» ال كنـد  ؤتي س ال كند، بدون خجالت و رودربايس     ؤخواهد س ميت كه   هس

 يا چ واهمـه ي بـدون هـ  ،شد طرف مقابـل    يموجب م ) ع(امام ي رفتار ي  وهين ش يا ).۱۴۰۴
 : را نقل کردي امام با عمران صابي ن گوشه از مناظرهيتوان ا ي نمونه مي برا كند؛ال ؤس

ال ؤخواهد س  ميست و   ه مخالف اسالم    ين شما کس  ي اگر در ب   ! قوم يا: )ع(امام رضا 
 .ال کندؤ س،نکه غضبناک شوديکند، بدون ا

 که از شـما  ي اگر خودت دعوت و خواهش نکرده بود    ! مردم يانا د يا: يعمران صاب 
 ).۱۳۳۲ه، يابن بابو( ...نمودم ي نمسؤال شما از هرگز ،ال شودؤس

 
 همگام شدن .۲

توان با روحيه،    مي .هاي مختلفي است   كارگيري روش ه  همگام شدن با مخاطب مستلزم ب     
 ، بلنـدي و كوتـاهي آن      ، صـحبت، لحـن صـدا      ي  اندازه( هاي سخن و انگاره  زبان بدن با  

به ). ۱۳۷۴ فرهنگي،(  باورها و اعتقادات اشخاص همگام شد       و نيز با   )كلمات و عبارات  
خوبي بشناسد  ه  آن نوع مناظره را ب      خاص يگر بايد در هر مناظره نمادها     عبارتي، مناظره 

 از ايـن رو  ؛و درك كند تا بتواند اطالعـاتش را بـه راحتـي و بـا موفقيـت منتقـل سـازد         
توانسـت انـواع   مـي تـر    درك و رفتار وسيع خود ساده   ي  با دامنه ) ع(بينيم كه امام رضا   مي

بـا  ) ع( امـام  ،در اصـل  . هاي شخصيتي مخاطب را نشـان دهـد       طرز رفتار ديگران يا تيپ    
شـنود و در راسـتاي آن حركـت          كـه نظـر او را مـي        گفـت   ميمخاطب به او    با  همگامي  

 .دارد طول موج او راد و نزن به زبان واحد حرف مي؛كندمي

هـا و  ديـدگاه  فضـا را بـراي طـرح         ، در واقـع   ،گـر بـا مباحثـه   ) ع(همگام شـدن امـام    
 ؛ پذيرفتن طرف مناظره بود    ، در واقع  ،كه عمل ايشان    چرا ؛نمود بيشتر باز مي   هايپيشنهاد

ـ  ،)ع( به عبارتي همگـام شـدن امـام        فت؛پذيرمي را) ع( او امام  پذيرفت،  ميچون او را     ه  ب
توانست با آگـاهي از     مي) ع( اين طريق امام   از. ادد ميگر را كاهش     قاومت مناظره  م ،نوعي
 ، واقـع  در. هاي جديد رهنمون سـازد    ، وي را به تجربه    آنهاوايي با   آ   مخاطب هم  ي  تجربه

بيني درست از وجـوه اشـتراك نهفتـه در يـك             ظره مبتني بر پيش   ااين مرحله از فرايند من    
هـاي  هـاي مشـترك و نگـرش      گاري و انطباق بـا ادراك     نقش يا حرفه است كه توان ساز      

 ).۱۳۷۴ فرهنگي،(د ها را در آن حرفه يا نقش داريكسان در رمزگذاري و رمزخواني پيام
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 هاي همگام شدن با مخاطب شيوه. ۲ـ۱

 مستلزم گوش دادن و سخن گفتن       ، علمي اصوالً  ي   يک مناظره  : گوش دادن پويا   .الف
 در كنـار  بطـ گوش دادن بـه مخا . جهت برابرند از هردو  اين   ، در فرايند مناظره   واست  

  درك بهتـر بـراي ) ع(كيـد امـام رضـا   أهاي مهم مورد ت    ، از روش  )سخنراني(سخن گفتن   
تـا   مخاطـب  ي به درك تجربهنزديك شدن   در واقع هدف،    . بوددر مناظره   مخاطب خود   
ثري برقـرار   ؤتوانست بـا مخاطـب ارتبـاط مـ        از اين طريق مي    )ع(بود كه امام  حد امكان   

