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  مقدمه
به معناي با هم نظر كردن، فكر كردن در حقيقت » مناظره«ا واژة دهخد لغتنامةدر 

ويـژاري   اي عربي كه پارسي آن، هم و ماهيت چيزي و با هم بحث كردن است. واژه
  ).loghatnameh.org(يعني با هم گفتگو كردن است 

نظر است به بصيرت از جانب مستدل وسايل در نسبت واقعه ميـان دو  » مناظره«
شـود. منـاظره كـردن، مباحثـه و      ظهار صواب و نظر به بصيرت قيد ميچيز از براي ا

مجادله كردن و بحث و گفتگوست. مناظره عبارت از توجه متخاصمان در اثبات نظر 
ها براي اظهار و روشن كردن حـق و   خود دربارة حكمي از احكام و نسبتي از نسبت

يـراد نظيـر بـالنظير و    صواب و باالخره مناظره بحث باشد در مسائل مختلف فيه و ا
مقابل بالمقابل و آن يا مأخوذ از نظير است يا از نظر است يا به معنـي توجـه نفـس    

  ).loghatnameh.org(است در معقوالت يا به معني مقابله است 
از نظر اصطالحي، مناظره نوعي گفتگو و مكالمه است كه در آن دو طـرف گفتگـو   

شدة طرف مقابل، ديدگاه و نظر خـود را اثبـات    تهگيري از اصول پذيرف كوشند با بهره مي
كنند و عقيدة باطل طرف را آشكار كنند به وجهي كه وي نتواند آن را انكار كند. اين امر 

 هاي امام با نمايندگان اديان و فرَق ديگر اسالمي آشكار است. درستي در مناظره به

رَق   ديدگاهدوران نشاط علمي، تضارب آرا و  (ع)دوران حيات امام رضا ها ميان فـ
هاي فرهنگي با ديگر جوامع است. مأمون،  گوناگون درون اسالم و نيز افزايش ارتباط

خليفة عباسي، هم با درخواست از روميان براي ارسال آثار فالسفة يوناني و امـر بـه   
ترجمة آنها، به افزايش فضاي نقد و گفتگو كمك كرد؛ چه از حيث گفتگـوي درون  

  تباط جهان اسالم با ساير ملل.تمدني و چه ار
تكثـر در فكـر، عقيـده و مـذهب      (ع)هاي شاخص عصر امام رضا يكي از ويژگي
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هـا در عملكـرد    اي از اين اختالف ميان دانشمندان و حتي عوام است كه بخش عمده
گيري و رشد نهضت ترجمه به  خصوص مأمون ريشه داشت. شكل خلفاي عباسي به

مسـلمان،   هاي اسالمي، ورود افـراد تـازه   بقة سرزمينسا خواست مأمون، گسترش بي
دليـل   هـا و محروميـت مـردم از معـارف حقيقـي اسـالم بـه        هـا و شـبهه   طرح سؤال

هـا، التقـاط و عقايـد باطـل در      هاي عباسيان بر ائمه موجب گسترش انحراف جنايت
  ).189: 1391فائق،  ميان مسلمانان شد (درخشه و حسيني

هـر   ياسي را از اين اقدام مأمون از نظـر دور داشـت، امـا بـه    توان اهداف س اگرچه نمي
در  (ع)توان منكر اين واقعيت شد كه تـالش مـأمون بـراي حضـور امـام رضـا       ترتيب نمي

هاي گوناگون با نمايندگان ساير فرَق و مسالك درون اسالم و مناظره بـا نماينـدگان    مناظره
برخالف انتظـار   (ع)د علمي امامت امام رضاساير اديان، فرصت مناسبي را فراهم آورد تا بع

  ابعاد جهاني به خود بگيرد.  (ع)و هدف مأمون، آشكارتر شود و شهرت و حقانيت امام رضا
شد كـه تـأثير توفيـق امـام      البته محدود بودن وسايل ارتباطي آن زمان مانع از آن مي

در دربار مـأمون كـه    فراگيرتر و پايدارتر شود؛ اما حضور صاحبان فكر و انديشه (ع)رضا
مثابـه ذخيـرة الهـي و     ها بود، بار ديگر منزلت امام را بـه  محل برگزاري بيشتر اين مناظره

را در نشر معـارف   (ع)معدن علم الهي اثبات كرد. اگر بخواهيم مجاهدت علمي امام رضا
توانيم بگـوييم كـه    بندي كنيم، با اندكي تساهل مي هاي فكري و اعتقادي دسته و اصالح

هـاي   ها، رفع اخـتالف  مباحث عقيدتي امام پيش از دوران واليتعهدي بر محور رد شبهه
ديني و اشاعة معارف مكتب اهل بيت و تشيع سـامان يافتـه بـود. امـا نگـاهي بـه        درون
هاي حضرت با مخالفانِ مسلمان و غيرمسلمان در دورة واليتعهدي اين مطلب را  مناظره

سياسـي آن   - جايگاه واليتعهدي و نيز شرايط اجتمـاعي كند كه بنا به اقتضاي  روشن مي
دوران، شاخصة دفاع از اسالم در مقابل مكاتـب و مـذاهب انحرافـي و التقـاطي بسـيار      
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هاي امام در بصره را كـه بـا    مجلسي مناظره ). البته عالمه1391پررنگ بوده است (همان:
سوي  از عزيمت امام به چند تن از نمايندگان اديان مختلف صورت گرفته مربوط به قبل

  ).80: 49، ج1403اند (مجلسي،  خراسان دانسته
بـا نماينـدگانِ سـاير     (ع)هاي امام رضـا  نكتة مهم و درخور توجه اينكه در مناظره

اديان براي اثبات حقانيت اسالم و رد عقايد باطل مسـيحيان، يهوديـان و زرتشـتيان،    
د. اين گفتگوهاي انتقادي در تـاريخ  فرمودن هاي مقدس آنها استناد مي ايشان به كتاب

بخش شيعيان  تواند الهام نظير است، مي حيات ائمه كه در اين حجم و با اين دقت بي
  ها باشد. عصر حاضر در مواجهه با نمايندگان ساير اديان و آيين

هـا و   همچنين، امام هشتم در مواردي كه امكان اقامة ادلة نقلي و اسـتناد بـه آيـه   
يِ مقبول ديگر اديان نداشتند، متوسل به ادلة عقلي و منطقي (بـدون  هاي آسمان كتاب

رَد نـاب را بـراي اقنـاع      تأثيرپذيري از فلسفة يوناني) مي شدند و ابعاد ديگري از خـ
دادند. اگر متكلمان و فالسفة اسالمي ايـن خـط را دنبـال     هاي مناظره نشان مي طرف
كردنـد.   زمـين پيـدا نمـي    فالسفة مغربگيري از  كردند، شايد نياز چنداني به بهره مي
هـاي امـام رسـيدن بـه فهمـي انتقـادي و روشـن از         هدف از مناظره«توان گفت  مي

كننـده در مباحثـه و ايفـاي نقـش      موضوع بحث، ارتقـاي خودآگـاهيِ فـرد شـركت    
تـري بـه مباحـث نگـاه      كننده براي كمك به مخاطب است تا به روش آگاهانه تسريع
  ).10: 1387و ميرشاه جعفري، اردكاني  (هاشمي» كند

فردي (متقابل) با شيوة مناظرة علمـي   هاي ميان هاي انساني، ارتباط از ميان ارتباط
فـرد دانسـتن    اي كـه اصـل آن بـر منحصـربه     امام معصوم انطباق بيشتري دارد؛ شيوه

  خصوصيات رفتاري طرفين ارتباط است.
ا ماهيت تعاملي است فردي ب مناظره نيز ابزاري اقناعي در ارتباطات ميان
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رسد در ديدگاه  نظر مي يابد... به كه اغلب به سمت تبادلي شدن نيز سوق مي
عنوان بروز تغيير انديشمندانه، آگاهانه و اختياري در  امامان معصوم، اقناع به

مخاطب دنبال شده و ديـدي انسـاني در جهـت مصـالح مخاطـب بـه وي       
  ).22-24: 1390دوست،  (سپنجي و مؤمن اند داشته
گوينـد و ايـن    در برخورد با انديشمندان با برهان و دليل سـخن مـي   (ع)امام رضا

ادع الي سبيل ربك بالحكمه و الموعظه الحسـنه و جـادلهم بـاللتي هـي     «است كه: قرآن ترجمان 
  ).125(نحل/ » احسن

