
  ي انجمن ايراني تاريخ نامه مطالعات تاريخ فرهنگي؛ پژوهش
  1ـ26، صص 1396 بهار، ميكو سيي  ، شمارههشتمسال 

   
  االدياني هاي بين  در مناظرهمأموننقش 

  
  2زاده سيد محمدرحيم رباني، 1زهره پرنيان

  
 چكيده

ــژه در دوره  هدوردر  ــه وي ــيان، ب ــت عباس ــأموني  ي خالف ــاظرهم ــا  ، من ــايي ب ه
شـد كـه بـه زعـم برخـي از             رمسلمانان اعم از اهل كتاب و غير آنان انجام مـي          غي

 عباسـي و    مأمونها گوياي عصري درخشان و آزادانديشي         نويسندگان اين مناظره  
وشنودهاي خليفه و     ها و گفت    اما تحليل كنش  . اعتقاد او به تكثر عقيدتي بوده است      

ي روش    اين تحقيـق بـر پايـه      . ي وضعيت ديگري است     دهنده  كنندگان نشان   مناظره
در پي بررسي اين مسئله اسـت كـه بـه    ) مبتني بر توصيف و تحليل(كيفي تفسيري   

كنندگان، به ويژه غيرمسلمانان، حاكم بوده و تـا           لحاظ رواني چه فضايي بر مناظره     
 چه  مأموناند و حضور      كرده  ي خويش خودسانسوري مي   باورهاچه اندازه در بيان     

مدعاي پژوهش حاضر اين است كه بـا        . ها داشته است    مناظرهتأثيري بر برگزاري    
 هدف از برگزاري اين جلسات غلبه       كنندگان  مناظرهتوجه به برخوردهاي خليفه با      

  . و پيروزي فكري مسلمانان بر آنان بوده استها گروهو سركوب اين 
  

  مأموني عباسي، مناظره، غيرمسلمانان، آزادانديشي،  دوره: ي كليديها واژه
  

                                                 
. دانشجوي كارشناسي ارشد، پژوهشكده علوم تاريخي، پژوهـشگاه علـوم انـساني و مطالعـات فرهنگـي           .1
  )zohreparnian@gmail.com() نويسنده مسئول(
. استاديار و عضو هيئت علمي پژوهشكده علوم تاريخي، پژوهشگاه علوم انـساني و مطالعـات فرهنگـي                 .2
)rabbanizadeh@yahoo.com(  

 18/9/1396: دييتأتاريخ   2/2/1396: تاريخ دريافت
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  مقدمه
 برسـاختن  در اي  گـسترده  بسيار نقش است حكومت آن ركن ترين  اصلي كه قدرت گفتمان
 اجتمـاعي،  هـاي   پديـده  غالـب  در حكومـت  خواست نوعي به و دارد ها  حقيقت و واقعيت
هـا     حكومـت  آن تبـع  بـه  و قدرت واقع در. است دخيل و غيره  فرهنگي اقتصادي، سياسي،

 در موضـوع  ايـن . بـر آورد   سر بايد كجا و چگونه و زيچي چه كه كرد خواهند تعيينبعضاً  
ي    اراده و خواسـت . داشت بسياري نمود عباسي خلفايي     مخصوصاً دوره  اسالميي    جامعه
 و نايبـان  و خلفـا  ايـن  و اسـت  مـشهود  اتفاقـات  و امـور  از بـسياري  در حكومت و خلفا
 ري تـأث  ها  كنش و قاتاتفا بر كه بودند عباسي حكومتي    سپردهسر و وابسته نشاندگان  دست

 از مـستقل  عباسـي  اولي     دوره هـاي   شاخـصه  از يكـي  عنوان به ها  مناظره لذا .گذاشتند يم
سنت مناظره با   . داشتند آنها برگزاري در اصلي را  نقش خلفا بلكه است، نبوده خلفا دخالت

هاي اسالمي رواج داشت و آن حضرت پـس           پيروان ساير اديان از زمان پيامبر در سرزمين       
ي مسائل گوناگوني به بحث و مناظره پرداختند و           هايي از اهل كتاب درباره      از بعثت با گروه   

پس از پيـامبر    . ها داشتند   از اين راه سعي در حل مسائل و مشكالت ميان خود با اين گروه             
به كار گرفتند و آن حضرت با يهوديان ) ع (يعلاين روش را جانشينان ايشان از جمله امام 

پس از گذشت زمان و به قدرت رسيدن خلفاي عباسي آنان نيـز ايـن               .  پرداختند به مناظره 
 ايـن  مـأمون    زمـان  در ويـژه  به .روش را به كار گرفتند و با اهل كتاب به مناظره پرداختند           

 عباسـي   در واقع خلفـاي    .شدند رو  روبه بسياري گسترش و اهميت ها با   مباحثه و ها  مناظره
 يـافتن  دست و مسلمانان و اعراب فتوحات سبب به كه ردندك  مي قدرت اعمال اي  جامعه بر

 باورهـاي  و دين با بسياري اقوام وها     گروه روم و ايران جمله از ديگر هاي  سرزمين به آنان
 ي  جامعه در حضور هنگام و نبودند مسلمان غالباً   ها  گروه اين. داشتند آن حضور  در مختلف
 را... يهـودي و   مـسيحي،  مـانوي،  زرتـشي،  از اعم خود ديني باورهاي و ها  انديشه اسالمي
 عقايـد  و اصـول  بـا  گـاهي  آراء اين و دادند انتقال اسالمي ي  جامعه درون به خود با همراه

 بودنـد  شـده  مسلمانان مغلوب كه گروه اين. گرفت  مي قرار رويارويي و تقابل در مسلمانان
 گرفته نظر در آنها براي كه قوانيني و شرايط با و گرفته قرار اسالمي هاي حكومت فضاي در

 سـبب  مـسلمانان  بـا  افـراد  ايـن  روزمره برخورد و تقابل. دادند  مي حيات ي  ادامه بود شده
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 يكـديگر  آراء بـاب  در تأمـل    و انديشه به را طرف دو و شد يكديگر با آنان عقايد آشنايي
ـ ) مأمون (فهيخل ي  اراده و بنا به خواست و       برخوردهاواداشت، و از پي همين       هـايي    اظرهمن

 از حضور مستقيم متأثرهايي كه روح آنها   مناظره1بين مسلمانان و غيرمسلمانان برگزار شد،
هـاي بازمانـده از آنهـا موجـب شـد تـا            اين جلـسات و گـزارش     . و غيرمستقيم خليفه بود   
هـا تحـت عنـوان آزادانديـشي نـام ببرنـد و او را                  در مناظره  مأموننويسندگان از عملكرد    

جامانـده   هـاي بـه   هـا و داده  اما آنچه از واقعيت . ي عباسي لقب دهند     رين خليفه ت  آزادانديش
هـاي آن   ه دهد، به ويژه اين كه مناظر       شود حقيقتي غير از اين ادعاها را نشان مي          دريافت مي 

ي   به همين سبب در اين پـژوهش، بـا ارائـه          .  قرار داد  2زمان را بيشتر بايد ذيل عنوان جدل      
                                                 

توان تعريفي را ذكر كرد كه دانشمندان مسلمان از منـاظره           گرفته در اين زمان مي      هاي صورت   اي مناظره بر .1
اند، چون معنا و برداشتي كه از اين كلمه در آن زمان شده با آنچه نويسنده از اين لفظ استفاده كرده          بيان كرده 

نت اسالمي مناظره را در ارتباط با جدل چرا كه در س. همخواني دارد و معناي امروزي مناظره مد نظر نيست
آداب «،  )1367(، صـمد،    موحـد ( انـد   اند و گاهي آداب منـاظره را ذيـل كتـاب الجـدل آورده               مطرح ساخته 

و شرايطي  ) 167-169. صالمعارف اسالمي،       ةمركز نشر داير  : ، تهران  بزرگ اسالمي  المعارف  ةدائر،  »مناظره
انـد    از جمله تعاريفي كـه مـسلمانان بـراي منـاظره آورده           . اشته است متفاوت با مناظره به معناي امروزين د      

 شـده  گرفتـه  نظر از مناظره «:سينا در تعريف مناظره اين گونه گفته است         ابن. توان چند مورد را ذكر كرد       مي
 متكفل متخاطب دو از يك هر آن كه يعني است، متكفل متقابل ي رأ دو درباره بحث آن از هدف پس، است؛
. كند ياري صواب راه در را او دومي و شود آشكار محقق فرد هر دوشان،  براي تا گردد، ي رأ دو آن از يكي
 بـه  ،الـشفاء  ،)1375(عبداهللا،   حسين بن  سينا، ابوعلي (».نباشد علم حصول جز چيزي نيز دو اين هدف پس

سينا، خواجـه نـصير       ر ابن عالوه ب ) .15-16.  صص التعليم، و التربية  وزارة   :قاهره اهواني، فؤاد   احمد كوشش
 بيـان  متكلـف  يـك  هـر  كه بود متقابل ي رأ صاحب دو ميان مناظره «:كند  نيز مناظره را اين گونه تعريف مي      

