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چکیده

چگونگی نمود روش های گفتمان قرآنی  در احتجاجات امام رضا)ع(  
و تفاوت آن با صناعات خمس در منطق

الهه هادیان رسنانی1

       hadian.e@qhu.ac.ir            )1 . استادیار گروه علوم قرآنی دانشگاه قرآن و حدیث )تهران

 امام رضا)ع(، احتجاجات، مناظرات، روش های استدالل قرآن، صناعات خمس.

واژه های کلیدی

قرآن کريم به تبيين روش های گفتمان پرداخته و سه روش برهان ِحکمی، موعظه حسنه 
و جدل احسن را به عنوان شيوه های دعوت رسول خدا)ص( معرفی کرده است. از سويی 
در علم منطق، پنج فن استدالل يا گفتمان متناس��ب با اهداف گفت وگو مطرح است که 

عبارت اند از: برهان، جدل، خطابه، شعر و مغالطه.
روش های گفتمان قرآنی در اص��ول و غايت، تفاوت های بنيادين ب��ا روش های گفتمان 
منطقی و صناعات خمس دارد که در اين مقاله کوش��ش ش��ده اس��ت تا ب��ا واکاوی اين 
تفاوت ها به اين پرسش اساسی پاسخ داده شود که آيا می توان شيوه های گفتمان قرآنی را 

با فنون استدالل منطقی منطبق دانست؟ 
با بررسی دقيق ويژگی های هر يک از اين دو روش و دقت در احتجاجات معصومين)ع( 
مانند احتجاجات امام رضا)ع( که بر اساس شيوه های گفتمان قرآن صورت گرفته است، 
روشن می ش��ود که مهم ترين تفاوت اين دو شيوه در اهداف اس��ت؛ يعنی هدف از شيوه 
گفتمان قرآنی، هدايت مخاطب است؛ برخالف شيوه صناعات خمس منطقی که هدف 

از آن، تنها اسکات مخاطب است.
دّق��ت در احتجاجات امام رض��ا)ع( و ابتنای آن ها ب��ر مبانی مس��تحکم و خردپذير با 
بهره گيری از روش های گفتمان قرآنی نش��ان می دهد که بيانات ام��ام رضا)ع( همانند 
پدران بزرگوار ايشان، در دو جنبه روش و محتوا، نه تنها در آن دوره تاريخی که در همه 

روزگاران می تواند در پاسخ گويی به سؤاالت و شبهات استفاده شود.  

تاریخ دریافت:1394/5/10
تاریخ پذیرش:1394/8/14
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مقدمه
در دوران زندگاني امام رضا)ع(، مباحث کالمي از سوي جریانات و فرقه های گوناگون به ویژه 
معتزله و اهل حدیث، به شدت در جامعه رو به گسترش نهاده بود و اختالف نظرهاي کالمي 
زیادي ميان پيروان هر یک از این گروه ها در موضوعات و مسائل مختلف اعتقادي ازجمله 
توحيد،  نبّوت و امامت به  وجود آمده بود. از سویي، خلفاي عّباسي نيز به این کشمکش ها و 
اختالف های فکري دامن می زدند که این کار در زمان مأمون و از طرف او به صورت جّدي تر 
و عميق تری مطرح می شد. ازاین رو بخش عمده روایاتي که از امام رضا)ع( نقل شده، به صورت 
پرسش و پاسخ یا احتجاجات و مناظرات است، به ویژه آن که در زمان والیت عهدي آن حضرت 
نيز، جلسات مختلف مناظره ميان امام)ع( و دانشمندان ادیان و مذاهب گوناگون، توسط مأمون 
به دالیل متعددي برگزار می شد. در ميان این مباحث، آنچه از همه بيشتر مطرح می شد 

مباحث مربوط به توحيد، نبّوت و امامت بود. 
با شيوۀ عقلی  با شيوۀ نقلی و در برخي موارد  امام رضا)ع( بيشتر  تا زمان  گفتني است 
گفت وگوها،  و  بحث ها  و  مناظرات  فراواني  به  توجه  با  آن حضرت،  زمان  در  اما  مواجه ایم؛ 
بحث ها با تفصيل بيشتر و شکل عقلی تری از جانب ایشان ارائه می شد و امام)ع(، معارف عقلي 
و نقلي زیادي را در باب اعتقادات مطرح فرمودند که در کتاب های گوناگون روایي آمده است 

و در ضمن آن احادیث، بحث های عقلي فراواني با استناد به آیات قرآن به چشم می خورد.
دليل استناد و استشهاد فراوان به قرآن نيز در سخنان امام رضا)ع( به این دليل بوده است 
که این کار هم سخن امام)ع( را مستدل و محکم می کند و راه خدشه بر آن را می بندد؛ به ویژه 
برای آنان که دربارۀ امام رضا)ع( معرفت و شناخت الزم نداشتند و هم روش های بهره گيری از 
قرآن کریم را به دیگران می آموزاند که چگونه با بهره گيری از آیات قرآن کریم به پرسش های 
خود و دیگران پاسخ  گویند. از سویی، یکی از مهم ترین نقش های ائّمه معصومين)ع( در جامعه 
نقش الگوی بودن و جایگاه معلمی ایشان است. امام رضا)ع( در جایگاه معلّم جامعه بشریّت 
در بسياری از روایات خویش، به تعليم روش گفت وگو و چگونگی بهره گيری از قرآن کریم 
پرداخته اند و در بيشتر ابواب حدیثی آن حضرت می توان چگونگی گفت وگو و احتجاج و نيز 

کاربرد صحيح ادله عقلی و نقلی را مشاهده کرد.
در این زمينه متکلّمان شيعه نيز در طول تاریخ، همواره کوشيده اند تا در مباحث خود، 
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ادله نقلي و عقلي بسياري را با بهره گيری از نصوص قرآن کریم و احادیث ائّمه معصومين)ع( 
ارائه دهند.

اما شيوه های گفتمان و استدالل معصومين)ع( برگرفته از قرآن کریم، از غایت و هدفی 
برخوردار است که آن را با شيوه های گفتمان و فنون استدالل بشری متفاوت می کند. در 
فنون استدالل منطقی بر پنج فن استدالل، جدل، خطابه، شعر و مغالطه تأکيد می شود که 
برخی از متفّکران مسلمان، این فنون به جز شعر و مغالطه را منطبق با فنون گفتمان قرآنی 

می دانند. ما در این نوشتار بر آن هستيم تا درستی یا نادرستی این مّدعا را واکاوی کنيم.
موضوع  سه  از  یک  هر  درباره  که  گفت  باید  پژوهش  این  خاص  و  عام  پيشينه  درباره 
امام  شيوه های گفتمان قرآن و فنون استدالل و صناعات خمس منطق، و نيز احتجاجات 
آن ها  کردن  فهرست  به  نيازی  که  است  آمده  پدید  بسياری  آثار  مستقل،  به صورت  رضا)ع( 
و  احتجاجات  در  قرآنی  گفتمان  نمود روش های  یعنی  بحث  این  نگاه خاص  از  اما  نيست؛ 
مناظرات امام رضا)ع( و تفاوت آن با فنون استدالل منطقی، بر پایه مقدماتی که در آن بيان 
شده و نيز چارچوبی که این بحث بر اساس آن طراحی گردیده است، پژوهشی انجام نشده 

است.1 
روش های سه گانه گفتمان در قرآن کریم 

َّتِي ِهَي  إُْهمإْ بِال ِعَظِة الإَْحَسنَِة َو جاِدل إَْموإْ َمِة َو ال ُع إِلى َسبِيِل َربَِّك بِالإِْحكإْ قرآن كريم مى فرمايد: »ادإْ
تَِديَن« )النحل:125( : »مردم را با  إُْمهإْ َلُم بِال َلُم بَِمنإْ َضلَّ َعنإْ َسبِيلِِه َو ُهَو أَعإْ ََّك ُهَو أَعإْ َسُن إِنَّ َرب أَحإْ
برهان و اندرز نيکو به راه پروردگارت فراخوان و در این رهگذر با بهترین شيوه با آنان مجادله 
کن. قطعاً پروردگار تو به کسی که از راه او گم گشته داناتر است و او به هدایت یافتگان نيز 

آگاه تر است«.
عاّلمه طباطبایي)ره( در ابتدا به تعریف هر یک از سه واژه »حکمت«، »موعظه« و »جدل« 
پرداخته و بيان می دارند: مراد از حکمت، حّجتی است که حق را نتيجه دهد آن هم طوری 
از بيانی است که نفس  ابهامی در آن نماند. و موعظه عبارت  نتيجه دهد که هيچ شک و 
شنونده را نرم، و قلبش را به رّقت درآورد، و بيانی است که مطالب عبرت آور و آنچه مایه 
صالح حال شنونده است، را در بردارد. و جدال عبارت است از دليلی که صرفاً برای منصرف 

1 . به جاست تا از راهنمایی های ارزنده استاد فرزانه جناب آقای دکتر محمدعلی مهدوی راد تشکر نمایم که در تمام مراحل نگارش مقاله، 
این جانب را بسيار یاری نمودند.  

