
93

فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی 

مقاله پژوهشی

سال دهم، شماره 37، بهـار 1401

دریافت: 1400/1/7  پذیرش: 1400/2/7
ناهید نصیحت1، رضوان باغبانی2  

چکیده 

در دوران امــام رضــا g، بــه دلیــل تحــوالت فرهنگــی سیاســی جامعــه، گفتمان هــای گوناگونــی 
ســربرآوردند کــه هــر کــدام از آن هــا بــه دفــاع از ایدئولــوژی خــود پرداختنــد. در ایــن میــان، مناظراتــی بیــن 
امــام رضــا g و بــزرگان ادیــان شــکل گرفــت. امــام در میــدان نبــرد اندیشــۀ حــق و باطــل، تــالش می کنــد 
بــا اســتدالل های عقلــی و نقلــی بــه اثبــات حقانیــت اســالم بپــردازد. نوشــتار پیــش رو، بــه روش توصیفــی 
تحلیلــی و بــا هــدف تبییــن راهبردهــای امــام در ارتقــای فکــری جامعــه بــه واکاوی مناظــرۀ ایشــان و رونــد 
شــکل گیری معنــا در آن می پــردازد و در ایــن مســیر، از رویکــرد نشــانه معناشناســی اســتفاده می کنــد؛ 
ــه عمــق معانــی نهفتــه در چارچــوب  ــه دنبــال نفــوذ ب ــا و جهت منــد، ب رویکــردی کــه در یــک فراینــد پوی
ــزاری  ــوان اب ــی به عن ــانه  معناشناس ــن، نش ــد. همچنی ــن می کن ــای آن را تبیی ــت و کارکرده ــان اس گفتم
علمــی، امــکان تحلیــل روشــمند متــون را فراهــم مــی آورد. ایــن مقالــه بــه دنبــال پاســخ بــه ایــن پرســش 
اســت کــه چگونــه معنــا می توانــد از ورای القــا بــه تولیــد برســد و نظــام گفتمانــی خاصــی به وجــود آورد. 
یافته هــا نشــان می دهــد کــه راهبردهــای القایــی اســتدالل و اقناع ســازی، از جملــه راهبردهــای تعاملــی 
اســت کــه در مناظره هــا اســتفاده می شــود. امــام طــی ایــن فرایندهــای مجابــی، بــر اســاس قدرتــی کــه از 
درون ایشــان می جوشــد، بــه تولیــد کالم می پــردازد. در نتیجــۀ ایــن تولیــد، گســترۀ کالم افزایــش می یابــد 
و کنشــگر مقابــل بــه شــناخت می رســد. پــس از رســیدن بــه ایــن شــناخت اســت کــه کنشــگران )جاثلیــق، 

رأس الجالــوت، هیربــد اکبــر و عمــران صابــی( تســلیم می شــوند و حقانیــت اســالم بــه اثبــات می رســد.
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1. مقدمه

از جملــه نظریه هــای تحلیــل گفتمــان، نشــانه معناشناســی اســت کــه در آن زنجیــرۀ نشــانه ها 
بــرای شــکل گیری، تغییــر و توســعۀ معناســت. نظریه پــردازان نشــانه معناشناســی معتقدنــد کــه 
کشــف معنــا از طریــق بررســی رابطــۀ بیــن صــورت محتــوا)دال و مدلــول( و ســاختارهای جزئی تــر 
ــه از  ــتیم ک ــه رو هس ــی روب ــی گفتمان ــانه معناشناس ــا نش ــی ب ــرد؛ یعن ــورت می گی ــر ص و کلی ت
نشانه  شناســی ســاخت گرا عبــور و فراینــد معناســازی را از کارکــرد و تولیــد تــا دریافــت معنا بررســی 
ــود،  ــر متــن مشــخص می ش ــای مختلــف ه ــر اینکــه کارکرده ــالوه ب ــد. این چنیــن، ع می کن
الیه هــای معنایــی آن نیــز خــود را نشــان می دهد)نصیحــت و همــکاران، 1400: 86(. ایــن 
رویکــرد بــا در نظــر گرفتــن نشــانه ها در ارتباطــی خــاص و چندگونــه با یکدیگــر در نظامــی فرایندی 
کــه منجــر بــه تولیــد معنــا، پویایــی و تکثــر آن می شــود، مطالعــۀ نشــانه را از حصــر روابــط تقابلــی، 
جــدا و بررســی معنــا را از شــکل مکانیکــی و منجمــد خــود رهــا می ســازد؛ بدیــن ترتیــب نقــش 
مهمــی در ارائــۀ الگوهــای منســجم و نظام منــد در مطالعــۀ متــون ایفــا کــرده اســت)آیتی و اکبری، 
ــا فراینــدی پویــا و جهت منــد روبــه رو هســتیم کــه بــه ســازوکارهای  1395: 2(. در ایــن رویکــرد ب
ــی  ــن گفتمان ــوان مت ــه عن ــا g، ب ــام رض ــرات ام ــردازد. مناظ ــی می پ ــازه های معنای ــانه و س نش
تعاملــی، قابلیــت بررســی بــا ایــن رهیافــت نــو در نقــد ادبــی را دارد؛ زیرا مناظــرات جزئــی از ادبیات 
دینــی بــه شــمار مــی رود و ادبیــات دینــی هــم یکــی از حوزه هایــی اســت کــه بــا تولیــد معنــا ارتباط 
دارد. نشــانه معناشناســی ایــن امــکان را فراهــم می کنــد تــا بــا تحلیــل ســاختار مناظــرات کــه یــک 

گفتمــان مبتنــی بــر تعامــل اســت، فراینــد تولیــد و دریافــت معنــا کشــف شــود.

ــود  ــه خ ــان ب ــی عی ــا صورت ــا و ایدئولوژی ه ــی گفتمان ه ــورد کالم ــا g برخ ــام رض در دورۀ ام
ــوان از آن به عنــوان عصــر مناظــره و احتجــاج و رویارویــی عملیاتــی  ــه ای کــه می ت گرفــت. به گون
گفتمان هــا و خــرده گفتمان هــا در جهــان اســالم یــاد کــرد. در ایــن میــان رســالت امــام برجســته و 
مهــم بــود. ایشــان به عنــوان امــام عصــر، ایــن وظیفــه را بــرای خــود متصــور بــود تــا بــرای پاســداری 
ــی و بنیادهــای  ــر اثبــات ناراســتی گفتمان هــای رقیــب، مبان از کیــان جامعــۀ اســالمی افــزون ب
گفتمــان هویــت نــاب شــیعی و اســالمی را نیــز تبییــن کند)میراحمــدی و رضائی پنــاه، 1395: 
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ــی  ــی و نقل ــتنادات عقل ــه اس ــه ارائ ــی ب ــی مجاب ــد کنش ــا فراین ــداف، ب ــن اه ــرای ای ــام ب 76(. ام
می پــردازد. در واقــع، بــا رقیبــان خــود در بســتری مبتنــی بــر عقالنیــت بی طرفانــه تعامــل می کنــد 
ــه  ــالم را ب ــت اس ــده و حقانی ــاع از عقی ــن دف ــی، ارزنده تری ــه و منطق ــتدالل های دین ورزان ــا اس و ب
ــل  ــرف مقاب ــمندانه ط ــیوه ای هوش ــه ش ــود ب ــق می ش ــام موف ــن ام ــذارد. این چنی ــش می گ نمای

خــود را متقاعــد ســازد.

در ایــن مقالــه، بــا هــدف تحلیــل گفتمــان امــام رضــا g و تبییــن راهبردهــای ایشــان در ارتقای 
ــزرگان  ــا ب ــا در مناظــرات ایشــان ب ــد شــکل گیری معن ــن رون فکــری جامعــه، ســاخت های بنیادی
ادیــان و ویژگی هــای نشــانه معناشــناختی فراینــد گفتمانــی آن واکاوی و کارکردهای کنشــی حاکم 
بررســی می شــود. ایــن جســتار بــه روش توصیفــی تحلیلــی و بــا رویکــرد نشــانه معناشناســانه، در 
پــی دریافــت پاســخ بــرای ایــن ســؤال اســت کــه چگونــه معنــا می توانــد 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 می دهد و شــیوۀ القایی 

مجابــی هــم از شــیوه های مهــم تولیــد و رســیدن بــه معنــا در متــن اســت.