اهللا است و در برخورد با مـردم كـه اهـل     امام برهان كامل است، حجت
ستند، با موعظه و خطابه و با مخالفان و انديشمندان بـا  استدالل و برهان ني

شـود و دليـل اينكـه بـه شـعر و       جدال احسن، استدالل و برهان روبرو مي
هاي شعري و مغالطه در  مغالطه اشاره نكردند، شايد اين باشد كه اوالً قياس

آور و يقينـي   هاي شعري و مغالطه، علـم  شأن حجت خدا نيست، ثانياً قياس
  ).10:1387اشمي، (هنيست 

توان گفت فضاي مناظره كه عرصة مناسـبي بـراي اثبـات خـود و نفـي       هرحال، مي به
ديگري است، اين امكان را فراهم آورد تا در اثبات حقانيت امام به خليفة عباسي، شيعه به 
اهل سنت، مذهب امامت در مقايسه با معتزله، مذهب اسالم در مقايسه با اديـان ابراهيمـيِ   

گـري و در   انند: مسيحيت، يهوديت و صابئين، حقانيت اسالم در مقايسه با زرتشتيديگر م
هاي امام با نمايندگان ساير  گري و الحاد، مناظره نهايت حقانيت الوهيت در مقايسه با مادي

دفاع «اديان را به فرصتي تبديل كرد كه عقايد كالمي حقيقي اسالم براي همگان ارائه شود. 
رَد در      (ع)هاي امام رضا ر مناظرهعقالني از دين د حكايت از جايگـاه ارزشـمند عقـل و خـ

سيرة رفتاري حضرت دارد... هر سخن حضرت درخصوص اثبات مدعاي خود، با اصـل  
  ).22- 25: 1391(اسكندري، » يا اصول منطقي همراه بوده است
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و هـا   مثابـه مرجـع اسـتدالل    منزلـت عقـل بـه    با اين حال، امام ضـمن ارج نهـادن بـه   
شوند كه دين خدا بـا عقـول بشـري مسـتقيم      هاي عقلي، اين نكته را رهنمون مي احتجاج

ها بـا   شود. اما از آنجا كه طرفين مناظرة امام مدعي خرد و دانش بودند، امام در مجادله نمي
  كردند. اي جز پذيرش موضع امام پيدا نمي بردند كه چاره ايشان طوري بحث را پيش مي

دايـك، بـه    گيري از تحليل گفتمـان انتقـادي ون   است تا با بهرهاين مقاله درصدد 
رَق گونـاگون       (ع)هاي امام رضـا  بررسي وجوه زباني مناظره بـا نماينـدگان اديـان و فـ

گـرا در پـي اثبـات     هاي مادي بپردازد؛ با اين مالحظه كه امام معصوم برخالف انسان
ي از ديگـري، تحريـف يـا    سازيِ غيرواقع نمايي و غيريت خود با نفي ديگري، بزرگ

انـد. از   گـويي و تـأثير از سـاخت قـدرت نبـوده      جا كردن سخن يا پاره حقيقت جابه
هـا   ها و مفاهيم عملياتي در تحليل گفتمان انتقادي اين مناظره رو، برخي از مقوله اين

ها ابعاد  هاي ديگر در اين مناظره دور است، اما كاوش مقوله از شأن و موقعيت امام به
كنـد. همـة اسـتنادها بـه      اي از اين گفتگوهاي تاريخي را به خواننـده ارائـه مـي    تازه

با پيروان مـذاهب   (ع)مناظرات تاريخي امام رضاها از كتاب ارزشمند  محتواي مناظره
  اهللا مكارم شيرازي برگرفته شده است. نوشتة آيت و مكاتب ديگر

  
  (ع)هاي امام رضا هاي مناظره اصول و ويژگي

خطاب توأم با عقل، دين و تحريك « (ع)هاي امام رضا هاي مناظره ژگياز جمله وي
وجدان، رعايت منطق صواب، نظم منطقي در گفتار، توجه به محتواي پيـام گوينـده،   

ــز از درازگــويي، حاشــيه  » روي و مســتندگويي اســت رعايــت حــد ســخن و پرهي
  ).11-15: 1387اردكاني و ميرشاه جعفري،  (هاشمي

گيـري از تمثيـل و تشـبيه،     هاي مردم، بهره با استفاده از دانسته الزام طرف مناظره
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برانگيختن نيروي خرد طرف مناظره، اثبات وجهة عقالني احكام و اهميت تفكر، اجـازة  
جـاي اسـتفاده از    پرسش و آزادي بحث، تأكيد بر رعايت انصاف، تكيه بر داليل متقن به

اصول و معياري كلـي و عقالنـي، اسـتفاده از    شيوة مغالطه، احترام و تكريم متقابل، بيان 
شيوة جدل براي ارشاد و هدايت نظم منطقي مباحث و سامانة علمي، الزام طرف مقابـل  

ها، از ديگر  به پذيرش اشتباه خود و توجه به فرايض در وقت خود حتي در اوج مناظره
  ).114- 122: 1386زاده و رضاداد،  هاي امام است (تقي هاي مناظره ويژگي

تـوان گفـت مـأمون،     ناكام گذاشتن اهداف مأمون از ديگر اهداف امام بـود. مـي  
  هاي مناظره داشت: خليفة عباسي، اهداف متعددي از برگزاري جلسه

دار علم و دانش نشان دهد، نـوعي سـرگرمي    اينكه خود را مسلماني طرف
براي مردم در برابر مشكالت اجتماعي و خفقان سياسي درسـت كنـد، جلـب    

سـوي خـود و تقويـت پايگـاه      ر انديشمندان و متفكران جامعة اسالمي بـه افكا
حكومت، مقابله و رويارويي با مكتـب علمـي اهـل بيـت، اثبـات شايسـتگي       

  ).23- 25: 1388(مكارم شيرازي، هاي آن زمان  خالفت عباسي بر سرزمين
ها سعي در آزمـودن امـام و بـه شكسـت واداشـتن       مأمون با برگزاري اين جلسه

هـا   ن در رويارويي با علماي ديگر اديان داشت. البته مأمون در بيشتر اين مناظرهايشا
هـا   كرد، اما هر بار كـه امـام از منـاظره    ابتدا بر مقام علمي و شخصيت امام تأكيد مي

داد. در نهايـت، ايـن چـالش بـه      آمد، مناظرة ديگري را ترتيـب مـي   پيروز بيرون مي
ثبات حقانيت و احياي اسالم، مجاب شدن مدعيان منظور ا فرصتي بزرگ براي امام به

گوناگون، اثبات برتري و حقانيت ائمه اهل بيت و پيروان و شيعيان آنها منجـر شـد.   
ويـژه   هـاي اسـالمي، بـه    ها بود كه يكي از پوياترين كانون درواقع در پي اين مناظره«

ر پاسداري از هاي بعد به ايفاي نقش حياتي د شيعي در خراسان پا گرفت و در دوره
  ).87: 1387(اسدي، » اسالم، تشيع و ترويج آن پرداخت
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هاي حضرت، مؤيد اين امر است  شده در مناظره از طرفي اصول استنتاجي مطرح
بخشـي و   كارگيري آن براي ايجاد فهم مشترك از مسائل، آگاهي كه مناظره و روند به

هاي آن حضرت  مناظره روش«ايجاد نگرش توأم با عقالنيت است و از طرف ديگر، 
اساساً از نظر علمي و روايي، بيشـترين تـأثير آموزشـي را بـر طـرف منـاظرة خـود        

گذاشت. اين روش بر سه پايه استوار بود: دعوت بـه پرسـش، همگـام شـدن بـا       مي
» شـود  بسـت فكـري مواجـه مـي     مخاطب و هدايت مخاطب در مواقعي كـه بـا بـن   

  ).20 :1387اردكاني و ميرشاه جعفري،  (هاشمي
، آگاهي و احاطة امـام بـر متـون     آشكار شدن علم لدني امام«ها  از ديگر آثار اين مناظره

هـاي   هاي آسماني اديان ابراهيمي، تسلط و آگاهي امام بر زبان نشدة كتاب اصيل و تحريف
  ).17- 20: 1391نوكند،  (مرداني» اقوام ديگر، آگاهي امام از همة اديان و مكاتب است

