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مقاله پژوهشی

دریافت: 1397/12/25  پذیرش: 1398/2/28
حسن بشیر1  

 

چکیده 

ایــن مقالــه در صــدد آن اســت کــه دیدگاه هــای کالن  نظــری و فرانظــری مطــرح شــده در خطبــه 
امــام رضــا g در حــوزه  امــام و امامــت را بــا روش تحلیــل گفتمــان بــه شــیوه »پــدام« مطالعــه و 

بررســی کنــد.

کشــف دال هــای اساســی مرتبــط بــا بحــث امامــت، حاکمیــت و حکومــت داری در ایــن خطبــه، بیانگر 
دیدگاه هــای نظــری و فرانظــری آن امــام معصــوم g بــر اســاس اصــول اســالمی و قرآنــی اســت.

گفتمــان امــام و امامــت از منظــر امــام رضــا g بــا مفصل بندی هــای گوناگــون و بــا ایجــاد روابــط 
بینامتنــی میــان ایــن گفتمــان و گفتمان هــای حاکــم بــر روایــات و بیانــات پیامبــر اکــرم n و ســایر 
امامــان معصــوم b بیانگــر وجــود یــک »نظریــه کالن امامــت« در حــوزه حاکمیت اســالمی اســت که 
امــام را فــردی مــی دانــد کــه بایــد دارای چهــار ویژگــی »منصــوب خداوند«، »حاکــم جامعه اســالمی«، 
»رهبــر جهانــی« و »منجــی بشــریت« باشــد. اگرچــه ایــن چهــار ویژگــی در زمــان یــازده امــام معصــوم 
ــم، حضــرت  ــام دوازده ــق نشــده اند، در دوره ام ــل محق ــور کام ــوب به ط ــرایط نامطل ــل ش b به دلی

مهــدی f، همــه ایــن ویژگی هــا به طــور کامــل ظهــور خواهنــد یافــت.

کلیدواژه ها: امام رضا g، امامت، حاکمیت اسالمی، تحلیل گفتمان پدام.

drhbashir      @gmail.com :      1. استاد جامعه شناسی ارتباطات بین الملل دانشگاه امام صادق
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مقدمه

بحــث امامــت در ادبیــات شــیعی یکــی از مباحــث مهــّم کالمــی و اعتقــادی اســت. نه تنهــا 
علمــای مســلمان ـ اعــم از شــیعی و ســنی ـ بلکــه امامــان معصــوم b نیــز در ایــن زمینــه 

ــد. ــان کرده ان ــی را بی ــائل مهم ــا و مس دیدگاه ه

گفتمــان سیاســی ـ اجتماعــی امامــان معصــوم b را در دوره هــای مختلــف کــه بعضــاً 
بــر مباحــث مربــوط بــه امامــت متکــی اســت، می تــوان بــه 9 دوره تقســیم کــرد )نمــودار 

.)1

نمودار1. گفتمان امامان معصوم b در دوره های مختلف سیاسیـ  اجتماعی )بشیر، 1391ب( 
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در ادامــه مرحلــه ششــم کــه بــه دوران حضــرت امــام رضــا g مربــوط اســت، مــورد بحــث 
قــرار گرفتــه اســت. ایــن مرحلــه به نــام »مرحلــه ضــرورت انتقــال حکومت بــه امامــان« معرفی 
شــده اســت. مرحلــه مزبــور بــا نوعــی از تجربــه ناقــص حکومتــی روبــه رو بوده اســت که توســط 
ــی  ــا g« طراح ــام رض ــدی ام ــوان »والیتعه ــی، به عن ــدان عباس ــت خان ــم وق ــون، حاک مأم

گردید.

اگــر چــه طــرح موضــوع والیتعهــدی امــام رضــا g توســط مأمــون یــک حرکــت نمایشــی 
ــی  ــز دلیل ــتم g نی ــام هش ــط ام ــاری آن توس ــرش اجب ــی، 1381: 1036( پذی ــود )قم ب
ــی می شــود. موضــوع  ــان معصــوم b تلق ــه امام ــت اســالمی ب ــال حاکمی ــر ضــرورت انتق ب
والیتعهــدی اگرچــه یــک حرکــت نمایشــی بــود، مســئله امامــت را بــه شــکل جــدی در جامعه 

اســالمی مطــرح کــرد. 

والیتعهــدی یــک موضــوع ســاده تاریخی نیســت و نیازمنــد بررســی ها و تحقیقــات مختلف از 
جنبه هــای گوناگــون اســت. ایــن حرکــت را می تــوان یــک »تحــول گفتمانــی« در ســاختارهای 

حاکمیتــی عباســیان و دولت هــای به ظاهــر اســالمی آن زمــان تلقــی کــرد. 

رابطــه دورهــای قبــل از دوره حیــات امــام رضــا g  به ویــژه دوره باقریــن c )پاکتچــی، 
1391( کــه »فرهنگ ســازی اســالمی« نامیــده شــده اســت، در ایجــاد فضــای الزم بــرای تحول 

گفتمانــی دربــارۀ امامــت تأثیرگــذار بوده اســت. 

نظریه کالن امامت 

حکومــت، حاکمیــت، خالفــت و امامــت در تاریــخ اســالم یکــی از مباحــث مهــم و چالشــی و 
محــل بــروز بســیاری از گفتمان هــا، رویکردهــا، اعتقادهــا و تفسیرهاســت.

نظریــه کالن امامــت نیازمنــد بحــث فراوانــی اســت کــه باید بــه شــکل مناســب تر در فضاهای 
ــع اســالمی  ــرای جوام ــی و سیاســی آن ب ــار اجتماع ــا آث ــردد ت ــی مطــرح گ ــی کنون گفتمان
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ــود. ــن تر ش روش

ــارۀ  ــه کشــف و تحلیــل رابطــه گفتمــان نبــوی درب ــن زمین یکــی از مســائل مهــم در ای
ــان معصــوم b باوجــود همــه  ــخ اســالمی توســط امام ــه در طــول تاری ــت اســت ک امام
نامالیمــات و به حاشــیه راندن ها صــورت گرفتــه اســت. فراینــد نــگاه بــه قــدرت ـ 
ــودار 2  ــان معصــوم b در نم ــرم n و امام ــر اک ــان پیامب ــا گفتم ــت در رابطــه ب حاکمی

ــده اســت. آم

 b و امامان معصوم n نمودار2. فرایند قدرتـ  حاکمیت اسالمی در رابطه با پیامبر اکرم
)بشیر، 1391ب(
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نمــودار 2 نشــان دهنده شــش دوره مهــم از »نظریــه کالن امامــت« و در هــر دوره ناظــر بــه 
شــرایط و موقعیت هایــی اســت کــه اگرچــه بیشــتر آن هــا ناخواســته و تحمیلــی بــوده اســت، 
توســط امامــان معصــوم b بــه بهتریــن شــکل ممکــن بهره بــرداری شــده و عامــل اســتمرار 
گفتمــان امامــت در طــول تاریــخ اســالمی بــوده اســت. ایــن فراینــد از آغــاز بعثــت یــا حداقــل 
از هجــرت پیامبــر اکــرم n بــه شــهر مدینــه آغــاز و تــا ســال 260 هجــری کــه آغــاز غیبــت 

صغــرای امــام دوازدهــم f اســت، پایــان می یابــد.

نظریه گفتمان و شناخت گفتمانی

فوکــو یکــی از بزرگ تریــن اندیشــمندانی اســت کــه موضــوع گفتمــان را وارد ادبیــات علــوم 
ــرای گفتمــان قائــل  انســانی ـ اجتماعــی کــرد. »میشــل فوکــو معنــای بســیار گســترده ای ب
ــوان  ــی و انســانی، از گفتمــان به عن ــوم اجتماع اســت. او در دیرینه شناســی و تبارشناســی عل
مجموعــه قواعــد، اصــول و صورت بندی هایــی کــه به طــور ناآگاهانــه علــوم اجتماعــی و انســانی 

ــور، 1379: 53(. ــد.« )بهرامپ ــاد می کن را احاطــه کــرده اســت، ی

یکــی از مباحــث مهــّم مربــوط بــه شــناخت و تحلیــل گفتمانــی، کشــف زمینه هــا و شــرایط 
حاکــم بــر تولــد گفتمــان و در حقیقــت همــان »فکــر مســلط« )Gee ,1999( اســت. در اینجــا 
گاهــی ناگفته هــا بیــش از گفته هــا در کشــف و تحلیــل گفتمــان تأثیرگــذار اســت. بخشــی از 
ناگفته هــا به دلیــل موقعیت هــا و شــرایطی اســت کــه خواســته یــا ناخواســته ایجــاد می شــوند 
و گفتمــان را دچــار تحــوالت مختلــف می کننــد. به همیــن دلیــل، فهــم زمینــه و بافــت تولــد 

گفتمــان عامــل اساســی در تحلیــل گفتمــان اســت )بشــیر، 1384(.