2. پیشینۀ پژوهش

پژوهش هــای متعــدد، مهــم و ارزشــمندی در بــاب مناظــرات امــام رضــا g و محورهــا و ابعــاد 
گوناگــون آن از جملــه سیاســی، فرهنگــی، تربیتــی، علمــی و تاریخــی بــه تحریــر درآمــده اســت. 
ــث  ــی بح ــور اصل ــوان مح ــا به عن ــن مناظره ه ــی ای ــد ادب ــه ُبع ــه ب ــنگی ک ــای گران س پژوهش ه

پرداختــه، عبــارت اســت از: 

خزعلــی و انصاری نیــا )1396( در مقالــه خــود بــا رویکــرد تحلیل گفتمــان بر پایه برجسته ســازی 
و حاشــیه رانی ایدئولوژیــک ون دایــک، بــه تحلیــل تطبیقــی مناظــرۀ امــام رضــاg و جاثلیــق در 
ــه ایــن نتیجــه می رســند کــه امــام از داللت هــای  اثبــات نبــوت پیامبــر می پردازنــد. نگارنــدگان ب
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 می بــرد. رحیمی 
زنگنــه و بیــگ زاده)1397( بــه بازنمایــی جلوه هــای پایــداری ماننــد نهضــت فکری علیــه ناآگاهی، 
شــجاعت در رویارویــی بــا منکــران، آزاداندیشــی، دادگــری، شــکیبایی، پنــاه دادن بــه مظلومــان و 
شــهادت طلبی مبتنــی بــر آگاهی بخشــی در مناظره هــای امــام رضــاg در ســروده های رضــوی 
ــتراتژی  ــن اس ــام، کارآمدتری ــه ام ــد ک ــان داده ان ــه و نش ــارودی پرداخت ــوی گرم ــارزاده و موس صف
فرهنگــی را در پاســداری از حریــم دیــن در برابــر ناآگاهی هــای مدعیــان برگزیــده اســت. در زمینــۀ 
نشــانه معناشناســی هــم نورســیده و پوربایــرام)1399( انــواع نظام های گفتمانی کنشــی، عاطفی 
و تنشــی و شــگردهای پــردازش مفهــوم، انتقــال پیــام و ارتبــاط بــا مخاطــب را در متــن دعــای بــاران 
ارزیابــی کرده انــد. آن هــا نشــان داده انــد کــه چگونــه امــام بــا اســتفاده از ایــن نظام هــا بــه تبییــن 
حقانیــت والیــت خــود و خانــدان مطهــر می پــردازد و گفتمــان والیــت را هژمونیــک می ســازد. البتــه 
ایــن پژوهش هــای ارزشــمند، رویکــرد نشــانه معناشناســی و گفتمــان مناظــرات را بــا هــم در محــور 
بررســی خــود قــرار نداده انــد. در ایــن مقالــه تــالش می شــود بــه منظــور تببیــن راهبردهــای امــام 
رضــا g در ارتقــای فکــری جامعــه، گفتمــان ایشــان در مناظــره بــا بــزرگان ادیــان بــر محور نشــانه 
معناشناســی مطالعــه شــود؛ محــوری کــه تاکنــون در عرصــۀ قلم فرســایی محققــان در مناظــرات 

امــام، قــرار نگرفتــه و بــه نشــانه معناشناســی ادبــی گفتمــان تعاملــی امــام پرداخته نشــده اســت.

3. مبانی نظری

3-1. کنش محوری و َشِوش محوری در نظام های گفتمانی

گفتمان هــا مــا را بــا دو نــوع حضــور مواجــه می ســازند: حضــور کنشــی و کاربردمحــور و دیگــری 
ــی را  ــان روای ــی، گفتم ــور کنش ــعیری، 1395: 89(. حض ــی و َشِوش محور)ش ــوری غیرکنش حض
ــا هســتۀ مرکــزی  می ســازد. نظریه پــردازان معتقدنــد کــه در گفتمان هــای روایــی و کنش محــور ب
مواجه ایــم کــه »کنــش« نامیــده می شــود؛ کنشــی کــه در خدمــت تغییــر وضعیــت کنشــگران و 
تغییــر معناســت و »هــدف اصلــی آن تغییــر وضعیــت اولیــه یــا نابســامان بــه وضعیــت ثانویــه یــا 



97
بررسی گفتمان القایی در فرایند مناظرۀ امام رضا g با علمای ادیان    )نصیحت و باغبانی(

فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی  سال دهم، شماره 37، بهـار 1401

ــر  ــگران ب ــار کنش ــی، رفت ــان کنش ــدم، 1393: 183(. در گفتم ــت«)داودی مق ــامان یافته اس س
محــور منطــق و برنامــه صــورت می گیــرد؛ زیــرا گفتمانــی »برنامه مــدار اســت کــه بــر رابطــۀ بیــن 
ــه پیــروی  دو کنشــگر و برنامــۀ از قبــل تعیین شــده داللــت می کنــد. یکــی از دو طــرف موظــف ب
و هماهنگــی خــود بــا برنامــه ای اســت کــه بــه او داده می شود«)شــعیری و وفایــی، 1388: 17(. 
گفتمــان، مــا را بــا کنش گــزاری مواجــه می ســازد کــه در موقعیتــی برتــر نســبت بــه کنشــگر قــرار 
دارد و می توانــد او را وادار بــه انجــام کنــش کند)شــعیری، 1395: 25(. در ایــن نــوع نظــام روایــی، 
کنشــگران می خواهنــد معنــای نامطلــوب و ناقــص حیــات را بــه معنــای مطلــوب و کامــل تغییــر 
دهنــد. عــالوه بــر کنشــگر و کنــش، گفتمــان کنشــی بــر تصاحــب ابــژۀ ارزشــی متمرکــز اســت. 
ــی  ــای ارزش ــه ابژه ه ــتیابی ب ــال دس ــه دنب ــی ب ــای روای ــن گفتمان ه ــگران در ای ــت کنش در حقیق
هســتند. ایــن حرکــت »در انتهــای جریــان باعــث تغییــر موقعیــت کنشــگر خواهــد شد«)شــیری 
ــرد و در آن  ــکل می گی ــِوش محور ش ــور َش ــا حض ــه ب ــی ک ــا گفتمان ــکاران، 1397: 87(؛ ام و هم
»َشــِوش هماننــد هســتۀ مرکــزی اســت کــه پیرامــون آن عوامــل َشِوشــی قــرار دارند«)خراســانی و 
همــکاران، 1394: 40(، دیگــر بــه دنبــال دســتیابی بــه ارزش نیســت کــه نظــام کنشــی را بســازد؛ 
ــه  ــی ک ــی آورد. گفتمان ــود م ــه وج ــناختی را ب ــا زیبایی ش ــی ی ــی، احساس ــان عاطف ــه گفتم بلک
»تأثــرات، هیجانــات، احساســات و ادراک هایــی در ســاختار معنایــی آن مطــرح اســت کــه تغییــر، 
تابــع آن هاست«)شــعیری، 1388: 144(. در واقــع، َشــِوش مــا را با مســئله پدیدارشناســی حضور 
مواجــه می ســازد. »شــکل حضــور ســوژه در تجربــۀ بدنــی و گونه هــای حســی مختلــف، در فراینــد 
تولیــد معنــا تأثیــر بســزایی دارد«)تقــوی فــردود، 1397: 275(. ایــن حضــور بــر مبنــای َشــِوش 
اســت. حضــوری اســت کــه َشِوشــگر بــا دنیــای بیــرون از خــود دارد؛ یعنــی »تن وارگــی )حضــور 
پدیــداری تــن( کــه هــر لحظــه خــود را در معــرض تجربــۀ زیســتن می یابــد و هــر بــار دنیایــی را در 
اصــل پدیــداری خــود تجربــه می کنــد. َشــِوش یعنــی احســاس خــود را بــا دنیــا در هــم آمیختــه 
یافتــن و بــرای ثبــت و اعــالم ایــن حضــور مهیــا بودن«)شــعیری، 1395: 163(؛ یعنــی َشِوشــگر 
حضــور خــود را در موقعیــت خویــش بشناســد و بــرای دریافــت دیگــری هــم آمــاده شــود. بنابرایــن، 
َشــِوش مــا را بــا وضعیــت چندالیــه ای مواجــه می ســازد 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 
ــا و  ــد معن ــه تولی ــیوۀ ارائ ــه ش ــد ک ــه نمان ــه ناگفت ــان: 91(. البت ــی نمودن«)هم ــور را گفتمان حض
محتــوا در گفتمان هــا 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 می توانــد موجــب تحقــق گونه هــای گفتمانــی اعــم از 
عاطفــی و شــناختی شــود؛ یعنــی گفتمــان می توانــد »القــا کننــدۀ گونــۀ شــناختی و احساســی 
باشــد و ترکیبــی کنشــی عاطفــی بــه خــود گیرد«)ســیدان، 1395: 202(. بنابرایــن، نمی تــوان 
گفــت یــک نظــام گفتمانــی به صــورت مطلــق عاطفــی اســت و در آن حضــور کنشــی وجــود نــدارد 

یــا نظامــی روایــی اســت کــه حضــور عاطفــی و حســی ادراکــی در آن دیــده نمی شــود.

