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حميدرضا مطهري

مناظره به عنوان يکي از شکلهاي گفتوگو و تبيين باورها ،جايگااه مهماي
در زندگي اجتماعي اهل بيت

دارد .امام جواد

نيز در مناظرههاي خود با

گروهها و گرايشهاي مختلا  ،باا توجاه باه وتاويت و شارايط مخا باان ،از
شيوههاي متفاوتي بهره برده است که شناخت آنها ميتواند بار آگااهيهااي ماا
درباره آن حضرت و مسائل فرهنگي و انديشهاي زمان ايشان بيافزايد .اين مقالاه
با اشاره به دو بود رفتاري و استداللي در مناظرات امام جاواد

بار ايان بااور

است که آن امام بزرگوار ،تمن رعايت جايگاه رف مقابل و احترام به عقايد او
و تحمل آن ،از استداللهاي عقلي و داليل نقلي و گاه روش ترکيبي ،براي اثبات
ديدگاه خود بهره ميبرد .از سويي ديگر ،استناد به آيات قارآن و سايره و ساخن
پيامبر

جايگاه ويژهاي در گفاتوگوهاا و مباحثاههااي آن حضارت داشات.

ايشان گاهي هم براي نقد عقايد و ادعاهاي ارف منااظره از گازارههااي ماورد
پذيرش مخا ب خود استفاده ميکرد.
* استاديار پژوهشکده تاريخ و سيره اهل بيت
.motahari50@gmail.com

پژوهشتااه لوت و و هره تس است
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کليدواژگان :امام جواد

 ،سیره اهل بیت

 ،مناظره ،آداب گفتوگو ،تاریخ تشیع.

مقدمه 

مناظره داراي سابقه طووني در جواموع اياواي  ،بوه ویوره در میوا ماوانايا  ،و از
شیوه هاي مهم و اثربخش در تبیین و يشر معارف اسالم است .این مهم در قرآ کوریم
جایگاه ویرهاي دارد و یک از راههاي دعوت به حق معرف و به آ توصیه شده است« :با
حکنت و ايدرز يیکو به سوي پروردگارت دعوت ينا و با آيا به روش کوه يیکووتر اسوت
استدنل و مناظره کن» 1.مناظره در سیره يبوي و يزد اماما معصوم

يیز اهنیت ویره

داشته است و آ بزرگوارا براي يشر فرهنگ و ايدیشۀ اصیل اسالم و اثبات دیدگاههاي
خود ،از مناظره در ماائل مختاف عقیدت و کالم  ،فقه و جز آ  ،اسوتفاده و اسوتقبال
م کرديد و هر یک از اماما  ،با توجه به موقعیت زماي و مکاي خوویش ،در ایون زمینوه
گامهای برداشته و در برابر فرقههاي مختاف با بهرهگیري از شیوههاي متناسب ،سع در
تبیین صحیح معارف اله و تفکیک سره از ياسره داشته است.
بحث و گفتوگو و مناظره میا گروهها و فرقههاي مختاف در دوره امام جوواد
به دلیل فضاي خاص سیاس و مذهب این دوره ،در قیاس با دورا دیگر ائنه

،

1

رويق

خاص دارد .قدرتگیري معتزله و اهتنامشا به مباحث عقا و مناظره آيوا بوا پیوروا
مذاهب اسالم  ،به ویره شیعیا  ،از یک سو و حنایوت برخو از خافواي عباسو از ایون
جریا و این گويه مجالس از سوي دیگر ،بر رويق مجالس مناظره م افزود .از سوي دیگر
کم سن و سال بود امام يیز سبب شد تا بایاري از مردم ،و حت برخ از شیعیا  ،دچوار
شک و تردید شويد و براي دست یاب به حقیقت و رفع تردیدها ،پرسشهای را از امام یوا
دیگرا مطرح کنند .امام جواد

يیز از فرصت پیشآمده بوراي زدود تردیودها دربواره

امامت خویش و تبیین و اثبات عقاید صحیح بهوره مو بورد و بوا رو هواي متفواوت بوا
جریا هاي مذکور مقاباه م کرد .مهمترین موضوعات را که در مناظرههاي امام جواد
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مطرح شده ،م توا ماائل فقه  ،تفایري ،کالمو و موذهب داياوت ،کوه بوه حاوب
موضوع مخاطبا و ايگیزههاي آيا هم متفاوت بود؛ برخ در پ یافتن حقیقوت بوديود و
بعض به ديبال اثبات باورهاي خویش و عدهاي هوم ،ماينود خايودا عباسو  ،بوا ايگیوزه
سیاس و در ايدیشه يشا داد ياتواي امام در برابر خایفه بوديد .بر هنین اساس ،شیعیا
تشنه حقیقت ،فقیها اهول سونت ،و رقیبوا موذهب و خايودا عباسو را مو تووا از
شرکتکنندگا در مجالس مناظره دايات.
منابع مختاف تفایري ،تاریخ  ،کالم و مناقب  ،مناظرهها و مذاکرههاي عان اموام
را گزار

جواد

کردهايد که از مهمترین آ ها م توا به تفسير عیاش  ،ارشاد شویخ

مفید ،الئل االمدمة طبري ،کشف الغمة اربا  ،مندقب ابن شهرآشوب ،احتجدج طبرس و الارر

النظيم في مندقب االئمة اللهدميم از یوسف بن حاتم شام اشواره کورد کوه از حیوث اعتبوار و
استفاده یک سا يبوده و بررس قوت و ضعف هر یک از این منابع و روایت آ ها در ایون
مختصر ين گنجد.
درباره پیشینه این تحقیق يیز باید گفت ،اگرچه درباره امام جواد

آثار متعددي وجود

دارد ،کتاب یا مقالهاي که به صورت رو شناسايه به منواظرههواي آ حضورت پرداختوه
باشد ،در جاتوجوهاي يگاريده یافت يشد.
مفهومشناسي 

0

مناظره ،از ماده يظر به معناي دید  ،و مراد از آ  ،بیا دو دیودگاه دربواره یوک چیوز
هنراه تدبر و تأمل و دید آمیخته با تفکر براي کشف حقیقت و ماهیت یک امر اسوت 1و
در اصطالح عبارت است از گفتوگو بین دو طرف به صورت رو در رو و بوه میوا آورد
آيچه بدا معتقديد براي اثبات يظر خود دربواره حکوم یوا ياوبت  ،بوراي روشون ينوود
حقیقت.

1

روششناسي؛ رو

عبارت است از راه که به منظور دست یاب به حقیقت باید پینود

و در عرف دايش ،رو

را مجنوعه شیوهها و تدابیري داياتهايد که براي شناخت حقیقت
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و برکناري از لغز

به کار برده م شود؛ 6و رو شناس به معناي مطالعه منظم و منطق

اصول است که تفحص عان را رهبري م کند و يیز به معناي بهکارگیري مجنوعهاي از
قواعد و رو ها براي دستیاب به اهداف آمده است.
روشهايمواجههامامجواد


امام جواد

7



در مناظرات خویش ،ضنن احترام به مخالفا و توجوه بوه فهوم آيوا ،

شیوه هاي مختاف در مواجهه با آيا به کار گرفت .ایشا گاه با استدنل عقا و گواه بوا
دنیل يقا و استناد به آیات قرآ و سیره يبوي و گاه يیز بوا بهورهگیوري از اعتقوادات
مخالفا و برخ اوقات يیز با رو هاي ترکیب به مناظره مو پرداخوت .در ایون يوشوتار
برآيیم تا اصول و رو هاي مناظرات امام جواد

را بررس و تبیین ينواییم .از ایون رو

مناظرات آ حضرت را از دو منظور رفتواري و اسوتدنل بررسو کورده ،ریول هور یوک
شاخصهای را مطرح م کنیم.
الف .اصول رفتاري

مهوومتوورین يکووات رفتوواري کووه مو توووا از منوواظرههوواي امووام جووواد

برشوونرد

مخاطبشناس  ،احترام به مخالفا و تحنل دیدگاه آيا است.
مخاطبشناسي 

الف.1.