که همگامي واقعي، مستلزم گوش فرادادن بـه سـخنان مخاطـب اسـت و بـه                   چرا ؛سازد
 :قول موالناه  باست؛ راه رسيدن به درك همدالنه، پيروي از اين قاعده ،عبارتي
 

 اي بسا دو ترك چـون بيگانگـان       
ــان اي بســا هنــد و تــرك هــم    زب

 
 پس زبان همدلي خود ديگر است    

 ي بهتـر اسـت    زبـان  همدلي از هم    
 

 غـرر  (خيـرالكالم مـا ال يمـل و اليقِّـل          «:فرمـود ) ع( امام علي  :سازي کالم   خوش .ب
 است كه شنونده را خسته و افسرده نسازد و از اعتبار گوينـده              آن؛ بهترين سخن    )الحکم
 مطالـب بـه مقتضـاي حـال         ي  اين سخن بيانگر اين موضوع اسـت كـه عرضـه          ؛  »نكاهد

در تمام مباحثات   ) ع(، امام رضا  رو از اين    است؛ همدالنه   مخاطب شرط اساسي در درک    
 مثـال ايشـان     اي بر ؛داشتشيرين، ذهن مخاطب را بيدار نگه مي      و  خويش، با كالم شيوا     
 آيا چنين نيسـت كـه خداونـد پـيش از ايجـاد مخلوقـات              كردال  ؤس به عمران صابي كه   

 پـيش از آن      مگـر اينكـه    ،سكوت ممكن نيسـت    «: فرمود ؟ پس سخن گفت   ،ساكت بوده 
يا با اراده بـه  شود چراغ ساكت است      كه گفته نمي   همان طور  ؛نطقي صورت گرفته باشد   

 چـراغ جـز   ؛ زيرا روشنايي و كار وجـودي صـادر از چـراغ نيسـت      ؛دهدروشنايي مي ما  
گوييم چراغ براي    مي ،دو وقتي كه چراغ براي ما روشن ش       نيست؛موجوديت خود چيزي    

 ).۱۴۰۴، ابن بابويه(» ي آن برخوردار گشتيميما روشن شد و ما از روشنا
كه سخني با اين ويژگي قدرتي دارد که موجب محفوظ ماندن            است    اين مهم ي  نكته

) ع(روند مناظرات امـام   به  چنانچه  . دوش بيداري و حضور مخاطب مي     ي  جاذبه و روحيه  
ر اسـتفاده   سخن شيرين ايشان را در ترغيت مخاطب د  ي  جاذبهراز   يمتوانميتوجه كنيم،   

 :بدانيم اسلوب زير از
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 به دانش و معرفت در موضوع مناظره؛بودن مسلح  ــ
 برانگيز؛  مطالب و مفاهيم توجهي هي مطالب و ارا نبودنيكنواخت ــ
 هاي مخاطب؛ترين مسائل و پرسش  به مهميکيد بر پاسخگويأت ــ
 پردازي؛ منحرف نشدن از موضوع اصلي بحث و پرهيز از حاشيه ــ
 گويي؛ صريح بودن مطالب و دوري از ابهام ــ
 ؛به ذهنبراي نزديك كردن پردازي مفاهيم  خلق و ايده ــ
 کيد؛أپرسش به قصد ت ــ
 . مطالب توجيهيي هيارا ــ
 

 هدايت كردن .۳

اي نداشت جـز اينكـه قـدم بعـدي را بـا              ، مخاطب ايشان چاره   )ع(در رفتار ارتباطي امام   
بـه هـدايت شـدن طـرف        ) ع(وايـي امـام   آ   همگامي و هم   ، به عبارت ديگر   ؛ايشان بردارد 
 کـه عملـي مطـابق بـا         ي همگام شدن با مخاطب هنگام     يعنين  ي و ا  شد  ميمناظره منتهي   

  در حالي كه هدايت كردن انجام عملي متفاوت از مخاطـب اسـت             ؛رفتار مورد نظر دارد   
صـورت بـا او    او را راهنمـايي و در غيـر ايـن    ،شـد وقتي با مخاطب درگير مي     )ع(امام(

 كـه   يهـاي در مباحثات همواره سعي داشت با استفاده از شيوه        ) ع(امام). كردهمگامي مي 
 .درود، مخاطب را به جهت بحث هدايت كن يدر ذيل به آن اشاره م

گـر، از وي     مناظره كيضمن تحر ) ع( امام :اطالعات بيشتر از مخاطب     درخواست .الف
بـه   ايـن دو و       بـر  اي ايشـان   در رفتار مناظره   .خواست  ميهاي بيشتر    ا پرسيدن ياطالعات  