 بود غامضي استكشاف مباحثه و كنند؛ حق مساعدت وضوح، از بعد دو هر آن كه  شرط به باشند، خود يرأ
 محمـدتقي  كوشـش  بـه  ،االقتبـاس   اساس   ،)1355( حسين، محمد بن  طوسي، نصيرالدين(» .تعاون طريق به

 از مـراد  «:گويـد  محمد مشكوه نيز در تعريف مناظره مـي       ) .448.  ص تهران، دانشگاه :تهران رضوي، مدرس
محمـد،   مشكوه،(» .شود پيدا صوابكه    آن قصد به اي  مسئله حكم در كنند نظر دو خصم  كه است آن مناظره

  ).27.  صارس،پ سالنامه :تهران ،البحث آداب ،)1324(
فن جدل عبـارت از شـناختن آداب       «: جدل در ميان نويسندگان و دانشمندان مسلمان چنين تعريفي دارد          .2

بنابراين جدل و مناظره در آن زمان       . »دهد يماي است كه ميان پيروان مذاهب فقهي و جز آنان روي              مناظره
 كه باب مناظره در رد و قبول مسائل توسـعه         و اين فن هنگامي متداول شد     «. اند  در ارتباط با هم مطرح شده     

بـا وجـود ايـن،      ). 457. صمطبعه مصطفي محمـد،     : جا  ، بي المقدمه،  )تا  بي(خلدون، عبدالرحمن،     ابن(» يافت
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شـود كـه هـدف از برگـزاري            تحقيق پرداخته مي   ي  مسئلهحليل آنها، به    هاي واقعي و ت     داده
 سـؤال شود تـا بـه ايـن          ها بررسي مي    ها بوده و نقش خليفه در جو حاكم بر مناظره           مناظره

كنندگان تا چه اندازه در بيان عقايـد خـويش شـجاعت و آزادي                پاسخ داده شود كه مناظره    
 مـأمون دسته از نويسندگان پيرامـون آزادانديـشي        اند و در نهايت به رد ادعاهاي آن           داشته
  .پردازيم مي

  

  ي تحقيق پيشينه
ي مـستقلي صـورت نگرفتـه اسـت كـه ايـن               ي موضوع اين پژوهش مطالعه      تاكنون درباره 

تنهـا برخـي از آثـار موجـود      . موضوع را با اين مسئله مورد بحث و تحليل قرار داده باشد           
ي اين پژوهش است و در خالل مباحثي كـه مطـرح            ي مقابل ادعا    است كه ادعاي آنها نقطه    

اند و همين تفاوت اين مقاالت بـا           اشاره كرده  مأموناند به وجود آزادانديشي در زمان         كرده
 اين نكتـه بيـان شـده        1»مانويان مجذوب تعاليم اسالمي   «ي    در مقاله . پژوهش حاضر است  

ي در محيط اسـالمي آزادي       كه در زمان عباسيان دانشمندان و متكلمان مانوي به قدر          است
 با علما و دانشمندان و حتي زمامداران مسلمان بـه بحـث و منـاظره                توانستند يمداشتند كه   

. هاي تاريخي اين قبيل ادعاها رد خواهنـد شـد           ي داده   بپردازند؛ در پژوهش حاضر با ارائه     
سياسي موبدان در    ـ   اجتماعي ـ   علمي ـ   جايگاه ديني «ي ديگر با عنوان     ا  مقالهعالوه بر اين، در     

 آمده است كه اوج آزادانديشي مسلمانان حـاكم بـا ملـل تـابع        2»ي نخستين اسالمي  ها  سده
                                                                                                                   

چـون مقـصود از جـدل     «:گويد هايي نيز دارند، از آن جمله است كه خواجه نصير مي           جدل و مناظره تفاوت   
د بر نزاعي، و در اغلب احوال جدل را به استعمال نوعي از عناد و احتيال                الزام غير است، المحاله مشتمل بو     

جدل يكي از اجزاي مباحث منطق است امـا خـاص           «اند   همچنين گفته ). 447. ص،  اساس االقتباس (» افتد
علوم ديني است و بعيد نيست كه بگوييم جدل همان مناظره است با اين تفاوت كه جدل خاص علوم فقهـي                     

 أحمـد  ، به تـصحيح و تحقيـق      2. ، ج العلوم أبجد،  )1420(القنوجي،   خان حسن بن اري، صديق البخ(» است
  ).176-177. صصالعلميه،  دارالكتب: ، بيروتنيالد شمس

، 4. ش،  15. ، س هايي از مكتب اسـالم      درس،  »شوند  مانويان مجذوب تعاليم اسالمي مي    «الهامي، داوود،    .1
  .27-32. صص

 نخـستين  هـاي   سده در موبدان سياسي ـ   اجتماعي ـ   علمي ـ   ديني جايگاه«، محسن،   خسروي، ليال، معصومي   .2
 .23. ش، 1393زمستان ، مطالعات تاريخ اسالم، »اسالمي
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هايي از منابع تاريخي نشان        بوده است؛ در پژوهش حاضر با ذكر داده        مأمونخود در عصر    
داده خواهد شد كه اين قبيل ادعاها نيز مردودند و در آن زمان آزادانديشي و فضاي آزادي                 

كتاب ي ذكرشده، در  عالوه بر دو مقاله. گويند وجود نداشته است ن گونه كه برخي ادعا ميآ
 نيز نويسنده يكي از ابعاد رفتار همراه با تسامح          1ي سياسي اسالم    تساهل و مدارا در انديشه    

بخـت از مـرو بـه     هاي كالمي ذكر كرده، از جمله آمدن يزدان      را برخورد او با جريان     مأمون
سائل ميان مسلمانان و پيروان ديگر اديان، در حالي كـه در ايـن پـژوهش بـا                  جهت حل م  

بخت و خليفه به رد ادعاي ذكرشده پرداختـه خواهـد             ي يزدان   تحليل و تفسير روند مناظره    
 در برخورد مأموني ها استيس نيز 2 الديني و السياسي لیـة بحث في جد   لمحنـةادر كتاب   . شد

ر خصوص خلق قرآن مورد بررسي قرار گرفته و در خالل           با معتزليان و متكلمان اسالمي د     
 و تحقيقـات  در.  با اهل كتاب اشـاره شـده اسـت         مأموني    آن به برخي از جلسات مناظره     

ي   انـد كـه مقالـه       پرداختـه  زمينـه  ايـن  مطالعـه در   بـه  پژوهشگراني نيز غيرفارسي مقاالت
  . يكي از آنهاست3» مأمونفهي در بارگاه خليني ديا مناظره«

 شخـصيت  بر اساس  را )ع(رضا   امام ي  مناظره مجالس واسراشتاين ديويد مقاله، اين رد
 گـزارش  و كنـد   مـي  تحليـل  بحث مورد هاي  موضوع و مجالس هاي  ويژگي ،)مأمون(حاكم  

 اسـاس  بـر  را موضـوع  ايـن  او. دهـد   مـي  اديان سران با امام مناظره ي  جلسه از مختصري
 مقاله اين تمايز ي  نقطه. كند  مي بررسي آمده التوحيد و االخبار  عيون   منبع دو در كه گزارشي

است  مأمون   حضور در امام مناظره ي  جلسه يك بر نويسنده ي  تكيه در رو پيش پژوهش با
  .كند كه خليفه و حضور او تاثيرگذار بوده است ها مي اي گذرا به نقش او در مناظره و اشاره

                                                 
  .276-277. صصنم،  :تهران ،اسالم سياسي انديشه در مدارا و تساهل ،)1386(حسين،  پور، فرزانه .1
 العربيـه  الموسـسه : ، بيروتاالسالم في و السياسي لدينيا لیـةجد في بحث لمحنةا،  )2000(جدعان، فهمي،    .2

  .والنشر للدراسات
3. Wasserstein, D. J., (1999), ‘The “Majlis al-Reda”: A Religious Debate in the Court of the 
Caliph Al-Ma'mun’, in: The Majlis: Interreligious Encounters in Medival Islam, Hava 
Lazarus-Yafeh, Mark R. Cohen, Sasson Somekh, Sidney H. Griffith, Wiesbaden: 
Harrassowitz Verlag.  