ــان  ــان و قــدرت پشــت زب ــه قــدرت در زب ــوان آن را ب قــدرت در هــر گفتمــان کــه می ت
تقســیم کــرد )فــرکالف، 1379( تاثیــر زیــادی در تحلیــل گفتمــان دارد. در حقیقــت قــدرت 
یکــی از عناصــر اصلــی و مؤثــر در تولــد گفتمان هاســت  )Foucault ,1972(. قــدرت نه تنهــا 
ــق گفتمــان، بلکــه در شــیوه های طــرح آن، نحــوۀ گســترش آن و باالخــره  در عرصــۀ خل
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ــت دارد. ــذاری آن به شــدت اهمی تأثیرگ

در گفتمــان قــدرت بــر دو عرصــه »ظهــور گفتمــان«1 و »گســترش گفتمــان«2 تاثیــر فــراوان 
داشــته و می توانــد در تولــد، حیــات و حتــی مــرگ گفتمــان تأثیــر بســزایی داشــته باشــد. ایــن 
قــدرت، در هــر دو صــورت آن، ســخت و نــرم، عاملــی مهــم در ایــن زمینــه اســت. بدیهی اســت، 
در شــرایطی قــدرت ســخت می توانــد قــدرت نــرم را به همــراه داشــته باشــد )حکومــت نبــوی، 
ــدرت ســخت  ــر ق ــرات خــود را ب ــد تأثی ــرم می توان ــدرت ن ــز ق ــوی( و گاهــی نی حکومــت عل

بگــذارد )صلــح حســنی، والیتعهــدی رضــوی( )بشــیر، 1392(.

 

چارچوب روشی

تحلیــل گفتمــان یــک روش کیفــی اســت امــا از پیچیدگــی خاصــی برخــوردار اســت کــه 
نتیجــۀ ایجــاد روابــط مختلــف میــان نویســنده، متــن، خواننــده، بافــت3، موقعیــت4، شــرایط5، 
معناهــای زبریــن و زیریــن و گفته هــا و ناگفته هایــی اســت کــه در بســیاری از مواقــع کشــف 
آن هــا به شــدت ســخت و نیازمنــد دقــت و تحقیــق عمیــق اســت. به عبــارت دیگــر، چرایــی، 
ــن  ــه تبیی ــا زمین ــا کشــف رابطــه آن ب ــه ی ــن در ســایه فهــم زمین چگونگــی و چیســتی مت
می شــود. ایــن تبییــن، نه تنهــا دال هــای اساســی، روابــط درون متنــی، مفصــل بنــدی هــای 
ممکــن، بینامتنیــت هــای درون و بیــرون گفتمانــی را مشــخص مــی کنــد، بلکــه فراتــر از آن، 
قــدرت ورای گفتمــان را کــه تاثیــر زیــادی در خلــق گفتمــان دارد، شناســایی مــی کنــد. قدرت 

در ایــن فراینــد گفتمانــی، عنصــر اصلــی تولــد گفتمــان اســت )فوکــو، 1391(.

ــده از  ــا نگارن ــه شــده اســت، ام ــون ارائ ــی تاکن ــای گوناگون ــان روش ه ــل گفتم ــرای تحلی ب
روشــی به نــام »روش عملیاتــی تحلیــل گفتمــان« )پــدام(6 اســتفاده خواهــد کــرد کــه به خوبــی 

1. Rise of Discourse
2. Expantion of Discourse
3. Context
4. Situation
5. Conditions
6. Practical Discourse Analysis Method (PDAM).این روش توســط دکتر حســن بشیر ابداع و ارائه شده است
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می توانــد بــه شــکل فراینــدی و منظــم تحلیــل مزبــور را انجــام دهــد و بــه نتایــج مشــخص و 
بــا روایــی کافــی برســاند.

روش پــدام از ســه مرحلــه کالن توصیــف، تفســیر و تبییــن و پنــج ســطح تحلیــل بــه شــرح 
زیــر تشــکیل شــده اســت: ســطحـ  ســطح، عمــق ـ  ســطح، ســطح ـ   عمــق، عمــقـ   عمــق یــا 

عمیــق و عمیق تــر )نمــودار 3( )بشــیر، 1391الــف: 11(.

نمودار 3. سطوح مختلف تحلیل گفتمانی طبق روش پدام )PDAM( )بشیر، 1391الف  : 11(

  

ســه ســطح اول در حقیقــت نوعــی از توصیــف اســت امــا ایــن توصیــف، بــا تکیــه بــه اصــل 
متــن، معناهــای هژمونیــک و ضمنــی متــن بــا انتخــاب جمــالت همســو بــا هــدف تحلیــل، 
ــت  ــت قرائ ــن و در نهای ــرا در مت ــای مشــترک در جمــالت همگ ــان معناه کشــف رابطــه می
ــا ســایر معناهــای مســتخرج از جمــالت دیگــر متــن،  معناهــای جمــالت همســو در متــن ب
به طــور کلــی، صــورت مــی گیــرد. ایــن مرحلــه حرکــت در داخــل متــن از ســه جهــت: متــن 

هدفــدار، متــن همســو و متــن مــورد تحلیــل اســت.  

 ســطح عمــقـ   عمــق یــا عمیــق نشــان دهندۀ مرحلــه تفســیر اســت. در ایــن ســطح »تحلیل 
ــی  ــای ضمن ــه معناه ــه ب ــا توج ــط« ب ــای مرتب ــر و بینامتنیت ه ــی تحلیلگ ــت ذهن بینامتنی
به دســت آمده از تحلیــل ســطح »ســطح  ـ عمــق« انجــام می گیــرد. در ســطح »عمیــق« بایــد 
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نوعــی از همگرایــی معنایــی میــان دو ســطح »ســطح ـ عمــق« و  »عمــق ـ عمــق« صــورت 
گیــرد و معنــای ضمنــی به دســت آمــده از ســطح »ســطح ـ   عمــق « بــا معناهــای متکــی بــر 
بینامتنیــت ذهنــی تحلیلگــر و نیــز بینامتنیت هــای مرتبــط در ســطح »عمــق  ـ عمــق« بــا 

یکدیگــر تلفیــق و معنــای جدیــدی کــه در راســتای هــدف تحقیــق اســت، خلــق شــود. 

در ایــن روش تحلیــل گفتمــان در ســطح عمیق تــر را مــی تــوان »مرحلــه تبییــن« نامیــد. 
ایــن مرحلــه در روش پــدام »ســطح عمیق تــر« نامیــده شــده اســت. در ایــن ســطح »تحلیــل 
فراگفتمان هــای بین متنــی« بــا توجــه بــه معناهــای ضمنــی به دســت آمده از تحلیــل ســطح 

»عمیــق« انجــام می گیــرد )بشــیر، 1391الــف: 15(.

نمودار 4 مراحل اجرایی روش پدام را نشان می دهد.

نمودار 4. پنج سطح تحلیلی در روش پدام )بشیر، 1391الف(
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مناسب سازی روش »پدام« برای تحلیل متون دینی

روش »پدام« بر سه اصل مهم استوار است:

اول: کشف روابط میان »متن«، »پیش زمینه«، »زمینه«، »پس زمینه«  و »فرامتن«.

دوم: تحلیل فرایندی با استفاده از سطوح مختلف سطح و عمق در بازنمایی متن.

سوم: کشف ناگفته ها با تحلیل بینامتنیت ها و گفتمان های درون و بیرون  متن.

ایــن ســه اصــل شــیوه هایی متفــاوت روش پــدام بــرای تفکیــک متــون مختلــف از همدیگــر، 
بــرای انجــام تحلیــل و اجــرای مراحــل آن را از یکدیگــر متمایــز می کنــد.

در روش تحلیــل گفتمــان بــر پایــه »پــدام« دو عنصــر »زمینــه« یــا »بافــت« و »فرامتــن« 
نقــش اساســی در خلــق و کشــف گفته هــا و ناگفته هــا کــه فراتــر از معناهــای زبریــن و زیریــن 
متــن اســت، دارد. بینامتنیت هــا و گفتمانگونگی هــا اگرچــه در فراینــد تحلیــل گفتمــان بســیار 
اهمیــت دارنــد، تکمیل کننــدۀ رابطــه ای هســتند کــه بــر اســاس مفصل بندی هــای ایجادشــده 
ــارت  ــه عب ــند )Laclau and Mouffe ,1985(. ب ــتوار می باش ــن اس ــرون مت ــان درون و ب می
ــای اساســی  ــن دال ه ــه در تعیی ــش از آنک ــی، بی ــای درون و برون گفتمان ــر، بینامتنیت ه دیگ
یــا عناصــر محــوری گفتمــان نقــش داشــته باشــند، در تبییــن چگونگــی دخالــت آن هــا در 
خلــق معنــا و در حقیقــت »توســعۀ معنایــی« به ویــژه در ذهــن مخاطبــان کــه اســاس کلیــۀ 

رویکردهــای مربــوط بــه »قرائت هــای گوناگــون« اســت، نقــش محــوری دارنــد.

