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بــر اســاس نامــۀ شــمارۀ  3/18/202066مــورخ
 1393/11/1دفتــر سیاســتگذاری و برنامهریــزی امــور
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فرهنــگ رضــوی از شــمارۀ اول دارای اعتبــار علمــی ـ
پژوهشــی اســت.
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ایــن آییــن نامــه بــا عنــوان «نشــریه علمــی» شــناخته
میشــود ،از ایــن پــس عنــوان علمــی ـ پژوهشــی از
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بررسی روایت گردشگران از تجربۀ حضور در اماکن مقدس
با رویکرد پدیدارشناسانه (مطالعۀ موردی :حرم رضوی)

دریافت 1399/10/13 :پذیرش1399/11/21 :
مصطفیمحمودی

1

چکیده
تــاش ایــن جســتار ،تأملــی پدیدارشناســانه در تجــارب گردشــگرانی اســت کــه بــه نیــت
زیارت(گردشــگران مذهبــی) یــا قصــد بازدید(گردشــگران فرهنگــی) بــه حــرم رضــوی وارد شــدهاند.
بررســی روایتهــای ایــن گردشــگران از زمــان حضــور در ایــن مــکان شــریف ،بازخوردهــای بیواســطهای
را در اختیــار متولیــان امــور حــرم میگــذارد .در ایــن پژوهــش ،نظــرات گردشــگران داخلــی و خارجــی
جمـعآوری گردیــده اســت کــه در یــک دهــۀ گذشــته ،تجربۀ حضــور خــود را در حــرم رضوی بــه زبانهای
غیرفارسی(انگلیســی ،آلمانــی ،اســپانیایی ،روســی ،چینــی ،ژاپنــی ،عربــی و ترکــی اســتانبولی) در
وبســایتهای معتبــر بــه اشــتراک گذاشــتهاند .نتایــج ایــن پژوهــش بهروشــنی نشــان میدهــد كــه
ُ
ـناختی(بعد ذهنــی) و هــم تجرب ـهای از نــوع
تجربــۀ حضــور در حــرم رضــوی هــم تجرب ـهای زیباییشـ
ُ
فرهنگی(بعــد عینــی) اســت؛ زیــرا گردشــگران عــاوه بــر روایــت
احتیاجــات بازدیدکننــده مکانهــای
زیبایــی و شــکوه حــرم رضــوی بــه احتیاجــات خــود ماننــد دسترســی بــه صحــن اصلــی و وجــود راهنمــا
اشــاره کردهانــد .بــا توجــه بــه نتایــج پژوهــش ،اســتفاده از فناوریهــای نویــن ،برگــزاری تورهــای
حرمگــردی و برنامهریــزی بــرای حضــور گردشــگران غیرمســلمان در صحــن اصلــی بــا رعایــت تمــام
آداب پیشــنهاد میشــود.
کلیدواژهها :گردشگری،پدیدارشناسی ،روایت ،حرم رضوی.
 .1دانشآموخته دکترای مدیریت گردشگری ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهرانam_mahmoudi@atu.ac.ir :
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10
مقدمه
تأثیــرات شــگرف آموزههــای قــرآن بــر میــراث فرهنگــی اســامی کــه بخشــی از جاذبههــای
گردشــگری فرهنگــی اســت ،بــر کســی پوشــیده نیســت .بناهــای مذهبــی و عامالمنفعــه فراوانــی
در دوران اســامی ســاخته شــدهاند کــه مســجدها ،آرامگاههــا ،آبانبارهــا ،کاروانســراها
و ...نمونههــای کوچکــی از آن بهشــمار میآینــد .تمامــی ایــن بناهــا و تزیینهــای آن تحــت
نفــوذ فــراوان قــرآن و تعالیــم آن قــرار دارند(کیانــی .)10:1395 ،تاریــخ نهچنــدان دور اروپــا
نشــان میدهــد کــه تنهــا گــروه خاصــی از اشــراف و افــراد متمکــن در ایــن قــاره بــه مســافرت
میپرداختند(زاهــدی و رنجبریــان ،)27:1391،درحالیکــه پیامبــر اســام nاز همــان ابتــدا
مســلمانان را بــر اســاس دســتور خداونــد یکتــا ،بــه انجــام مســافرت برای کســب دانش و گســترش
دیــن حتــی در چیــن تشــویق مینمود(حرعاملــی ،1386 ،ج.)۲۷ :۲۷
گردشــگری در اشــکال گوناگونــی ماننــد :گردشــگری طبیعــی ،تاریخــی ،ورزشــی ،الکترونیکی،
مذهبــی و فرهنگــی پدیــدار شــده اســت(محمدی و همــکاران .)35:1396 ،موضــوع دیــن و
مذهــب بــه انحــای گوناگــون بــا مســائل مرتبــط بــا گردشــگری فرهنگــی پیونــد خــورده اســت؛
ً
امــا غالبــا برجســتهترین جنبــۀ آن در قالــب زیــارت و دیــدار از اماکــن متبرکــه مطالعــه میشــود.
ســفر بــه اماکــن مقــدس شــاید بــه دالیــل زیــادی ،از اعتقــادات مذهبــی گرفتــه تــا رفع کنجــکاوی،
ً
انجــام بگیــرد .بــا ایــن توصیــف ،در متــون تحقیقاتــی مربــوط به ایــن موضوع عمدتــا انگیــزۀ زیارت
برجســته شــده و مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت(همان).
از منظــر جامعهشناســی ،زیــارت كنشــی معطــوف بــه ارزش و آن دســت یافتــن بــه رســتگاری
و تقــرب بــه خداونــد اســت(بهروان .)87:1380 ،زیــارت تولــد آرزوهــا و اعتقــادات اســت؛ آرزوهــا
راهحلــی از میــان انــواع راهحلهــای انســان بــرای حــل مشــكالت و اعتقــادات و عقیــده بــه قــدرت
ماورایــی بــرای حــل و درمــان مشــكالت حلناشــدنی و درمانناپذیــر هســتند .كلیــد فهــم زیــارت،
ً
جــاری بــودن آن در میــان مــردم اســت .در واقــع ،زیارت اساســا امــری مذهبی اســت و در مطالعات
مرتبــط بــا زائــران و زیــارت ایــن امــر بهوضــوح دیــده میشــود(.)Norman, 2004:10
بــا وجــود اهمیــت زیــارت امامــان و اهمیــت گســتردۀ آن در شــناخت ویژگیهــای اعتقــادی
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال دهم ،شماره  ،37بهـار 1401
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مذهــب تشــیع ،تحقیقــات جامعهشــناختی و مردمشــناختی در ایــن زمینــه بســیار محــدود بــوده
اســت .هــدف ایــن نوشــتار آن اســت كــه معانــی نهفتــه در تجربــۀ زیــارت و بازدیــد از اماکــن مقدس
را آشــكار و نحــوۀ ساختهشــدن اجتماعــی ایــن معنا(پدیــدار زیــارت) را در روایتهــای زائــران و
مهمانــان غیرمســلمان امــام رضــا gدر حــرم رضــوی جسـتوجو كنــد .ازایـنرو ســؤاالت پژوهش
بــه ایــن شــرح اســت:
ُ
دارند(بعد ذهنی)؟
 .1گردشگران مذهبی و فرهنگی چه توصیفی از حرم رضوی
 .2مهمتریــن بخــش تجربــۀ گردشــگران مذهبــی و فرهنگــی بــر اســاس روایتهــای آنــان
ُ
چیســت(بعد عینــی)؟

مبانی نظری
از ســفرهای بســیار بافضیلــت ،حضــور در جــوار قبــور پیامبــران ،nصالحــان و شــهدا و زیــارت
آنــان اســت .زیــارت پدیــدۀ قابلمشــاهد ه بــا ماهیتــی پیچیــده اســت کــه در همــۀ ادیــان بــه آن
تأکیــد میشــود .افــراد صالــح در فرهنــگ اســامی پــس از مــرگ نیــز میــان مــردم حضــور روحــی و
معنــوی دارنــد و بــر اعمــال آنــان شــاهد و گــواه هســتند؛ زیــرا آنــان طبــق آیات قــرآن ،حیاتــی خرم
در بــرزخ داشــته و از نعمتهــای الهــی برخوردارنــد :هرگــز گمــان مبــر کســانی کــه در راه خــدا
کشــته شــدهاند ،مردگانانــد بلکــه زندهانــد و نــزد پروردگارشــان روزی داده میشــوند و بــرای
نعمتهــای زیــادی کــه خداونــد از فضــل خــود بــه آنــان عطــا نمــوده ،خشــنود هســتند(آلعمران،
 .)169همچنیــن بــر اســاس آیــۀ  21ســورۀ کهــف ،مــردم پــس از مــرگ اصحــاب کهــف ،بــرای زنده
نگهداشــتن یــاد آنهــا بر ســر ســاختن مســجد بــر مزارشــان یــا ایجــاد پرستشــگاهی در غار ایشــان
بــه نــزاع پرداختنــد.
تمــام امامــان شــیعه در زمــان حیــات به مســافرت مفید بســیار تأکیــد داشــتند و پس از شــهادت،
مــزار آنــان بــه مکانــی زیارتــی تبدیــل میشــد .جامعــۀ اســامی همعصر آنــان از ســفر زیارتــی برای
رشــد کمــاالت انســانی و غنــی ســاختن فرهنــگ جامعــه بهــره میبردنــد .بهطــور مثــال ،جادههــا
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از دوران امــام چهــارم تــا زمــان غیبــت امــام دوازدهــم همــواره شــاهد عبــور کاروانهــای زائــران بوده
و ایــن اعتقــاد در میــان شــیعیان ریشــه داشــته کــه حــج بــا زیــارت امــام کامــل میگردد(قمــی،
 ،1338ج.)458 :2
دربــارۀ اهمیــت مســافرت از دیــدگاه پیامبــر nهیــچ تردیــدی میــان مســلمانان شــیعه و ســنی
وجــود نــدارد؛ امــا از جملــه مباحــث اختالفبرانگیــز میــان مســلمانان حتــی جامعــۀ اهــل ســنت
موضــوع ســفر بــرای زیــارت قبــور اســت .واقــدی مــورخ اهــل ســنت(207ق) مینویســد« :پیامبــر
قبــور شــهدای جنــگ احــد را هــر ســال زیــارت میکردنــد ،ابوبکــر هــم هــر ســال اینگونــه عمــل
میکــرد .عمــر و عثمــان هــم چنیــن میکردند»(واقــدی207 ،ق ،ج)314-313 :1؛ امــا بعــد
از قــرن هشــتم بــا فتــوای ابنتیمیــه ســفر زیارتــی حتــی زیــارت بــزرگان اســام هــم حــرام اعــام
شد(ســبحانی .)66:1385 ،ابنتیمیــه میگویــد« :بــار ســفر بســتن بــرای زیــارت قبــر پیامبــرn
حــرام اســت» (الغامــدی العبدلــی1426 ،ق.)9 :
همچنیــن عبداللــه بــن محمــد الدویــش و شــیخ عثیمیــن میگوینــد« :ســفر بــرای زیــارت قبــر
پیامبــر nنامشــروع اســت»(الدویش1426 ،ق16 :؛ العثیمیــن1424 ،ق .)340 :در مقابــل،
برخــی از علمــای اهــل ســنت انجــام ســفر زیارتــی را بــا اســتناد بــه احادیــث و روایــات پیامبــرn
مجــاز میداننــد .بهطــور مثــال ،حضــرت عمــر بــن خطــاب (خلیفــۀ دوم اهــل ســنت) از پیامبــر
 nگــزارش میکنــد« :هرکــس قبــرم را زیــارت کنــد ،شــفاعتم بــر او واجــب میگردد»(ممدوح،
 .)263:2008ابنحجــر هیتمــی دربــارۀ ایــن حدیــث مینویســد« :ایــن حکــم شــامل مــرد و
زن و از فاصلــۀ دور و نزدیــک هــر دو میشــود و بــا آن ،بــه فضیلــت و اســتحباب مســافرت بــرای
زیــارت اســتدالل میشــود؛ زیــرا وســایل ،حکــم اهــداف و مقاصــد دارند»(همــان.)52-51 :
یــا ابنهبیــره میگویــد« :مالــک و شــافعی و احمــد حنبل(مهمتریــن فقهــای اهــل ســنت)
متفقالقــول هســتند کــه زیــارت پیامبــر nمســتحب اســت»(عبدلی قیروانــی737 ،ق ،ج:1
.)390
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پیشینۀ پژوهش
پژوهشــگران درونیشــدن ارزشهــای دینــی و تقویــت و تثبیــت ایمــان و ایقــان مذهبــی دیـنداران
یزاده )84:1389 ،را
(همیلتــون )270:1387 ،و توجیــه و تحكیــم باورهــا و اعتقــادات دینی(مکــر 
در بررســی موضــوع زیــارت بهعنــوان كنشــی دینــی مشــاهده نمودهانــد و همچنیــن آن را دارای
پیامدهای روانشــناختی مثبتی نظیــر افزایــش اعتمادبهنفــس ()Krole & Sohechan, 1989:67

و ســامت روان زائــران ( )Pargament & et al, 1992:106میداننــد.
علــی یوســفی و همــکاران( )1391در پژوهشــی بــا عنــوان« :پدیدارشناســی تجربــۀ زیــارت امــام
رضــا »gبــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه زیــارت همانــا دیــدار خودخواســتۀ اماکــن مقــدس بــوده
و ابعــاد عینــی و ذهنــی داردُ .بعــد عینــی زیــارت متضمــن نهادمنــدی و توجیهکنندگــی اســت.
نهادمنــدی زیــارت حاصــل انجــام مکــرر عمــل زیــارت در چهارچــوب آداب و احــکام معین مذهبی
ً
اســت؛ امــا توجیهکنندگــی زیــارت عمدتــا شــامل مجموعــۀ احادیــث و روایاتــی اســت کــه در
فضیلــت و ثــواب زیــارت نقــل شــده و از طریــق فرایندهــای یادگیــری اجتماعــی نحــوه انجــام آن
آموختــه میشــودُ .بعــد ذهنــی زیــارت متضمــن درونیســازی معنــای زیــارت اســت کــه بــه آگاهی
زائــر از خارقالعــاده بــودن زیارتشــونده و خضــوع در برابــر او میانجامــد .حیــدری چــروده و
همــکاران( )1391در بررســی نیازهــای فرهنگــی زائــران خارجــی حــرم رضــوی بــه ایــن نتیجــه
رســیدهاند کــه نیازهــای دانشــی در صــدر سلســلهمراتب نیازهــای زائــران خارجــی قــرار داشــته و
پــساز آن نیازهــای پیامــدی در مرتبــه دوم قــرار دارد .ســه نیــاز عاطفــی ،اعتقــادی و مناســكی در
حــد بســیار پایینــی اســت.
طالبــی و بــراق علیپــور( )1394در مقالــۀ «گونهشناســی زیــارت و دیـنداری زائــران» بــه بررســی
زیــارت امــام هشــتم gتوســط زائــران ایرانــی پرداختهانــد .آنهــا بــا انجــام روش کیفــی بــه
ایــن نتیجــه رســیدند کــه الگویــی از دی ـنداری در دو دســتۀ کلــی و هفــت نــوع .1 :مکتبــی؛ .2
ســنتی؛  .3روشــنفکرانه؛  .4شبهروشــنفکرانه؛  .5مناسکی؛  .6مناســبتی؛  .7نوظهور بازشناسی
میشــوند .بــر اســاس ایــن سنخشناســی ،تفــاوت بینــش زائــران نســبت بــه دیــن ،زیــارت ،زیــارت
امــام و تأثیــر بینشهــای متفــاوت در انجــام زیــارت مشــاهده میشــود .همچنیــن نودهــی و
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همــکاران( )1394در پژوهشــی مشــابه و بــا رویکــردی پدیدارشناســانه ،زائــران حــرم رضــوی را بــه
چهــار ســنخ كلــی خوشگــذران ،در حــال گــذار ،مناس ـكگرا و وجــودی تقســیمبندی کردهانــد.
اکبــری( )1397پــس از مطالعــۀ میدانــی حــرم امــام رضــا gبــا رویکــرد انسانشناســانه ،زائــران
ســنتی ،مــدرن و زائرگردشــگر ایــن مــکان را در ســنخهای آیینمــدار ،دورادور ،زنانــه ،کالنشــهری
و سیاســی دســتهبندی کــرده اســت.