یک از يکات مهم در ارتباط و بحث و گفتوگو با دیگرا و که اهنیت به سزای دارد
و با توجه به جایگاهش م توا از آ به عنووا یوک اصول يوام بورد و شوناخت طورف
گفتوگو و توجه به فهم و عالیق و باورهاي اوست .این يکته به ايدازهاي مهم اسوت کوه
در قرآ و سیره يبوي هم مورد توجه و تأکید قرار گرفته است .قرآ در این زمینه و لوزوم
حفظ همسطح با مخاطبا م فرماید« :ما هیچ پیامبري را جز به زبا قومش يفرستادیم
تا (حقایق را) براي آ ها آشکار سازد» 7.پیامبراکرم

يیز به این يکته توجه داشت و بور

اساس دايای خود با مردم سخن ين گفت باکه بر اساس سطح فهم مردم با آيوا سوخن
م گفت .ایشا در این باره م فرماید« :ما پیامبرا مأمور شدیم تا با مردم بر اساس سطح
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فکر و عقل ایشا سخن بگوییم» 3.این مهم ،یعن توجه به فهم مخاطبوا  ،در منواظرات
اهنیت مضاعف دارد.
يیز این يکته را به عنوا یک اصول در منواظرات خوود بوا گوروههواي

امام جواد

مختاف رعایت م کرد و با هر شخص بر اساس سطح فکوري و تووا عقاو او سوخن
م گفت؛ از این رو در مناظرات خویش گاه از استدنل عقا و گاه از رو

يقا و گواه

يیز از باورهاي طرف مقابل استفاده م کرد و گاه در مقابل یک يفر یا گروه و یوا در یوک
بحث عان از دو یا چند رو  ،به صورت ترکیب  ،بهره م برد چنايکه با تناک به سخن
پیامبر و استناد به آیات قرآ و استدنل عقا  ،به یحی بن اکومم (م111هوو.ق) 13پاسوخ
داد.

11

الف.2.احترامبهمخالفان 

یک از راه هاي موفقیت در ماائل مختاف ،به ویره مباحث عان و خصوصاً مناظره و
گفتوگوهاي دوجايبه ،احترام به مخالفا و پذیر
اساس سفار

آيوا اسوت .معصووما

يیوز بور

قرآ کریم درباره بهکوارگیري منطوق و خورد در منواظرات ،بوه شودت از

برخورد تند و خشن ،ب احترام و تحقیر دیگرا حت دشننا  ،پرهیز م کرديود؛ چنايکوه
امیرالنؤمنین عا

هنگام که متوجه شد برخ یارايش ،شامیا را لعن م کنند آيوا

را از این کار بازداشت و فرمود« :من ياخرسندم از اینکه شنا دشنامگو باشید» 11.در این باره
اعتراف ابن اب العوجاء( 10م111هو .ق) ،یک از کااي که با امام صادق مناظرات داشت و
بارها مغاوب ایشا شد ،گواه این يکته است .او که به دلیل اظهار مطالب کفرآمیز ،با پاسخ
تند یک از اصحاب امام مواجه شده بود ،گفت:
اگر تو از ياران جعفر بن محمد هستي او هرگز با ما چنين سخن نميگويدد و
مانند تو با ما مجادله نمي کند  ...او در پاسخ به ما تعدي نکرده است .او بردبار و
باوقار و عاقل و استوار است  ...به سخنان ما گوش ميدهد و به دليدل مدا توجده
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مي کند تا آنگاه که سخنان خود را به طور کامل ميگوييم و گمان ميکنيم که او
را مغلوب کردهايم ،آنگاه او حجت ما را با دليلدي سداده و خبدابي کوتداه باطدل
ميکند.

امام جواد

14

يیز در مناظرات خویش به این مهم توجوه داشوت و ضونن احتورام بوه

مخالفا  ،هیچ گويه توهین و یا حت تندي به آيا را برين تافت و هنواره م کوشوید بوا
استدنل و ارائه دنیل متقن پاسخ مخالفا را بدهود .ایشوا در جااوات کوه بوا فقهوا و
متکانا و دیگر دايشنندا داشت ،با آيا در يهایت احترام رفتار م کرد و به هیچ یک از
آيا و باورهایشا ب احترام يکرد ،چنايکه در بحث از فضایل خافاي يخاتین و با آيکوه
مورد قبول ایشا يبود و پیش از پاسخگوی فرمود« :مون منکور فضول آيوا يیاوتم» 11و
سپس روایات را که قبول يداشت بوا دلیول و بوه صوورت ماوتند رد کورد 16.و یوا آيکوه
پرسشهاي فقه یحی بن اکمم را با آراموش شونید و پاسوخ داد 17و وقتو کوه موأمو
خواست تا ایشا يیز ماألهاي از یحی بپرسد و با توجه به اینکوه رسوم بوود در مجوالس
مناظره ،طرفین گفتوگو پرسشهای از یکدیگر بپرسند و اموام جوواد

بوا توجوه بوه

شکات یحی در گفتوگوي قبا  ،رعایت حالش را کرد و از او پرسید که سؤال بپرسم یا
يه؛ و آيگاه با رضایت او ،سؤال خود را مطرح کرد.
اخالق حانه و منش کرینايه امام جواد

17

سبب شده بود تا ایشا در برابر هنگوا ،

حت افرادي که به عنوا مخالف یا رقیب آ حضرت مطرح بوديد ،با احترام برخورد کنود
چنايکه در مقابل عنویش عبداهلل بن موس  ،که در پاسخ به پرسش هاي برخ افراد دچار
اشتباه شده بود ،با کنال احترام خطاي او را گوشزد کرد و ضنن پرهیز داد او از خطوري
که در کنینش وجود داشت ،پاسخ صحیح را به حاضرا داد.