بــر خــالف آنچــه در تحلیــل متــون غیردینــی بحــث زمینــه حایــز اهمیــت اساســی اســت، در 
تحلیــل متــون روایــی به عنــوان مصداقــی از متــون دینــی، بینامتنیت هــای درون  و برون متنــی، 
اهمیــت اساســی دارنــد و می تواننــد به دلیــل عــدم ثبــت زمینه هــای خلــق گفتمــان مربــوط 

بــه روایت هــا، به مثابــۀ جایگزینــی نــه کامــل بلکــه نســبی تلقــی شــوند.

اگــر در ســطوح پنج گانــۀ روش »پــدام« بــرای تحلیــل متــون غیردینــی، تبییــن رابطــۀ متن و 
فرامتــن در زمینه هــای مختلــف اجتماعــی، سیاســی، فرهنگــی و... در پنــج ســطح تعیین شــده 
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ــه پنــج »فضــا« نام گــذاری  ــن پنــج ســطح ب اســت. در تحلیــل گفتمــان »متــون دینــی« ای
شــده اســت کــه منعکس کننــدۀ »فضــای متنــی و بینامتنــی« مؤثــر در خلــق گفتمــان روایــی 

اســت )بشــیر، 1397(. ایــن پنــج فضــا عبارتنــد از: 

1. فضای ساختاری؛

2. فضای معنایی؛

3. فضای ارتباطی؛

4. فضای گفتمانی؛

5. فضای فراگفتمانی.

در »فضــای ســاختاری« زبــان، ســاختارهای زبانــی، روابــط دســتوری و عوامــل مؤثــر بالغــی1  
مــورد توجــه قــرار می گیرنــد. در ایــن رابطــه، متــن روایــی به مثابــۀ یــک متــن تولیدشــده در 

یــک فضــای خــاّص زبانــی، از منظــر ســاختاری مــورد توجــه قــرار می گیــرد.

ــا نه تنهــا در  ــن معن ــن مــورد توجــه اســت. ای ــن و زیری ــای زبری ــی« معن در »فضــای معنای
ظاهــر و باطــن الفــاظ و جمــالت بلکــه در اجــزا و نیــز معنــای کلــی متن مســتتر اســت. فضای 
ــی اســت کــه  ــرای تحقــق اهــداف گفتمان ــی منعکس کننــدۀ جهت گیری هــای متــن ب معنای
مــورد توجــه قــرار می گیــرد. ایــن فضــا نوعــی از »زمینــه« را تبییــن می کنــد کــه اگرچــه از 
نظــر تاریخــی زوایــای آن منعکــس نشــده یــا به صــورت کامــل منعکــس نشــده اســت، می توان 
ــا  ــز ب ــر چی ــش از ه ــه بی ــخ، ک ــی از تاری ــاص در دورۀ خاص ــای خ ــق معن ــل خل آن را به دلی
قــدرتـ  حاکمیــت مرتبــط اســت، به مثابــۀ »زمینــه خلــق روایــت« تلقــی نمــود. معنــا در ایــن 
ــه  ــت ک ــی اس ــی و غای ــداف آن ــه اه ــوط ب ــای مرب ــکل دهندۀ جهت گیری ه ــی ش ــا به نوع فض

تکمیل کننــدۀ گفتمــان در مراحــل همزمانــی و درزمانــی اســت.

در »فضــای ارتباطــی« روابــط بینامتنــی میــان ســاختار و معنای موجــود در متن با ســاختارها 

1. Retoric 
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و معناهــای بیرونــی متــن بررســی می شــود. کشــف ایــن روابــط شــاید مهم تریــن مرحلــه ای 
اســت کــه در تحلیــل گفتمــان روایــی مــورد توجــه باشــد. به عبــارت دیگــر، بینامتنیت هــای 
درون و بیــرون متــن، تبیین کننــدۀ زمینه هایــی گوناگــون بــرای چرایــی، چگونگــی و چیســتی 
خلــق گفتمــان روایــی اســت. اگــر »فضــای ســاختاری« زبــان گفتمانــی را تبییــن و »فضــای 
معنایــی« جهت گیــری گفتمانــی را ترســیم می کنــد، »فضــای ارتباطــی« »روح گفتمانــی« را 
مشــخص مــی کنــد کــه تبیین کننــدۀ موقعیــت کلــی و شــرایط حاکــم در خلــق آن گفتمــان 

. ست ا

در »فضــای گفتمانــی« شــرایط قــدرت ـ حاکمیــت، کــه مهم تریــن عنصــر مؤثــر در خلــق 
ــد. ایــن شــرایط تعیین کننــدۀ  ــرار می گیرن گفتمــان روایــی اســت، مــورد مطالعــه و بحــث ق
رویکــرد گفتمانــی متــون روایــی اســت. فضــای گفتمانــی، فراتــر از گفتمــان خــاّص روایــی، 
گفتمانــی اســت کــه تابعــی از قــدرتـ  حاکمیــت در وجــوه مختلــِف عملــی، فکــری، تعاملــی و 
تعارضــی اســت. فضــای گفتمانــی بــا چنیــن رویکــردی، زمینــه ای بــرای ضــرورت طــرح روایات 
مختلفــی اســت کــه در چنیــن فضایــی می تواننــد مطــرح شــوند. طــرح ایــن روایــات از طــرف 
ــی از  ــا نوع ــر، در اینج ــارت دیگ ــت. به عب ــی اس ــای گفتمان ــن فض ــدۀ همی ــر تبیین کنن دیگ
»مکاشــفه دو ســویه« وجــود دارد کــه از یــک ســو بــا فهــم »فضــای گفتمانــی«، بــه گفتمــان 
ــه  ــوان ب ــی« می ت ــان روای ــل گفتم ــا »تحلی ــر ب ــرد و از طــرف دیگ ــی ب ــوان پ ــی ت ــی م روای

»فضــای گفتمانــی« حاکــم بــر دورۀ مربــوط بــه روایــات مــورد تحلیــل، دســت یافــت.

ــان  ــی« و »گفتم ــای گفتمان ــان »فض ــۀ می ــا رابط ــوان ب ــی« می ت ــای فراگفتمان در »فض
روایــی« در ســطوح هم زمانــی و درزمانــی آشــنا گردیــد. ایــن فضــا، بیــش از آنکــه بــه ســطح 
ــا فراینــد  ــه ســطح درزمانــی و به عبــارت دیگــر ب هم زمانــی گفتمــان توجــه داشــته باشــد، ب
تحــول گفتمانــی در دوره هــای مختلــف توجــه دارد. فضــای فراگفتمانــی ترســیم کنندۀ شــرایط 
قــدرت ـ حاکمیــت بــرای بــروز گفتمان هــای مختلــف روایــی در دوره هــای مختلــف اســت. بــا 
کشــف ایــن فضــای فراگفتمانــی می تــوان نســبت بــه فهــم روایــات مختلــف و تعییــن معانــی، 

ــیر، 1395(. ــرد )بش ــدام ک ــا اق ــداف آن ه ــا و اه جهت گیری ه
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ایــن پنــج گام در تحلیــل متــون روایــی بــه روش »پــدام« فراینــدی را ترســیم می کنــد کــه 
در ســایۀ آن می تــوان نســبت بــه تحلیــل گفتمانــی روایــی اقــدام کــرد. نمــودار5 نشــان دهندۀ 

ایــن مراحــل و معنــای هــر مرحلــه بــرای تحقــق ایــن فراینــد اســت.

 نمودار 5. سطوح تحلیل متون روایی)بشیر، 1397(

 

بازسازی روش پدام برای تحلیل متون دینی

یکــی از مهــم تریــن کارکردهــای روش »پــدام« بکارگیــری آن در تحلیــل متــون دینــی بــا 
تغییراتــی اســت کــه در ایــن زمینــه ایجــاد شــده اســت. جــدول 1 نشــان دهنــده رابطــه بیــن 

روش »پــدام« بــرای تحلیــل متــون عــادی و متــون روایــی اســت.  
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جدول 1. مقایسه روش »پدام« در تحلیل متون دینی و غیر دینی

  

 g فرایند تحلیل گفتمان امام و امامت در خطبه امام رضا

هــدف اصلــِی ایــن مقالــه کشــف گفتمــان امــام رضــا g دربــارۀ امــام و امامــت اســت. ایــن 
هــدف بــا تحلیــل خطبــۀ امــام رضــا g بــا به کارگیــری روش تحلیــل گفتمــان پــدام، انجــام 

خواهــد گرفــت.