  .:ك.اين مقاله به فارسي نيز ترجمه شده است، ر
 تخصـصي  فصلنامه،  »مأمون خليفه بارگاه در ديني اي  مناظره: السالم عليه رضا امام مجلس«اسكويي، مينا،   

 .83-86.  ص،»رضوي هاي پژوهش ويژه «،.42ش ،. 11، سسفينه حديث و قرآن مطالعات
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ـ وي د مقاله اين در.  است 1اله توماس از ديگر مقاالت مرتبط با موضوع مورد بحث مق          دي
 حـضور  در ايشان معروف ي  مناظره در مسيحي جاثليق با امام ي  مناظره بررسي به توماس
 تنها مقاله اين كه آنجا از. است پرداخته آنها وشنودهاي  گفت تحليل به و كرده توجهمأمون  

نپرداخته است تمايزاتي با پرداخته و به تحليل نقش خليفه  مسيحي رهبر با امام ي مناظره به
  .پژوهش پيش رو دارد

 2.عالوه بر دو اثر ذكرشده استيون واسرستورم نيز در اين باره پژوهشي انجام داده است              
 بـا  ايـشان  ي  منـاظره  در يهوديان رهبر با )ع(رضا   امام ي  مناظره از بخشي به واسترستروم

است و هماننـد     پرداخته آنها يگفتگو تحليل به و كرده توجه مأمون   حضور در اديان سران
  .اي نكرده است ها اشاره ي فوق به نقش خليفه در مناظره مقاله

  
  ي خليفه ي عامل تحكيم سلطه ها به مثابه همناظر .1

هـا و شـرايط آن در         توان مساوي با منـاظره       را نمي  مأمونگرفته در زمان      هاي شكل   مناظره
اند، كه تا حدودي شرايطي متفـاوت       ل بوده جهان امروز دانست، بلكه بيشتر تحت عنوان جد       

ها اين جلسات را تحت عنـوان         اما اغلب منابع و پژوهش    . و ساختاري جدا از مناظره دارد     
 با عنـوان آزادانـديش يـاد        مأموناند و همين امر موجب شده تا از           بندي كرده   مناظره دسته 

 و آزادي فكـري عهـد       ها و برگزاري آنها را دال بر وجـود فـضاي تـساهل               و مناظره  3كنند
  :اند  به طوري كه او را اين گونه معرفي كرده4 تلقي كنند،مأمون

وي نسبت به ديگر خلفا از پستي       . ي عباسي از نظر علمي بود        خليفه نيتر  باشكوهاو  
در منطـق   . زمان وي آسايش بيـشتر بـود      .  بود تر  بخشندهاز همه   . و ظلم به دور بود    

                                                 
1. Thomas, David, ‘Two Muslim-Christian Debates from the Early Shiite Tradition’, Journal 
of Semitic Studies, XXXIII, 1988, pp.53-80, esp. pp.65-80; at pp. 65-75. 
2. Wasserstrom, Steven M., (1995), Between Muslim and Jew: The Problem of Symbiosis 
Under Early Islam, Princeton University Press, pp. 113-16. 

ي نخـستين  هـا  سـده سياسي موبـدان در  ـ  اجتماعي ـ   علمي ـ   جايگاه ديني «.: ك.براي مطالعه در اين باره، ر      .3
، )1348(كوب،    ؛ زرين 75.  ص ن،معي :تهران ،فارسي ادبيات در مسيح چهره ،)1369(؛ آريان، قمر،    »اسالمي
 .101 ،91-92.  صصانتشار، سهامي شركت :تهران ،اسالم كارنامه

  .براي مطالعه بيشتر به قسمت پيشينه تحقيق پژوهش مراجعه كنيد .4
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  1. و به عدل معروف بودتر حيفص
 مـأمون بنـابراين،   . انـد   گفتـه ها سـخن      الوه بر اين، از ميزان باالي توجه مأمون به مناظره         ع

اند بيـشترين حمايـت و اسـتقبال را از            هفتمين خليفه عباسي آن گونه كه منابع گزارش داده        
 رواج گفتگـو  و بحـث  آورده و در زمـان او جلـسات         ها با اهل كتاب به عمـل مـي          مناظره
ـ  خـرج  به بسياري همراهي و حمايت راه اين در نيز هخليف و داشته بسياري . ه اسـت  داد ي م

 بـين  در چـه  جلـسات  ايـن  فـضاي  در انقالبي و جهش به ها  مناظره به مأمون   علت توجه 
 متكلمان ترين  بزرگ از يكي راه اين شد، به طوري كه او در      منتهي اديان ميان چه و مذاهب
 چنـين  ايـن  را گـزارش  ايـن   دينـوري  .بود كرده منصوب خود استادي سمت به را اسالمي
  :است آورده

 علـم  در عباس  بني درخشان ي  ستاره و بزرگوار و بلندهمت باشهامت، مرديمأمون  
 سـهمي  دانـشي  هـر  در و بـود  گرفتـه  يا   بهره علوم ي  همه ازمأمون  . بود حكمت و

 مـذاهب  و اديان در بحث و مناظره براي مجالسي خود خالفت دوران در... . داشت
  2.بودعالف   بن  محمدابوالهذيل مسائل اين در او استاد ،داد ي ميبترت

 خـود  روز يك اين كه  از خليفه كه شود ي م ايجاد ذهن در نكته اين فوق گزارش به باتوجه
 عـالم  دوسـتي،   دانـش  عنـوان  كسب از فراتر اهدافي دنبال به داده ها اختصاص   مناظره به را

 همچنين او شخصي را به عنـوان        .است بوده   ارياندرب و تمجيدهاي  تعريف همچنين و بودن
ترين شـخص عـصرش بـود و     كننده و عالم ترين مناظره استاد خويش انتخاب كرد كه بزرگ    

 مؤسـس پرداخت و او را       وكمال تنها به مناظره مي      كاري جز مناظره نداشت، به عبارتي تمام      
 كـه  كـرد  طـرح  را مـدعا  يـن ا توان ي م  بنابراين 3.دانستند  علم كالم در سرزمين اسالمي مي     

جلسات و انتخاب شخصي با اين مهارت و تبحر در مناظره به سـمت               اين با برپايي  ،مأمون
كرده تا بـه      شده شروع و دنبال مي      ريزي  ها را به صورت برنامه      استادي خويش، روند مناظره   

                                                 
  .122. صفرانزشتاينر، : روتيب، طبقات المعتزله، )1380(احمدبن يحيي،  المرتضي،  ابن.1
دار احياء الكتـب    : تحقيق عبدالمنعم عامر، قاهره    اخبارالطوال، ،)1960(اود،  دينوري، ابوحنفيه احمد بن د     .2

  .400-401. صالعربيه، 
 .87. ص االسالم، في والسياسي الديني جدليه في بحث المحنه .3
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ـ  او از پـيش  خلفاي كه يا   غلبه نه اما بوده نائل شود؛   مخالفان بر هدفش كه غلبه    ضـرب  هب
 از را خود آثار نيز درازمدت در كه اي  غلبه بلكه آوردند،  مي دست به دار ي  چوبه و شمشير
 را فـرض  ايـن . كنـد  خـارج  گردونه از هميشه براي بار يك را مغلوب افراد و ندهد دست

 كـرده  بيـان  را جلسات اين به مأمون   نگاه كه بغداد تاريخ مؤلف   به روايت  توجه با توان يم
 حجـت  بـه  دشـمن  بـر  غلبه اگر بود معتقد مأمون   است كه  آمده روايت اين در .تقويت كرد 

 نيز قدرت زوال با باشد قدرت با اگر مقابل در و ببرد بين از را  آن تواند ي نم چيز هيچ باشد
 حـدودي  تـا  غيرمـسلمانان  هـا بـا     مناظره به نسبت مأمون   نگاه بنابراين اين . رود ي م بين از

 ايـن  خـود  اثـر  در  خطيب .است ها  مناظره به برگزاري  او ي  نهفته و اصلي نگاه ي  كننده  بيان
  :كند مي ذكر اين گونه را گزارش

 يا   غلبه زيرا. قدرت به نه و باشد حجت به بايد خصم بر غلبه كه بود معتقدمأمون  
 حجـت  به كه يا   غلبه اما رود ي م بين از نيز قدرت زوال با شود حاصل بقدرت كه

  1.ببرد ميان از را آن تواند ي نمچيز هيچ آيد حاصل
 قـدرت  ي  وسيله به مبارزه ي  شيوه كه بود دريافته درستي بهمأمون  فوق   گزارش به توجه با
 بـين  از قـدرت  زوال بـا  دارد وجود آن از بسياري يها   نمونه تاريخ طول در كه دشمنان با
 بـر سـر    دوبـاره  كـرده  سركوب را آنان كه قدرتي افول از پس شده  سركوب گروه و ودر يم

 اثرها     مدت تا كه برگزيد را راهيمأمون  بنابراين  . دهند  خود را ادامه مي    فعاليت آورند و   مي
 بـه   نقد عقل عربـي    عابد الجابري نيز در      .بماند باقي خورده  شكست يها   گروه و افراد بر آن

او ضمن بحث از شرايط زنادقـه در عـصر          . بيان مطلبي پرداخته كه همسو با اين ادعا است        
 دريافته بود كه سـركوب و كـشتار زنادقـه سـودي             مأمون كه   پردازد يماسي به اين مهم     عب

ي مناظره و تبليغ انديشه را در  نخواهد داشت،  و از اين رو راه ديگري را اتخاذ كرد و شيوه
 بدين معنا خليفه دريافته بود كه خـشونت سياسـي سـبب تحكـيم و تـالش                  2.پيش گرفت 

ي مناظره را برگزيد و در اين راه           خواهد شد و از اين رو شيوه       مخالفان در مسير عقايدشان   
                                                 

  .184.  صالعلميه، دارالكتب :، بيروت10. ج ،بغداد تاريخ ،)1417(بغدادي، خطيب،  .1
. صنـسل آفتـاب،     : مهـدي، تهـران     ، ترجمه سيد محمد آل    نقد عقل عربي  ،  )1389(الجابري، محمد عابد،     .2