3-2. نظام گفتمانی کنشی القایی

گفتمان هــا در مســیر شــکل گیری خــود از بســترهای نشــانه معنایــی متفــاوت و گوناگونــی عبــور 
می کننــد. گفتمــان می توانــد تقابلــی، تعاملــی، چالشــی، هــم آمیختــه، پیوســته، بــاز، فشــاره ای، 
ــت  ــی اس ــی تعامل ــی، گفتمان ــان روای ــعیری، 1395: 13(. گفتم ــل کند)ش ــتره ای و ... عم گس
 .)Dumezil, 1988 :22(»ــت دارد ــیار اهمی ــر بس ــش، ارزش و تغیی ــوع کن ــه موض ــه در آن »س ک
ــی  ــام گفتمان ــد. نظ ــکل می دهن ــور را ش ــای کنش مح ــی گفتمان ه ــه ارکان اصل ــه گانه ای ک س
کنشــی تجویــزی و کنشــی القایــی دو نــوِع ایــن گفتمان هــای روایــی  اســت. در تجویــزی، رفتــار 
کنشــگران نــه بــر اســاس احســاس و عاطفــه کــه بــر محــور منطــق و برنامــه صــورت می گیــرد؛ ایــن 
نظــام، نظامــی هوشــمند اســت؛ زیــرا کنشــگر بــر اســاس نقشــه و برنامــه ای از قبــل تعییــن شــده 
ــتیابی  ــال دس ــه دنب ــی ب ــای روای ــن گفتمان ه ــگران در ای ــت کنش ــردد. در حقیق ــل می گ وارد عم
بــه ابژه هــای ارزشــی هســتند. »تصاحــب ابــژه مــا را در وضعیــت گفتمانــی اتصــال و انفصــال قــرار 
می دهــد. کنشــگران یــا بــه دنبــال تصاحــب ابــژۀ ارزشــی هســتند و یــا صاحــب آن هســتند و بــر 
ــعیری، 1395: 20(.  ــت می دهند«)ش ــی آن را از دس ــروی بیرون ــی و نی ــدی کنش ــاس فراین اس
بنابرایــن پیوســت و گسســت از ابــژه و نیــز تغییــر و تحــول از وضعــی به وضــع دیگر از شــاخص های 

مهــم گفتمــان تجویــزی اســت.
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نــوع دیگــر نظــام روایــی کنش محــور، گفتمــان القایــی یــا مجابــی اســت. مجــاب نمــودن ابــزاری 
شــناختی اســت کــه بســیاری از گفتمان هــا از آن ســود می جوینــد. عملــی اســت کــه می توانــد 
ــن شیوه هاســت.  ــۀ ای ــرورش و ارائ ــه پ ــادر ب ــرد. هــر گفتمــان ق ــی بهــره بب از شــیوه های گوناگون
ــعیری، 1385:  ــازی است)ش ــیوه های مجاب س ــوا از ش ــک و اغ ــرس، تحری ــد، ت ــه، تهدی وسوس
64-65(. یکــی از دو طــرف بایــد طــرف دیگــر را بــه اجــرای کنــش متقاعــد کند)همــان، 1388: 
18(. در ایــن نظــام، رابطــه مــوازی اســت و هــر دو کنشــگر، یــک موقعیــت دارنــد و بین آن هــا رابطۀ 
ــی  ــط یک ــی، فق ــوازی و تعامل ــاط م ــن ارتب ــان، 1395: 30(. در ای ــرار می گردد)هم ــی برق تعامل
می توانــد بــا تأثیــر بــر دیگــری، توانــش او را بــه نحــوی تغییــر دهــد و او را بــه انجــام یــا تغییــر کنــش 
مــد نظــر متقاعــد کنــد. در واقــع، یــک نظــام تعاملــِی مبتنــی بــر باور اســت) نصیحــت و همــکاران، 

.)91 :1400

آنچــه در ایــن نــوع روایــت تعیین کننــده اســت، »قــدرت مجاب ســازی یا القاســت. در ایــن حالت، 
ــناختی  ــی ش ــوان آن را نظام ــد و می ت ــوه می کن ــم جل ــری مه ــذاری ام ــتدالل و تأثیرگ ــدرت اس ق
نامیــد؛ زیــرا تفکــر، اندیشــه و منطــق اســتداللی می توانــد بــاوری را تغییــر داده و بــاور دیگــری را 
جایگزیــن آن کند«)شــعیری، 1395: 30- 31(. تنهــا جریان مجابی و زورآزمایی اســتداللی اســت 
کــه ســبب برتــری و پیــروزی یکــی بــر دیگــری می گردد)همــان: 13(؛ بــه نوعــی بررســی قــدرت 
اســتدالل کنشــگران در برابــر یکدیگــر اســت و هــر یــک بــه روشــی چــون تحریــک، تشــویق، تهدید 
و ... می کوشــد تــا کنشــی را بــه انجــام برســاند و در انتهــا بــه تولیــد معنــا منجــر شــود)خدادادی و 
قاســم زاده، 1397: 30(. در گفتمان هــای کنش محــور القایــی، گاهــی زبــان منطــق بــه تنهایــی 
تأثیرگــذار نیســت؛ احســاس و عاطفــه هــم بــا شــگردهای خاصــی در کنــار منطــق و اســتدالل قرار 
می گیــرد تــا گفته پــرداز، 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 می یابــد 
و یــا بــر اســاس اســتفاده از حربــۀ تأثیــر بــر هیجــان و عواطف«)شــعیری، 1395: 12(. ســوگند 
خــوردن، تعــارف، اقنــاع، اعتمادســازی و ... القاهایــی  اســت که کنشــگر از آن ها اســتفاده می کند 
تــا بــا تأثیرگــذاری بــر عواطــف طــرف مقابــل، اطمینــان وی را جلــب کنــد و اهــداف گفتمانــی خود 

را تحقــق بخشــد. نمــودار نظــاِم روایــی القایــی بــه ایــن صــورت ترســیم می شــود)همان: 32(:



100

سال دهم، شماره 37، بهـار 1401فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی 

نمودار نظام گفتمانی القایی یا مجابی

g 3-3. مناظره و اهمیت آن در دوران امام رضا

حیــات امــام رضــا g دوران نشــاط علمــی، تضــارب آرا و دیدگاه هــا میــان ِفــَرق گوناگــون درون 
اســالم 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 آن هــا بــه افزایــش 
فضــای نقــد و گفت وگــو کمــک کــرد؛ چــه از حیــث گفت وگــوی درون تمدنــی و چــه ارتبــاط جهــان 
ــادی و  ــای اعتق ــاg، بحث ه ــام رض ــر ام ــدی، 1392: 10(. در عص ــایر ملل)مجی ــا س ــالم ب اس
کالمــی بــه اوج خــود رســید و مناظره هــای علمــی رونقــی مضاعــف یافــت. از ایــن رو، 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 اســالمی بــه معــارف وحیانــی بــا اســتفاده از عقــل به عنوان 
ابــزاری کارآمــد در مباحــث کالمــی، بــه پاســخگویی بــه شــبهه ها و انحراف هــای فکــری و عقیدتــی 
پرداخت)مصالیی پــور و ســلیمی، 1392: 92(. مأمــون کــه غرضــی جــز خدشــه دار 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، 1397: 118(؛ امــا امــام از 
ایــن گفتمــان، بــه عنــوان ابــزاری رســانه ای بــا رویکــرد اســتداللی بــرای تولید قــدرت نــرم در مقابله 

بــا حکومــت عباســی و اثبــات حقانیــت اســالم اســتفاده کــرد.

در واقــع در میــدان رقابــت سیاســی ظریــف و زیرکانــه میــان امــام و مأمون عباســی، بهره گیــری از 
جایــگاه مناظــرات و گفت وگوهــای علمــی میــان علمــای ادیــان بــا امــام جایــگاه ویــژه ای داشــت. 
ایــن مناظــرات بــه محملــی بــرای پیاده ســازی طــرح ضــد توطئــه ای حضــرت، شناســاندن جایگاه 
ــد)جمال زاده و  ــدل ش ــت ب ــام خالف ــب مق ــرای کس ــان ب ــایتگی ایش ــام و ش ــی ام ــی و معرفت علم
ــا هوشــیاری و اغتنــام فرصــت، طــرح مأمــون را خنثــی کــرد؛  همــکاران، 1398: 200( و امــام ب
زیــرا موضع گیــری امــام دربــارۀ توحیــد و امامــت در ســطح بــاالی جامعــه منتشــر شــد و بــه گــوش 



101
بررسی گفتمان القایی در فرایند مناظرۀ امام رضا g با علمای ادیان    )نصیحت و باغبانی(

فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی  سال دهم، شماره 37، بهـار 1401

همــگان رســید)یاری و همــکاران، 1397: 119(. حضــرت در ایــن چالش هــا بســیاری از شــبهات 
ــور حقیقــی دیــن را  ــان را آشــکار و ن مخالفــان دیــن اســالم را پاســخ داد و توطئه هــای پنهانــی آن
ــا اســتفاده از  ــه و بیــگ زاده، 1397: 201(. همچنیــن، ب ــدا کرد)رحیمــی زنگن ــر همــگان هوی ب
ایــن مجلــس کــه در آن زمــان بی نظیــر بــود و اخبــارش بــه سراســر کشــورهای اســالمی پخــش 
ــل  ــا نق ــه ب ــالم ک ــد اس ــی ض ــوط انحراف ــردن خط ــرای کورک ــش را ب ــزرگ خوی ــالت ب ــد، رس می ش
دانش هــای بیگانــگان بــه محیــط اســالم راه یافتــه بــود، انجــام داد)مــکارم شــیرازی، 1388: 66(. 
در حقیقــت، امــام به عنــوان ولیعهــد حکومــت زمــان کــه از مقــام امامــت برخــوردار بود، بــا گفتمان 
خــود ثابــت کــرد کــه بــه مخالفــان آزادی بیــان می دهــد و بــا ســعۀ صــدر و منطــق در برابــر آنــان 
ســخن می گویــد. ایشــان تهدیــد دســتگاه خالفــت را بــه فرصــت تبدیــل کــرد و بــا رویکــرد مناظره، 
ــا منطــق، اســتدالل های غنــی و  ــه چالــش کشــید و توانســت ب اســتبداد فکــری و فرهنگــی را ب
آگاهــی از همــۀ مکاتــب، مدعیــان را مجــاب و تســلیم کنــد. عــالوه بــر ایــن، از مخالفــان سرســخت 
اســالم، مدافعانــی ســاخت کــه در برابــر هجــوم افــکار ضــد اســالمی بــا قــدرت ایســتادند. البتــه 
در کنــار اهــداف سیاســی مأمــون »نمی تــوان منکــر ایــن واقعیــت شــد کــه تــالش مأمــون بــرای 
حضــور امــام رضــاg در مناظره هــای گوناگــون بــا نماینــدگان ســایر ِفــَرق و مســالک درون اســالم 
و مناظــره بــا نماینــدگان ســایر ادیــان فرصــت مناســبی فراهــم آورد تــا ُبعــد علمــی امامت امــام رضا

g ابعــاد جهانــی بــه خــود گیرد«)مجیــدی، 1392: 11(. 