) ع(مخاطبان امـام  است،  ه در مباحثات مشهود      ك چنان. شد  ميكيد  أتپرسيدن بيشتر   ،  ويژه
  در چنـد عبـارت كوتـاه بيـان         ،اكثـر   حـد  و در يك عبـارت      ،هاي خود را   الؤ س ،معموالً
د مخاطب را ضمن    نموسعي مي ) ع( امام اما ؛دنداشتن جامعيت كافي    ، كه عمدتاً  ندداشت مي

 ،كه در مناظره هـدف      چرا ؛ال بكشاند ؤ به سمت جامعيت س    ،وادار كردن به فكر و تعمق     
 نـه   ؛شـده اسـت     يا مشـكل مطـرح     موضوعگيري ذهنيت مخاطب مناظره از      تكامل شكل 

گيـري تكامـل سـاختار      توان اذعان داشت اهميـت شـكل      كه مي   چنان ؛صرفاً پاسخگويي 
كم و كاست پاسخ هـدايت        براي گرفتن بي   ،خوده  ود ب ذهني مخاطب از مسئله وي را خ      

 همـان   ،چند پاسخ صحيح داده شـود، پـس از مـدتي            هر ،كند كه در غير اين صورت     مي
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 مجـدد در ذهـن   ي  شبه،ال ناقص با ساختاري متفاوت اما همچنان ناقص مطرح شده        ؤس
د شـ مـي   براي مخاطب روشن   ،ابتدا) ع( مختص حضرت رضا   ي  در شيوه . گيردشكل مي 

 .شدال چيست و سپس به پاسخ پرداخته ميؤكه منظور از س
 يک مناظره معموالً و نه الزامـاً، بـا اسـتفاده از مـوارد               : ارجاع به منابع مورد توافق     .ب

دو گيرد كه به عواملي چون شخصيت مخاطب، انديشه و آگاهي            مي مورد توافق صورت  
در  )ع( امـام ي شـيوه . دارد بسـتگي مواردي چون مبادي، اصول و پيامد بحث به  طرف و   
ه ايشـان در     كـ   چنان بود؛ هدايت مخاطب به بحث با توجه به اين عوامل           برايمناظرات  

ترين فرد كسي نيست كه در مناظره با خصم خود با         آيا منصف  «:كيد بر اين مهم فرمود    أت
س أ آنجا كه ر   به همين دليل،   ؛)۱۳۷۵ مرتضوي،(» !دكن پيامبر و شريعت او مناظره       ،كتاب

دارد كه هيچ گونـه دليـل و برهـاني از ايشـان             اذعان مي ) ع( مناظره با امام   برايالجالوت  
 ،باشـد ) ع( يا در صحف ابراهيم و موسـي       زبور ،انجيل،  تورات مگر اينكه در     ،پذيردنمي

  به زبان موسي بن عمـران و       ،توراتتو هيچ دليل از من نپذير مگر آنچه در           «:امام فرمود 
 مرتضـوي،  (»ه باشد شد زبان داوود نقل     ، به زبور  در  عيسي بن مريم و    به زبان ،  انجيل در

چگونه با كسي بحث كنم كـه       «مون گفته بود    أكه به م   نصراني و در پاسخ جاثليق   ) ۱۳۷۵
را قبول ندارم و بـه گفتـار پيـامبري احتجـاج و منـاظره                كند كه آن  به كتابي استدالل مي   

 بـراي تـو     انجيل اگر از    !اي مرد مسيحي   «:مود حضرت فر  »؟كند كه به او ايمان ندارم     مي
» ! ... فرموده رد كنم   انجيلتوانم آنچه را    آيا مي  «:ددا و او جواب     »پذيري؟دليل بياورم مي  

 .)۱۳۷۵ مرتضوي،(
هاي مادي و معنـوي    پرواضح است که هرچه امکانات و زمينه      : استفاده از تعاريف   .ج

بـه  . تـر اسـت    تـر و موفـق      سهل ،ر مناظره هاي مختلف د   بالغت بهتر باشد، کاربرد روش    
 ؛ تعبير شـود  استفاده از لغات پيچيده و مبهم در مناظره ممکن است موجب سوءِ         ،يعبارت

