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چکیده
در دوران امــام رضــا  ،gبــه دلیــل تحــوالت فرهنگــی سیاســی جامعــه ،گفتمانهــای گوناگونــی
ســربرآوردند کــه هــر کــدام از آنهــا بــه دفــاع از ایدئولــوژی خــود پرداختنــد .در ایــن میــان ،مناظراتــی بیــن
امــام رضــا  gو بــزرگان ادیــان شــکل گرفــت .امــام در میــدان نبــرد اندیشــۀ حــق و باطــل ،تــاش میکنــد
بــا اســتداللهای عقلــی و نقلــی بــه اثبــات حقانیــت اســام بپــردازد .نوشــتار پیـشرو ،بــه روش توصیفــی
تحلیلــی و بــا هــدف تبییــن راهبردهــای امــام در ارتقــای فکــری جامعــه بــه واکاوی مناظــرۀ ایشــان و رونــد
شــکلگیری معنــا در آن میپــردازد و در ایــن مســیر ،از رویکــرد نشــانه معناشناســی اســتفاده میکنــد؛
رویکــردی کــه در یــک فراینــد پویــا و جهتمنــد ،بــه دنبــال نفــوذ بــه عمــق معانــی نهفتــه در چارچــوب
گفتمــان اســت و کارکردهــای آن را تبییــن میکنــد .همچنیــن ،نشــان ه معناشناســی بهعنــوان ابــزاری
علمــی ،امــکان تحلیــل روشــمند متــون را فراهــم مـیآورد .ایــن مقالــه بــه دنبــال پاســخ بــه ایــن پرســش
اســت کــه چگونــه معنــا میتوانــد از ورای القــا بــه تولیــد برســد و نظــام گفتمانــی خاصــی بهوجــود آورد.
یافتههــا نشــان میدهــد کــه راهبردهــای القایــی اســتدالل و اقناعســازی ،از جملــه راهبردهــای تعاملــی
اســت کــه در مناظرههــا اســتفاده میشــود .امــام طــی ایــن فرایندهــای مجابــی ،بــر اســاس قدرتــی کــه از
درون ایشــان میجوشــد ،بــه تولیــد کالم میپــردازد .در نتیجــۀ ایــن تولیــد ،گســترۀ کالم افزایــش مییابــد
و کنشــگر مقابــل بــه شــناخت میرســد .پــس از رســیدن بــه ایــن شــناخت اســت کــه کنشــگران (جاثلیــق،
رأسالجالــوت ،هیربــد اکبــر و عمــران صابــی) تســلیم میشــوند و حقانیــت اســام بــه اثبــات میرســد.
کلیدواژهها :نشانه معناشناسی ،نظام گفتمانی ،گفتمان القایی ،مناظرات امام رضا .g

 .1استادیار گروه آموزش زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه فرهنگیان (نویسندۀ مسئول)n.nasihat@cfu.ac.ir :
 .2استادیار گروه آموزش زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه فرهنگیانr.baghbani@cfu.ac.ir :
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 .1مقدمه
از جملــه نظریههــای تحلیــل گفتمــان ،نشــانه معناشناســی اســت کــه در آن زنجیــرۀ نشــانهها
بــرای شــکلگیری ،تغییــر و توســعۀ معناســت .نظریهپــردازان نشــانه معناشناســی معتقدنــد کــه
کشــف معنــا از طریــق بررســی رابطــۀ بیــن صــورت محتــوا(دال و مدلــول) و ســاختارهای جزئیتــر
و کلیتــر صــورت میگیــرد؛ یعنــی بــا نشــانه معناشناســی گفتمانــی روبــهرو هســتیم کــه از
نشانهشناســی ســاختگرا عبــور و فراینــد معناســازی را از کارکــرد و تولیــد تــا دریافــت معنا بررســی
میکنــد .اینچنیــن ،عــاوه بــر اینکــه کارکردهــای مختلــف هــر متــن مشــخص میشــود،
الیههــای معنایــی آن نیــز خــود را نشــان میدهد(نصیحــت و همــکاران .)86 :1400 ،ایــن
رویکــرد بــا در نظــر گرفتــن نشــانهها در ارتباطــی خــاص و چندگونــه با یکدیگــر در نظامــی فرایندی
کــه منجــر بــه تولیــد معنــا ،پویایــی و تکثــر آن میشــود ،مطالعــۀ نشــانه را از حصــر روابــط تقابلــی،
جــدا و بررســی معنــا را از شــکل مکانیکــی و منجمــد خــود رهــا میســازد؛ بدیــن ترتیــب نقــش
مهمــی در ارائــۀ الگوهــای منســجم و نظاممنــد در مطالعــۀ متــون ایفــا کــرده اســت(آیتی و اکبری،
 .)2 :1395در ایــن رویکــرد بــا فراینــدی پویــا و جهتمنــد روب ـهرو هســتیم کــه بــه ســازوکارهای
نشــانه و ســازههای معنایــی میپــردازد .مناظــرات امــام رضــا  ،gبــه عنــوان متــن گفتمانــی
تعاملــی ،قابلیــت بررســی بــا ایــن رهیافــت نــو در نقــد ادبــی را دارد؛ زیرا مناظــرات جزئــی از ادبیات
دینــی بــه شــمار مـیرود و ادبیــات دینــی هــم یکــی از حوزههایــی اســت کــه بــا تولیــد معنــا ارتباط
دارد .نشــانه معناشناســی ایــن امــکان را فراهــم میکنــد تــا بــا تحلیــل ســاختار مناظــرات کــه یــک
گفتمــان مبتنــی بــر تعامــل اســت ،فراینــد تولیــد و دریافــت معنــا کشــف شــود.
در دورۀ امــام رضــا  gبرخــورد کالمــی گفتمانهــا و ایدئولوژیهــا صورتــی عیــان بــه خــود
گرفــت .بهگون ـهای کــه میتــوان از آن بهعنــوان عصــر مناظــره و احتجــاج و رویارویــی عملیاتــی
گفتمانهــا و خــرده گفتمانهــا در جهــان اســام یــاد کــرد .در ایــن میــان رســالت امــام برجســته و
مهــم بــود .ایشــان بهعنــوان امــام عصــر ،ایــن وظیفــه را بــرای خــود متصــور بــود تــا بــرای پاســداری
از کیــان جامعــۀ اســامی افــزون بــر اثبــات ناراســتی گفتمانهــای رقیــب ،مبانــی و بنیادهــای
گفتمــان هویــت نــاب شــیعی و اســامی را نیــز تبییــن کند(میراحمــدی و رضائیپنــاه:1395 ،
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 .)76امــام بــرای ایــن اهــداف ،بــا فراینــد کنشــی مجابــی بــه ارائــه اســتنادات عقلــی و نقلــی
میپــردازد .در واقــع ،بــا رقیبــان خــود در بســتری مبتنــی بــر عقالنیــت بیطرفانــه تعامــل میکنــد
و بــا اســتداللهای دینورزانــه و منطقــی ،ارزندهتریــن دفــاع از عقیــده و حقانیــت اســام را بــه
نمایــش میگــذارد .اینچنیــن امــام موفــق میشــود بــه شــیوهای هوشــمندانه طــرف مقابــل
خــود را متقاعــد ســازد.
در ایــن مقالــه ،بــا هــدف تحلیــل گفتمــان امــام رضــا  gو تبییــن راهبردهــای ایشــان در ارتقای
فکــری جامعــه ،ســاختهای بنیادیــن رونــد شــکلگیری معنــا در مناظــرات ایشــان بــا بــزرگان
ادیــان و ویژگیهــای نشــانه معناشــناختی فراینــد گفتمانــی آن واکاوی و کارکردهای کنشــی حاکم
بررســی میشــود .ایــن جســتار بــه روش توصیفــی تحلیلــی و بــا رویکــرد نشــانه معناشناســانه ،در
پــی دریافــت پاســخ بــرای ایــن ســؤال اســت کــه چگونــه معنــا میتوانــد از ورای القــا به تولید برســد
و نظــام گفتمانــی خاصــی بــه وجــود آورد .فــرض مــا بــر ایــن اســت کــه در فراینــد کنشــی مناظــره،
نظــام گفتمانــی القایــی بــا رویکــرد تعاملــی و اســتداللی ،مناظــره را شــکل میدهد و شــیوۀ القایی
مجابــی هــم از شــیوههای مهــم تولیــد و رســیدن بــه معنــا در متــن اســت.

 .2پیشینۀ پژوهش
پژوهشهــای متعــدد ،مهــم و ارزشــمندی در بــاب مناظــرات امــام رضــا  gو محورهــا و ابعــاد
گوناگــون آن از جملــه سیاســی ،فرهنگــی ،تربیتــی ،علمــی و تاریخــی بــه تحریــر درآمــده اســت.