روش پژوهش
ً
پیشفــرض اصلــی و غالبــا ضمنــی پدیدارشناســی ایــن اســت كــه دنیایــی كــه در آن زندگــی
میكنیــم در آگاهــی مــا خلــق گردیده(کرایــب )124: 1395 ،و معانــی ذهنــی مبنــای ویژگیهــای
ً
عینــی جامعــه هســتند(ریتزر .)330:1392 ،پدیدارشناســی تجربــی اساســا به دنبال این اســت كه
اف ـراد دنیــای فــردی و اجتماعــی خــود را چگونــه میســازند ()Smith J. & A. Osborn, 2007:53؛
بنابرایــن تــا زمانــی كــه معنــا و ذهنیــت را اســاس واقعیــت دانســته و در پــی كشــف ذهنیــت و نحــوۀ
تبدیــل آن بــه واقعیــت باشــیم ،پدیدارشناســی هــم بهمثابــه نظریــه و هــم بهمثابــه روش میتوانــد بــه
خدمــت گرفتــه شــود(محمدپور .)399:1398 ،یكــی از مفروضات و اصول پدیدارشناســی ،داشــتن
تجربــه اســت؛ بــه ایــن منظــور كــه ب ـرای كســب معنــا و تصویــری واقعــی از پدیــده مــورد بررســی،
تجربــه زیســته فــرد در آن زمینــه مــد نظــر قـرار میگیــرد كــه در نوشــتار حاضــر ایــن تجربــه ،تجربــۀ
حضــور در حــرم رضــوی اســت .پدیدارشناســی تجربی زیــارت در این نوشــتار با تأكیــد بــر آرای برگر و
الكمــن( )1397بهعنــوان طــرح نظــری مرجــع منظــور شــده اســت .بــر اســاس ایــن رویكــرد ،زیارت
دارای دو ُبعــد عینــی و ذهنــی اســت .در ُبعــد عینــی ،زیــارت از طریــق فرایندهــای واقعــی ،معنــای
اجتماعــی خــود را بــاز مییابــد و در ُبعــد ذهنــی تمركــز بــر درونیســازی معنــا و حــس زیــارت اســت.
جامعــه آمــاری ایــن پژوهــش ،گردشــگران مذهبــی و فرهنگــی هســتند .بــرای جمــعآوری
دادههــای پژوهــش از الگــوی پذیــرش اطالعــات ســوزان و ســیگل  )2003(1اســتفاده شد(شــکل
 .)1بــه ایــن صــورت کــه در مرحلــۀ اول ،روایتهــای افــرادی انتخــاب شــدند کــه بعــد از ســال
1. Sussman & Siegal
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 2010تــا  2020میــادی بــه مشــهد مقــدس ســفر کــرده و تجربــۀ حضــور خــود را در حــرم رضــوی
در فضــای برخــط بــا ســایر کاربــران بــه اشــتراک گذاشــتهاند .تمامــی روایتهــا از منابــع معتبــر
جمـعآوری شــدهاند .ایــن دیدگاههــا توســط ایرانیــان و گردشــگران سرتاســر جهــان بــه زبانهــای
غیرفارسی(انگلیســی ،آلمانــی ،اســپانیایی ،روســی ،چینــی ،ژاپنــی ،عربــی و ترکــی اســتانبولی)
تایــپ شــده بودنــد .جمــات غیرانگلیســی نیــز پــس از ترجمــه بــه زبــان انگلیســی و ویراســتاری
ادبــی و گرامــری آمــاده بررســی و مطالعــه شــد .در مرحلــۀ آخــر و بعــد از جســتوجوهای
انجامشــده 435 ،نفر/دیــدگاه کــه ارزش مطالعــه داشــتند بــرای بررســی نهایــی پذیــرش شــدند.
شکل  .1الگوی پذیرش اطالعات

منبعSussman & Siegal, 2003:52 :

بــرای پیشپــردازش و عادیســازی روایتهــا در ایــن پژوهــش مراحــل ذیــل انجــام گرفتــه
است(شــکل :)2
• حــذف ایســت واژههــا :در متــون انگلیســی کلمــات پرتکــراری چــون حــروف تعریــف ( )THو
حــروف ربــط ارزش معنایــی ندارنــد کــه در ایــن مرحلــه ایــن کلمــات حــذف میشــوند؛
• پاکســازی متــن :در ایــن مرحلــه کاراکترهایــی چــون برچســبها ،@ ،html ،ویرگــول،
عالمــت ســؤال ،نقطهویرگــول و کلیــه کاراکترهــای نامطلــوب حــذف میشــوند؛
• حذف فاصله و نیمفاصلههای اضافه بهکاررفته در متن؛
• حذف پسوندهای «تر» ( )MOREو «ترین» ( )MOSTپیش از واژهها؛
• جایگذاری یک عالمت بهجای چند عالمت تکراری.
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شکل  .2فرایند پیشپردازش و نرمالسازی روایتها

منبع:نویسنده

یافتههای پژوهش
پــس از انجــام مراحــل اشارهشــده در بخــش روششناســی پژوهــش ،اطالعــات گردشــگران مورد
مطالعــه بــه این شــرح اســت:
 جنسیت گردشگرانجنسیت افرادی که روایت آنها استفاده شده است شامل  296مرد و  138زن بود.
شکل  .3جنسیت گردشگران

منبع:نویسنده
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شــکل  .3نشــان میدهــد کــه آقایــان در بــه اشــتراکگذاری تجــارب خــود در اینترنــت از بانــوان
فعالتــر هســتند.

 زمان حضورشــکل  .4نشــان میدهــد کــه تعــداد گردشــگران بیــن ســالهای  2015تــا  2019نســبت بــه
ســایر ســالها بیشــتر بــوده اســت.
شکل  .4زمان حضور گردشگران در حرم رضوی

منبع:نویسنده

تعداد گردشگران بعد از شیوع ویروس کورونا در سال  2019کاهش چشمگیری داشته است.

 ملیت گردشگرانبــر اســاس شــکل  .5بیشــترین ملیــت گردشــگران مــورد مطالعــه مربــوط بــه کشــور ایــران و قــارۀ
اروپــا بــوده اســت .متأســفانه در زمــان پژوهــش هیــچ گردشــگری از کشــورهای آمریــکای جنوبــی
حضــور خــود را در حــرم رضــوی اعــام نکــرده بــود.
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شکل  .5ملیت گردشگران

منبع:نویسنده

ُ
دارند(بعد ذهنی)؟
 سؤال  :1گردشگران مذهبی و فرهنگی چه توصیفی از حرم رضویبــه دلیــل کثرت جمــات و کلمات بـرای یافتــن کلیدواژههــای روایتهــا از روش ابرواژگان اســتفاده
شــد .شــکل  .6نشــان میدهــد کــه گردشــگران مذهبــی و فرهنگــی در روایتهــای خــود بــه زیبایی،
بهترینبــودن ،خوببــودن ،شــکوه ،عظمــت ،عشــق ،باارزشبــودن و صلــح اشــاره کردهانــد.
شکل  .6ابرواژگان روایت گردشگران ُ(بعد ذهنی)

منبع :نویسنده
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اکثــر گردشــگران خارجــی در روایتهــای خــود بــه زیبایــی و آرامشبخشــی حــرم بــرای تعمــق
اشــاره میکننــد کــه مهمتریــن ویژگــی یــک مــکان بــرای جســتوجوگران ،معنویــت اســت.
بهطــور مثــال ،گردشــگری از انگلیــس ،زیبایــی حــرم رضــوی را اینگونــه روایــت میکنــد:
«شــما میتوانیــد حــرم طالیــی را از دور ببینیــد .ایــن یــک صحنــه آرامشبخــش زیباســت .شــما
همــراه هــزاران نفــر از مــردم نمــاز میخوانیــد ،ممکــن اســت اشــتباه کنیــد کــه آنهــا در حــال
زیــارت حــرم هســتند؛ امــا در واقــع آنهــا از خداونــد رحمــت میطلبنــد و از امــام میخواهنــد
کــه از خــدا بخواهــد در روز قضــاوت (قیامــت) بــه آنهــا کمــک کنــد .شــما میتوانیــد در
نشســتن و تعمــق دربــارۀ معنــای زندگــی و معنــای خــوب بــودن انســان شــرکت کنیــد .مکانــی
دوستداشــتنی بــرای دیــدن اســام واقعــی در عمــل» .گردشــگر آمریکایــی هــم کــه ســال
 2016بــه مشــهد ســفر کــرده بــود بــا نامیدن ایــن مــکان بهعنوان «قلــب روحانــی ایــران» توصیه
خــود را بــرای کســب معنویــت بــه ایــن صــورت روایــت میکنــد« :ایــن مــکان بــرای ایرانیــان و
شــیعیان نیــاز بــه توضیــح نــدارد .ایــن تجربـهای روشــن اســت و حتــی اگــر مذهبــی هــم نباشــید
میتوانیــد شــگفتزده شــوید .هم ـ ه چیــز دربــارۀ آرامــش ،ســکوت و وقتداشــتن بــرای تمرکــز
بــر معنویــت اســت؛ بنابرایــن ،بهتریــن زمــان بــرای بازدیــد بعــد از نیمهشــب اســت کــه جمعیــت
کمتــری وجــود دارد .بــرای مشــاهده یــک قطعــه تاریــخ هــم در کنــار مســجد گوهرشــاد توقــف
کنیــد» .زائــری اصفهانــی جاذبههــای گردشــگری شــهر خــود را بــا حــرم رضــوی اینگونــه بیــان
میکنــد« :اگــر اصفهــان چنیــن مجموعــه زیبایــی را داشــت ،میــدان نقــش جهــان عــزت خــود
را از دســت م ـیداد».
مکانهــای مذهبــی جــو (اتمســفر) خــاص و شــگفتانگیزی دارنــد کــه معتقــدان بــه دیگــر
مذاهــب را هــم تحتتأثیــر قــرار میدهنــد؛ ویژگــی کــه در روایتهــای ایــن پژوهــش نیــز مشــاهده
گردیــد .بهطــور مثــال ،یــک گردشــگر نزدیکــی ایــن مــکان را بــا باورهــای دینــی خــود بــا ایــن
جمــات روایــت میکنــد« :مــن بودایــی هســتم و یــک ســال پیــش وقتی بــه اینجــا آمدم احســاس
ً
آرامــش زیــادی کــردم و اش ـکهایم روی زمیــن میریخــت و نمیدانــم چــرا ،شــاید قبــا اینجــا
بــودهام بــا یکــی از عشـقهای خــودم یعنــی امــام رضــا( gاشــاره بــه نظریۀ تناســخ) ».یــک خانم
ژاپنــی نیــز بیــان نمــوده اســت« :اگرچــه مســلمان نیســتم؛ امــا در حــرم بســیار احســاس قداســت
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ً
کــردم و تحتتأثیــر قــرار گرفتــم .فضــای روز و شــب کامــا متفــاوت اســت .روشــنایی گنبد در شــب
زیبــا و تماشــایش توصیــه میشــود».
هنگامیکــه انتظــارات گردشــگران محقــق میشــود آنهــا رضایــت پیــدا میکننــد .گردشــگران
میــزان رضایــت خــود را بــا توصیــف حــس خــود از یــک مقصــد یــا مــکان ابــراز میدارنــد .زائــران
و گردشــگران حــرم رضــوی نیــز احساســات خــود را در قالــب اصطالحاتــی بیــان نمودهانــد کــه
برخــی آنهــا بــه ایــن شــرح اســت:
 .1شــگفتانگیز()Impressive؛ تومــاس از اتریــش« :امســال افتخــار بازدیــد از ایــن مــکان را
پیــدا کــردم .تجربـهای کــه بــه دسـت آوردم شــگفتانگیز بود .متأســفانه وقــت زیادی نداشــتیم
و بایــد صبــح روز بعــد آنجــا را تــرک میکردیــم؛ امــا از آنجــا کــه مــن فرصتــی بــرای بازدیــد از
ایــن مــکان بــا شــرکای محلــی داشــتم ،ایــن یــک تجربــه فراموشناشــدنی بــرای مــن شــد».
ً
ویلبــرت از آلمــان« :مــا بــرای نمــاز جمعــه در حــرم بودیــم .مــا احتمــاال تنهــا غیرمســلمانان
در میــان  400هــزار زائــر بودیــم .فضــا بــه دلیــل تعــداد زیــاد زائــران ،شــگفتانگیز و خــاص
بــود .امکانــات بســیار عظیــم و مدرنــی وجــود داشــت .همـه امکانــات بســیار جدیــد و متناســب
بــا تــوده مــردم بــود .مــردم بســیار مهربــان بودنــد و میخواســتند بــا مــا عکــس بگیرنــد .مــا
ً
روابــط بســیار دلپذیــر و جالبــی بــا زائــران برقــرار کردیــم .قطعــا تحســینبرانگیز بــودِ ».بــرت از
هلنــد« :حــرم مطهــر بســیار شــگفتانگیز اســت .اگــر فرصتــی بــرای حضــور در ایــن مــکان،
ً
زمانیکــه تقریبــا یــک میلیــون ایرانــی بــرای برگــزاری یــک جشــن مذهبــی بــه ایــن شــهر
میآینــد ،داشــتید ،ایــن بازدیــد بــه خاطرســپردنی خواهــد شــد ».خانــم سـیآر از دانمــارک:
«بــه مــن اجــازه داده شــد تــا بــا نامــزدم وارد حــرم شــوم .ایرانیهــا بــه مــا نزدیــک میشــدند و
بــا مــا گــپ میزدنــد و حتــی وقتــی فهمیدنــد مــا مســلمان نیســتیم بســیار کنجــکاو و دوســتانه
ً
رفتــار میکردنــد .ایــن مــکان بســیار شــگفتانگیز اســت مخصوصــا اینکــه مــن دوســت
داشــتم فقــط بنشــینم و ببینــم کــه مــردم چگونــه کارهــای روزمــره خــود را در آنجــا انجــام
میدهنــد یــا بــرای نمــاز میآینــد».
 .2متفــاوت ()Different؛ زیمــوف از هلنــد« :مشــهد کمــی بــا جاذبههــای دیگــر ایــران فاصلــه
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دارد؛ امــا اگــر در آن منطقــه بودیــد ،آنجــا را بایــد ببینیــد .ایــن مســجد عظیــم و موزههایــش عالــی
هســتند ،تنهــا بــرای گــردش در محوطــه و درک فضــا .شــما فکــر میکنیــد در جهــان متفاوتــی
هســتید» .مصطفــی از ایــران« :وقتــی بــه داخــل حــرم برویــد حــس متفاوتــی خواهیــد داشــت،
چیــزی فراتــر از ایــن جهــان .اگــر آن را امتحــان کنیــد هرگــز آن را فرامــوش نخواهیــد کــرد».
ارجمنــد از ترکیــه« :تجرب ـهای متفــاوت ،بــاور کنیــد یــا نکنیــد اماکــن مذهبــی انــرژی خاصــی
دارنــد .ایــن مکانــی اســت کــه همــه ایرانیــان و معتقــدان به آنجــا ســرازیر میشــوند .مــردم یکدیگر
را لــه میکننــد تــا یــک بــار ضریــح امــام را لمــس نمایند .اگــر مســیرتان اشــتباهی به مشــهد افتاد،
ً
قطعــا بــه حــرم برویــد ».یوکــی از ژاپــن« :دنیــای دیگــری اســت .وقتــی زمــان نمــاز میرویــد جالب
اســت کــه هــزاران یــا دههــا هــزار نفــر در یــک راســتا نمــاز میخواننــد».
 .3فراموشناشــدنی ()Unforgettable؛ ریتــا از لبنــان« :جایــی شــگفتانگیز سرشــار از آرامــش
ً
و زیبایــی .اگــر احیانــا بــه مشــهد رفتید ،حــرم را از دســت ندهیــد .مکانــی فراموشناشــدنی ».لویزا
از اســپانیا« :تجربـهای فراموشناشــدنی .زیبایــی و زندگــی شــبانه را در آنجــا نباید از دســت داد .ما
گوشـیها و وســایل الکترونیــک خــود را بــرای انجــام بازدیــد شــبانه رهــا کردیــم .بــا توجــه بــه مقدار
ً
راهروهــای موجــود ،احتمــاال گــمشــوید .تمــام پوش ـشهای ایــوان زیبــا هســتند .شــما بایــد بــه
آنجــا بــا چشــمان «مردمنگارانــه» بنگریــد».
 .4غیرعــادی ()Extraordinary؛ کــری از اســترالیا« :مــا چهــار بــار طــی چنــد روز و در
ســاعتهای متفــاوت شــبانهروز بــه بازدیــد حــرم رفتیــم و از عظمــت و زیبایــی غیرعــادی آنجــا و
فضــای ایجادشــده توســط مؤمنــان و زائــران حیــرتزده شــدیم .آنجــا مقدسترین مــکان در جهان
اســام پــس از مکــه اســت».
 .5عشــق و عاشــق شــدن ()Love؛ فاطمــه از بحریــن« :آنجــا مقدستریــن مــکان در ایــران
اســت؛ نهتنهــا مقــدس بلکــه شــگفتانگیز و آرامشبخــش .آنجــا احســاس امنیــت و صفــا
میکنیــد .مکانــی خارقالعــاده بــرای یــک روز حــس آرامــش معنــوی بــا امانــت گرفتــن قــرآن
کریــم و خوانــدن دعــا .عاشــقت هســتم مشــهد ».ســعید از عربســتان ســعودی« :اوایــل صبــح
بــاران میباریــد .بــاران کار خــودش را میکــرد و قطــع نمیشــد .قطرههــای بــاران اطــراف
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حــرم مثــل بلــور بودنــد .زائــران همچنــان بــه لــذت بــردن از لحظــات معنــوی و دوستداشــتنی
خــود در چنیــن مــکان مقدســی ادامــه میدادنــد ».صفــورا از آلمــان« :هیــچ جــای دیگــری در
جهــان ماننــد آنجــا وجــود نــدارد .پــر از عشــق و انــرژی .هــر بــار کــه بــه آنجــا م ـیروم ،زندگــی
جدیــد و پرامیــدی را آغــاز میکنــم ».زازو از فرانســه« :شــهری در میــان یــک شــهر ،شــاید
آنجــا گــم شــوید امــا عشــق امــام شــما را در بــر خواهــد گرفــت .آن مــکان بســیار آرامشبخــش
ً
اســت ».مصطفــی محمــد از پاکســتان« :بــه لطــف خــدا مجــدد بــه مشــهد ســفر کــردم .تقریبــا
یــک مــاه در ایــام عاشــورا آنجــا اقامــت داشــتم .حــرم عالــی اســت و حــس آرامــش بــه شــما
ً
دســت میدهــد ،واقعــا حیرتانگیــز اســت .هــر روز شــاهد معجــزات هســتیم؛ بهراســتی کــه
آنجــا «ســرزمین معجــزات» اســت .مــن عاشــق ایــن مــکان هســتم و اگــر امــام بپذیــرد میتوانــم
ً
بــرای همیشــه در آنجــا بمانــم و مــن واقعــا دعــا میکنــم کــه ایــن کار را بکنــد .آنجــا قطع ـهای
از بهشــت روی زمیــن اســت ».ســعید از ایــران« :وقتــی میخواهیــد اســتراحت کنیــد یــا آرام
باشــید .وقتــی شــاد یــا غمگیــن هســتید ،وقتــی تنهــا هســتید یــا نیســتید ،در هــر لحظ ـهای،
ایــن بهتریــن مــکان در جهــان اســت .صاحبخانــه آنجــا بســیار مهربــان اســت ،شــما را میپذیــرد
ً
بــه تمــام حرفهایتــان گــوش میدهــد .مــن عاشــق اینجــا هســتم ،مخصوصــا در نیمــه شــب،
زمانیکــه فکــر میکنیــد خیلــی بــه خــدا نزدیــک هســتید .التمــاس دعــا».