4. پیکرۀ اصلی بحث

4-1. گفتمان القایی؛ راهبرد مشترک امام و مخالفان برای پیوست با ابژه

بســیاری از کنش هــا بــا اتــکا بــه زبــان و قــدرت متقاعدســازی آن در دنیا تحقق می یابد)شــعیری، 
1395: 10(. مناظــره هــم به عنــوان کنشــی تعاملــی و گفت وگــو محــور، بــه زبــان بــه عنــوان رکــن 
اصلــی مناظــره و قــدرت اقنــاع آن متکــی اســت. امــام رضــا g بــر حســب رســالت خویــش کــه 
بایــد مــردم را به ســوی حــق و اســالم هدایــت کنــد، بــا تصمیــم مناظــره از جانــب مأمــون موافقــت 
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می کنــد و بــر آن می شــود کــه طــی فراینــدی منطقــی و مســتدل چنــان گفت وگــو کنــد کــه بتوانــد 
حقانیــت شــرع مقــدس اســالم را بــه اثبــات برســاند. در واقــع، اثبــات حقانیت اســالم، ابژۀ ارزشــی 
اســت کــه بــر اســاس برنامــۀ شــناختی مجابــی از جانــب امــام ترســیم شــده و صــورت می گیــرد. 
ــی  ــن گفتمــان القای ــه عنــوان طرفیــن مناظــره، کنشــگرانی اند کــه در ای ــان ب ــزرگان ادی امــام و ب
در برابــر هــم قــرار دارنــد. دو کنشــگر، در ظاهــر در یــک موقعیــت هســتند و رابطــه ای افقــی بیــن 
آن هــا شــکل گرفتــه اســت. همان طــور کــه پیــش از ایــن گفتــه شــد، در ایــن نــوع گفتمــان، قــدرت 
ــان بحــث، مشــخص و از انســجام و  ــن مناظره هــا »نقطــه آغــاز و پای اســتدالل مهــم اســت. در ای
نظــم منطقــی اقناع کننــده ای برخــوردار اســت. طــوری کــه امــام طــرف مناظــره را کامــال از حیــث 
اســتدالل ها تخلیــه و قانــع می کنــد و جــای تردیــد بــرای وی باقــی نمی گذارد«)مجیــدی، 1392: 
29(. ایــن انســجام عــالوه بــر گفت وگوهــا و اســتدالل های نقلــی، در اســتدالل ها و اســتنادهای 
ــتدالل ها  ــه اس ــا ارائ ــش ب ــن کن ــام در ای ــب، ام ــر ترتی ــه ه ــد. ب ــان می ده ــود را نش ــم خ ــی ه عقل
موفــق می شــود طــرف مقابــل خــود را متقاعــد کنــد. در حقیقــت، کنــش مناظــره نتیجــه تعامــل 
ــه  ــی کــه از درون او می جوشــد، ب ــر اســاس قدرت ــی، امــام ب ــن فراینــد مجاب ــی اســت. در ای مجاب
تولیــد کالم می پــردازد. در نتیجــۀ ایــن تولیــد، گســترۀ کالم افزایــش می یابــد و کنشــگر مقابــل بــه 

ــد. ــناخت می رس ش

4-2. مناظره با »جاثلیق« در باب توحید و اثبات حقانیت اسالم

مناظــره بــا انفصــال از ابــژه آغــاز می شــود. بــر اســاس رابطــۀ تعاملــی و جریــان القایی، کنشــگران 
ــا اســتفاده از راهبــرد القایــی  ــا آن هســتند. امــام رضــا g ب ــژه و پیوســت ب ــه دنبــال کســب اب ب
ــت  ــا اهمی ــزه در اینج ــه انگی ــد. البت ــاز می کن ــره را آغ ــی مناظ ــد کنش ــق، فراین ــتدالل و منط اس
ــن شــرافت و  ــا ای ــاع می کنــد و کنــش خــود را همســو ب خاصــی دارد. امــام از شــرافت اســالم دف
در مقابــل تصویــر دانشــمندان مخالــف آغــاز می کنــد. در مجلســی کــه بزرگ تریــن دانشــمندان 
مســیح و یهــود حضــور دارنــد، ابتــدا جاثلیــق، پیشــوای مســیحی و دانشــمند بــزرگ نصــارا آغــاز 
ــه قــرآن  ــا شــخصی مناظــره کنــد کــه ب ــد ب ــد کــه نمی توان ــه مأمــون می گوی می کنــد و خطــاب ب
وِمــُن ِبِه«)ابــن 

ُ
َنــا ُمْنِکــُرُه َو َنِبــی اَل أ

َ
َحــاجُّ َرُجــاًل َیْحَتــجُّ َعَلــیَّ ِبِکَتــاٍب أ

ُ
اســتناد می جویــد: »َکْیــَف أ
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بابویــه، 1378، ج1: 141(. امــام در پاســخ بــه جاثلیــق، راهبــرد تعاملــی خــود را پرسشــی آغــاز 
می کنــد کــه آیــا بــا اســتناد بــه انجیــل، بــه حقانیــت اســالم اقــرار خواهــد کــرد: »َیــا َنْصَراِنــیُّ َفــِإِن 
ْقِدُر 

َ
 ُتِقــرُّ ِبِه«)همــان(. جاثلیــق هــم در پاســخ امــام می گویــد: »َهــْل أ

َ
اْحَتَجْجــُت َعَلْیــَك ِبِإْنِجیِلــَك أ

ْنِفی«)همــان(. امــام در اینجــا برای 
َ
ِقــرُّ ِبــِه َعَلــی َرْغــِم أ

ُ
ــِه أ ْنِجیــُل َنَعــْم َو اللَّ َعَلــی َرْفــِع َمــا َنَطــَق ِبــِه اْلِ

ــت از  ــارت اس ــه عب ــد ک ــرح می کن ــا مط ــود را در اینج ــژه، خ ــرد. اب ــرار می گی ــژه اق ــه اب ــیدن ب رس
»اقــرار بــه حقانیــت اســالم«. جاثلیــق می پذیــرد 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 
ــق  ــم و »منط ــناختی روبه رویی ــق ش ــام و منط ــک نظ ــا ی ــی ب ــل، گوی ــن تعام ــد. در ای را برمی چین
شــناختی کالم، مبتنــی بر محاســبۀ ذهنیات فرد دربــارۀ چیــزی است«)شــعیری، 1388: 145(. 
طرفیــن ذهنیــت یکدیگــر را بازخوانــی می کننــد و بــر همیــن اســاس اســت کــه جاثلیــق از امــام 
ــتنادات  ــاس اس ــر اس ــه ب ــد ک ــم از او می خواه ــام ه ــد و ام ــتناد نکن ــرآن اس ــه ق ــه ب ــد ک می خواه
انجیــل، بــه حقانیــت اســالم اعتــراف کنــد. امــام بــر اســاس برنامــۀ ذهنــی کــه دارد، می خواهــد 
ابــژه را بــه دســت آورد. ایشــان در فراینــد کنشــی مناظــره، توانــش بالقــوۀ خــود را بــا رهبردهــای 
القایــی اســتداللی بــه فعلیــت می رســاند. طرفیــن مناظــره از توانــش علمــی برخوردارنــد و امــام 
هــم بــر اســاس آگاهــی و تســلطی کــه بــر انجیــل دارد، از امــکان مســاوی اســتفاده می کنــد تــا 

کنشــگر مقابــل را متقاعــد ســازد.