13

الف.3.تحملديدگاهمخالفان 

یک از يکات مهم در برخورد با گروههاي مختاف ،به ویره در برخوورد بوا مخالفوا و
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مناظره با آيا  ،توجه ،شنید  ،تحنل و حت احترام به دیدگاه آيا است .عوالوه بور ایون،
سعه صدر و قدرت تحنل يظرات مخالفا از شاخصهاي عان و مودیریت در منواظرات
است و امکا موفقیت افراد را افزایش م دهد؛ بدین معنا که اگر فردي در مناظره ،با يظر
مخالف مواجه شد يه تنها يباید با آ مخالفت کند ،باکه باید حوق آزادي فکور و بیوا را
براي دیگرا محترم شنرده ،آ را گام ممبت براي ایجواد ارتبواط سوالم و پاسوخگووی
مناسب و ثنربخش بدايد .از طرف دیگر ،توهین و ب احترام به طورف مقابول ،راه را بور
مناظره و مباحمه عان باته ،سوبب تشودید اختالفوات و يوزاعهواي فرقوهاي مو شوود.
موضع گیري تند در برابر افراد ،مواجهه با شخصیت و حقیقت آيا است و واکنش آيوا را
در پ خواهد داشت و از آيجا که گاه برخ رفتارهاي آدم برخاسته از احااسات است که
منکن است با خرد فاصاه داشته باشد ،براي دوري از چنین شرایط  ،هنراه و هنگام
با افراد ،یک از بهترین رو ها در گفتوگو و مناظره با آ هاست .از این طریق اياا به
مخاطب خود م ينایايد که ايگیزه او يه برتري جوی باکه ينایايد حقیقت است .اهنیوت
این يکته زماي بیشتر معاوم م شود که طرف مقابل از موضع برتري برخووردار باشود یوا
خود را برتر بدايد.
امام جواد

در مناظرات که با افراد و گروههاي مختاف داشوت ،عاو رغوم مطورح

شد ماائا که مخالف دیدگاه آ حضرت بود ،هنواره به این مهم توجه م کرد و سخن
مخالفا را با آرامش م شنید و آ گاه لب به پاسخ م گشود؛ چنايکه در گفتوگوي ابون
اکمم با ایشا  ،عا رغم يادرست بود سخنا ابن اکمم ،به ویره مطوالب کوه در فضویات
خافا مطرح کرد ،يه تنها از هنا آغاز با عقاید يادرست ابن اکمم مخالفت يکرد باکه پس از
شنید سخنا او ،به صورت منطق و با دنیل عقا و يقا و حت با استفاده از اعتقادات
او ،پاسخ مناسب را به ادعاهاي وي داد 13.هنچنین در مواجراي بیوا حکوم سوارق يیوز،
م توا احترام امام به مخالفا را مشاهده کرد؛ به گويهاي که عاو رغوم قبوول يداشوتن
دیدگاه فقیها دربار عباس  ،تا زماي که از ایشا تقاضوا يکرديود ،دیودگاه خوود را بیوا
يفرمود.

11
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ب.روشهاياستداللي 


در مناظرات خود تال

امام جواد

م کرد بوا اسوتدنلهواي مناسوب و بوه رو

عقا و يقا و گاه به شیوه ترکیب  ،پاسخ گوي مخاطبا باشود .در برخو مووارد هوم از
باورهاي آيا براي پاسخ به پرسشهایشا استفاده م کرد .گواه يیوز بوه تبیوین فورو
مختاف یک ماأله پرداخته ،وسعت دايش خود را به دیگرا م ينایايد.
ب .1 .استدالل عقلي

عقل و استدنلهاي عقا در اسالم جایگاه ویرهاي دارد و حت یک از منوابع احکوام
فقه به شنار م رود .این مهم در سیره معصوما  ،به ویره در مناظرات ،اهنیت فراوايو
داشت و امام جواد

يیز اهتنام ویرهاي به استفاده از دنیل عقا در گفتوگوهاي خود

داشت و گاه در کنار استفاده از آیات قرآ و سیره و سخن پیوامبر

 ،از اسوتدنلهواي

عقا استفاده م کرد؛ چنايکه در پاسخ برخ از پرسشهاي یحی بن اکومم بودین رو
عنل کرد .یحی که در مناظره خود با امام جواد
شده بود ،تال

 ،با پاسخهاي دقیق آ حضرت مواجه

م کرد با طرح سوؤانت چالشو  ،اموام را در تنگنوا قورار دهود .او از آ

حضرت درباره روایت پرسید که بر اساس آ  ،خداويد بوه واسوطه جبرئیول و پیوامبر

،

رضایت خود را از خایفه اول اعالم م کند و از رسول خدا م خواهد تا از ابوبکر بپرسد که
آیا او يیز از خداويد راض است؟ امام جواد

با استناد به سخن خداويد که م فرماید« :ما

از رگ گرد به اياا يزدیکتریم» 11،این ادعاي یحی را رد کرد و فرمود« :از يظر عقا
محال است خدای که از رگ گرد به اياا يزدیوکتور اسوت از رضوایت ابووبکر آگواه
يباشد».

10

یحی باز يظر امام را درباره روایت پرسید که ابوبکر و عنر را در زمین ،مايند جبرئیل و
میکائیل در آسنا معرف م کند .امام در پاسخ او ،بدو موضعگیري تند ،به سابقه آ دو
يفر پیش از ظهور اسالم اشاره کرد و فرمود:
جبرئيل و ميکائيل دو فرشته مقرّب درگاه خداوند هستند و گناهي از آنان سر
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نزده و لحظهاي از اطاعت خدا خارج نشدهاند ،ولي ابوبکر و عمر هرچندد پدا از
ظهور اسالم مسلمان شدند ،امّا بيشتر دوران زندگيشان را در شرک و بتپرستي
گذراندند ،بنابراين تشبيه آنان بده جبرئيدل و ميکائيدل از جاند خداوندد محدا
است.

24

یحی که در پ یافتن راه براي محکوم کرد امام بود و از این تال

خود طرفو

يباته بود ،به روایتهاي جعا دیگري متوسل شد؛ از جناه روایت که عنر بن خطواب را
چراغ اهل بهشت معرف کرده است .حضرت این روایت را يیز بوا دلیول عقاو رد کورد و
فرمود« :این يیز محال است؛ زیرا در بهشت ،فرشتگا مقرّب خدا ،آدم ،محند

و هنه

ايبیا و فرستادگا خدا حضور داريد ،چگويه بهشت با يور اینها روشن ين شود توا يیازمنود
عنر باشد و با يور او روشن شود؟!».

11

ب .2.روش نقلي

یک از ویرگ هاي مهم مناظرات امام جواد
استدنل به آیات قرآ و سیره و سخن پیامبر

 ،بهکوارگیري رو

يقاو و اسوتناد و

بود.

ب.1.2.استنادبهقرآن 

آیات قرآ  ،به دلیل قطعیوت آ  ،جایگواه ویورهاي در میوا ماوانايا دارد و اماموا
معصوم

در ماائل مختاف بدا استناد م کرديد و آ را به عنوا یک اصل مهوم و

اساس در زيدگ  ،به ویره در ارتباط با دیگرا  ،بوه کوار مو گرفتنود و مخالفوت بوا آ را
برين تافتند؛ چنايکه در پاسخ آ حضرت ،به پرسش عدهاي درباره طالق ،دیده م شوود.
فردي که پاسخ درخوري از عبداهلل بن موس  ،برادر اموام رضوا
جواد

 ،يشونیده بوود از اموام

پرسید حکم کا که به ز خود بگوید :تو به عدد ستارگا آسنا طالق داده

شدي ،چیات؟ امام او را به کتاب خدا ارجاع داد که بوا صوراحت طالقو را کوه رجووع و
بازگشت دارد دو مرتبه معرف م کند و م فرماید« :طالق دو مرتبه است» 16.آ فرد کوه
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76
پاسخ متفاوت از عنوي امام شنیده بود ،عر

کرد عنوي تو ،عبداهلل بن موس  ،براي ما
خطاب به عنوي خوود

فتوا داد که آ ز با این جناه طالق داده م شود .امام جواد

فرمود« :از خدا بترس و با بود امام که از تو عالمتر است ،فتوا مده!».
یک دیگر از استنادات قرآي امام جواد

17

را م توا در گفوتوگووي او بوا یکو از

باتگا خویش به يام ابوهاشم جعفري ،از يوادگا جعفر بن اب طالب ،مشاهده کورد کوه
درباره « » در آیه شریفه «

» پرسید و امام

با استناد بوه آیوه  61سووره

عنکبوت« :و هرگاه از آيا بپرس چه کا آسنا ها و زمین را آفریده و خورشید و ماه را
مُاخَرگردايیده م گویند اهلل» 17پاسخ وي را داد و آ را به معناي اتفاق هنگا بر یکتای
خداويد تفایر و تبیین کرد.

