
 

 

 اسالمی در عصر والیتعهدیهای  و تعامل با فرقه امام رضا

 *حمیدهیامرهریدکتراالسالموالمسلمینحجت

 همقدم

ای  ویژه در دوران والیتعههدی از اهمیهت ویهژه های اسهالمی بهه با پیروان فرقه رابط  امام رضا
های آن حضرت به دسهت آورد. نهوع برخهورد بها آنهان،  توان از مناظره برخوردار است و این را می

چگونگی استناد به منابع، ارائه مستندات و توجهه بهه روحیهه مخاطبهان از نکهاتی  اخالق مناظره،
ای برخوردارند. این نوشتار به دنبهال  های آن حضرت از جایگاه ویژه هستند که در گفتگو و مناظره

های  بها پیهروان فرقهه های حضرت علی بن موسی الرضا پاس  به این پرسش است که مناظره
یتعهدی چگونه بوده است؟ برای پاس  به این پرسش و بهه شهیوه توصهیفی ه اسالمی در دورۀ وال

توان گفت آن امام همام با تکیه بر اصول مشهترک  تحلیلی و با استفاده از منابع تاریخی و روایی می
های عقلی و با تکیه بر اخالق  گیری از سیره نبوی و استدالل مانند استناد به آیات قرآن کریم و بهره

اند و در تصحیح باورههای نادرسهت افهراد  ها و شبهات مطرح شده، پاس  داده به پرسش اسالمی
 کردند. کوشیدند و مطال  درست را به مخاطبان منتقل می

تعامهل آن حضهرت بها  ترین نکات دوران حضرت علهی بهن موسهی الرضها یکی از مهم
های مختلهف، چگهونگی  فرقهههای اسالمی در دوران والیتعهدی بود. نوع برخورد با پیروان  فرقه

شده توسط آن حضهرت، نیه  اخهالق منهاظره و گفتگهو از  کار گرفته احتجاج با آنان و استنادات به
توانند در دوران کنونی برای جامعه راهکار مناسبی باشهند. بهرای تبیهین ایهن  مسائلی است که می

یم؛ سهزس اقهدامات آن نکته باید زمان  آن حضرت و اوضاع فرهنگی سیاسهی آن دوران را بشناسه
 حضرت را متناس  با آن تحلیل کنیم.
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 تعامل فرهنگی در عصر امام رضا

گیری اختالف میان خاندان عباسهی  زمان با شکل از جهت سیاسی هم دوران امامت امام رضا
شهدن امهین بها  الرشید بهود. بعهد از درگیهری میهان امهین و مهأمون و کشته بر سر جانشینی هارون

کارگ اران حکومت مانند فضل بن سهل و طاهر بن حسین، مهأمون قهدرت را بهه  همکاری برخی
داد.  یافته مکت  اعت الی بغداد بود، عالق  زیادی به مناظرات نشان می دست گرفت. او که پرورش

او که به دلیل کشتن برادرش و نی  انتقال مرک  خالفت از بغداد به خراسان با مشهکالت متعهددی 
های موجهود علیهه خهود، امهام  برای تثبیت حکومت خهود و کاسهتن از دشهمنیروبرو شده بود، 

 عهد معرفی کرد.  را ولی رضا
گیری فعالیهت معت لهه بهود.  از جهت فرهنگی دوران اوج عصر والیتعهدی حضرت رضا

های عقلی آنان با ظواهر آیات و روایهات  گرا بودند، هرگاه استدالل های عقل معت لیان که از جریان
زدنهد. مهأمون خهود  هها دسهت می خوانی نداشهت، بیشهتر بهه تأویهل ظهواهر آیهات و روایت هم

یافت  این مکت  فکهری بهود و عصهر حاکمیهت او دورۀ باورههای کالمهی و اعتقهادی بها  پرورش
ای کهه بسهیاری از  ای را شهکل داده بهود؛ بهه گونهه سیاست و حکومت پیوند خورده و دوران ویژه

معت له مانند مخالفان خل  قهرآن بهه شهدت مهورد آزار حکومهت قهرار  مخالفان باورهای مذهبی
 گرفتند. می