از طريق گفتـار، سـخنان،    (ع)هاي هدفمند امام رضا اي و رويه انديشههاي  چارچوب
افزايي دانشمندان ساير مذاهب و هـدايت   هاي ايشان در راستاي معرفت مواعظ و خطابه
سوي اسالم با مدنظر قرار دادن سياست هدايت جامعه و نيز روشنگري  و جذب آنان به

سي است. چراكه در بسياري از موارد و تسوية افكارعمومي بر ضد حكومت ظالمانة عبا
كردنـد و   اقدام مـي  (ع)دانشمندان از طريق حكومت عباسي به بحث و جدل با امام رضا

دار كـردن   واقع اين امر، بخشي از سياست مزورانة اين حكومت غاصب براي خدشـه  به
  ).64- 65: 1391بود (آقا سيدمحمد قاري،  (ع)محبوبيت امام رضا

  
  روش تحليل گفتمان

هاي اسالمي طي ساليان اخير رواج بسياري يافتـه   هاي گفتماني در مطالعه تحليل
هاي تحليل گفتمـان ديـدگاه واحـدي وجـود      كارگيري روش است. اگرچه دربارة به
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ندارد و برخي پژوهشگران بـر وجـوه سـازگار و ناسـازگار آن بـا انديشـة اسـالمي        
ر نگارنده آنچه از انواع گونـاگون  )، به باو539-581: 1388لك،  اند (بهروزي پرداخته
هاي متصور در  توان بهره گرفت و فاقد بسياري از محدوديت هاي گفتماني مي تحليل

اين روش است، تمركز بر زبان و متن، واژگان و فضـاي حـاكم بـر روابـط واژگـان      
هـا، از روش تحليـل    است. از اين رو، در اين مقاله با در نظر گرفتن برخي مالحظـه 

  ايم. انتقادي بهره گرفتهگفتمان 
كـار بـرد.    شناسي را نخستين بار زليك هـريس بـه   در زبان» تحليل گفتمان«اصطالح 
دسـتور زبـان مـؤثر     خواهند در محدودة جمله بـه  دليل آنكه مي شناسان را به هريس زبان

كـار   دست يابند، نقد كرد. او تحليل گفتمان را براي تحليل متن باالتر از سطح جمله بـه 
تر از جملـه، وظيفـة دسـتور زبـان و مطالعـة واحـدهاي        . مطالعة واحدهاي كوچكبرد

شناسـان در بحـث از    تر از جمله، موضوع تحليل گفتمان است. در مجموع، زبـان  بزرگ
كنند: نخسـت ديـدگاهي كـه تحليـل گفتمـان را       تحليل گفتمان دو ديدگاه را مطرح مي

كند؛ دوم ديدگاهي كه تحليل  ريف ميتر از جمله را تع بررسي و تحليل واحدهاي بزرگ
  داند. گفتمان را تمركز خاص بر چرايي و چگونگي استفاده از زبان مي

شناسانه به گفتمـان را   ، اين رويكردهاي زبانگفتمانسارا ميلز در كتاب مشهور خود 
يافتة متن است كه  گفتمان، جزء يا قطعة گسترش«كند:  تري چنين بيان مي شكل روشن به

) و در 17: 1382(ميلـز،  » كلي از سازمان دروني، يكپارچگي يا انسـجام اسـت  واجد ش
پيونـدد، گفتمـان را    وقوع مي گفتارهاي خاص در بستر آن به بافتي كه پاره«رويكرد ديگر 

هاي توليد متـون،   ها يا زمينه كند (گفتمان مذهبي، گفتمان تبليغات). اين بافت تعريف مي
  ).84: 1378(تاجيك، » ليدشده را تعيين خواهد كردهاي دروني متون خاص تو شاكله

نظـر  البته در اين مقاله توجه به اين ظرفيت تحليل گفتمان مدنظر است، چراكه به
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تـوان   آموز است و مي ها درس رسد شناخت زبان و ساختار كالميِ امام در مناظره مي
م بهـره گرفـت.   هاي اين روش تحليل، متناسب با منزلت اما هايي از ظرفيت با تحفظ

در عين حال، در تحليل كلي در ترويج گفتمان امامت در تمايز با گفتمان غيراسالمي 
  و غيرواليي درخور توجه است.

شود. گفتمان،  گفتمان، چارچوب و نظام معرفتي است كه از طريق زبان عمل مي
عبارتي، گفتمـان، نـوعي دانـش و معرفـت را توليـد       تركيب دانش و قدرت است. به

كند كه به اسـتقرار و اسـتمرار مناسـبات قـدرت بيايـد. هـر دانشـي برخاسـته از          مي
  مناسبات قدرت و در عين حال گسترش و تثبيت آن مناسبات است.

سياسـي   -يكي از رويكردهـاي گفتمـاني كـه بـه تحليـل رخـدادهاي اجتمـاعي       
تـوان در   يپردازد، تحليل گفتمان انتقادي است. بنياد تحليل گفتمان انتقـادي را مـ   مي
هاي جديد افرادي همچون فوكو بر گفتمان و زبان  شناسي انتقادي يافت. نگرش زبان

هاي نگرش انتقادي به زبـان را بنـا نهادنـد. ايـن      افراد فوق تأثير گذاشت و آنها پايه
افراد نقطة اشتراك خود با ديگر تحليلگرانِ گفتمان را تأكيد هر دو گروه بر متـون و  

از طريـق  «انند، با اين تفـاوت مهـم كـه تحليـل گفتمـان انتقـادي       د هاي آن مي بافت
هاي گفتماني و متون يك جامعه، يعني با شفاف و قابل رؤيت  سازي كنش غيرطبيعي

كنـد   عمل مي» ظاهر طبيعي جلوه كند ساختن آنچه در گذشته ممكن بود نامرئي و به
زباني  -هاي گفتماني نشسعي دارند تا درهم تنيدگي ك«و تحليلگران انتقادي گفتمان 

تر قدرت و حاكميت به تصوير  اجتماعي در سطح گسترده -هاي سياسي را با ساخت
  ).147: 1385زاده،  (آقاگل» بكشند

تـوان بـه پـنج     در ميان رويكردهاي گوناگون به تحليل گفتمان انتقادي مي
ويژگي مشترك رسيد: نخست اينكه در تحليـل گفتمـانِ انتقـادي، فراينـدها و    
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فرهنگي تا حدودي خصلت زباني و گفتمـاني دارنـد؛    - اختارهايِ اجتماعيس
دوم اينكه گفتمان هم سازنده است و هم ساخته شده؛ سوم اينكه كاربرد زبـان  

نحو تجربي و درون بستر اجتماعي خودش تحليل شود؛ چهـارم اينكـه    بايد به
انِ انتقـادي  گفتمان، كاركردي ايدئولوژيك دارد و سرانجام اينكه تحليـل گفتمـ  

گـرا   طور كه علم اجتماعيِ عينيت داند (آن طرف نمي لحاظ سياسي بي خود را به
آورد كـه   شمار مي داند)، بلكه خود را رويكردي انتقادي به طرف مي خود را بي

  ).110-  115: 1389(يورگنسن و فيليپس، لحاظ سياسي متعهد به تغيير است  به
ادي گفتمـان وجـود دارد كـه يكـي از     امروزه سه گـرايش مهـم در تحليـل انتقـ    

دايك بر نقـش شـناخت در تحليـل     دايك است. ون هاي اصلي اين رويكرد ون چهره
گفتمان انتقادي، شناخت و اجتماع، مثلثي را شكل داد كه مبناي رويكرد متمايزش به 

شـناختي شـد. او گفتمـان را در     -تحليل گفتمان انتقادي، يعنـي رويكـرد اجتمـاعي   
اي، متن نوشتاري،  گيرد مانند: تعامل محاوره رويدادي ارتباطي در نظر ميمعناي عام، 

  ايِ ديگر مرتبط با داللت معنايي. شناختي و چندرسانه هاي نشانه تصاوير و جنبه
هـا و   شناخت با شناخت فردي و اجتماعي، باورها و اهداف و همچنين ارزيـابي 

هـاي   رهاي محلـي تعامـل  سـاختا  احساسات مرتبط است. اجتماع، هم شـامل خُـرده  
تر سياسي و جمعي  شود و هم، شامل ساختارهاي همگاني مند مي رودرروي موقعيت