خطبــۀ آن حضــرت بــه زبــان عربــی در »بــاب مــا جــاء عن الرضــا عليه الســلم فــي وصــف 
ــی، 1377،  ــی )کلین ــاب اصــول کاف ــه« در کت ــام و رتبت ــل الم ــر فض ــام  و ذك ــة و الم المام
ج1: 198(  نقــل شــده اســت. در این جــا به دلیــل اینکــه در ســتون اول تحلیــل، متــون مهــّم 
مرتبــط بــا موضــوع امــام و امامــت آمده انــد، از آوردن ترجمــۀ خطبــه کــه مقالــه را بیــش از 
انــدازه طوالنــی خواهــد کــرد، جلوگیــری می شــود. تحلیــل خطبــۀ امــام رضــا g دربــارۀ امــام 
و امامــت بــا درنظرگرفتــن روش »پــدام« در پنــج فضــای گفتمانــی کــه منعکس کننــدۀ پنــج 

ســطح مطرح شــده در ایــن روش اســت، در جــدول 2 آمــده اســت.  
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g جدول 2. پنج سطح )فضای گفتمانی( روش پدام برای تحلیل خطبه امام رضا 

فضای ساختاری
)بیانی(

فضای معنایی
)غیر بیانی(

فضای ارتباطی
)ارتباطی(

فضای گفتمانی
)بینامتنی(

فضای فراگفتمانی
)بینامتنی 

فراگفتمانی(

اي عبد العزيز! مردم از دين خود 
اطلعي ندارند

عدم آگاهی مردم از 
دین علیرغم گذشت 

زمان

مردم برای آگاهی 
از دین نیازمند 

»امام« یا »راهنما« 
هستند.

ضرورت وجود امام، 
ناآگاهی مردم از دین 

است.

امام تبیین کننده دین 
است.

مردم هنوز گمراه اندبه نيرنگ گمراه شده اند؛
قدرت حاکم 

با نیرنگ باعث 
گمراهی است

قدرت حاکم بر 
خالف اسالم است

بازگشت قدرت به 
امامان رفع گمراهی 

مردم است

خداوند تبارک و تعالي پيامبر 
خود را قبض روح نکرد مگر بعد 

از اينکه دين را براي او كامل 
گردانيد

دین کامل برای 
پیامبر کامل است

ضرورت تدریجی 
بودن کامل شدن 
دین در میان مردم

بین کامل بودن 
دین و تدریج کامل 
شدن آن میان مردم 

تعارضی نیست.

امام عامل کامل شدن 
دین در میان مردم 

است

و قرآن را كه بيان همه چيز در آن 
است، بر او نازل فرمود.

قران تبیان همه 
چیز است.

قران تبیین کننده 
برای پیامبر و امام 

کامل است

مردم به دلیل 
گمراهی، بیان قران 
تبیان همه قران را 

درک نمی کنند

امام تبیان همه قران 
است

حلل و حرام، حدود و احکام و 
جمعي از نيازمندي ها را به طور 
تمام و كمال در آن بيان فرمود 
و گفت »ما فرطنا في الکتاب 

من شي ء«

قران نسخه کامل 
الهی است

قران برای همه 
زمان ها قابل اجرا 

است.

معنای همزمانی و 
درزمانی قران یک 

اصل قرانی است

مردمی که گمراه شده 
اند، نمی توانند تبیان 
و در نتیجه همه معانی 
قرانی را درک کنند، 

امام تبیین کننده همه 
معانی قران است.

و در حجه الوداع كه در آخر عمر 
حضرت رسول صلي اهلل عليه و 
آله و سلم واقع شد اين آيه را 
نازل فرمود: »اليوم أكملت لکم 
دينکم و أتممت عليکم نعمتي و 

رضيت لکم السلم دينا«؛ »امروز 
دين شما را برايتان كامل كردم 
و نعمتم را بر شما تمام نمودم و 

اسلم را به عنوان دين، براي شما 
پسنديدم« 

اسالم، دین کامل 
است.

اسالم برای همه 
بشریت در هر 

زمان و مکان است.

اکمال دین، با نصب 
امام انجام گرفت

دین کامل، دین امام 
محور است.

و مسئله  امامت، تمام  كننده و 
كامل  كننده  دين است،

کمال اسالم با 
تعیین امام است

حاکمیت امام 
جلوگیری از 

گمراهی مسلمانان 
است

امام مورد نظر که 
کامل کننده دین 
است، هر حاکم 
و خلیفه اسالمی 

نیست.

حضرت علی )ع( 
مصداق اتم امامی است 
که کامل کننده دین 

است.
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و حضرت رسول اكرم صلي اهلل 
عليه و آله و سلم قبل از وفات 
خود، دين را براي مردم توضيح 
داده، تبيين فرمود، و راه آن را 

براي آنان آشکار كرد

پیامبر اکرم )ص( 
کلیه مسائل مربوط 
به اسالم را تبیین 

کرده است.

پیامبر اکرم )ص( 
نقشه راه حرکت 
اسالم در آینده را 
روشن کرده است.

هدایت کننده این 
نقشه و حرکت بعدی 

اسالم، امام است.

امام، تضمین کننده 
حرکت مردم بر اساس 

اسالم است.

آنان را در مسير حق قرار داد و 
علي عليه السلم را به عنوان امام 
و راهنما برايشان تعيين فرمود، 
و تمام آنچه را كه مردم به آن 

نيازمندند، بيان نمود

امامت علی )ع(، 
تبیین کننده راه 

حق است.

حق با حضرت علی 
)ع( است.

نیازهای دینی بعدی 
مسلمانان با وجود 
حضرت علی )ع( 
مرتفع می شود.

امامت معیار تمایز حق 
و باطل است.

هر كس گمان كند خداوند دين 
خود را كامل نکرده، در حقيقت 
كتاب خدا را رد كرده است، و 
هر كس كتاب خدا را رد كند، 

كافر است.  

نپذیرفتن امامت، 
بیان نقصان دین 

است.

امامت و قران در 
راستای همدیگر و 
مکمل همدیگرند

نپذیرفتن امامت، 
همانند عدم پذیرش 
قران عامل کفر است.

پذیرش امامت و والیت 
کامل کننده دین است

آيا مردم به قدر و ارزش امامت و 
موقعيت آن در بين امت آگاهند تا 

انتخابشان قابل قبول باشد؟!

درک امامت، درک 
عامیانه نیست.

فهم جایگاه امامت 
نیازمند درک فراتر 

است.

انتخاب مردم، تعیین 
کننده امام تبیان 

کننده قران، مکمل 
دین و ادامه دهنده 

اسالم نیست.

امام همچون پیامبر از 
طرف خداوند متعال 

باید منصوب شود.

امامت، جليل القدرتر، 
عظيم الشأن تر، والتر، منيع تر و 
عميق تر از آن است كه مردم با 

عقول خود آن را درک كنند، يا با 
آراء و عقائد خويش آن را بفهمند 
يا بتوانند با انتخاب خود امامي 

برگزينند.

معنای امام، شأن 
بسیار واالتر از 
معنای راهنما، 

خلیفه و حاکم است.

مردم قدرت فهم 
جایگاه امامت را 

ندارند

مردم در تعیین امام 
نمی توانند نقش 

داشته باشند

انتخاب امام معصوم، با 
انتخابات عادی مردم 

متفاوت است.

امامت چيزي است كه خداوند بعد 
از نبوت و خلت )مقام خليل اللهي( 

در مقام سوم، ابراهيم خليل 
عليه السلم را بدان اختصاص داده 
به آن فضيلت مشرف فرمود، و نام 

او را بلند آوازه كرد،

امامت در راستای 
پیامبری و مقام 
خلیل اللهی است.

امامت تکمیل 
کننده حرکت 
پیامبری است.

امامت یک جایگاه 
مقدسی است که 

مصداق آن همچون 
سایر مقدسات به 
دست مردم نیست.

امامت یک امر الهی 
است.

خداوند مي فرمايد: »اني جاعلک 
للناس اماما« 

خداوند متعال 
ابراهیم را به عنوان 
امام منصوب کرده 

است.

امامت حضرت 
ابراهیم تکمیل 
کننده شأن 

پیامبری اوست

پیامبری پیامبر 
اکرم )ص( با تعیین 
حضرت علی کامل 

شده است.

امامت کامل کننده 
پیامبری است.

و ابراهيم عليه السلم از خوشحالي 
گفت: »و من ذريتي« خداوند 

فرمود: »ل ينال عهدي الظالمين« 
امامت ارثی نیست.

عدالت و صالح 
بودن مالک امامت 

است

امامان معصوم بر 
اساس شأن عدالت 
و صالحیت و نه به 
دلیل ارتباط نسلی 

تعیین شده اند.

امامان معصوم )ع(، 
عادالن و صالحان 

زمین و زمان هستند
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و اين آيه امامت هر ظالمي را تا 
روز قيامت ابطال مي كند.

امامت حاکم ظالم 
باطل است.

امامت حاکم 
غیرظالم بدون 
تعیین خدا، نیز 

کامل کننده دین 
نیست.

امامان با حاکمان 
زمین در مبارزه 

هستند.

قیام بر علیه ظالمان، 
تمکین ساختن امام 

برای حاکمیت و 
تکمیل کننده دین 

است.

و بدين ترتيب امامت در خواص 
و پاكان قرار گرفت

امامت یک شأن 
خاص است.