گروه دیگری که در برابر معت له قرار داشتند، اهل حهدیث بودنهد؛ اینهان بهه ظهواهر احادیهث 
شهدت  های عقلهی در باورههای کالمهی و معهارف دینهی به کارگیری اسهتدالل بسنده کرده و با به

هایی که در طول تاری  بهر احادیهث اسهالمی وارد  ن توجه به آسی مخالف بودند. این طیف بدو
ویژه جریان جعل حدیث و حتی بدون عرضه روایات بهر قهرآن، آنهان را بهه عنهوان  شده است؛ به

تهرین  سنت نبوی پذیرفته بودند؛ در نتیجه منجر به پیدایش انحرافاتی در جامعه گردید کهه از مهم
 اشاره کرد.  توان به مشبهه و مجسمه آنها می

هها منهاظراتی  در دوران والیتعهدی بر اساس سیره اخالقی و علمی بها ایهن گروه امام رضا
داشتند که ضمن رعایت اخالق، با استناد به اصول مشترک و مقبول مسلمانان مانند قهرآن و سهیره 

 دادند. ها و شبهات آنان پاس  می نبوی با آنان به مناظره برخاسته و به پرسش
 رعایت اخالق الف( 

ویژه در منهاظرات اسهت کهه  به ترین اصول در روابط حضرت رضا مداری یکی از مهم اخالق
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اند آن حضهرت حتهی در حهد یهک  که برخی گ ارش کرده شدت بدان پایبند بودند. چنان ایشان به
کلمه به کسی ستم نکردند و هرگ  دیده نشد آن حضرت سخن کسی را قطهع کننهد. ابهراهیم بهن 

َتا»گ ارش کرده است: عباس  َحَسِنا ُ م ُْ َكاا 
َ
ا  ْفتو

َ
اَةَطأَعاَعََّأىااَمااَب  أ و ْفتو

َ
اَ اََلاَب  اَة ُّ   َُ دً اِكَ َِّ ََ

َ
َفاا  َِ

َ اِمْن وا ىاَفْف و ته ََ ا اَكََلَم و د  ََ
َ
کس حتی به اندازه یک کلمه ستم کنهد و  به هیچ ندیدم ابوالحسن 1«: 

 کالم کسی را قطع کند.
که در منهاظره بها  کردند؛ چنان ا نی  از قطع کالم طرف گفتگو با خود منع میحتی گاه دیگران ر
ق( هنگههامی کههه مههأمون بهها دیههدن اشههتباهات او و اصههرار بههر ادامههه 252سههلیمان مههروزی )د 

هایش، با تندی به او دستور داد تا دست از تکهرار سهخن اشهتباه خهود بهردارد؛ امهام  گویی تناقض
   2رده و سزس از سلیمان خواستند تا سخنش را ادامه دهد.او را به آرامش دعوت ک رضا

طهرف مقابهل خهود را نیه   ای اهمیت دارد که امام رضا رعایت اخالق در مناظره به اندازه
خهواهی بزهرس؛  که در مناظره با سلیمان مروزی بدو فرمود هرچه می کردند؛ چنان بدان توصیه می

هنگهامی کهه سهلیمان مهروزی در  3فراتهر مگهذار. ولی خوب گوش فراده و پا را از جاده انصهاف
جایگاه متکلم برجسته خراسان با آن حضرت مناظره کرد و مغلوب و شهرمنده شهد، مهورد خنهده 

خهویی و رعایهت حهال او  خطهاب بهه حاضهران آنهها را بهه نرم حضار قرار گرفت. امام رضها
 4فراخوانده و فرمودند با متکلم خراسان مدارا کنید.