ها، روابـط گروهـي (ماننـد سـلطه و نـابرابري)،       كه به صور گوناگون در قالب گروه
هاي سياسـي و خصوصـيات    ها، فرايندهاي اجتماعي، نظام ها، نهادها، سازمان جنبش
  ).58: 1384شود (سلطاني،  ها تعريف مي نگتر جوامع و فره انتزاعي
دانـد و   دايك ايدئولوژي را بحثي بنيـادي در رابطـة بـين گفتمـان و جامعـه مـي       ون

هاي حاكم در جامعـه   برخالف برداشت غالب ماركسيستي از ايدئولوژي، آن را به گروه
 خوردگـان ايـدئولوژي تلقـي    هاي تحت سلطه را صـرفاً فريـب   داند و گروه محدود نمي
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دايـك   گيرد. ون كند و امكان طراحي ايدئولوژي مقاومت در ميان آنان را ناديده نمي نمي
هـايي همچـون:    داند كـه رشـته   اي مي رشته تحليل گفتمان انتقادي را نوعي پژوهش ميان

  ).89: 1378گيرد (تاجيك،  شناسي، علوم سياسي، ارتباطات و... را دربرمي جامعه
گانة بافت، شـناخت و   ري مستلزم توجه به رابطة سهطراحي مدلي براي چارچوب نظ

اي است كه سه جنبة اصـلي دارد: كـاربرد زبـان، شـناخت و      گفتمان است. گفتمان، پديده
دهندة بسياري  بخش، بيانگر و شكل فرهنگي. گفتمان، تجلي - هاي اجتماعي تعامل در بافت

ناميم. اگر  مي» بافت«آن را  است كه ما  فرهنگي - هاي مرتبط با موقعيت اجتماعي از ويژگي
طور كلي بر گفتار و نوشـتار تـأثير بگـذارد (و بـرعكس)،      اي از بافت و جامعه به مشخصه

  ).48: 1387دايك،  است (ون» قدرت«حتماً آن مشخصه 
رسد به اين ترتيب شكل  دايك از ايدئولوژي به گفتمان مي مسير نظري كه در آثار ون
شود كـه بـه وسـيلة     هاي ذهني منتج مي اي از مدل مجموعهگرفته كه معاني گفتماني، از 

ها دربرگيرندة نظرهاي شخصـي و اجتمـاعي    شود. اين مدل اي كنترل مي هاي زمينه مدل
هـاي مشـترك    دربارة رويدادها هستند. عقايد اجتماعي ممكن است بـر اسـاس انديشـه   

ها اقدام  اص كنشهاي خ دهي رويدادها و زمينه گروهي شكل گرفته باشد كه به سازمان
هـاي ذهنـي هسـتند كـه بـه شـكل        ها، بازنمـايي  از انديشه كند. در كل، چنين نظامي  مي

هـا،   هـا، اهـداف، موقعيـت    ها، ابعاد اصلي حوزة اجتماعي گروه (هويت، كنش واره طرح
هـايي   گرايانـه از ارزش  هاي منفعـت  كنند و به گزينش بندي مي ها و منابع) را طبقه ارزش

  هاي اجتماعي اعضاي گروه است. د كه پايه و اساس ارزيابي كنشزنن دست مي
شـوند. مـواردي    معاني به اشكال گوناگون در ساختارهاي سطحي متون بيان مـي 

هاي نحوي، نحوة چينش  بندي ها و ساختار جمله، رده انسجام واژگان، عبارت«مانند 
 هـاي  واره رها در طـرح هاي گرافيكي و سازمان اَبرساختا واژگان، آهنگ گفتمان، سازه
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» هاي خبري از اين دست هسـتند  رايج مانند ساختارهاي روايت، استدالل يا گزارش
)Van Dijk, 1998: 45.(  

ــا از بررســي    ــد ضــمني آنه ــايي و عقاي ــاختارهاي معن ــابراين، بســياري از س بن
شـده را نيـز    زمان بايد معاني به حاشيه رانده آيد. هم وجود مي ساختارهاي سطحي به

  ررسي كرد و معاني ناشي از غياب آنها را نيز مدنظر قرار داد.ب
  

  روش تجزيه و تحليل اطالعات
يكي از مراحل اساسي در تحليل گفتمان انتقادي، عملياتي كردن مباحـث نظـري   

منظور تحليلِ متن و گفتمان است. مسـئلة اصـلي ايـن     عبارتي، تعيين متغيرها به يا به
ي چگونـه ادعاهـاي نظـريِ خـود را بـه ابزارهـا و       است كه تحليـل گفتمـان انتقـاد   

ها و مفـاهيم   طور خاص، ميانجيگري ميان نظريه كند؟ به هاي تحليلي تبديل مي روش
كالن، موارد و مصاديق ملموس و عيني كه هسته و كانون تحليل در تحليلِ گفتمـان  

  دهد مورد تأكيد است. انتقادي را تشكيل مي
دايك سامان يافتـه،   ها و شيوة تحليليِ ون ستفاده از ديدگاهاز آنجايي كه اين بررسي با ا

اي از آنهـا اسـتفاده    هايي كه وي در تحليل گفتمان انتقادي و متـون رسـانه   متغيرها و مقوله
نمايي،  واژگان، استعاره، كنايه، اغراق و بزرگ اند از: كار رفته كه عبارت كرده براي تحليل به

انـداز (منظـر)،    ها، چشم قول، ناگفته جا كردن، منافع، نقل هحسن تعبير، تخفيف دادن و جاب
  ها، معاني ضمني و تأكيد ساختاري. فرض بندي، پيش ها)، قطب مايه انسجام كلي (درون

منظور رعايت اختصار و با توجه به شأن امام معصوم و تناسب با موقعيـت ايشـان كـه     به
بشر غيرمعصـوم  هاي  ازي در گفتمانس هاي غيراخالقي غيريت سازي با روش اجل از همسان

هـاي   صـرفاً از مقولـه  هـا   از ميان ايـن مقولـه   (ع)هاي امام رضا است، در تحليل گفتمان مناظره
  شود. قول و تأكيد ساختاري بهره گرفته مي انداز، استعاره، انسجام تاريخي، نقل واژگان، چشم
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  ها و متغيرها تعريف مقوله
مهمي در گفتمان دارنـد. واژگـاني كـه گوينـده يـا      واژگان نقش بسيار  1. واژگان:1

عبـارت   برد با قدرت، موقعيت سياسي، اجتماعي و اخالقـي او يـا بـه    كار مي نويسنده به
اي را براي بيـان   شود. اينكه فرد چه واژه يا كلمه تر، با وزن اجتماعي او سنجيده مي دقيق

اجتمـاعي و سياسـي او    گزيند، تا حد بسيار زيادي به موقعيت شخصي، مقصودش برمي
ها در  بنياد است تجلي واژه ها، ايدئولوژي بستگي دارد. از آنجا كه بسياري از اين موقعيت

  دهد. گفتار و نوشتار، ديدگاه و عقايد وي را درخصوص موضوع مورد بحث نشان مي
هاي مختلف گفتمان با توجه به موضوع، هـدف و عوامـل ديگـر بـا انـواع       گونه

تـرين راه مطالعـة    شـده  انس دارد. تحليل عناصر واژگاني، شـناخته واژگانِ خاص تج
ها  برخي از واژه«كار رود.  هاست كه ممكن است براي بيان قضاوت ارزشي به انديشه

روند؛ مانند: زشت، زيبا و...، امـا برخـي    كار مي به شكل طبيعي براي بيان يك نظر به
هـا بسـتگي دارنـد؛ ماننـد:      فـرض  معرفتيِ پنهان در پـيش  -هاي ارزشي ديگر به نظام

هـا   كنندة ارزش شده بيان واژگان انتخاب ).Van Dijk, 1998: 31(» مسلمان، كافر و...
  شوند. ها هستند و براي قضاوت ارزشي استفاده مي و نُرم
  
هاي انتقال معناسـت. در اسـتعاره، رابطـة ميـان      استعاره يكي از راه 2:. استعاره2

ترين صور استعاره، تشبيه اسـت كـه    شود. يكي از رايج يچيزها از راه قياس مطرح م
  آيد. شود و از شباهت، سخن به ميان مي اي مطرح مي در آن مقايسه

  
گويـد؛   انداز و منظري خاص سـخن مـي   هر متني، از چشم 3:انداز (منظر) . چشم3

                                                           
1. Lexical Items 
2. Metaphor 
3. Perspective 
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توان دريافـت كـه نويسـنده از چـه      اندازهايي مانند: حق، مؤمن و... در متن مي چشم
  نگرد. منظري به قضايا مي