ُ
چیســت(بعد
 ســؤال  :2مهمتریــن بخــش تجربــه گردشــگران بــر اســاس روایتهــای آنــانعینــی)؟
بــه علــت زیــاد بــودن کلمــات بــرای یافتــن کلیدواژههــای روایتهــا از روش ابــرواژگان اســتفاده
شــد .شــکل  .7نشــان میدهــد کــه گردشــگران مذهبــی و فرهنگــی در روایتهــای خــود بــه
راهنمایــان ،معمــاری ،عظمــت و شــکوه ،مــوزه ،چــادر ،خداونــد ،دوربیــن ،مکانهــای قابــل ورود
و  ...اشــاره کردهانــد.
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شکل  .7ابرواژگان روایت گردشگران ُ(بعد عینی)

منبع:نویسنده

وجــود راهنمایــان مســلط بــه زبانهــای خارجــی در بســیاری از روایتهــای گردشــگران خارجــی
ایــن پژوهــش اشــاره شــده اســت .گردشــگرانی کــه از کشــورها و فرهنگهــای متفــاوت بــه مقصــدی
دیگــر ســفر میکننــد ،احتیــاج بــه افـرادی دارنــد کــه بتواننــد ویژگیهــای یــک مــکان ماننــد :آداب
و تاریخچــه را بــه آنــان توضیــح بدهنــد .مــوردی کــه وجــودش بــر افزایــش رضایــت بازدیدکننــدگان
و توصیــه بازدیــد بــه دیگ ـران بســیار اثرگــذار اســت .بهطــور مثــال ،گردشــگر سوئیســی اهمیــت
راهنمایــان حــرم را در شــناخت بهتــر مــکان در ســال  2018اینگونــه روایــت میکنــد« :ایــن مــکان
حــدود یــک کیلومتــر مربــع و بســیار زیبا اســت .بــاوجود ایــن ،آنچه بیشــتر مــن را تحتتأثیر قـرار داد
ایــن بــود کــه حــدود  30هــزار نفــر داوطلبانــه در آنجــا خدمــت میکننــد .بســیاری از آنها دانشــمند
چ نیــت اقتصــادی ،ایــن اســت کــه بــه همــه دربــارۀ ایــن
هســتند و انگیــزۀ اصلــی آنهــا بــدون هیـ 
مــکان آگاهــی بدهنــد تــا بیشــتر گردشــگران داخلــی و خارجــی از اهمیت ایــن مکان مطلع شــوند.
مــا یــک راهنمــای محلــی ،یــک شــخص داوطلب(یــک مهنــدس) و یــک دوســتدار امــام داشــتیم که
باحوصلــه بــه تمــام پرسـشهای مــا پاســخ میدادنــد .ایــن یــک تجربــۀ خارقالعــاده بــود .مــا توصیه
میکنیــم کــه گردشــگران خارجــی بیشــتری بــه ایــن مــکان بیاینــد».
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چــادر و دوربیــن مــواردی هســتند کــه گردشــگران خانــم بســیار بــه آن اشــاره کردهانــد .بهطــور
مثــال ،خانمــی اســپانیایی کــه در تابســتان  2015بــه ایــران آمده بود ،داســتان ســفرش به مشــهد
را بــا جزئیــات کامــل اینگونــه تعریــف میکنــد« :مشــهد از بقیــه شــهرهای ایــران بســیار فاصلــه
دارد؛ امــا بایــد آن را دیــد .مــا در اتوبوســی بودیــم کــه  16ســاعته از تهــران و بــا عبــور از صحــرا بــه
ً
مقصــد رســید .آن یــک اتوبــوس فوقالعــاده راحــت بــود و هزینــه آن تقریبــا  20یــورو شــد .مشــهد
مهمتریــن مــکان مقــدس در ایــران اســت .آنجــا زیباســت و مــردم آنجــا بســیار مهماننواز هســتند.
آنهــا یــک راهنمــای رایــگان در اختیــار مــا قــرار دادنــد کــه مــا را بــه اطــراف حــرم بــرد و همهچیــز
را بــه زبــان انگلیســی فصیــح توضیــح داد .دوربیــن ممنــوع اســت؛ امــا بــه شــما اجــازه میدهنــد
ً
بــدون هیــچ مشــکلی بــا تلفنهمــراه عکــس بگیریــد .تقریبــا هیــچ گردشــگری خارجــی وجــود
نداشــت .بســیار خــوب اســت کــه بتوانیــد همـ ه چیــز را بــدون آلودهشــدن توســط افــراد بیگانــه بــا
یــک فرهنــگ ببینیــد .اگــر مســلمان نباشــید (همانطــور کــه مــا بودیــم) ،نمیتوانیــد وارد مرقــد
بشــوید؛ امــا از راهروهــا میتوانیــد آن را تماشــا کنیــد .ضــروری اســت کــه زنان چــادر بپوشــند ،اگر
نداشــته باشــید کارکنــان آن را در ورودیهــا بــه شــما امانــت میدهنــد».
معمــاری حــرم رضــوی و بخشهــای فرهنگــی گوناگــون آن گردشــگران بســیاری را بــرای
مشــاهدۀ ایــن مــکان جــذب کــرده اســت .گردشــگرانی کــه نیــت زیــارت ندارنــد تنهــا بــرای
مشــاهدۀ موزههــا و بناهــای تاریخــی حــرم بــه آنجــا میآینــد .گردشــگر ترکی ـهای کــه کشــورش
جــزو  10مقصــد اصلــی گردشــگری جهــان اســت ،معمــاری حــرم رضــوی را بــا ایــن عبارتهــا
توصیــف مینمایــد« :فقــط نماهــای بیرونــی و معمــاری کافــی هســتند تــا بــه مشــهد بیاییــد و از
حــرم امــام دیــدن کنیــد .مــوزۀ فــرش در داخــل و مــوزۀ مرکــزی زیبــا هســتند؛ امــا فضــای داخلــی
آرامــگاه ،بــا وجــود ســادگی ،عالــی اســت .آکوســتیک عالــی ،فضــای داخلــی ،کندهکاریهــای
ً
کریســتال ســقف ،ســرامیک .حتمــا آنجــا را ببینیــد».
رفتــار دوســتانه و مهربانانــه خادمــان حــرم موضوعــی اســت کــه از چشــم گردشــگران پنهــان
نمانــده بــود .گردشــگران خارجــی وقتــی ادب خدمتگــزاران امــام را از نزدیــک مشــاهده
میکننــد بــه ســیاهنمایی و ضدیــت رســانههای کشورشــان پــی میبرنــد؛ نکتــهای کــه یــک
گردشــگر ایتالیــا آن را بیواســطه مشــاهده نمــود« :ایــن فقــط یــک مســجد زیبــا نیســت .بایــد
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بگویــم کــه مهربانــی کارکنــان بــه یــک بازدیدکننــده خارجــی و غیرمســلمان مــن را تحــت تأثیــر
در ورودی وقتــی فهمیــد کــه مــن ایتالیایــی هســتم ،بــه مــن دو عــدد
قــرار داد .حتــی متصــدی ِ
آبنبــات و یــک تصویــر لبخنــد بــه ایــران خوشآمدیــد ،داد» .خانــم زائــر کویتــی هــم رفتــار

خادمــان را بــرای بازگشــت دوبــارهاش بــه آنجــا مهــم میدانــد« :تجربــه گذرانــدن مــاه رمضــان
و بهویــژه گذرانــدن شــبهای قــدر در حــرم شــگفتانگیز اســت ،انجــام دعاهــای گروهــی و
پذیرایــی .خادمــان عالــی بودنــد و بــه مــا آب میدادنــد و بــه مــا کمــک میکردنــد جایــی را در
ً
آن مــکان شــلوغ بــرای نشســتن و دعــا پیــدا کنیــم ،ایــن کار را دوســت داشــتم و قطعــا دوبــاره بــه
آنجــا بازخواهــم گشــت».
مهمتریــن اشــارات زائــران و گردشــگران حــرم رضــوی بــا دســتهبندی روایتهــای در جــدول 1
ارائــه شــد ه اســت:
جدول  .1دستهبندی روایتهای زائران و گردشگران
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نتیجهگیری
گردشــگری مذهبــی و فرهنگــی دیــدار هدفمندانــه گردشــگران بــا افــراد و اماكــن مقــدس دیــن
خــود یــا ســایر ادیــان اســت .ایــن واقعیت مذهبــی یــا فرهنگــی دارای وجــوه ذهنی و عینی اســت.
نتایــج ایــن پژوهــش بهروشــنی نشــان میدهــد كــه تجربــۀ حضــور در حــرم رضــوی هــم تجربـهای
ذهنــی و زیباییشــناختی و هــم تجربـهای عینــی از احتیاجــات بازدیــد مکانــی فرهنگی اســت كه
طــی فراینــد اجتماعــی معینــی ســاخته میشــود.
واكاوی پدیدارشناســانۀ تجــارب ذهنــی گردشــگران در ایــن نوشــتار تــا حــدی ایــن فراینــد
اجتماعــی را آشــكار كــرد .در ایــن تجربــه احســاس جذبــه مشــتمل بــر معنویــت و آرامــش ناشــی
ً
از بــاور مهمــان بــه خارقالعادگــی (عقیــده بــه تقــدس و روحانیــت) میزبــان اســت كــه غالبــا در
چهارچــوب زیبایــی و شــکوه مــکان مذهبــی جریــان پیــدا میكنــد .ایــن یافتــه در مرتبــه اول
مؤیــد دیدگاهــی اســت كــه حضــور در مــکان مذهبــی را مظهــر امــر متعالــی و آرمانــی میدانــد
كــه گردشــگران آن را بــرای درمــان نیازهــای معنــوی انجــام میدهنــد و در مرتبــۀ دوم تأییدکننــده
بخشــی از دیــدگاه عاطفهگرایــی و كاركردگرایــی مذهــب اســت.
تجربــۀ عینــی بازدیــد کــه امــروزه بهمیانجــی تعاملــی گردشــگران صــورت تحقــقبــه خــود
میگیــرد ،بهناچــار تمــام الزامــات و اقتضائــات گردشــگری را بــا خــود حمــل میکنــد.
ً
گردشــگران خارجــی خصوصــا جســتجوگران معنویــت هماننــد زائــران همــان دیــن نیســتند.
اگرچــه در تمــام طــول ســفر انگیــزه و تمنــای تقــرب بــه معشــوقی معنــوی اصلیتریــن راهنمــا
و مشــوق آنهاســت؛ امــا ناخــودآگاه و ناخواســته پــا در میدانــی گذاشــتهاند کــه مؤلفههــای
آن بــا ســایر انــواع گردشــگری تفــاوت چندانــی نــدارد .بررســی یافتههــای پژوهــش نشــان
داد مشــكلی كــه اكثــر قریببهاتفــاق گردشــگران خارجــی در فراینــد تجربــۀ عینــی روایــت
میكننــد ،ازدحــام جمعیــت در اطــراف ضریــح مطهــر یــا عــدم اجــازه ورود بــه صحــن اصلــی
اســت .مــورد دیگــر تســلط یــا تســلط نداشــتن خادمــان بــه زبــان خارجــی اســت كــه از ســوی
اکثــر گردشــگران خارجــی ابــراز شــده اســت؛ زیــرا گردشــگرانی کــه هــزاران کیلومتــر را بــرای
بازدیــد از یــک مــکان مذهبــی و مقــدس طــی میکننــد ،نیــاز بــه راهنمایانــی دارنــد کــه بــه
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پرســشهای آنــان جــواب درخــور بدهنــد .خوشــبختانه نیازهــای اکثــر ایــن گردشــگران
بهخوبــی رفــع شــده بــود.

پیشنهادها
ل ارائــه
بــر اســاس روایتهــای گردشــگران مــورد بررســی در ایــن پژوهــش ،پیشــنهادهای زیــر قابـ 
است:
• اســتفاده و نصــب فناوریهــای نویــن ماننــد کیوآرکــد در همــه جــای حــرم بــرای راهنمایــی و
توضیــح اماکــن بــه زبانهــای گوناگــون بــدون نیــاز بــه حضــور نیــروی انســانی؛
• تعییــن ســاعتهای مشــخص تــا راهنمایــان مســلط بــه زبانهــای گوناگــون فقــط در همــان
زمــان در داخــل حــرم تــور برگــزار کننــد و اطالعرســانی آن بــه همــه گردشــگران؛
• تدویــن کتابچههــای آداب حضــور در حــرم بــه زبانهــای گوناگــون بــا توضیــح مــواردی کــه
اکثــر گردشــگران در ایــن پژوهــش بــه آن اشــاره کردهانــد ،ماننــد دالیــل پوشــیدن چــادر و همــراه
نداشــتن دوربیــن عکاســی؛
• تعییــن ســاعتی از روز بــرای حضــور گردشــگران غیرمســلمان در صحــن اصلــی بــا توضیــح
منطقــی دالیــل عــدم لمــس فیزیکــی ضریــح توســط ایــن افــراد؛
• برنامهریــزی بــرای جــذب گردشــگر از مناطقــی کــه کمتــر بــه مشــهد ســفر میکننــد ماننــد
آمریــکای جنوبــی و آفریقــا؛
ت حضــور در حــرم رضــوی» و نیــز تشــویق گردشــگران
• برگــزاری مســابقات بــا موضــوع «روای ـ 
بــرای اشــترکگذاری تجــارب خــود در فضــای مجــازی.
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چکیده
پاســخگویی بــه شــبهات نیازمنــد دانســتن و بـهکار بــردن مهارتهایــی اســت کــه بخشــی از آنهــا بــه
توانمندیهــای علمــی نامبــردار اســت .ایــن نوشــتار کــه بــه گونــه تحليلــی توصيفــی و بــا بهــره از منابــع
إســنادی ســامان یافتــه ،در پــی یافتــن روشهــای علمــی پاســخگویی بــه شــبهات در ســیرۀ رضــوی
اســت .بــا دقــت در ســیرۀ امــام هشــتم شــیعیان میتــوان دریافــت کــه ایــن توانمندیهــا بــه شــکلی
روشــمند بــه دو دســتۀ عقلــی و نقلــی تقســیم شــده اســت .بنــا بــر یافتههــای ایــن نوشــتار ،برخــی از
روشهایــی کــه امــام رضــا  gدر پاســخگویی بــه شــبهات از آنهــا بهــره میگرفتنــد عبــارت اســت از:
اســتناد بــه قــرآن مجیــد و ســنت نبــوی ،توجــه بــه خاســتگاهها و علتهــای ایجــاد شــبهه ،بهرهمنــدی
ُ
از برهانهــای معقولیــت ،خلــف و َســبر و تقســیم ،توســعه روششــناختی ،ابطــال الزمههــای نادرســت
شــبهه ،اســتناد بــه انگارههــای مــورد قبــول مخاطــب ،محسوسســازی معقــوالت ،تبییــن صحیــح
مفاهیــم و انگارههــای شــبهه و بهرهگیــری از تاریــخ صحیــح.
کلیدواژهها :شبهه ،پاسخگویی ،روششناسی ،دلیل علمی  ،سیرۀ رضوی.
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 .1مقدمه
ُ
ُ
«شــبهه» بــر وزن فعلــه برآمــده از مــاده «ش ب ه» بــه معانــی اختــاط ،التبــاس ،ابهــام ،آمیختــه
شــدن حــق بــا باطــلْ ،
حقماننــد و چیــزی کــه درســت آن از نادرســت آن شــناخته نمیشــود،
آمــده اســت(فراهیدی1409 ،ق ،ج404 :3؛ ابــن فــارس1404 ،ق ،ج243 :3؛ صالــح:1386 ،
 .)81بــر ایــن اســاس ،هــر انــگارۀ اســتداللگونهای کــه یکــی از باورهــای اعتقــادی ،عملــی و
آموزههــای دینــی را بــه چالــش میکشــد یــا ســبب کژتابــی در شــناخت درســت آنهــا میشــود،
ُ
شــبهه نــام دارد .ایــن انگاره(گــزاره) اســتداللی کامــا منطقــی نیســت؛ بلکــه ِشبهاســتدالل
اســت کــه منطقــی مینمایــد و بــه شــکل پیامــی از طریــق گفتــار ،نوشــتار ،تصویــر و رفتــار قابــل
انتقــال اســت .ایــن پیام(دســتگاه ارتباطــی) بــا نمــودار کردن بخشــی از حقیقــت و آمیختــن آن به
اســتداللهای نادرســت ،درصــدد ایجــاد چالــش و خطــا در منظومــۀ معرفتــی انســان اســت.
پاســخگویی بــه شــبهات نیازمنــد کاربســت بایســتهها و قواعــد عمومــی ،گفتــاری ،شــخصی و
علمــی اســت(زمزمی1414 ،ق .)117 :از آنجــا کــه پاســخگویی بــه شــبهات بر اســتنباط ،اســتوار
اســت ،بــار اصلــی آن را عقــل بــه دوش میکشــد؛ امــا منابــع ایــن اســتنباط ،بــا توجــه بــه مبانــی
مــورد قبــول مخاطــب ،عقلــی ،نقلــیّ ،
حســی ،فطــری و حتــی شــهودی میتوانــد باشــد؛ چراکــه
همــۀ ایــن منابــع در دسـتیابی بــه شــناخت و آگاهــی و زدودن باور نادرســت نقشآفرین هســتند.
ســیرۀ معصومیــن در مقابلــه بــا شــبهات بــر ســه بنمایــه اســتوار اســت :پاســداری از آموزههــای
دینــی و مذهبــی و تــاش بــرای دفــع شــبهات احتمالــی از منظومۀ معرفتی ،شناســایی شــبهات و
ریشـههای آن و نیــز کوشــش بــرای زدودن شــبهات.
در عصــر خالفــت عباســیان ،زمینــۀ انتقــال و انتشــار منظومــۀ معرفتــی یونانیــان ،هندیــان،
زردتشــتیان ،اهــل کتــاب و نیــز رواج اندیشــۀ اعتــزال در پهنــۀ حکومــت اســامی پررنــگ
گردید(دمیــری1424 ،ق ،ج272 :1؛ علــوی .)30-18 :1379 ،همیــن امــر ،زمینــۀ گفتوگــو
میــان دانشــوران ادیــان و مذاهــب را فراهــم آورد .در عصــر حیــات امــام رضــا  ،gایــن گفتوگوهــا
بــا بیــان شــبهاتی از ســوی گروههــا و مســلمانان فرقههــای گوناگــون همــراه بــود .امــام رضــا g
بــا بهرهگیــری از تمــام ویژگیهــای یــک پاســخگوی توانمنــد ،ماننــد شــناخت صحیــح آموزههــای
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دیــن و مذهــب ،چیرگــی بــر محتوای شــبهه ،آشــنایی با روشهــای رفتــاری و گفتاری پاســخگویی
و نیــز مهــارت مناظــره و گفتوگــو بــه پاســخگویی شــبهات اهتمــام ویــژه داشــتند .پاســخگویی بــه
شــبهات توســط امــام رضــا  gدر قالــب مناظــره و شــیوههای آموزشــی دیگــر ،همــراه بــا اصــول
و اســلوبی روشــمند و در یــک فراینــد و ســاز و کار منظــم صــورت گرفتــه اســت .بــه دســت آوردن
اصــول و روش حاکــم بــر پاس ـخهای امــام رضــا  gنیازمنــد مطالعــه ،تحلیــل و توصیــف ســیرۀ
آن حضــرت در احادیــث موجــود اســت .ایــن نوشــتار در زمــرۀ تاریــخ روششناســی و در حــوزۀ
معرفتهــای نویــن علــم کالم قــرار گرفتــه کــه بــر شــناخت منظومــۀ معرفتی یــک فرد(امام هشــتم
شــیعیان) در مقــام نماینــدۀ یــک جریان(مذهــب شــیعه) اســتوار اســت.