چگونگی نمود روش های گفتمان قرآنی
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نمودن خصم از آنچه بر سر آن نزاع می کند به کار رود، بدون این که خاصيت روشنگری حق 
را داشته باشد، بلکه عبارت است از این که آنچه را که خصم خودش به تنهایی و یا او و همه 

مردم قبول دارند بگيریم و با همان ادعایش را رد کنيم. )طباطبایی، 1417، ج 12: 371(
ایشان سپس این سه روشی که در آیه شریفه بيان شده را با همان سه روش منطقی 

یعنی برهان، خطابه و جدل منطبق می داند.
برای پرداختن به این بحث و مقایسه این سه روش در نوع گفتمان قرآن و علم منطق به 

طرح انواع فنون و شيوه های استدالل در علم منطق نيز می پردازیم:
انواع فنون حجت آوردن و استدالل کردن در منطق )صناعات خمس(

و  برده  کار  به  قياس  دارد،  که  اهدافی  با  متناسب  انسان،  که  می شود  گفته  منطق  در 
استدالل می کند؛ قياس در منطق، استدالل از کلّی به جزئی است2 که مفيد یقين به حسب 
صورت استدالل است. به عبارتی قياس، استدالل در قالب یکی از اشکال منطقی برای پی 
به گونه ای که قضيه مجهول الزمه قضيه  راه قضيه معلوم است،  به قضيه مجهول از  بردن 
معلوم است. البته تعریف قياس در منطق با تعریف قياس در اصول فقه کاماًل متفاوت است؛ 
آنچه را در منطق، قياس می دانند، در اصول فقه و فقه، دليل معتبر و قطعی می شمارند و به 
نام برهان و دليل از آن یاد می کنند. )مرکز اطالعات و مدارک اسالمی، 1389، برگرفته از 

مدخل قياس)منطق((
انسان متناسب با اهدافی که دارد، قياس به کار می برد و استدالل می کند؛ یعنی هدف 
انسان ها از قياس ها یکی از آثار پنج گانه است که بر قياس ها مترتّب است. این اقسام پنج گانه 

را صناعات خمس می نامندکه عبارت اند از: 
1- برهان: استداللي است که در مقدمات آن از مواد و محتواي یقيني استفاده مي کنند 

و نتيجۀ یقيني مي دهد.
2- جدل: استداللي است که از قضایاي مشهور یا مسلم و مورد قبول طرف مقابل تشکيل 
مي شود و او را قانع مي کند. قياسی که بتواند مخاطب را وادار به تسليم کند باید از موادی 
تشکيل شود که مقبول مخاطب است، اعم از آن که یقينی باشد یا نباشد، مقبول عموم باشد 
یا نباشد، این نوع قياس را »جدل« می خوانند. مانند این که شخصی اقوال یک حکيم یا فقيه 

2 . مثاًل این قياس: »سقراط انسان است«. »هر انسانی فانی است«. »پس سقراط فانی است«. 



143
13

94
ن 

ستا
زم

م، 
ده

واز
ه د

ار
شم

م 
سو

ل 
سا

را قبول دارد، به استناد قول این حکيم یا فقيه که مورد قبول آن شخص است او را محکوم 
می کنيم درصورتی که خود ما ممکن است قول آن حکيم یا فقيه یا مطالب اعتراف شدۀ او را 

قبول نداشته باشيم.
3- خطابه: سخني است که براي تشویق مردم به انجام یا ترک عملي از طریق تحریک 

عواطف و اقناع آن ها استفاده مي شود.
4- شعر: عبارت است از سخن خيال انگيزي که باعث تأثّر روحي مطلوب در مخاطب مي شود.

5- مغالطه: استفاده از شکل ظاهري استدالل و مخفي کردن صورت یا ماّدۀ غلط آن 
و  استدالل گونه  ظاهري  مغالطه،  است.  مخاطب  ذهن  کردن  مخدوش  به منظور  استدالل 
برهاني دارد اما در حقيقت، برهان نيست. علّت این که ظاهري استداللي دارد، آن است که 
مقدمات به کار رفته در مغالطه در عين غلط بودن، شبيه به استدالل است و فرد در نگاه 
اول متوجه غلط بودن آن نمي شود؛ یعني آن قدر این غلط بودن ظریف و نامحسوس است 
که انسان را به اشتباه مي اندازد و فکر مي کند که استدالل است. دانستن فن مغالطه نظير 
شناختن آفات و ميکروب های مضر و سموم است. به همين دليل الزم است انسان از آن ها 
احتراز جوید یا اگر کسی خواست او را فریب دهد و مسموم کند، فریب نخورد یا اگر کسی 

مسموم شده باشد بتواند او را معالجه کند. 
نتيجه آن که هدف انسان از استدالل های خود یا کشف حقيقت است )برهان( یا به زانو 
درآوردن طرف مقابل و صرفاً مجاب کردن وی است )جدل(؛ یا اقناع ذهن اوست برای انجام 
یا ترک کاری )خطابه(؛ یا این که هدف، گمراه کردن مخاطب است )سفسطه یا مغالطه(؛ یا 
صرفاً بازی کردن با خيال و احساسات طرف مقابل است تا امر زشتی را در خيال او زیبا یا 
امر زیبایی را در نظرش زشت یا امر زیبایی را زیباتر و زشتی را زشت تر جلوه دهد )شعر(؛ 
اما یکی از نکات مهم در این خصوص آن است که برای این که هر یک از این اهداف تأمين 
شود، احتياج به مواد و مقدمات مخصوصی است؛ یعنی مواد قياس از نظر تأمين این هدف ها 
مختلف اند و هر یک از این پنج صناعت، چند ماده قياس مخصوص به خود دارد. مثاًل ماده 
صناعت برهان، باید از یقينيات تشکيل شود و نمی توان از مقبوالت استفاده کرد؛ درحالی که 
در صناعت جدل یا خطابه می توان از مقبوالت نيز بهره گرفت )مظفر، بی تا: 310 به بعد؛ 

مطهری، 1389، ج 5: 121-117(.

چگونگی نمود روش های گفتمان قرآنی
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انطباق یا عدم انطباق شيوه های گفتمان قرآنی با فنون استدالل منطقی 
در ارتباط ميان سه فن مطرح شده در این آیه شریفه و فنون )صناعات( پنج گانه مطرح 
در منطق می توان گفت که فن مغالطه در ميان آن فنون، به دليل آن که در حقيقت برهان 
نيست؛ بلکه استدالل غلطی است که با ظاهر استدالل گونه خود سعی در به اشتباه انداختن 
از منظر قرآن و سنت  نيست،  به عبارتی هدف هدایت گری در آن مطرح  و  مخاطب دارد 

مردود است.
فن خطابه و شعر نيز از آن  نظر که هر دو سخنی است که موجب تأثّر روحی مطلوب 
عملی  ترک  یا  انجام  به  تشویق  را  مخاطب  عواطف،  تحریک  طریق  از  و  می شود  مخاطب 
می کند، مطابق با فن موعظه مذکور در آیه شریفه است که رسول خدا )ص( مأمور شده اند تا 
از این طریق نيز دعوت به سوی خداوند کنند؛ یعنی دعوت از طریق تحریک عواطف انسان ها 

و تشویق و انذار آن ها.
نمونه شهيد مطهری  به عنوان  دارد.  تفاوت هایی وجود  نيز  ميان موعظه و خطابه  البته 
احساسات  با  نيز  گفته اند: »سروکار خطابه  دو چنين  آن  تفاوت  و  موعظه  و  درباره خطابه 
است اما خطابه برای تهييج و بی تاب کردن احساسات است و موعظه برای رام کردن و تحت 
سلطه درآوردن. خطابه آن جا به کار می آید که احساسات خمود و راکد است و موعظه آن جا 
احساسات  خطابه  می کند.  عمل   خودسرانه  احساسات  و  شهوات  که  می کند  پيدا  ضرورت 
غيرت و حميت و سلحشوری و عصبيت و شرافت و کرامت و خدمت را به جوش می آورد و 
پشت سر خود جنبش و حرکت ایجاد می کند. اما موعظه جوشش ها و هيجان های بی جا را 
خاموش  می کند. خطابه زمام کار را از دست  حسابگری های عقل خارج می کند و به دست 
توفان احساسات می سپرد؛ اما موعظه توفان ها را فرومی نشاند و زمينه را برای حسابگری و 
دوراندیشی فراهم می کند. خطابه به بيرون می کشد و موعظه به درون می برد« )مطّهری: 

.)195-194
عاّلمه طباطبایی همچنين به دو فن موعظه و جدال می پردازد و با توجه به بيان دو قيد 
حسنه و احسن در آیه شریفه برای فن موعظه و جدل، نتيجه می گيرد که این نوع بيان، 
داللت دارد بر این که برخی از موعظه ها حسنه نيستند و برخی از جدال ها حسن )نيکو( و 
بعضی دیگر احسن )نيکوتر( و بعضی دیگر اصال ُحسن ندارند وگرنه خداوند متعال، موعظه 
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را مقيد به حسن و جدال را مقيد به احسن نمی کرد. و بعيد نيست تعليلی که در ذیل آیه 
تَِديَن«، وجه  إُْمهإْ َلُم بِال َلُم بَِمنإْ َضلَّ َعنإْ َسبِيلِِه َو ُهَو أَعإْ ََّك ُهَو أَعإْ شریفه کرده و فرموده: »إِنَّ َرب
تقييد مذکور را روشن کند و معنا چنين شود: خدای سبحان داناتر است به حال کسانی 
که از دین حق گمراه گشتند هم چنان که او داناتر است به حال راه یافتگان، پس او می داند 
تنها چيزی که در این راه مفيد است همانا حکمت و موعظه و جدال است، اما نه هر موعظه 

و جدالي، بلکه مراد موعظه حسنه و جدال احسن است )طباطبایی، 1417، ج 12: 372(.
بر این اساس و با توجه به این که در تمام روش های گفتمان قرآن، هدف، احيای حق 
است نه صرف ستيزه و مناقشه، بنابراین به عنوان مثال مجادله کننده، همان گونه که مرحوم 
عاّلمه نيز بيان می دارد باید از هر سخنی که خصم را بر رّد دعوتش تهييج می کند و او را به 
عناد و لجبازی وا می دارد و بر غضبش می اندازد ، بپرهيزد و مقدمات کذب را هرچند خصم 
راستش بپندارد، به کار نبندد و نيز باید از بی عفتی در کالم و از سوءتعبير اجتناب کند و به 
خصم خود و مقدسات او توهين ننماید و فحش و ناسزا نگوید و از هر نوع رفتارهای جاهالنه 
دیگر بپرهيزد؛ چون اگر غير این کند درست است که حق را احيا کرده اما با احيای باطل و 
کشتن حّقی دیگر، احيا کرده است و بر این اساس جدال، بيشتر از موعظه احتياج به ُحسن 
دارد، و به همين جهت خداوند موعظه را مقيد به ُحسن کرده ولی جدال را مقيد به احسن 