  
انسـجام كلـي از طريـق آنچـه سرفصـل و       1هاي مـتن):  مايه . انسجام كلي (درون4
ها از نظر مفهومي خالصة مـتن   شود. سرفصل انگاريم، بيان مي هاي متن مي مايه درون

هـا   كننـد. از لحـاظ نظـري، سرفصـل     ترين اطالعات آن را مشخص مي هستند و مهم
  معنايي را دارند. هاي حكم كالن، گزاره

  

نقل نوشتار يا گفتار شخص حقيقي يا حقوقي، مستقيم يا غيرمستقيم  2:قول . نقل5
  منظور مستند كردنِ متن و مجاب كردن مخاطب. به

  

ها و عقايـد مثبـت    و كنش» ديگران«ها و عقايد منفي  بر كنش 3:تأكيد ساختاري .6
  شود. تأكيد مي» خود«

  
  واژگان

گيري ايشان از زبـان دينـي معتقـدان     ها، بهره امام در مناظره يكي از عوامل توفيق
كرد چون به زبان و منبع اصـلي   به اديان ديگر بود. واژگاني كه امام به آنها استناد مي

ها جـاي   هاي مختلف و غير زبان عربي، در اختالف برداشت رفت، در زبان كار مي به
در سپهر معنـايي و زبـان هـر ديـن      گذاشت و تكيه بر بار معنايي هر واژه ترديد نمي

گذاشت، چراكـه در غيـر ايـن     شد كه جاي هيچ شكي باقي نمي نحوي استفاده مي به
وجود آيد كه واژة خاص در زبان عربـي، عبـري يـا     صورت، ممكن بود اين شبهه به

                                                           
1. Global Coherence  
2. Quotation 
3. Structure Emphasis 
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» بدأ«هايي مانند  اژگاني كه در قلمرو اثبات توحيد و سنتو فعل خداوند سخن گفتند؛ و
كردنـد   توان گفت واژگاني كه امام از آنها اسـتفاده مـي   يابد. مي در افعال خداوند معنا مي

  همگي در خدمت اثبات توحيد حقيقي و حقانيت اسالم و پيامبر خاتم بود.
  

  استعاره
كتاب اشعيا براي اثبات حقانيت  الجالوت از قول امام در مناظره با جاثليق و رأس

پيامبر اسالم از استعاره و تشبيه بهره بردند. ايشان فرازي را يادآوري كردند كه اشعيا 
هـايي از نـور بـر تـن      من كسي را ديدم كه بر درازگوشي سوار است و لباس«گفت: 

كرده (اشاره به عيسي) و كسي را ديدم كه بر شتر سوار است و نورش مثل نور مـاه  
  كه هر دو تأييد كردند اشعيا چنين سخني را گفته است.» اشاره به پيامبر اسالم)(

الجالوت نيز از تشبيه و مقايسه بهـره گرفتنـد. در رد    امام در مناظره با جاثليق و رأس
براي وي الوهيت قائل بود، كار عيسـي را   (ع)هاي عيسي دليل معجزه ادعاي جاثليق كه به

مقايسه، تشبيه و استدالل كردند كه اگر مبنـاي اسـتدالل جـاثليق     (ع)كار يسع و ابراهيم به
براي ادعاي خداوندي عيسي معجزه باشد، چرا به خداوندي پيامبران پيشين كه آنان نيز 

كنند؟ و جاثليق ناچار  دادند اعتقاد پيدا نمي كردند و بيماران را شفا مي مردگان را زنده مي
  شود. مي (ع)لوهيت عيسيبه پذيرش وحدانيت خداوند و نفي ا

الجـالوت وقتـي از وي    در امر اثبات حقانيـت پيـامبر اسـالم در منـاظره بـا رأس     
هـاي   چيست، بزرگ يهودي بر معجزه (ع)پرسند دليل اعتقاد وي به پيامبري موسي مي

با پيامبران ديگر  (ع)نيز با تشبيه و مقايسة موسي (ع)كند و امام رضا استناد مي (ع)موسي
. سـپس  (ص)و پيـامبر اسـالم   (ع)خصوص عيسـي  ند آنان نيز معجزه داشتند بهفرماي مي

  ماند. شوند كه وي درمي علت ايمان نياوردن يهودي را جويا مي
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نحو ديگري در مناظرة امـام بـا بـزرگ هيربـدان، نماينـدة       عين اين استدالل را به
چرا زرتشـت را  «د: پرسن بينيم. در اين مناظره امام از بزرگ هيربدان مي زرتشتيان، مي

العـادة   كارهـاي خـارق   الجـالوت بـه   وي نيز همانند جـاثليق و رأس » داني؟ پيامبر مي
كه وي نيز آنها را نديده و از اخبار پيشـينيان آن را   كند، درحالي زرتشت استدالل مي

پذيرفته است. اينجا نيز امام با تشبيه و مقايسة زرتشت بـا ديگـر پيـامبران اسـتدالل     
اي كـه آن هـم نـه     العـاده  ها و كارهاي خـارق  ه اگر صرفاً بر اساس معجزهكنند ك مي

مستقيم، بلكه از طريق اخبار از زرتشت به تو رسيده به وي ايمان داري، پـس چـرا   
آوري؟ پاسخي از بزرگ هيربـدان   ها به ديگر پيامبران ايمان نمي دليل همين معجزه به

كه معجزة پيامبر، يعنـي قـرآن    رحاليشود. د كنند و وي ناچار ساكت مي دريافت نمي
هــاي ديگــر پيــامبران (كــه اثــرش از بــين رفتــه) همچنــان ابعــاد  بــرخالف معجــزه

اعجازبرانگيزش برجاست. در مناظرة امام با سليمان مروزي، ادعـاي سـليمان در رد   
بدأ را به ادعاي يهود تشبيه كردند كه آنها نيز مدعي بودند دست خدا بسته اسـت و  

شود. سليمان كـه از ايـن تشـبيه بـه يهـود جـا        ر نظر خداوند ايجاد نميدگرگوني د
  خورده بود، از سخن خود برگشت و به بدأ باور پيدا كرد.

امام با تشبيه ادعاي سليمان مروزي بـه قـول يهـود كـه در آن آمـده اسـت آنهـا        
ان خدا بسته و دگرگـوني در نظـر ايشـ   ) يعني دست 64(مائده/» يداهللا مغلوله«اند  مدعي

(همـان) يعنـي   » غلت ايديهم و لعنوا بما قـالو «قول كردند كه  شود، از قرآن نقل ايجاد نمي
  خاطر اين سخن از رحمت خدا دور باد. دست آنها بسته باد و به

در مناظره با عمران صابئي نيز از تمثيل بهره بردند. وقتي عمران صابئي   امام
از آفـرينش موجـودات    از حضرت پرسيد آيا چنين نيست كه خداونـد پـيش  

در پاسخ  (ع)گفت و سپس تكلم را آغاز كرد؟ امام رضا خاموش بود، سخن نمي
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فرمود سكوت وقتي معقول است كه پيش از آن نطقي صورت گرفته باشد. 
كه گفتـه   گويد. همچنان شود چراغ ساكت است و سخن نمي مثالً گفته نمي

دهد، زيرا روشـنايي فعـل    شود چراغ با ارادة خويش به ما روشنايي مي نمي
ارادي صادرشده از آن نبوده و چراغ هويتي افزون بـر خـود نـدارد. وقتـي     

گوييم چراغ روشن اسـت و مـا از روشـنايي آن برخـوردار      روشن شد، مي
  ).115: 1386زاده و رضاداد،  (تقي باشيم مي

  
  انداز چشم
گويند، امـام   ميهاي مناظره سخن  هايشان با طرف اندازي كه امام در مناظره چشم

دهد كه درصدد هدايت، روشنگري و اثبات حقانيـت اسـالمي    معصومي را نشان مي
هاي ناصواب است. امام با تكيه بـر   ها و برداشت دور از پيرايه در روايت صحيح و به

هاي مقدس اديـان غيراسـالمي يـا قـرآن كـريم در       استدالل، منطق و استناد به كتاب
معرفي و روايت جايگاه واقعي امـام معصـوم اسـت كـه      مناظره با مسلمانان درصدد

  شود. ترين فرد براي ادامة راه پيامبر خاتم محسوب مي شايسته
بـا   (ع)هاي امام رضا شايد بتوان گفت ابراز و اثبات هويت اصيل امامت در مناظره

تنهـا   ديگران، جايگاه امامت را از الگـوي اسـالمي بـه الگـوي دينـي ارتقـا داد و نـه       
هـاي كالمـي منحـرف بـه      ت روايت شيعي از اسالم را به اهل سنت و جريـان حقاني

اثبات رساند، بلكه باعث بطالن انكار حقانيت اسالم از سوي بزرگان دينيِ مسـيحي،  
  يهودي، زرتشتي و يحيوي نيز شد.