 .2پیشینه پژوهش
نوشــتههای فراوانــی دربــارۀ بایســتههای اخالقــی و عمومــی مناظــره و جــدل ســامان یافتــه
اســت .برخــی نوشــتهها ماننــد «ادب الحــوار فــی االســام» محمــد ســید طنطــاوی(1997م)
و «الحــوار فــی القــرآن الکریــم» محمــد حســین فضــل اللــه (1417ق) ،بخشهایــی را بــه انــواع
گفتوگوهــای مبتنــی بــر پرسشــگری در قــرآن و ســنت نبــوی اختصــاص دادهانــد کــه جنبــۀ
تفســیری آنهــا پررنــگ اســت .کتابهــای دیگــری ماننــد «الحــوار ،آدابــه و ضوابطــه فــی ضــوء
الکتــاب و الســنة» نگاشــته یحیــی زمزمــی (1414ق)« ،آداب الحــوار و قواعــد االختالف»بــه
کوشــش عمــر عبداللــه کامــل (بیتــا) و «الحــوار ،آداب و اخــاق و ثقافــۀ ّ
األمــه» بــه قلــم محمــد
فنخــور عبدلــی(1435ق) ،فصلــی مســتقل دربــارۀ آداب علمــی پاســخگویی بــه شــبهات
گشــودهاند؛ امــا تنهــا بــه مــواردی چــون دارا بــودن دانــش کافــی ،شــروع از نقــاط مشــترک،
اســتقامت در اندیشــه و بیــان آشــکار پاســخ ،پرداختهاند(زمزمــی1414 ،ق .)411-277 :نیــک
روشــن اســت ایــن مــوارد در ردۀ روششناســی دانــش محــور پاســخگویی به شــبهات نیســت ،بلکه
تنهــا از آداب ایــن امــر شــمرده میشــود .مقــاالت «روش مناظــره و احتجاجــات امامــان شــیعه» بــه
قلــم اســتاد شــهابی( )1347و «روش مناظــره علمــی در ســیرۀ امامــان معصــوم ،مطالعــۀ مــوردی
مناظــرات امــام رضــا  »gبــه کوشــش هاشــمی اردکانــی و میــر شــاه جعفــری( )1387نیــز تنهــا
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در گزارشهــای مربــوط بــه مناظــرات امــام هشــتم قابــل ارزیابــی اســت.
بــا ایــن همــه ،بایســتهها و اســلوب علمــی پاســخگویی بــه شــبهات کمتــر مــورد توجه دانشــوران
قــرار گرفتــه اســت .همســانانگاری میــان مناظــره و شــبههپژوهی یکــی از دالیــل احتمالــی نبــود
نوشــتارهای مســتقل در ایــن زمینــه اســت .کتابهایــی چــون «روششناســی علــم کالم ،اصــول
اســتنباط و دفــاع در عقایــد» بــه کوشــش رضــا برنجــکار( )1398و «روششناســی پاســخگویی بــه
پرس ـشهای اعتقــادی» بــه قلــم محســن عباســی( ،)1397بخشهــای محــدودی از پژوهــش
خــود را بــه بیــان برخــی بایســتههای علمــی پاســخ بــه شــبهات اختصــاص دادهانــد.

 .3اهمیت پاسخگویی به شبهات از دیدگاه امام رضاg
در ســیره پیامبــر  nو اهــل بیــت گرامــی ایشــان در مقابلــه بــا شــبهات ،بــه روش شناســایی
ریشـههای ایجــاد شــبهه ،دفــع خطــر شــبهات از جامعــه و در نهایــت كوشــش در رفــع این شــبهات
توجــه شــده اســت .امــام رضــا  ،gارجــاع ســواالت و شــبهات بــه اهــل بیــت  bرا وظیفــۀ مــردم
میدانند(عیاشــی1380 ،ق ،ج )261 :2و نیــز در نامــهای بــه عبــد اللــه بــن جنــدب ،یکــی از
وظایــف امامــان اهــل بیــت را پاســخ بــه شــبهات مــردم و زدودن ســردرگمیهای اعتقــادی و عملــی
ایشــان ذکــر میکنند(مجلســی1403 ،ق ،ج .)297 :23ایشــان بهتریــن توشــۀ قیامــت بــرای
شــیعیان را ،راهنمایــی فــرد گرفتــار بــه پندارهــای گمراهکننــده و نجــات فکــر و عقیــده او از چنگال
دشــمنان عقیدتــی میدانند(طبرســی1403 ،ق ،ج .)440 :2مهمتــر بــودن آســیب شــبههگران
مدعــی پیــروی اهــل بیــت از خطــر فتنــه ّ
دجال(حــر عاملــی1409 ،ق،ج )179 :16نمونـهای از
ســفارشهای امــام هشــتم gدر شــناخت کانونهــای ایجــاد شــبهات ارزیابــی میشــود .امــام
در پاســخگویی بــه شــبهات و پرسـشها بــه شــکل شــفاهی و مکتــوب توجــه ویــژهای داشــتند .بــه
گونـهای کــه بنــا بــر گزارشــی 200 ،نامــه از حضــرت در پاســخ بــه انــواع ســواالت و شــبهات دربــارۀ
توحیــد ،نبــوت ،امامــت ،فقــه ،دعــا ،فرقههــای زمانــه و امــور سیاســی ب ه جــا مانده اســت(احمدی
میانجــی1426 ،ق ،ج .)10 :5از آن میــان 73 ،روایــت بــرای اثبــات امامــت امــام علــی  gبــه
چشــم میخــورد .اســتقبال امــام از مناظــره و گفتوگــو در مجالــس علمی(مجلســی1403 ،ق،
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ج )300 :10یکــی دیگــر از راههــای زدودن شــبهات توســط امــام رضــا  gشــمرده میشــود.

 .4روشهای علمی پاسخگویی به شبهات در سیرۀ رضوی
برهــان علمــی تنهــا در صورتــی دلهــا و جانهــا را میربایــد کــه بــه نیکوتریــن روش بازگــو
شــود(نحل .)125 ،امــام رضــا  gبــرای پاســخگویی بــه شــبهات ا ز قالبهــای گفتوگــو،
ســخنرانی ،مناظــره ،نامهنــگاری و بیــان آموزههــای اســامی بهــره میبردنــد و نیــز بــا اســتفاده
از کنشهــا و واکنشهــای ویــژه ،گرههــای فکــری را میگشــودند .روشهــای پاســخگویی
حضــرت ،پیونــدی از رفتــار و گفتــار بــود .در یــک دســتهبندی کلــی ،روشهای علمی پاســخگویی
بــه شــبهات ،بــه دو ردۀ نقلــی و عقلــی تقســیم میشــود؛ امــا از آنجــا کــه پــارهای از ایــن روشهــا
ن نپرداختیــم.
اشــتراکاتی دارد ،در ایــن نوشــتار بــه تقســیم آ 
براهیــن نقلــی ،مجموعــهای از گزارههــای دینــی اســت کــه در مقابــل مخاطبــان معتقــد بــه
کتابهــای آســمانی و ســنت پیامبــران بــه کار م ـیرود .ایــن براهیــن در دو دســتۀ دروندینــی و
بروندینــی ،مــورد قبــول شــبههگر و پاســخگو بــوده و استوارســازی ســخن بــر آنهــا امتیــازی برای
هــر دو ســوی گفتوگــو شــمرده میشــود .مهمتریــن برهــان دروندینــی نقلــی ،بــر بهرهگیــری
از قــرآن و حدیــث اســتوار اســت .اســتفاده از گزارههــای کتــب مقــدس ســایر ادیــان نیــز در زمــرۀ
براهیــن بروندینــی نقلــی جــای میگیــرد .گزارشهــای خطاناپذیــر تاریخــی نیــز در رتبــۀ بعــدی
قــرار میگیــرد.
براهیــن عقلــی قابــل اســتفاده در پاســخگویی نیــز مجموعــهای از شــناختها و ادراکهــای
زیربنایــی اســت کــه بــه مــدد قــدرت نفــس ناطقــۀ آدمــی شــکل میگیــرد .بدیهــی بــودن عقــل
پیراســته از اوهــام تــا بــدان پایــه اســت کــه دســتاورد حاصــل از ایــن ســنجه ،غیرقابــل خدشــه
خواهــد بــود .روش عقلــی بــه عنــوان یکــی از روشهــای کســب شــناخت ،در تمامــی شــاخههای
علــوم اســامی حتــی علــوم نقلــی ،یــا منبعی مســتقل بــرای دســتیابی بــه معرفت اســت یا ابــزاری
بــرای فهــم ،تبییــن و اعتبارســنجی .حجیــت عقــل نیــز ذاتــی شــمرده شــده اســت؛ همچنانکــه
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اگــر نیــاز بــه اثبــات داشــته باشــد یــا بایــد از عقــل بــرای اثبــات خــود کمــک بگیــرد کــه منتــج بــه
توقــف شــیء بــر خــودش خواهــد شــد ،یــا بایــد از نقــل بهــره بگیــرد کــه مشــکل دور را در پــی دارد؛
چراکــه حجیــت نقــل و اصــول عقایــد از راه عقــل اثبــات میشــود(عارفی .)127 :1398 ،آیــات
قــرآن نیــز حوزههــای کارکــرد عقــل را از اثبــات براهیــن وجــود خــدا و معــاد گرفتــه تــا داوری عقــل
بــر کنشهــای نیــک و نقــش آن در تشــویق بــه ارزشهــای اخالقــی و نیــز تبییــن علــت برخــی از
آموزههــا گســترانده اســت .اهمیــت کارکــرد عقــل در آموزههــای نقلــی تــا بدانجاســت کــه صحــت
و اعتبــار آنهــا از طریــق ســنجههای عقلــی و حکــم عقــل بــه پذیــرش منقــوالت معتبــر ،محقــق
ّ
خواهــد شــد .بــر اســاس فرمایــش امــام رضــا  gبــه ابــن ســکیت ،عقــل تنهــا معیــار تشــخیص
حــق از باطــل اســت(کلینی1425،ق ،ج )56 :1و اگــر ایــن ســنجۀ حجتآفریــن از اعتبــار ســاقط
شــود ،دیگــر مبنایــی اســتوار و مــورد قبــول همــه وجــود نخواهــد داشــت .نیک روشــن اســت روش
عقلــی بــه کار گرفتــه شــده از ســوی امــام هشــتم gهمــان روش«عقلگرایــی اعتدالــی» اســت
کــه اســتدالل و ژرفاندیشــی در آموزههــایدینــی را ســرلوحۀ خــود قــرار داده؛ امــا عقــل را تنها راه
شــناخت نمیداند(عارفــی.)439 :1398 ،
 .1-4توجه به خاستگاه ،علتها و انگیزههای ایجاد شبهات
ریشـهیابی ایجــاد شــبهات ،شخصیتشناســی شــبههگر در شــبهاتی کــه مصــدر معلومــی دارند
و جریانشناســی شــبههگری ،نقــش فراوانــی در فهــم دقیــق شــبهه و آمادهســازی پاســخ بــرای آن
و حتــی در اقنــاع دیگــر مخاطبــان بــرای پرهیــز از ایــن جریانهــا در موضوعات همســان دارد.
از دیــدگاه امــام رضــا  ،gبرخــی از علتهــا و انگیزههــای ایجــاد شــبهات بــه ایــن قــرار اســت:
تأویــل نادرســت آیــات و آموزههــای اســامی ،پرسشــگری بیهــوده ،مراجعــه نکــردن به امامــان اهل
بیــت و دانشــوران آگاه ،دانــش ناکافــی ،لجاجــت در اثبــات دیدگاههــای شــخصی ،ناخشــنودی از
نادرســت بــودن بــاور خــود ،نشــناختن حقیقــت و غایــات موضــوع ،پایبنــد نبــودن بــه آموزههــای
امامــان پیشــین ،دنیاطلبــی و جســتوجوی کافــی نداشتن(عیاشــی1380 ،ق ،ج260 :1؛
مجلســى1403 ،ق ،ج.)297 :23
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امــام  gدلیــل شــبههگری برخــی وکیــان امــام کاظــم  gماننــد ابــن السـ ّـراج ،ابن ابــی حمزه
ّ
ّ
و ابــن المکاری(کشــی1363 ،ق ،ج )754 :2در مســئلۀ امامــت حضــرت را ،انتســاب بــه گروههــای
واقفــی و عــدم تســلیم وجوهــات و اموال ســازمان وکالت به امام بعــدی میداند(حمیــری1413،ق:
 .)348امــام بدیــن طریــق خاســتگاه شــبهات ایشــان را بــر افــراد حقیقتجویــی ماننــد علــی
بــن محمــد بزنطــی آشــکار میســازد تــا بــا شــناخت انگیزههــای شــبههگری ،غیرعلمــی بــودن
ســخن آنهــا را ثابــت کنــد .همچنیــن یونــس بــن بهمــن ،مدعــی وجــود شــبههای در میــان
شــیعیان دربــارۀ وجــود جوهــر الهــی در آدمــی بــود کــه امــام  gایــن شــبهه را منتســب بــه شــیعه
نمیدانست(مجلســى1403 ،ق ،ج)292 :3؛ چراکــه یونــس بــن بهمــن یکــی از غالیــان حدیــث
ّ
ســاز کوفــه بود(حلــی .)527 :1342 ،عــاوه بــر ایــن ،در پاســخ یونــس بــن عبد الرحمــن در همین
شــبهه ،خاســتگاه ایجــاد آن را زندیقــان دانسته(مجلســى 1403 ،ق ،ج )292 :3و بــا ایــن گفتــار،
شــیعیان بزرگــی چــون یونــس را از واگویــی ایــن شــبهات بازداشــتند.
آشــکار ســاختن وابســتگیهای انحرافــی ،یکــی از راههایــی بــود کــه امــام  gاز آن بــرای زدودن
شــبهات برآمــده از اندیشــه غالیــان بهــره میبــرد .بــرای نمونــه ،ایشــان در نام ـهای بــه یکــی از
غالیــان بــه نــام محمــد بــن فضیل(نجاشــی ،1365 ،ج )367 :2بــا تببیــن و تفســیر ویژگیهــای
نفــاق و منافقیــن در قــرآن ،ســایر مــردم را از انحرافــی بــودن انــگارۀ غلــو و ناپســند بــودن وابســتگی
بــه ایــن جریــان آگاه نمودند(عیاشــی1380،ق ،ج .)272 :1همچنیــن در انــدرزی بــه یحیــی بــن
مبــارک ،مجادلهگــران دربــارۀ ادامــۀ امامــت پــس از امــام کاظــم  gرا غیرمســلمانانی نامیــد کــه
ّ
بایــد از آنهــا دوری کرد(کشــی1363 ،ق ،ج .)762 :2امــام هشــتم شــیعیان ،در پاســخ بــه نامــۀ
احمــد بــن محمــد بزنطــی نیــز اجتنــاب افــراد از تــاش بــرای فهــم اســتوار و یافتــن پاس ـخهای
مناســب را یکــی از علتهــای ایجــاد شــبهات میداند(احمــدی میانجــی1426 ،ق ،ج.)52 :5
ّ
 .2-4رد حصرگرایی شناختی
محــدود کــردن شــناخت بــه مــوارد اســتدالل ،رویکــرد ،روش و منبعــی خــاص و نیــز غفلــت کردن
از ســایر روشهــای شــناخت را حصرگرایــی روششــناختی مینامیــم .نتیجــۀ ایــن روش ،ایجــاد
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شــبهات شــناختی خواهد بــود .نمونهای از نفــی انحصارگرایــی در روشهای شــناخت را در گزارش
محمــد بــن عبداللــه خراســانی میتــوان دیــد .در ایــن روایــت ،یکــی از دنیاگرایــان در پــی شــناخت
ـواس ظاهــری بــود کــه امــام رضــا  gبــا نفــی تــوان حـ ّ
کمیــت و کیفیــت پــروردگار از راه حـ ّ
ّ
ـواس
ظاهــری در شــناخت پــروردگار ،او را از ایــن روش بازداشــت و شــبهۀ او را برآمــده از محــدود کــردن
روشهــای معرفــت بــه روشهــای مـ ّ
ـادی دانست(طبرســی1403 ،ق ،ج .)376 :2ناتوانــی عقل در
گزینــش امــام معصــوم بــرای راهبــری دینــی و اجتماعــی مردمــان نیــز ،یکــی از اشــارتهای امــام
هشــتم  gبــرای اثبــات گزینــش امــام از ســوی پــروردگار قلمــداد میشــود کــه بــر گســترش منابع
شــناختی بــه مرزهــای وحــی الهــی اســتوار اســت(کلینی1425 ،ق ،ج.)490 :1
ّ
بنــا بــر گزارشهــای حدیثــی ،حســین بــن قیامــا کــه یکــی از ســران واقفیــه بود(حلــی،
 )445 :1342بــرای شــبههگری در امامــت حضــرت رضــا ،gفرزنــد نداشــتن او را بهانــه قــرار
م ـیداد .امــام  gدر پاســخ ،خبــر از عنایتشــدن فرزنــدی از ســوی پــروردگار در آینــدۀ نزدیــک
میداد(مفیــد1413 ،ق ،ج .)320 :1ایــن پاســخ یکــی از نمونههــای سســتی بنیــان شــبهه اســت
کــه بــر حصــر شــبهه در ظــرف زمــان داللــت دارد؛ ّامــا امــام  gبــا توجــه دادن بــه امتــداد داشــتن
زمــان و حتمــی بــودن فرزنــدآوری درآینــدۀ نزدیــک ،ایــن انحصارگرایــی را مــردود برشــمردند.
 .3-4بهرهگیری از برهان
«برهــان» مهارتــی در اســتدالل اســت کــه از طریــق ترکیــب مقدمــات یقینــی به نتیجـهای یقینی
میانجامد(فرامــرز قراملکــی .)148 :1385 ،امــام رضــا  gدر مقــام ابطــال شــبهات و زدودن
انگارههــای نادرســت از گونههــای مختلــف برهــان بهــره میگرفتنــد .برخــی از مهمتریــن ایــن
ّ
معقولیــت ،خلــف و َســبر و تقســیم.
براهیــن عبــارت اســت از :برهــان
 .1-3-4برهان معقولیت
ایــن برهــان بــرای اثبــات وجــود پــروردگار و معــاد موجــودات ،بــر گــزارهای از علــوم احتمــاالت
اســتوار اســت .بــر ایــن اســاس ،اعتقاد بــه وجــود خــدا و لــوازم آن از باور نداشــتن بــه آن ،عقالنیتر
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اســت(محمدرضایی)11 :1383 ،؛ چراکــه باور اول ،ســعادت جاودانه را در پــی دارد و خداناباوری،
زیانهــای فــراوان اخــروی در پــی خواهــد داشــت .از دیگــر ســو ،خدابــاوری هیــچ زیانــی در پــی
نــدارد .پیشــینۀ ایــن برهــان را کــه بــا عناوینــی چــون «عقــل محــض»« ،ســاختار جالــب»« ،اصــل
احتیــاط»« ،وجــوب دفــع ضــرر محتمــل» و «شــرطیه پاســکال» نامبــردار اســت(میناگر:1398 ،
 ،)70در روایــات اهــل بیــت نیــز میتــوان جست(مجلســی1403 ،ق ،ج .)87 :78امــام رضــا g
بــا تکیــه بــر همیــن روش در مناظــره بــا شــخصی زندیــق ،بــاور بــه مکتــب توحیــد را ارزشــمند و
معقــول و انــکار معــاد را مایــۀ خســارت منکــران دانســتند(کلینی1425 ،ق ،ج.)194 :1
توجــه دادن امــام بــه دو نشــانۀ برتــری علــم معصــوم و اجابــت دعــای او بــرای زدودن شــبهۀ
نشــانههای امام(مجلســی1403 ،ق ،ج ،)134 :25گونـهای از دعــوت بــه بهرهگیــری از عقــل در
ً
شــناخت امــور اســت؛ چراکــه یقینــا امــام برگزیــده از ســوی خــدا بایــد دارای نشــانههایی باشــد.
معقولتریــن ایــن نشــانهها ،برتــری علمــی وی و کرامــات ویــژه اســت .یکــی از ایــن کرامــات
خــاص ،بــرآورده شــدن دعاهــای معصــوم اســت .امــام رضــا  gعقــل را مصــدری میدانــد کــه
بــرای یافتــن امــام معصــوم در پــی یافتــن ایــن دو ویژگــی اســت.
ُ
 .2-3-4برهان خلف
ً
اثبــات یــک حکــم بهوســیلۀ اســتخراج تناقضــی از نقیــض آن حکــم و احکامــی را کــه قبــا ثابت
ُ
شــده اســت «برهــان خلــف» مینامیــم .قــرآن کریــم بــرای اثبــات الهــی بــودن خــود بــا اســتناد
َّ َ
َ َ َ َ َ َّ ُ َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ ْ ْ َ
ً َ
ْ
ـد غ ْیـ ِـر اللـ ِـه ل َو َجـ ُـدوا فیـ ِـه اخ ِتالفــا كثیرا»(نســاء،
بــه آیــۀ «أفــا یتدبــرون القــرآن و لــو كان ِمــن ِعنـ ِ
َ ٌ َّ َّ ُ َ َ
َ
َ ْ َ
َ
فیهمــا آ ِلهــة ِإال اللــه لفســدتا»(انبیاء )22 ،از ایــن
 )82و نیــز یگانگــی پــروردگار در آیــۀ « لــو كان ِ
روش بهــره جســته اســت .امــام رضــا gدر پاســخ شــبهه چگونگــی همگونــی صفــات پــرودگار
بــا ذات او ،الزمــۀ بــاور بــه تفــاوت میــان صفــات و ذات را حــادث بــودن ذات الهــی دانســته و
براســاس بطــان ایــن نتیجه ،نادرســتی انــگارۀ تفاوت را بــه اثبــات رساندند(مجلســی1403 ،ق،
ج.)221 :4
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 .3-3-4برهان َسبر و تقسیم
َ
«ســبر» در لغــت بــه معنــای بررســی و آزمایــش و «تقســیم» بــه معنــای بخشکــردن چیــزی آمــده
اســت(فراهیدی1409 ،ق ،ج251 :7؛ جوهــری1376 ،ق ،ج .)2010 :5منظــور از ایــن برهــان،
بررســی همــۀ احتمــاالت مختلــف در پاســخ بــه یــک موضــوع و رد کــرن احتمــاالت نادرســت بــا
هــدف باقــی مانــدن تنهــا احتمــال صحیــح اســت .در قــرآن کریــم نیــز از ایــن روش بهــره جســته
شــده اســت(ن.ک :انعــام .)144-143 ،بررســی تمامــی جوانــب یــک گــزاره ،راه گریــز را بــر
شــبههگر خواهــد بســت .اســتفاده از گونههــای مختلــف دســتهبندی بنــا بــر اعتبــارات گوناگــون،
بــرای استوارســازی ایــن برهــان نیــز بســیار مفیــد خواهــد بــود.
حضــرت در نامــه بــه هشــام مشــرقی ،در پاســخ ســؤاالت او دربــارۀ توحیــد ،عقایــد مــردم را به ســه
دســته تقســیم نمــوده و بــا ابطــال دو نظریــه ،تنهــا بــاور اســتوار و حقیقــی را اثبــات وجــود پــروردگار
ّ
کند(عیاشــی ،1380 ،ج .)365 :1امــام هشــتم در پاســخ
بــدون تشــبیه او بــه اشــیا معرفــی می
َ
َ
ْ
َ
َ
ْ
ْ
نامــۀ یزیــد بــن معاویــه شــامی دربــارۀ حدیــث «ل َج ْبـ َـر َو ل َتفویـ َ
ـض َبــل أ ْمـ ٌـر َب ْیـ َ
ـن ال ْم َر ْین(کلینــی،
ِ
1425ق ،ج )389 :1بــاور بــه جبــر را بــه معنــای بــاور بــه عــذاب بنــدگان بــا وجــود انجــام امــور
توســط خــدا دانســتند و نیــز اعتقــاد بــه تفویــض را واگــذار کــردن امــور مخلوقــات بــه امامــان
برشــمردند و بــا تبییــن نادرســتی هــر دو دیــدگاه ،تنهــا راه باقی مانــده را راهی میــان ایــن دو انگاره
معرفــی کردند(ابــن بابویــه1378 ،ق ،ج.)124 :1
 .4-4ابطال قیاس و تشبیه ناروا
قیــاس را ملحــق کــردن حکــم فــرع بــه حکــم اصــل ،بــه ســبب اشــتراک آنهــا در ریشــه
دانســتهاند(الدمینی .)427 :1984 ،اصولیــان شــیعه نیــز قیــاس را «اثبــات الحکــم فــی محــل
ّ
ّ
العلــة» دانســته و در عــدم ّ
حجیــت آن فــی الجملــه اختالفــی
آخرِلتلــک
العلــة ِلثبوتــه فــی محــل
ٍ
ّ
ندارند(ســبحانی1423 ،ق)84 :؛ گرچــه ّ
حجیــت قیــاس منصــوص العلــه و قیــاس اولویــت محــل
اختــاف اصولیــان امامــی اســت(همان) .امــام رضــا gمــردود بــودن قیــاس را به حدیث قدســی
ـن َشـ َّـب َهنی ب َخ ْلقــی َو َمــا َع َلــى دینــی َ
ـن َف َّسـ َـر ب َرْأیــه َك َلمــی َو َمــا َع َر َفنــی َمـ ْ
ـن بــی َمـ ْ
َ َ َ
ـن
ـ
م
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
«مــا آمـ ِ
ِ
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ْاسـ َـت ْع َم َل ْالق َیـ َ
ـاس ِفــی َد ْی ِنی»(ابــن بابویــه1378 ،ق ،ج )116 :1مســتند ســاختند .نیــز در دعای
ِ