پرســش ها و پاســخ ها دربــارۀ اقــرار بــه نبــوت عیســی و وجــود نــام پیامبــر گرامــی اســالم و اهــل 
بیــت و امــت ایشــان و اقــرار بــه پیامبــری ایشــان در ســفر ســوم انجیــل همچنــان ادامــه می یابــد تــا 
آنجــا کــه امــام تأکیــد می کنــد همــۀ اســتدالل های مبتنــی بــر رســالت پیامبــر اســالم، بــر اســاس 
ــد کــه در صــورت  ســخنان عیســی اســت و جاثلیــق هــم تأییــد می کنــد. ســپس امــام می فرمای
ْبــَت  انــکار ایــن امــر، گویــی عیســی را انــکار کــرده اســت: »َهــَذا َقــْوُل ِعیَســی اْبــِن َمْرَیــَم َفــِإْن َکذَّ
ْکــَر َوَجــَب َعَلْیــَك  ْنَکــْرَت َهــَذا الذِّ

َ
ْبــَت ُموَســی َو ِعیَســی َو َمَتــی أ ْنِجیــُل َفَقــْد َکذَّ ِبَمــا یْنِطــُق ِبــِه اْلِ

ــَك َو ِبِکَتاِبَك«)ابــن بابویــه، 1378، ج1: 142(. جاثلیق  ــَك َو َنِبیِّ ــَك َتُکــوُن َقــْد َکَفــْرت ِبَربِّ نَّ
َ
اْلَقْتــُل أِل

هــم از موضــع خــود عقب نشــینی و بــه صحــت ســخن امــام اعتــراف کــرد: »أ ُاْنِکــُر َمــا َقــْد َبــاَن ِلــی 
ــی َلُمِقــرٌّ ِبــِه« )همــان( و امــام هــم حاضــران را بــر اقــرار وی شــاهد گرفــت: »َقــاَل  ْنِجیــِل َو ِإنِّ ِفــی اْلِ
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َضــا اْشــَهُدوا َعَلــی ِإْقَراِرِه«)همــان(. الرِّ

امــام در مرحلــۀ دوم مناظــره فرمــود هــر چــه می خواهــی بپــرس: »یــا جاثلیــق، َســل َعّمــا بَـدا 
ــون و  ــارۀ حواری ــا پرســش درب ــۀ دوم مناظــره را ب ــک و اســَمع الَجواَب«)همــان(. جاثلیــق مرحل َل
ُتُهــْم َو َعــْن  ْخِبْرِنــی َعــْن َحــَواِریِّ ِعیَســی اْبــِن َمْرَیــَم َکــْم َکاَن ِعدَّ

َ
علمــای انجیــل آغــاز می کنــد: »أ

ْنِجیــِل َکــْم َکاُنــوا« )همــان(. امــام بخشــی از پاســخ را بــا القــای قســم همــراه می کنــد تــا  ُعَلَمــاِء اْلِ
بــا اســتفاده از ایــن تأثیرگــذاری فراینــد متقاعدســازی خــود را تضمیــن کنــد؛ زیــرا قســم خــوردن 
»راهــی بــرای بیمــه کــردن گفته پــرداز اســت. طــوری کــه راه حرکــت بــه جلــو را بــرای او گشــوده و 
حرکــت او را در مســیر تحقــق کنــش تضمیــن می کنــد. بــا اســتفاده از ایــن شــگرد، گفته پــرداز در 
مخاطــب خــود ایجــاد اطمینــان و اعتمــاد او را بــه برنامــه خــود جلــب می کند)شــعیری، 1395: 
ــا  ــِه ِإنَّ ــر زیــر ســؤال بــردن عبــادت مســیح چنیــن اســت: »َو اللَّ 33(. ادامــۀ پاســخ امــام مبنــی ب
ــَة ِصَیاِمــِه َو  ــٍد َو َمــا َنْنِقــُم َعَلــی ِعیَســاُکم َشــْیئًا ِإالَّ َضْعَفــُه َو ِقلَّ ــِذی آَمــَن ِبُمَحمَّ َلُنْؤِمــن ِبِعیَســی الَّ
ْمــَرَك َو َمــا 

َ
ْفــَت أ ــِه ِعْلَمــَك َو َضعَّ ْفَســْدَت َو اللَّ

َ
َصاَلِته«)ابــن بابویــه، 1378، ج1: 143( جاثلیــق: »أ

ــَف َذاَك؟«)همــان(. جاثلیــق:  ْســاَلِم«)همان(. امــام: »َو َکْی ْهــِل اْلِ
َ
ــُم أ ْعَل

َ
ــَك أ نَّ

َ
ــُت ِإالَّ أ ــُت َظَنْن ُکْن

ْفَطــَر ِعیَســی َیْومــًا َقــطُّ َو 
َ
ــاَلِة َو َمــا أ َیــاِم َقِلیــَل الصَّ نَّ ِعیَســی َکاَن َضِعیفــًا َقِلیــَل الصِّ

َ
»ِمــْن َقْوِلــَك أ

ْیِل«)همــان(. امــام راهبــرد القایــی را بــه اینجــا  ْهــِر َو َقاِئــَم اللَّ اَل َنــاَم ِبَلْیــٍل َقــطُّ َو َمــا َزاَل َصاِئــَم الدَّ
می کشــاند و در ظاهــر اشــکالی بــه عبــادت عیســی g وارد می کنــد تــا از جاثلیــق بــه وحدانیــت 
خــدا اعتــراف گیــرد. بــه همیــن خاطــر پرســش خــود را مطــرح می کنــد کــه بــا ســکوت جاثلیــق 
همــراه اســت و جاثلیــق نمی توانــد پاســخ بدهــد کــه عبــادت مســیح اگــر بــرای خــدا نیســت، پــس 
ــی؟ َفَخــِرَس اْلَجاَثِلیــُق َو اْنَقَطَع«)همــان(. ایــن دومیــن  بــرای کیســت: »َفِلَمــْن َکاَن َیُصــوُم َو ُیَصلِّ
شکســت جاثلیــق اســت کــه او را از ابــژه دور می کنــد. امــام هــم بــا ایــن ترفنــد هوشــمندانه طــی 

یــک فراینــد القایــی، بــه اتصــال بــه ابــژه می رســد و دانشــمند مســیحی را تســلیم می کنــد.

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 
ــود دارد: »ُکلُّ  ــا وج ــۀ کتاب ه ــه در هم ــی ک ــی؛ حقایق ــکار کن ــق را ان ــن حقای ــی ای ــو نمی توان ت
ــْد  ــاَن َق ــوَر َو اْلُفْرَق ُب ْنِجیــَل َو الزَّ ــْوَراَة َو اْلِ نَّ التَّ

َ
ــِه أِل ــی َدْفِع ــِدُر َعَل ــَذا اَل َتْق ــْن َه ــَك ِم ــُه َل َشــی ٍء َذَکْرُت
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ــًا ِمــْن  َخــُذ َرّب ْبــَرَص َو اْلَمَجاِنیــَن ُیتَّ
َ
ْکَمــَه َو اأْل

َ
 اأْل

َ
ْبــَرأ

َ
ْحَیــا اْلَمْوَتــی َو أ

َ
َنَطَقــْت ِبــِه َفــِإْن َکاَن ُکلُّ َمــْن أ

ْرَبابًا«)همــان، ج1: 145(. ســومین شکســت جاثلیــق در اینجــا 
َ
ــْم أ ُه ــُؤاَلِء ُکلَّ ــْذ َه ِخ ــِه َفاتَّ ُدوِن اللَّ

رقــم می خــورد و امــام هــم موفــق بــه اثبــات توحیــد و حقانیــت اســالم می شــود. امــام طــی ســه 
ــه توحیــد از دانشــمند مســیحی می گیــرد:  مرحلــه مناظــره در فراینــد تعاملــی اقــرار نهایــی را ب
ُه«)همــان(. پرســش و پاســخ ها ادامــه می یابــد و بعــد از اســتدالل های  »اْلَقــْوُل َقْوُلــَك َو اَل ِإَلــَه ِإالَّ اللَّ
ــه  ــاند و ب ــان می رس ــه پای ــش را ب ــدارد و کن ــش ن ــه کن ــرای ادام ــی ب ــش علم ــق توان ــام، جاثلی ام
نَّ ِفــی ُعَلَماِء 

َ
ْلَك َغْیــِری َفــاَل َو َحــقِّ اْلَمِســیِح َمــا َظَنْنــُت أ

َ
توانمنــدی امــام اعتــراف می کنــد: »ِلَیْســأ

اْلُمْســِلِمیَن ِمْثَلَك«)همــان، ج1: 147(. بــه ایــن ترتیــب امــام بــه ابــژه دســت می یابــد کــه البتــه 
ایــن دســتیابی، نتیجــۀ گفتمــان امــام و القاپذیــری کنشــگر مقابــل اســت. ایــن تعریــف و اقــرار 
جاثلیــق نشــان می دهــد کــه امــام قــدرت اقنــاع مخالــف را داشــت و »مخالفــان امــام کامــال قانــع 
می شــدند و برخــی از آن هــا نیــز هدایــت یافتنــد؛ زیــرا زمینــه هدایــت در آنــان بود«)مصالیی پــور 
ــر ایــن، جاثلیــق در اینجــا بــه عنــوان گفته پــرداز بــرای اثبــات  و ســلیمی، 1392: 97(. عــالوه ب
صداقــت خــود، از راهبــرد ســوگند هــم اســتفاده می کنــد تــا اعتمــاد کنشــگر مقابــل را جلــب کند.