13

یک از مهم ترین استنادات قرآي امام جواد را باید در سخنا آ حضرت براي اثبوات
امامت خود جاتجو کرد .با توجه به مشکالت جامعه شیعه ،و به ویره شبههاي که به عات
سن و سال کم امام براي عدهاي از شیعیا پیش آمده بود ،اثبوات جایگواه و اماموت اموام
جواد

بر اساس اصول پذیرفته شده شیعیا اهنیت بایاري داشت و هیچ منبع ماينود

قرآ ين توايات تردیدهاي آيا را بزداید و اعتناد آيا را به امام
رو امام جواد

جاب يناید .از این

با بردباري به سخنا اشخاص مردد پاسخ م گفت و با استناد بوه آیوات

قرآ درباره بعمت برخ پیامبرا در کودک  ،از جناه آيجا که با صراحت از يبوت حضرت
یحی در کودک یاد م کند و م فرماید« :اي یحی فرما خودا را بوه قووت بگیور و موا
فرما يبوت را در کودک به او دادیم» 03آيا را مجاب م کورد 01کوه خداويود متعوال آ
پیامبرا را در سنین کودک به يبوت برگزید و بار ماؤولیت هدایت جامعه را بر دوششوا
يهاد.
شاخصترین استنادات قرآي امام جواد

را م توا در مناظرهها ،به ویره در جریا

مناظره با یحی بن اکمم دید .یحی که مأموریت داشت با طرح پرسشهاي مشوکل و یوا
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فرقهاي و حااس امام را در تنگنا قرار دهد و از آ به سود خود یا جریا فکري واباته به
خویش بهرهبرداري کند ،خواستار دیدگاه امام جواد
خدا

درباره روایت مناووب بوه رسوول

شد که از قول آ حضرت چنین يقل شده است که اگر من به پیغنبري برگزیده

ين شدم ،هر آینه عنر به رسالت برايگیخته م شد .امام براي رد این روایت فرمود:
در اين باره کتاب خدا صادقتر است که ميفرمايد« :و (ياد آر) آن گاه که ما
از پيغمبران عهد و ميثاق گدرفتيم و هدم از تدو و از ندو و ابدراهيم و موسدي و
عيسي بن مريم از همه پيمان محکم گرفتيم (که بدا هدر مشدقّت و زحمتدي اسدت
رسالت خدا را به خلق ابالغ کنند)»؛ 32چگونه ممکن است خداوندد د کده از انبيدا
براي اداي درست رسالتشان پيمان گرفته و آن بزرگواران لحظهاي به وي شدرک
نورزيدهاند د بر خالف پيمان خود ،شخصي را به پيامبري برگزيند کده بخشدي از
عمرش را در حا شرک به خدا گذرانده است؟

امام جواد

در رد این روایت ساختگ  ،از سیره و سخن پیامبر هم استفاده کرد کوه

در جاي خود بدا اشاره خواهد شد.
امام جواد

در پاسخ سؤال دیگر ابن اکمم يیز قرآ را بهترین گوواه و دلیول مطورح

کرد .یحی پرسید يقل است از پیامبر

که فرمود :هرگاه وح از من قطع م شد گنا

م کردم بر آل خطاب يازل شده است؟ حضرت در پاسخ ،آ را محال داياته ،با استناد به
آیه قرآ فرمود« :جایز يیات که پیامبر حت یک لحظه در يبوتش تردید کند زیرا قرآ در
این باره م فرماید« :خداست که از میا فرشتگا و آدمیا رسوني برم گزیند ،که هنايا
خدا (به سخن عالنیا ) شنوا و (به لیاقت آيا ) بیناست»» 00.سپس امام
سابقه عنر ،پیش از بعمت پیامبر

بوا اشواره بوه

فرمود« :چگويوه منکون اسوت يبووت از کاو کوه

برگزیده خداست به کا منتقل شود که مدتها مشرک بوده است؟» 01و چنوین چیوزي از
يظر اسالم غیر منکن است.

01
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77

یحی که از این پرسش طرف يباته بود يظر امام را درباره ایون روایوت مناووب بوه
رسول خدا

پرسید که روایت شده ایشا فرموده است :اگر عذاب يازل شود فقط عنور

يجات م یابد؟ امام جواد

در پاسخ ،باز هم با اسوتناد بوه آیوه قورآ پاسوخ او را داد و

فرمود« :این هم با خبر اله و آیه قرآ سازگار يیات که خطاب به رسول خدا م فرماید:
«تا تو در میا مردم باش و تا زماي که از خدا آمرز

م خواهند ،خداويد ایشا را عذاب

07 06

ين کند» .

در پاسخ امام به فضایا که براي خافا طرح شد ،يهایت درایت و هوشونندي اموام بوه
خوب دیده م شود .اگر امام آ فضایل را م پذیرفت ،شیعیايش دچار تردید مو شوديد و
اگر یکباره ،بدو مقدمه در مقابل آ ها م ایاتاد و آ ها را رد م کرد پیروا فرقههواي
دیگر و که در آ مجاس يیز اکمریت را داشتند و بر ضد امام موضعگیري م کرديود و بوه
سخنا امام توجه ين کرديد؛ امام جواد

هوشنندايه راه را بر هور دو بحورا باوت و

ضنن حفظ خط اصیل خود ،با روشنگري و تبیین اعتقادات صحیح ،فرصت بهرهبرداري را
از مخالفا گرفت.
امام جواد

در برابر مخالفا مذهب يیز از استنادات قرآي بهوره مو بورد؛ چنايکوه

یک از پیروا مذهب زیدیه به يام قاسم بن عبودالرحنا در سوفري بوه بغوداد ،بوا اموام
جواد

مالقات کرد و با استدنل امام جواد

از عقاید خود دست برداشت .او در ایون

باره م گوید:
اين شبهه در ذهن من وجود داشت کده چدرا و چگونده اماميده معتقدندد کده
خداوند ،اطاعت از اين جوان را بر مردم واج گردانيده است .همين که ايدن بده
ذهنم خبور کرد ،حضرت خباب به من اين آيده را تدالوت کدرد(« :قدوم ممدود)
گفتند :آيا ما از بشري از جنا خود پيروي کنيم؟ اگر چنين کنيم ،در گمراهدي و
جنون خواهيم بود» 38.در اين هنگام با خود گفتم :مثل اينکه او سداحر اسدت و از
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د من خبر مي دهد .بار ديگر حضرت خباب به من ايدن آيده شدريفه را تدالوت
کرد« :آيا تنها به او وحي ناز شده است؟ نه! او آدم بسيار دروغگو و خودپسند
است».

39

وي پس از این جریا از مذهب زیدیوه دسوت برداشوت و اماموت اموام جوواد
پذیرفت.