همانگونه که مردم 
در تعیین پیامبر 
نقش ندارند در 
تعیین امام نقش 

ندارند.

امامت همچون 
پیامبری یک شأن 

الهی است.

امامت یک جایگاه 
تعیینی است.

سپس خداوند با قرار دادن امامت 
در خواص و پاكان از نسل او، 

وي را گرامي داشت و فرمود: »و 
وهبنا له اسحق و يعقوب نافلة 

و كل جعلنا صالحين و جعلناهم 
أئمة يهدون بأمرنا و أوحينا اليهم 
فعل الخيرات و اقام الصلة و ايتاء 
الزكوة و كانوا لنا عابدين«           

نسل حضرت علی 
)ع(، همانند نسل 
ابراهیم از صالحان 

هستند.

همانگونه که 
از نسل ابراهیم 

امامانی قرار داده 
شده، برای نسل 
حضرت علی نیز 
چنین شده است.

نسل حضرت علی 
)ع( برای مسئولیت 
امامت تعیین شده 

است.

امامان صالح باید از 
نسل حضرت علی )ع( 

باشند.

و امامت به همين ترتيب در نسل 
او باقي بود و يکي بعد از ديگري، 

نسل به نسل، آن را به ارث 
مي بردند تا اينکه پيامبر اسلم 

صلي اهلل عليه و آله و سلم وارث 
آن گرديد.  

امامت ابراهیم و 
نسل وی به پیامبر 
منتقل شده است.

شأن امامت از 
پیامبری واالتر 

است.

امامت، هدایت و 
رهبری است، و 

پیامبری، پیام رسانی 
است.

پیامبر اکرم )ص( هم 
پیامبر و هم امام است.

خداوند مي فرمايد: »ان اولي 
الناس بابراهيم للذين اتبعوه و 
هذا النبي و الذين آمنوا و اهلل 

ولي المؤمنين«؛ »سزاوارترين و 
شايسته ترين مردم در انتساب به 
ابراهيم كساني هستند كه او را 

پيروي نمودند و اين پيامبر و نيز 
كساني كه ايمان آوردند.

شایستگی در پیروی 
از دین الهی است

آنان که در پیروی 
کامل از حضرت 
ابراهیم هستند 

برای امامت 
سزاوارترند

حضرت علی )ع( در 
پیروی از پیامبر اکرم 

سزاوارتر است

حضرت علی )ع( برای 
امامت سزاوارتر است.

در حقیقت خداوند و خداوند ولي مؤمنين است«
امام مؤمنان است.

امامت را مؤمنان 
می شناسند.

گمراهان امامت را 
درک نمی کنند

درک کنندگان امامت 
علی )ع( مؤمنان 

هستند
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و اين امامت خاص حضرت 
رسول صلي اهلل عليه و آله و سلم 
بود كه به امر خدا به همانگونه كه
خداوند واجب فرموده بود به 
عهده علي عليه السلم قرار داد 
و سپس در آن دسته از نسل 
حضرت علي عليه السلم كه 

برگزيده بودند.

امامت یک شأن 
خاصی است که 
عالوه بر پیامبری 

به پیامبر اکرم اعطا 
شده بود.

امامت پیامبر به 
امام علی )ع( و 
نسل وی منتقل 

شده است.

اگر پیامبری رساندن 
پیام الهی به مردم 

است، امامت 
حاکمیت اسالمی 

است. 

حکومت اسالمی با 
امامت امام معصوم 
معنای کامل می یابد

و خداوند علم و ايمان به ايشان 
داده، قرار گرفت

علم پیامبر، علم 
لدنی است.

امامان به تبع از 
پیامبر علم لدنی 

دارند.

امامت امام منطبق با 
علم الهی است

حکومت امام، حکومت 
اهلل است

خداوند مي فرمايد: »فقال الذين 
اوتوا العلم و اليمان لقد لبثتم في 
كتاب اهلل الي يوم البعث فهذا يوم 
البعث«؛ »و كسانيکه علم و ايمان 
به ايشان داده شده بود )خطاب 

به مجرميني كه بعد از قيام قيامت 
مي گفتند: بيش از اندک زماني، 
در قبر نمانده ايد( گفتند: شما در 
كتاب و علم خدا، تا روز قيامت 
در قبر مانده ايد و امروز همان 

روز قيامت است«  

پیامبر اکرم )ص( 
و امامان معصوم 

مصداق »اوتوا العلم 
و االیمان« هستند.

اساس پیامبری 
و امامت »علم و 

ایمان« است.

کتاب اهلل )قران 
کریم( تنها کتابی 
است که تا قیامت 
وجود خواهد داشت.

پیامبری خاتمه یافته 
اما امامت تا روز قیامت 

ادامه دارد.

پس اين امامت در اولد علي 
عليه السلم تا روز قيامت خواهد 
بود، زيرا پيامبري بعد از محمد 

صلي اهلل عليه و آله و سلم 
نخواهد آمد.

مقام امامت برای 
امامان همیشگی 

است.

امامت فقط شأن 
زمینی نیست، در 
جهان بعدی نیز 

ادامه دارد.

امامت محصور به 
علی )ع( و اوالد علی 

است.

علی و اوالد علی، 
امامان دنیا و آخرتند 

اند.

حال چگونه اين جاهلن 
مي خواهند انتخاب كنند؟ امامت 
مقام انبياء، و ارث اوصياء است، 
امامت نمايندگي خداوند عزوجل 

و جانشيني پيامبر، و مقام 
اميرالمؤمنين و ميراث حسن و 
حسين عليهم السلم است.  

امامت، انتخابی 
مردم نیست

امامت همچون 
پیامبری، انتصابی 

خداوند متعال 
است

علم و ایمان واقعی، 
دو عامل اساسی 

شناخت امامان است.

جاهالن و گمراهان 
توانایی شناخت امامان 

را ندارند

امامت زمام دين و باعث نظم 
مسلمين و صلح دنيا و عزت 

مؤمنين است.

امامت، رهبری در 
حوزه دین و دنیا 

است

امامت محور نظم 
اجتماعی است

امامت باعث قدرتمند 
شدن جامعه اسالمی 

است

امامت، حکومت و 
مدیریت جهانی است

امامت پايه  پاينده  اسلم و شاخه 
و نتيجه  والي آن است.

امامت، تکمیل 
کننده برنامه 
پیامبری است

امامت عامل 
استحکام جامعه 

اسالمی

امامت، عامل استمرار 
اسالم است

حاکمیت اسالم با 
امامت مشروعیت 

می یابد
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توسط امام است كه نماز و زكات 
و روزه و حج و جهاد به كمال 

خود مي رسد

امامت کامل کننده 
اعمال است.

بدون وجود امام، 
اعمال مسلمانان 
نیز مخدوش است

همه اعمال اسالمی 
با وجود امام مورد 
قبول خداوند است

وجود امام، معیار 
پذیرش اعمال 
مسلمانان است.

و في ء و صدقات وفور مي يابد، و 
حدود و احکام جاري مي گردد

امامت محور نعمت 
های اجتماعی و 

غیره است

بدون امامت، 
بخشی از احکام 
دین تعطیل می 

شود.

امام مجری احکام 
الهی است

بدون امام، حکومت 
اسالمی معنا ندارد

حفظ کشور نیازمند و مرزها حفظ و حراست مي شود
فرمانروایی است

امامت حافظ 
مرزهای اجتماعی، 

سیاسی و غیره 
است

امام معیاری برای 
تعیین مرزهای حالل 

و حرام است

امام حافظ و سامان 
دهنده جامعه اسالمی 

است

امام حلل خدا را حلل، و حرام 
خدا را حرام مي كند، و حدود او 

را جاري مي نمايد

امام جاری کننده 
حدود الهی است.

امام معیار حالل و 
حرام است

امام بر اساس 
مقتضیات عمل می 

کند

صدور احکام ثانویه 
در دست امام است 
]منطقه فراغ -شهید 

صدر[ 

و از دين خدا دفاع نموده، با 
حکمت و موعظه  نيکو و دليل 

قاطع، مردم را به راه  پروردگارش 
را مي خواند.

امام حافظ دین 
است

امام معیار جدال به 
احسن است.

امام صراط مستقیم 
است.

پذیرش امامت ضامن 
هدایت است.

امام همچون خورشيد درخشان 
جهان است، خورشيدي كه دور 

از دسترس دست ها و چشم ها در 
افق قرار دارد، امام، ماه نوراني، 
چراغ درخشان، نور ساطع و 

ستاره ي راهنما در دل تاريکي ها 
و صحراهاي خشک و بي آب و 
علف و موج ها وحشتناک درياها 

است.

امام نور است.

امام آگاهی دهنده 
است. همچون نور 
که روشن کننده 

است

امام همچون خورشید امام راهنما است.
بخشنده حیات است.

امام، همچون آب گوارا بر 
تشنگان است

امام آرامش دهنده 
است.

امام تجسم رحمت 
خداوند است

امام آگاهی دهنده 
است.