4-3. مناظره با »رأس الجالوت« در باب توحید و اثبات نبوت عیسی و پیامبر اسالم

القــای شــناختی راه هــای متفاوتــی دارد مثــل »تعــارف«. در فرهنــگ اســالمی »تعــارف« گونه ای 
ــرد  ــرت دارای کارک ــوم و معاش ــی، آداب و رس ــرد ارتباط ــر کارک ــالوه ب ــد ع ــه می توان ــت ک از القاس
مجابــی نیــز باشــد. بــا ایــن تعــارف، القاگــر نوعــی انگیــزه در القاشــونده ایجــاد می کند)شــعیری، 
1395: 33(. امــام در مناظــره بــا »رأس الجالوت«دانشــمند و بــزرگ یهــود، بــا ایــن تعــارف، تصویــر 
خوشــایند از دیگــری ارائــه می دهــد و او را تشــویق می کنــد تــا شایســتۀ جایــگاه خــود رفتــار کنــد. 
ــه  ــخص ب ــی ش ــد؛ یعن ــؤال باش ــروع کننده س ــه ش ــد ک ــار می کن ــل را مخت ــرف مقاب ــان »ط ایش
صــورت حــق بــه جانــب شــروع کننــده نباشــد«)روحی برنــدق، 1396: 23(. ایــن تعــارف و حــق 
انتخــاب، اقتــدار علمــی امــام و شــخصیت الهــی ایشــان را نشــان می دهــد و ایــن اقتــدار موجــب 
می شــود 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 ارزش هــا و فضیلت هــای 
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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)مصالیی پــور و ســلیمی، 1392: 95(. بــه همیــن خاطــر در مناظــره بــا 
رأس الجالــوت حــق انتخــاب می دهــد. رأس الجالــوت هــم آغــاز می کنــد و در تصــور خــود، توانــش 
ــا  ــتدالل ب ــه اس ــام را ک ــای ام ــی از راهبرده ــد یک ــع او می خواه ــد. در واق ــدود می کن ــام را مح ام
قــرآن اســت، از ایشــان بگیــرد. از ایــن رو، توانــش علمــی خــود و امــام را بــه تــورات، انجیــل، زبــور 
ُلَك َو َلْســُت 

َ
ْســأ

َ
ُلَك َفَقــاَل َبــْل أ

َ
ْســأ

َ
ْو أ

َ
ُلِنی أ

َ
داود، صحــف ابراهیــم و موســی محــدود می کنــد: »َتْســأ

ْو ِبَمــا ِفــی ُصُحــِف ِإْبَراِهیــَم َو 
َ
ْو ِمــْن َزُبــوِر َداُوَد أ

َ
ْنِجیــِل أ ْو ِمــَن اْلِ

َ
ــْوَراِة أ ــًة ِإالَّ ِمــَن التَّ ْقَبــُل ِمْنــَك ُحجَّ

َ
أ

ُموَســی«)ابن بابویــه، 1378، ج1: 147(. البتــه امــام هــم بــا اطمینــان از توانــش علمــی خــود، بــا 
ایــن پیشــنهاد موافقــت و از راهبــرد القایی اعتمادســازی بــرای انجام فرایند کنشــی خود اســتفاده 
ــَراَن َو  ــِن ِعْم ــی ْب ــاِن ُموَس ــی ِلَس ــْوَراُة َعَل ــِه التَّ ــُق ِب ــا َتْنِط ــًة ِإالَّ ِبَم ــی ُحجَّ ــُل ِمنِّ ــد: »اَل َتْقَب می کن
ُبــوُر َعَلــی ِلَســاِن َداُوَد«)همــان(. این پذیــرش امام در  ْنِجیــُل َعَلــی ِلَســاِن ِعیَســی اْبــِن َمْرَیــَم َو الزَّ اْلِ
بــاب اســتناد بــه کتاب هــای آســمانی نشــان می دهــد کــه »حضــرت بــر کتــب اهــل کتــاب از خــود 
آن هــا بیشــتر احاطــه دارد و ایــن یکــی از الزمه هــای مناظــره اســت«)روحی برنــدق، 1396: 22(. 
ایشــان حتــی بــرای اینکــه از مغالطــه طــرف مناظــره جلوگیــری کنــد، بــا کتاب هــا و معیارهــای 

مــورد پذیــرش آن هــا اســتدالل می فرماید)ابراهیمــی و محمــدی، 1397: 180(.

پرســش و پاســخ دربــارۀ اثبــات نبــوت رســول اســالم و نبوت عیســی آغــاز می شــود. رأس الجالوت 
در گفتمــان القایــی امــام، در کنــار اســتدالل های ایشــان، از تــورات اســتدالل می خواهــد: »أحــّب 
ْوَراِة«)ابــن بابویــه، 1378، ج1: 148(. امــام تعامــل خــود را ادامه می دهد  َحــُه ِإَلــیَّ ِمــَن التَّ ْن ُتَصحِّ

َ
أ

تــا نشــانۀ ابتدایــی شکســت دانشــمند یهــودی آشــکار می شــود. امــام وارد نقطــۀ کانونــی گفتمــان 
نَّ ُموَســی َثَبَتــْت 

َ
ــُة َعَلــی أ می شــود و علــت پیامبــری موســی بــن عمــران را می پرســد: »َمــا اْلُحجَّ

ُتُه«)همــان، ج1: 149(. رأس الجالــوت معجــزات و خــارق عــادات را علت پذیرش نبوت موســی  ُنُبوَّ
ــُه َجــاَء ِبَمــا اَل َیْقــِدُر اْلَخْلــُق َعَلــی ِمْثِلــِه ...«)همــان(. امــام هــم می پرســد کــه چــرا بــا  نَّ

َ
می دانــد: »أ

ْقــَراِر ِبِعیَســی اْبــِن  وجــود معجــزات عیســی، نبــوت ایشــان را نمی پذیرنــد: »َفَمــا َیْمَنُعــَك ِمــَن اْلِ
ْیــِر ُثــمَّ  یــِن َکَهْیَئــِة الطَّ ْبــَرَص َو َیْخُلــُق ِمــَن الطِّ

َ
ْکَمــَه َو اأْل

َ
َمْرَیــَم َو َقــْد َکاَن ُیْحِیــی اْلَمْوَتــی َو ُیْبــِرُئ اأْل

َیْنُفــُخ ِفیــه َفَیُکــوُن َطْیــرًا بــإذن اللــه ... «)همــان(. رأس الجالــوت، ندیــدن معجزات عیســی را علت 
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ایمــان نیــاوردن بــه ایشــان می دانــد. امــام هــم اعتــراف می گیــرد کــه آن هــا معجــزات موســی را 
ْیــَت َمــا َجاَء ِبــِه ُموَســی ِمــَن الَْیــاِت َشــاَهْدَتُه 

َ
هــم ندیده انــد و بــه تواتــر بــه آن هــا رســیده اســت: »أَرأ

ــُه َفَعــَل َذِلــَك َقــاَل َبَلــی َقــاَل َفَکَذِلــَك  نَّ
َ
ْصَحــاِب ُموَســی أ

َ
ْخَبــاُر ِمــْن ِثَقــاِت أ

َ
َمــا َجــاَءِت اأْل  َلْیــَس ِإنَّ

َ
أ

ُقوا  ْقُتْم ِبُموَســی َو َلــْم ُتَصدِّ ْخَبــاُر اْلُمَتَواِتــَرُة ِبَمــا َفَعــَل ِعیَســی اْبُن َمْرَیــَم َفَکْیــَف َصدَّ
َ
َتْتُکــُم اأْل

َ
ْیضــًا أ

َ
أ

ِبِعیَســی«)همان، ج1: 150(. در اینجــا دانشــمند یهــودی از پاســخ امــام بازمی مانــد و نمی توانــد 
ــْم ُیِحــْر جوابا«)همــان(. در واقــع، بــا فراینــد کنشــی کــه امــام ترتیــب  کنــش را ادامــه دهــد: »َفَل
داده بــود، دانشــمند یهــودی بــه انفصــال از ابــژه می رســد و امــام بــه هــدف گفتمانــی خــود دســت 

ــد. می یاب

در بخــش دوم مناظــره، امــام ســخن را بــرای اثبــات پیامبــر ادامــه می دهد و بــاز هــم رأس الجالوت 
ــُه  نَّ

َ
ــِه أ ــْن آَیاِت ــُه َو ِم ــُه اللَّ ــی َبَعَث ــُر ُکلِّ َنِب ْم

َ
ــِه َو أ ــاَء ِب ــا َج ــٍد َو َم ــُر ُمَحمَّ ْم

َ
ــَك أ ســکوت می کنــد: »َکَذِل

ــِذی  ــٍم ُثــمَّ َجــاَء ِباْلُقــْرآِن الَّ ــْم َیْخَتِلــْف ِإَلــی ُمَعلِّ ــْم ِکَتابــًا َو َل ــْم َیَتَعلَّ ِجیــرًا َل
َ
َکاَن َیِتیمــًا َفِقیــرًا َراِعیــًا أ

ــِة  ــْوِم اْلِقَیاَم ــی َی ــَی ِإَل ــْن َبِق ــْن َمَضــی َو َم ــاُر َم ْخَب
َ
ْخَباُرُهــْم َحْرفــًا َحْرفــًا َو أ

َ
ــاِء َو أ ْنِبَی

َ
ِفیــِه ِقَصــُص اأْل

ْســَراِرِهْم َو َمــا َیْعَمُلــوَن ِفــی ُبُیوِتِهــْم َو َجــاَء ِبآَیــاٍت َکِثیــَرٍة اَل ُتْحَصــی .. َفَلــْم ُیِحــْر 
َ
ُثــمَّ َکاَن ُیْخِبُرُهــْم ِبأ

َجَوابا«)همــان(؛ زیــرا امــام بــه شــیوه های مختلفــی اســتدالل می کنــد. نخســت، بــه دلیــل نقلــی 
اســتدالل می فرمایــد و ســپس بــه دلیــل عقلــی یعنــی مســئله اعجــاز، متوســل می شــود. بــزرگ 
یهــود نیــز ناچــار می شــود هــر دو را بپذیــرد و در برابــر آن تســلیم گردد)مــکارم شــیرازی، 1388: 
56(. آنچــه مهــم اســت، اینکــه در فراینــد متقاعدســازی بایــد در گفته یــاب نســبت بــه بــاور قبلــی 
تردیــد ایجــاد نمــود و بــاور جدیــدی را در او تحقــق بخشید)شــعیری، 1385: 24(. امــام هــم بــا 
اســتناد بــه کتــب آســمانی و ادلــۀ عقلــی، منطقــی و نقلــی و نیــز بــه کمــک مبانــی حریــف، عقایــد 
رأس الجالــوت را باطــل می کنــد و بــاور وی را بــه چالــش می کشــد و تــالش می کنــد تــا بــاور جدیــد 
را جایگزیــن نمایــد. در ایــن تعامــل، امــام بــا همین اســتدالل های عقلــی و منطقی، نبوت عیســی 

را بــه اثبــات می رســاند و بــه پیوســت بــا ابــژه می رســد.