بـر ايـن مشـكل      توان    مي )نه به معني پيش پاافتاده    (با استفاده از كلمات ساده      از اين رو،    
بـه  ك و   درمخاطـب را    گـران،     لغـات مباحثـه    ي  حضرت بـا توجـه بـه دامنـه        . ق آمد يفا

در . دكر مي زبان خودش مباحثه     آنها به ک از   ي با هر كرد؛ از اين رو،       توجه مي  شاستعداد
شان و بـر    يا توراتآورم بر اهل تورات به       يل م يمن دل «: شان است که فرمود   ياحواالت ا 

) ع(ن نوح ي که بر د   يشان و بر کسان   ي ا زبور به   زبورشان و بر اهل     يل ا ي به انج  انجيلاهل  
شـان و بـر     ي ا ي به زبان فارس   ،)انيزردشت( پرستان شان و بر آتش   ي ا يبه زبان عبران   ،هستند
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ـ  بـا هر ،گو بپردازند و   که با من به گفت     يشان و بر کسان   ي ا ي به زبان روم   ،اهل روم   ،کي
 كـه  در حديثي از ايشـان اسـت  ). ۱۳۳۲ ه،يابن بابو(» كنم ميگو  و   گفت ش زبان خود  هب
توانند از آنچه مردم مي    ؛)۱۴۰۳مجلسي،( ابكوا عما ينكرون   حدثّوا النّاس بما يعرفون، و    «

 ،تواننـد درك و بـاور داشـته باشـند           نمـي  يد و از آنچه   ي سخن بگو  درك كنند و بشناسند   
 .»يديخودداري نما

 
 گيري نتيجه

روش منـاظراتي آن     ،)ع( حضـرت رضـا    هـاي   ه با توجه بـه جريـان منـاظر        ،ن مقاله يدر ا 
ـ با ) ع(مامال که ين دليا به .مد نظر قرار دهيمآموزشي به عنوان يك روش را حضرت   ه ب

ــ ــه  ك ــواره نتيج ــيارگيري آن هم ــت، م ــگرف ــوان   ي م ــه عن ــوان از آن ب ــت ک روش ي
 . در کالس استفاده کرديريادگي ـ ياددهي

 كـه   بود اي   توجه به رويكرد منطقي    شد، تئوريكي   ـ يلي بحث تحل  ،هآنچه در اين مقال   
 اصـول اسـتنتاجي     ،ک جهـت  ياز  . داشت خود مد نظر     هاي  هدر روند مناظر  ) ع(رضا امام

ـ     ؤ در واقع م، آن حضرت هاي  هشده در مناظر   مطرح ه يد اين اسـت كـه منـاظره و رونـد ب
م بـا   أبخشي و ايجـاد نگـرش تـو         ايجاد فهم مشترك از مسائل، آگاهي      برايارگيري آن   ك

لط علمـي    آن حضرت، نه جدل و تسـ       يا  روش مناظره  ،گري و از جهت د    استعقالنيت  
ات آموزشـي را بـر طـرف    تـأثير  از نظر علمي و رواني، بيشترين ، كه اساساً بودله  ئبر مس 
آيـد   مـي دسـت   ه  باين مهم    فرايند مناظرات ايشان     توجه به با  . گذاشت  مي خود   ي  مناظره

 از طريـق    يحل راهرسيدن   براي پاسخ يا     ،كه روش مناظره در آموزش جريان كاوشگري      
اي  منـاظره ي اين مقاله ايـن فراينـد را در شـيوه   . مدار استايندگوي منطقي و فر و   گفت

 ؛همگام شدن بـا مخاطـب   . ۲؛  دعوت به پرسش  . ۱ :ارايه كرد در سه مرحله     )ع(امام رضا 
 .دوشهاي فكري مواجه ميبست هدايت مخاطب در مواقعي كه با بن. ۳

 توجـه  ،هـم يكي از ابعاد م   ) ع( معصوم ي   ائمه و) ع(حضرت رضا آموزشي   ي  در سيره 
نقـش بـارزي را نـه تنهـا در          توانـد     مـي کارگيري روش مناظره است كه      ه  به چگونگي ب  
امـا   ؛ الهي كه در طرح مباحث نظري، از نظر دامنه و عمق داشـته باشـد             ي  پيشبرد انديشه 

 . بوده استي عملي مورد توجه و استفادهكمتر ها   و دانشگاهيسفانه در محافل علمأمت
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 منابع

 
 .قرآن
 خوانساري محمد الدين جمال بارع شرح ،)۱۳۴۶( .تميمي محمد بن الواحد عبد ي،آمد
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