كنـد و اگـر    شمول از امامت ارائه مـي  اندازي از امامت، روايتي جهان چنين چشم
داشتند و  ها شكست از امام را پذيرفتند، وجدان بيداري مي مناظرههمة افرادي كه در 

كردنـد؛ شـايد تـاريخ اسـالم و تشـيع       معتقد مي (ع)پيروانشان را به حقانيت امام رضا
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هـا بـه نمـايش     اي كـه از امـام در منـاظره    هرحـال، چهـره   پيمود. به مسير ديگري مي
ان بـا تخفيـف و تحقيـرِ طـرف     مدار هاي سياست گذارند، نه همانند برخي مناظره مي

مقابل همراه است و نه با شادي و شعف ناشي از شكسـت دادن حريـف در ميـدان    
  همراه دارد. هاي تربيتي و اخالقي فراواني به كالم. چنين روشي آموزه

البته در مواردي هم كه طرف مناظره حقانيت امام و كالم ايشان را باور داشتند و 
شـدند. البتـه    د، با اكرام و احترام خاص امام مواجـه مـي  گرويدن به اسالم حقيقي مي

اي دربارة معاندان كه حتي با قبول شكست، بر عقيده و آيين باطل خـود   چنين رويه
ها، مأمون در مقام  ماندند، در تاريخ گزارش نشده است. قبل از آغاز مناظره پابرجا مي

جز اعتراف بـه   آمده و البته به كنندة جلسه، درصدد معرفي و شناساندن امام برمي اداره
كرده، زيـرا اصـالً    هاشم است، حق امام را در معرفي ادا نمي ترين فرد بني اينكه عالم

االمكان بتواند  هايي يافتن فضايي بوده كه حتي هدف مأمون از برگزاري چنين مناظره
  به تضعيف جايگاه امام بپردازد كه البته هميشه نتيجه برعكس بود.

منزلة كسي  هاي خويش در بصره در توصيف امام آوردند، به در مناظره آنچه امام
اندازي است كه امـام از آن   دهندة چشم است كه شايستة ادامه دادن راه پيامبر و نشان

هاي پيـامبر را ادامـه    كه امام برنامه كنند؛ چنان ها روايت مي جايگاه خود را در مناظره
خرد و  كنند، هم دعوت به تبليغ اسالم را ادا مي ها هم شأن دهد و در قالب مناظره مي

دهنـد و   هاي آسماني ديگر را نشان مي حقيقت، دانش و آگاهي خويش بر مطالب كتاب
هاي ديگر اقوام. در عين حال، عظمت، رحمت، انصاف، گذشت،  هم عالم بودن به زبان

  است. هاي امام متجلي گو بودن، رحيم و با مروت بودن نيز در مناظره راست
كـه از قـول    كننـد؛ چنـان   امام ضمن معرفي امام، عقايد غلوكنندگان را هم رد مي

الترفعـوني فـوق حقـي فـان اهللا     «پيامبر فرمودند ما را باالتر از آنكه حق ماست باال نبريـد  
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والَ «از جملـه  قرآن هاي  امام با استناد به آيه». تبارك و تعالي اتخذني عبدا قبل ان يتخذني نبيا
اياببّبِيينَ أَرالنكَةَ والَئذُواْ الْمأَن تَتَّخ رَكُم؛ و روا نيست به شما فرمان دهـد كـه فرشـتگان و    أْم

)، عقايد كساني را كه امام يـا پيـامبر را   80عمران/  (آل» پيامبران را ارباب خود گيريد
  ).201: 2ق، ج1390كنند (صدوق،  برند رد مي تا حد خدايي باال مي

ها، واليتعهدي را بر عهـده داشـتند،    در زمان برگزاري مناظره (ع)نكه امام رضابا اي
دقت در مباحث و گفتگوهاي ايشان در زمان پذيرش تحميلي واليتعهدي و نيز قبـل  

ها، كمترين اثـري از اينكـه امـام خـود را در ايـن موضـع در برابـر         و بعد از مناظره
كـه هنگـام پيشـنهاد خالفـت      دهد؛ چنان كنندگان فرض كرده باشند نشان نمي مناظره

  واليتعهدي از جانب مأمون به ايشان فرمودند:
راستي خالفت از آن توست و خدا آن را براي تو قرار داده، پس  اگر به

روا نيست آن را از خود دور كني و لباسي را كه خدا بر تن تـو پوشـيده از   
تو و سزاوار تـو   تن درآوري و به تن ديگري بپوشاني و اگر زمامداري حق
  ).139(همان:  نيست، روا نيست آنچه به تو تعلق ندارد به من ببخشايي

اكراه امام در پذيرش واليتعهديِ تحميلي پس از تهديد مأمون صـورت گرفـت؛   
آن را   (ع)البته امام با نقل شواهدي مانند پذيرش مسئوليت از جانب حضرت يوسـف 

  ).54-56: 1380كردند (ترابي، مدلل مي
  

  انسجام كلي
نقطة آغاز و پايان بحـث مشـخص و از انسـجام و نظـم      (ع)هاي امام رضا در مناظره
ها  كه طرف مناظره را كامالً از حيث استدالل اي برخوردار است؛ طوري كننده منطقي اقناع

گـذارد. البتـه نمـود و جلـوة      كند و جاي ترديدي براي وي بـاقي نمـي   تخليه و قانع مي
گيـري از ادلـة نقلـي بـه      هاي امام آنگـاه كـه ايشـان بـدون بهـره      ظرهانسجام كلي در منا



30    فرهنگ رضوي  

  
رة 

شما
ل، 
ل او

سا
2

سل 
سل
ه م

مار
 ش
،

2
ان 

ست
 تاب

،
13

92
  

آورند بيشتر نمايان است، چراكه در گفتگو با نمايندگان اديـان   هاي عقلي رو مي استدالل
هاي انحرافي، استناد به كتاب آسماني ديگر  ديگر، غير از اسالم يا مسلمانانِ داراي ديدگاه

  شود. ربارة مسلمانان برهان قاطع محسوب مياديان يا استناد به قرآن كريم د
هـاي   هـا و شناسـاندن مفـاد حقيقـي آيـه      البته در درك تقدم و تـأخر نـزول آيـه   

هـا نيـز مـورد اسـتناد      هاي اهل كتاب، اين توجه به انسجام و اتقان منطقي آيـه  كتاب
مـران  هر روي در مباحثي مانند مناظرة امـام بـا ع   قرار گرفته است، اما به (ع)رضا امام

صابئي دربارة اوصاف خداوند يا در مناظره با سليمان مروزي، نظم و انسجام منطقي 
كننـد و   شدة عقلـي سـليمان آغـاز مـي     فرماست. امام بحث را از اصول پذيرفته حكم

سرانجام وي را به تفاوت ميان علم و ذات خدا از يك سـو و تفـاوت ميـان علـم و     
  شوند. اراده از سوي ديگر رهنمون مي

دهـد، طـرح پرسـش و پاسـخ      هاي امام انسجام مي اقعيت ديگري كه به مناظرهو
است؛ به اين ترتيب كه به شكل مشخص و معين سؤالي را از طـرف مقابـل مطـرح    

خواهند سؤال مشخص خود را مطرح كنـد. حتـي اگـر     كنند يا از طرف مقابل مي مي
ق و يك به يك به طرف مقابل چند سؤال را مكرر پشت سر هم بيان كند، پاسخ دقي

  بخشد. ها مي ها و اقناع طرف مقابل، انسجام و نظم خاصي به مناظره پرسش
هـا نيـز مسـير     روي  هـا و حاشـيه   ها، تعـريض  ريختگي پرسش جلوگيري از درهم

دهد. ضمن اينكـه اغلـب ايـن     ها را به سمت نظم و نتيجة مشخص سوق مي مناظره
نوعي ادارة جلسه را  شده و به برگزار مي ها در حضور جمع و در دربار مأمون مناظره
شـده و اگـر در    دار مـي  عهـده  -ها بـوده  كنندة اين مناظره كه ميزبان و دعوت -مأمون