 شایفکینرافتاده،صودتمشدلب کاهم ی
  

دهایندهیایطوفانفدوباههناصیدایفکین
 

اجابتباداایاوست،انایتدهاریایاوسیت
  

5کرامتباصدایاوست،داایفکنداایفکین
 

 های نادرست ب( تصحیح باورها و برداشت

مکهن اسهت های نادرست از آیات و روایهات اسهت کهه م یکی از مشکالت مسلمانان، برداشت
 پیامدهای نادرستی همانند باورها و اعتقادات ناروا بهه همهراه داشهته باشهد. دوران امهام رضها

برخی از این باورهای ناصواب میان مسلمانان شکل گرفته بود که گاه در گفتگو و مناظره افهراد بها 
داد  وش مهیرویی به گفتگوها گ با سع  صدر و گشاده داد. امام آن حضرت نی  خود را نشان می
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 کردند. و سزس باورهای آنان را تصحیح نموده و عقیده درست را بیان می
َْ »گروهی از دانشمندان مسلمان با اسهتناد بهه آیه   َفْينا ِمن َِ ََ لْصن نذي ُثنمَّ َأْوَرْثَننا لْلِکتناَب للَّ

اههل »و دانستند کردند و مقصود آن را همه امت می آن را بر هم  مسلمانان اطالق می 1«ِعباِدنا...
ْكِر ِإْن ُكْنُتْم ا َتْعَ ُموَن »در آی  « الذکر  دانستند. امام رضها را یهود و نصارا می 2« َفْسَ ُ ول َأْهَل للذِّ

 3معرفی کردند. بیت مصداق هر دو را اهل با استناد به آیات قرآن و سخن پیامبر
اسهان حضهور همچنین در ماجرای دیگری، مهأمون در مجلسهی کهه دانشهمندان عهراق و خر

َْ ِعباِدننا ...»داشتند، ازمعنای آیه  َفْينا ِمن َِ ََ لْصن نذي پرسهید. دانشهمندان  4«ُثمَّ َأْوَرْثَنا لْلِکتاَب للَّ
 هستند؛ اما حضهرت رضها حاضر گفتند مقصود از بندگان برگ یده، هم  امت رسول الله

ده، فقط عترت پهاک ضمن رد این سخن حاضران، فرمودند مقصود خدای متعال از بندگان برگ ی
در پاس  مأمون از علت این سخن فرمود: اگر مراد همهه امهت باشهد،  هستند. امام پیامبر

 فرمایهد: باید همگی به بهشت بروند؛ چون خداوند در ادامه همه را اههل بهشهت قهرار داده و می

اُت َعْدٍن َيْدُخُ وَنها...» که خداوند آنهها است  پس این ورا ت مخصوص خاندان پیامبر 5؛«َجنَّ
ما ُيرينُد لل نُ  ِلُينذِهَب »را در قرآن اینگونه توصیف کرده است:  جَس  َعننُکُم  ِلَنه  َو  للَبينِت  َلهنَل  للنِره

َرُكم ِهه َِ ا»دربارۀ آنان فرمهود:  ها کسانی هستند که رسول خدا و همان 6«َتِهيرل ُي ٌِ أ َخَّم أيامو ِإنم
ِ اَ اِعْتا ََّْيِناِكَتاَطا َُّه َْ ا ُثه مو ْةَلاَكْيِتيِفي و

َ
 7«....اَ ِتيا 

با استدالل به آیات قرآن و سیره نبوی برای حاضهران  ابهت کردنهد مهراد خهدای  امام رضا
 است. در ادامه مأمون از علهت برتهری خانهدان پیهامبر متعال از آیه مذکور خاندان پیامبر

ر حاضهران ایهن نکتهه را با استناد به آیات متعددی از قرآن کریم به او و دیگه پرسید و امام رضا
 8 ابت کردند.

ابتدا فرمودند آیا چنین چیه ی  دانستند؛ امام دربارۀ آیه بعد که اهل ذکر را یهود و نصارا می
شان برتهر اسهت؟  گویند دین کنند و می که آنان ما را به دین خود دعوت می درست است؛ درحالی
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سن آیا نظر شما چی ی خهالف گفتهه اینهان در ادامه و در پاس  به خواسته مأمون که گفت یا ابالح
نُ  »با استناد به آی  شهریف   است؟ امام رضا ََ آَمُنول َقْد َأْنَزَل لل َّ ِذي ْلباِب للَّ َ  يا ُأوِلي لَْلَ ُقول لل َّ ...َفاتَّ

ناٍت  ِ  ُمَبيِّ و ما اهل  کر، رسول خدافرمود: مراد از ذ 1«...  ِإَلْيُکْم ِذْكرًل َرُسوًا َيْتُ ول َعَ ْيُکْم آياِت لل َّ
 2اوییم.