امــام پــس از مناظــره بــا دانشــمند یهــود، از بــزرگ زردشــتیان دربــارۀ علــت پیامبــری زردشــت 
ــام  ــد. ام ــود می دان ــای خ ــواه مدع ــادات را گ ــارق ع ــوت، خ ــل رأس الجال ــم مث ــد. او ه می پرس
در گفتمــان خــود، همچــون دانشــمند یهــودی بــا هیربــد اکبــر رفتــار می کنــد. او در برابــر 



108

سال دهم، شماره 37، بهـار 1401فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی 

ــِذی  ــَت الَّ ــْن َزْرَدُهْش ــی َع ْخِبْرِن
َ
ــد: »أ ــخ بازمی مان ــد و از پاس ــکوت می کن ــام س ــتدالل های ام اس

َحــٌد َقْبَلــُه َو َلــْم َنْشــَهْدُه َو َلِکــنَّ 
َ
ِتَنــا أ

ْ
َتــی ِبَمــا َلــْم َیأ

َ
ــُه أ ِتــِه َقــاَل ِإنَّ ُتــَك َعَلــی ُنُبوَّ ــُه َنِبــیٌّ َمــا ُحجَّ نَّ

َ
َتْزُعــُم أ

َمــا   َفَلْیــَس ِإنَّ
َ
َبْعَنــاُه َقــاَل أ ــُه َغْیــُرُه َفاتَّ َحــلَّ َلَنــا َمــا َلــْم ُیِحلَّ

َ
ــُه أ نَّ

َ
ْســاَلِفَنا َوَرَدْت َعَلْیَنــا ِبأ

َ
ْخَبــاَر ِمــْن أ

َ
اأْل

َتی ِبِه 
َ
ْخَبــاُر ِبَمــا أ

َ
َتْتُهــُم اأْل

َ
ــاِلَفِة أ َمــِم السَّ

ُ
َبْعُتُمــوُه َقــاَل َبَلــی َقــاَل َفَکَذِلــَك َســاِئُر اأْل ْخَبــاُر َفاتَّ

َ
َتْتُکــُم اأْل

َ
أ

َمــا  ْقــَراِر َلُهــْم ِإْذ ُکْنُتــْم ِإنَّ ــٌد ص َفَمــا ُعْذُرُکــْم ِفــی َتــْرِك اْلِ َتــی ِبــِه ُموَســی َو ِعیَســی َو ُمَحمَّ
َ
ــوَن َو أ ِبیُّ النَّ

ــُه َجــاَء ِبَمــا َلــْم َیِجــْئ ِبــِه َغْیــُرُه َفاْنَقَطــَع اْلِهْرِبــُذ  نَّ
َ
ْخَبــاِر اْلُمَتَواِتــَرِة ِبأ

َ
ْقَرْرُتــْم ِبَزْرَدُهْشــَت ِمــْن ِقَبــِل اأْل

َ
أ

ــه، 1378، ج1: 150(. ــن بابوی ــه« )اب َمَکاَن

4-4. مناظره با عمران صابی در باب توحید

ــاز  ــرا آغ ــمند مادی گ ــی، دانش ــران صاب ــا عم ــود را ب ــی خ ــان تعامل ــی گفتم ــش اصل ــام بخ ام
می کنــد. البتــه امــام بــا توانایــی کــه در القاســازی و اقناع ســازی دارد و بــا توجــه بــه ســه موفقیــت 
ــالم  ــی اع ــران صاب ــد. عم ــل می طلب ــه تعام ــالم را ب ــان اس ــژه، مخالف ــه اب ــی ب ــین و دسترس پیش
آمادگــی می کنــد تــا امــام او را بــه ارزشــی کــه خــود صابــی مــد نظــر دارد و آن اثبات حقانیت اســالم 
اســت، برســاند. گویــی در ایــن مناظــره رویکــرد ارزشــی مشــترک اســت. امــام می خواهد عمــران را 
بــه پیوســت بــا ابــژه برســاند و عمــران هــم همیــن را می خواهــد و بــه دنبــال مقابلــه منفــی یــا اثبات 
نظــر خــود نیســت. گویــی تشــنۀ معــارف اســت و می گویــد: »من بــه کوفــه، بصــره، شــام و الجزیره 
رفتــه ام و بــا علمــای علــم عقایــد روبــه رو شــده ام، ولــی کســی را نیافتــه ام کــه بــرای مــن ثابــت کنــد 
خداونــد یگانــه اســت و قائــم بــه وحدانیــت خویــش اســت. آیــا اجــازه می دهــی همیــن مســئله را با 
تــو در میــان بگذارم«)ابــن بابویــه، 1378، ج1: 150(. امــام g فرمــود بــه شــرط رعایــت انصــاف، 
ــاَك َو اْلَخَطــل و الَجور«)همــان(. عمــران خــود بــه  َصَفــِة َو ِإیَّ بپــرس: »َســْل َیــا ِعْمــَراُن َو َعَلْیــَك ِبالنَّ
بحــران ارزشــی کــه دچــار اســت، اعتــراف می کنــد و می خواهــد تــا امــام او را از ایــن بحــران نجــات 

ُجوُزُه«)همــان(.
َ
ــُق ِبــه َفــاَل أ َتَعلَّ

َ
ْن ُتْثِبــَت ِلــی َشــْیئًا أ

َ
ِریــُد ِإالَّ أ

ُ
ِدی َمــا أ ــِه َیــا َســیِّ دهــد: »َو اللَّ

پرســش ها و پاســخ ها دربــارۀ اثبــات ذات و وحدانیــت خــدا و خلقــت موجــودات اســت. عمــران 
از امــام می خواهــد کــه از نخســتین وجــود در جهــان هســتی و مخلوقاتــش بــا او ســخن بگویــد. 
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اینکــه می فرمایــد: »ســل عمــا بــدا لــک ... « اوال احاطــه امــام را نشــان می دهــد؛ ثانیــا فرصــت را 
بــه حریــف می دهــد نــه بــه خــودش. بــر خــالف ایــن روش متــداول کــه شــخص، شــروع کننــده 
ــل را  ــد طــرف مقاب ــن راه بتوان ــا در احتجــاج و مناظــره فرصت طلبــی کنــد و از ای ســخن باشــد ت
مغلــوب کنــد. حضــرت در اینجــا بــا روش درســت اخالقــی پیــش می رود)روحــی برنــدق، 1396: 
18(. امــام می فرمایــد اکنــون کــه ســؤال کــردی، بادقــت گــوش کــن: »ســألَت َفافَهم«)ابــن بابویه، 
ــا  ــَت َی ــد: »أ َفِهْم ــه می فهم ــد ک ــام توضیــح می دهــد و از عمــران می پرس 1378، ج1: 151(. ام
ِعْمَراُن«)همــان، ج1: 152(. وی هــم اعتــراف می کنــد. امــام وقتــی بــا عمــران مناظــره می نمــود، 
آن قــدر ارتبــاط دوســویه بــود کــه عمــران پیوســته توضیحــات بیشــتری از امــام می خواســت و امام، 
سرچشــمه فیــاض علــم، او را بهره منــد می ســاخت. تــا جایــی کــه امــام پرســید: مطالــب را خــوب 
درک کردی؟)ابراهیمــی و محمــدی، 1397: 185(. البتــه امــام در طــول مناظــره عمــران را بــا نــام 
کوچــک خطــاب می کنــد تــا طــی فراینــد کنشــی از فضــای عاطفــی هــم بهــره گیــرد و این چنیــن 
ــد. گفت وگوهــا همچنــان ادامــه  ــژه دســت یاب ــه اب ــل نهــد و ب ــر کنشــگر مقاب ــری ب تأثیــر عمیق ت
دارد. حضــرت شــروع بــه اثبــات وجــود خــدا می کنــد و حــدود 14 مرحلــه پیــش مــی رود. ضمــن 
ایــن اســتدالل ها، حضــرت بهتریــن مثــال را بــرای وحــدت شــخصی و رابطــه بــا جهــان می زنــد. از 
اینجــا معلــوم می شــود کــه عمــران کامــال مســتعد بــود کــه حضــرت این گونــه بــا ایشــان احتجــاج 
کــرده اســت)روحی برنــدق، 1396: 26(. در ایــن گفتمــان القایــی امــام ظرفیــت بــاالی عمــران را 

می بینــد. بــه همیــن خاطــر، بــه ذکــر دالیــل عقلــی می پــردازد.