338.  
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دم بيـدار   هـا گـاهي تـا سـپيده      براي ساماندهي اين منـاظره كهي طور بهاهتمام بسيار كرد،   
  1.ماند يم

 اهـل  برابر در شيوه اين از درست و مناسب استفاده براي و راه اين در عالوه بر اين، او   
 دربـار  در را بحـث  مجـالس  كـه  تا جايي  گرفت، نظر در اريبسي تدابير مخالفانش و كتاب
 را آنـان  خـود  قصر به كنندگان  مناظره از دعوت با كرد و   مي برگزار بسيار تشريفات با خود
 مختلف منابع گزارش ي مطالعه با را موارد اين. ساخت ي مجمع هم گرد گفتگو و بحث براي

 هـا   منـاظره  بـا  او برخورد به مأمون   اندور از گزارشي در مسعودي. آورد به دست  توان يم
 از يكـي  قـول  از داده و   شنبه را به مناظره اختصاص مي       ي سه روزها كه خليفه    كند ي م اشاره

  :دهد ي مگزارش گونه اين ها را مناظره مأمون به توجه درباريان
 وقتي نشست ي م فقه ي  مباحثه برايشنبه     سه روزهايمأمون  : گفت ي م اكثم بنيي  حي

 اطـاقي  به يافتند  مي حضور بودند او با مباحثه طرف كه مقاالت اهل ديگر و فقيهان
 حاضـر  هـا   خـوان  آنگـاه  درآريد، راها    موزه: شد ي م گفته آنها به. رفتند ي م مفروش

 هـر كـه    و كنيـد  تجديـد  را وضـو  و بنوشـيد  و بخوريـد : گفتند ي م آنها به. شدند يم
 فراغـت  وقتـي . بگـذارد  تاسـ  سنگين كالهش كه هر و درآرد است تنگاش    موزه
 برون مأمون   آنگاه. شوند خوشبو و بسوزند بخور كه آوردند ي م راها     مجمه يافتند  مي
 نيكـو  وضعي به آنها با و شدند ي م او نزديك تا خواند ي م خود پيش را آنها و شد يم

 غـروب  آفتـاب  تـا  بودنـد  همچنـان  و كـرد  ي م مباحثه تكبر از دور و انصاف قرين
  2.رفتند ي مو خوردند ي مغذا و شد ي مگسترده ها خوان دوباره آنگاه. كرد يم
 نيـز  را جلسات اين بر حاكم ها فضاي   مناظره به مأمون   توجه دادن نشان بر عالوه مسعودي
 هـا و    منـاظره  به خليفه جانب از و خالفت دستگاه سوي از غالباً   كه فضايي. كند  مي روشن
. بگذارد اثر افراد رواني و روحي حاالت گفتگوها، بر توانست ي م شد ي م القا كنندگان  مناظره

ـ  مطالعه را فوق گزارش كه هنگامي براي نمونه،  ـ  ي م  بـراي  گرفتـه  نظـر  در شـرايط  و ميكن
                                                 

  .345. صهمان،  .1
دار الهجـره،  : ، تحقيق اسد داغر، قـم 3. ، ج الجوهر  الذهب و معادن     مروج،  )1409(المسعودي، ابوالحسن،    .2

  .432. ص
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 بـا  آن هـم   فوق امور انجام كه رسيم  مي برداشت اين به ميينما ي م مشاهده را كنندگان  مناظره
 حاكمكنندگان     مناظره بر را رسمي و سنگين جو گفتند ي م جلسه ميزبانان كه ترتيبي به توجه

 بـه  دلهره و ترس قبيل از رواني حاالت برخي انتقال باعث هتوانست ي م آن تبع به كه هكرد يم
ـ و  به آنان براي را بحث و گفتگو شرايط امر همين شود و  آنان  كتـاب  اهـل  نماينـدگان  ژهي

 بـر  عـالوه . ه است داد ي م قرار ري تأث تحت را مناظره ي  نتيجه حدودي تا و ساخته  مي دشوار
 سـوي  ازكننـدگان      منـاظره  و منـاظره  جلسات براي نيز ديگري تدابير ترتيبات، و امور اين

 گفتگـو  و مباحثـه  بـراي  را محـيط  توانست ي م آنها از هر يك  بود كه  شده انديشيده خليفه
  .سازد دشوار

  

  كنندگان  نسبت به مناظرهمأموني  سياست دوگانه. 2
كـارگيري    داد به   كنندگان انجام مي    ها نسبت به مناظره      در مناظره  مأموناز جمله كارهايي كه     

تـوان    هاي آنهـا مـي       بود كه در منابع و تحليل داده       كنندگان  مناظرهسياستي دوگانه نسبت به     
ي هـا   گـروه ي ايـن مـوارد نـوع دعـوت خليفـه از               از جمله . هاي آن را مشاهده كرد      نمونه
 از. ا است كه با دوگانگي و تفاوت همراه بـوده اسـت           ه  كننده براي حضور در مناظره      شركت
 زمـان  از پـيش  رسـاني   اطـالع  كننـدگان   مناظره براي شده  گرفته در نظر  يها   برنامه و تدابير

ـ  كنندگان  مناظره به را خبر اين اشخاصي ارسال با خليفه كه بود برگزاري  آنهـا  بـه  و داد ي م
 كـه  آمده منابع در حتي و برسند او حضور به مناظره انجام براي روز فالن كه داد ي م دستور

 هنگـام  در قـاطع  برخـورد  نـوع  ايـن  البتـه  1.نكنند سرپيچي دستور از گفت  مي افراد به او
 در كـه  خليفـه  يهـا    گفتـه  امـري  و دستوري بيان و داد ي م روي كتاب اهل با رساني  اطالع

ـ  نشان دهآم اديان سران با) ع( رضا امام ي  مناظره ذكر هنگام صدوق شيخ گزارش  دهـد  ي م
 هنگام چنان كه  است؛ كرده ي م عمل بيشتري تحكم و قدرت با آنان با برخورد در خليفه كه

 مشاهده روشني به او دستوري لحن مناظره در شركت براي كتاب اهل سران به دادن اطالع
  :شود يم

 چنين آنان به آمدگويي  خوش از بعد سپس ببرند، او نزد را ايشان داد دستور مأمون
                                                 

  .154-155. صجهان،  :، تهران1. ج الرضا، االخبار  ونيع ،)1370(صدوق،  شيخ .1
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 11 | االدياني هاي بين نقش مأمون در مناظره |

 اينجـا  به مدينه از كه پسرعمويم با مايلم ،ام  خواندهفرا خيري امر براي را شما: گفت
 سـرپيچي  دسـتور  ايـن  از كـسي  و بياييد اينجا به وقت أول فردا كنيد، مناظره آمده
  1.نكند

 بـراي  دستوري و امري هاي ها و حالت نشانه صدوق است  در متن فوق كه گزارشي از شيخ      
 ابتدا. بردي   پ آن به متن ي  مطالعه شروع همان از توان يماهده است و    مناظره قابل مش   انجام
 ادامـه  در برونـد،  او نـزد  به بايد كه است كتاب اهل سران به خليفه دستوري و امري حالت

 در مناظره روز و كنند مناظره )ع(رضا   امام با اين كه  و ديگو ي م آنها احضار علت ازمأمون  
 ايـن  .نكنـد  سـرپيچي  دسـتور  از كـسي  كه ديگو ي م آنان هب حتي و باشند حاضر وقت اول

ـ  نـشان  را ها  مناظره در خليفه قدرت و جايگاه آن در مندرج جمالت و گزارش  و دهـد  ي م
 خـود   و حتـي انـد   پرداختـه منـاظره  انجام به خليفه نهي امر و  ي  سايه در كتاب اهل اين كه 
ـ  امـا . اسـت  كـرده  تعيين را ها  مناظره در آنها طرف خليفه    بـه  رسـاني   اطـالع  بـراي أمون   م
 بـا  مأمون   برخورد تضاد از نشان نيز اين و گفته سخن تري  نرم لحن و بيان با )ع(رضا   امام

 ايـن  بوده تسامح داراي راستا اين در و علم گسترش هدفش او اگر كه دارد كنندگان  مناظره
 شـيخ . اسـت  قفـو  نظـر  و انديـشه  با مغايركنندگان     مناظره از دعوت براي دوگانه برخورد
  :است آورده گونه اين نوفلي قول از را )ع(رضا  امام از دعوت گزارش صدوق

 ناگـاه  كـه  بـوديم  صـحبت  مـشغول  الـسالم  عليـه  رضا امام نزد در ما: گويد نوفلي
 اميرالمـؤمنين ! من موالي: گفت شده وارد السالم، عليه رضا حضرت خادم ،»ياسر«
 علمـاي  و مختلـف،  اديان علماي! باد فدايت برادرت: فرمود و رسانده سالم شما به

 بحـث  آنان با و بياييد ما نزد داريد تمايل آيا دارند، حضور من نزد همگي كالم علم
 داشـته  دوست اگر و نيندازيد، زحمت به را خود نداريد تمايل اگر و كنيد؟ گفتگو و

  2.نيست مشكل ما براي بياييم، شما خدمت به ما باشيد
 ترتيب اديان سران با مأمون  كه مناظره در شركت براي )ع(رضا   امام از دعوت گزارش متن
 اديـان  سـران  از دعوت مقابل ي  نقطه آن كاررفته در   به عبارات در دقت و توجه با بود داده