امام حالل مشکالت 
جامعه است

راهنماي هدايت و منجي از 
هلكت است

امام همچون آتشي است در 
بلندي هاي بيابان ها، كسي كه از 
سرما به آن آتش پناه برد، او 
را گرم مي كند، و در مهلکه ها 

راهنمائي مي كند. هر كس از او 
دست بکشد هلک خواهد شد.  

امام راهنمای امام هدایت است.
انسان است.

هالکت در پیروی 
نکردن از امام است

امام منجی بشریت 
است.
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امام، ابر پرباران و باران پربركت 
است، خورشيد درخشان و زمين 
گسترده است، او چشمه  جوشان و 

باغ و بركه است.  

امام نعمت خداوندی 
است.

امام نور زمین و 
آسمان است.

امام چشمه معرفت 
است

امام حیات طیبه الهی 
است.

امام، اميني است همراه، پدري 
است مهربان، او برادر تني است، 

در مصائب پناه بندگان است. 
امام امین امت است

امام مربی جامعه 
است )همچون پدر 

برای خانواده(

امام، پناهگاه 
محرومان است.

امام، هدایت کننده 
جامعه اسالمی است

امام، امين خدا در زمين و حجت 
او بر بندگان است

امام، اماندار امانت 
های الهی است

امام به اسرار الهی 
آشنا است

امام، آگاه از اسرار 
جهان است

امام حجت خدا و سر 
اعظم خداوند است

امام، مقام خلیفه او خليفه  خدا در كشور اوست
اللهی را دارا است

امام مجری احکام 
الهی در جامعه 

است

امام، بر همه جهان 
مسلط است

امام جانشین خدا در 
جهان است

امام دعوت  كننده  مردم به سوي 
خدا و مدافع حرمتهاي الهي است.

امام همچون پیامبر 
»داعیه« است

امام مجری احکام 
الهی است

وظیفه امام همتراز 
وظیفه پیامبری است 

)دعوت به خدا(

امام، پیامبری است که 
به وی وحی نمی شود

امام از گناهان پاک است و از 
عيوب مبري، علم به او اختصاص 

دارد، حليم و بردبار است

عصمت، امری مسلّم 
برای امام است.

امام از کلیه عیب 
های جسمی، 

روحی، عقالنی و 
غیره مبرا است.

امام، دارای علم 
خداوندی است

امام یک انسان کامل 
است

مايه  نظم و دين و عزت مسلمين 
است

امام، نظم دهنده 
جامعه اسالمی است

جامعه اسالمی 
فاقد امام، عزیز 

نیست

هدایت و رهبری امام 
عزت دهنده امت 

اسالمی

نظام اسالمی بدون امام 
قوام نمی یابد

باعث خشم منافقين و هلكت 
كافرين است.

امام، معیار شناخت 
منافق از مومن است

امام، از بین برنده 
کافران است

امام تقویت کننده 
مومنان است

امام، قدرت جامعه 
اسالمی است.

امام، در دوران خود نظير ندارد، 
كسي به او نزديک نيست، هيچ 
دانشمندي با او همطراز نيست، 
بدل ندارد، مثل و مانند ندارد،

امام، بدیل و مانند 
ندارد

علم و دانایی امام 
علم لدنی است.

امام از جنس نور 
است و با همه انسانها 

متفاوت 

امام بر غیب در صورت 
خواستن آگاه است

بدون اينکه به دنبال فضيلت باشد 
و يا خود فضيلت به دست آورده 
باشد، فضيلت به او اختصاص 

يافته است و خداوند بخشاينده ي 
بافضيلت،

فضل را به او اختصاص داده 
است.

فضیلت امام، خدایی 
است

برتری امام، برتری 
عادی نیست

فضیلت امام با 
فضیلت مردم قابل 

قیاس نیست
فضیلت امام ذاتی است

پس كيست كه بتواند امام را 
بشناسد يا او را انتخاب كند؟.

امکان شناخت امام 
وجود دارد

شناخت امام 
با انتخاب وی 
متفاوت است

انتخاب امام فراتر از 
شناخت امام است

انتخاب امام، انتخاب 
انسانها نیست
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نه، هرگز، هرگز، در وصف شأني 
از شؤون او و فضيلتي از فضائل 

او عقول به گمراهي افتاده و 
حيران و سرگردان مانده است، و 
ديدگان درمانده و ناتوان گشته 

و بزرگان احساس كوچکي 
مي نمايند، و حکماء حيرانند، 
عقل عقلء كوتاه است، خطباء 
از خطابه بازمانده اند و عقلء و 
دانايان از دركش عاجز شده اند 
و شعراء از شعر گفتن ناتوان 

گشته اند و ادبا عاجز گرديده اند 
و بلغاء خسته و ناتوان شده اند و 
همگي به عجز و ناتواني )خود( 

معترفند

درجات مربوط 
به شناخت امام 

متفاوتند

ابعاد وجودی امام 
متنوعند

سختی شناخت همه 
ابعاد امام توسط 
انسانهای مختلف

شناخت واقعی امام 
مختص خداوند است

چگونه مي توان او را وصف كرده 
و كنه او را بيان نمود يا چيزي از 
كار او را فهميد يا كسي را يافت 

كه جاي او را بگيرد؟  

حتی مراحل 
توصیفی امام 

متفاوت اند

کارهای امام اهداف 
متفاوت دارند

ایمان به امام فراتر 
از شناخت اهداف 
مربوط به کارهای 

امام است

هیچکس نمی تواند 
جایگزین امام باشد

نه، چگونه ممکن است؟ و حال 
آنکه نسبت او و وصف  كنندگانش 

همچون ستاره ها و دست مردم 
است؟

امکان شناخت 
ماهوی امام برای 

همه نیست

شناخت توصیفی 
امام برای همگان 
امکان پذیر است

شناخت توصیفی 
امام برای پذیرش 
امامت امام کفایت 

می کند

شناخت توصیفی امام 
از نظر شرعی مجزی 

است

پس انتخاب مردم كجا و اين 
مقام كجا؟

امام باید انتخاب 
شود

انتخاب امام 
همچون انتخاب 
های دیگر مردم 

نیست

انتخاب امام در دست 
مردم نیست

امام فقط توسط خدا 
انتخاب می شود

عقول كجا و درک اين منزلت 
كجا؟

عقل انسانی برای 
درک ماهیت کامل 

امام کافی نیست

منزلت و مقام 
امامت فوق تحلیل 

عقالنی است

فهم عقالنی برای 
شناخت امام کفایت 

نمی کند

شناخت امامت نیازمند 
فهم شهودی است

اصل كجا مي توان چنين شخصي 
يافت؟

امام باید تعیین شده 
باشد

مشخصات امام با 
سایر انسانها تفاوت 

دارد

تعّینی بودن امام 
ویژگی امام است

تفاوت اساسی امام با 
سایر مردم

گمان برده اند كه مي توان او را در 
غير آل  پيامبر صلي اهلل عليه و آله 

و سلم يافت؟

امام فقط از آل 
پیامبر است

امام از نسل 
حضرت زهرا )ع( 

است
امامت فقط متعلق به امامان متعّین هستند

آل پیامبر )ص( است
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به خدا قسم نفسشان به آنان 
دروغ گفته و اباطيل آنان را در 

آرزو انداخته است و در نتيجه به 
پرتگاهي بلند و مشکل و لغزنده 
پا گذارده اند كه پاهايشان از آن 
خواهد لرزيد به پائين خواهند 

افتاد.

عدم شناخت امام 
باعث انحراف است

انحرافات باعث دور 
شدن از امامان 
متعّین هستند

دور شدن از امامان 
واقعی عامل سقوط 
جامعه اسالمی است

امامت معیار حق و 
باطل است

با عقولي سرگردان، ناقص و باير 
و عقائدي گمراه كننده درصدد 
نصب امام بر آمده اند كه جز 

دوري از مقصد نتيجه اي نخواهند 
گرفت.

نصب امام در دست 
انسان ها نیست

امام از طرف 
خداوند تعیین می 

شود

نصب انسانی امام 
دلیل بر گمراهی 

است

امامت همچون 
یپامبری، از طرف 

خداوند تعیین می شود

خدا آنان را بکشد! به كجا برده 
شده اند؟ درصدد كاري بس 

مشکل برآمده و خلف حق سخن 
گفته اند و به گمراهي عميقي دچار 
گشته و در سرگرداني افتاده اند، 

زيرا با آگاهي امام را ترک 
كرده اند، و شيطان اعمالشان را در 
نظرشان زينت بخشيد و آنان را از 
راه حق بازداشت، حال آن كه بينا 

و بصير بوده اند. 