پژوهشهــای گرانســنگی کــه بــه ُبعــد ادبــی ایــن مناظرههــا بهعنــوان محــور اصلــی بحــث
پرداختــه ،عبــارت اســت از:
خزعلــی و انصارینیــا ( )1396در مقالــه خــود بــا رویکــرد تحلیل گفتمــان بر پایه برجستهســازی
و حاشــیهرانی ایدئولوژیــک وندایــک ،بــه تحلیــل تطبیقــی مناظــرۀ امــام رضــا gو جاثلیــق در
اثبــات نبــوت پیامبــر میپردازنــد .نگارنــدگان بــه ایــن نتیجــه میرســند کــه امــام از داللتهــای
معنایــی و زبانــی مثــل جملــه اســمیه ،ارجــاع ضمیــر غایــب ،ادوات تأکید و اســتفهام و ربــط و فعل
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ماضــی بــرای اثرگــذاری در مخاطــب و اقنــاع وی و خنثــی کردن اســتدالل او بهره میبــرد .رحیمی
زنگنــه و بیـگزاده( )1397بــه بازنمایــی جلوههــای پایــداری ماننــد نهضــت فکری علیــه ناآگاهی،
شــجاعت در رویارویــی بــا منکــران ،آزاداندیشــی ،دادگــری ،شــکیبایی ،پنــاه دادن بــه مظلومــان و
شــهادتطلبی مبتنــی بــر آگاهیبخشــی در مناظرههــای امــام رضــا gدر ســرودههای رضــوی
صفــارزاده و موســوی گرمــارودی پرداختــه و نشــان دادهانــد کــه امــام ،کارآمدتریــن اســتراتژی
فرهنگــی را در پاســداری از حریــم دیــن در برابــر ناآگاهیهــای مدعیــان برگزیــده اســت .در زمینــۀ
نشــانه معناشناســی هــم نورســیده و پوربایــرام( )1399انــواع نظامهای گفتمانی کنشــی ،عاطفی
و تنشــی و شــگردهای پــردازش مفهــوم ،انتقــال پیــام و ارتبــاط بــا مخاطــب را در متــن دعــای بــاران
ارزیابــی کردهانــد .آنهــا نشــان دادهانــد کــه چگونــه امــام بــا اســتفاده از ایــن نظامهــا بــه تبییــن
حقانیــت والیــت خــود و خانــدان مطهــر میپــردازد و گفتمــان والیــت را هژمونیــک میســازد .البتــه
ایــن پژوهشهــای ارزشــمند ،رویکــرد نشــانه معناشناســی و گفتمــان مناظــرات را بــا هــم در محــور
بررســی خــود قــرار ندادهانــد .در ایــن مقالــه تــاش میشــود بــه منظــور تببیــن راهبردهــای امــام
رضــا  gدر ارتقــای فکــری جامعــه ،گفتمــان ایشــان در مناظــره بــا بــزرگان ادیــان بــر محور نشــانه
معناشناســی مطالعــه شــود؛ محــوری کــه تاکنــون در عرصــۀ قلمفرســایی محققــان در مناظــرات
امــام ،قــرار نگرفتــه و بــه نشــانه معناشناســی ادبــی گفتمــان تعاملــی امــام پرداخته نشــده اســت.

 .3مبانی نظری
َ
 .1-3کنشمحوری و شوشمحوری در نظامهای گفتمانی
ِ
گفتمانهــا مــا را بــا دو نــوع حضــور مواجــه میســازند :حضــور کنشــی و کاربردمحــور و دیگــری
َ
حضــوری غیرکنشــی و ش ِوشمحور(شــعیری .)89 :1395 ،حضــور کنشــی ،گفتمــان روایــی را
میســازد .نظریهپــردازان معتقدنــد کــه در گفتمانهــای روایــی و کنشمحــور بــا هســتۀ مرکــزی
مواجهایــم کــه «کنــش» نامیــده میشــود؛ کنشــی کــه در خدمــت تغییــر وضعیــت کنشــگران و
تغییــر معناســت و «هــدف اصلــی آن تغییــر وضعیــت اولیــه یــا نابســامان بــه وضعیــت ثانویــه یــا
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ســامانیافته اســت»(داودی مقــدم .)183 :1393 ،در گفتمــان کنشــی ،رفتــار کنشــگران بــر
محــور منطــق و برنامــه صــورت میگیــرد؛ زیــرا گفتمانــی «برنامهمــدار اســت کــه بــر رابطــۀ بیــن
دو کنشــگر و برنامــۀ از قبــل تعیینشــده داللــت میکنــد .یکــی از دو طــرف موظــف بــه پیــروی
و هماهنگــی خــود بــا برنام ـهای اســت کــه بــه او داده میشود»(شــعیری و وفایــی.)17 :1388 ،
گفتمــان ،مــا را بــا کنشگــزاری مواجــه میســازد کــه در موقعیتــی برتــر نســبت بــه کنشــگر قــرار
دارد و میتوانــد او را وادار بــه انجــام کنــش کند(شــعیری .)25 :1395 ،در ایــن نــوع نظــام روایــی،
کنشــگران میخواهنــد معنــای نامطلــوب و ناقــص حیــات را بــه معنــای مطلــوب و کامــل تغییــر
دهنــد .عــاوه بــر کنشــگر و کنــش ،گفتمــان کنشــی بــر تصاحــب ابــژۀ ارزشــی متمرکــز اســت.
در حقیقــت کنشــگران در ایــن گفتمانهــای روایــی بــه دنبــال دســتیابی بــه ابژههــای ارزشــی
هســتند .ایــن حرکــت «در انتهــای جریــان باعــث تغییــر موقعیــت کنشــگر خواهــد شد»(شــیری
َ
ــوشمحور شــکل میگیــرد و در آن
و همــکاران)87 :1397 ،؛ امــا گفتمانــی کــه بــا حضــور ش ِ
َ
َ
«شـ ِـوش هماننــد هســتۀ مرکــزی اســت کــه پیرامــون آن عوامــل ش ِوشــی قــرار دارند»(خراســانی و
همــکاران ،)40 :1394 ،دیگــر بــه دنبــال دســتیابی بــه ارزش نیســت کــه نظــام کنشــی را بســازد؛

بلکــه گفتمــان عاطفــی ،احساســی یــا زیباییشــناختی را بــه وجــود مــیآورد .گفتمانــی کــه
«تأثــرات ،هیجانــات ،احساســات و ادراکهایــی در ســاختار معنایــی آن مطــرح اســت کــه تغییــر،
َ
تابــع آنهاست»(شــعیری .)144 :1388 ،در واقــع ،شـ ِـوش مــا را با مســئله پدیدارشناســی حضور
مواجــه میســازد« .شــکل حضــور ســوژه در تجربــۀ بدنــی و گونههــای حســی مختلــف ،در فراینــد
َ
تولیــد معنــا تأثیــر بســزایی دارد»(تقــوی فــردود .)275 :1397 ،ایــن حضــور بــر مبنــای شـ ِـوش
َ
اســت .حضــوری اســت کــه ش ِوشــگر بــا دنیــای بیــرون از خــود دارد؛ یعنــی «تنوارگــی (حضــور

پدیــداری تــن) کــه هــر لحظــه خــود را در معــرض تجربــۀ زیســتن مییابــد و هــر بــار دنیایــی را در
َ
اصــل پدیــداری خــود تجربــه میکنــد .شـ ِـوش یعنــی احســاس خــود را بــا دنیــا در هــم آمیختــه
َ
یافتــن و بــرای ثبــت و اعــام ایــن حضــور مهیــا بودن»(شــعیری)163 :1395 ،؛ یعنــی ش ِوشــگر
حضــور خــود را در موقعیــت خویــش بشناســد و بــرای دریافــت دیگــری هــم آمــاده شــود .بنابرایــن،
َ
شـ ِـوش مــا را بــا وضعیــت چندالیـهای مواجــه میســازد کــه عبــارت اســت از« :ارتبــاط بــا دنیــای
بیــرون ،تمایــز حضــور بــا توجــه بــه تغییــر وضعیت ،حضــور خــود را با حضــور دیگــری پیونــد دادن،
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متوجــه احســاس حضــور خــود شــدن ،احســاس حضــور خــود را برجســته نمــودن و برجســتگی
حضــور را گفتمانــی نمودن»(همــان .)91 :البتــه ناگفتــه نمانــد کــه شــیوۀ ارائــه تولیــد معنــا و
محتــوا در گفتمانهــا متفــاوت اســت؛ ممکــن اســت گفتمانــی بــا شــرایط شــناختی و روایــی یــا
بــا وضعیــت حضــور عاطفــی و حســی ادارکــی بــه تولیــد معنــا برســد .بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه
کــرد کــه گفتمــان ،عملــی تعاملــی اســت و میتوانــد موجــب تحقــق گونههــای گفتمانــی اعــم از
عاطفــی و شــناختی شــود؛ یعنــی گفتمــان میتوانــد «القــا کننــدۀ گونــۀ شــناختی و احساســی
باشــد و ترکیبــی کنشــی عاطفــی بــه خــود گیرد»(ســیدان .)202 :1395 ،بنابرایــن ،نمیتــوان
گفــت یــک نظــام گفتمانــی بهصــورت مطلــق عاطفــی اســت و در آن حضــور کنشــی وجــود نــدارد
یــا نظامــی روایــی اســت کــه حضــور عاطفــی و حســی ادراکــی در آن دیــده نمیشــود.
 .2-3نظام گفتمانی کنشی القایی
گفتمانهــا در مســیر شــکلگیری خــود از بســترهای نشــانه معنایــی متفــاوت و گوناگونــی عبــور
میکننــد .گفتمــان میتوانــد تقابلــی ،تعاملــی ،چالشــی ،هــم آمیختــه ،پیوســته ،بــاز ،فشــارهای،
گســترهای و  ...عمــل کند(شــعیری .)13 :1395 ،گفتمــان روایــی ،گفتمانــی تعاملــی اســت
کــه در آن «ســه موضــوع کنــش ،ارزش و تغییــر بســیار اهمیــت دارد»(.)Dumezil, 1988 :22
ســهگانهای کــه ارکان اصلــی گفتمانهــای کنشمحــور را شــکل میدهنــد .نظــام گفتمانــی
ی اســت .در تجویــزی ،رفتــار
ـوع ایــن گفتمانهــای روای ـ 
کنشــی تجویــزی و کنشــی القایــی دو نـ ِ
کنشــگران نــه بــر اســاس احســاس و عاطفــه کــه بــر محــور منطــق و برنامــه صــورت میگیــرد؛ ایــن

نظــام ،نظامــی هوشــمند اســت؛ زیــرا کنشــگر بــر اســاس نقشــه و برنامـهای از قبــل تعییــن شــده
وارد عمــل میگــردد .در حقیقــت کنشــگران در ایــن گفتمانهــای روایــی بــه دنبــال دســتیابی
بــه ابژههــای ارزشــی هســتند« .تصاحــب ابــژه مــا را در وضعیــت گفتمانــی اتصــال و انفصــال قــرار
میدهــد .کنشــگران یــا بــه دنبــال تصاحــب ابــژۀ ارزشــی هســتند و یــا صاحــب آن هســتند و بــر
اســاس فراینــدی کنشــی و نیــروی بیرونــی آن را از دســت میدهند»(شــعیری.)20 :1395 ،
بنابرایــن پیوســت و گسســت از ابــژه و نیــز تغییــر و تحــول از وضعــی به وضــع دیگر از شــاخصهای
مهــم گفتمــان تجویــزی اســت.