را

13

ب.2.2.استنادبهسيرهوسخنپيامبر

سیره و سخن رسول خدا



به دلیل الگو بود آ حضرت و تأکید قرآ  11،جایگواه
داشته است و اهتنام خاص بوراي تبیوین و

وانی يزد ماانايا  ،به ویره معصوما

تعایم و استناد بدا بوده است .این مهم در مناظرهها و گفتوگوهواي عانو و اعتقوادي
اهنیت ویرهاي داشت .امام جواد

يیز با توجه به جایگاه سیره و سخن رسول خدا

در يزد ماانايا  ،از آ  ،به ویره در بحثهاي فرقهاي ،به طور خاص بهره م برد.
امام جوواد
پیامبر

در مباحوث مختاوف فقهو  ،اعتقوادي و اخالقو بوه سویره و سوخن

استناد م کرد چنايکه در پاسخ افرادي که درباره تراشید سر پیش از قربواي

پرسیده بوديد ،به سیره و سخن پیامبر

11

قبول یا رد هدیه پرسیده بود ،فرمود« :رسول خدا

هرگز هدیه کا را رد يکرد».

استناد کرد و یا در پاسوخ فوردي کوه دربواره

اما مهوم تورین اسوتنادات اموام جوواد

10

بوه سویره پیوامبر را بایود در منواظرههوا و

گفت وگوهاي ایشا با مخالفا فکري و در حضور خافاي عباس دید .در گفتوگوی که
بین امام و یحی بن اکمم برگزار شد ،امام بارها به سخن پیامبر

استناد کرد؛ از جناوه

آيکه یحی درباره روایت پرسید که م گفت جبرئیل بر پیامبر

يازل شود و گفوت :اي

محند! خداي متعال به تو سالم م رسايد و م گوید :مون از ابووبکر راضو هاوتم ،از او
بپرس که آیا او هم از من راض است؟ امام

با شنید ایون ايتاواب دروغ بوه خودا و

پیامبر ،بدو آيکه برافروخته شود و به گويهاي که مخاطب پذیراي سوخن ایشوا باشود،
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33
فرمود:

من منکر فضيلت ابوبکر نيستم ،ولي کسي که اين خبر را نقل ميکند بايد به
سخن ديگر پيامبر

در حجة الوداع توجه کند که فرمود« :کساني کده بدر مدن

دروغ ميبندند ،بسيار شدهاند و بعد از من نيز زيادتر خواهند شدد .هدر کدا بده
عمد بر من دروغ بندد ،جايگاهش در آتش خواهد بود .پا چدون سدخني از مدن
براي شما نقل شد ،آن را به کتاب خدا و سنت من عرضه کنيد ،آنچه را که با اين
دو موافق بود ،بگيريد و آنچه را که مخالف آنها بود ،رها کنيد».

سپس امام جواد

با استناد به سخن رسول خدا

 ،قورآ را معیوار قورار داده ،بوا

استدنل عقا  ،سخن ابن اکمم درباره فضایل خایفه را رد کرد و فرمود:
اين روايت با کتاب خدا سازگار نيست ،آنجا که مديفرمايدد« :مدا انسدان را
آفريديم و مديدانديم در دلدش چده چيدز مديگدذرد و مدا از رگ گدردن بده او
نزديکتريم» 44.آيا خشنودي و ناخشنودي ابوبکر بر خدا پوشيده بوده است تدا آن
را از پيامبر بپرسد؟ اين را عقل نميپذيرد که خداوندي کده از همده چيدز انسدان
آگاه است از رضايت ابوبکر آگاه نباشد.

45

امام جواد در پاسخ سؤال دیگر یحی درباره برايگیخته شود عنور بوه پیوامبري يیوز،
عالوه بر آیات قرآ  ،به سخن پیامبر
خبر م دهد.

استناد کرد که از يبوت خود ،پیش از خاقت آدم

16

هنچنین در مجاا که فقها درباره حد سارق اظهار يظر م کرديد و اختالف داشوتند
که دست دزد از کجا قطع شود ،بعض مچ و برخ يیز آريج را محل اجراي حود داياوتند؛
امام جواد

با استناد به سیره و سخن پیامبر

که سجده را بر هفت عضو (پیشواي ،

دو دست ،دو زايو و دو پا) بیا فرموده است ،و این يکته که این اعضاي هفوتگايوه از آ
خداويد است ،دو کف دست را خارج از محل اجراي حد دايات و محل قطع را از مفصعل
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17

ب .3 .پاسخگويي بر اساس باورهاي طرف مقابل

یک اصل مهم و اساس در مناظرات و گفتوگوها ،به ویره از يوع عانو و اعتقوادي،
تااط بر مباي و اعتقادات طورف مقابول و بوهکوارگیري آ و پاسوخگووی بوه شوبهات
مطرح شده ،بر اساس هنا باورهاست .اماما معصوم
يکته توجه م کرديد؛ چنايکه امام صادق

هنواره در گفتوگوها به ایون

به ابن اب العوجاء و که براي بحث و مناظره

آمده بود و آ حضرت را با عنوا ابن رسول اهلل خطاب کرد و فرمود :چقدر عجیب است!
تو خدا را ايکار م کن ول شهادت م ده که من فرزيد فرستاده خدا هاتم؟!
امام جواد

17

يیز چنین سبک داشت و ماائل برخ مخالفا را با اشاره و استناد بوه

اعتقادات خودشا یا سخنا بزرگايشا پاسخ م داد؛ چنايکه در گفوتوگوهواي خوود بوا
یحی بن اکمم این گويه عنل کرد .یحی با استناد به برخ روایتهواي جعاو  ،فضوائا
درباره بعض افراد مطرح م کرد که مطرح شود آ در جامعوه مشوکالت را بوه ديبوال
داشت .اما امام جواد

با استناد به آیات قرآ و که یحی ين توايات آ ها را يپذیرد و

و يیز با رکر شواهدي از سخنا و رو

پیشینیا و که مورد پوذیر

وي بوود و بوه وي

پاسخ داد .یحی حدیم در شأ عنر يقل کرد که م گفت آرامش به زبوا عنور سوخن
م گوید .امام جواد

در پاسخ به يکتهاي استناد کرد که یحی يتواياوت آ را يپوذیرد؛

ایشا فرمود :من منکر فضل عنر يیاتم ،ول ابوبکر از او برتر بود؛ با این حوال بور منبور
گفت« :مرا شیطاي است که بر من عار
باز آورید!».

م شود ،هر گاه منحرف شدم مرا به راه درست

13

ب .4 .بهکارگيري روش ترکيبي

گاه در مناظره و مباحمه عان  ،به ویره آيجا که پاي عقیوده دینو در میوا باشود،
استدنل باید راه را بر هر گويه شک و شبهه ببندد؛ بنابراین منکن است يیاز باشد از روش
بهره برد که هم در برداريده استدنل هاي عقا باشد و هم يقا ؛ و در يقل يیز ،هم آیوات
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اله مورد استناد قرار گیريد و هم سیره و سنت يبوي؛ و حت گاه نزم است در کنار اینها

از اعتقادات طرف مقابل يیز استفاده کرد که در این يوشتار از آ به عنووا رو

ترکیبو

یاد م کنیم.
امام جواد

در برابر مخالفا و طرفهاي گفتوگو ،با توجه به شرایط گفوتوگوو و

فهم مخاطبا و یا با احااس يیاز به اقناع بیشوتر مخاطبوا  ،از اسوتدنل بوه ایون شویوه
ترکیب استفاده م کرد؛ چنايکه روایت جعا یحی بن اکمم درباره فضویات خایفوه اول و
ادعاي رضایت خداويد از او را با این شیوه رد کرد .ایشا ابتدا به سخن پیامبر

اسوتناد

کرد که قرآ و سنت را مالک صحت سخناي معرف کرده بود که به آ حضرت ياوبت
داده م شود و با استفاده از آیات قرآ که خداويد را از رگ گورد بوه اياوا يزدیوکتور
معرف کرده 13و يیز با به کارگیري دلیل عقا  ،ضنن پاسخ به ادعاي یحی  ،به يقد روایت
مذکور پرداخت و مالک ارزیاب روایات را هم به دیگرا آموز
ينويه دیگر از کاربرد رو

ترکیب  ،در جریا بیا حکم سارق اتفواق افتواد کوه بوه

دزدي اعتراف کرده بود و امام جواد
خدا

داد.