نموده است )طباطبایی، 1417،ج 12: 372(.
منطق  پنج گانه  فنون  و  کریم  قرآن  گفتمان  شيوه های  ميان  تفاوت  شد  بيان  ازآنچه 
مقبوالت  از  بهره گيری  منطق،  در  مؤلّفه های جدل  ازجمله  می شود. چنان که  روش  بيشتر 
مخاطب برای وادار کردن او به تسليم و شکست است، بدون هيچ گونه قيدی درحالی که در 
شيوه قرآنی، هدف از جدل، تنها شکست مخاطب و وادار کردن او به تسليم با بهره گيری از 
مقبوالت او نيست؛ بلکه هدف احيای حق و هدایت گری اوست و این هدف باید با بهترین 

روش ها تحّقق یابد.
همچنين به نظر می رسد در ميان سه روش گفتمان قرآنی، جدل نسبت به دو طریق دیگر 
از دّقت و حساسيت بيشتری در تشخيص و اعمال روش ها برخوردار باشد، زیرا همان گونه که 
مرحوم عاّلمه نيز بيان می کند ترتيب در حکمت و موعظه و جدال، ترتيب به حسب افراد و 
مصادیق هر یک از آن هاست، یعنی ازآن جایی که تمامی مصادیق و افراد حکمت خوب است 

چگونگی نمود روش های گفتمان قرآنی
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پس اّول آن را آورد زیرا موعظه دو قسم است: یکی خوب و یکی بد، و آنچه بدان اجازه داده 
شده، موعظه خوب است، لذا دوم آن را آورد و چون جدال سه قسم است: یکی بد، یکی 
خوب، یکی خوب تر و از این سه قسم تنها قسم سوم مجاز است پس آن را سوم ذکر کرد و 
آیه شریفه از این  لحاظ که کجا حکمت، کجا موعظه و کجا جدال احسن را باید به کار برد، 
ساکت است و این بدان جهت است که تشخيص موارد این سه به عهده خود دعوت کننده 
است، هرکدام حسن اثر بيشتری داشت آن را باید به کار بندد و ممکن است که در موردی 

هر سه طریق بکار گرفته شود )طباطبایی، 1417،ج 12 : 374-373(.
مفهوم شناسی سه واژه »مناظره«، »جدل« و »احتجاج« در نگاه گفتمان قرآنی 

و ارتباط آن ها با یکدیگر 

مناظره 
واژه »مناظره« از ریشه »نظر« است. ریشه »نظر« با رفتن به باب مفاعله، معناي خاصي 
می گيرد یعني چيزي یا کسي مانند دیگري شدن )حسيني زبيدي، 1414، ج 7: 541(. از 

سویی در معنای عمومی باب مفاعله، معنای اشتراک است.

به گفته راغب »عوام مردم نظر را دیدن معنا می کند و خواص به معناي بصيرت«؛ بينش، 
تشخيص و تدبر کردن )راغب اصفهانی، 1412: 812( این ریشه معنایی در کتاب های لغت 
مورد توّجه قرار گرفته و مناظره را مباحثه، کاوش، نکته بينی، رقابت و گفت وگوی طرفينی 
رودررو دانسته اند )مشارکت دو نفر یا دو گروه با به ميان آوردن هر آنچه به آن معتقدند( 
دربارۀ چيزي که می خواهند روشن شود )ر.ک: راغب اصفهانی، 1412: 814؛ ابن منظور، 

1414، ج 5: 217؛ حسيني زبيدي، 1414، ج7: 542؛ مدنی شيرازی، 1384، ج 3: 342(
آنان موضوعي را با هم و همراه هم به گفت وشنود می گذارند تا حقيقت آن برایشان آشکار 
شود و به نتيجه مشترک برسند. بنابراین مناظره عالوه بر معناي مشارکت در گفت وگو و 
بحث کردن با هم، این معنی را نيز دربردارد که دو طرف بحث، به لحاظ فکري و عقيدتي در 

موضوع مورد بحث، باید به یک نتيجه مشترک برسند. 

بر این اساس نکته اصلی در مناظره این است که بحث کننده به دنبال ایجاد دگرگونی در 
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ساختار فکری کسی است که طرف مقابل اوست و مانند او می خواهد همين کار را انجام دهد 
و تأثير همانندی بر او گذارد و دو طرف مناظره برای رسيدن به این هدف تالش می کنند.

مفهوم جدل و خلط دو واژه جدل و مناظره توسط برخی مؤلفان اسالمی 
در تعریف جدل گفته اند: جدل در لغت به معنای ستيزه جویی و خصومت است )فراهيدی، 
1409، ج6: 79(. ابن فارس ریشه معنای جدل را استواری یک چيز و آن را دارای یک اصل 
معنایی می داند که معانی دیگر از قبيل دشمنی و مقابله حجت با حجت و نزاع و مناقشه به 

آن برمی گردد)ابن فارس، 1404، ج 1: 433(.
با وجود تعریف بيان شده برای جدل و ارتباط آن با بحث صناعات خمس و نيز مناظره که 
بيان خواهد شد، ظاهراً برخی مؤلّفان اسالمی ميان جدل و مناظره خلط کرده و این دو واژه 
را چنان در ارتباط با یکدیگر دانسته اند که گاهی آداب مناظره را ذیل بحث جدل آورده اند، 
چنان که خواجه  نصير طوسی در کتاب های »الجوهر النهَّضيد« و »أساس االقتباس« به همين 
طریق عمل کرده است )نصيرالدین طوسی، 1355: 444-528؛ همو، 1363: 234-267؛ 
موحد، ج 1: مدخل آداب مناظره؛ در کتاب های منطق نيز آداب مناظره ذیل صنعت جدل 

آمده است. ر.ک: مظفر، بی تا: 361(
با توجه به غرض جدل، می توان آن را از مناظره متمایز کرد؛ زیرا در مناظره برخالف 
جدل ميان دو تن، غرض، الزام یا غلبه بر یکدیگر نيست؛ بلکه حصول علم و کشف حقيقت 
است. به همين سبب، وقتی یکی از طرفين مناظره، رأی دیگری را حق دانست، به آن اعتراف 

می کند و دست از بحث برمی دارد.
این تفاوت اّوليه ميان دو واژه جدل و مناظره است که البته با ارائه تعریف دقيق از جدل 
با شيوه جدل منطق یونانی، روشن خواهد شد که فن  در منطق قرآن کریم و تفاوت آن 

مناظره و جدل در منطق گفتمان قرآن و روایات از یک مفهوم و غایت برخوردار است. 
مفهوم شناسی واژه »احتجاج« و ارتباط آن با مناظره 

احتجاج از باب افتعال به معنی اقامه حّجت بر مدعاست )ابن منظور، 1414، ج 2: 228(. 
حّجت در لغت به معنای دليل است و سبب نام گذاری آن به حّجت این است که از ریشه 
»حّج ، تَُحج « به معنای قصد گرفته شده است )ابن منظور، 1414، ج 2:  228( یعنی حّجت، 

چگونگی نمود روش های گفتمان قرآنی
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دليلی است که با آن، مّدعا اثبات می شود و مقصود شخص احتجاج کننده است.
حّجت در اصل به معنای دليل روشن برای اثبات مقصد حق و درست است؛ چنان که 
نيز  برهانی  دليل  اما هرگونه  )النعام:149(  إْبالَِغُة«  ال ُة  الإُْحجَّ فَلِلَّهِ   »قُلإْ  قرآن کریم می فرماید: 
حّجت ناميده شده است )راغب اصفهانی، 1412: 219(؛ چنان که قرآن کریم این اصطالح را 
تُجيَب لَُه  ِد ما اسإْ ِ ِمنإْ بَعإْ وَن فِي اللَّ َّذيَن يَُحاجُّ درباره محاّجه کفار نيز به کاربرده و می فرماید: »َو ال

« )الشوری:16( ِِّهمإْ تُُهمإْ داِحَضٌة ِعنإَْد َرب ُحجَّ
بيان شد،  »مناظره«  و  »احتجاج«  مفهوم  دو  از  درباره هر یک  که  تعریفی  به  توجه  با 
چنين به نظر می رسد که مناظره گفت وگوی دوطرفه است. برخالف احتجاج که الزامی در 

گفت وگوی دوطرفه ندارد، احتجاج اعم از مناظره است.
احتجاج را نيز می توان مانند مناظره با بهره گيری از شيوه های صناعات خمس یا شيوه های 
گفتمان قرآنی تقسيم بندی کرد و همان نوع نگرش و اشکاالت وارده بر تقسيم بندی منطقی 

را درباره آن نيز درنظر گرفت.
ارتباط مفهوم »مناظره« با فنون پنج گانه استدالل )صناعات خمس( منطقی و 

سه روش استدالل قرآنی
جهت روشن شدن تفاوت ميان مناظره به روش فنون صناعات خمس منطقی و مناظره 
به روش استدالل قرآنی به بيان هر یک از این دو شيوه با توجه به اهداف آن ها می پردازیم:
خاموش  و  اسکات  )هدف:  خمس  صناعات  شيوه های  از  بهره گيری  با  مناظره 

کردن مخاطب و وادار کردن او به تسليم(
مناظره منطقی بر اساس علم منطق می تواند یکی از پنج قسم زیر باشد: 

1- مناظره برهانی 2- مناظره جدلی 3- مناظره خطابی 4- مناظره شعری 5- مناظره 
مغالطی 

مناظره با بهره گيری از شيوه های گفتمان قرآنی )هدف: هدایت گری( 
اما مناظره بر اساس قرآن )مناظره قرآنی که شيوه انبياء الهی است( می تواند بر اساس 

شيوه های زیر باشد: 
1- مناظره حکمی 2- مناظره موعظی 3- مناظره جدلی احسن.