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نــوع دیگــر نظــام روایــی کنشمحــور ،گفتمــان القایــی یــا مجابــی اســت .مجــاب نمــودن ابــزاری
شــناختی اســت کــه بســیاری از گفتمانهــا از آن ســود میجوینــد .عملــی اســت کــه میتوانــد
از شــیوههای گوناگونــی بهــره ببــرد .هــر گفتمــان قــادر بــه پــرورش و ارائــۀ ایــن شیوههاســت.
وسوســه ،تهدیــد ،تــرس ،تحریــک و اغــوا از شــیوههای مجابســازی است(شــعیری:1385 ،
 .)65-64یکــی از دو طــرف بایــد طــرف دیگــر را بــه اجــرای کنــش متقاعــد کند(همــان:1388 ،
 .)18در ایــن نظــام ،رابطــه مــوازی اســت و هــر دو کنشــگر ،یــک موقعیــت دارنــد و بین آنهــا رابطۀ
تعاملــی برقــرار میگردد(همــان .)30 :1395 ،در ایــن ارتبــاط مــوازی و تعاملــی ،فقــط یکــی
میتوانــد بــا تأثیــر بــر دیگــری ،توانــش او را بــه نحــوی تغییــر دهــد و او را بــه انجــام یــا تغییــر کنــش
ـی مبتنــی بــر باور اســت( نصیحــت و همــکاران،
مــد نظــر متقاعــد کنــد .در واقــع ،یــک نظــام تعاملـ ِ

.)91 :1400

آنچــه در ایــن نــوع روایــت تعیینکننــده اســت« ،قــدرت مجابســازی یا القاســت .در ایــن حالت،
قــدرت اســتدالل و تأثیرگــذاری امــری مهــم جلــوه میکنــد و میتــوان آن را نظامــی شــناختی
نامیــد؛ زیــرا تفکــر ،اندیشــه و منطــق اســتداللی میتوانــد بــاوری را تغییــر داده و بــاور دیگــری را
جایگزیــن آن کند»(شــعیری .)31 -30 :1395 ،تنهــا جریان مجابی و زورآزمایی اســتداللی اســت
کــه ســبب برتــری و پیــروزی یکــی بــر دیگــری میگردد(همــان)13 :؛ بــه نوعــی بررســی قــدرت
اســتدالل کنشــگران در برابــر یکدیگــر اســت و هــر یــک بــه روشــی چــون تحریــک ،تشــویق ،تهدید
و  ...میکوشــد تــا کنشــی را بــه انجــام برســاند و در انتهــا بــه تولیــد معنــا منجــر شــود(خدادادی و
قاسـمزاده .)30 :1397 ،در گفتمانهــای کنشمحــور القایــی ،گاهــی زبــان منطــق بــه تنهایــی
تأثیرگــذار نیســت؛ احســاس و عاطفــه هــم بــا شــگردهای خاصــی در کنــار منطــق و اســتدالل قرار
میگیــرد تــا گفتهپــرداز ،طــرف مقابــل خــود را بــه انجــام کنــش یــا تغییــر بــاور ســوق دهــد .ایــن
نــوع روایــت «یــا بــر اســاس کاربــرد شــناختی زبــان و قــدرت اســتدالل منطقــی آن تحقــق مییابــد
و یــا بــر اســاس اســتفاده از حربــۀ تأثیــر بــر هیجــان و عواطف»(شــعیری .)12 :1395 ،ســوگند
ی اســت که کنشــگر از آنها اســتفاده میکند
خــوردن ،تعــارف ،اقنــاع ،اعتمادســازی و  ...القاهایـ 
تــا بــا تأثیرگــذاری بــر عواطــف طــرف مقابــل ،اطمینــان وی را جلــب کنــد و اهــداف گفتمانــی خود
ـام روایــی القایــی بــه ایــن صــورت ترســیم میشــود(همان:)32 :
را تحقــق بخشــد .نمــودار نظـ ِ
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نمودار نظام گفتمانی القایی یا مجابی

 .3-3مناظره و اهمیت آن در دوران امام رضا g
حیــات امــام رضــا  gدوران نشــاط علمــی ،تضــارب آرا و دیدگاههــا میــان ِفـ َـرق گوناگــون درون

اســام و نیــز افزایــش ارتباطــات فرهنگــی بــا دیگــر جوامــع اســت .مأمــون ،خلیفــه عباســی هــم
بــا درخواســت از رومیــان بــرای ارســال آثــار فالســفه یونانــی و امــر بــه ترجمــه آنهــا بــه افزایــش
فضــای نقــد و گفتوگــو کمــک کــرد؛ چــه از حیــث گفتوگــوی درون تمدنــی و چــه ارتبــاط جهــان
اســام بــا ســایر ملل(مجیــدی .)10 :1392 ،در عصــر امــام رضــا ،gبحثهــای اعتقــادی و
کالمــی بــه اوج خــود رســید و مناظرههــای علمــی رونقــی مضاعــف یافــت .از ایـنرو ،آن حضــرت
کــه دانــش خــود را از اجــداد بزرگــوارش بــه ارث بــرده بــود و سرچشــمۀ جوشــانی از علــم در ســینه
داشــت ،افــزون بــر توجــه دادن جامعــۀ اســامی بــه معــارف وحیانــی بــا اســتفاده از عقــل بهعنوان
ابــزاری کارآمــد در مباحــث کالمــی ،بــه پاســخگویی بــه شــبههها و انحرافهــای فکــری و عقیدتــی
پرداخت(مصالییپــور و ســلیمی .)92 :1392 ،مأمــون کــه غرضــی جــز خدشـهدار کــردن مقــام
علمــی و مذهبــی امــام نداشــت ،بارهــا ایــن مجالــس را ترتیــب داد تــا شــخصیت دینــی و علمــی
امــام را در نظــر پیــروان و مکاتــب دیگــر تخریــب کند(یــاری و همــکاران)118 :1397 ،؛ امــا امــام از
ایــن گفتمــان ،بــه عنــوان ابــزاری رســانهای بــا رویکــرد اســتداللی بــرای تولید قــدرت نــرم در مقابله
بــا حکومــت عباســی و اثبــات حقانیــت اســام اســتفاده کــرد.
در واقــع در میــدان رقابــت سیاســی ظریــف و زیرکانــه میــان امــام و مأمون عباســی ،بهرهگیــری از
جایــگاه مناظــرات و گفتوگوهــای علمــی میــان علمــای ادیــان بــا امــام جایــگاه ویــژهای داشــت.
ایــن مناظــرات بــه محملــی بــرای پیادهســازی طــرح ضــد توطئـهای حضــرت ،شناســاندن جایگاه
علمــی و معرفتــی امــام و شــایتگی ایشــان بــرای کســب مقــام خالفــت بــدل شــد(جمالزاده و
همــکاران )200 :1398 ،و امــام بــا هوشــیاری و اغتنــام فرصــت ،طــرح مأمــون را خنثــی کــرد؛
زیــرا موضعگیــری امــام دربــارۀ توحیــد و امامــت در ســطح بــاالی جامعــه منتشــر شــد و بــه گــوش
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همــگان رســید(یاری و همــکاران .)119 :1397 ،حضــرت در ایــن چالشهــا بســیاری از شــبهات
مخالفــان دیــن اســام را پاســخ داد و توطئههــای پنهانــی آنــان را آشــکار و نــور حقیقــی دیــن را
بــر همــگان هویــدا کرد(رحیمــی زنگنــه و بی ـگزاده .)201 :1397 ،همچنیــن ،بــا اســتفاده از
ایــن مجلــس کــه در آن زمــان بینظیــر بــود و اخبــارش بــه سراســر کشــورهای اســامی پخــش
میشــد ،رســالت بــزرگ خویــش را بــرای کورکــردن خطــوط انحرافــی ضــد اســام کــه بــا نقــل
دانشهــای بیگانــگان بــه محیــط اســام راه یافتــه بــود ،انجــام داد(مــکارم شــیرازی.)66 :1388 ،
در حقیقــت ،امــام بهعنــوان ولیعهــد حکومــت زمــان کــه از مقــام امامــت برخــوردار بود ،بــا گفتمان
خــود ثابــت کــرد کــه بــه مخالفــان آزادی بیــان میدهــد و بــا ســعۀ صــدر و منطــق در برابــر آنــان
ســخن میگویــد .ایشــان تهدیــد دســتگاه خالفــت را بــه فرصــت تبدیــل کــرد و بــا رویکــرد مناظره،
اســتبداد فکــری و فرهنگــی را بــه چالــش کشــید و توانســت بــا منطــق ،اســتداللهای غنــی و
آگاهــی از همــۀ مکاتــب ،مدعیــان را مجــاب و تســلیم کنــد .عــاوه بــر ایــن ،از مخالفــان سرســخت
اســام ،مدافعانــی ســاخت کــه در برابــر هجــوم افــكار ضــد اســامى بــا قــدرت ایســتادند .البتــه
در کنــار اهــداف سیاســی مأمــون «نمیتــوان منکــر ایــن واقعیــت شــد کــه تــاش مأمــون بــرای
حضــور امــام رضــا gدر مناظرههــای گوناگــون بــا نماینــدگان ســایر ِفـ َـرق و مســالک درون اســام
و مناظــره بــا نماینــدگان ســایر ادیــان فرصــت مناســبی فراهــم آورد تــا ُبعــد علمــی امامت امــام رضا
 gابعــاد جهانــی بــه خــود گیرد»(مجیــدی.)11 :1392 ،

 .4پیکرۀ اصلی بحث
 .1-4گفتمان القایی؛ راهبرد مشترک امام و مخالفان برای پیوست با ابژه
بســیاری از کنشهــا بــا اتــکا بــه زبــان و قــدرت متقاعدســازی آن در دنیا تحقق مییابد(شــعیری،
 .)10 :1395مناظــره هــم بهعنــوان کنشــی تعاملــی و گفتوگــو محــور ،بــه زبــان بــه عنــوان رکــن
اصلــی مناظــره و قــدرت اقنــاع آن متکــی اســت .امــام رضــا  gبــر حســب رســالت خویــش کــه
بایــد مــردم را بهســوی حــق و اســام هدایــت کنــد ،بــا تصمیــم مناظــره از جانــب مأمــون موافقــت
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میکنــد و بــر آن میشــود کــه طــی فراینــدی منطقــی و مســتدل چنــان گفتوگــو کنــد کــه بتوانــد
حقانیــت شــرع مقــدس اســام را بــه اثبــات برســاند .در واقــع ،اثبــات حقانیت اســام ،ابژۀ ارزشــی
اســت کــه بــر اســاس برنامــۀ شــناختی مجابــی از جانــب امــام ترســیم شــده و صــورت میگیــرد.