                                                 
  .155. صهمان،  .1
  .همان .2
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ـ  امام نزد يا   مأمون فرستاده  پيشين گزارش بر خالف  گزارش اين در. است  بـا  و فرسـتد  ي م
، دعوتي كـه  كند ي مدعوت مناظره در شركت براي امام از زيآم   محبت اصطالحات و عبارات

  كننـدگان اسـت، چـرا كـه انتخـاب        بـراي غلبـه بـر منـاظره    مـأمون نشان از تصميم جدي  
ـ شده و عالم ديني       به عنوان يك شخصيت شناخته    ) ع(امام رضا     در  مـأمون  كـه    رسـاند  يم

 ادامه در .پيروز شوند ها    انتخاب افراد هم دقت داشته است كه مبادا غيرمسلمانان در مناظره          
 انتخابي حق امام به نكنند سرپيچي دستور از كه ديگو ي م كتاب اهل به اين كه  نيز بر خالف  

 بـه  كتاب اهل كنندگان  مناظره و بروند، خليفه  خليفه قصر به ندارند تمايل اگر كه دهد ي م را
 گويـاي  خود باز نيست مشكلي آنها براي امام حضور به رفتن اين كه بيان و روند ي م او نزد

 در نيـز  را امام به نسبت مأمون   سياست بايد فوق متن تحليل در گرچه. است ذكرشده تضاد
 و امـري  حالـت  و خليفـه  متـضاد  و دوگانه برخورد نيز حالت اين وجود با اما گرفت، نظر

 ادعـاي  با تواند ي نم امام با او آميز  محبت برخورد مقابل در كتاب اهل به نسبت او دستوري
 نگـاه  نظـر  يك به راها     گروه ي  همه خليفه چرا كه اگر  . شود جور اديان به نسبت او امحتس
 وجـود  منـاظره  ي  جلـسه  يـك  در شـركت  بـراي  متفاوت برخورد اين براي دليلي ،كرد يم

 كـرده كـه    ذكر را گزارشي ديگر منبعي فوق، ي  مناظره در توضيح  و همين راستا   در .نداشت
 گـزارش  اين در. نيست مناظره آداب با مناسبكنندگان    مناظره با مأمون   برخورد نيز آن در
 گزارش) ع(رضا   امام با مناظره براي اديان كردن سران  جمع براي مأمون   اقدام بابويه از   ابن
  .كند ي ماشاره نيز كنندگان مناظره با خليفه به برخورد آن ضمن در و دهد يم

 و يهـود  ديانـات  و سـالم ا اهـل نظـران      مأمون صاحب  چون گويد هرويابوالصلت  
 مباحثه الرضا موسي بن علي با تا كرد جمع را ديگران و صابئيه و مجوس و نصاري
 1.نهادند دهانش در سنگ گويا و ساخت محكوم را او كرد قيام كس هر كنند

 بـا   مـأمون ي    هـايي كـه برخـورد دوگانـه         عالوه بر گزارش فوق، يكـي ديگـر از گـزارش          
ي او با فقهـا و متكلمـان مـسلمان            ي مناظره   دهد گزارش جلسه     را نشان مي   كنندگان  مناظره

ـ  فراهم آنان براي را شرايطي و فضا خليفه آنجا است، كه در   ـ  كـه  كنـد  ي م  گفـت  تـوان  ي م
                                                 

  .90.  صكتابچي، :تهران ،، االمالي)1376(بابويه، محمد بن علي،  ابن .1
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 13 | االدياني هاي بين نقش مأمون در مناظره |

 قول از صدوق شيخ را جلسه اين گزارش. دهد ي م نشان را مناظره در آرام جوي ينمودها
  :انيمخو مي گزارش اين در. كرده است نقل وليد ابن و پدرش

 داده دسـتور  مـن به   مأمون: گفت و آورد گرد مجلس يك در را ما اكثم بن يحيي
 بـراي  را معارف و كالم علم علماي از گروهي و حديث اهل از جماعتي كه است

 و كردند خبر را مأمون تا ماندند آنجا در آنان و... كنم   دعوت مجلسي در مناظره
بـه   سـاعتي  مـأمون  و كردنـد،  سـالم  و شدند وارد او بر آنان داد، حضور دستور
 1.برد به سر ايشان پذيرايي و انس و صحبت

 احـضار  نوع و برخورد با آن ي  مقايسه ضمن توان ي م صدوق شيخ گزارش از قسمت اين تا
 در .بردي   پ گروه دو اين با خليفه برخورد افتراق نقاط به مناظره در شركت براي كتاب اهل
 مـشاهده  آنـان  بـا  جلـسه  ابتـداي  در خليفـه  امـري  يها   صحبت و برخورد از نشاني اينجا
 آورده پـيش  در كه همان گونه  كتاب اهل خصوص در امر اين عكس ي  نقطه ولي ،شود ينم
 اختياري نشان بيشتر كه عباراتي بيان با خليفه ادامه، در اين، بر عالوه. شود ي م مشاهده شد

  .كند آماده مي ناظرهبراي حضور در م را آنان اجباري بودن، تا بودن دارند
 حجـت  تعـالي  و تبارك خدايم و خود ميان را شما كه دارم نظر در من: گفت آنگاه
 را خود و برخيزد دارد حاجت به قضاء  احتياج و است محصور كس هر پس گيرم،

 و كنيـد  بيـرون  پاي از موزه و بنشينيد راحت و سازد، رها ديگر آن و بول فشار از
  2.كردند عمل بود گفته چهآن. بيفكنيد دوش از ردا

 حضور خـود خليفـه در       ريتأث» دارد احتياج و است محصور هركس« اين كه  بيان اينجا در
دهد كه حتي بـراي       كنندگان را نشان مي     سنگين كردن فضاي مناظره و ترس و رعب مناظره        

 خليفه نياز دارند و كسي كه حتي رفع حاجت خويش را كتمـان              ي  اجازهرفع حاجت نيز به     
اي در حضور خليفه با شـجاعت و آزادي كامـل بـه انجـام                 تواند مناظره   كند چگونه مي    مي

ي او منجـر بـه        هـاي دوگانـه      و سياسـت   مـأمون توان گفت حضور      بدين جهت مي  . برساند
انجـام ايـن     از پس .شده است   ها به نفع مسلمانان مي      دهي به مناظره    خودسانسوري و جهت  

                                                 
  .185. ص، 2. ج، الرضا االخبار  ونيع .1
  .همان .2
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 هم اينجا در باز و كند ي م بيان را آنان حضور دليل فهخلي جلسه از مدت اين امور و گذشت  
. اسـت  كتـاب  اهل با مناظره در او پيشين برخوردهاي با مغاير كه دهد  مي انجام برخوردي
ـ  گفتـه   پـيش  موارد با آن ي  مقايسه و گزارش اين ي  با مطالعه  چنان كه   و نگـاه  بـا  تـوان  ي م
  :شد موافق و همراه سطور اين ي نگارنده برداشت
 نـزد  شـما  با كهام     كرده احضار را شما من! جماعت اي: گفت كرده به قوم  رو گاهآن

 و باشـيد،  داشـته  نظـر  در را او و بپرهيزيد خداوند از پس آرم، حجت خود خداي
 پـذيرش  از را شما من، موقعيت و حشمت مبادا و نماييد، مالحظه را امامتان و خود
 باشـد  كـه  كـس  هـر  از باطـل  سـخن  كردن رد از و باشد بازگيرد،  كس هر از حقّ

 او خشنودي و به رضا  را به خدا  تقرب و بترسيد، دوزخ آتش از خود بر و بازندارد،
بـه   را خـود  خـدا  بـا نافرمـاني    يا   بنـده  هيچ بدانيد بجوييد، طاعتش داشتن مقدم و

 با پس ساخت، مسلط وي بر را مخلوق آن خداوند آن كه جز نكرد نزديك مخلوقي
  1.كنيد بحث تانعقل تمام با من

» مبادا حشمت و موقعيت من شما را از پذيرش حق از هر كس باشـد بـاز گيـرد                  «عبارت  
كند   ها تا چه اندازه است كه خود خليفه اذعان مي            بر مناظره  مأموني    دهد كه سايه    نشان مي 

گان كنند   مناطره ي  دهيعقو اين اذعان خليفه مبني بر آزاد باشيد به معناي اعتقاد او به آزادي               
قيـام كـرد   ) ع(نيست، چرا كه در باال ذكر شد كه خليفه هر كسي را كه در حضور امام رضا     

كشد و بيـشتر و      بنابراين او با اظهار اين عبارت اقتدار خويش را به رخ مي           . محكوم ساخت 
  2.ام و بايد محتاط باشيد  كه من خليفهشود يمبه صورت غيرمستقيم متذكر 

                                                 
  .185-186. صصهمان،  .1
ي  و مجالس علمـ    مأمون هنگام بحث از     تاريخ تمدن اسالم   اين در حالي است كه جرجي زيدان در كتاب           .2
ي وي بسيار عـادي و سـاده بـود و     كرد و طرز مباحثه   با آنان مناظره و مباحثه مي      شخصاً مأمون «:گويد  مي