عمــران چنــان از سرچشــمۀ فیــض امــام بهــره می گیــرد کــه حاضــر نیســت امــام بــرای نمــاز برود 
َلِتی 

َ
ِدی اَل َتْقَطــْع َعَلــیَّ َمْســأ و اعــالم می کنــد کــه اکنــون قلبــش آمــادۀ پذیــرش اســت: »َیــا َســیِّ

َفَقــْد َرقَّ َقْلِبی«)ابــن بابویــه، 1378، ج1: 153(. امــام بــا تعطیــل کــردن مجلــس مناظــره هنــگام 
اذان، پایبنــدی و عنایــت بــه احــکام را نشــان می دهــد. در اینجــا نشــانه های اتصــال بــه ابــژه، خــود 
را نمایــان می کنــد. امــام بعــد از نمــاز از عمــران می خواهــد 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 می بــرد. پاســخ 
صابــی بــه ســؤال امــام مبنــی بــر درک مســائل، نشــان می دهــد کــه وصــال بــا ابــژه رخ داده و کنش 
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نَّ 
َ
ْشــَهُد أ

َ
ِدی َقــْد َفِهْمــُت َو أ امــام بــه نتیجــه رســیده اســت: »أ َفِهْمــَت َیــا ِعْمــَراُن َقــاَل َنَعــْم َیــا َســیِّ

ــدًا َعْبــُدُه اْلَمْبُعــوُث ِباْلُهــَدی َو ِدیــِن اْلَحــقِّ  نَّ ُمَحمَّ
َ
ْشــَهُد أ

َ
ــْدت َو أ ــَه َتَعاَلــی َعَلــی َمــا َوَصْفــَت َو َوحَّ اللَّ

ْســَلَم« )همــان، ج1: 157(. عمــران در میــان تعجــب حاضــران بــه 
َ
ُثــمَّ َخــرَّ َســاِجدًا َنْحــَو اْلِقْبَلــِة َو أ

ــود.  ــلیم می ش ــد و تس ــهادت می ده ــر ش ــالت پیامب ــه رس ــد و ب ــراف می کن ــدا اعت ــت خ وحدانی
عبــارت نشــان می دهــد کــه فراینــد کنشــی ابتــدا از ســوی عمــران صابــی، ارزیابــی و تأییــد شــده 
ــه وحدانیــت خــدا اعتــراف می کنــد. البتــه در اینجــا شکســت مأمــون نیــز کامــال  ــرا ب اســت؛ زی
ــر خــالف  ــام ب ــود کــه ام ــام ترتیــب داده ب ــرای شکســت ام ــرا او مناظــره را ب آشــکار می شــود؛ زی
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 یکــی از خادمــان را صــدا زد و فرمــود: »بــه ســراغ 
عمــران صابــی بــرو و او را نــزد مــن آور«)همــان: 158(. امــام هدایایــی بــه او عطــا کــرد و کنــار خــود 
ــی  ــار امــام از نمونه هــای شــیوۀ حق مــداری حضــرت اســت کــه از عمــران صاب ــن رفت نشــاند. ای
پــس از ایمــان آوردن و مســلمان شــدن تفقــد و دلجویــی می کنــد. امــام از ایــن مســئله شــادمان 
ــه  ــا ک ــع، در اینج ــری، 1394: 88(. در واق ــی و مطه ــپاس گزاری می کند)رجب ــته و از او س گش
پایــان کنــش اســت، مرحلــۀ ارزیابــی تحقــق می یابــد. امــام، مأمــون و فضــل بــن ســهل کنــش را 
ارزیابــی و هدایایــی بــه عمــران عطــا می کننــد: »هنگامــی کــه عمــران آمــد، امــام g بــه او خوش 
آمــد گفــت و لبــاس فاخــر و مرکبــی بــه او هدیــه داد و ده هــزار درهــم نیــز بــه عنــوان جایــزه بــه او 
ــه بعــد، عمــران مدافــع  ــد و ... از آن ب مرحمــت فرمــود. ســپس دســتور داد شــام را حاضــر کردن
سرســخت اســالم شــد، بــه طــوری کــه علمــای مذاهــب مختلــف نــزد او می آمدنــد ...  مأمــون نیــز 
10 هــزار درهــم جایــزه بــرای او فرســتاد. فضــل بــن ســهل نیــز امــوال و مرکبــی بــرای او ارســال 

ــه، 1378، ج1: 158(. ــت«)ابن بابوی داش

در فراینــد مناظــرات امــام بــا صاحبــان ادیــان، ایــن جریــان مجابــی و اســتداللی باعــث می شــود 
کــه یکــی بــر دیگــری پیــروز گــردد. در واقع »تنهــا جریــان مجابــی و زورآزمایی اســتداللی اســت که 
ســبب برتــری و پیــروزی یکــی بــر دیگــری می گــردد. بنابرایــن چنیــن نظــام گفتمانــی را می تــوان 
نظامــی شــناختی نامیــد؛ چــون تفکر، اندیشــه و منطــق اســتداللی می تواند بــاوری را تغییــر داده 
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و بــاور دیگــری را جایگزیــن آن کند«)شــعیری، 1395: 31(. تفکــر توحیــد و اســالم در این مناظره 
جــای تفکــر غیردینــی و غیراســالمی دانشــمندان را گرفــت و بــاور آن هــا را بــه بــاور و اعتقــاد دینــی 

اســالمی تغییر داد.

ــه  ــه نوعــی فعالیــت متقاعدســازی اســت. گویــی امــام مخاطــب را ب از ســوی دیگــر، مناظــره ب
ــه دو  فعالیــت شــناختی وا مــی دارد. فعالیتــی کــه دارای دو بعــد اســت و در ایــن جریــان »بایــد ب
ابــزار مهــم تأثیرگــذاری شــناختی مجابــی و تفســیری اشــاره نمــود. در مجابــی عامل اصلــی و مؤثر 
همــان گفته پــرداز اســت و در تفســیری هــم گفته یاب«)شــعیری، 1385: 64(. در ُبعــد تفســیری، 
مخاطــب بــه عنــوان گفته یــاب بــا راهبردهــای امــام درمی یابــد کــه اســتداللش صحیــح نیســت 
ــن  ــا ای ــد. ب ــد کن ــب را متقاع ــد مخاط ــام بای ــم ام ــی ه ــد مجاب ــت. در بع ــت اس ــیر او نادرس و مس
فعالیت هــا و تولیــدات زبانــی کــه توســط امــام صــورت می گیــرد، کالم گســترش می یابــد. امــام 
هــم بــا ایــن گســتردگی کالمــی بــاور مخاطــب را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد. بــا ایــن فراینــد، طرف 

ــد و متقاعــد می شــود. ــه اســالم می گرای مناظــره ب

5. نتیجه

مناظــره بــه عنــوان کنشــی تعاملــی و گفت وگومحــور بــه زبــان به عنــوان رکــن اصلــی مناظــره و 
قــدرت اقنــاع آن متکــی اســت. علــی بــن موســی الرضا g بــر حســب رســالت خویــش کــه بایــد 
مــردم را به ســوی حــق و اســالم هدایــت کنــد، بــا تصمیم مناظــره از جانــب مأمون موافقــت می کند 
و بــر آن می شــود کــه بــا اســتفاده از ایــن ابــزار رســانه ای حقانیــت شــرع مقــدس اســالم را بــه اثبات 
برســاند. در واقــع، اثبــات حقانیــت اســالم، ابــژۀ ارزشــی اســت کــه بــر اســاس برنامــۀ شــناختی 
مجابــی از جانــب امــام ترســیم شــده و صــورت می گیــرد. امــام رضــا g و بــزرگان ادیــان در ایــن 
گفتمــان القایــی در برابــر هــم و در ظاهــر در یــک موقعیــت هســتند و رابطــه ای افقــی بیــن آن هــا 
شــکل گرفتــه اســت. در ایــن فراینــد متقاعدســازی گویــی امــام مخاطــب را بــه فعالیــت شــناختی 
وامــی دارد. فعالیتــی کــه دارای دو ُبعــد اســت؛ در بعــد تفســیری، مخاطــب بــه عنــوان گفته یــاب 
ــد کــه اســتداللش صحیــح نیســت و مســیر او نادرســت اســت. در  ــا راهبردهــای امــام درمی یاب ب



112

سال دهم، شماره 37، بهـار 1401فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی 

ُبعــد مجابــی هــم امــام بایــد مخاطــب را متقاعــد کنــد. بــا ایــن فعالیت هــا و تولیــدات زبانــی کــه 
ــا ایــن گســتردگی کالمــی  ــد. امــام هــم ب توســط امــام صــورت می گیــرد، کالم گســترش می یاب
بــاور مخاطــب را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد. بــا ایــن فراینــد، طــرف مناظــره بــه اســالم می گــرود 
و متقاعــد می شــود. در فراینــد مناظــره، ایــن جریــان مجابــی و متقاعدســازی باعــث می شــود کــه 
امــام بــر دیگــران پیــروز شــود و بــاور آن هــا را بــه بــاور و اعتقــاد دینی اســالمی تغییــر دهــد. در واقع، 

توحیــد در ایــن مناظره هــا جــای تفکــر غیردینــی و غیراســالمی دانشــمندان را می گیــرد. 
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