امــام و بــزرگان ادیــان بــه عنــوان طرفیــن مناظــره ،کنشــگرانیاند کــه در ایــن گفتمــان القایــی
در برابــر هــم قــرار دارنــد .دو کنشــگر ،در ظاهــر در یــک موقعیــت هســتند و رابطـهای افقــی بیــن
آنهــا شــکل گرفتــه اســت .همانطــور کــه پیــش از ایــن گفتــه شــد ،در ایــن نــوع گفتمــان ،قــدرت
اســتدالل مهــم اســت .در ایــن مناظرههــا «نقطــه آغــاز و پایــان بحــث ،مشــخص و از انســجام و
نظــم منطقــی اقناعکننــدهای برخــوردار اســت .طــوری کــه امــام طــرف مناظــره را کامــا از حیــث
اســتداللها تخلیــه و قانــع میکنــد و جــای تردیــد بــرای وی باقــی نمیگذارد»(مجیــدی:1392 ،
 .)29ایــن انســجام عــاوه بــر گفتوگوهــا و اســتداللهای نقلــی ،در اســتداللها و اســتنادهای
عقلــی هــم خــود را نشــان میدهــد .بــه هــر ترتیــب ،امــام در ایــن کنــش بــا ارائــه اســتداللها
موفــق میشــود طــرف مقابــل خــود را متقاعــد کنــد .در حقیقــت ،کنــش مناظــره نتیجــه تعامــل
مجابــی اســت .در ایــن فراینــد مجابــی ،امــام بــر اســاس قدرتــی کــه از درون او میجوشــد ،بــه
تولیــد کالم میپــردازد .در نتیجــۀ ایــن تولیــد ،گســترۀ کالم افزایــش مییابــد و کنشــگر مقابــل بــه
شــناخت میرســد.
 .2-4مناظره با «جاثلیق» در باب توحید و اثبات حقانیت اسالم
مناظــره بــا انفصــال از ابــژه آغــاز میشــود .بــر اســاس رابطــۀ تعاملــی و جریــان القایی ،کنشــگران
بــه دنبــال کســب ابــژه و پیوســت بــا آن هســتند .امــام رضــا  gبــا اســتفاده از راهبــرد القایــی
اســتدالل و منطــق ،فراینــد کنشــی مناظــره را آغــاز میکنــد .البتــه انگیــزه در اینجــا اهمیــت
خاصــی دارد .امــام از شــرافت اســام دفــاع میکنــد و کنــش خــود را همســو بــا ایــن شــرافت و
در مقابــل تصویــر دانشــمندان مخالــف آغــاز میکنــد .در مجلســی کــه بزرگتریــن دانشــمندان
مســیح و یهــود حضــور دارنــد ،ابتــدا جاثلیــق ،پیشــوای مســیحی و دانشــمند بــزرگ نصــارا آغــاز
میکنــد و خطــاب بــه مأمــون میگویــد کــه نمیتوانــد بــا شــخصی مناظــره کنــد کــه بــه قــرآن
َْ َ
ـف ُأ َحـ ُّ
ـاج َر ُجـ ًـا َی ْح َتـ ُّ
ـی بك َتــاب َأ َنــا ُم ْنكـ ُـر ُه َو َنبــی َل ُأومـ ُ
ـج َع َلـ َّ
ـن ِب ِه»(ابــن
اســتناد میجویــد« :كیـ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
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بابویــه ،1378 ،ج .)141 :1امــام در پاســخ بــه جاثلیــق ،راهبــرد تعاملــی خــود را پرسشــی آغــاز
َ َ ْ َ ُّ َ
ـی فـ ِـإ ِن
میکنــد کــه آیــا بــا اســتناد بــه انجیــل ،بــه حقانیــت اســام اقــرار خواهــد کــرد« :یــا نصرانـ
َِ ْ َ
ْ
َ َُ
ُ َ َ ْ
ْاح َت َج ْجــت َعل ْیــك ِب ِإن ِج ِیلــك أ ت ِقـ ُّـر ِب ِه»(همــان) .جاثلیــق هــم در پاســخ امــام میگویــد« :هــل أق ِد ُر
َّ ُ
َ
َ ْ
ََ
ْ َْ
ْ ْ ُ َ
َعلــى َرفـ ِـع َمــا نطـ َـق ِبـ ِـه ِالن ِجیــل ن َعـ ْـم َو اللـ ِـه أ ِقـ ُّـر ِبـ ِـه َعلــى َرغـ ِـم أن ِفی»(همــان) .امــام در اینجــا برای
رســیدن بــه ابــژه اقــرار میگیــرد .ابــژه ،خــود را در اینجــا مطــرح میکنــد کــه عبــارت اســت از
«اقــرار بــه حقانیــت اســام» .جاثلیــق میپذیــرد کــه وصــال بــه ابــژه توســط امــام و شکســت خــود
را اعتــراف کنــد .در واقــع راهبــرد القایــی امــام ،اقــرار و اقنــاع اســت؛ راهبــردی کــه ســایۀ تردیــد
را برمیچینــد .در ایــن تعامــل ،گویــی بــا یــک نظــام و منطــق شــناختی روبهروییــم و «منطــق
شــناختی کالم ،مبتنــی بر محاســبۀ ذهنیات فرد دربــارۀ چیــزی است»(شــعیری.)145 :1388 ،
طرفیــن ذهنیــت یکدیگــر را بازخوانــی میکننــد و بــر همیــن اســاس اســت کــه جاثلیــق از امــام
میخواهــد کــه بــه قــرآن اســتناد نکنــد و امــام هــم از او میخواهــد کــه بــر اســاس اســتنادات
انجیــل ،بــه حقانیــت اســام اعتــراف کنــد .امــام بــر اســاس برنامــۀ ذهنــی کــه دارد ،میخواهــد
ابــژه را بــه دســت آورد .ایشــان در فراینــد کنشــی مناظــره ،توانــش بالقــوۀ خــود را بــا رهبردهــای
القایــی اســتداللی بــه فعلیــت میرســاند .طرفیــن مناظــره از توانــش علمــی برخوردارنــد و امــام
هــم بــر اســاس آگاهــی و تســلطی کــه بــر انجیــل دارد ،از امــکان مســاوی اســتفاده میکنــد تــا
کنشــگر مقابــل را متقاعــد ســازد.
پرسـشها و پاسـخها دربــارۀ اقــرار بــه نبــوت عیســی و وجــود نــام پیامبــر گرامــی اســام و اهــل
بیــت و امــت ایشــان و اقــرار بــه پیامبــری ایشــان در ســفر ســوم انجیــل همچنــان ادامــه مییابــد تــا
آنجــا کــه امــام تأکیــد میکنــد همــۀ اســتداللهای مبتنــی بــر رســالت پیامبــر اســام ،بــر اســاس
ســخنان عیســی اســت و جاثلیــق هــم تأییــد میکنــد .ســپس امــام میفرمایــد کــه در صــورت
َ
َ َّ َ
انــکار ایــن امــر ،گویــی عیســی را انــکار کــرده اســتَ :
«هـ َـذا َقـ ْـو ُل ع َ
ـن َم ْر َیـ َـم فـ ِـإ ْن كذ ْبــت
یســى ْابـ
َ ِ
ِ
ْ ْ ُ َ َ ْ َ َّ ْ َ ُ َ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ِّ ْ َ َ َ َ َ َ
ـب َعل ْیــك
ِب َمــا ْین ِطـ ُـق ِبـ ِـه ِالن ِجیــل فقــد كذبــت موســى و ِعیســى و متــى أنكــرت هــذا الذكــر وجـ
َ
َ َ َ
ْ َ ْ ُ َ َّ َ َ ُ ُ َ َ َ
ـون قـ ْـد كفـ ْـرت ِب َر ِّبــك َو ن ِب ِّیــك َو ِب ِك َت ِابك»(ابــن بابویــه ،1378 ،ج .)142 :1جاثلیق
القتــل ِلنــك تكـ
ُ
َ
ْ
ْ
هــم از موضــع خــود عقبنشــینی و بــه صحــت ســخن امــام اعتــراف کــرد« :أ انكـ ُـر َمــا قــد َبـ َ
ـان ِلــی
ِ
َ َ
ِّ َ
ْ ْ
ـل َو ِإنــی ل ُم ِقـ ٌّـر ِبـ ِـه» (همــان) و امــام هــم حاضــران را بــر اقــرار وی شــاهد گرفــت« :قــال
ـ
ی
ج
ن
ِفــی ِال
ِ
ِ
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َ ْ
ِّ َ ْ
الرضــا اشـ َـه ُدوا َعلــى ِإق َر ِار ِه»(همــان).