ترک امام بر حق، 
باعث گمراهی عمیق 

است

امام تکمیل کننده 
ایمان است

پیروی نکردن از 
امام، تبعیت از 
شیطان است

امامت معیار دینداری 
است

 آنان انتخاب خدا و رسولش 
را كنار گذارده، انتخاب خود را 
در نظر گرفتند، در حاليکه قرآن 
با صدائي بلند به آنان خطاب 

مي كند: »و ربک يخلق ما يشاء و 
يختار ما كان لهم الخيرة سبحان 
اهلل و تعالي عما يشركون«       

خداوند متعال 
امامان را انتخاب 

کرده است

قران به صراحت 
بر انتخاب امامان 
تاکید کرده است

امامت یک شأن الهی 
است

امامت یک مقام 
انتصابی است

و نيز مي فرمايد »و ما كان لمؤمن 
و ل مؤمنه اذا قضي اهلل و رسوله 

امرا أن يکون لهم الخيره من 
أمرهم« 

دستورهای خداوند 
و پیامبر واجب 

االطاعه است

امامت از 
دستورهای خدا و 
پیامبر )ص( است

تعیین امام بر اساس 
دستور الهی است

پیامبر مجری دستور 
الهی در معرفی امام 

است.

و نيز مي فرمايد »ما لکم كيف 
تحکمون × ام لکم كتاب فيه 

تدرسون × ان لکم فيه لما تخيرون 
× ام لکم ايمان علينا بالغة الي 

يوم القيمة ان لکم لما تحکمون × 
سلهم أيهم بذلک زعيم × ام لهم 
شركاء فليأتوا بشركائهم ان كانوا 
صادقين«                                       

قضاوت در تعیین 
امام در اختیار انسان 

ها نیست

قضاوت الهی 
تعیین کننده امام 

است

امام همانند در میان 
انسانها ندارد

ضرورت وجود یک امام 
تعیین شده از طرف 
خداوند در همه دورانها
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و نيز خداوند مي فرمايد: »افل 
يتدبرون القرآن ام علي قلوب 

اقفالها« 

تدبیر و تفکر راهی 
برای کشف امام 

واقعی

غفلت و گمراهی 
از حق، عامل 

گمراهی از شناخت 
امام

شناخت امام نیازمند 
ایمان واقعی است

مومنان، امام واقعی را 
می شناسند

يا خداوند بر دل آنان مهر زده 
و ديگر نمي فهمند، يا »مي گويند 
شنيديم و حال آنکه نمي شنوند، 
بدترين جنبدگان از نظر خداوند، 

كر و لل هايي هستند كه 
نمي انديشند، و اگر خدا خيري 

در آنان سراغ داشت آنان را شنوا 
مي كرد و اگر آنان را شنوا مي كرد 

پشت كرده اعراض مي نمودند.

تفکر، راهی برای 
شناخت امام

انحراف، حجابی 
بزرگ برای عدم 

شناخت امام

خروج از شناخت 
امام خروج از اسالم 

است

امامت یکی از اصول 
مسلم دین است

و »گويند: مي شنويم و نافرماني 
مي كنيم« بلکه آن »فضل خداوند 
است كه به هر كه بخواهد عطا 

مي فرمايد و خداوند داراي فضلي 
بزرگ است.«  

شناخت بدون 
پیروی از امام کافی 

نیست.

پیروی از امام، 
ایمان را کامل 

می کند

امامت عطیه 
خداوندی است

امامت، فضل خداوند بر 
جهانیان است

پس چگونه مي خواهند امام را 
برگزينند و حال آنکه امام عالمي 

است كه جهل در او راه ندارد

برگزیدن امام در 
دست انسان نیست

امام منصوب 
خداوند است

شناخت امام نیازمند 
علم امام لدنی استعلم است

و فرمانروايي است كه سختي 
نمي دهد، معدن قداست و پاكيزگي 

و عبادت و علم و بندگي است

امام معدن قداست و 
خوبی هاست

گناه از امام به دور 
است

امام عالم بر امور 
امام، باید معصوم باشدجهان است

دعاي پيامبر صلي اهلل عليه و آله 
و سلم فقط در حق او بوده است 
)مثل: اللهم و ال من واله )و يا( 
اللهم اذهب عنهم الرجس و غيره( 
و يا پيامبر صلي اهلل عليه و آله 
و سلم فقط او را به امامت فرا 

خوانده است وي از نسل حضرت 
صديقه طاهره است و هيچ عيبي 
در نسب او  نيست، هيچ شرفي 

همطراز او نيست

پیامبر )ص( امام را 
مشخص کرده اند

رجس و گناه در 
ساحت امام راه 

ندارند

نسب امامان مشخص 
است

امامان از نسل حضرت 
زهرا )ع( هستند

نسب او از قريش است و در بين 
قريش از بني هاشم است كه از 
بقيه قريش شرافت بيشتري دارند

امامان از نسل 
خاصی هستند

نسب امامان معین 
است

نسل امامان از قریش 
است

امامان از بنی هاشم 
اند.

و در آن ميان از عترت يعني از 
آل و نزديکان حضرت رسول 
صلي اهلل عليه و آله و سلم است

امام از نسل پیامبر 
)ص( است

نسل پیامبر اکرم 
)ص( مشخص می 

باشند

امامان از نزدیکان 
پیامبر )ص( اند

امامان از خانواده 
پیامبر )ص( اند
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امام از نظر خداوند مرضي و 
پسنديده است.

امام، انتخاب شده 
خداوند است

امام تامین کننده 
رضایت خداوند در 

جهان است

امام معیار رضایت 
خداوند است

رضایت خداوند در پناه 
رضایت امام است

امام شریفترین شريفترين اشراف است
مخلوقات است

شرافت امام الهی 
است

شرافت امام قابل 
مقایسه با اشراف 

دیگر نیست

امام خلیفه ا... در زمین 
است

نسل امام مشخص او از نسل عبد مناف است
است

نسل امام در 
تعیین امام مهم 

است

شناخت امام از 
طریق شناخت 
خانواده وی است

امام از خانواده پیامبر 
)ص( است

علم امام لدنی استعلم او دائما رو به افزوني است
علم امام بر اساس 

زمان گسترش 
می یابد

علم امام راهگشای 
علم امام افزودنی استمشکالت زمان است

حلم و بردباري او كامل و تمام 
عيار است

صبر امام فزونتر از 
همه است

تحمل و بردباری 
امام معیاری برای 
شناخت امام است

امام، در مقابل 
دشمنان و دوستان 

حلیم است

حلم امام عاملی برای 
حفاظت از اسالم است

بر امر امامت توانا و قدرتمند 
است

امام قدرت کامل 
رهبری دارد

هدایت و رهبری 
الزمه امامت است

قدرت کامل الزمه 
رهبری است

امامت، هدایت جامعه 
است

به نحوه اداره امور امت عالم و 
آگاه است

امام آگاه بر جریانات 
امور است

آگاهی امام در 
راستای علم غیب 

است

امام بر اساس علم و 
غیب هدایت می کند

امام )ع( در صورت 
تمایل علم غیب دارد

وجوب اطاعت کامل اطاعتش واجب است
از امام

عدم اطاعت از امام 
خروج از اسالم 

است

معصیت از امام، 
معصیت از خداوند 

است

اطاعت از امام، اطاعت 
از خداوند است

به فرمان خداوند به امر امامت 
قيام نموده )يا مجري اوامر و 

فرامين الهي است(،

امامت یک شأن 
الهی است

امام، قائم به امر 
اهلل است

امام، عهده دار اجرای 
اوامر الهی است

حاکمیت بخشی از 
امامت است

خيرخواه بندگان خدا و حافظ 
دين اوست

امامت حافظ دین 
است

بدون امامت، اسالم 
در خطر است

امام در جهت حفظ 
امت است

حیات امت اسالمی 
مرهون وجود امام است

خداوند انبياء و ائمه را توفيق 
مي دهد و از علم و حکمت 
مخزون خود علومي به آنان 

مي دهد كه به ديگران نداده است و 
لذا علم آنان از تمامي علوم اهل 

زمان برتر و بالتر است

علم پیامبر )ص( و 
امام لدنی است

علم انسانهای دیگر 
به اندازه امامان 

نیست

امام به علم زمان 
خود آگاه تر از همه 

است

آگاهی و علم امام فراتر 
از زمان خود است

خداوند مي فرمايد: »أفمن يهدي 
الي الحق أحق أن يتبع أمن ل 

يهدي ال أن يهدي فما لکم كيف 
تحکمون«     

امام هدایت کننده 
جامعه است

امام، واجب االطاعه 
است

هدایت، در گرو 
اطاعت از امام است

امام هادی انسانها به 
سوی حق و عدالت 

است
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و نيز مي فرمايد: »و من يؤت 
الحکمة فقد اوتي خيرا كثيرا«

امام صاحب خیر 
کثیر است

حکمت نزد امام 
است

امام در هدایت 
جامعه حکیم است

با حکمت جامعه 
اسالمی هدایت می 

شود

و در مورد طالوت فرموده است: 
»ان اهلل اصطفاه عليکم و زاده 
بسطة في العلم و الجسم و اهلل 

يؤتي ملکه من يشاء و اهلل واسع 
عليم«     

حکومت از آن 
خداوند است.