11

با استناد به آیات قرآ و سویره و سوخن رسوول

به تبیین صحیح حکم آ پرداخت .به گزار

منابع ،سارق را به حضور معتصوم

عباس (حک117 :و117هو .ق) آورده ،از خایفه خواستند تا حکم او را اعالم و اجرا کند که
امام جواد

يیز در این مجاس حضور داشت .خایفه دیدگاه فقیهاي را که يوزد او بوديود

درباره مقدار برید دست ،جویا شد .برخ از فقیها مايند احند ابن اب داود (م113هو.ق)
و که خود راوي این گزار

يیز هات و حکم قطع را از مچ بیا کرديود و دلیاشوا آیوه

تینم بود که درباره تینم م گوید :به صورتها و دستهایتا بکشید؛ 11و با توجه به اینکه
محل کشید دست در تینم ،هنا ايگشتا و کف دست تا مچ است ،دسوت سوارق يیوز
باید از مچ قطع شود .گروه دیگر با استناد به آیه وضو و اینکوه خداويود دربواره شاوتن
دستها در وضو فرموده است :دستهایتا را تا آريج بشویید ،گفتند :این آیه بر این دنلت
دارد که حدّ دست ،هنا آريج است و باید از آ جا قطع شود .سپس معتصوم رو بوه اموام
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کرد و يظر آ حضرت را جویا شد .حضرت با اشاره به يظرات که مطورح شوده

بود خواست از پاسخگوی معاف شود اما با اصرار و سوگند معتصم ياچار شد دیودگاه خوود
درباره این ماأله را بیا کند .ایشا با اشاره به خطاي افرادي که درباره موضووع موذکور
حکم داديد و اینکه آيا سیره و سخن پیامبر

را يادیده گرفتهايد؛ فرمود :قطوع بایود از

مفصل ايگشتا باشد و کف بریده ين شود .امام جواد
پیامبر

و آیات قرآ بیا کرد و فرمود :پیامبر

دلیل این حکم خود را ،سوخن
سجده را بر هفت عضوو داياوته و

فرموده است« :سجده بر هفت عضو ايجام م شود؛ پیشاي  ،دو دسوت ،دو زايوو و دو پوا»؛
حال اگر دست سارق از مچ یا آريج بریده شود ،دیگر دست براي سجده باق ين مايد؛ و از
طرف دیگر ،خداويد متعال مااجد را مختص خود داياته و فرموده است« :ماجدها بوراي
خداست پس هویچکوس را بوا خودا يخوايیود»؛ 10و منظوور از ماوجدها ،هنوین اعضواي
هفتگايهاي است که سجده بر آ قرار م گیرد و هر چه براي خداست ،بریده ينو شوود.
معتصم با پذیرفتن استدنل امام جواد
بریده شود.

دستور داد تا دست سوارق از مفصول ايگشوتا

11

ب .5 .تبيين فروع مسأله

در برخ مباحث ،به ویره در جای که يیاز به اثبات احاطوه یوک فورد بوه موضووعات
عان است ،م توا با تبیین فروعات و زوایاي مختاف و مغفولمايده یوک ماوأله ،ایون
مهم را به دیگرا تفهیم کرد .عصر امام جواد

و امامت آ حضرت در کودک  ،چنوین

شرائط را پیش آورده بود؛ زیرا از منظر اعتقادي ،به اماموت رسوید یوک کوودک بوراي
بایاري از مردم قابل پذیر
دشننا اهل بیت

يبود و یا بایار بعید و سخت بود .از سووي دیگور برخو از

 ،به ویره خايدا عباس  ،ازدواج امام جواد ابن الرضا

بوا دختور

مأمو را خطري براي حکومت خود مو داياوتند 11.آيوا پویش از ایون هوم در جریوا
ونیتعهدي امام رضا

 ،حکومت خود را در خطر م دیديد و اکنو چندي ين گذشت

که با شهادت آ حضرت ،از این بابت آسوده شده بوديد و ين تواياتند با پوذیر

ازدواج
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دختر خایفه با امام جواد

این خطر و يگراي را دوباره بپذیريد .آ ها عا رغم تصریح به

دغدغه خویش ،ين تواياتند در برابر مأمو کاري از پیش ببريد .از این رو با مطرح کرد
کم سن بود حضرت محند بن عا و اینکوه او آشونای کواف بوا احکوام دیون يودارد،
کوشیديد مأمو را از تصنینش منصرف کنند تا دختر

را به ازدواج امام دريیاورد .اما وي

با رد خواسته عباسیا  ،از آيا خواست تا با طرح پرسشهوای  ،دايوش اموام را بیازماینود.
بزرگا عباس که فرصت را مناسب دیديد ،بر آ شديد تا با طرح پرسوشهواي پیچیوده،
امام جواد

را در تنگنا قرار داده ،خایفه را از تصنینش بازداريد .آيا یحیو بون اکومم
را

معتزل را با وعدههای مأمور کرديد با طرح ماائل مشکل فقهو و کالمو  ،اموام
شکات دهد .اما با پاسخهاي دقیق و موشکافايه امام مواجه شوديد و خوود را در برابور آ
حضرت عاجز یافتند.
یحی بن اکمم در مجاا که به هنین منظور ترتیب داده شده بود از امام جوواد
حکم شخص را پرسید که در حال احرام صیدي را کشته باشد .امام جواد

ابتدا به بیا

شقوق مختاف ماأله پرداخت و سؤال یحی را بوا طورح پرسوش هواي ریوز ،بوه خوود او
برگردايد .ایشا فرمود:
آيا در حِلّ [خارج از محدوده حرم] صيد کرده است يا در حرم؟ عالم به حکم
حرمت صيد در حا احرام بوده يا جاهل؟ عمداً کشته يا به خبا؟ شدخ

محدرم،

آزاد بوده يا برده؟ صغير بوده يا کبير؟ براي اولين بار چنين کاري کرده يدا بدراي
چندمين بار؟ شکار او از پرندگان بوده يا غير پرنده؟ از حيوانات کوچک بوده يا
بزرگ؟ در ش شکار کرده يا روز؟ در احرام عمره بوده يا احرام حج؟...

یحی بن اکمم از این هنه فروع که امام براي این ماأله مطرح کرد ،متحیر شد و آثار
ياتواي در چهرها

آشکار گردید و زبايش به لُکنت افتاد؛ به طوري که حاضرا از ياتواي

او در مقابل امام جواد

آگاه شديد .مأمو که از این مجالس مناظره ،اهداف خاصو را

ديبال م کرد خداي را سپاس گفت و خطاب به باتگا خود که مخالف ازدواج دختر

با
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امام بوديد گفت« :آیا اکنو آيچه را که قبول يداشتید ،فهنیدید؟» ،سپس رو به امام کرد و
از آ حضرت خواست تا دختر  ،امفضل را به عقد خود درآورد.