امــام در مرحلــۀ دوم مناظــره فرمــود هــر چــه میخواهــی بپــرس« :یــا جاثلیــقَ ،ســل َع ّمــا بَـدا
َلــک و اسـ َـمع َ
الج َ
واب»(همــان) .جاثلیــق مرحلــۀ دوم مناظــره را بــا پرســش دربــارۀ حواریــون و
یســى ْابــن َم ْر َیـ َـم َكـ ْـم َك َان ع َّد ُت ُهـ ْـم َو َعـ ْ
علمــای انجیــل آغــاز میکنــد«َ :أ ْخب ْرنــی َعـ ْ
ـن َحـ َـوار ِّی ع َ
ـن
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
َ َ ُ
َُ َ ْ ْ
ـل كـ ْـم كانــوا» (همــان) .امــام بخشــی از پاســخ را بــا القــای قســم همــراه میکنــد تــا
ـ
ی
ج
ن
ـاء ِال
علمـ ِ
ِ
ِ
بــا اســتفاده از ایــن تأثیرگــذاری فراینــد متقاعدســازی خــود را تضمیــن کنــد؛ زیــرا قســم خــوردن
«راهــی بــرای بیمــه کــردن گفتهپــرداز اســت .طــوری کــه راه حرکــت بــه جلــو را بــرای او گشــوده و
حرکــت او را در مســیر تحقــق کنــش تضمیــن میکنــد .بــا اســتفاده از ایــن شــگرد ،گفتهپــرداز در
مخاطــب خــود ایجــاد اطمینــان و اعتمــاد او را بــه برنامــه خــود جلــب میکند(شــعیری:1395 ،
َ َّ َّ
«و اللـ ِـه ِإنــا
 .)33ادامــۀ پاســخ امــام مبنــی بــر زیــر ســؤال بــردن عبــادت مســیح چنیــن اســت:
َّ
َ
َ
َ ُ َ ً َّ َ َ
َ
یســى َّالــذی َآمـ َ
َل ُن ْؤمــن بع َ
یســاكم شـ ْـیئا ِإل ض ْعفـ ُـه َو ِقلــة ِص َی ِامـ ِـه َو
ـد َو َمــا ن ْن ِقـ ُـم َعلــى ِع
ـن ِب ُم َح َّمـ
ٍ
ِ
ِ ِِ
َ
َ ْ َ ْ َ َ َّ ْ َ َ َ َ َّ ْ َ َ ْ َ َ
َ
َ
َصل ِته»(ابــن بابویــه ،1378 ،ج )143 :1جاثلیــق« :أفســدت و اللـ ِـه ِعلمــك و ضعفــت أمــرك و مــا
ُ ْ ُ َ َ ْ ُ َّ َ َّ َ َ ْ َ ُ َ ْ ْ َ
َ َ َ َ َ
«و ك ْیــف ذاك؟»(همــان) .جاثلیــق:
ـل ِال ْســا ِم»(همان) .امــام:
كنــت ظننـ
ـت ِإل أنــك أع َلــم أهـ ِ
َ
َ
ً
ً
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ْ َْ َ
ُّ
َ
َ
الص َیــام قلیــل َّ
یســى ك َان ضعیفــا قلیــل ِّ
الصــاة َو َمــا أفطـ َـر ع َ
ـك أ َّن ع َ
یســى َی ْومــا قــط َو
«مــن قو ِلـ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ َ َ ْ َ ُّ َ َ َ َ َ َ َّ ْ َ َ َ َّْ
ـل قــط و مــا زال ص ِائــم الدهـ ِـر و ق ِائــم اللی ِل»(همــان) .امــام راهبــرد القایــی را بــه اینجــا
ل نــام ِبلیـ ٍ
میکشــاند و در ظاهــر اشــکالی بــه عبــادت عیســی  gوارد میکنــد تــا از جاثلیــق بــه وحدانیــت
خــدا اعتــراف گیــرد .بــه همیــن خاطــر پرســش خــود را مطــرح میکنــد کــه بــا ســکوت جاثلیــق
همــراه اســت و جاثلیــق نمیتوانــد پاســخ بدهــد کــه عبــادت مســیح اگــر بــرای خــدا نیســت ،پــس
ِّ
ْ َ
َ
َْ َ
َ َ
«فل َمـ ْ
ـن َك َان َی ُصـ ُ
ـوم َو ُی َصلــی؟ فخـ ِـر َس ال َجاث ِلیـ ُـق َو انقط َع»(همــان) .ایــن دومیــن
بــرای کیســتِ :
شکســت جاثلیــق اســت کــه او را از ابــژه دور میکنــد .امــام هــم بــا ایــن ترفنــد هوشــمندانه طــی
یــک فراینــد القایــی ،بــه اتصــال بــه ابــژه میرســد و دانشــمند مســیحی را تســلیم میکنــد.
در مرحلــۀ ســوم مناظــره ،امــام دربــارۀ زنــده کــردن مــردگان و شــفای بیمــاران توســط عیســی،
الیســع ،حزقیــل ،پیامبــر و موســی بــا اســتناد بــه انجیــل و تــورات ســخن گفتنــد و فرمودنــد کــه
ُ ُّ
تــو نمیتوانــی ایــن حقایــق را انــکار کنــی؛ حقایقــی کــه در همــۀ کتابهــا وجــود دارد« :كل
َ
ْ
َ َّ َّ ْ َ َ َ ْ ْ َ َ َّ ُ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ
َ
َ َُْ ُ َ َ ْ َ َ َ َْ
ـان قـ ْـد
ـد ُر َعلــى َدف ِعـ ِـه ِلن التــوراة و ِالن ِجیــل و الزبــور و الفرقـ
شــی ٍء ذكرتــه لــك ِمــن هــذا ل تقـ ِ
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َ ْ َ َ ُ ُّ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ
ََ َ ْ
ـن ُی َّت َخـ ُـذ َر ّبـ ًـا مـ ْ
ال ْبـ َـر َص َو ْال َم َجانیـ َ
نطقــت ِبـ ِـه فـ ِـإن كان كل مــن أحیــا الموتــى و أبـ َـرأ ال كمــه و
ـن
ِ
ِ
َ ً
َّ َ َّ ْ ُ َ ُ َّ
ُ
ون اللـ ِـه فات ِخــذ َهــؤل ِء كل ُهـ ْـم أ ْر َبابا»(همــان ،ج .)145 :1ســومین شکســت جاثلیــق در اینجــا
د ِ
رقــم میخــورد و امــام هــم موفــق بــه اثبــات توحیــد و حقانیــت اســام میشــود .امــام طــی ســه
مرحلــه مناظــره در فراینــد تعاملــی اقــرار نهایــی را بــه توحیــد از دانشــمند مســیحی میگیــرد:
ْ َ ُ َ ُ َ َ َ َّ َّ
«القـ ْـول ق ْولــك َو ل ِإلـ َـه ِإل الل ُه»(همــان) .پرســش و پاسـخها ادامــه مییابــد و بعــد از اســتداللهای
امــام ،جاثلیــق توانــش علمــی بــرای ادامــه کنــش نــدارد و کنــش را بــه پایــان میرســاند و بــه
ُ َ
َ
َ
توانمنــدی امــام اعتــراف میکنــد« :ل َی ْسـ َـأ ْل َك َغ ْیــری َفـ َـا َو َحـ ِّـق ْال َ
ـیح َمــا ظ َن ْنــت أ َّن ِفــی ُعل َم ِاء
ـ
س
م
ِ
ِ
ِ ِ
ْ
َ َْ َ
ین ِمثلك»(همــان ،ج .)147 :1بــه ایــن ترتیــب امــام بــه ابــژه دســت مییابــد کــه البتــه
ال ُم ْسـ ِـل ِم
ایــن دســتیابی ،نتیجــۀ گفتمــان امــام و القاپذیــری کنشــگر مقابــل اســت .ایــن تعریــف و اقــرار
جاثلیــق نشــان میدهــد کــه امــام قــدرت اقنــاع مخالــف را داشــت و «مخالفــان امــام کامــا قانــع
میشــدند و برخــی از آنهــا نیــز هدایــت یافتنــد؛ زیــرا زمینــه هدایــت در آنــان بود»(مصالییپــور
و ســلیمی .)97 :1392 ،عــاوه بــر ایــن ،جاثلیــق در اینجــا بــه عنــوان گفتهپــرداز بــرای اثبــات
صداقــت خــود ،از راهبــرد ســوگند هــم اســتفاده میکنــد تــا اعتمــاد کنشــگر مقابــل را جلــب کند.
 .3-4مناظره با «رأسالجالوت» در باب توحید و اثبات نبوت عیسی و پیامبر اسالم
القــای شــناختی راههــای متفاوتــی دارد مثــل «تعــارف» .در فرهنــگ اســامی «تعــارف» گونهای
از القاســت کــه میتوانــد عــاوه بــر کارکــرد ارتباطــی ،آداب و رســوم و معاشــرت دارای کارکــرد
مجابــی نیــز باشــد .بــا ایــن تعــارف ،القاگــر نوعــی انگیــزه در القاشــونده ایجــاد میکند(شــعیری،
 .)33 :1395امــام در مناظــره بــا «رأسالجالوت»دانشــمند و بــزرگ یهــود ،بــا ایــن تعــارف ،تصویــر
خوشــایند از دیگــری ارائــه میدهــد و او را تشــویق میکنــد تــا شایســتۀ جایــگاه خــود رفتــار کنــد.