زيـدان، جرجـي،   .: ك.ي مطالعه بيـشتر ر برا» . نداشت ريتأثهيچ نوع عظمت و جالل دستگاه خالفت در آن          
  .1012. اميركبير، ص: ي علي جواهركالم، تهران  ترجمهتاريخ تمدن اسالم،، )1389(
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 15 | االدياني هاي بين نقش مأمون در مناظره |

  ها اري مناظرهفضاي نابرابر در برگز. 3
كننده اسـت، يعنـي طـرفين در          ي مناظره تساوي در تعداد افراد مناظره        از ديگر اصول اوليه   

ي مختلف با جمعيتي يكسان حضور داشته باشند كـه در ايـن صـورت منـاظره بـا                   ها  گروه
هـاي   يكي ديگر از مسائل موجـود در منـاظره       . چارچوب و اصول علمي همراه خواهد بود      

شـد     رعايت همين اصل است كه اغلب نيز به ضرر اهل كتاب رعايت نمي              عدم مأمونزمان  
 انجـام  مـانوي  شـخص  با مأمون   كه يا   مناظره در. ي آن در ادامه ذكر خواهد شد      ها  نمونهو  

 آن دقت در  با كه دارد وجود نكاتي است آورده را آن گزارش خود اثر در ابوالمعالي و داده
 آمـده  گـزارش  ايـن  در. توان به آنها پي بـرد       مي رشگزا مختلف اجزاي گرفتن نظر در و با 

 تا دهد ي م دستور مأمون   و ديآ ي م مناظره است براي  مانوي همان كه ثنوي شخصي است كه 
 ايـن كـه    به توجه ابتدا همين در 1.كنند جمع او با مناظره براي را اسالمي فقهاي و متكلمان
 دهد ي ممسلمان فقهاي و كلمانمت شدن جمع به دستور خليفه و بوده نفر يك مانوي شخص

 رونـد  امـر  ايـن  .كننـده دارد    مناظره طرفين تعداد در نابرابري از نشان كنند، مناظره او با كه
 نامناسب فضاي يك غيرمسلمان شخص براي داد و  قرار ري تأث تحت را آن شرايط و مناظره
 و منـاظره  براي گروه و چند نفر  مقابل در نفر يك گرفتن زيرا قرار  ،كرد ايجاد مناظره براي
 گـزارش  ي  ادامه در اين، بر عالوه. نيستكنندگان     مناظره براي مناسب و آرام محيطي بحث
 ي  عقيـده  مـانوي  شـخص  و پرداخت مناظره به شخص بامأمون  كه   است كه هنگامي   آمده
 بـه  خطـاب  بودند مسلمانان كه جلسه در حاضران كرد بيان ظلمت و نور ي  درباره را خود

 ايـن كـه    از پس مأمون   و كرد مناظره نبايد شمشير با جز شخص اين با كه نديگو يمأمون م 
 دهد ي م دستور دوش ي م مانوي آن شكست و غلبه به موفق و دهد ي م ادامه خود ي  مناظره به
 شـخص  ايـن  كشتن از پس كه كرده ذكر خود گزارش در ابوالمعالي حتي و بكشند را او كه
  2.پرداختند مأمون ستايش به جلسه در حاضران ي همه
 مثبـت  نگـاه  و دوسـتي   دانـش  يهـا   لفهؤ م نيز مناظره اين در شد، گفته آنچه به توجه با

                                                 
-18.  صـص  فراهاني، مطبوعاتي موسسه :تهران هاشم رضي،  ي  ترجمه االديان، بيان ،)1342(ابوالمعالي،   .1

17.  
  .همان .2
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تا  بلكه ،شود ي نم مشاهده بوده ها  شهي اند راوج و علم گسترش همان كه ها  مناظره بهمأمون  
 مـأمون   زيرا اگر . گردد  آشكار مي  جلسات اين به روي آوردن  از او ي  نهفته اهداف حدودي

 را مـسلمان  مـتكلم  و فقيه جمعي غيرمسلمان نفر يك براي چرا بود علم گسترش دنبال به
 قتل به را مانوي شخص آنجا در حاضران تحريك به چرا او بر غلبه از پس و كند ي م جمع

 اين از مأمون   .باشد گفته  پيش ادعاهاي ي  كنندهديي تأ تواند ي سؤاالت م  اين پاسخ ؟رساند يم
كـردن صـرفاً     منـاظره . اسـت  بوده دانش و علم گسترش از فراتر دافياه دنبال به جلسات

 مـورد  تنهـا  نه كه روشي به هم آن غيرمسلمانان، بر غلبه مقابل هدف ظاهري او بوده و در     
ارزش اندكي   ،ختيانگ ي برم نيز را آنان تمجيد و تحسين بلكه گرفت ي نم قرار مسلمانان نقد

 دورني و اصلي اهداف عنوان تحت بتوان شايد را افاهد قبيل اين به يابي دست. داشته است 
  .بندي كرد طبقه ها تي حمااين از او

داشـته از    وجـود  كننـدگان   مناظره تعداد در تساوي نيز عدم  آن در كه ي ديگري   مناظره
 رئـيس  را كـه   بخـت   يـزدان  مـأمون    كـه  آمده گزارش اين در. نقل شده است   نديم  ابن سوي

 بـه  مـسلمان  متكلمـان  با شخص اين و كند ي م احضار خالفت ردربا به ري از بوده مانويان
 زينهـاري  از او بـا  منـاظره  اتمام از پسمأمون  . دهند ي م شكست را او آنها پرداخته مناظره
 از را بخت  يزدان دادن زينهار همين است و  مختلفي معنايي بارهاي داراي كه كند ي م صبحت
. نـشود  كشته او تا دهد ي م قرار نگهباناني او براي خليفه و دهد ي م نجات مرگ مانند اموري
  :است شرح بدين گزارش اين متن

 آن از پـس  كـرد  احـضار  ري از وي را  مـأمون    كـه  اسـت  كـسي  اين و بخت  يزدان
 بخـت   يـزدان  اي گفت وي بهمأمون  . نمودند مجاب وي را  متكلمان و داد زينهارش

 اميـر  اي: گفـت  بخـت   يـزدان . بـود  كارهايي تو با را ما نبود ميان در زينهار آن اگر
 كـه  نيستي كساني آن از تو ولي است، پذيرفته گفتارت و شنيدم را نصيحتت مؤمنان
ـ  تـو  كـه  اسـت  چنان گفتمأمون  . بنمايي دين به ترك  مجبور را كسي  و ييگـو  ي م

 در مجـاز  كـسي  كه بود كرده مقرر را جايي او براي داشت احضار را او كه هنگامي
  1.شود كشته مبادا تا داشتند ي ممحافظت وي را نگهباناني و نبود آنجا از گذشتن

                                                 
، )1336(؛ امـين، احمـد،   487ص، مـة االسـتقا مطبعـة:  قـاهره الفهرست،، )تا بي(نديم، محمد بن اسحاق،       ابن .1

  .412. ص سپهر، چاپ: ي عباس خليلي اقدم، تهران ، ترجمهضحي االسالم

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

hi
st

or
ys

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                            16 / 26

https://chistorys.ir/article-1-791-fa.html


 17 | االدياني هاي بين نقش مأمون در مناظره |

 مـسلمان  متكلمـان  كـه  اسـت  مـسلمان  متكلمـان  با ري مانويان رئيس ي مناظره فوق متن
 در نفـرات  تعـداد  در نـابرابري  نيـز  اينجا در. دادند شكست را شخص اين و بودند گروهي
 از هـا   منـاظره  در مسلمانان و دداشتن كتاب اهل را كم اغلب تعداد  .شود ي م مشاهده مناظره
بودن  گروهي از نشان كه متكلمان يا و متكلمان از جمعي عبارات با مناظره در همين  جمله

 چيـز  دو از ناشـي  بتـوان  شـايد  را نفـرات  تعـداد  در تفاوت اين. كردند ي م آنهاست شركت 
 كه داشتند مناظره در خود طرفين از بيشتري مهارت و دانش كتاب اهل كه اين اول: دانست
 كردنـد؛  جمع هم دور آنان با بحث براي را متكلمان از گروهي و چند نفر  جلسات ميزبانان

 ايـن كـه    و بوده كتاب اهل نمايندگان رعب هدف با افراد تعداد در تساوي اين كه عدم   دوم
 تـا حـدودي    ذكرشـده  منـابع  در آنچه با نتايج شد ي م برگزار تساوي حالت مناظره در  اگر

  .كرد ي ماپيد تفاوت
 خطـاب  كننـدگان   مناظره گفتگوي پايان از پس خليفه بينيم كه   مي مناظره همان ادامه در

 كرد كـه   استخراج را نكاتي توان  مي آن در تأمل   با كه كند ي م ذكر را يا  جملهبخت    يزدان به
 آن اگـر  «كه ديگو ي م بخت  يزدان به خليفه. است پيش در ذكرشده هاي  ديدگاه ي  كنندهدييتأ
 خليفـه  زينهـار  كـه  شود ي م ايجاد ذهن در پرسش اين. »بود كارهايي باتو را ما نبود هارزين
 شـخص  به نسبت اقداماتش انجام در او مانع زينهار همين اكنون كه بوده چه مناظره از قبل