کلّی  تقسيم بندی  یک  در  مناظره،  تقسيم بندی  دربارۀ  نگرش  نوع  دو  این  به  توجه  با 
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می توان مناظره را بر اساس هدف آن به مناظره مادی و الهی تقسيم بندی کرد. در مناظره 
مناظراتی  مانند  الهی  مناظره  در  درحالی که  اوست؛  بر  غلبه  و  اسکات خصم  هدف،  مادی 
این  که  است  داشته اند، هدف هدایت گری  از جمله خصم  دیگران  با  معصومين)ع(  ائّمه  که 
از  بسياری  در  چنان که  مخاطب؛  هدایت  الف-  است:  بُعد  دو  از  برخوردار  نيز  هدایت گری 
شده  او  هدایت  و  مخاطب  آوردن  ایمان  به  منتهی  مناظره  جریان  معصومين)ع(،  مناظرات 
است. در آیه قرآن کریم نيز استفاده از شيوه های سه گانه حکمت، موعظه حسنه و جدل 
احسن برای دعوت به حق است. ب- در بُعد دیگر هدف هدایت گری، آموزش و تعليم شيوه 
بعد  این  در  است.  تاریخ  طول  در  شيعيان  و  مسلمانان  به ویژه  انسان ها  به  مناظره صحيح 
ائّمه معصومين)ع( در جایگاه معلّم، همان گونه که به عنوان مثال، شيوه های  از هدایت گری، 
تفسير را به مفسران دوره های بعد آموزش می دادند، در جایگاه تعليمی خویش، شيوه های 
گفت وگو و مناظره را نيز به شيعيان خویش می آموختند)ر.ک: بابایی، 1391، ج 1: 62-44( 
بنابراین در مناظره الهی، رسيدن به حقيقت یک امر دنبال می شود و آن خداوند و جنبه های 
هدایت الهی است؛ چه مناظره حکمی باشد یا موعظی یا جدلی احسن که با بهترین شيوه به 
هدایت گری انسان ها می پردازد و انبيای الهی و ائمه معصومين)ع( بهترین الگوها در این زمينه 
برای جامعه بشریت بوده اند که در جایگاه تعليمی خود این شيوه ها را به انسان ها آموزش 

داده اند.
توسط  منطقی  گفتمان  شيوه های  از  محکم تر  و  فراتر  شيوه هایی  به کارگيری 

قرآن کریم 
فنون  و  روش ها  به کارگيری  شيوه های  که  می شود  روشن  شد،  بيان  آنچه  به  توجه  با 
گفت وگو توسط قرآن کریم بسيار فراتر از شيوه های منطق تمدن یونانی است. در شيوه منطق 
تمدن یونانی، همان گونه که بيان شد، فن جدل عبارت است از: ستيزه جویی، سخت گيری در 
خصومت و قدرت داشتن بر آن، شدت یافتن دشمنی، مقابله حّجت با حّجت، نزاع، مناقشه و 
هدف از مناظره و جدل منطقی عبارت است از: الزام، اسکات و خاموش کردن خصم با دليل 
و برهان. این مفهوم در کتاب های مؤلّفان مسلمان نيز تأثير نهاده و برخی از آن ها چنين 
اهدافی را درباره هدف و آداب و شروط جدل و مناظره ذکر کرده اند )ر.ک: مدنی شيرازی، 

1384، ج 1: 276(

چگونگی نمود روش های گفتمان قرآنی
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با توجه به ورود مباحث منطق اصطالحی یا منطق یونانی در قرن های بعد به فرهنگ 
اسالمی و با نگاهی به چگونگی طرح بحث جدل در قرآن کریم، با توجه به هدف هدایتگری 
قرآن، می توان چهارچوب های دیگری را در این گونه مباحث به دست آورد. به  عنوان نمونه: 
»شما گاهی در مقابل خصم  با او همراهی می کنيد و بعد از مّدتی با یک حرکت یا نگاه 
محسوس، آن همراهی را می شکنيد و او متوجه می شود که شما از ابتدا این گونه نبوده اید؛ 
بلکه می خواستيد تا جایی بروید با این هدف که او به نتيجه برسد و در این حالت است که 
باور و عقاید محکم او به یک باره به هم می ریزد. در این نوع نگاه، هدف از جدل و مناظره، 
بهره گيری از مقبوالت خصم و به تعبير بهتر مجادله کننده، با هدف ستيزه جویی و نزاع و 
وادار کردن او به شکست و تسليم در برابر سخن مقابل نيست؛ بلکه هدف در هم ریختن 
پایه های اندیشه او به وسيله همدلی و هم سویی اوليه تا رسيدن به نتيجه مطلوب و هدایت 
او است و آنچه در این ميان وجود دارد سخن گفتن با زبان فطرت انسان هاست که شکل 
نخستين منطق نيز همين سبک سخن گفتن با زبان فطرت است که خداوند متعال در قرآن 
َ فَاتَّبُِعوني   کریم با همين سبک سخن گفته است«.3 مانند آیه شریفه: »قُلإْ إِنإْ ُكنإْتُمإْ تُِحبُّوَن اللَّ
را دوست  اگر خدا  َغُفوٌر َرحيٌم« )آل عمران:31(: »بگو   ُ اللَّ َو  ُذنُوبَُكمإْ  لَُكمإْ  ِفرإْ  يَغإْ َو   ُ اللَّ بِبإُْكُم  يُحإْ
دارید، از من پيروی کنيد و به آیينی که از جانب او آورده ام پایبند باشيد، در آن صورت 
خدا نيز شما را دوست می دارد و گناهانتان را بر شما می بخشاید و خداوند بسيار آمرزنده و 

مهربان است«. 
با لحاظ کردن چنين نگاهی دربارۀ مفاهيم »مناظره« و »جدل« تفاوتی که در ابتدای 
بحث ميان آن دو واژه بيان کردیم، رفع می شود و هر دو واژه کاربرد معنایی یکسانی در 

کاربرد قرآنی روایی خواهند یافت.
روش شناسی احتجاجات و مناظرات امام رضا)ع( و نمود شيوه های گفتمان قرآنی 

در این احتجاجات
الف- در نوع برخورد با مخاطب 

1- برخورد با مخاطب با هدف روشنگری و حق مداری 
3  - برگرفته از مباحث استاد آقای دکتر محمدعلی مهدوی راد 

انسان به مقتضای فطرت خود، حقایق بسياری از امور را می فهمد؛ اما هنگامی که خود را آلوده به گناه نمود، پيامبران الهی باید بيایند تا به تعبير حضرت 
علی)ع( » یُثِيُروا لَُهْم َدَفائِنَ  الُْعُقول «)نهج البالغه: خطبه1( کنند یعنی تا گنجينه ها و دفينه های پنهان خرد آدمی را بيرون بکشند و آشکار کنند و انسان ها 

را به فطرت انسانی و سرشت انسانيت که همراه با شرف و کرامت است، برگردانند.
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همان گونه که بيان شد، احتجاجات و مناظرات امام رضا)ع( همچون انبيای الهی و دیگر 
معصومين)ع( از نوع جدل احسن است و برخالف مجادله های بشری، از ُحسن فعلی و فاعلی 
و غایی )هر سه( برخوردار است. برخورد با مخاطب با هدف روشنگری و حق مداری در درجه 
نخست از نوع ُحسن غایی و سپس ُحسن فاعلی و فعلی است. هدف امام در احتجاجات و 
مناظرات، اسکات مخاطب یا حتی اقناع او نيست بلکه ایشان که سرچشمه فياض هدایت 
امام)ع(  انسان هاست؛ چنان که  و ارشاد است، همواره در پی روشن شدن حقيقت و هدایت 
اشاره  این حقيقت چنين  به  برای عبدالعزیز بن مسلم  از احتجاج طوالنی خود  در بخشی 
می فرمایند: »امام مانند خورشيد طالع و درخشانی است که نورش گيتی را فراگيرد و افقی 

است که دست ها و دیدگان بدان نرسد« )طبرسی، 1403،ج 2 : 433- 441(.
1- رعایت آداب مناظره )مجادله با احسن( 

امام رضا)ع( در احتجاجات و مناظرات خود، عالوه بر هدایت گری مخاطب، می کوشيدند تا 
نوعی سيره اخالقی در ميان مردم پایه گذاری کنند. ازجمله شاخص های این سيره می توان 

به این موارد اشاره کرد:
- شرح صدر و انصاف و دوری از تعصب 

یکی از اصولی که می توان از روند احتجاجات و مناظرات امام)ع( به ویژه در برابر خصم و 
مخاطبان غيرخودی مخالف به دست آورد، داشتن سعه  صدر و انصاف و منطق است. چنان که 
امام)ع( در مناظرات خود که خصم را دعوت به شروع پرسش می کردند در مواردی نيز او را 
دعوت به انصاف و پرهيز از سخن بيهوده و باطل می نمودند. مانند مناظره امام)ع( با عمران 
َرانُ  َو َعَليإَْك   صابی در موضوع توحيد که پيش از ورود به بحث به او فرمودند: »َسلإْ  يَا ِعمإْ
ر«: »ای عمران، سؤال کن ولی انصاف را از دست مده و از  بِالنََّصَفِة َو إِيَّاَك َو الإَْخَطَل َو الإَْجوإْ

سخن باطل و فاسد و منحرف از حق بپرهيز« )ابن بابویه، 1378، ج 1: 168(. 

- گفت وگو با عقاید مبتنی بر اندیشه و تفکر و مبارزه با هرگونه عقاید برخاسته 
از تقليدهای کورکورانه و غيرعقالنی 

تفکر  بر  از هرگونه عقيده مبتنی  به ویژه مناظرات خویش  و  احتجاجات  امام رضا)ع( در 
استقبال می کردند و با آن به بحث و گفت وگو می نشستند و در نقطه مقابل با هرگونه عقيده 

چگونگی نمود روش های گفتمان قرآنی
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برخاسته از دلبستگی های غيرعقالنی که در انسان تعّصب و جمود و سکون ایجاد می کند و 
جلوی آزادی تفکر را می گيرد، به شدت مبارزه می کردند. 