ایشــان «طــرف مقابــل را مختــار میکنــد کــه شــروعکننده ســؤال باشــد؛ یعنــی شــخص بــه
صــورت حــق بــه جانــب شــروع کننــده نباشــد»(روحی برنــدق .)23 :1396 ،ایــن تعــارف و حــق
انتخــاب ،اقتــدار علمــی امــام و شــخصیت الهــی ایشــان را نشــان میدهــد و ایــن اقتــدار موجــب
میشــود تــا امــام از روح بلنــد و آزادگــی علمــی واالیــی برخــوردار باشــد .بــر اثــر ایــن روح علمــی،
در سراســر مناظــره از هــر گونــه امــر ناشایســت و نــاروا پیراســته و بــه همــه ارزشهــا و فضیلتهــای
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زیبــا آراســته بــود؛ نــه جدلــی در کار بــود ،نــه حیلــه و مخاصمــه و هیاهــو ،نــه لغــزش و غفلــت ،و نــه
هیــچ امــر نادرســت دیگر(مصالییپــور و ســلیمی .)95 :1392 ،بــه همیــن خاطــر در مناظــره بــا
رأسالجالــوت حــق انتخــاب میدهــد .رأسالجالــوت هــم آغــاز میکنــد و در تصــور خــود ،توانــش
امــام را محــدود میکنــد .در واقــع او میخواهــد یکــی از راهبردهــای امــام را کــه اســتدالل بــا
قــرآن اســت ،از ایشــان بگیــرد .از ایـنرو ،توانــش علمــی خــود و امــام را بــه تــورات ،انجیــل ،زبــور
َ َُ َ َ َُ َ َ َ َ ْ َ َُ َ َ ُ
داود ،صحــف ابراهیــم و موســی محــدود میکنــد« :ت ْســأل ِنی أ ْو أ ْســألك فقــال َبــل أ ْســألك َو ل ْســت
ََْ ُ ْ َ
ـن َّ
ـن َز ُبــور َد ُاو َد َأ ْو ب َمــا فــی ُص ُ
ـن ْال ْنجیــل َأ ْو مـ ْ
التـ ْـو َراة َأ ْو مـ َ
ـك ُح َّجـ ًـة إ َّل مـ َ
ـف ِإ ْب َر ِاهیـ َـم َو
ـ
ح
أقبــل ِمنـ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ُم َ
وســى»(ابن بابویــه ،1378 ،ج .)147 :1البتــه امــام هــم بــا اطمینــان از توانــش علمــی خــود ،بــا
ایــن پیشــنهاد موافقــت و از راهبــرد القایی اعتمادســازی بــرای انجام فرایند کنشــی خود اســتفاده
ُ َّ ً َّ َ َ ْ ُ
َ َ ْ َ ُ ِّ
ــق بــه َّ
ْ
ــو َر ُاة َع َلــى ل َس ُ َ
الت ْ
ــن ِع ْم َــر َان َو
ِ
میکنــد« :ل تقبــل ِمنــی حجــة ِإل ِبمــا تن ِط ِ ِ
ــان موســى ب ِ
ِ
ْ َ ْ َ َ َ َّ ُ ُ َ َ
ْ ْ ُ ََ
َ
َ
َ
ـان َد ُاو َد»(همــان) .این پذیــرش امام در
ـان ِعیســى ابـ ِ
ـن مریــم و الزبــور علــى ِلسـ ِ
ِالن ِجیــل علــى ِلسـ ِ
بــاب اســتناد بــه کتابهــای آســمانی نشــان میدهــد کــه «حضــرت بــر کتــب اهــل کتــاب از خــود
آنهــا بیشــتر احاطــه دارد و ایــن یکــی از الزمههــای مناظــره اســت»(روحی برنــدق.)22 :1396 ،
ایشــان حتــی بــرای اینکــه از مغالطــه طــرف مناظــره جلوگیــری کنــد ،بــا کتابهــا و معیارهــای
مــورد پذیــرش آنهــا اســتدالل میفرماید(ابراهیمــی و محمــدی.)180 :1397 ،
پرســش و پاســخ دربــارۀ اثبــات نبــوت رســول اســام و نبوت عیســی آغــاز میشــود .رأسالجالوت
در گفتمــان القایــی امــام ،در کنــار اســتداللهای ایشــان ،از تــورات اســتدالل میخواهــد« :أحـ ّ
ـب
َ ْ ُ َ ِّ َ ُ َ
ـن َّ
ـی مـ َ
َّ
الت ْو َر ِاة»(ابــن بابویــه ،1378 ،ج .)148 :1امــام تعامــل خــود را ادامه میدهد
ـ
ل
أن تصححــه ِإ ِ
تــا نشــانۀ ابتدایــی شکســت دانشــمند یهــودی آشــکار میشــود .امــام وارد نقطــۀ کانونــی گفتمــان
َ ْ ُ َّ ُ َ َ َ َّ ُ َ َ ْ
وســى ث َب َتــت
میشــود و علــت پیامبــری موســی بــن عمــران را میپرســد« :مــا الحجــة علــى أن م
ُ ُ
ن ُب َّوت ُه»(همــان ،ج .)149 :1رأسالجالــوت معجــزات و خــارق عــادات را علت پذیرش نبوت موســی
َ
ْ َْ
َ َّ ُ َ َ َ َ َ ْ
ْ
ـد ُر الخلـ ُـق َعلــى ِمث ِلـ ِـه (»...همــان) .امــام هــم میپرســد کــه چــرا بــا
ـ
ق
میدانــد« :أنــه جــاء ِبمــا ل ی ِ
ْ
َ
ْ
َ
َ
ْ
َ
َ َْ ُ
َ
َ
ـن
وجــود معجــزات عیســی ،نبــوت ایشــان را نمی
پذیرنــد« :فمــا ُیمنعــك ِمــن ِالقـ َـر ِار ِب ِعیســى اب ُـ ِ
ْ َ َْ َ ُْ ُ ْ َ
َ
ْ
َ َ
َّ
ِّ
ْ
َ
ُ
ال ْك َمـ َـه َو ال ْبـ َـر َص َو َیخلــق مـ َ
َم ْر َیـ َـم َو قـ ْـد ك َان ُی ْح ِیــی الموتــى و یبـ ِـرئ
ـن ك َه ْیئـ ِـة الط ْیـ ِـر ثـ َّـم
ـ
ی
الط
ـن
ِ
ِ
ََ ُ ُ َ ً
ُ ُ
ـون ط ْیــرا بــإذن اللــه (» ...همــان) .رأسالجالــوت ،ندیــدن معجزات عیســی را علت
َی ْنفــخ ِفیــه فیكـ
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ایمــان نیــاوردن بــه ایشــان میدانــد .امــام هــم اعتــراف میگیــرد کــه آنهــا معجــزات موســی را
َ َ َ
ََْ َ
ـن ال َ
وســى مـ َ
ـت َمــا َج َاء بــه ُم َ
ـاه ْدت ُه
ـات شـ
ـ
ْی
هــم ندیدهانــد و بــه تواتــر بــه آنهــا رســیده اســت« :أرأیـ
ِ ِ
ِ
ِ
َ
ُ َ َ َّ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ
ـن ث َقــات َأ ْص َ
ـار مـ ْ
َأ َل ْیـ َ
ـس إ َّن َمــا َجـ َ
ـاءت ْال ْخ َبـ ُ
ـاب موســى أنــه فعــل ذ ِلــك قــال بلــى قــال فكذ ِلــك
ـ
ح
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
َْ ً ََْ ُ ُ ْ َْ َ ُ ْ ُ َ َ َُ َ َ َ َ
ْ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َّ ْ ُ ْ ُ َ َ َ ْ ُ َ ِّ ُ
َ
أیضــا أتتكــم الخبــار المتو ِاتــرة ِبمــا فعــل ِعیســى ابن مریــم فكیــف صدقتم ِبموســى و لــم تصدقوا
بع َ
یســى»(همان ،ج .)150 :1در اینجــا دانشــمند یهــودی از پاســخ امــام بازمیمانــد و نمیتوانــد
ِِ
ََ
ُ
ْ
ْ
کنــش را ادامــه دهــد« :فلــم ی ِحــر جوابا»(همــان) .در واقــع ،بــا فراینــد کنشــی کــه امــام ترتیــب
داده بــود ،دانشــمند یهــودی بــه انفصــال از ابــژه میرســد و امــام بــه هــدف گفتمانــی خــود دســت
مییابــد.
در بخــش دوم مناظــره ،امــام ســخن را بــرای اثبــات پیامبــر ادامــه میدهد و بــاز هــم رأسالجالوت
َ َ َ ُ َّ
َ َّ
َ َ َ َ ْ ُ ُ َ َّ َ َ َ َ َ َ ْ ُ ُ ِّ َ
اللـ ُـه َو مـ ْ
ـن َآی ِاتـ ِـه أنـ ُـه
ـه
ـ
ث
ع
ب
ـی
ـ
ب
ن
ِ
ســکوت میکنــد« :كذ ِل َــك أمــر محمـ ٍ
ـد و مــا جــاء بـ ِـه و أمــر كل ِ
ًَ ًَ ً
ً َ ْ َ َ َ َّ ْ َ ً َ َ ِ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َ ِّ ُ َّ َ َ ْ ُ ْ َّ
َ َ َ
ـذی
كان ی ِتیمــا ف ِقی َــرا ر ِاعیــا َ أ ِجیــرا لــم یتعلــم ِكتابــا َو لــم یخت ِلــف ِإلــى معلـ ٍـم ثــم جــاء ِبالقــر ِآن الـ ِ
ْ
َ ُ ْ ْ َ َ ْ َ ُُ ْ َ ْ ً َ ْ ًَ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ
ـی ِإلــى َیـ ْـو ِم ال ِق َی َامـ ِـة
ـاء و أخبارهــم حرفــا حرفــا و أخبــار مــن مضــى و مــن ب ِقـ
ِفیـ ِـه ِقصــص الن ِبیـ ِ
َ
َ
ُ
َ
َ
ُ
ـاء ب َ
ُثـ َّـم َك َان ُی ْخب ُر ُهـ ْـم ب َأ ْسـ َـراره ْم َو َمــا َی ْع َملـ َ
ـون فــی ُب ُیوتهـ ْـم َو َجـ َ
ـات ك ِثیـ َـر ٍة ل ت ْح َصــى  ..فلـ ْـم ُی ِحـ ْـر
ـ
آی
ِِ
ِ ٍ
ِ
ِ
ِِ
ِ
َج َوابا»(همــان)؛ زیــرا امــام بــه شــیوههاى مختلفــى اســتدالل میكنــد .نخســت ،بــه دلیــل نقلــى
اســتدالل میفرمایــد و ســپس بــه دلیــل عقلــى یعنــى مســئله اعجــاز ،متوســل میشــود .بــزرگ
یهــود نیــز ناچــار میشــود هــر دو را بپذیــرد و در برابــر آن تســلیم گردد(مــکارم شــیرازی:1388 ،
 .)56آنچــه مهــم اســت ،اینکــه در فراینــد متقاعدســازی بایــد در گفتهیــاب نســبت بــه بــاور قبلــی
تردیــد ایجــاد نمــود و بــاور جدیــدی را در او تحقــق بخشید(شــعیری .)24 :1385 ،امــام هــم بــا
اســتناد بــه کتــب آســمانی و ادلــۀ عقلــی ،منطقــی و نقلــی و نیــز بــه کمــک مبانــی حریــف ،عقایــد
رأسالجالــوت را باطــل میکنــد و بــاور وی را بــه چالــش میکشــد و تــاش میکنــد تــا بــاور جدیــد
را جایگزیــن نمایــد .در ایــن تعامــل ،امــام بــا همین اســتداللهای عقلــی و منطقی ،نبوت عیســی
را بــه اثبــات میرســاند و بــه پیوســت بــا ابــژه میرســد.