 برداشت نادرست آنان از آیات قرآن کریم را اصالح کردند. سان امام رضا بدین
 ج( استدالل به اصول مشترک

های مختلف، استدالل و استناد به امهوری  با گروه ترین نکات در تعامل امام رضا یکی از مهم
های حاضر بود. ایهن رویهه در واقهع پیهروی از  گروه بود که آنان پذیرفته بودند یا مشترک میان همه

شان در مدینه، براساس کتاب خدا، اههل  بود که در ابتدای دوران حکومت سیره و سنت پیامبر
کتاب را به امور مشترک میان اسالم و آنان دعوت کرد که همهان پرسهتش خهدای یکتها و دوری از 

نَ  َوَا ُنْشنِرَك ِبنِ  ُقْل َيا َأْهَل لْلِکَتاِب َتَعالَ »شرک بود:  ْول ِإَلی َكِ َمٍة َسَولٍء َبْيَنَنا َوَبْيَنُکْم َأاَّ َنْعُبنَد ِإاَّ لل َّ
 3«.َشْيً ا....

ههای خهود بها پیهروان  در گفتگهو و مناظره بر همین اساس حضرت علی بن موسی الرضا
سهلمانان تأکیهد ویژه در دوران والیتعههدی بهر اصهول مشهترک میهان همه  م های اسالمی به فرقه

ها و گفتگوهای مختلف با استناد به آیهات کتهاب خهدا و سهیره و سهنت  داشتند. ایشان در مناظره
ای نه د مسهلمانان برخهوردار بودنهد، در برابهر مخالفهان احتجهاج  که از جایگهاه ویهژه نبوی

 خواندند. کردند و آنها به تعامل با یکدیگر فرا می می
بودن یا نبهودن خهدا و پاسه   ه گفتگویی علمی است دربارۀ جسمبا َابوُقرف  مناظره امام رضا

 مستند به آیات قرآن بود که وجه مشترک میان همه مذاه  اسالمی است. امهام رضها امام
ه از  های عقلی و نقلی و تأکید بر آیات قرآن، پاسه  او را دادنهد؛ بهه گونهه با استدالل ای کهه َابهوُقرف

تهرین  یکهی از مهم 4آن حضرت متحیر شد و مجلس را تهرک کهرد.های امام و علم و دانش  پاس 
ه درباره روایتی بود که دیدار و هم پرسش و  سخنی با خداوند را میان حضرت موسهی های َابوُقرف

و دیدار را به پیامبر خاتم اختصهاص داده  تقسیم کرد و گفتگو را به موسی حضرت محمد
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ا ُتْدِرُكنُ  » فرماینهد: خن خداونهد و آیهات را کهه میفرمود آیا کسی که این س است. امام رضا
ْبصاُر  وَن ِبِ  ِعْ ماً » 1،«لَْلَ ُِ ابهالغ کهرد، کسهی غیهر از حضهرت  3«ءٌ  َلْيَس َكِمْیِ ِ  َشْی »و  2«ا ُيِحي
بود؟ ابوقرة گفت بله او بود. امام فرمود: چگونه ممکن است فردی از جانه  خداونهد  محمد

بیننهد و دانهش  ها او را نمی دا مردم را به سوی او فراخواند و بگوید: چشمآمده و به فرمان همان خ
ها بر او احاطه ندارد و هیچ چی  همانند او نیسهت؛ بعهد همهین شهخص بگویهد مهن او را  انسان

کنید؟ حتی زنادقه هم نتوانستند چنین چیه ی را بهه  بینم و بر او احاطه علمی دارم؟ آیا حیا نمی می
امام در پاس  ابوقرة که با اصرار بر باور خویش از امام پرسید پس شما روایات را  4او نسبت دهند.