از ماده  اما عقيده  از عقل؛  انسان، ناشی  به تعبير شهيد مطّهری، تفّکر قّوه ای است در 
»عقد« و انعقاد است به معنی بستن و منعقد شدن که برخی گفته اند حکم گره دارد. دل 
بستن انسان به یک چيز دو گونه است: گاهی مبنای اعتقاد و دل بستن، تفکر است که در 
این صورت، عقيده انسان بر اساس تفّکر شکل می گيرد؛ ولی گاهی انسان به چيزی اعتقاد 
پيدا می کند که این اعتقاد بيشتر کار دل و احساسات است نه کار عقل. عقاید بيشتر مردم 
انسان تعّصب و جمود  بر اساس دلبستگی است و نه تفکر و این دلبستگی هاست که در 
و سکون به وجود می آورد و دست و پای فکر را می بندد و چشم بصيرت را کور می کند 

)مطّهری، 1390: 120-116(.
در احتجاجات و مناظرات امام رضا)ع(، مناظره ایشان با علمای عامه و آوردن استدالل ها 
و احتجاجات توسط امام)ع(، نمونه ای از گفت وگوی مبتنی بر اندیشه و تفکر است و در نقطه 
مقابل، نکوهش و مذمت شدید امام)ع( با غاليان شيعه، نمونه ای از مبارزه امام با تقليدهای 
احتجاج  یا  مناظره  برای  ایشان  با  جلسه ای  امام)ع(  حتی  که  است  غيرعقالنی  و  کورکورانه 
نيستند  قائل  آن  برای  نيز  احترامی  و  نمی کنند  استقبال  نيز  آن  از  و  نمی دهند  تشکيل 

)طبرسی، 1403، ج 2: 438- 439(.
- در نظر گرفتن سطح فکری مخاطب 

یکی از ویژگی های انبيا و ائّمه معصومين)ع( و به تبع آن ها برخی اوليای الهی این است که 
می توانند در گفت وگو با مردم، بر اساس استعداد و ميزان عقل آن ها سخن بگویند تا مردم 
نَا أَنإْ نَُكلَِّم النَّاَس  َنإْبِيَاِء أُِمرإْ َّا َمَعاِشَر الإْ سخنان آن ها را بفهمند. رسول خدا)ص( می فرمایند: »إِن
ِر ُعُقولِِهم «: »ما پيامبران مامور شده ایم که با مردم بر اساس سطح فکر و عقل آن ها  َعلى  قَدإْ

سخن بگویيم« )کلينی، 1429، ج 1: 51(

در احتجاجات و مناظرات امام رضا)ع( نيز این اصل کامال مشاهده می شود؛ چنان که در 
استدالل های  ایشان  مأمون،  مجلس  در  عامه  علمای  دیگر  و  ضّحاک  بن  یحيی  با  مناظره 
شاید شخص  که  می کنند  ارائه  درباره خالفت  اّول  خليفه  حقانّيت  عدم  اثبات  در  عميقی 
عادی از درک آن ها ناتوان باشد؛ اما در احتجاج با عبدالعزیز بن مسلم و نيز دیگر احتجاجات، 
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براهين ساده تری را با توجه به سطح فکری مخاطب ارائه می نمایند )طبرسی، 1403، ج 2: 
433- 436 و 440-439(.

- قاطعيت در عين تواضع و انعطاف و نرمش  
به عنوان نمونه در مناظره امام)ع( با مأمون درباره آیه مباهله، امام با قاطعّيت و درعين حال 
نرمش در ارائه ادله و بيان به نحوی مأمون را راضی می کند که مأمون در پایان اظهار می دارد 
که: »وقتی جواب آمد سؤال از بين می رود« )مفيد، 1413، ج 1: 38 ؛ مجلسی، 1403، ج 

10 350-351؛ این حدیث در جلد 49 بحاراالنوار صفحۀ 188-189 نيز آمده است(.
- اصل ایجاز در عين عميق بودن محتوا 

از  انبوهی  دربردارنده  کالم،  ایجاز  و  اختصار  از  برخورداری  عين  در  امام)ع(  احتجاجات 
معارف است. به عنوان نمونه در مناظره مختصر امام)ع( با یحيی بن ضحاک و دیگر علمای عاّمه 
در مجلس مأمون، امام)ع( به نحوی با او احتجاج عميق و مختصری کردند که مأمون در پایان 
آن چنان غضبناک و ناراحت شد که به یک باره فریادی کشيد که همه متفّرق شدند. سپس رو 
به بنی هاشم گفت: مگر نگفته بودم که حضرت رضا را شروع کنندۀ بحث قرار ندهيد! این ها 
علم شان از علم رسول اهلل است )ابن شهرآشوب مازندرانی، 1379، ج 4: 351 ؛ مجلسی، 
1403، ج 10: 348( این حدیث در کتاب االحتجاج نيز آمده است )طبرسی، 1403، ج 2 : 

.)440-439
- رفتار سالم در برابر رفتار جاهالنه مخاطب )بر اساس اصل قرآنی و اذا خاطبهم 
رعایت  به  مخاطب  الزام  و  تکریم  و  احترام  اصل  رعایت  و  قالوا سالما(  الجاهلون 

حقوق یکدیگر  
تکریم مخاطب در مناظره و احتجاج نيز یکی دیگر از روش های امام)ع( در نوع برخورد 
با مخاطب است. دليل این کار هم این است که با توجه به ویژگی مجادله احسن، امام)ع( 
هيچ گاه قصد محکوم کردن و اسکات مخاطب را نداشتند؛ بلکه هدف ایشان هدایت و تعليم 
مخاطب بوده است. بر این اساس ایشان همواره عزت نفس مخاطب را در نظر داشته و ادب 
و اخالق اسالمی را رعایت می کردند و حتی در برابر برخوردهای جاهالنه دیگران، مطابق 
دستور قرآن کریم )َو إِذا خاَطبَُهُم الإْجاِهُلوَن قالُوا َسلمًا؛ الفرقان:63( رفتارهای سالم از خود 

نشان می دادند. مانند مناظره امام)ع( با سليمان مروزی )طبرسی، 1403، ج 2: 401(. 

چگونگی نمود روش های گفتمان قرآنی
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ب- در القای محتوا )بهره گيری از روش های گفتمان قرآن(
1- بهره گيری از روش های گفتمان قرآنی

در بخش های گذشته این نوشتار به بهره گيری از روش های گفتمان قرآنی پرداختيم و 
تفاوت آن را با فنون استدالل در منطق و صناعات خمس بيان کردیم.

1- محوریت قرآن در مناظرات 
  در بحث ضرورت احتجاجات کالمی با استناد و استشهاد به قرآن در عصر امام رضا)ع( 

بيان شد.
3- استفاده از تشبيه و تمثيل

یکی از شيوه های مؤثّر در بحث، استفاده از تمثيل است. در قرآن کریم و سّنت معصومين)ع( 
فراوان از این شيوه بهره گرفته شده است. به عنوان نمونه در مناظره امام رضا)ع( با مأمون 
درباره ميزان خویشاوندی علویان و عّباسيان نسبت به رسول خدا)ص(، امام)ع( با آوردن مثالی 
در خصوص امکان ازدواج رسول خدا)ص( با دختر مأمون و وجود نداشتن این امکان برای دختر 
امام)ع(، به صورت بسيار لطيفی به داعيه مأمون در این خصوص پاسخ دادند به گونه ای که در 
پایان مأمون سکوت کرد و سپس بی اختيار اعتراف کرد که: آري به خدا سوگند که شما در 
خویشاوندي به مراتب به رسول خدا)ص( نزدیک ترید تا ما )مفيد، 1413، جلد 1: 37؛ مجلسی، 

1403 ج 10: 350-349(.
4- تسلسل و نظم منطقی مباحث 

تسلسل و نظم منطقی به این معنی است که تمامی سخنان به شکل دسته بندی شده و 
مرتبط با یکدیگر برای رسانيدن به یک هدف باشد. در احتجاجات امام)ع(، هر یک از سخنان 
امام)ع( چنان پيوند استواری با دیگر سخنان ایشان دارد و چنان در جای خود الزم و ضروری 
است که هيچ یک از آن ها را نمی توان حذف کرد و از جای خود برداشت به گونه ای که بتوان 
گفت کالم از آن بی نياز بوده است. این سير منطقی بحث به گونه ای بوده است که همواره 
اعجاب علمای دیگر مکاتب و مذاهب را برمی انگيخته است و در جلسات احتجاج و مناظره 

بدان اعتراف می کرده اند )طبرسی، 1403، ج 2 : 421(.
رعایت این ویژگی که به ویژه در احتجاجات و مناظرات طوالنی، دشوارتر است، در تمامی 

محتوای احتجاجات امام)ع( به وضوح مشاهده می شود )طبرسی، 1403، ج 2 : 425(. 
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5- فصاحت گفتار و پيراستگی کالم از پيچيدگی و تعقيد 
فصاحت کالم و پيراستگی سخن از تعقيد و پيچيدگی یکی از ویژگی های مثبت گوینده 
به شمار می رود و موجب می شود تا گفتار او مالل آور نباشد و در مخاطب مؤثر واقع شود. 
ائّمه معصومين)ع( دارای باالترین درجه فصاحت و بالغت بوده و روایات آن بزرگواران نمایانگر 
این موضوع است. نمونه بارز آن مناظره امام رضا)ع( در مجلس مأمون با رهبران و دانشمندان 
ادیان و مکاتب است که با فصاحت و بالغت به اشکال تراشی های آنان پاسخ دادند و در  نهایت 

آنان را مغلوب کردند )طبرسی، 1403، ج 2 : 425-415(. 
بررسی موردی احتجاجات امام رضا)ع( بر اساس کتاب »االحتجاج« در موضوع 

امامت 
در کتاب »االحتجاج« طبرسی،4 29 روایت از امام رضا)ع( در موضوعات توحيد و نبّوت 
به صورت مناظره یا احتجاج و 10 روایت در موضوع امامت گزارش شده است. از ميان این 
بيان  و  احتجاج  قالب  روایات،  دیگر  و  مناظره  قالب  روایت  یک  امامت،  موضوع  در  روایات 

برهان های ِحکمی توسط امام)ع( برای مخاطب دارد. 

4  - »االحتجاج« تاليف ابو منصور احمد بن علی بن ابی طالب طبرسی، از علمای قرن ششم هجری است.
این کتاب در موضوع بحث ها و مناظرات معصومين)ع( و بزرگان دین با مخالفان، در موضوعات مختلف دینی است. 