امــام پــس از مناظــره بــا دانشــمند یهــود ،از بــزرگ زردشــتیان دربــارۀ علــت پیامبــری زردشــت
میپرســد .او هــم مثــل رأسالجالــوت ،خــارق عــادات را گــواه مدعــای خــود میدانــد .امــام
در گفتمــان خــود ،همچــون دانشــمند یهــودی بــا هیربــد اکبــر رفتــار میکنــد .او در برابــر
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اســتداللهای امــام ســکوت میکنــد و از پاســخ بازمیمانــد« :أ ْخب ْ
ــذی
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ـال إ َّنـ ُـه َأ َتــى ب َمــا َلـ ْـم َی ْأت َنــا َأ َحـ ٌـد َق ْب َلـ ُـه َو َلـ ْـم َن ْشـ َـه ْد ُه َو َلكــنَّ
ِ
ِ
تزعــم أنــه ن ِبــی مــا حجتــك علــى نبو ِتـ ِـه قـ ِ
ِ
ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َّ ُ َ َ َّ َ َ َ َ ْ ُ َّ ُ َ ْ ُ ُ َ َّ َ ْ َ ُ َ َ َ َ َ ْ َ َّ
َ
الخبــار ِمــن أســا ِفنا وردت علینــا ِبأنــه أحــل لنــا مــا لــم ی ِحلــه غیــره فاتبعنــاه قــال أ فلیــس ِإنمــا
َ
ُْ
َ
َ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ ُ َ َّ َ ْ ُ ُ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ
ََ
ـك َ
ال َمــم َّ
ـائ ُ
الســا ِل َف ِة أ َت ْت ُهـ ُـم ْال ْخ َبـ ُ
ر
ـ
س
أتتكــم الخبــار فاتبعتمــوه قــال بلــى قــال فكذ ِلـ
ـار ِب َمــا أتى ِب ِه
ِ
ِ
َ
ْ
ُ
َ ْ ْ ْ َ َ ُ ْ ْ ُ ْ ُ ْ َّ
َّ
ُ
َ
َ
ـون َو َأ َتــى بــه ُم َ
النب ُّیـ َ
وســى َو ع َ
یســى َو ُم َح َّمـ ٌـد ص فمــا عذ ُركـ ْـم ِفــی تــر ِك ِالقــر ِار لهــم ِإذ كنتــم ِإنمــا
ِ ِ
ِ
ِ
َ َْ َ ْ ُ
َ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ َ َّ ُ َ َ َ َ ْ َ ْ َ
ـئ ِبـ ِـه غ ْیـ ُـر ُه فانقطـ َـع ال ِه ْر ِبــذ
ـار المتو ِاتــر ِة ِبأنــه جــاء ِبمــا لــم ی ِجـ
ـل الخبـ ِ
أق َررتــم ِبزردهشــت ِمــن ِقبـ ِ
َ
َمكانــه» (ابــن بابویــه ،1378 ،ج.)150 :1
 .4-4مناظره با عمران صابی در باب توحید
امــام بخــش اصلــی گفتمــان تعاملــی خــود را بــا عمــران صابــی ،دانشــمند مادیگــرا آغــاز
میکنــد .البتــه امــام بــا توانایــی کــه در القاســازی و اقناعســازی دارد و بــا توجــه بــه ســه موفقیــت
پیشــین و دسترســی بــه ابــژه ،مخالفــان اســام را بــه تعامــل میطلبــد .عمــران صابــی اعــام
آمادگــی میکنــد تــا امــام او را بــه ارزشــی کــه خــود صابــی مــد نظــر دارد و آن اثبات حقانیت اســام
اســت ،برســاند .گویــی در ایــن مناظــره رویکــرد ارزشــی مشــترک اســت .امــام میخواهد عمــران را
بــه پیوســت بــا ابــژه برســاند و عمــران هــم همیــن را میخواهــد و بــه دنبــال مقابلــه منفــی یــا اثبات
نظــر خــود نیســت .گویــی تشــنۀ معــارف اســت و میگویــد« :من بــه كوفــه ،بصــره ،شــام و الجزیره
رفتـهام و بــا علمــاى علــم عقایــد روبـهرو شــدهام ،ولــى كســى را نیافتـهام كــه بــراى مــن ثابــت كنــد
خداونــد یگانــه اســت و قائــم بــه وحدانیــت خویــش اســت .آیــا اجــازه میدهــى همیــن مســئله را با
تــو در میــان بگذارم»(ابــن بابویــه ،1378 ،ج .)150 :1امــام  gفرمــود بــه شــرط رعایــت انصــاف،
َ ْ َ ْ َ ُ َ َ َ ْ َ َّ َ َ َ َّ َ
ـاك َو ْال َخ َطــل و َ
الجور»(همــان) .عمــران خــود بــه
بپــرس« :ســل یــا ِعمــران و علیــك ِبالنصفـ ِـة و ِإیـ
بحــران ارزشــی کــه دچــار اســت ،اعتــراف میکنــد و میخواهــد تــا امــام او را از ایــن بحــران نجــات
َ َ َ
ُ
َ ً َ َ َّ
َ َّ
َّ َ ُ ْ َ
«و اللـ ِـه َیــا َسـ ِّـی ِدی َمــا أ ِریـ ُـد ِإل أ ْن تث ِبــت ِلــی شـ ْـیئا أت َعلـ ُـق ِبــه فــا أ ُج ُوز ُه»(همــان).
دهــد:
پرس ـشها و پاس ـخها دربــارۀ اثبــات ذات و وحدانیــت خــدا و خلقــت موجــودات اســت .عمــران
از امــام میخواهــد کــه از نخســتین وجــود در جهــان هســتى و مخلوقاتــش بــا او ســخن بگویــد.
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اینکــه میفرمایــد« :ســل عمــا بــدا لــک  » ...اوال احاطــه امــام را نشــان میدهــد؛ ثانیــا فرصــت را
بــه حریــف میدهــد نــه بــه خــودش .بــر خــاف ایــن روش متــداول کــه شــخص ،شــروع کننــده
ســخن باشــد تــا در احتجــاج و مناظــره فرصتطلبــی کنــد و از ایــن راه بتوانــد طــرف مقابــل را
مغلــوب کنــد .حضــرت در اینجــا بــا روش درســت اخالقــی پیــش میرود(روحــی برنــدق:1396 ،
َ
ـألت َف َ
افهم»(ابــن بابویه،
 .)18امــام میفرمایــد اكنــون كــه ســؤال كــردى ،بادقــت گــوش كــن« :سـ
َ
َ
ْ
 ،1378ج .)151 :1امــام توضیــح میدهــد و از عمــران میپرســد کــه میفهمــد« :أ ف ِهمــت َیــا
ِع ْم َر ُان»(همــان ،ج .)152 :1وی هــم اعتــراف میکنــد .امــام وقتــی بــا عمــران مناظــره مینمــود،
آنقــدر ارتبــاط دوســویه بــود کــه عمــران پیوســته توضیحــات بیشــتری از امــام میخواســت و امام،
سرچشــمه فیــاض علــم ،او را بهرهمنــد میســاخت .تــا جایــی کــه امــام پرســید :مطالــب را خــوب
درک کردی؟(ابراهیمــی و محمــدی .)185 :1397 ،البتــه امــام در طــول مناظــره عمــران را بــا نــام
کوچــک خطــاب میکنــد تــا طــی فراینــد کنشــی از فضــای عاطفــی هــم بهــره گیــرد و اینچنیــن
تأثیــر عمیقتــری بــر کنشــگر مقابــل نهــد و بــه ابــژه دســت یابــد .گفتوگوهــا همچنــان ادامــه
دارد .حضــرت شــروع بــه اثبــات وجــود خــدا میکنــد و حــدود  14مرحلــه پیــش مـیرود .ضمــن
ایــن اســتداللها ،حضــرت بهتریــن مثــال را بــرای وحــدت شــخصی و رابطــه بــا جهــان میزنــد .از
اینجــا معلــوم میشــود کــه عمــران کامــا مســتعد بــود کــه حضــرت اینگونــه بــا ایشــان احتجــاج
کــرده اســت(روحی برنــدق .)26 :1396 ،در ایــن گفتمــان القایــی امــام ظرفیــت بــاالی عمــران را
میبینــد .بــه همیــن خاطــر ،بــه ذکــر دالیــل عقلــی میپــردازد.