16

پس از مراسم ازدواج و هنگام که مأمو با خواص اطرافیا خوود تنهوا شود از اموام
جواد

خواست تا پاسخ فرو

پاسخ فرو

ماأله را بیا کند .امام يیز بوا رعایوت حوال مخاطوب،

مختاف را داد و فرمود:
اگر مُحرم در حِلّ [خارج از حرم] شدکار کندد و شدکار از پرنددگان بدزرگ
باشد ،کفارهاش يک گوسفند و اگر در حرم باشد کفارهاش دو برابدر اسدت؛ اگدر
جوجه پرندهاي را در بيرون حرم بکشد کفارهاش يک بره است که تدازه از شدير
گرفته شده باشد ،و اگر در حرم باشد عالوه بر برهاي که به عنوان کفاره ميدهد،
قيمت آن جوجه را نيز بايد بدهد؛ و اگر شکار از حيوانات وحشدي باشدد ،کفداره
گورخر در خارج حرم يک گاو ،کفاره شدترمرغ يدک شدتر و کفداره آهدو يدک
گوسفند است و کفاره هر کدام از ايدنهدا اگدر در حدرم کشدته شدوند دو برابدر
ميشود.

امام جواد

محل ربح قرباي در احرام حج را ،من و در احرام عنره ،مکوه معرفو

کرد و کفاره شکار براي عالم و جاهل به حکم را یکسا دايات ،با ایون تفواوت کوه در
صورت عند (عالوه بر وجوب کفاره) ،مرتکب گناه يیز شده اما در صورت خطا ،گناه بور
او يیات .کفاره شخص آزاد بر عهده خود او و کفاره برده به عهوده صواحبش اسوت و بور
صغیر کفاره يیات ،ول بر کبیر واجب اسوت و عوذاب آخورت از کاو کوه از کوردها
پشینا شده برداشته م شود ،اما آ که پشینا يیات ،کیفر خواهد شد.
آيگاه مأمو از امام

17

خواست تا او يیز از یحی سؤال بپرسد .حضرت سؤال درباره

حالل و حرام شد یک ز بر یک مرد در چند مرتبه در یک شبايه روز مطرح فرمود کوه
یحی از پاسخ عاجز مايد و امام به خواست او و خایفه پاسخ آ را بیا فرمود.

17

روششناسي مناظرههاي امام جواد

36
نتيجه 

از آيچه گفته شد چنین برم آید که امام جوواد
گاتر

از فضواي مناسوب کوه در سوایه

مباحث عقا و مناظره عان به وجود آمده بود ،براي تورویج عقایود و باورهواي

صحیح اسالم بهره برد و براي اصالح کجرويها و جاوگیري از سوء اسوتفاده از فضواي
موجود ،در مناظرات حضور فعال داشت .ایشا در دو بعد عان و رفتاري ،اقدامات خاص
را ايجام داد؛ ضنن احترام به مخالفا و شنید دیدگاههاي آيوا و بوا پرهیوز از تنودي و
عصبايیت ،به شیوه مناسب پاسخگوي آيا بوديد .در مناظرات امام

 ،شیوههوای ماينود

استدنل عقا  ،استناد به آیات قرآ و تناک به سیره و سخن رسول خدا

را م توا

به عنوا اصول مورد توجه و تأکید برشنرد .چنايکوه ایشوا در مباحوث مختاوف فقهو ،
کالم و اعتقادي و حت اجتناع و سیاس از آ ها بهره م بورد و در کنوار ایون مهوم،
برخ رو هاي دیگر را يیز به کار م برد مايند استفاده از باورهاي مخالفا در رد عقایود
آ ها و یا بهکارگیري رو هاي ترکیب که هر یک را به حاب مورد و با توجه به شرایط
و يیز سطح مخاطبا به کار م گرفت.
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پينوشتها

« .1ا ْعُ إِلى سَبيلِ رَبِّكَ بِدلْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جد ِلْهُمْ بِدلَّتي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ
بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبيلِهِ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِدلْمُهْتَرينَ»؛ سوره نحل ،آيه .521
 .2امدم هم شيعيدن ،حضرت محمر بن علي ملقب به جوا  ،تقي و ابن الرضد ر رمضدن سدل 591
قمري ر مرينه به نيد آمر و ر ذي قعره سدل  222قمري ر بغرا به شهد ت رسير؛ ر.ک :يراهلل

مقرسي ،بدزپژوهي تدريخ وال ت و شهد ت معصومدن

 ،اول ،قم :پژوهشگده علوم و فرهنگ

اسالمي ،5995 ،ص115ا.179
 .3ابن منظور ،محمر بن مكرم ،لسدن العرب ،تحقيق جمدل الرين مير امد ي ،سوم ،بيروت :ار الفكر
و ار صد ر5151 ،ق ،ج ،1ص.257
 .4همدن؛ هخرا ،لغتندمه ،ج ،51ص.25119
 .5هخرا ،همدن؛ راغب اصفهدني ،حسين بن محمر ،مفر ات الفدظ القرآن ،تحقيق صفوان عندن
او ي ،اول ،بيروت :ار القلم ا ار الشدمية5152 ،ق ،ص451؛ المحيط في اللغة ،ج ،52ص.22
 .6سدروخدني ،بدقر ،ائرة المعدرف علوم اجتمدعي ،اول ،تهران :انتشدرات کيهدن ،5972 ،ص.111
 .7همدن ،ص117ا.114
« .8وَ مد أَرْسَلْند مِنْ رَسُولٍ إِالَّ بِلِسدنِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ»؛ سوره ابراهيم ،آيه .1
 .9کليني ،محمر بن يعقوب ،کدفي  ،تصحيح علي اکبر غفدري و محمر آخونري ،چهدرم ،تهران :ار

الكتب االسالمية5127 ،ق ،ج ،5ص 29و ج ،4ص214؛ ابن شعبه حراني ،حسن بن علي ،تحف
العقول عن آل الرسول ،تصحيح علي اکبر غفدري ،چهدرم ،قم :جدمعه مررسين5121 ،ق ،ص.97
 .10يحيي بن اکثم از فقيهدن معروف و قدضي القضدت ربدر عبدسي و مور احترام آندن بو ؛
مندظرههدي او بد امدم رضد

و امدم جوا

معروف و مشهور است.
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 .11طبرسي ،احمر بن علي ،االحتجدج علي اهل اللجدج ،اول ،مشهر :نشر مرتضي5129 ،ق ،ج،2
ص111ا.119
 .12نهج البالغة ،خطبه  ،221ص.929
 .13عبرالكريم بن ابيالعوجدء از متكلمدن معروف قرن وم هجري که به کفر و زنرقه شهره بو و
مندظرههديي بد امدم صد ق