مواردي هم برخالف اصول عقلي يا نقلي، يكـي از طـرفين منـاظره خـالف بـين و      
شـد و ايـن امـر     شد، با واكنش منفي و جدي حاضران مواجه مي برهاني مرتكب مي
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  كرده است. فرما مي ها حكم نوعي نظم و انضباط خاصي را بر مناظره د بهخو
در پيش گرفتن مناظرة تك به تك از سوي امام باعث تمركز فرد در ارائة پيام و مانع 

شود. همچنين، ارائة منبـع و مرجـع معتبـر در     از طرح مسائل جانبي از سوي ناظران مي
مناظرة علمي، مسـتدل و منسـجم اسـت؛     طرح سؤال، پاسخ و در كل بحث، نياز اصلي

  ).21: 1390دوست،  گرفتند (سپنجي و مؤمن در پيش مي (ع)اي كه امام رضا شيوه
  

  قول نقل
در پاسخ به جاثليق، بزرگ مسـيحيان، كـه مـدعي بـود مـن چگونـه        (ع)امام رضا

 توانم با كسي مناظره كنم كه قدر مشتركي با او ندارم و به كتاب و پيامبرش بـاور  مي
اي نصراني، اگر با انجيل خودت كه بـه آن اعتقـاد داري اسـتدالل    «ندارم، فرمودند: 

و جـاثليق پـذيرفت. امـام بـراي اثبـات      » كنم، به حقانيت اسالم اقرار خواهي كـرد؟ 
قـولي از يوحنـاي ديلمـي     بشارت به حقانيت پيامبر اسالم در آيـين مسـيح بـه نقـل    

گويـد   بـود. انجيـل مـي    (ع)ن فرد به مسـيح تري پردازد كه به اذعان جاثليق محبوب مي
مرا از دين محمد عربي باخبر كـرد و بشـارت داد    (ع)يوحنا گفت كه حضرت مسيح

  كه بعد از او چنين پيامبري خواهد آمد.
قول را پذيرفت، ولي منكر زمان ظهور چنين پيامبري شد و امـام   جاثليق اين نقل

اس رومي كه حافظ انجيل بود خواستند قولي را از كتاب انجيل آوردند و از نسط نقل
سفر سوم انجيل را قرائت كند. امام، هم براي بزرگ مسيحيان و هم بزرگ يهوديـان  

  نام پيامبر رسيد. الجالوت) آية مربوط را قرائت كرد و به (رأس
سـوي پروردگـار    من بـه «قول كردند كه مسيح فرمود:  امام همچنين از انجيل نقل

قولي از  و جاثليق به چنين نقل» شدة محمد) در زبان يعني ستايشروم و فارقليطا ( مي
  انجيل اعتراف كرد.
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قـولي را   نقـل  (ع)الجالوت براي اثبات پيامبري خاتم انبيا از مسيح امام در مناظره با رأس
آيد. سخن او را بشـنويد و   زودي پيامبري از فرزندانِ برادران شما مي به«آوردند كه فرمود: 

اسـرائيل برادرانـي جـز فرزنـدان      آيـا بـراي بنـي   «امام فرمودند: » صديق كنيد.خالفش را ت
  را تأييد كرد. (ع)الجالوت اين سخن موسي كه رأس» اسماعيل وجود دارد؟

قول كردند كه نوري از طرف سينا آمـد و   امام براي اثبات حقانيت پيامبر از تورات نقل
و  (ع)د. امام نور اول را وحـي بـه موسـي   كوه ساعير را روشن كرد و از كوه فاران هويدا ش

  تفسير كردند. (ص)تابد، وحي به پيامبر اسالم نور دوم را كه به كوه فاران مي
نـام   تنها بـه  الجالوت از تورات نيز سند آوردند كه اين كتاب مقدس نه امام در مناظره با رأس

تصـريح دارد.   (ع)م حسـين و حضرت فاطمه، امام حسن و اما  (ع)، بلكه به علي(ص)پيامبر اسالم
احمـا، اليـا،   «هـاي   الجالوت مواجه شد، نـام  قولِ امام از تورات كه با شگفتيِ رأس در اين نقل

، (ص)هاي مقدس محمـد  را ذكر كردند كه معادل عربي اين اسامي نام» بنت احما، شبر و شبير
  ).77: 1403است (مجلسي،  (ع)(دختر محمد)، حسن و حسين(س)، فاطمه(ع)علي

در مناظرة امام با سليمان مروزي، متكلم بزرگ خراسان، وقتي سليمان بـدأ را انكـار   
) 27(روم/ » هوالذي يبـدأ الخلـق ثـم يعيـده    «ها استناد كردند:  كرد، امام به قرآن و اين آيه

(توبـه/  » آخرون رجون المراهللا اما يعـذبهم و امـا يتـوب علـيهم    «خداوند جهان را ابدا فرمود: 
  ).11(فاطر/ » ايعمر من معمر و الينقص من عمره اال في كتابو م«) و 106

هـايي   ها به نوعي متقاعد شده بود، خواستار روايت سليمان كه با توجه به اين آيه
خداونـد دو گونـه علـم    «نقل كردند:  (ع)از امام صادق (ع)از ائمة پيشين شد. امام رضا

ي از آن آگـاهي نـدارد و   دارد: علمي كه مخزون و پنهان است و جز ذات پاكش كس
شود و علمي كه به فرشتگان و پيـامبرانش تعلـيم داده و    بدأ از اين ناحيه حاصل مي

  »علماي اهل سنت پيامبر ما نيز از آن آگاهي دارند.



    33  (ع)رضا هاي امام تحليل گفتمان مناظره

  
ل، 
ل او

سا
رة 

شما
2

سل 
سل
ه م

مار
 ش
،

2
ان 

ست
 تاب

،
13

92
  

هـاي قـرآن اسـتناد كردنـد و      امام در مناظره با سليمان مروزي بار ديگـر بـه آيـه   
خدا و علم خدا يكي اسـت و ارادة خـدا را   قول آوردند. سليمان معتقد بود ارادة  نقل

دانستند، امـا   كه امام اراده را حادث مي دانست. درحالي جزو ذات خدا و لذا ازلي مي
آيا خداوند به آنچه در بهشت، جهنم و دوزخ «در رد ادعاي مروزي از وي پرسيدند: 

دانـد   آنچـه خـدا مـي   «امام فرمودند: » عالم است.«سليمان گفت: » است عالم است؟
  امام فرمودند: » آري.«سليمان گفت: » شود؟ محقق مي

ماند كه اراده كند، چيزي بر آن بيفزايد  با اين حساب ديگر جايي باقي نمي
كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها «فرمايد:  كه قرآن مي يا كم كند، درحالي

بسـوزند   هـا و آنهـا (دوزخيـان)    ) هـر زمـان پوسـت   56(نسـا/  » ليذوقو العذاب
دهـيم تـا عـذاب را بچشـند و نيـز       جـاي آن قـرار مـي    هاي ديگري بـه  پوست

خواهند براي  ) بهشتيان آنچه مي35(ق/ » لهم ما يشاءون و لدينا مزيد«فرمايد:  مي
دهـد كـه علـم     آنها خواهد بود و نزد ما اضافه بر آن است. اينها همه نشان مي

ر معنـا نداشـت. بنـابراين، اراده از    خداوند غير از ارادة اوست، وگرنه اين تعابي
  تواند عين ذات خداوند باشد. صفات فعل است و حادث است و نمي

تنها در رد سليمان مروزي كه حتـي در رد ادعاهـاي    استدالل امام در اثبات بدأ نه
كنندگان به شفاعت و تأثير توسل و دعا در كاهش باليـا و مجـازات اخـروي     اشكال
  آيد. كار مي ال وهابيون است نيز بهها كه مورد اشك انسان

هـاي امـام را    قول از قرآن كريم و نيز شواهد تاريخي در منـاظره  اما بيشترين نقل
بن محمد جهم، عالم اهـل سـنت، يافـت. وي بـا      توان در گفتگوي ايشان با علي مي

هـا اسـتناد كـرد تـا منكـر عصـمت        انكار نبوت برخي پيامبران، به ظواهر برخي آيـه 
ان اهللا اصـطفي  «آدم، يونس، داوود و پيامبر اسالم شود و امام با استناد به آيـة  حضرت 

) عصـمت آدم را اثبـات   33عمـران/   (آل» عمران علـي العـالمين   ابراهيم و آل آدم و نوحاً و آل
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اهللا مكـارم   كردند و مستدل بيان فرمودند كه بهشت مقصد آدم نبوده و به تعبير آيـت 
  و گناه و عصيان در آنجا نصوصي نداشته است. بهشت، دار تكليف نبوده
والذنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان «در آية » لن نقدر عليه«هم معناي  (ع)دربارة حضرت يونس

) مجازات او نيست، بلكه مشكل گرفتن بر اوست. بنابراين، گناهي 87(انبيا/ » لن نقدر عليه
قبل، از زليخا و عمل فحشا  نيز خداوند وي را از (ع)نكرده است. دربارة حضرت يوسف

). بنـابراين،  24(يوسـف/  » كذلك لنصرف عنه السوء و الفحشاء«فرمايد:  كه مي بازداشت، چنان
  يوسف در اينجا هم خالف عصمت عمل نكرده است.