امام، از طرف 
خداوند به حکومت 

منصوب می شود

حاکمیت جامعه 
اسالمی از ضروریات 

امام است

حکومت اسالمی با امام 
هویت می یابد

و نيز به پيامبرش مي فرمايد: »و 
كان فضل اهلل عليک عظيما« 

امامت فضل عظیم 
خداوند است

امام صاحب فضل 
الهی است

حاکمیت و هدایت 
از فضایل خداوندی 

است

حاکمیت امام فضلی 
است بر جامعه اسالمی

و نيز در مورد ائمه از اهل بيت 
خاندان و نسلش مي فرمايد: »أم 
يحسدون الناس علي ما آتاهم 

اهلل من فضله فقد آتينا آل ابراهيم 
الکتاب و الحکمة و آتيناهم ملکا 
عظيما، فمنهم من آمن به و منهم 

من صد عنه و كفي بجهنم سعيرا«          

مخالفت با امام، 
ورود به جهنم است

حسادت بر امام، 
عامل دوری از 
خداوند است

جریان امام در طول 
تاریخ بوده است

امامت، یک جریان 
تاریخی الهی است.

و هر گاه خداوند، بنده اي را براي 
اداره ي امور بندگانش برگزيند به 
او شرح صدر و آمادگي كامل اين 

كار را عنايت مي فرمايد

امام از میان انسانها 
برگزیده می شود

امامت، یک هدایت 
الهی است

قدرت امامت، قدرت 
الهی است

امام، هدایت الهی را 
عهده دار است

و در قلبش چشمه هاي جوشان 
حکمت قرار مي دهد و علم را 

كامل به او الهام مي فرمايد و بعد 
از آن از هيچ پاسخي در نمي ماند 
و از رفتار و گفتار صحيح دور و 

منحرف نمي شود.

حکمت و علم امام امام، معصوم است
افزودنی است

امام، حالل مشکالت 
جهان است

امام، هدایت کننده 
جهان است

او معصوم است و مؤيد، خداوند 
او را توفيق مي دهد و در راستي 
و درستي پابرجا و محکم نگه 

مي دارد،

توفیق امام یک 
توفیق الهی است.

عصمت امام، برای 
امامت اصل است

عصمت امام یک 
فضل الهی است

امام معصوم حاکمیت 
جهانی جامعه اسالمی 

را دارا خواهد شد

از خطاي لغزش و سقوط در 
امان است 

امام )ع( حتی از 
لغزشها بدور است.

امام نه تنها گناه 
بلکه اشتباه نمی 

کند.

حکم امام، حکم 
خداوند است

حاکمیت امام، 
حاکمیت خداوند است

خداوند فقط او را اين گونه قرار 
داده است تا حجت خدا باشد 
بر بندگانش و گواه او باشد بر 

خلقش.

امام، ترازوی حق و امام، معیار است
باطل است

امام حجت الهی 
است

امام، شاهد خداوند در 
جهان است
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و اين فضل خداست كه به هر 
كس بخواهد مي دهد و خداوند 

داراي فضلي بزرگ است

امامت از آن خداوند 
امام تجسم فضل الهی امام، فضل الهی استامامت تعّینی استاست

است

حال آيا بر چنين چيزي توانايي 
و دسترسي دارند تا بتوانند او را 

برگزينند؟

تعین امام، فقط از 
طرف خداوند مقدور 

است

امامت، منصب 
الهی است

انسانها نمی توانند 
امام را انتخاب کنند.

امام، تعیین شده از 
طرف خداوند است

يا فرد منتخب آنان چنين اوصافي 
دارد تا او را بر ديگران مقدم 

بدارند؟

افرادی که به 
عنوان امام از طرف 
مسلمانان منصوب 
شده اند با امام 
منصوب خداوند 

تفاوت دارد.

مشروعیت امام 
با انتخاب مردم، 
مشروعیت الهی 

نیست

حکومت اسالمی با 
انتصاب امام از طرف 
خداوند مشروعیت 

می یابد

حکومت اسالمی باید 
توسط امام معصوم 

اداره شود

؟ قسم به خانه خدا كه از حق 
تجاوز كرده اند و لذا خداوند آنان 
را نکوهش فرموده و مورد نفرت 

و غضب نموده و هلک كرده 
مي فرمايد:  

 »چه كسي گمراهتر از آنکه 
بي راهنماي الهي خودسرانه عمل 

كند و خدا ستمکارانرا راه ننمايد.« 
و فرموده: »فتعسا لهم و أضل 

أعمالهم«   

دوری از امام، دور از 
حق است

عدم شناخت امام، 
نشناختن اسالم 

است

دوری از امام معصوم، 
غضب الهی را در 

بر دارد

پیروی از امام، پیروی 
از خداوند است

و نيز فرموده است: »كبر مقتا عند 
اهلل و عند الذين آمنوا كذلک يطبع 
اهلل علي كل قلب متکبر جبار«      

نشناختن امام ظلم 
بزرگی است

نپذیرفتن امام، 
ظلم بزرگ انسان 

است

امامت، رحمتی الهی 
است

پذیرش امامت، شرح 
صدر جامعه اسالمی را 

افزایش می دهد

تحلیل نهایی خطبه امام رضا g در مورد امام و امامت

ــتفاده از  ــا اس ــان و ب ــل گفتم ــرای تحلی ــدام ب ــه در روش پ ــای پنج گان ــه فضاه ــه ب ــا توج ب
به ویــژه ســتون های چهــارم و پنجــم کــه  از جــدول 2،  به دســت آمــده  گزاره هــای 
منعکس کننــدۀ »فضــای گفتمانــی« و »فضــای فراگفتمانــی« می باشــند، می تــوان بــه 
اختصــار دال هــای مرکــزی و فراگفتمانــی متــن را کــه عمدتــاً بــر پایــۀ ارتبــاط »بینامتنــی« و 
»بیناگفتمانــی« متکــی اســت و بخش هایــی از آن بــا اســتناد بــه قــرآن کریــم و ســایر روایــات 

واحادیــث تحلیــل شــده اند، به دســت آورد.

جدول 3 و نمودار 6، بیانگر موارد مزبور است.
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g جدول 3. دالهای مرکزی و فراگفتمانی امامت در خطبه امام رضا
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g نمودار 6 . دال های مرکزی و فراگفتمانی امامت در خطبه امام رضا

نتیجه گیری 

مطالعــۀ گفتمــان امامــت از منظــر امــام رضــا g بــا داشــتن تجربــۀ تحمیلــی والیتعهــدی 
و به وجودآمــدن موقعیــت مناســب بــرای طــرح گفتمــان اساســی مربــوط بــه تعییــن امــام و 
شــناخت موقعیــت امامــت، بیانگــر چندیــن رویکــرد مهــم اســت کــه تــالش شــد مفاهیــم و 

دال هــای مرکــزی آن در ایــن بحــث تفصیلــی کشــف و تحلیــل شــود.

 g در ایــن رابطــه روش عملیاتــی تحلیــل گفتمــان )پــدام( بــرای تحلیــل خطبــه امــام رضــا
در رابطــه بــا امــام و امامــت بــه کار گرفتــه شــد.
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مطالعــه و تحلیــل گفتمانــی خطبــه امــام رضــا g در همیــن زمینــه بیانگــر هشــت رویکــرد 
مهــم »اعتقــادی«، »معرفتــی«، »عرفانــی«، »اجتماعــی«، »فرهنگــی«، »اخالقی«، »سیاســی« 
و »تاریخــی« اســت کــه محورهــای اساســی هــر رویکــرد در ایــن مطالعــه مشــخص شــده اند.

ــا و دال هــای اساســی  ــی مشــخص می شــود کــه محوره ــه زمان ــن مطالع ــر ای اهمیــت فرات
مطرح شــده در ایــن خطبــه دربــارۀ امــام و امامــت را مطلعــی بــرای مراحــل بعــدی امامــت و 
تبییــن موقعیــت امــام دوازدهــم f کــه رهبــر جهــان و منجــی بشــریت اســت، مــورد توجــه 

قــرار دهیــم.  

ــدی« و  ــی »والیتعه ــرایط تحمیل ــت و ش ــری از موقعی ــا بهره گی ــام ب ــر، ام ــارت دیگ به عب
ــه امامــان  »غصــب حکومــت توســط مأمــون« و همچنیــن »ضــرورت بازگشــت حاکمیــت ب
ــه حاکمیــت نهایــی جهــان  ــوط ب ــر مرب ــرای طــرح مســائل کالن ت معصــوم b« زمینــه را ب
توســط امــام معصــوم حضــرت مهــدی f مهیــا می ســازند و بــا طــرح مفهــوم وســیع امامــت 
ــور  ــۀ ظه ــریت« زمین ــی بش ــان« و »منج ــر جه ــالمی«، »رهب ــۀ اس ــم جامع ــوان »حاک به عن
»گفتمــان مهــدوی« در ســطحی وســیع تر و آشــکارتر را در جامعــۀ اســالمی و جهانــی مهّیــا 

کردنــد.
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