طبرسی در مقدمه االحتجاج می گوید: آنچه باعث شد من چنين کتابی تاليف کنم، این بود که عده ای از شيعيان دست از استدالل و بحث با مخالفان 
برداشته اند و می گویند پيامبر و ائّمه)ع( هيچ وقت جدال نکرده اند و به شيعه نيز چنين اجازه ای نداده اند؛ لذا تصميم گرفتم در یک کتاب، بحث های 

بزرگان را با مخالفان در اصول و فروع دین جمع کنم. 
البته طبرسی متذکر می شود که نهی آنان از مجادله دربارۀ افراد ضعيف قوم بوده است )طبرسی، 1403، ج1 : 13، مقدمه(

چگونگی نمود روش های گفتمان قرآنی

  موضوع امامت، یک روایت قالب مناظره دارد و دیگر روایات، قالب احتجاج و بیان برهان های ِحکمی توسط امام)ع( برای مخاطب.

 
 

 بادقت در نوع بحث و گونه های مخاطبین و نیز ریشه یابی شیوه های گفتمان قرآنی در این احتجاجات، نتایج زیر به دست می آید:

از قالب و محتوای مناظرات امام رضا)ع( با علمای عامه به دست می آیدکه در مناظرات گزارش شده که مخاطب غیر شیعه و از  -1
ابتدا مخالف با اندیشه های امام )ع( است، نوع احتجاجات امام)ع( به گونه ای است که ابتدا امام)ع( زیرساخت سخن و فکر مخاطب 

کنند و سپس با فروریختن زیرساخت فکری او ، سخن حق را بنا می نمایند. و این در بحث جدل احسن ، را متزلزل و مسئله دار می 
 بهترین شیوه جدل است. 

از مباحث گذشته و تفاوت شیوه جدل قرآنی با شیوه جدل منطقی یونان به دست آمد که شیوه گفتمان جدل بر اساس توصیه قرآن کریم، 
ه استفاده )فعل( و نیز ویژگی های مجادله کننده )فاعل( و نیز اهداف )غایت هدایت گری( متفاوت شیوه جدل احسن است که در شیو

 است و در این امور سه گانه بر شیوه جدل منطقی، برتری دارد.

 تفاوت میان شیوه گفتمان جدلی در منطق یونانی و منطق قرآن کریم:

نه حجت آوردن و استدالل کردن، به عنوان ابزارهایی برای رسیدن به هدف بر اساس علم منطق به هر یک از شیوه ها و فنون پنج گا
 پیروزی بر خصم نگاه می شود. به عبارتی غایت در استفاده از این

گونه های مخاطبین 
(  ع)احتجاجات امام رضا

در موضوع امامت در 
کتاب االحتجاج          

(احتجاج10در میان )

غیرخودی

عدم : مبنا فکری مخاطب )
((ع)اعتقاد به حجیت قول امام

در مجلس مامون با علمای  (  ع)مناظره امام رضا 
عامه  

خودی  

قاد  اعت: مبنای فکری مخاطب  )
((ع)به حجیت قول امام

پرسش از سوی مخاطب درباره حجت خدا بر زمین

طرح شبهات مردم در موضوع امامت و پاسخ امام 
(ع)
و طرح مباحث کالمی( ع)بیان روایت از سوی امام 

مانند صفات و ویژگی های امام 

((ع)حمایت از دوستان ائمه )بیان مواعظ 

(حدیث3)نکوهش غالیان 

تائید توریه و تقیه توسط شیعه 

نه مذمت برخی شیعیان که خود را شیعه می نامند و
محب و عمل کافی برای شیعه بودن ندارند 
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با دقت در نوع بحث و گونه های مخاطبان و نيز ریشه یابی شيوه های گفتمان قرآنی در 
این احتجاجات، نتایج زیر به دست می آید:

1- از قالب و محتوای مناظرات امام رضا)ع( با علمای عامه به دست می آید که مخاطب 
غير شيعه و از ابتدا مخالف با اندیشه های امام)ع( است. نوع احتجاجات امام)ع( به گونه ای است 
که ابتدا ایشان زیرساخت سخن و فکر مخاطب را متزلزل و مسئله دار می کنند و سپس با 
فروریختن زیرساخت فکری او، سخن حق را بنا می کنند و این در بحث جدل احسن، بهترین 

شيوه جدل است. 
از مباحث گذشته و تفاوت شيوه جدل قرآنی با شيوه جدل منطقی یونان به دست آمد 
که شيوه گفتمان جدل بر اساس توصيه قرآن کریم، شيوه جدل احسن است که در شيوه 
هدایت گری(  )غایت  اهداف  نيز  و  )فاعل(  کننده  مجادله  ویژگی های  نيز  و  )فعل(  استفاده 

متفاوت است و در این امور سه گانه بر شيوه جدل منطقی، برتری دارد.
تفاوت ميان شيوه گفتمان جدلی در منطق یونانی و منطق قرآن کریم:

بر اساس علم منطق به هر یک از شيوه ها و فنون پنج گانه حّجت آوردن و استدالل کردن، 
غایت  عبارتی  به  نگاه می شود.  بر خصم  پيروزی  به هدف  برای رسيدن  ابزارهایی  به عنوان 
در استفاده از این ابزارها در علم منطق، پيروزی بر خصم و اسکات اوست و به این منظور، 
اّما در منطق قرآن کریم که در سنجش  شيوه های و فنون استدالل نيز استفاده می شود؛ 
اعمال انسان بر سه عنصر ُحسن فعلی و ُحسن فاعلی و ُحسن غایی تأکيد دارد، استفاده از 
هر یک از ابزارها و فنون گفتمان نيز بر اساس این سه عنصر، تعریف و هدفمند می شود. 
چنان که در فن جدل که به صورت »جدل احسن« مورد سفارش قرآن کریم است بر اساس 

این سه عنصر این گونه تعریف می شود:
اتخاذ  در  شيوه ها  بهترین  دربرگيرنده  که  باشد  گونه ای  به  باید  فعلی، جدل  ُحسن  در 
با  ابراهيم)ع(  او باشد. به عنوان نمونه در مجادله های حضرت  مقبوالت مخاطب برای تربيت 
با استفاده از  ابراهيم)ع( در مقابل کّفار  کّفار که در قرآن کریم گزارش شده است، حضرت 
مقبوالت کّفار یعنی پرستش ماه و خورشيد و ستاره، به بهترین شيوه از فن جدل استفاده و 
آنان را وادار به پذیرش قول حق کرده است )االنعام:76-83(  قرآن کریم این گونه بهره برداری 
به حق از مقبوالت مخاطب را »جدل احسن« نام نهاده که از چهارچوب های بسيار قوی تر و 



157
13

94
ن 

ستا
زم

م، 
ده

واز
ه د

ار
شم

م 
سو

ل 
سا

فراگيرتر و تأثيرگذارتر نسبت به شيوه جدل علم منطق برخوردار است. 
قرآن کریم برای رویارویی با غيرمسلمانان دستور به مجادله احسن می دهد: »َو ل تُجاِدلُوا 
َسُن « )العنكبوت:46( : »و با اهل کتاب )یهود و نصارا( جز با  َّتي  ِهَي أَحإْ َل الإِْكتاِب إِلَّ بِال أَهإْ

نيکوترین روش، بحث نکنيد« 
در ُحسن فاعلی، مجادله کننده باید با نيت نيکو ورود به جدل پيدا کند تا در کنار ُحسن 
فعلی و حسن غایی، جدل او با مخاطب، مصداق مجادله احسن شود. به عنوان نمونه در همان 
با نيت تربيت و هدایت گری آنان  ابراهيم)ع(  با کّفار، حضرت  ابراهيم)ع(  مجادله های حضرت 
ورود به مجادله می کند و همين نکته موجب می شود که مجادله او از شاخص ُحسن فاعلی 

برخوردار باشد و تبدیل به جدل احسن شود. 
در مقابل، جدلی که ُحسن فاعلی نداشته باشد و تنها از حسن فعلی برخوردار باشد یعنی 
تنها جدل مفيدی از سوی مجادله کننده ارائه شود، نتایج حاصل از آن، قابل برابری با جدلی 

که از ُحسن فاعلی برخوردار است، نخواهد بود.
وا ِمنإْ  إَْقلإِْب َلنإَْفضُّ ا َغليَظ ال قرآن کریم خطاب به رسول خدا)ص( می فرماید: »َو لَوإْ ُكنإَْت فَظًّ
از گرد تو  لَِك« )آل عمران:159(: »ای پيامبر، اگر درشت خوی و سخت دل بودی، قطعاً  َحوإْ

پراکنده شده بودند«
گفتنی است یکی از مهم ترین شيوه های تربيتی قرآن کریم، ترسيم الگو است و درباره 
الگو نيز مهم ترین شاخص آن، قابل حصول و دست یافتنی بودن آن است. الگوهای بشری 
قرآنی مانند شخصيت انبيای الهی و دیگر افراد بزرگوار تاریخ، همگی به گونه ای بوده اند که 
و در  بوده است  برخوردار  غایی هر سه  و  فعلی  و  فاعلی  از ُحسن  آنان  رفتارهای  و  اعمال 
مجادله های آنان با مخاطب، جدل آنان تبدیل به جدل احسن و موعظه شان تبدیل به موعظه 

حسنه و امثال آن می شود.
در ُحسن غایی، هدف از جدل باید تربيت و هدایت گری مخاطب باشد و نه اسکات و وادار 
کردن او به پذیرش سخن مجادله کننده. به عنوان نمونه در همان مجادله حضرت ابراهيم)ع( 

با کّفار، هدف رساندن دعوت حق به کّفار و هدایت گری آنان است.
منطق  گفتمان  و شيوه  قرآنی  گفتمان  ميان شيوه  که  روشن می شود  آنچه گذشت  از 
غایت  فاعل،  فعل،  گوناگون  در جنبه های  تفاوت های چشمگيری  )صناعات خمس(  یونانی 