کنیم و آنچهه مسهلمانان بهر آن اجمهاع  کنید؟ فرمود هر روایت مخالف قرآن را انکار می انکار می
ْبصاُر » دارند این است که دربهاره  . این سخن امهام رضها6«ءٌ  ْی َلْيَس َكِمْیِ ِ  َش »و  5«ا ُتْدِرُكُ  لَْلَ

و ائمه پیشین بود کهه  کنیم نی  با تکیه بر سخن پیامبر آنچه مخالف کالم خدا باشد را انکار می
در برابهر چنهین  اینگونه امهام 7فرمود هرچه از ما شنیدید که مخالف قرآن بود، آن را رها کنید.

 8فردی با استناد به آیات قرآن پاس  او را دادند.
ای که از سؤال او  پرسید؛ به گونه مون دربارۀ بداء از امام رضاسلیمان مروزی در حضور مأ

َيْبَدُؤل لْلَخْ نَق  »با استدالل به آیات متعدد از قرآن کریم مانند  مرسید. اما بوی انکار به مشام می
ُ  ما َيشاُء َو ُيْیِبُت »و  10«َيِزيُد ِفي لْلَخْ ِق ما َيشاءُ » 9 ،«ُثمَّ ُيِعيُدهُ  و مانند اینها پاسه  او  11 «َيْمُحول لل َّ

را ههم بهرای ا بهات  ای از سیره نبوی به خواست سلیمان نمونه را دادند. در ادامه امام رضا
 سخن خود بیان کردند. آن حضرت با اشاره به جریانی در تهاری  اسهالم، بهه سهخنان پیهامبر

ی از پادشهاهان خبهر داد و او استناد کردند که خداوند به یکی از پیامبران خود درباره پایان عمر یک
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با شنیدن این خبر به درگاه خداوند دعا کرد تا به او مهلت دهد تا فرزندش را ب رگ کند و خداونهد 
اسهتدالل امهام  1سال بر عمر او اف وده اسهت. نی  به او مهلت داد و به همان پیامبر اطالع داد پان ده

بود که سلیمان مروزی بعد از آن اعالم کرد  ای به گونه و استناد به قرآن و سخن پیامبر رضا
   2دیگر هرگ  بداء را انکار نخواهم کرد.

 های عقلی کارگیری استدالل د( به

های  در برابر صاحبان اندیشه و در مناظره با پیروان فرقه ترین راهکارهای امام رضا یکی از مهم
دانسهتند،  کسانی که قرآن را قدیم می عقلی بود. ایشان در برابر های گیری استدالل کار اسالمی، به

اف ون بر نکات مختلفی که طرح کردند، دلیل عقلی نیه  ارائهه کردنهد؛ بهدین ترتیه  کهه الزمهه 
 3بودن قرآن، تعدد قدماست و این محال است. پذیرش قدیم

 هـ( مبارزه با اخبار جعلی و اسرائیلیات

، مقابله با اخبار جعلهی و ام رضادر مناظرات حضرت ام شده ترین نکات مشاهده یکی از مهم
دربهارۀ داسهتان  اسرائیلیات است؛ از جمله پاس  آن حضرت به ابن جهم. او که نظر امام رضا

نسبت داده را پرسهید، بها اسهتناد بهه آیهات قهرآن و  ای که به حضرت داود گونه جعلی و افسانه
ی بهن جههم از امهام دربهاره پاس  داد و از عصمت پیامبران دفهاع کردنهد. عله روایات پیامبر

ای زیبها وارد شهد؛  داستان داود پرسید که گفته شده مشغول نماز بود که شیطان به صهورت پرنهده
داود با دیدن آن نمازش را قطع کرد تا آن را بگیرد. آن پرنده داخل خانه اوریا ه از فرمانهدهان داود ه 

ریا افتاد و عاشه  او شهد. بهرای نیهل بهه رفت. داود نی  به دنبال او و در آنجا چشمش به همسر او
هدف خود به فرمانده و جانشین خود در سزاه دستور داد تا اوریا را جلو بفرستد تها کشهته شهود و 

با شنیدن سخنان جهم دسهت خهود را  شدن او با همسرش ازدواج کرد. امام رضا بعد از کشته
غمبهری از پیهامبران الههی تهمهت زده و بر پیشانی زد و آیه استرجاع را تالوت کهرد و فرمهود بهه پی