 مانويان رئيس عنوان به بخت  يزدان جايگاه ابتدا سؤال   اين به پاسخ براي. است شده مانوي
 خلفـاي  برخوردهـاي  به توجه با و آمده بغداد به ري از او اين كه  و شود ي م گرفته نظر در

 و مـصونيت  دادن به معنـاي   فوق در ذكرشده زينهار شايد گروه اين با مأمون   خود و پيشين
 شخص اين كه به توجه با اين، بر عالوه. نيست خطر در جانش كه باشد بوده او به اطميناني
 اينجا در كني، دينش ترك به مجبور را شخصي كه نيستي يتو كس ديگو ي مأمون م به مانوي
 از پـيش  خليفـه  كـه  بوده قولي آن هم  و گرفت نظر در زينهار براي ديگري معناي توان  مي

توجه به   و گزارش ي  ادامه ي  مطالعه با اما. نيست دينش ترك به مجبور كه داده او به مناظره
 نيـز  نگهبانـاني  دهـد و    مي اسكان جايي در را او بخت  يزدان جان حفظ براي مأمون   اين كه 
 زينهـار  معنـاي  بـراي  اول گيريم كـه فـرض      نتيجه مي  نشود، كشته دهد كه   مي قرار او براي

 حفـظ  از اطمينان و زينهار گرفتن از پس اين شخص  كه بوده شكلي به فضا و است مناسب
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  .است كرده شركت مناظره در جانش
  
  ي خليفهها استهخوزور و اجبار اهرمي براي تحميل . 4

اگر مناظره و گفتگو با هدف گسترش دانش و حل مـسائل و اختالفـات موجـود در ميـان             
 هـا  گـروه  از سوي هـر يـك از   ها شهياندكارگيري قدرت و اجبار در پذيرش     افراد باشد، به  

زيرا افراد بـراي بحـث و بيـان         . نشان از عدم رعايت اصول و قوانين مناظره و گفتگو دارد          
يي متوسل شوند كه مخاطبشان در صورت رسيدن        ها  روشي خود بايد به     ها  شهيانددرستي  

به يقين نسبت به آن انديشه آن را بپذيرد، نه اين كه با استفاده از قدرت و اجبـار در صـدد                      
 اين امر در مناظره با اهل كتاب مأموندر زمان . قبوالندن باور و آراء خود به ديگري باشند

قدرت و اجبار سعي در قبوالندن باورهـاي خـود بـه غيرمـسلمانان              داد و خليفه با       رخ مي 
ي او با     چنان كه در مناظره   . برد  داشت و همين نيز آزادانديشي و تسامح او را زير سؤال مي           

 منـاظره  ايـن  در. شـود  يمي از اين دو ركن قدرت و اجبار مشاهده          ريگ  بهرهمرتد خراساني   
 ديـن  بـه  دو هر بعد كرده و  مسلمان نيز را فرن يك و شده مسلمان كه شخص اين از خليفه
 به سخناني ادامه در و شود  مي جويا را اسالم دين از بازگشتشان دليلاند     برگشته خود سابق

 دست شد گفته پيش در آنچه مشابه نكاتي به توان ي م آنها در دقت و تأمل   با كه ديگو ي م او
  :است شرح بدين گزارش اين متن. يافت

 عـراق  بـه  و شد مسلمان تو توسط كه كسي: گفت خراساني رتدم شخص بهمأمون  
 انـس  مـا  ديـن  بـا  كه اندازد يم وحشت به را تو چيزي چه. شد مرتد اسالم از آمد

 را تـو  اين كه  تا دارم دوست بيشتر برايت را حق قبول دعوت قسم به خدا  نگرفتي؟
 مـداوا  را خـود  آن ي  وسـيله  به و يافتي را دردت دواي همانا... . بكشم حق راه در
 خـودت  در را بهانـه  نبـود  سـازگار  تـو  بـا  دوا و كردي اشتباه درمانت در اگر. كن
 كشته شريعت راه در تو كشتيم را تو اگر. نكن كوتاهي برايش اجتهاد در و يكش يم
 و حزم باب از شدن وارد در و يگردان ي برم يقين و صبر به را خودت تو و يشو يم

 اختالفـي  شما دين در من. ترساندي مرا: گفت مرتد صشخ. نكن روي  زياده انديشه
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  1.نديدم
ـ  قـرار  شخص اين روي پيش را راه دو عباراتي بيان با خليفه فوق متن در  يكـي  :دهـد  ي م

 ايـن  در و برسـاند  قتل به را او اين كه  ديگر او؛ سوي از آن پذيرش و اسالم دين به دعوت
 و كنـد  ي م تأكيد راه دو اين وجود بر نيز امهاد در .كند ي م بيان حق راه در را او كشتن مورد
 يرو شي پ شرايط از ترس دچار شخص كه شود  مي سبب خليفه سوي از نكات همين گفتن
 هيچ شما دين در« ديگو ي سؤال مأمون مبه پاسخ وضعيت در همين ري تأثو تحت شود خود

 از حـاكي  توانـد   مـي  ماسال دين از او يگران رو اين كه  به توجه با اينجا در. »نديدم اختالفي
 بـوده  سابقش دين با اسالم در موجود اعمال و آداب در تفاوت و دشواري شايد و اختالف
 و كـرده  او بـا  منـاظره  از پيش مأمون   كه ييها   صحبت سبب به خليفه به پاسخ در اما باشد،
 در بنـابراين . ديگو ي م سخن اسالم دين در اختالف نبود از شده، ايجاد شخص در كه ترسي
 از و دهـد   مـي  قرار ري تأث تحت را بحث ي  نتيجه و روند برخوردش با خليفه نيز مناظره اين
 گـزارش  منـابع  چنان كه  مرتد شخص و يابد  مي دست خويش دلخواه ي  نتيجه به طريق اين
 انجام جانش نجات سبب به را انتخاب اين گفت توان ي م كه شود ي م مسلمان دوبارهاند    كرده
  .است داده

  
  ي بودن در برخورد با اهل كتابأخودر. 5

 اثـر  در مـسعودي  .نبود محدود موارد اين به تنها ها  مناظره در كتاب اهل با مأمون برخورد
                                                 

 قميحـه،  محمد مفيد مصحح/محقق ،2.  ج ،الفريد العقد ،)ق 1404 (، محمد بن احمد األندلسي، عبدربه ابن .1
.  ص ،كتـاب بغـداد    ؛  170-171. صـص  الرضا، االخبار   ونيع ؛223-224.  صص العلميه، دارالكتب :بيروت

  :تمتن عربي اين گزارش بدين شرح اس. 413. ، ص االسالميضح؛ 38-37
: أخبرنـي  اإلسالم، عن فارتد العراق إلي معه حمله و يديه علي أسلم الذي الخراساني للمرتد المأمون قال و«
 قد و بحق، أقتلك أن من إلي أحب بحق أستحييك ألن اللّه فو ديننا؟ من آنسا به كنت مما أوحشك الذي ما

 تـداويت  لدائك دواء عندنا وجدت فإن. ماً مسل صرت أن بعد كافرا عدت ثم كافرا، كنت أن بعد مسلماً   صرت
 فـإن  لها، االجتهاد في تقصر لم و نفسك في العذر أبليت قد كنت الدواء، عليك نبا و الشفاء أخطأك إن و به،

 بـاب  من الدخول في تفرّط لم و اليقين و االستبصار إلي نفسك في أنت ترجع و الشريعه، في قتلناك قتلناك
 ».دينكم في االختالف من رأيت ما منكم شنيأوح: المرتد قال. الحزم
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 را كننـدگان   مناظره و ها  مناظره به نسبت خليفه اقدامات ديگر روي كه آورده گزارشي خود
 مسعودي است، مونمأ زمان در مانويان از گروهي روايت كه گزارش، اين در. دهد يم نشان
 اعمـال  به مانويان آگاهي همچنين و آنان با خليفه برخورد ي  شيوه اشرس بن   ثمامه قول از

 گـروه  ايـن  آوردن براي مأمون. كند  بيان مي  بود گرفته نظر در آنها با رابطه در را كه  مأمون
ـ  مانويـان  بـود و   پرداختـه  آنان در بند كردن   قبيل از تدابيري به خود دربار به از  پـيش  زني

 شخصي براي راه بين در كهي طور به بودند، مطلع خود احضار دليل از او حضور به رسيدن
ـ  آنهـا  از مأمون كه دهند يم توضيح بود شده بند در آنان همراه اشتباه به كه  تـا  خواهـد  يم

 را كارها اين كسي اگر و غيره، و بيندازند دهان آب ماني تصوير بر و كنند عوض را دينشان
  :است شرح بدين مسعودي  گزارش1.شد خواهد كشته ندهد امانج

 نور به قائل و ماني معتقد كه بصره اهل از تن ده ي  درباره: ديگو ي م اشرسبن   ثمامه
...  .آرند وي شيپ... را   همه گفت او .بودند آورده خبر مأمون   براي بودند ظلمت و