چگونگی نمود روش های گفتمان قرآنی
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نيز روشن می شود که در  امام رضا)ع(  بر مناظره  امور  این  با تطبيق  و نتيجه وجود دارد و 
ُحسن فعلی این مناظرات، امام رضا)ع( با بهره گيری از بهترین شيوه ها در استفاده از مقبوالت 

مخاطب، به دعوت مخاطب به سوی پذیرش حق پرداخته اند.
به عنوان نمونه در مناظره یا جدل احسن امام رضا)ع( با مأمون در پاسخ به شبهه مأمون 
درباره یکسانی خویشاوندی علویان و عّباسيان نسبت به رسول خدا)ص(، امام رضا)ع( به امکان 
ازدواج رسول خدا)ص( با دختر مأمون و وجود نداشتن این امکان درباره دختر امام)ع( استناد 
می کنند و با استفاده از مقبوالت مأمون به گونه ای او را وادار به پذیرش حق می کنند که 
مأمون درنهایت بی اختيار اعتراف می کند که آري به خدا سوگند که شما در خویشاوندي 
به مراتب به رسول خدا)ص( نزدیک ترید تا ما )مفيد، 1413، ج 1: 37 ؛ مجلسی، 1403، ج 10: 

.)350-349
در ُحسن فاعلی این مناظرات، نگاه امام رضا)ع( مانند دیگر ائّمه معصومين)ع( نه برای تشّفی 
دل خود؛ بلکه تنها برای هدایت و تربيت مخاطب است. امام رضا)ع( این ویژگی خود به عنوان 
امام را در بخشی از احتجاج طوالنی خود برای عبدالعزیز بن مسلم بيان می دارند که »االماُم

در ُحسن غایی نيز این مناظرات تنها با هدف هدایت گری و تربيت انسان هاست. چنان که 
زمام  »امامت،  می فرمایند:  احتجاج طوالنی خویش  همان  از  دیگری  بخش  در  رضا)ع(  امام 
دین و مایه نظام مسلمين و موجب صالح دنيا و عّزت مؤمنان است. امامت ریشه نموکننده 
اسالم و شاخه بلند آن است. امام حالل و حرام خدا را می داند و در اجرای حدود الهي قيام 
می کند و از حریم دین دفاع می کند و مردم را با حکمت و پند و موعظه نيکو و برهان قاطع 
به راه پروردگار دعوت می کند. امام مانند خورشيد طالع و درخشانی است که نورش گيتی را 
فراگيرد و افقی است که دست ها و دیدگان بدان نرسد« )طبرسی، 1403، ج 2: 433- 441(.

امامت  و  نبّوت  توحيد،  موضوعات  در  رضا)ع(  امام  احتجاجات  ميان  مقایسه ای  در   -2
امام)ع( در موضوعات توحيد بوده است.  مالحظه می شود که بيشتر احتجاجات و مناظرات 

برای این کار می توان دو دليل برشمرد: 
الف- توحيد مبنا و پایه مباحث اعتقادی ازجمله بحث امامت است.

ب- با توجه به انگيزه های مأمون از برپایی جلسات مناظره، بيشتر جلسات مناظره امام 
رضا)ع( با دانشمندان ادیان و مکاتب دیگر بوده و بحث با آنان نيز طبيعتاً در موضوعات مرتبط 
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با توحيد و نبوت بوده است.
3- بيشتر روایات کالمی امام رضا)ع( در موضوع توحيد و نبّوت، قالب مناظره داشته و 
با مخاطبان پيروان ادیان و مکاتب دیگر یا با شخص مأمون که مخاطبان غيرخودی )غير 
قالب  که  احتجاج  یک  فقط  امامت  بحث  در  ولی  است؛  گرفته  صورت  هستند،  شيعيان( 
مناظره دارد، با مخاطب غيرخودی )علمای عاّمه در مجلس مأمون( و دیگر احتجاجات برای 

مخاطبان شيعه)خودی( صورت گرفته است.
4 - از موضوعات مطرح شده در احتجاجات امام)ع( در موضوع امامت در برابر مخاطبان 
شيعه )خودی( و نيز تفاوت مخاطبان این احتجاجات نسبت به احتجاجات توحيد و نبّوت، 
براي  عباسيان  که  بود  محدودیت هایی  سبب  به  شيعيان  پرسش های  که  برمی آید  چنين 
علویان در ارتباط با ائّمه)ع( ایجاد کرده بودند و این موضوع موجب دوري شيعيان از ائّمه)ع( 
شده بود که ازنظر فراگيري اعتقادات، مشکالتي را براي آنان فراهم کرده بود و شيعيان با 
اعتقاد به حّجيت قول امام و با هدف استفهام یا به دست آوردن توانایی در پاسخ گویی و دفع 
شبهات، سواالتی را از امام)ع( می پرسيدند یا شبهاتی را در حضور ایشان مطرح می کردند؛ 
نادرست  یا تفسير  برابر شبهات مطرح در جامعه  را در  نيز شيعيان خود  البته در مواردی 
آیات توسط دیگر مذاهب سردرگم می دیدند و براي گرفتن پاسخ و عقيده درست به امام 
رضا)ع( رجوع می کردند. امام)ع( نيز با استفاده از استدالالت و براهين عقلي، آنان را توجيه  

می فرمودند )ابن بابویه، 1398: 47 و 113(.

5- یکی دیگر از مشکالت عصر امام رضا)ع( وجود غالت شيعه است؛ چنان که در ميان 10 
احتجاج مذکور، سه احتجاج در نکوهش آنان است. نکوهش و مذمت شدید غاليان شيعه، 
نمونه ای از مبارزه امام با تقليدهای کورکورانه و غيرعقالنی است که حتی امام)ع( جلسه ای با 
ایشان برای مناظره یا احتجاج تشکيل نمی دهند و از آن نيز استقبال نمی کنند و احترامی 

نيز برای آن قائل نيستند.
بود.  اوج خود رسيده  به  انحرافی فکری در جامعه  امام رضا)ع( جریان های  6- در عصر 
ازجمله این جریان های انحرافی می توان به واقفيه، معتزله، غالت و... اشاره کرد. بر این اساس، 
تعدادی از احتجاجات امام رضا)ع( دفع پندارهای نادرست مردم و تصحيح اعتقادات آنان است 

چگونگی نمود روش های گفتمان قرآنی
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که در قالب عباراتی نظير »جهل القوم« یا »ما یقول الناس« بيان شده و در بسياری از موارد 
احتجاجات چنين است که مخاطب شيعه، درصدد طرح پندارهای نادرست مردم در حضور 
امام)ع( و در جریان قرار دادن ایشان از فضای فکری موجود در ميان مردم است. در این گونه 
روایات، فضای حاکم بر نص نشان می دهد که مخاطب از ابتدا به حّجيت قول امام)ع( معتقد 
است و هدفش از طرح شبهات نيز آمادگی خود برای پاسخ گویی و دفع شبهات و نيز بيان 
فضای فکری جامعه در حضور امام)ع( است. ازجمله در همان روایت عبدالعزیز بن مسلم که 

امام)ع( با عبارت »جهل القوم« نادرستی اعتقاد مردم در موضوع امامت را بيان می دارند. 
امام)ع(  بيانگر همين نوع احتجاجات  از روایات  نيز در بسياری  الناس«  تعبير »ما یقول 
است که ایشان در ابتدا از پندارهای مردم در آن موضوع سؤال می کنند و سپس به تصحيح 

آن پندارها می پردازند. 
7- به نظر می رسد در مناظرات امام رضا)ع( که مخاطب از آن حضرت طلب استدالل کرده 

است، مخاطب شيعه نيست.5 
در  احتجاجات  این  از  بسياری  و  است  شده  گزارش  رضا)ع(  امام  از  که  احتجاجاتی  در 
کتاب های روایی ازجمله بحاراالنوار یا احتجاج و... نقل شده است، در مواردی که مخاطب 
شيعه بوده است، فضای روایت مشخص است و نشان می دهد که مخاطب از ابتدا به حّجيت 
قول معصوم معتقد بوده است. به عنوان نمونه فضای روایتی که در آن عبدالعزیز بن مسلم 
یعنی  مخاطب  که  می دهد  نشان  می رساند  امام)ع(  عرض  به  را  جامعه  در  موجود  شبهات 
عبدالعزیز شيعه است و از امام طلب استدالل نکرده است؛ بلکه با بيان شبهات مطرح ميان 
مردم در خصوص امامت خواسته امام)ع( را در جریان شبهات و فضای فکری حاکم بر جامعه 
قرار دهد. امام)ع( نيز در این حدیث شریف در جایگاه مفسر و معلّم یعنی نقش تعليم دهندگی 
به صحابی شيعه خود، مباني مشروعيت امامت در اندیشه شيعي را با استناد به نقل )قرآن و 
سنت( و عقل، به بهترین شکل ارائه داده و از این راه، مباني مخالفان را به چالش خوانده اند. 
عقيده  و  اندیشه  از ساحت  را  شبهات  نيز  از سویي  تا  کرده اند  کوشش  بدین وسيله  امام)ع( 
مسلمانان در طول تاریخ بزدایند و از سویی به شيعيان خود، نحوه مواجهه با شبهات و نيز 
روش های بهره گيری از قرآن کریم را تعليم دهند که چگونه با بهره از آیات قرآن کریم به 

5  . این مطلب، نقل شفاهی آقای دکتر مهدوی راد از مرحوم آقای دکتر علی اکبر غفاری، تصحيح کننده بسياری از کتب روایی شيعه است. 
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پرسش های خود و دیگران پاسخ گویند )این حدیث طوالني در کتاب های مختلف حدیثي 
نقل شده است؛ ازجمله کلينی، 1429، ج 1: 198 – 203؛ ابن بابویه ، 1376 : 674 – 680؛ 

همان، 1395، ج 2: 675 – 681؛ ابن ابی زینب، 1397: 216 – 224(.
بازخوانی مناظرات امام رضا)ع( و کارآمدی آن در عصر حاضر 