در ادامه روایت درست را بیان کردند و  توجهی به نماز و قتل دادید. امام رضا نسبت ناروای بی
فرمودند آنچه سب  توبی  حضرت داود شد، آن بود که در دعوای میان دو نفر کهه بهه حضهور او 

د. دو ملک به صورت دو نفر نه د داود رسیده بودند، سخن و ادعای یکی را شنید و دیگری را نشنی
خواههد مهال مهن را  رفتند و یکی گفت برادرش نودونه گوسفند دارد و من یکی دارم و اکنون او می
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نی  در اختیار بگیرد. داود بدون شنیدن سخن طرف مقابل حه  را بهه او داد؛ بنهابراین خداونهد در 
ا َجَعْ ناَك َخ »قرآن کریم فرمود:  ِبنِع يا دلُوُد ِإنَّ ناِس ِبناْلَحقِّ َو ا َتتَّ ََ للنَّ ْرِض َفناْحُکْم َبنْي يَفًة ِفي لَْلَ

ِ  َلُهْم َعنذلٌب َشنديٌد ِبمنا َنُسنول َينْوَم   لْلَهوی َْ َسبيِل لل َّ وَن َع ََ َيِض ُّ ذي ِ  ِإنَّ للَّ َْ َسبيِل لل َّ َك َع َفُيِض َّ
ائیلیات واردشهده در اخبهار مسهلمانان گونه را کهه از اسهر سان این روایت افسانه بدین 1«. لْلِحساب

   2است، باطل شمردند.

 فضل امام رضا )ع( در قالب یک داستان

ای بود در  جلسه گفت: در ش  والدت حضرت صدیقه طاهره رضا انصاریان می مرحوم حاج
مشهد که بانی آن جلسه نیتش این بود که بیش از صدنفر از سادات را دعوت کند. از من هم برای 

اح «. اون ُقمی  از همه بهتهر خوانهد»گفتند:  ی در آن جلسه دعوت شد. بعد از جلسه، مردم میمدف
خواهیم بریم، پاکهت مها  آقای فالنی! ما می»مجلس که تمام شد به بانی مجلس به شوخی گفتم: 

خواسهتم پاکهت بهدم کهه شهما رو  برو آقا! اگهر می»او هم با زبان شیرین مشهدی گفت: « را بده!
بهی جهان! مها بهرای پهول  بی»عهرض کهردم:  در بین راه به حضهرت زههرا« کردم! دعوت نمی

حال عجیبی پیدا «. خوانیم و برای ریا، شما کمک کنید که این خواندن ما فقط برای شما باشد می
 به حهرم امهام رضها« َبست باال»کردم و با همان حال وارد من ل شدم. در عالم خواب دیدم از 

س حضرت رضا از مشرف شدم؛ ناگهان دی خارج شدند. تمام صهحن « ایوان طال»دم وجود مقدف
نور بود. داخل صحن شدم. مثل اینکه من ههم جه ء کسهانی بهودم کهه بایهد خهدمت حضهرت 

تهو بهودی کهه »کردم؛ جلو رفتم و سالم عرض کردم. جواب فرمودنهد:  عرض سالم می رضا
ه»عرض کردم: « خواستی؟! پاکت می و سهزس از « دامنت را بگیهر»رمودند: ف« بله یابن رسول اللف

ه سرازیر شد! و بعد هم فرمودند:  دو دست مبارک خواهید، ما  هرچه می»شان، مثل یک آبشار سکف
 «.هستیم

توانم وصف کنم که چطور از خواب بیدار شهدم! وقتهی از خهواب بیهدار شهدم، صهدای  نمی
 مان حال به حرم حضرت رضهامناجات و پیشخوانی اذان را از حرم شنیدم. وضو گرفتم و با ه

مشرف شدم. همان نقطه را کهه در خهواب دیهده بهودم، بوسهیدم و صهورتم را متبهرفک کهردم و بهه 
 3«.ها را زدم آقاجان من را عفو کنید، من نفهمیدم که این حرف»عرض کردم:  حضرت رضا
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لمهی بهر مباحهث با وسعت دانهش و احاطهه ع با توجه به آنچه گفته شد، باید گفت امام رضا
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