نيز اتهام تالش وي براي قتل يكي از سرداران سپاه وي  (ع)دربارة حضرت داوود
را برآشـفت و آيـة    (ع)ي نيز حضـرت امـام رضـا   نام اوريا براي ازدواج با همسر و به

استرجا را بر زبان آوردند. در پاسخ اين اتهامِ متفكر سنّي امام فرمودند قضيه از ايـن  
كردنـد. تكليـف داوود    قرار بود كه در زمان داوود، همسران شوهرمرده ازدواج نمـي 

اوريـا فـوت كـرد،    اي همسر  هم بزند. بعد كه بر اثر حادثه اين بود كه اين سنت را به
هـاي   داوود براي شكستن اين سنت غلط با همسرش ازدواج كرد. بنـابراين، داسـتان  

هاي تورات هم آمده ساختگي  كه در برخي نسخه (ع)ساختگي دربارة حضرت داوود
يـا داوود انـا جعلنـاك    «فرمايد:  كه قرآن هم بعد از اين ماجرا مي اساس است. چنان و بي

  ).26(ص/ » بين الناس بالحق و التتبع الهوي خليفه في االرض فاحكم
  

  تأكيد ساختاري

هاي درگير در بصره كـه كـانوني بـراي فتنـة      خصوص در مناظره با طرف امام به
مذهبي و نزاع ميان مسلمانان با ديگر اديان شده بـود، ابتـدا بـا اسـتناد بـه شـهادت       

اسالم را در مقايسه با  پيامبران پيشين بر حقانيت و بعثت پيامبر اسالم، اصل حقانيت
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هـاي خـود    ها و شايستگي ديگر اديان به اثبات رساندند. همچنين، با تأكيد بر توانايي
هـاي او را تـداوم بخشـد و     فقط كسي است كه برنامـه  (ص)امام كه امام بعد از محمد

ها و پيروان مذاهب گوناگون با كتـاب خـود آنهـا     زيبندة كسي است كه با همة امت
د، مسيحيان را با انجيل، يهوديان را با تورات و مسلمانان را با قـرآن قـانع   گفتگو كن

ها باشد و با هر قومي با زبان خودشان سخن گويـد و عـالوه    كند، عالم به همة زبان
پيشـه، باانصـاف، حكـيم،     بر اينها باتقوا و از هر عيب و نقصي پـاك باشـد. عـدالت   

املشـي،   ؛ بهبـودي 80: 1403مجلسـي،  مهربان، باگذشت، درسـتكار و مـدبر باشـد (   
  ).94: 1388شيرازي،  ؛ مكارم206-204: 1408

ها مأمون از امـام دربـارة شـأن و منزلـت امامـت       در يكي از اين مناظره
  پرسيد و امام در پاسخ فرمودند:

تكن مع أحد ممن  ان اهللا عزوجل قد أيدنا بروح منه مقدسة مطهرة ليست بملك لم
و هي مع األئمة منّا تسددهم و توفّقهم و هو عمود مـن نـور    (ص)اهللا مضي إالّ مع رسول

خداوند عزوجل ما را با روح الهـي تأييـد كـرده؛     بيننا و بين اهللا عزوجل؛
روح پاك و مطهري كه فرشته نيست و با گذشتگان همراهـي نكـرده   

. اين روح الهي با امامان از ما اهـل بيـت   (ص)است، مگر با رسول خدا
سازد و آن ستوني از نور است  كند ، موفق مي را تأييد مي است و آنان

  ).201: 2ق، ج1390(صدوق، كه بين ما و خداي متعال قرار دارد 
  ها امام بر حقانيت خود و نفي ديگران پرداختند. با ذكر اين توصيف

  
  گيري نتيجه
توان در چند سطح تحليـل كـرد؛ از منظـر     را مي (ع)هاي تاريخي امام رضا مناظره

ها را برخالف ابتكـار وي   توان اين مناظره اهدفي كه مأمون از برگزاري آن داشت مي
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دار امـام و شـيعه، بـه     منزلة دوسـتدار دانـش و علـم و طـرف     براي بازنمايي خود به
اي ديگـر ايـن    اي براي اثبات برتري امام بـر مـأمون توصـيف كـرد. از زاويـه      عرصه
سـو و گفتمـان    امامـت و واليـت از يـك    تـوان رويـارويي گفتمـان    ها را مـي  مناظره

غيراسالمي، غيرشيعي و غيرواليي از سـوي ديگـر ارزيـابي كـرد كـه در نهايـت در       
عرصة بحث و گفتگو، گفتمان امامت به پيروزي رسيد. اثبات خود و نفي ديگري كه 

ساز گفتمان است در اين عرصه بروز يافت، البتـه بـدون توسـل بـه      خصلت غيريت
  دور بود. القي كه از ساحت عصمت امام بههاي غيراخ شيوه

هاي تحليـل گفتمـان انتقـادي،     گيري از ظرفيت در اين مقاله تالش شد تا با بهره
هـا   با دو دسته افراد را تحليل شـود. ايـن منـاظره    (ع)هاي امام رضا وجوهي از مناظره

فتمـان  كوشيد امام را رد كند، به مجالي براي برتريِ گ برخالف تصميم مأمون كه مي
امام تبديل شد. برتري گفتمان اسالم حقيقـي در محاجـه بـا اهـل كتـاب و برتـري       

تـرين   هاي انحرافي مدعي در دايرة اسالم مهـم  گفتمان شيعي در رويارويي با مسلك
  ها بود. نتيجة اين مناظره

هـا   هـايي كـه در تحليـل گفتمـان انتقـادي منـاظره       نگاهي بـه متغيرهـا و مقولـه   
گيـري را در ميـان    قـول بيشـترين تكـرار و بهـره     دهد كه نقل مي شده نشان استخراج

شده داشته است. علت اين امر، قرار داشتن مناظره در قلمرو امـور   متغيرهاي بررسي
هاي مقدس بود كه امام بـر   هاي مناظرة امام بر حجيت كتاب اعتقادي و ادعاي طرف
هاي آسـماني آنهـا و    كتابقول را در رد عقايد اهل كتاب از  اين اساس بيشترين نقل

  هاي قرآن صورت دادند. بر رد عقايد برخي مسلمانان با استناد به آيه
گيري از واژگان با بار معنايي ارزشي در حوزة عقايد ديني امـري طبيعـي در    بهره

ها بود؛ اما نكتة مهم آنكه امام از كاربرد واژگاني كه خود برسـازندة معنـا    اين مناظره
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گيري از آنها درصـدد تخطئـه يـا تحقيـر و منكـوب خصـم        و با بهره براي آنها بوده
برآيند، پرهيز فرمودند كه اقتضاي عصمت امام نيز همين است. اثبـات خـود و نفـي    

گيري فراوان از تشبيه و استعاره از ديگر فنـون   ديگران، انسجام در كالم و بيان، بهره
  ن بود.هاي امام با ديگرا هاي زباني در مناظره و توانايي

ها، گذشته از اينكه الگويي روشن از منـاظره   رسد بازشناسي اين مناظره نظر مي به
دهد، عرصة مناسبي بـراي   و رويارويي با افكار مختلف را فراروي رهجويان قرار مي

شناخت ابعاد وجودي امام معصوم و نيز تأكيد دوباره بر حقانيت اسـالم و تشـيع در   
هـاي شـيعيان بـا     گفتگوهـاي انتقـادي و منـاظره    توانـد در  عصر حاضر است و مـي 
  كار رود. هاي مدعي اسالم به نمايندگان اديان و فرقه
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