خویــش مســئلۀ تجســم خداونــد را برآمــده از قیــاس نادرســت ارزیابــی میفرمایند(همــان:

 .)117امــام هشــتم شــیعیان در پاســخ شــبههگری مأمــون دربــارۀ زیــد بــن علــی ،gرکــن
اساســی شــبهۀ وی یعنــی تشــبیه زیــد بــن موســی gبــا زیــد بــن علــی gرا بــه جهــت تفــاوت
انگیزههــا ،عــدم ادعــای امامــت توســط زیــد بــن علــی gو ناهمســانی رفتــار آن دو باطــل
دانست(طبرســی1403 ،ق ،ج .)249 :1همچنیــن در پاســخ شــبهۀ شــباهت علــی  gبــا
پــروردگار در بســیاری ویژگیهــا ،ایــن مقایســه را بــا توجــه بــه زندگــی روزمــرۀ امــام اول ،عبــادات
و کرنــش او در برابــر پــروردگار یکتــا و نیــز تفــاوت نداشــتن او بــا ســایر پدیدههــا در مخلــوق
ّ
الوهیــت همــه موجــودات دانســته
بــودن ،نــاروا قلمــداد کــرده و الزمــۀ ایــن تشــبیه را بــاور بــه
است(مجلســی1403 ،ق ،ج.)275 :25
 .5-4تبیین و تطبیق نمونه
شناســاندن نمونههــای بیرونــی و تطبیــق آن بــا مؤلفههــای شــناختی یــک گــزاره ،در زدودن
شــبهات برآمــده از آن گــزاره بســیار ســودبخش اســت .بــرای نمونــه ،حمــزه ّزیــات دربــارۀ
ـت نــام آنهــا بــه عنوان
چگونگــی تطبیــق انحــراف برخــی شــیعیان از مســیر امامــت بــا وجــود ثبـ ِ
شــیعه در کتــاب جامعــه دچــار شــبهه شــده بــود .امــام رضــا  gبــا بیــان ویژگیهــای واقفیــه،

آنهــا را نمونـهای از افــرادی دانســت کــه نامشــان بــه عنــوان شــیعه در کتــاب جامعــه ثبــت شــده
ّ
ولــی بعدهــا بــه دلیــل انحــراف فکــری از زمــرۀ شــیعیان خــارج گشتند(کشــی1363 ،ق ،ج:2
 .)763همچنیــن بخشــی از شــبههگری مأمــون دربــارۀ زیــد بــن علــی gکــه بــر تطبیــق او بــا
ّ
روایــات دال بــر ویژگیهــای پیشــوایان گمراهکننــده ،اســتوار بــود بــا روشــنگری امــام رضــا g
دربــارۀ نادرســتی ایــن تطابق ،آشــکار گردیــد .امــام ،در ادامه ،زیــد را نمونـهای از افــراد مذکور در
ُ
ُ
َّ َ َّ
َ
ـاد ِه ُهـ َـو ْاج َتباك ْم»(حــج )78 ،دانســتند(ابن بابویــه1378 ،ق،
جاهــدوا ِفــی اللـ ِـه حــق ِجهـ ِ
آیــۀ «و ِ
ج.)249 :1
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 .6-4تشبیه ،تمثیل و محسوسسازی معقوالت
بهرهگیــری از تشــبیه و تمثیــل بــرای نزدیــک ســاختن شــناخت گزارههــای پیچیــده بــه جهــان
پدیــدار ،از روشهــای پاســخگویی به شــبهات شــمرده میشــود .تصویرپــردازی و محســوس کردن
مطالــب عقلــی و نظــری بــرای مخاطبانــی کــه تــوان درک گزارههــای ژرف را ندارنــد ،مفیــد خواهد
بــود .تشــبیه رســتاخیز انســان به زایش هســتی در بهار در پاســخ شــبهه منکــران معاد(فاطــر)19 ،
نمونـهای از کاربســت ایــن روش در قــرآن اســت.
امــام  ،gشــبهۀ عمــران صابــی دربــارۀ دگرگونــی در توانایــی الهــی پــس از آفرینــش را بــا
تصویرســازی ذهنــی و تشــبیه بــه آتشــی کــه بــا وجــود گرمابخشــی ،تغییــر نمییابــد؛ پاســخ
گفتند(ابــن بابویــه1378 ،ق ،ج .)171 :1توجــه بــه وجود آفرینندهای بنیانگــذار از راه ژرفنگری
در ســاختمان بــدن انســان و جهان پیرامونی در پاســخ به شــبهۀ نبــود آفریدگار(کلینــی1425 ،ق،
ج )195 :1نمون ـهای از محسوسســازی معقــوالت در کالم رضــوی شــمرده میشــود .امــام رضــا
 gشــبهۀ مسـ ّـیب دربــارۀ مخفــی مانــدن هویتــش از نظــر ســندی بــن شــاهک در جریــان غســل
امــام کاظــم  gرا بــا تشــبیه خــود بــه حضــرت یوســف  gدر جریــان مالقــات بــا برادرانــش در
مصــر پاســخ گفت(ابــن بابویــه1378 ،ق ،ج)104 :1؛ چراکــه بــرادران او را نمیشــناختند ولــی
او آنهــا را میشــناخت .همچنیــن در مناظــره بــا بــزرگ یهودیــان ،شــباهت معجــزات پیامبرانــی
چــون عیســی  ،gیســع  gو حزقیــل  gبــه معجــزات حضــرت موســی  gرا دلیلــی بــر
ّ
حقانیــت در آییــن موســوی پاســخ
حقانیــت نبــوت آنهــا دانســت و از ایــن راه بــه شــبهۀ انحصــار
گفت(طبرســی1403 ،ق ،ج.)418 :2
 .7-4آگاهی دادن به بایسته ها و لوازم شبهه
یکــی دیگــر از روشهــای پاســخگویی بــه شــبهات نشــان دادن دوگانگــی و ناهمآوایــی در
مقدمــات یــا نتایــج گــزاره حــاوی شــبهه اســت .اثبــات ایــن ناهمخوانــی ،ســبب درهــم شکســتن
بنیانهــای شــبهه در هــمآوردی بــا عقــل میگــردد .آشــکار کــردن پیامدهــا و الزمههــای یــک
گــزاره ،در زدودن انگارههــای نادرســت در آن موضــوع نقشآفریــن خواهــد بــود .بــرای نمونــه،
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امــام رضــا  gدر مناظــره بــا ابومـ ّـره الزمــۀ بــاور بــه رؤیــت پــروردگار را محــدود کــردن او بــه زمــان و
مــکان دانست(مجلســی1403 ،ق ،ج )299 :3و از راه ابطــال الزمــۀ ایــن انــگاره ،ملــزوم آن را نیــز
باطــل کــرد.
در گــزارش شــیخ صــدوق از مناظــرۀ امــام رضــا  gبــا جاثلیــق آمــده کــه وی حضــرت عیســی
 gرا بــه دلیــل داشــتن معجزاتــی ماننــد شــفای بیمــاران و زنــده کــردن مــردگان ،شایســته مقــام
ّ
الوهیــت میدانســت .امــام هشــتم بــرای اثبــات بطــان ایــن انــگاره ،الزمــۀ ایــن بــاور را اعتقــاد
بــه ّ
الوهیــت پیامبرانــی چــون ابراهیــم ،gیســع gو حزقیــل gدانســت ،چراکــه آنهــا نیــز
معجزاتــی مشــابه حضــرت عیســی gداشــتند(ابن بابویــه1378 ،ق ،ج .)159 :1بدیــن طریــق
بــه شــبهۀ تثلیــث پاســخ نقضــی ارائــه کردنــد .امــام در پاســخ بــه شــبهۀ حســین بــن خالــد دربــارۀ
انتســاب شــیعیان بــه انــگارۀ جبــر و تشــبیه بــه جهــت وجــود روایاتــی از امامــان پیشــین ،از روش
نقضــی بهــره گرفتنــد .ایشــان بــا اســتفاده از قیــاس اولویــت ،شــمار فــراوان احادیــث نبــوی در این
بــاره را یــادآور شــدند و الزمــۀ بــاور بــه جبــر و تشــبیه بهخاطــر وجــود روایاتــی جعلــی از اهــل بیــت را
باورمنــدی بــه تبلیــغ جبــر وتشــبیه از ســوی پیامبــر اســام دانســتند و از آنجا کــه چنین انــگارهای
قابــل انتســاب بــه پیامبــر نیســت ،پــس بــه اهــل بیــت نیــز نبایــد نســبت داد(طبرســی1403 ،ق،
ج .)417 :2همچنیــن بــا وجــود بیــان ایــن پاســخ نقضــی ،امــام  gعقیــدۀ صحیــح امامیــه در
اینبــاره را تبییــن فرمودنــد.
امــام رضــا  gبــرای درهــم شکســتن انــگارۀ تثلیــث در گفتوگــو بــا جاثلیــق ،الزمــۀ اعتقــاد بــه
الوهیــت مســیح  gرا انــکار نمــاز و روزۀ او و الزمــۀ بــاور بــه نمــاز و روزۀ وی را یگانگــی پــروردگار
دانســت(ابن بابویــه1378 ،ق ،ج .)158 :1امــام در مناظــره بــا یحیــی بــن ضحــاک ،بــر اســاس
َ َ ً
ُ ِّ
َ ُ َ
َ ْ
یع ُتـ ُـه َف ْل َتـ ًـة َف َمـ ْ
ـت َب َ
ـن
«ول ُیتکـ ْـم َو ل ْســت ِبخ ِیرکــم»«ِ ،إ َّن ِلــی شــیطانا ْیع َت ِر ِینــی» و «کانـ
عبارتهــای
َ َ ْ َ َ ُُْ
عــاد ِل ِمث ِلهــا فاقتلوه»(ابــن کثیــر ،بیتــا ،ج248 :5؛ صنعانــی1403 ،ق ،ج336 :11؛ بخــاری،
1407ق ،ج )2505 :6از دو خلیفــۀ اول ،الزمــۀ پذیــرش درســتی ایــن انگارههــا را اعتــراف بــه عدم
شایســتگی آن دو بــرای خالفــت دانســته و نیــز تکذیــب ایــن عبــارات را مــازم بــا دروغگــو بــودن
ایشــان و ســقوط عدالتشــان بیــان کردهانــد .نتیجــۀ هــر دو رویکــرد ،اســتحقاق نداشــتن ایشــان
بــرای خالفــت و اثبــات برتــری علــی  gبــر آنهاست(مجلســی1403 ،ق ،ج.)280 :49
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ّ
امــام gدر گفتوگــو بــا ابوقــره ،الزمــۀ باورمنــدی بــه آموزههــای حضــرت عیســی gرا
پذیــرش نبــوت پیامبــر اســام دانست(عروســی1415 ،ق ،ج )512 :5و از طریــق بــه کاربــردن
قیــاس ذوحدیــن بــه شــبهۀ او دربــارۀ چرایــی پیونــد میــان بــاور بــه پیامبــری مســیح و عــدم بــاور
مســلمین بــه کیــش مســیحی پاســخ گفــت .اســتفادۀ امــام از قیــاس اولویــت در رد انــگارۀ زنــده
بــودن امــام حســین  gبــه دلیــل شــهادت افــراد بهتــر از او یعنــی پیامبــر اســام و علــی (gابــن
بابویــه1378 ،ق ،ج )203 :2نیــز نمون ـهای از یادکــرد بایســتههای شــبهه اســت.
 .8-4استناد به انگارههای مورد قبول مخاطب
مــوارد مــورد قبــول مخاطــب ،معلوماتــی اســت کــه وی بــدون نیــاز بــه اســتدالل جدیــد ،آنهــا را
ً
بپذیــرد؛ گرچــه ایــن گونــه از پاســخگویی لزوما به معنــای پذیرش آن معلومات در ســپهر شــناختی
پاســخگو نیســت ،ولــی جــواب نقضــی بــرای خامــوش کــردن شــبههگر بهشــمار میآیــد .برخــی از
ّ
دانشــوران عامــه ،از ایــن روش بــا نامهــای «تنـ ّـزل در مقــام گفتوگــو» و «معلــق کــردن کالم» یــاد
کردهاند(الشــحود1429 ،ق .)28 :ایــن روش بــرای فــرو ریختن دســتگاه اســتداللی شبههســازان
بســیار مفیــد اســت .از دیگــر ســو ،پاسـخهای نقــض ،زمینــه را بــرای تبییــن آموزههــای صحیــح،
اســتوار میســازد .آغازیــدن کالم از قضایــای بدیهــی و وجدانــی و مبانــی مشــترک میــان دو ســوی
شــبهه ،زمینهســاز گفتوگــو و تبییــن اســتوار پاسـخهای ُمجیــب خواهــد بــود.
برخی گونههای این روش در مناظرات امام هشتم gاز این قرار است:
 .1-8-4استناد به جدل
یکــی از شــیوههای رایــج گفتوگوهــای شــناختی ،احتجــاج جدلــی اســت .در جــدل ،اصولی به
َ
ً
کار مـیرود کــه طــرف مقابــل کامــا آنهــا را قبــول دارد .جــدال احســن دارای صورتــی همگــون با
برهــان و اســتدالل منطقــی اســت .بــرای نمونــه ،رســول خــدا  nدر احتجــاج خــود بــا مســیحیان
نجــران کــه تولــد شــگفتانگیز حضرت عیســی gرا دلیلــی بــر ّ
الوهیــت او میدانســتند ،از اصل
مــورد پذیــرش آنهــا ،یعنــی مخلــوق بــودن حضــرت آدم  gبــدون نقــش پــدر و مــادر ،اســتفاده و
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اســتدالل آنــان را ابطــال کردنــد(آل عمــران .)59 ،نمونـهایاز جدال احســن در مناظــرات رضوی،
گفتوگــوی حضــرت بــا یکــی از معتقــدان بــه دوگانهپرســتی اســت .امــام در پاســخ او فرمــود:
«همیــن کــه میگویــی پــروردگار دوتاســت دلیــل بــر یکتایــی اوســت .چــون تــو خــدای دوم را بدون
اثبــات خــدای نخســت نمیتوانــی ثابــت کنــی درحالیکــه وجــود بیــش از یــک خــدا هــم قابــل
اثبات نیســت(کلینی1425 ،ق ،ج.)78 :1
 .2-8-4استناد به کتابهای مقدس پیشین
براســاس آموزههــای کالمــی شــیعه ،توانمنــدی علمــی و آگاهــی از همــه منابــع شــناختی
حصولــی یکــی از بایســتههای پیشــوای معصــوم اســت(حرعاملی142 :1376 ،؛ مجلســی،
1403ق ،ج ،)165 :25تــا بــا بهرهگیــری از آنهــا بــه راهبــری فــردی و اجتماعــی بپــردازد و بتواند
از حریــم آموزههــای دیــن و مذهــب دفــاع کنــد .امــام رضــا  gیکــی از شــالودههای انصــاف را
مناظــره بــر مبنــای نظــام معرفتــی ،کتــاب مــورد قبــول ،پیامبــر و شــریعت پذیرفتــه شــدۀ طــرف
دیگــر مناظــره میدانند(مجلســی1403 ،ق ،ج .)81 :49آگاهــی امــام رضــا  gاز کتابهــای
آســمانی و اســتناد بــه آنهــا در مناظــرات خویــش ،در زدودن شــبهات پیــروان ســایر ادیــان،
نمون ـهای از روشهــای پاســخگویی ارزیابــی میشــود .ایــن اســتناد بــه کتــب آســمانی گذشــته
بــه معنــای پذیــرش وحیانــی بــودن تمامــی آموزههــای موجــود در نســخههای آن عصــر نیســت
و تنهــا نمونـهای از پاســخ نقضــی اســتوار بــر نظــام معرفتــی مخاطــب شــمرده میشــود .امــام در
مناظــره بــا رأس الجالــوت بــرای اثبــات نبــوت پیامبــر اســام ،nاو را تنها بــه پذیرش آنچه ایشــان
از کتابهــای تــورات ،انجیــل ،زبــور و صحــف بــدان اســتناد میکنــد ،دعــوت کرد(ابــن بابویــه،
ّ
حقانیــت پیامبــر
1378ق ،ج .)164 :1همچنیــن در مناظــره بــا جاثلیــق فرمــود بــرای اثبــات
اســام ،nتنهــا از انجیــل دلیــل خواهــد آورد(همــان.)156 :
اســتناد امــام هشــتم بــه عهدین(کتــاب مقــدس ،ســفرخروج12-7 :8 ،؛ انجیــل متــی:18 ،
 )23-9بــرای اثبــات معجــزات حضــرت موســی gو عیســی gدر مناظــره بــا بــزرگان یهــودی
و مسیحی(طبرســی1403 ،ق ،ج ،)214 :2پاســخی بــر شــبهات پیــروان هــر یــک از آن ادیــان
سال دهم ،شماره  ،37بهـار  1401فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی

46
ّ
حقانیــت دیــن دیگــر شــمرده میشــود .گزارشهــای مربــوط بــه زنــده شــدن مــردگان و
پیرامــون
شــفا یافتــن از انــواع بیماریهــا بــه دســت پیامبرانــی همچــون َی َســع ،gحزقیــل ،gإیلیــاg
و نیــز نمــاز خوانــدن و روزه گرفتــن حضــرت عیســی  gاز ایــن مــوارد اســت کــه امــام رضــا g
بــرای اثبــات نادرســتی اعتقــاد بــه الوهیت حضرت عیســی gبــه آنها اســتناد جســتند(همان:
.)208 -199
 .3-8-4شاهد قرار دادن دانشوران مورد قبول خصم
گــواه گرفتــن دانشــوران مقبــول نــزد شــبههگر ،بهرهگیــری از میانجــی بــرای انتقــال آموزههــای
حقیقــی اســت .بــرای نمونــه امــام رضــا  gهنــگام مناظــره بــا جاثلیق مســیحی ،نســطاس رومی
و رأس الجالــوت کســانی را کــه بــه کتــب آســمانی گذشــته آگاه بودند ،بــه عنوان شــاهد گرفت(ابن
بابویــه1378 ،ق،ج .)154 :1آن حضــرت بــا اقــرار گرفتــن از جاثلیــق دربــارۀ درســتگفتاری
نگارنــدگان انجیلهــای چهارگانــه بــر گفتههــای متــی ،مرقــس و لوقــا بــر ویژگیهــای انســانی
عیســی  gبــرای زدودن شــبهۀ الوهیــت وی اســتناد کرد(طبرســی1403 ،ق ،ج.)112-110 :2
ْ
ُ ْ ُ
َْ ُ َ
واح ٍد ِم ْنکـ ْـم َیل ِز ُمک ْم مــا َیل ِز ُم ُه»(ابــن بابویــه1378،ق ،ج)231 :2
فرمــودن عبــارت ِ«اقت ِصــروا علــی ِ
نیــز در ابتــدای مناظــره بــا گروهــی از دانشــوران ،از گزینــش شــخصی مــورد قبــول برای هـمآوردی
حکایــت دارد کــه در نهایــت یحیــی بــن ضحــاک ســمرقندی برگزیــده شــد.
 .9-4استناد به قرآن
قــرآن کریــم در اندیشــه ،گفتــار و کــردار اهــل بیــت نمــود آشــکاری یافتــه اســت .مجموعــه روایات
تفســیری حضــرت ،گویــای بهرهگیــری امــام از ایــن منبــع ارزشــمند الهــی اســت .اخــاق و آداب
حضــرت نیــز آیــات اخالقــی قــرآن را نشــان میدهــد .امــام رضــا  gنیــز تطابــق گفتــار امامــان
بــا قــرآن را مالکــی بــرای انتســاب آن ســخنان بــه معصومیــن دانستهاند(مجلســی1403،ق ،ج:2
 .)250امــام رضــا  gدر پاســخ نامــۀ عبداللــه بــن جنــدب ،یکــی از شــالودههای پاســخگویی
اهــل بیــت را بهرهگیــری از قــرآن بیــان میکند(همــان ،ج .)297 :23ایشــان بــا اســتناد بــه
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قرآن(نحــل43 ،؛ توبــه )122 ،وجــوب مراجعــۀ مــردم بــه اهــل بیــت و آگاهــان در نادانســتههای
خویــش و وظیفــه پاســخگویی ایشــان را ثابــت مینمایند(عیاشــی1380،ق ،ج.)261 :2
اســتناد بــه اصــول کلــی شــریعت نیــز نمون ـهای از روشهــای پاســخگویی بــه شــبهات اســت.
محــوری بــودن نقــش ایــن شــالودهها ،بــاور نداشــتن بــه آنهــا را تبدیــل بــه عاملــی بــرای خــروج
فــرد از جرگــه دینــداران کــرده اســت .ایــن اصــول برآمــده از قــرآن و ســنت نبــوی اســت .بــاور بــه
اصــول توحیــد ،نبــوت و معــاد در حــوزۀ عقایــد و نیــز اعتقاد بــه وجــوب نمــاز ،روزه ،حــج ،زکات و...
در حــوزۀ احــکام نمونههایــی از ایــن ضروریــات دینــی شــمرده میشــود .بــرای نمونــه ،امــام g
باورمنــدی بــه رؤیــت پــروردگار را مخالــف بــا اصــول اســامی دانســتند(همان ،ج  )373 :1و نیز در
پاســخ شــبهۀ ابــان بــن محمــد دربــارۀ ایمــان حضــرت ابوطالــب بــه آیــۀ  115ســورۀ نســاء اســتناد
کرده(ابــن ابــی الحدیــد ،بــی تــا ،ج )68 :14و چنیــن شــبهاتی را مخالــف بــا مســیر ایمــان و اصول
شــریعت دانســتهاند .مقصــود از اســتناد بــه قــرآن ،بهرهگیــری از قــرآن در پاســخ بــه شــبهات اســت
کــه از طریــق تبییــن صحیــح واژگان قرآنــی ،تفســیر متناســب متشــابهات کالم وحــی ،اســتوار
کــردن بدنــۀ پاســخ بــر حقایــق قرآنــی و بیــان مصادیــق خارجــی و مفاهیــم قرآنــی رخ مینمایــد.
 .1-9-4بیان مصادیق
امــام رضــا  gبــرای آشکارســازی برخــی مفاهیــم و موضوعــات قرآنــی ،نمونههــای کامــل
آنهــا را معرفــیکردنــد تــا ســبب زدودن شــبهات موضوعــی شــوند .درود فرســتادن و پیــروی از
َ َ َ
«و ذكـ َـر ٱسـ َـم َر ِّبـ ِـهۦ
اهــل بیت(کلینــی1425 ،ق ،ج )356 :4بــه عنــوان یکــی از مصادیــق آیــه
َ َّ
ف َصلی»(أعلــی )15 ،نمون ـهای از ایــن مــوارد اســت .همچنیــن در پاســخ بــه گــره ذهنــی حســن
َ َّ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ ُ ُ ْ َ َ ُ ْ َّ َّ
اللـ َـه َ
كان َعلــى ُك ِّل َشـ ْ
ـی ٍء
بــن محبــوب دربــارۀ آیــۀ «و الذیــن عقــدت أیمانكــم فآتوهــم نصیبهــم ِإن
َ
شهیدا»(نســاء)33 ،آن حضــرت ،اهــل بیــت را مصــداق کســانی دانســتند کــه بــا آنهــا پیمــان
بســته شــده است(عیاشــی ،1380،ج )240 :1ایشــان در پاســخ بــه شــبههای دربــارۀ برتــری اهــل
بیــت نســبت بــه ســایر مــردم و دالیــل برگزیــده بــودن عتــرت ،بــه  12آیــه از قــرآن مجیــد اســتناد
فرمودند(ابــن بابویــه1378 ،ق ،ج .)240-229 :1تشــبیه شــرایط امــام هشــتم gبــه داســتان
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قرآنــی وزارت حضــرت یوســف gدر برابــر پادشــاه مصــر بــرای ســامان دادن امور(مجلســی،
1403ق ،ج )185 :49نیــز ســبب زدودن شــبهات دربــارۀ پذیــرش والیتعهــدی شــد .امــام رضــا
 gدر نامــۀ خــود بــه عبداللــه بــن جنــدب ،میراثبــری امامــان از پیامبــران اولوالعــزم را مصداقــی
َ
«ك ُبـ َـر َع َلــى ْال ُم ْشــرك َ
ین»
از آیــۀ  13ســورۀ شــوری دانســته و نیــز یکــی از نمونههــای شــرک در آیــۀ
ِِ
را بــی توجهــی بــه والیــت علــی  gمعرفــی کردهاند(کلینــی1425 ،ق ،ج )556 :1و نیــز وجــود
اهــل بیــت را مصــداق هدایتگــری پــروردگار در آیــۀ  35ســورۀ نــور دانســتهاند(همان ،ج.)282 :1
 .2-9-4تبیین واژگان قرآنی
تببیــن و تشــریح هــر گــزارهای در گــرو آشــکار شــدن شــالودهها و بخشهای آن ،شــناخت اســتوار
موضــوع و محمــول و از همــه مهمتــر واژگان آن اســت .یکــی از عوامــل برقــراری ارتبــاط اثربخــش
میــان شــبههگر و مجیــب ،تبییــن و فهــم دقیــق واژگان موضــوع محــل بحــث در حــوزۀ لغــت و
ّ
غیرمتعیــن در مفهومــی خــاص ،یکــی از
اصطــاح اســت .اســتفاده از واژگان مبهــم ،چندپهلــو و
روشهــای مغالطهگــری اســت .ایــن روش ،کالم را بــدون تــوان راســتیآزمایی در پــردهای از ابهــام
ّ
قــرار میدهــد .اســتفاده از اشــتراک لفظــی ،ابهــام ســاختاری ،ترکیــب ّ
مفصــل و تفصیــل مرکــب
گونههایــی از ایــن روش شــبههگری اســت(خندان .)58-53 :1384 ،شــبههگری از طریــق
مفــردات قرآنــی بــا شــناخت ریشــه ،هیئــت و کاربســت واژگان قرآنــی برطــرف میشــود؛ چراکــه
آگاهــی از دانــش فقــه اللغــه ،یکــی از بنیادیتریــن بایســتههای فهــم صحیــح قــرآن اســت.
امــام رضــا  gبــا کاربســت ایــن روش ،نــه تنهــا آموزههــای شــیعی در ســپهر آن واژه را تبییــن
میکردنــد ،بلکــه بــه شــکلی همزمــان ،نادرســتی تلقــی شــبههگر از موضــوع و واژگان را
میپالودنــد .بــرای نمونــه ،در پاســخ بــه شــبهه حســن بن عبــاس معروفــی دربــارۀ فرق میــان نبوت
و امامــت ،بــه تبییــن مفاهیــم رســول ،نبــی و امــام پرداختند(احمــدی میانجــی1426 ،ق ،ج:5
َ
َ َ َ
َ َْ ُ
ـال یــا إ ْبلیـ ُ
ـس ما َم َن َعــك أ ْن ت ْسـ ُـج َد ِلمــا خلقت ِب َيـ َـد َّي»(ص،
 .)25ایشــان مــراد از «یــد» را در آیــۀ «قـ
ِ
ّ
 ،)75قــدرت و نیــروی الهــی دانســته و از ایــن راه بــه شــبهۀ آیــات دال بــر تجســیم پــرودگار پاســخ
گفتهاند(مجلســی1403 ،ق ،ج .)10 :4همچنیــن در پاســخ بــه پرســش ابراهیــم بــن ابــی محمود
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال دهم ،شماره  ،37بهـار 1401
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ُ ُ
َ َ َ
ـات ال
«و ت َرك ُهـ ْـم ف ـ 
دربــارۀ چیســتی مفهــوم تــرک شــدن مــردم توســط پــروردگار در آیــۀ
ی ظلمـ ٍ
ُی ْب ِص ُرون»(بقــره ،)17 ،میفرماینــد پــروردگار بــا صفــات انســانی وصــف نمیشــود و واژۀ تــرک در
ایــن آیــه بــه معنــای بــاز داشــته شــدن لطــف و کمــک الهــی از پیــروان سرســخت کفــر و گمراهــی
و نیــز رهــا کــردن ایشــان بــه حــال خویــش است(مجلســی1403 ،ق ،ج .)11 :5ایــن همانــی واژۀ
َّ َ
ُْ
َ
ختــم بــا طبــع در آیــه «ط َبـ َـع اللـ ُـه َعل ْیهــا ِبكف ِر ِهم»(نســاء ،)155 ،نمون ـهای از ایــن تببینگــری
امــام رضــا  gدر پاســخ بــه شــبهات است(طبرســی1403 ،ق ،ج .)413 :2امــام در پاســخ هشــام
َّ
ُ ْ َ ُّ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ ً ُ
ُ
اللـ ُـه َشـ ٌ
ی َو َب ْی َنكم»(انعــام )19 ،را دلیلــی
ـهید َب ْینـ 
ـل
ـ
ق
مشــرقی ،آیــۀ «قــل أی شــی ٍء أكبــر شــهادة ِ
بــر توصیــف پــروردگار بــا عبــارت شــیء بــودن برشــمرده و تفســیر درســت آن را چیزی غیرهمســان
بــا ســایر اشــیاء دانســته است(عیاشــی ،1380،ج .)356 :1آگاهــی دادن از بایســتههای زبــان
عربــی نیــز از ارکان پاسـخهای عالــم آل محمــد بهشــمار مـیرود .بــرای نمونــه ،شــخصی بــه امــام
عــرض کــرد کــه یکــی از شــیعیان در بغــداد میگفــت« :خیــر النــاس بعــد رســول اللــه  nابابکر».
امــام بــرای زدودن شــبهۀ او فرمــود :آن شــخص توریــه کــرده؛ چراکــه گفتۀ ابابکــر نه ابوبکــر؛ یعنی
او را منــادا قــرار داده نــه اینکــه اقــرار بــه برتــری او کند(طبرســی1403 ،ق ،ج.)440 :2
 .3-9-4تفسیر صحیح آیات قرآن
یکــی از روشهــای پاســخگویی بــه شــبهات ،تبییــن متناســب آموزههــای قرآنــی و زدودن
پیچیدگــی از آیــات متشــابه اســت .شــبهۀ شــخصی دربــارۀ دیــدار پــرودگار در دنیــا بــا تکیــه بــر
ّ
آیــات دال بــر رؤیــت الهــی ،نمونـهای از فهــم نادرســت متشــابهات بــود کــه امــام مــراد از ایــن آیــات
را همــان دیــدار بــا پیامبــر تفســیر نمودند(ابــن بابویــه1378 ،ق ،ج .)114 :1تفســیر صحیــح آیــۀ
َ ْ ُْ َ َ
َّ
َ
ـن لــک َح َّتــی نـ َـری اللـ َـه َج ْه َرة»(بقــره )55 ،توســط امــام رضــا  gو مرتبــط دانســتن
«لــن نؤ ِمـ
ضمیــر بــه بنــی اســرائیل بــرای دیــدار بــا پــروردگار در ایــن آیــه ســبب زدودن انــگارۀ انتســاب ایــن
درخواســت بــه موســی  gشــد(ابن بابویــه1378 ،ق ،ج.)115 :1
َ َ ْ َ ْ َ َ َّ
ـن َع َلــى ْال ُم ْؤمنیـ َ
اللـ ُـه ل ْلكافریـ َ
ـن َسبیال»(نســاء)141 ،
برداشــت نادرســت از آیــۀ «و لــن یجعــل
ِ
ِ ِ