عمــران چنــان از سرچشــمۀ فیــض امــام بهــره میگیــرد کــه حاضــر نیســت امــام بــرای نمــاز برود
ََ
و اعــام میکنــد کــه اکنــون قلبــش آمــادۀ پذیــرش اســت«َ :یــا َسـ ِّـی ِدی َل َت ْق َطـ ْـع َع َلـ َّ
ـی َم ْســأل ِتی
َْ
ََ
فقـ ْـد َر َّق قل ِبی»(ابــن بابویــه ،1378 ،ج .)153 :1امــام بــا تعطیــل کــردن مجلــس مناظــره هنــگام
اذان ،پایبنــدی و عنایــت بــه احــکام را نشــان میدهــد .در اینجــا نشــانههای اتصــال بــه ابــژه ،خــود

را نمایــان میکنــد .امــام بعــد از نمــاز از عمــران میخواهــد ســؤاالتش را ادامــه دهــد .ایشــان از
راهبــرد اســتداللی خــود در گفتمــان القایــی اســتفاده کــرده اســت .در کنــش خــود از گفتارهــای
منطقــی و مســتدل بــرای رســیدن بــه ابــژه و تســلیم کــردن کنشــگر مقابــل بهــره میبــرد .پاســخ
صابــی بــه ســؤال امــام مبنــی بــر درک مســائل ،نشــان میدهــد کــه وصــال بــا ابــژه رخ داده و کنش
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امــام بــه نتیجــه رســیده اســت« :أ ف ِه ْمــت َیــا ِع ْمـ َـر ُان قــال ن َعـ ْـم َیــا َسـ ِّـی ِدی قـ ْـد ف ِه ْمــت َو أشـ َـه ُد أ َّن
ْ
َّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َّ ْ َ َ ْ َ ُ َ َّ ُ َ َّ ً َ ْ ُ ُ ْ َ ْ ُ ُ
ـوث ب ْال ُهـ َـدى َ
ـن ال َحـ ِّـق
ـ
ی
د
و
ِ
اللــه تعالــى علـ ًـى مــا و ْصف َــت و َوح َــدت و أشــهد أن محمــدا عبــده المبعـ ِ
ِ
َ
ُ َّ َ َّ َ
ـاجدا ن ْحـ َـو ال ِق ْبلـ ِـة َو أ ْســل َم» (همــان ،ج .)157 :1عمــران در میــان تعجــب حاضــران بــه
ثــم خــر سـ ِ
وحدانیــت خــدا اعتــراف میکنــد و بــه رســالت پیامبــر شــهادت میدهــد و تســلیم میشــود.
عبــارت نشــان میدهــد کــه فراینــد کنشــی ابتــدا از ســوی عمــران صابــی ،ارزیابــی و تأییــد شــده
اســت؛ زیــرا بــه وحدانیــت خــدا اعتــراف میکنــد .البتــه در اینجــا شکســت مأمــون نیــز کامــا
آشــکار میشــود؛ زیــرا او مناظــره را بــرای شکســت امــام ترتیــب داده بــود کــه امــام بــر خــاف
رویکــرد مأمــون توانســت کنــش را ادامــه دهــد و بــه نتیجــۀ مطلــوب خــود برســاند .در واقع ،ایشــان
تهدیــد را بــه یــک فرصــت تبدیــل نمــود.
پــس از پایــان مناظــره و اتمــام جلســه ،امــام یكــى از خادمــان را صــدا زد و فرمــود« :بــه ســراغ
عمــران صابــى بــرو و او را نــزد مــن آور»(همــان .)158 :امــام هدایایــی بــه او عطــا کــرد و کنــار خــود
نشــاند .ایــن رفتــار امــام از نمونههــای شــیوۀ حقمــداری حضــرت اســت کــه از عمــران صابــی
پــس از ایمــان آوردن و مســلمان شــدن تفقــد و دلجویــی میکنــد .امــام از ایــن مســئله شــادمان
گشــته و از او ســپاسگزاری میکند(رجبــی و مطهــری .)88 :1394 ،در واقــع ،در اینجــا کــه
پایــان کنــش اســت ،مرحلــۀ ارزیابــی تحقــق مییابــد .امــام ،مأمــون و فضــل بــن ســهل کنــش را
ارزیابــی و هدایایــی بــه عمــران عطــا میکننــد« :هنگامــى كــه عمــران آمــد ،امــام  gبــه او خوش
آمــد گفــت و لبــاس فاخــر و مركبــى بــه او هدیــه داد و ده هــزار درهــم نیــز بــه عنــوان جایــزه بــه او
مرحمــت فرمــود .ســپس دســتور داد شــام را حاضــر كردنــد و  ...از آن بــه بعــد ،عمــران مدافــع
سرســخت اســام شــد ،بــه طــورى كــه علمــاى مذاهــب مختلــف نــزد او میآمدنــد  ...مأمــون نیــز
 10هــزار درهــم جایــزه بــراى او فرســتاد .فضــل بــن ســهل نیــز امــوال و مركبــى بــراى او ارســال
داشــت»(ابن بابویــه ،1378 ،ج.)158 :1
در فراینــد مناظــرات امــام بــا صاحبــان ادیــان ،ایــن جریــان مجابــی و اســتداللی باعــث میشــود
کــه یکــی بــر دیگــری پیــروز گــردد .در واقع «تنهــا جریــان مجابــی و زورآزمایی اســتداللی اســت که
ســبب برتــری و پیــروزی یکــی بــر دیگــری میگــردد .بنابرایــن چنیــن نظــام گفتمانــی را میتــوان
نظامــی شــناختی نامیــد؛ چــون تفکر ،اندیشــه و منطــق اســتداللی میتواند بــاوری را تغییــر داده
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و بــاور دیگــری را جایگزیــن آن کند»(شــعیری .)31 :1395 ،تفکــر توحیــد و اســام در این مناظره
جــای تفکــر غیردینــی و غیراســامی دانشــمندان را گرفــت و بــاور آنهــا را بــه بــاور و اعتقــاد دینــی
اســامی تغییر داد.
از ســوی دیگــر ،مناظــره بــه نوعــی فعالیــت متقاعدســازی اســت .گویــی امــام مخاطــب را بــه
فعالیــت شــناختی وا م ـیدارد .فعالیتــی کــه دارای دو بعــد اســت و در ایــن جریــان «بایــد بــه دو
ابــزار مهــم تأثیرگــذاری شــناختی مجابــی و تفســیری اشــاره نمــود .در مجابــی عامل اصلــی و مؤثر
همــان گفتهپــرداز اســت و در تفســیری هــم گفتهیاب»(شــعیری .)64 :1385 ،در ُبعــد تفســیری،
مخاطــب بــه عنــوان گفتهیــاب بــا راهبردهــای امــام درمییابــد کــه اســتداللش صحیــح نیســت
و مســیر او نادرســت اســت .در بعــد مجابــی هــم امــام بایــد مخاطــب را متقاعــد کنــد .بــا ایــن
فعالیتهــا و تولیــدات زبانــی کــه توســط امــام صــورت میگیــرد ،کالم گســترش مییابــد .امــام
هــم بــا ایــن گســتردگی کالمــی بــاور مخاطــب را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد .بــا ایــن فراینــد ،طرف
مناظــره بــه اســام میگرایــد و متقاعــد میشــود.

 .5نتیجه
مناظــره بــه عنــوان کنشــی تعاملــی و گفتوگومحــور بــه زبــان بهعنــوان رکــن اصلــی مناظــره و
قــدرت اقنــاع آن متکــی اســت .علــی بــن موسـیالرضا  gبــر حســب رســالت خویــش کــه بایــد
مــردم را بهســوی حــق و اســام هدایــت کنــد ،بــا تصمیم مناظــره از جانــب مأمون موافقــت میکند
و بــر آن میشــود کــه بــا اســتفاده از ایــن ابــزار رســانهای حقانیــت شــرع مقــدس اســام را بــه اثبات
برســاند .در واقــع ،اثبــات حقانیــت اســام ،ابــژۀ ارزشــی اســت کــه بــر اســاس برنامــۀ شــناختی
مجابــی از جانــب امــام ترســیم شــده و صــورت میگیــرد .امــام رضــا  gو بــزرگان ادیــان در ایــن
گفتمــان القایــی در برابــر هــم و در ظاهــر در یــک موقعیــت هســتند و رابطـهای افقــی بیــن آنهــا
شــکل گرفتــه اســت .در ایــن فراینــد متقاعدســازی گویــی امــام مخاطــب را بــه فعالیــت شــناختی
وام ـیدارد .فعالیتــی کــه دارای دو ُبعــد اســت؛ در بعــد تفســیری ،مخاطــب بــه عنــوان گفتهیــاب
بــا راهبردهــای امــام درمییابــد کــه اســتداللش صحیــح نیســت و مســیر او نادرســت اســت .در
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ُبعــد مجابــی هــم امــام بایــد مخاطــب را متقاعــد کنــد .بــا ایــن فعالیتهــا و تولیــدات زبانــی کــه
توســط امــام صــورت میگیــرد ،کالم گســترش مییابــد .امــام هــم بــا ایــن گســتردگی کالمــی
بــاور مخاطــب را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد .بــا ایــن فراینــد ،طــرف مناظــره بــه اســام میگــرود
و متقاعــد میشــود .در فراینــد مناظــره ،ایــن جریــان مجابــی و متقاعدســازی باعــث میشــود کــه
امــام بــر دیگــران پیــروز شــود و بــاور آنهــا را بــه بــاور و اعتقــاد دینی اســامی تغییــر دهــد .در واقع،
توحیــد در ایــن مناظرههــا جــای تفکــر غیردینــی و غیراســامی دانشــمندان را میگیــرد.
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