و شدگر ان ايشدن اشت و بدرهد مغلوب ايشدن شر .ابن ابيالعوجدء

ر عصر منصور کشته شر؛ ر.ک :مطهري ،حميررضد ،زنرقه ر سرههدي نخستين اسالمي ،اول ،قم:
پژوهشگده علوم و فرهنگ اسالمي ،5974 ،ص 212 ،295 ،259و .211
 .14عالمه مجلسي ،بحدر االنوار ،وم ،بيروت :ار احيدء التراث العربي5129 ،ق ،ج ،9ص17ا.14
 .15طبرسي ،پيشين ،ج ،2ص.114
 .16همدن ،ص111ا.114
 .17همدن ،ص.117
 .18همدن ،ص111؛ شيخ مفير ،االرشد في معرفة حجج اهلل علي العبد  ،تحقيق مؤسسه آل
البيت

 ،اول ،قم :کنگره شيخ مفير5159 ،ق ،ج ،2ص.241

 .19مسعو ي ،علي بن حسين ،اثبدت الوصية ،سوم ،قم :انتشدرات انصدريدن ،5941 ،ص225؛
بحراني ،عبراهلل ،عوالم المعدرف ،اول ،قم :مؤسسة االمدم المهري

5159 ،ق ،ج،29

ص112ا.115
 .20طبرسي ،پيشين ،ج ،2ص111ا.119
 .21عيدشي ،محمر بن مسعو  ،تفسير العيدشي ،تصحيح سير هدشم رسولي محالتي ،تهران :انتشدرات
علميه5942 ،ق ،ج ،5ص.922
« .22وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَريرِ»؛ سوره ق ،آيه .51
 .23طبرسي ،پيشين ،ج ،2ص.114
 .24طبرسي ،پيشين ،ص.117
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 .25همدن ،ص.117
« .26الطَّالقُ مَرَّتدنِ فَإِمْسدکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْريحٌ بِإِحْسدنٍ»؛ سوره بقره ،آيه .229
 .27طبري ،محمر بن جرير ،الئل االمدمة ،اول ،قم :نشر بعثت5159 ،ق ،ص944؛ ابن حدتم شدمي،
جمدل الرين يوسف ،الرر النظيم في مندقب االئمة اللهدميم ،اول ،قم :انتشدرات جدمعه مررسين،
5122ق ،ص.721
« .28وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمدواتِ وَ الْأَرْضَ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ»؛
سوره عنكبوت ،آيه .15
 .29طبرسي ،پيشين ،ج ،2ص115ا.112
« .30يد يَحْيى خُذِ الْكِتدبَ بِقُوَّةٍ وَ آتَيْندهُ الْحُكْمَ صَبِيًّد»؛ سوره مريم ،آيه .52
 .31کليني ،پيشين ،ج ،5ص941؛ مسعو ي ،پيشين ،ص.254
« .32وَ إِذْ أَخَذْند مِنَ النَّبِيِّينَ ميثدقَهُمْ وَ مِنْكَ وَ مِنْ نُوحٍ وَ إِبْراهيمَ وَ مُوسى وَ عيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَ أَخَذْند
مِنْهُمْ ميثدقدً غَليظدً»؛ سوره احزاب ،آيه .7
« .33اللَّهُ يَصْطَفي مِنَ الْمَالئِكَةِ رُسُالً وَ مِنَ النَّدسِ إِنَّ اللَّهَ سَميعٌ بَصيرٌ»؛ سوره حج ،آيه .71
 .34طبرسي ،پيشين ،ج ،2ص.119
 .35اين روايت که پيدمبر فرمو ه بدشر« :هرگده وحي از من قطع ميشر گمدن ميکر م بر آل خطدب
ندزل شره است» از جهدت مختلف و بد اليل متعر عقلي و نقلي قدبل قبول نيست .مهمترين ليل
بر ر آن ،اين است که به گواهي شواهر تدريخي ،خليفه وم هرگز چنين فضيلتي براي خو مطرح
نكر ه است و اطرافيدن او نيز ر زمدن حيدتش از چنين نكتهاي استفد ه نكر ه و به آن احتجدج
نكر هانر.
« .36وَ مد کدنَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَ أَنْتَ فيهِمْ وَ مد کدنَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ»؛ سوره انفدل ،آيه .99
 .37طبرسي ،پيشين ،ج ،2ص.119
« .38فَقدلُوا أَ بَشَراً مِنَّد واحِراً نَتَّبِعُهُ إِنَّد إِذاً لَفي ضَاللٍ وَ سُعُرٍ»؛ سوره قمر ،آيه .21
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« .39أَ أُلْقِيَ الذِّکْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِند بَلْ هُوَ کَذَّابٌ أَشِرٌ»؛ سوره قمر ،آيه .21

 .40اربلي ،علي بن عيسي ،کشف الغمة في معرفة االئمة

 ،تحقيق سير هدشم رسولي محالتي،

اول ،تبريز :بني هدشمي5945 ،ق ،ج ،2ص.919
« .41لَقَرْ کدنَ لَكُمْ في رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ کدنَ يَرْجُوا اللَّهَ وَ الْيَوْمَ الْآخِرَ وَ ذَکَرَ اللَّهَ کَثيراً»؛
سوره احزاب ،آيه .25
 .42کليني ،پيشين ،ج ،1ص.121
 .43کشي ،محمر بن عمر ،اختيدر معرفة الرجدل ،اول ،مشهر :انشگده مشهر5129 ،ق ،ج،2
ص.152
« .44وَ لَقَرْ خَلَقْنَد الْإِنْسدنَ وَ نَعْلَمُ مد تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَريرِ»؛ سوره ق،
آيه .51
 .45ر.ک :طبرسي ،پيشين ،ج ،2ص117ا.114
 .46همدن ،ص.114
 .47عيدشي ،پيشين ،ج ،5ص.922
 .48کليني ،پيشين ،ص.72
 .49طبرسي ،پيشين ،ج ،2ص114؛ اين سخندن ابوبكر بد انرکي تفدوت ر مندبع متعر ي آمره
است؛ براي نمونه ،ر.ک :ابن قتيبه ينوري ،ابومحمر عبراهلل بن مسلم ،االمدمة و السيدسة ،تحقيق
علي شيري ،اول ،بيروت :ار االضواء5152 ،ق ،ج ،5ص91؛ طبري ،ابوجعفر محمر بن جرير،
تدريخ االمم و الملوک ،تحقيق محمر ابوالفضل ابراهيم ،وم ،بيروت :ار التراث5947 ،ق ،ج،9
ص221؛ ابن عبرربه انرلسي ،احمر بن محمر ،العقر الفرير ،تحقيق برکدت يوسف ،اول ،بيروت :ار
ارقم بن ابيارقم5999 ،م ،ج ،1ص.512
« .50وَ لَقَرْ خَلَقْنَد الْإِنْسدنَ وَ نَعْلَمُ مد تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَريرِ»؛ سوره ق،
آيه .51
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 .51ر.ک :طبرسي ،پيشين ،ج ،2ص4ا.117
« .52فَدمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْريكُمْ»؛ سوره نسدء ،آيه .19
« .53وَ أَنَّ الْمَسدجِرَ لِلَّهِ فَال تَرْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَراً»؛ سوره جن ،آيه .54
 .54عيدشي ،پيشين ،ج ،5ص.922
 .55شيخ مفير ،پيشين ،ج ،2ص.245
 .56همدن ،ج ،2ص245ا241؛ طبرسي ،پيشين ،ج ،2ص.111
 .57مسعو ي ،پيشين ،ص229ا221؛ طبرسي ،پيشين ،ج ،2ص119ا111؛ شيخ مفير ،پيشين ،ج،2
ص249ا.244
 .58طبرسي ،پيشين ،ج ،2ص.111