ســبب ایجــاد ذهنیــت شــهید نشــدن امــام حســین gشــده بــود کــه امــام رضــا  gایــن شــبهه
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را بــا تفســیر صحیــح آیــه در معنــای قــرار نــدادن حجــت و برهــان بــرای کافــران درکشــتن پیامبران،
پاســخ گفت(ابــن بابویــه1378 ،ق ،ج.)203 :2
امــام رضــا  gدر پاســخ بــه شــبهه واســپردن همــه امــور عالــم به پیامبــر اســام ،nبا اســتناد به
َّ ُ َّ
َّ
ُ ُ
َ ُ ُ
َ ََ ُ ُ
ُ
«اللـ ُـه خا ِلـ ُـق ُك ِّل َشـ ْ
ـذی خلقكـ ْـم ثـ َّـم َر َزقك ْم ثـ َّـم ُی ِم ُیتك ْم ثـ َّـم ُی ْح ِییك ْم
آیــات
ـیء»(رعد« ،)16 ،اللــه الـ ِ
ُ
ُ
ُ
ْ
َ
ُ
ُ
ْ
َ
َ
ـیء ُسـ ْـبحان ُه َو تعالــى َع َّمــا ُیشــرك َ
ـن ذلكـ ْـم مـ ْ
ـن َیف َعــل مـ ْ
ـن شـ َـركائك ْم َمـ ْ
َهـ ْـل مـ ْ
ـن شـ ْ
ون»(روم،)40 ،
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
تفویــض را تنهــا بــه معنــای ســپردن امــر دین بــه پیامبر دانســته و عرصههــای خلقت و روزیرســانی
را منحصــر بــه پــروردگار بیــان میکند(همــان ،ج .)202 :2تفســیر صفــات پــروردگار مانند مشــیت
الهی(طبرســی1403 ،ق ،ج ،)414 :2پاســخ بــه شــبهۀ چگونگــی ســازگاری عصمــت بــا آیــات
دربردارنــدۀ گنــاه پیامبران(ابــن بابویــه1378 ،ق ،ج )122 :1و تفســیر صحیــح آیــات بــا توجــه بــه
مخصصــات و علــم بــه آنها(همــان ،)116 :همگــی نمونههایــی از تفســیر اســتوار آیــات الهــی و
پــرده برگرفتــن از برخــی آیــات متشــابه بهشــمار مـیرود.
 .4-9-4استفاده از آیات برای استوارسازی گفتار
ایــن روش تنهــا در مقابــل مخاطبــان مســلمان یــا مخاطبــان غیرمســلمان شــبههگر بــه قــرآن
ب ـهکار میرفتــه اســت .بــرای نمونــه امــام رضــا  gپاســخ خویــش بــه شــبهۀ ســلیمان مــروزی
دربــارۀ مخالفــت آمــوزه َ«بــداء» بــا تقدیــر الهــی را بــر پنــج آیــه از قــرآن کریــم(روم11 ،؛ فاطــر1 ،
و 11؛ رعــد41 ،؛ توبــه )106 ،اســتوار ساخت(طبرســی1403 ،ق ،ج .)401 :2نمونههایــی از
کاربســت ایــن روش بــرای پاســخگویی بــه شــبهات در ســیرۀ رضــوی ،از ایــن قــرار اســت:
َ ْ َ َ ْ ُ ُ َّ ُ
مام ِهم»(نســاء )71 ،بــرای
إ
ب
ـاس
ـ
ن
أ
اهمیــت گزینــش پیشــوا بــا اســتناد بــه آیــۀ «یــوم ندعــوا كل
ٍ ِِ ِ
زدودن شــبهۀ نیــاز بــه امــام در هــر دورهای(ابــن بابویــه1378 ،ق ،ج ،)33 :2ناروایــی پیشــوایی
َّ
َ ُ َ ْ
ـدی الظا ِلمین»(بقــره )124،در پاســخ بــه شــبهۀ حقانیــت
نااهــان بــر اســاس آیــۀ «ال ینــال عهـ ِ
ســایر پیشــوایان(کلینی1425 ،ق ،ج ،)490 :1اثبــات برتــری امامــان اهل بیــت در مقابل دیگران
َّ َ
َ َ ُ
ـن َی ْهــدی إ َلــى ْال َحـ ِّـق َأ َحـ ُّـق َأ ْن ُی َّت َبـ َـع َأ َّمـ ْ
بــا اســتناد بــه آیــۀ َ«أ َف َمـ ْ
ـن ال َی ِهـ ِّـدی ِإال أ ْن ُی ْهــدى فمــا لكـ ْـم
ِ
َ َ َ ُ
ك ْیــف ت ْحك ُمون»(یونــس )35 ،در پاســخ بــه شــبهۀ وجــود ویژگیهــای پیشــوا در ســایر مردم(ابــن
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال دهم ،شماره  ،37بهـار 1401
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َّ
بابویــه1378 ،ق ،ج ،)221 :1اســتناد بــه آیــۀ «إ َّنمــا َی ْف َتــری ْال َكـ َ َّ َ ُ ْ ُ َ
ـات اللـ ِـه
ـذب الذیــن ال یؤ ِمنــون ِبآیـ ِ
ِ
ِ
ِ
َُ
َ ُ ُ ْ
كاذ ُبون»(نحــل )105 ،در ابطــال انــگارۀ تجسیم(مجلســی1403 ،ق ،ج:69
ال
ــم
ه
ــك
ولئ
أ
ِ
و ِ
َ
َ
َ
َ
َّ
َّ
ُ
َ
َ
 )262و آیــۀ «و َی ْو َمئــذ ال ت ْنفـ ُـع الشـ َ
الر ْحمـ ُ
ـفاعة إال َمـ ْ
ـن أ ِذ َن لـ ُـه َّ
ـن َو َرضـ َ
ـی لـ ُـه قـ ْـوال» (طــه)109 ،
ِ ٍ
ِ
ِ
در ابطــال رؤیــت پروردگار(طبرســی1403 ،ق ،ج ،)241 :1تبییــن مقدمــات ســخن بــر مبنــای
 8آیــۀ قرآنــی و نتیجهگیــری دربــارۀ ناتوانــی مــردم بــرای گزینــش پیشــوای معصوم(کلینــی،
1425ق ،ج.)491 :1
 .10-4بهرهگیری از سنت
اســتوار ســاختن اســتدالل و برهــان بــر سـ ّـنت معصومیــن ،یکــی از ســنجههای حقیقــت بنیانــی
کالم اســت .بهرهگیــری از ایــن روش ،بــرای پرسشــگرانی باورمنــد بــه آیین اســام بســیار تاثیرگذار
است.
 .1-10-4استناد به سنت نبوی
از آنجــا کــه در امــور دینــی ،پیامبــر اســام nمرجعــی بنیــادی شــمرده میشــود ،آگاهــی از
گفتــار ،رفتــار و تاییــدات ایشــان بــر امــری ،راهنمــای کشــف آموزههــای دیــن خواهــد بــود .شــیخ
طوســی نیــز یکــی از ســنجههای اســتواری کالم را مطابقــت آن بــا ســنت قطعــی دانســته و
مخالفــت بــا آن را نشــانگر نادرســتی حدیــث میداند(طوســی ،بیتــا ،ج .)145 :1امامــان نیــز
بــرای ایجــاد مقبولیــت ،ســخن خویــش را بــه ســنت نبوی مســتند میســاختند .بــرای نمونــه ،امام
رضــا gعلــت ایجــاد شــبهۀ عــروج امــام حســین gو کشــته شــدن حنظله بن اســعد شــامی در
کربــا بــه دلیــل تشــبیه بــه ایشــان را ،تکذیــب فرمایشهــای نبــوی دربــارۀ شــهادت امــام حســین
میداند(ابــن بابویــه1378 ،ق ،ج .)203 :2ایشــان بــه دلیــل تفســیر نادرســت شــبههگران از آیــۀ
ً
َ ْ َ ْ َ َ َّ
ـن َع َلــى ْال ُم ْؤمن َ
اللـ ُـه ل ْلكافریـ َ
ین َس ِبیل»(نســاء ،)141 ،پاســخ خود را بر ســنت پیامبر
«و لــن یجعــل
ِِ
ِ ِِ
 nو فرمایشهــای ایشــان دربــارۀ شــهادت حتمــی امــام حســین  gاســتوار ســاخت .اســتناد
بــه فرمایــش نبــوی در زدودن شــبهۀ گســترۀ مقــام امامان(ابــن بابویــه1378،ق ،ج )200 :2و نیــز
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َّ
َّ
«ات ُقــوا ف َر َاسـ َـة ْال ُم ْؤمـ َ َّ ُ َ ْ ُ ُ ُ
ـور اللـه» (ابــن بابویــه،
استوارســازی ســخن بــر روایــت نبــوی
ِ
ِ
ـن ف ِإنــه ینظــر ِبنـ ِ
ِ

1403ق )350 :بــرای زدودن شــبهۀ چگونگــی آگاهــی امامــان از امــور پوشــیده ،نمونههایــی از
پاسـخهای امــام هشــتم  gدر مقابــل مخاطبــان مســلمان بــود.
افــزون بــر ایــن ،ایشــان دربــارۀ رخ نمــودن پدیدۀ وضــع و جعــل در روایات هشــدارهایی داشــتند.
ّ
بــرای نمونــه ،اخبــار دال بــر انــگارۀ جبــر و تشــبیه را برســاختۀ غالیــان دانســته و دلیــل ایــن
رفتــار را نشــناختن اســتوار بزرگــی پــروردگار بــر اســاس فرمایشهــای پیامبــر اســام  ،nبیــان
کردهاند(مجلســی1403 ،ق ،ج.)263 :96
 .2-10-4استناد به فرمایش امامان قبلی
امــام رضــا  gبــه همــراه داشــتن میــراث ویــژۀ امامــان پیشــین را نشــانهای در زدودن شــبهات
ّ
افــراد دربــارۀ یافتــن امــام بعــدی در میــان فرزنــدان امــام قبلــی میداند(کشــی1363 ،ق ،ج:2
 .)725همچنیــن تکذیــب اهــل بیــت را تکذیــب پــروردگار و پیامبــر اســام nو ســخن ایشــان را
ســخن خداونــد و پیامبــرش میداند(احمــدی میانجــی1426 ،ق ،ج .)53 :5از ایــن رو ،در تبیین
آموزههــای شــیعی و پاســخ بــه گرههــای فکــری افــراد بارهــا به ســنت امامان پیشــین اســتناد کرده
اســت .بــرای نمونــه ،حضــرت در پاســخ بــه ســوال احمدبــن محمــد بزنطــی دربــارۀ جــواز برگــزاری
مراســم ســوگواری بــرای امــام کاظــم  gبــه ســبب انــگارۀ حیــات و غیبــت ایشــان و نیــز شــبهات
مربــوط بــه امامــت امــام هشــتم ،بــه فرمایشــی از امــام باقــر  gدربــارۀ ویژگــی شــیعیان حقیقــی
اشــاره میکنــد کــه یکــی از آنهــا ،باورمنــدی بــه امامــت همگــی اهــل بیــت است(مجلســی،
1403ق ،ج .)264 :49همچنیــن در پاســخ بــه شــبهۀ کمتــر بــودن شــیعیان در مقابــل ّ
عامــه در
نامــۀ محمــد بــن احمــد بزنطــی ،بــا اســتناد بــه ســخنی از امــام باقــر  gعلــت ایــن امــر را نبــود
توانایــی کافــی همــۀ مــردم در فهــم آموزههــای امامــت و ارادۀ الهــی بــر ایــن امــر میداند(احمــدی
میانجــی1426 ،ق ،ج .)52 :5تبییــن فقــرۀ ابتدایــی حدیــث شــریف سلســله الذهب(ابــن بابویه،
ـابور آن روزگار ،نمونــه ای از اســتناد بــه فرمایش
1378ق ،ج )135 :2در محیــط ســنی نشــین نیشـ ِ
معصومــان پیشــین اســت .فــراز «أنــا مــن شــروطها »...در ایــن حدیــث ،در پاســخ بــه شــبهه ذهنی
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مردمــان آن ســامان دربــارۀ وجــوب پذیــرش والیــت آن حضرت برای پیــروی از مکتب توحید اســت.
بهکارگیــری فرمایــش امــام صــادق  gدر پاســخ بــه شــبهات مربــوط بــه نشــانههای جانشــین هــر
امام(مجلســی ،1403 ،ج )288 :27و نفــی انتســاب انــگارۀ بندگــی کــردن مــردم بــرای اهــل بیت
بــه امامــان گذشــته(کلینی1425 ،ق ،ج )459 :1نمونههایــی از اســتواری ســخن امــام رضــا g
ُ
ـوی َ«ی ْه ِلــك ِف َّی
بــر فرمایــش امامــان پیشــین در پاســخ بــه شــبهات اسـ
ـش علـ ِ
ـت .اســتناد بــه فرمایـ ِ
َ
ُ ٌ ُ ْ ٌ َ ُ ْ ٌ ْ ٌ َّ
ْاث َنــان َو َل َذ ْنـ َ
ـض ُمفـ ِـرط َو ِإنــا ل َن ْب َرأ»(عروســی1415 ،ق ،ج )692 :1در
ـب مفـ ِـرط و مب ِغـ
ـب ِلــی م ِحـ 
ِ
اثبــات بیــزاری امامــان از گزافهگویــی برخــی پیروان(ابــن بابویــه1378 ،ق ،ج )201 :2نمون ـهای
دیگــر از کاربســت ایــن روش اســت.
 .11-4استناد به تاریخ
یکــی از ســنجههای اعتبارســنجی گزارههــای دینــی ،پدیــدار کــردن هماهنگــی آنهــا بــا
رویدادهــای تاریــخ قطعــی اســت .تاریــخ در لغــت بــه معنــای شناســاندن وقت(ابــن منظــور،
1414ق ،ج )4 :3و در اصطــاح بــه معنــای آشــنایی بــا اوضــاع و احــوال جهــان بــه همــراه آگاهــی
از زمــان وقــوع رخدادهــا و موضــوع آن احــوال گذشــتگان اســت .دادههــای تاریخــی خــود بایــد
از آزمــون نقــد تاریخــی ســرافراز بیــرون آیــد تــا ســزاوار معیــار قــرار گرفتــن بــرای ســنجش حدیــث
باشــد .امــام در پاســخ بــه شــبههگری عملــی یکــی از وکیــان امــام کاظــم  gدر مصــر بــه نــام
عثمــان بــن عیســی ّرواســی بــا موضوع شــهید نشــدن امام موســی کاظم  ،gبه بررســی ســخنان
مــردم عــراق و شــواهد تاریخــی و اجتماعــی دربــاره شــهادت پدرشــان اســتناد فرمودند(مجلســی،
1403ق ،ج .)253 :48نیــز شــبهۀ داوود بــن قاســم دربــارۀ همنشــینی بــا بســتگان منحــرف از
تشــیع ،بــا تشــبیه ایــن موضــوع بــه ماجــرای تاریخــی نــزول عــذاب بــر یکــی از پیــروان راســتین
حضــرت موســی  gدر هنگامــۀ همنشــینی بــا پــدر گمراهــش ،پاســخ گفتــه شــد(کلینی،
1425ق ،ج .)375 :2همچنیــن پاســخ شــبهات یهودیــان دربــارۀ نبــوت حضــرت عیســی gو
ّ
پیامبــران پــس از او را مســتند بــه گزارههــای تاریخــی دال بــر رخ نمــودن اعجــاز بــه دســت ایشــان
نمــود( طبرســی1403 ،ق ،ج.)203 :2
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نتیجهگیری
پاســخگویی بــه شــبهات ،نیازمنــد آگاهــی از بایســتهها و روشهــای اخالقــی و علمــی اســت .از
آنجــا کــه در عصــر امــام رضــا  gشــبهات گوناگونــی بــر اســام و تشــیع وارد بــود ،مطالعــۀ ســیرۀ
امــام هشــتم شــیعیان در شــناخت ایــن روشهــا بســیار مؤثــر خواهــد بــود .از ســیرۀ رضــوی چنین
بــر میآیــد کــه امــام در پاســخگویی بــه گونههــای مختلــف شــبهه و نیــز شــبههگران مذاهــب و
مکاتــب گوناگــون ،روشهــای ویــژهای را پــی میگرفتنــد .چــرا کــه مــواد دســتگاه شبههســازی و
اســتدالل بــرای تقریــر آن در همــه شــبهات یکســان نیســت .به همیــن دلیل ،رویکــرد امــام  gدر
پاســخگویی بــه شــبهاتی بــا مــادۀ اولیــۀ نقلی ،متفــاوت از پاسـخهای متناســب بــا شــبهات برآمده
از مــواد اولیــۀ عقلــی قلمــداد میشــود .مــواردی ماننــد توجــه بــه الزمههــای مــادۀ اســتدالل،
بهرهگیــری از برهــان ،ابطــال قیــاس ،محسوسســازی معقــوالت در حــوزۀ شــبهات برآمــده از مواد
عقالنــی قابــل ارزیابــی اســت .مــواردی چــون بهرهگیــریاز قــرآن ،ســنت ،تاریــخ و آموزههــای
تحریــف نشــده عهدیــن در پاســخ بــه شــبهات برآمــده از گزارههــای نقلــی متناســب مینمایــد.
همچنیــن امــام رضــا  gبــه روشهــای شــبههافکنی ماننــد تحریــف عقایــد ،کجفهمــی ،نقــل
قــول ناقــص ،انــواع مغالطــات و انگیزههــای سیاســی و مذهبــی ،توجــه داشــته و بــرای پاســخ
بــه هرکــدام از ایــن روشهــا رویکــردی متناســب بــرای درهــم شکســتن اســتدالل شــبههگران
پیــش گرفتنــد .تبییــن کامــل و تفســیر گزارههــای نقلــی ،رد حصرگرایــی شــناختی ،توجــه بــه
خاســتگاههای ایجــاد شــبهه و انگیزههــای شــبههگری و نیــز اســتناد بــه انگارههــای مــورد
قبــول مخاطــب ،مــواردی اســت کــه بــه جنبــۀ روشــی پاســخ بــه شــبهات توجــه دارد .مجموعــۀ
ایــن روشهــا در  11رده اصلــی ســاماندهی شــده کــه در پــارهای از مــوارد ،بــر ترکیبــی از براهیــن
عقلــی و نقلــی اســتوار اســت .افــزون بــر اســتفاده از دالیــل عقلــی و نقلــی ،امــام gبــا توجــه بــه
علــم غیــب خویــش در پــارهای شــبهات مکنــون در ضمیــر افــراد ،ســعی در بیــدار ســاختن فطــرت
شــبههگر داشــتند.
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ـ ابن کثیر ،اسماعیل بن عمر( .بیتا) .البدایه و النهایه .بیروت :مکتبه المعارف.
ـ ابن منظور ،محمد بن مکرم1414( .ق) .لسان العرب .بیروت :دار الفکر.
ـ احمدی میانجی ،علی1426( .ق) .مکاتیب االئمه .قم :دارالحدیث.
ـ بخاری ،محمد بن إسماعیل1407( .ق) .الجامع الصحیح المختصر .بیروت :دار ابن کثیر.
ـ برقی ،احمد بن محمد .)1342( .رجال البرقی .تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
ـ جوهری ،اسماعیل بن ّ
حماد1376( .ق) .الصحاح .بیروت :دارالعلم للمالیین.
ـ حرعاملی ،محمد بن حسن1409( .ق) .تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه .قم :موسسه آل البیت .g
المهمة فى اصول ّ
ـ ــــــــــــــــــــــــــــ .)1376( .الفصول ّ
االئمة .قم :مؤسسه معارف اسالمى امام رضا .g
ّ
ـ حلی ،حسن بن علی .)1342( .الرجال(البن داود) .تهران :دانشگاه تهران.
ـ حمیری ،عبدالله بن جعفر1413( .ق) .قرب االسناد .قم :مؤسسه آل البیت .g
ـ خندان ،علی اصغر .)1384( .مغالطات .قم :بوستان کتاب.
ـ دمیری ،محمد بن موسی1424( .ق) .حیاه الحیوان الکبری .بیروت :دارالکتب العلمیه.
ـ الدمینی ،مسفر عزم الله .)1984( .مقاییس نقد متون السنه .ریاض :بی نا.
ـ زمزمی ،یحیی1414( .ق) .الحوار آدابه و ضوابطه فی ضوء الکتاب و السنه .مکه :دارالتربیه والتراث.
ـ سبحانی تبریزی ،جعفر1423( .ق) .تهذیب االصول .تقریر ابحاث امام خمینی .تهران :موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
ـ شحود ،علی بن نایف1429( .ق) .الخالصه فی اصول الحوار و ادب االختالف .بی جا .بی نا.
ـ صالح ،صبحی .)1386( .نهج البالغه .تهران ،راه علم.
ـ صنعانی ،عبد الرزاق بن همام1403( .ق)ّ .
المصنف .بیروت :المکتب اإلسالمی.
ـ طبرسى ،فضل بن حسن1403( .ق) .االحتجاج علی اهل اللجاج .مشهد :نشر مرتضی.
ـ طوسی ،محمد بن حسن( .بیتا) .العده فی اصول الفقه .اصفهان :مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه.
ـ عارفی شیرداغی ،محمد اسحاق .)1398( .روششناسی معارف دینی .مشهد :دانشگاه علوم اسالمی رضوی.
ـ عروسی حویزی ،عبدعلی بن جمعه1415( .ق) .تفسیر نور الثقلین .قم :اسماعیلیان.
ـ علوی ،سهراب .)1379( .امام رضا gدر رزمگاه ادیان .قم :مسجد مقدس جمکران.
ـ ّعیاشی ،محمد بن مسعود1380( .ق) .تفسیر العیاشی .تهران :المطبعه العلمیه.
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ـ فرامرز قراملکی ،احد .)1385( .منطق  .2تهران :دانشگاه پیام نور.
ـ فراهیدی ،خلیل بن احمد1409( .ق) .کتاب العین .قم :هجرت.
ـ کتاب ّ
مقدس (عهد عتیق و عهد جدید) .ترجمه فاضلخان همدانى .ویلیام گلن .تهران :اساطیر.
ـ ّ
کشی ،محمد بن عمر1363( .ق) .اختیار معرفه الرجال .قم :آل البیت.
ـ کلینی ،محمد بن یعقوب1425( .ق) .الکافی .قم :دارالحدیث.
ـ الهیجی ،عبدالرزاق .)1393( .گوهر مراد .قربانی ،زین العابدین ،سایه.
ـ مجلسى ،محمد باقر1403( .ق) .بحار األنوار .چاپ دوم .بیروت :دار احیاء التراث العربی.
ـ محمدرضایی ،محمد .)1383( .الهیات فلسفی .قم :بوستان کتاب.
ـ مفید ،محمد بن محمد1413( .ق) .االرشاد فی معرفه حجج الله علی العباد .قم :مؤسسه آل البیت.
ـ میناگر ،غالمرضا .)1398( .روششناسی صدر المتألهین .قم :پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.
ـ نجاشی ،احمدبن علی .)1373( .رجال النجاشی .قم :موسسه النشر االسالمی.
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مقاله پژوهشی