 بـه  آنهـا  بـا  و روند ي م گردش به گفت طفيلي نشاندند، كشتي به را آنانگماشتگان  
 و كرد پيران رو به يليطف...  .كردند بند در را همه و آوردند بندآنگاه . نشست كشتي
. انـد    داده خبـر  مأمون   به ما حال كه هستيم ماني پيرو ماگفتند  ...  :شما كيستيد  گفت
ـ  تحقيـق  مذهبمان از و پرسد ي م ما كار از كه برند ي م او پيش را ما اكنون  و كنـد  ي م

  2.كند ي مامتحانمان زمينه اين در و بگرديم ماني مذهب از و كنيم توبه ديگو يم
 ذكـر  را مـأمون    نـزد  مانويان بردن ي  نحوه و حال شرح مسعودي گزارش، از قسمت اين تا

 آورده نيـز  را شده آنان همراه اشتباه به كه شخصي به پاسخ در مانويان يها   صحبت كرده و 
 قـصر  در آنچـه  از رفتنـد،   مـي  مأمون   بسته نزد   به صورت دست   كه مانويان، اينجا در. است
ـ رو شي پ فضاي توصيف به كهي  طور بهدارند،   آگاهي نيز بود منتظرشان خليفه  بـراي  شاني
مـأمون   .دهنـد  چه اعمالي انجام   خواهد ي م آنها ازمأمون  گويند    و مي  پردازند ي م شخص آن

 در آنان براي نيز ديگري اعمال سالم،ا دعوت ايشان به دين    دين آنان و   از پرسش بر عالوه
                                                 

-235.  صـص  ،7. ج،  الفريـد  العقـد ؛ همچنـين،    421-422. صص،  3. ج،  الجوهر  الذهب و معادن     مروج .1
231. 

  .422-423. صصهمان،  .2
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  :كنند مي آنها را بيان شخص آن براي مانويان و بود گرفته نظر
 آن بر دهان آب ديگو ي م و دهد ي م نشان ما به را ماني تصوير كه اين است  جمله از

. بكـشيم  است آبي يا   پرنده كه را دراج يك ديگو ي م و كنيم بيزاري او از و بيندازيم
 رسيدند بغداد به يوقت...  .شود كشته نپذيرد هر كه  و يابد نجات پذيرد دستور هر كه 

 و ديپرس ي م مذهبش از و خواند ي م يكي  يكي را آنها نام بردند مأمون   پيش را آنها و
 بيـزاري  مـاني  از گفت ي م و آورد ي م امتحان به معرض  و كرد ي م عرضه او بر اسالم
 بيـزاري  و اندازد آن بر دهان آب گفت ي م و داد ي م نشان بدو را ماني صورت و كند
  1.شدند ي مشمشير ي عرضه و كردند ي مدريغ نيز آنها كند،

 ديدگاه پيشين، يها  ش گزار همانند مانويان، به نسبت مأمون   اقدامات و برخورد ي  شيوه اين
 2برد  مي سؤال   زير را اديان پيروان و كتاب اهل به نسبت او آزادانديشي و تسامح طرفداران

 مناظره به آوردن روي از او اهداف خصوص در پيشين يها  گفتهو ادعا ديي تأبه مقابل رد و
 نيـز  ديگري اقدام گاهي نزد خليفه   يادشده، يها   نمونه بر عالوه. شود ي م منجر كتاب اهل با

 كـه  ابالـه  و زرتشتي موبد ي  مناظره در را مورد اين شد و   مي انجامكنندگان     مناظره به نسبت
 زرتشتي شخص كه اباله مناظره اين در. كرد مشاهده توان ي م شده برگزارمون   مأ حضور در

 پرداخت مناظره به آذرفرنبغ زرتشتي موبد با مأمون   حضور در آوردهي   رو اسالم به و بوده
 منـاظره  اين در. نمود موبد با مجادله و مناظره به اقدام زرتشتي دين از نقادي جايگاه در و

 پرسـش  هنگام و داشتند   حضور دربار قاضي و مسلمانان و مسيحي بزرگان خليفه بر عالوه
 بـه  توجه  با 3.رساند ي م ياري پاسخ و پرسش در اباله به نيز مأمون   گاه موبد و اباله پاسخ و

 كـه  بـوده  ايـن  دنبـال  بـه  دو آن ميـان  منـاظره  اين تشكيل با خليفه گفت توان ي م امر اين
                                                 

 .423.  صهمان، .1

. ه اسـت  نسبت به اهل كتاب كردمأمون اذعان به وسعت نظر و تسامح كارنامه اسالمزرين كوب در كتاب     .2
چهـره مـسيح در ادبيـات       همچنين دكتر قمر آريـان در كتـاب         . 101،  91-92. صص،  كارنامه اسالم .: ك.ر

 .75. ص، چهره مسيح در ادبيات فارسي.: ك.ر. اند  نيز همين موضوع را بيان كردهفارسي

 هيرمنـد،  :تهـران  ناظر، ميرزاي ابراهيم برگردان اباليش، گجستك ماتيكان ،)1375( ،فرنبغآذر زادان،  فرخ .3
 .15-45. صص
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 او و لذا  بپردازد زرتشتيان عقايد رد و نقد به بود تهبرگش زرتشت دين از كه اباله ي وسيله  به
 ايـن  برگـزاري  بـه  اقـدام  موبـد  بر غلبه براي مأمون   و بوده مأمون   ي  نماينده جلسه اين در

 از پـس  تـا  اسـت  نمـوده  آنجـا  در حـضور  بـراي  افراد كردن ديگر  جمع همچنين و جلسه
ـ  بر خالف  مناظره جريان اما. برسد خود ي  خواسته به خليفه موبد شكست ـ يب  شي پ  آنهـا  ين

 گـردد كـه     مـي  سبب همين شود و   مي اباله بر غلبه و شكست به موفق موبد رود و   پيش مي 
مأمون به دستور  دربار از اباله اخراج بنابراين 1.كند اخراج دربارش از را شخص اينمأمون 
 آشـكار  مـا  بـراي  راكننـدگان      مناظره و ها  مناظره با خليفه برخورد يها   نمونه از ديگر يكي
انـد    كرده ادعا برخي كهگونه    آن باز در فضايي  ها  مناظره كه ميرس ي م نتيجه اين به كند و   مي

در  اندكي باز فضاي و آزادي كه گرفته  مي شكل ييها   برنامه و تدابير با بلكه شده  نمي برگزار
  .آنها وجود داشته است

  

  گيري نتيجه
 استقبال و حمايت او بـا گـسترش بـسياري     به سببمأمونها با اهل كتاب در زمان      مناظره
ي مـسائل     كنندگان بيش از هر زماني مشغول بحـث و گفتگـو دربـاره               شد و مناظره   رو  روبه

اما اين استقبال و حمايت با هدف گسترش علم از طريق رويارويي و تعامل              . مختلف بودند 
ل مبارزه و سركوب اهل     ها و يا ايجاد وحدت در ميان افراد نبود، بلكه خليفه به دنبا              انديشه

ي سـالحي در راه وصـول بـه ايـن هـدف               از اين رو مأمون به مناظره به مثابـه        . كتاب بود 
 در اين راه تدابير     مأمون. نگريست و آن را جايگزين برخورد نظامي و فيزيكي كرده بود            مي

 حضور. پرداخت  كرد و به مناظره مي      گرفت و در جلسات حضور پيدا مي        بسياري به كار مي   
شد وحشت و خودسانسوري       اهل كتاب ايجاد مي    كنندگان  مناظرهخليفه و شرايطي كه براي      

آورد و به تبع مسلمانان و دسـتگاه          آنان در مقابل خليفه و متكلمان مسلمان را به همراه مي          
مسلمانان به سبب همراهي و حمايـت       . كردند  خالفت به نتايج دلخواه خويش دست پيدا مي       

محافل مناظره جايگاهي فرادست نسبت بـه اهـل كتـاب داشـتند و ايـن                خليفه از آنان در     
هاي خليفه در     اين شرايط و سياست   . شد  ي آنان در روند بحث و نظر مي         موضوع سبب غلبه  

                                                 
 .همان .1
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 نـسبت  پيـامبر  سنت با مغايرت در همچنين اسالمي هاي  آموزه و ها مخالف با تعاليم     مناظره
هاي پيشين ادعاهاي موجـود       ها و تحليل     به داده  به همين دليل و با توجه     . بود كتاب اهل به

چـرا كـه    .  و تسامح او نسبت به اهل كتاب پذيرفتني نيست         مأموندر خصوص آزادانديشي    
كـرد كـه بـراي        اگر خليفه داراي اين صفات بود جو و شرايط مناظره را به نحوي ايجاد مي              

ت مختلفي همـراه بـوده و       ها با مشكال    اما همان گونه كه ذكر شد مناظره      . همه يكسان باشد  
در نتيجـه   . اغلب اهل كتاب در محيط و جايگاهي فرودست نسبت به مسلمان قرار داشـتند             

شده و در نهايـت پيـروزي و غلبـه از آن              روند گفتگوها و اخذ نتايج نيز با تغيير همراه مي         
  .شده است مسلمانان مي
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