کتاب  اساس  بر  تنها  نوشتار  این  در  که  رضا)ع(  امام  مناظرات  و  احتجاجات  به  نگاهی 
»االحتجاج« بدان پرداخته شد و دقت در ابتنای این احتجاجات بر قرآن کریم، نشان می دهد 
که بيانات امام)ع( همانند پدران بزرگوار ایشان، در دو جنبه روش و محتوا نه تنها در آن دوره 
تاریخی که در همه روزگاران می تواند مورد استفاده در پاسخ گویی به سؤاالت و شبهات قرار 

گيرد. 
چه آن که روش های آن امام همچون دیگر ائّمه معصومين)ع( به صورت عقالنی ارائه  و بر 
شعور انسان ها متمرکز می شود. البّته در این جا باید به نکته ای بسيار مهم اشاره کرد و آن 

این که انسان دارای دو ساحت و مرتبه از عقل است: الف- عقل ناسوتی ب- عقل ملکوتی 6
عقل ناسوتی همان مرتبه از عقل است که به بُعد خاکی و طبيعی انسان می پردازد و 
برای دنيای او فکر می کند ولی عقل ملکوتی آن مرتبه از عقل است که به بُعد عالی انسان 
می پردازد و در پی تربيت او برای بُعد عالی و خود عالی اوست.7 این مرتبه از عقل همان 
عقل ارزشی است که انسان را در تشخيص حقایق، زیبایی ها، یقينيات و ارزش ها که از جنس 
ملکوت اند، توانمند می کند و به عنوان چراغ هدایت موجب می شود انسان در مسير تعالی و 

پرورش آن حرکت کند.
متأّسفانه آنچه در حال حاضر در نظام های تربيتی کشورها مالحظه می شود این است 
که این نظام ها تنها متمرکز بر تربيت عقل ناسوتی شده اند و از تربيت عقل ملکوتی غافل 
مانده اند؛ ازجمله این نوع روش تربيتی در مدارس، تمرکز بر دروس تئوری بدون نهادینه 
کردن روش های عملی زندگی است. بسياری از مردم امروزه تنها رضایت خود را در زندگی 
مالک قرار می دهند )اومانيسم و انسان محوری( و این همان چيزی است که عقل ناسوتی 
طالب آن است. درحالی که در انسانی که بر اساس عقل ملکوتی تربيت شده باشد، رضایت 
خداوند معيار است و این که از او به عنوان انسان خليفه الهی چه انتظاری می رود )خدامحوری(.

6  . تعبير عقل ناسوتی و عقل ملکوتی برگرفته از کتاب »عقل ناشناخته ترین گنجينه انسان« اثر مرتضی زاهدی است 
7  . تعبير »خودعالی« و »خوددانی« انسانی برگرفته از کتاب »آزادی انسان« شهيد مطهری است.

چگونگی نمود روش های گفتمان قرآنی
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از  برگرفته  مفيد  گفتمان  کردن  نهادینه  و  اتّخاذ  در  که  شد  بيان  این  برای  همه  این 
روش های معصومين)ع( در جامعه، مهم ترین زمينه ای که می تواند موجب شود تا گفتمان و 
استدالل مؤثّر واقع شود، زمينه تربيتی افراد است که بر اساس عقل ملکوتی تربيت شده 
باشند تا استدالل بتواند درباره آن ها مؤثّر واقع شود. متأّسفانه امروزه شاهدیم که در ميان 
بسياری از جوانان فن مغالطه و سفسطه که در انواع فنون استدالل منطقی بيان شد، شکل 

گرفته است که نتيجه آن افتادن در ورطه عقيده بدون اندیشه و تفکر است.

نتيجه گيری
نافذترین  و  بهترین  خویش،  تبليغی  حيات  طول  در  معصومين)ع(  ائّمه  و  الهی  انبيای 
روش ها و شيوه های گفتمان و تبليغ را به جامعه انسانی ارائه کرده اند. روش هایی که با ابتنا بر 
مبانی مستحکم و خردپذیر و با هدف هدایتگری انسان ها، متفاوت با دیگر روش های گفتمان 
بشری است و نه تنها در آن دوره تاریخی، که در همه روزگاران می تواند مورد استفاده در 
پاسخ گویی به سؤاالت و شبهات قرار گيرد. استقبال اهل بيت)ع( از محافل احتجاج و مناظره، 
بيانگر تأیيد تبادل اندیشه و بحث های آزاد به صورت عقيده مبتنی بر اندیشه و استدالل است. 
چنان که شهيد مطهری نيز در کتاب »آزادی انسان« به طرح این مسئله پرداخته است و 
حتی در روش عملی خود ایشان نيز دیده می شود که با تأسی از سيره معصومين)ع( معتقد 
است که باید با استاد مارکسيست در قالب کرسی آزاداندیشی، مناظره برگزار شود )مطّهری، 
1384: 6 - 23( البته چنين کرسی باید در دانشکده الهيات باشد و در شرایطی که خود 

استاد مطّهری یا استادی همانند ایشان پاسخ گوی طرح شبهات و سؤاالت باشد.
نيز  و  واکاوی مبانی، اصول  با  تا  نيازهای عصر حاضر، الزم است  به  توجه  با  ازاین روی 
روش شناسی آموزه های قرآن و سيره معصومين)ع( به ویژه در مناظرات و احتجاجات ایشان، 

توان دفع شبهات و پاسخ گویی به نيازهای فکری و عقلی نسل امروز ارتقا یابد.
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منابع و مآخذ

• قرآن کریم.	

• ابن أبي زینب، محمد بن ابراهي )1397( الغيبه، تصحيح و تحقيق علی اکبر غفاری، تهران: نشر صدوق .	

• ابن بابویه، محمد بن علی  )1376( األمالي،  تهران : کتابچی.  	

• -----------------  )1398( التوحيد، تصحيح و تحقيق هاشم حسينی،   قم: جامعه مدرسين .	

• تهران: 	 تحقيق مهدی الجوردی،  و  تصحيح  السالم ،  الرضا عليه  عيون أخبار   )1378(  -----------------

جهان.

• ----------------- )1395( کمال الدین و تمام النعمه، تصحيح و تحقيق علی اکبر غفاری، تهران: اسالميه.	

• ابن شهرآشوب مازندرانی، محّمد بن علی  )1379( مناقب آل أبي طالب عليهم السالم، قم: عاّلمه .	

• ابن فارس، أحمد بن فارس  )1404( معجم مقایيس اللغه، تصحيح و تحقيق عبدالسالم محّمد هارون، قم: مکتب 	

االعالم االسالمي .

• ابن منظور، محّمد بن مکرم  )1414( لسان العرب ، تصحيح و تحقيق جمال الدین ميردامادی، بيروت: دار الفکر 	

للطباعه و النشر و التوزیع دار صادر.

• بابایی، علی اکبر )1391( مکاتب تفسيری، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، با همکاری سازمان مطالعه و تدوین کتب 	

علوم انسانی دانشگاه ها )سمت(.

• حسيني زبيدي، محمد مرتضی  )1414( تاج العروس من جواهر القاموس ، تصحيح هاللی علی و علی سيری،  	

بيروت: دارالفکر.

• فراهيدی، خليل بن أحمد )1409( کتاب العين ، قم: هجرت .	

• تصحيح و تحقيق صفوان عدنان داوودی،  	 القرآن ،  مفردات ألفاظ  راغب أصفهانی، حسين بن محمد )1412( 

بيروت، دمشق: دار القلم، الدار الشاميه.

• زاهدی، مرتضی)بی تا( عقل ناشناخته ترین گنجينه انسان، تهران: موسسه صابره.	

• شریف الرضی، محّمد بن حسين  )1414( چاپ اّول، نهج البالغه، تصحيح و تحقيق صبحی صالح، قم: هجرت .	

• طباطبایی، سّيد محّمدحسين )1417( الميزان فی تفسير القرآن، قم: دفتر انتشارات اسالمی جامعه مدرسين 	

حوزه علميه.

• طبرسی، احمد بن علی  )1403( اإلحتجاج علی أهل اللجاج،  تصحيح و تحقيق محّمدباقر خرسان، مشهد: 	

نشر مرتضی. 

• عروسی حویزی ، عبد علی بن جمعه )1415( تفسير نورالثقلين، قم: اسماعيليان.	

• کلينی، محّمد بن یعقوب بن اسحاق  )1429( الکافي، تصحيح و تحقيق دارالحدیث ، قم: دار الحدیث.	

• مجلسی، محّمدباقر بن محمدتقی  )1403( بحار األنوار، تصحيح و تحقيق جمعی از محققان ، بيروت: دار إحياء 	

التراث العربي .

•   مدني شيرازي، علی خان بن أحمد )1384( الطراز األول و الکناز لما عليه من لغه العرب المعول، تصحيح و 	

چگونگی نمود روش های گفتمان قرآنی
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تحقيق مؤسسه آل البيت إلحياء التراث ، مشهد: مؤّسسه آل البيت )عليهم السالم( إلحياء التراث .

• مرکز اطالعات و مدارک اسالمی )1389( فرهنگ نامه اصول فقه، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، حوزه 	

علميه قم، دفتر تبليغات اسالمی، معاونت پژوهش.

• مطّهری، مرتضی )1390( آزادی انسان، تهران: دبيرخانه طرح مطالعاتی بينش مطهر.	

• ----------- )1384( پيرامون انقالب اسالمی، تهران: انتشارات صدرا.	

• ----------- )بی تا( سيری در نهج البالغه، تهران: صدرا.	

• -----------)1389( مجموعه آثار شهيد مطّهری،  تهران:  صدرا.	

• مظفر، محمدرضا )بی تا( المنطق، قم: دارالعلم.	

• مفيد، محّمد بن محّمد )1413ق( الفصول المختاره، تصحيح و تحقيق علی مير شریفی،  قم: کنگره شيخ مفيد.	

• موّحد، صمد )1370( مدخل آداب مناظره )دائره المعارف بزرگ اسالمی(، تهران: مرکز دائره المعارف بزرگ 	

اسالمی.

• نصيرالدین طوسی،  محّمد بن حسن )1355( اساس االقتباس، به کوشش محّمد تقی مدرس رضوی، تهران: 	

دانشگاه تهران. 

• ------------------------ )1363( الجوهر النضيد، قم: بيدار. 	