تحلیلمحتوایفصلنامۀفرهنگرضوی

1

دریافت 1400/6/23 :پذیرش1400/7/12 :
مهدی علیپور حافظی ،2داریوش مطلبی

3

چکیده
ایــن پژوهــش بــا هــدف شناســایی وضعیــت مقــاالت منتشــر شــده در فصلنامــۀ فرهنــگ رضــوی صــورت
گرفتــه اســت .رویکــرد پژوهــشّ ،
کمــی و روش پژوهــش تحلیــل محتواســت .اطالعــات مــورد نیاز از ســامانۀ
نشــریه دریافــت شــد .اطالعــات کتابشــناختی مقالــه بــه همــراه وابســتگی ســازمانی و رتبــۀ علمــی
و رشــتۀ تحصیلــی پژوهشــگران و نیــز چکیــده و کلیدواژههــای مقــاالت در فایــل اکســل بــه طــور کامــل
وارد شــد .ســپس ایــن دادههــا پــس از ســه مرحلــه تمیزســازی ،وارد نرمافزارهــای تولیــد گــراف شــد و
در نتیجــه گرافهــا و نقش ـههای علمــی و نیــز نمودارهــا از نرمافــزار دریافــت و توصیــف و تحلیــل شــد.
نتایــج پژوهــش نشــان داد کــه  291نویســنده بــا نشــریه همــکاری داشــتهاند .از ایــن بیــن تنهــا 1درصــد
از نویســندگان دارای  5مقالــه منتشــر شــده در  32شــماره نشــریه هســتند .همچنیــن پنــج دانشــگاه امــام
صــادق  ،gدانشــگاه فردوســی مشــهد ،دانشــگاه عالمــه طباطبایــی ،دانشــگاه علــوم اســامی رضــوی
ی پژوهشــگران را تشــکیل میدهــد .بیــن
و دانشــگاه الزهــرا hبیــش از  60درصــد وابســتگی ســازمان 
دانشــگاهیان ،اعضــای هیئــت علمــی بــا رتبــۀ اســتادیار بیشــترین همــکاری را بــا نشــریه دارنــد .یافتههــا
حاکــی از همــکاری کمتــر از  25درصــد خانمهــا در انتشــار مقــاالت دارد و پژوهشــگرانی از رشــتۀ علــوم
قــرآن و حدیــث بــه تنهایــی بــا  103عنــوان مقالــه ،رتبــۀ نخســت را کســب کردهانــد.
کلیدواژهها :فصلنامۀ فرهنگ رضوی ،تحلیل محتوا ،نقشۀ علمی ،علمسنجی.
 .1مقاله حاضر بر گرفته از طرح پژوهشی با عنوان «تحلیل محتوای فصلنامه فرهنگ رضوی» است که با حمایت بنیاد بینالمللی
فرهنگی و هنری امام رضا  gانجام شده است.
 .2استادیار گروه علم اطالعات و دانششناسی ،دانشگاه عالمه طباطباییmeh.hafezi@gmail.com :
 .3دانشیار دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد یادگار امام خمینی(ره) شهری ری(نویسنده مسئول):

dariushmatlabi@iausr.ac.ir
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طرح مسئله
نقشــۀ جامــع علمــی کشــور ،علــوم انســانی را از حوزههــای اولویـتدار و راهبــردی عنــوان کــرده
و بــه نقــش مؤثــر آن در پیشــرفت و بهبــود وضعیــت علــم و فنــاوری کشــور صحــه گذاشــته اســت.
بــر مبنــای ایــن نقشــه ،یکــی از راهبردهــای کالن توســعه علــم و فنــاوری ،متحولســازی و ارتقــای
ّ
کمــی و کیفــی علــوم انســانی و هنــر مبتنــی بــر معــارف اســامی اســت .همچنیــن ایــن حــوزه،
راهبردهــا و اقدامــات ملــی در نقشــۀ جامــع علمــی کشــور دارد کــه از آن جمله میتــوان به حمایت
از شبکهســازی دانشــمندان و مؤسســات تحقیقاتــی دینــی؛ توســعه هدفمنــد علــوم انســانی؛
تقویــت و تعامــل مؤثــر حــوزه و دانشــگاه بهمنظــور تولیــد علــوم انســانی؛ گســترش گرایشهــای
میانرشــتهای و بینرشــتهای در حوزههــای ایــن علــوم؛ حمایــت از تولیــد و کاربــردی کــردن علــوم
انســانی بــا جهتگیــری اســامی و متناسبســازی رشــتههای آنهــا بــا نیازهــای واقعــی کشــور
و توســعه پژوهشهــای بنیــادی معرفتــی در حــوزه علــوم انســانی و ارائــه تولیــدات علمــی آنهــا بــه
جهــان اشــاره کرد(نقشــه جامــع علمــی کشــور :1390 ،فصــل .)4
توجــه بــه فرهنــگ اســامی یکــی از مهمتریــن ارزشهــای جوامــع مســلمان امــروزی اســت و در
رســیدن بــه بالندگــی و توســعۀ علمــی در زمینههــای مختلف کمــک خواهد کــرد و منجر بــه بهبود
ســرمایههای فرهنگــی غنی اســامی و کاهــش ناهنجاریهای اجتماعی در کشــورهای مســلمان
خواهــد شــد .بنابرایــن ،بــرای ارتقــای جایــگاه تمــدن اســامی و غنیســازی فرهنــگ نویــن
اســام ،همــۀ مســلمانان جهــان بایــد بــه توســعه و پیشــرفت علمی خــود توجه کننــد تــا بتوانند در
مقایســه بــا فرهنگهــای جوامــع دیگــر ،عقــب نمانند(شــرفی و همــکاران .)34 :1398 ،در جهان
معاصــر ،پیونــد زدن ایــران و نظــام اســامی از ســویی بــا مفاهیمــی همچــون جنــگ ،خشــونت،
تــرور و تهدیــد و از ســویی دیگــر بــا آینــده ،یهــود ،آمریــکا و روســیه در مطالعــات بینالمللــی،
ً
دقیقــا منطبــق بــا پــروژه اسالمهراســی بهویــژه «ایرانهراســی» 1اســت« .ایرانهراســی» بــه
سیاسـتهایی اطــاق میشــود کــه برمبنــای تئــوری توطئــه بــرای رســیدن بــه منافع خــاص علیه
ایــن کشــور بــا معرفــی کــردن ایــران بهعنــوان تهدیــدی بــرای کشــوری خــاص یــا در شــکل بزرگتــر
1. Iranophobia
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بــرای صلــح بینالمللــی مطــرح میگــردد .هــدف از ایــن سیاســت جلوگیــری از رســیدن ایــران بــه
ً
فنــاوری و علــوم پیشــرفته ،خصوصــا تولیــد و اســتفاده از انــرژی هســتهای یــا تواناییهــای نظامــی
اســت(وصفی و همــکاران .)136 :1393 ،بــا عنایــت بــه رویآوردن بخــش اعظمــی از ایرانیــان بــه
مذهــب تشــیع و ابــراز ارادت وســیع مردمــان ایــن مــرز و بــوم بــه ســیره و فرهنــگ رضــوی ،احیــا
و تبییــن ایــن مکتــب بهویــژه در شــرایطی کــه اسالمســتیزی در دســتور کار اســتکبار جهانــی
قرارگرفتــه ،ضــروری اســت.
امــام رضــا  gبــا مدیریــت فرهنگــی ،جــان تــازهای بــه کالبــد نیمهجــان شــیعه بخشــیدند
کــه پــس از نهضــت علمــی امــام صــادق  gدر تاریــخ شــیعه نظیــر نــدارد .نقــش و تأثیــر ایــن
انقــاب فرهنگــی بــر جامعــه شــیعه را میتــوان در ایــن مــوارد دانســت :نقــش احیاکنندگــی
هشــتمین اختــر تابنــاک امامــت احیاگــر اســام نــاب محمــدی ،قــرآن و ســنت علــوی اســت کــه
باعــث تعالــی جایــگاه ثقلیــن در جامعــه شــد؛ نقــش تبیینــی و تثبیتــی امــام  ،gمحوریتریــن
اصــل در منظومــۀ کالم شــیعه یعنــی اصــل امامــت را بــه خوبــی تبییــن کردنــد و باعــث تثبیــت
آن در افــکار مســلمین شــدند .ایشــان بــا ارتقــای ســطح علمــی و فرهنگــی جامعــه ،تصحیــح
نگــرش مســلمانان ،توســعۀ همهجانبــۀ علــوم و ایجــاد فضــای مناســب علمــی ،نقــش بالندگــی و
توسعهبخشــی بــه شــیعه داشــتند .در کنــار مســائل پیشگفتــه ،نقــش نخبهپــروری ،ســازماندهی
و سامانبخشــی ،حفاظتیهدایتــی ،بصیرتافزایــی و  ...از دیگــر آثــار مدیریــت فرهنگــی امــام
رضــا  gاســت(خاکپور و همــکاران)53-52 :1393 ،؛ امــا نهادینــه کــردن و تعمیــق ایــن مکتــب
فکــری و آمــوزۀ تمدنســاز آســمانی در شــریانهای جامعــه انســانی ،زمانــی میســر میگــردد کــه
بــا زبــان علــم بهعنــوان زبــان گفتوگــو و تعامــل ،انجــام پذیــرد .تعامــات علمــی هــم بــه ابزارهــا و
بســترهایی نیــاز دارد کــه از جملــۀ آن انتشــار آثــار علمــی و پژوهشــی اســت.
انتشــار آثــار علمــی بهعنــوان آینــۀ تمامنمــای ســطح دانــش و اطالعــات تخصصــی و فنــی عمــل
میکنــد و در نظــام پیچیــدۀ تبــادالت علمــی و فنــی و تســهیم دانــش تولیدشــده بیــن جوامــع
مختلــف ،نقــش زیربنایــی دارد .بهســبب ایــن رســالت ،تولیــد انــواع آثــار علمــی بهخصــوص در
قالــب مقــاالت و مجــات از مهمتریــن منابعــی اســت کــه نهادهــای دانشــی اســتفاده میکننــد.
در هــر کشــوری نشــر آثــار علمــی ،بهویــژه مجــات علمــی بهعنــوان یــک مســئله مهــم و عملــی
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بــرای توســعۀ علــم و دانــش شــناخته میشــود .بنابرایــن ،بــرای هــر ملتــی مهــم اســت کــه دارای
ابزارهایــی باشــد تــا بتوانــد بهوســیلۀ آنهــا یافتههــای علمــی خــود را ترویــج کند .هــدف از انتشــار
مجــات علمــی ،گســترش پژوهــش و نشــر یافتههــای جدیــد در موضوعهــای مختلــف و ترویــج و
بــاال بــردن ســطح دانــش نظــری و ایجــاد ارتبــاط بین پژوهشــگران اســت .مجــات علمی مســئول
جــذب و ارزیابــی مقــاالت و نوشــتههای تولیــد شــده در یــک رشــته علمــی هســتند(افضلیپور و
جمالــی مهموئــی .)398 :1393 ،بهعبارتــی ،مقــاالت بــه دلیــل فراینــد داوری و صیقــل خــوردن
بــر اثــر مطالعــۀ نقادانــه داوران و توصیههــای ایشــان بــرای رفــع نواقــص و تکمیــل مــوارد ،هویــت
ویــژهای بــه خــود میگیرد(نوبخــت .)34 :1398 ،از ای ـنرو ،مهمتریــن عملکــردی کــه میتــوان
بــرای مجــات علمــی در نظــر گرفــت ،کنتــرل کیفیــت اطالعــات منتشــر شــده بهمنظــور اشــاعه
اطالعــات صحیــح و معتبــر اســت(افضلیپور و جمالــی مهموئــی.)398 :1393 ،
فصلنامــۀ علمیپژوهشــی فرهنــگ رضــوی از معــدود نشــریات داخلــی تخصصــی در حــوزه علوم
انســانی اســامی اســت کــه همــواره میتوانــد بــا معیارهــای ارزیابانــه خــود بــه اشــاعۀ دانــش و
فرهنــگ رضــوی در ایــران و دیگــر کشــورهای اســامی و حتــی غیراســامی یــاری رســاند .نشــریۀ
علمــی پژوهشــی فرهنگ رضــوی بــا صاحــب امتیــازی بنیــاد بینالمللــی فرهنگــی هنــری امــام
رضــا  gبــه صــورت فصلنامــه و به زبان فارســی منتشــر میشــود .ســردبیرمجله آقــای دکترجالل
درخشــه مــی باشــد و  9نفــر از متخصصــان علــوم اســامی از دانشــگاهها و ســازمانهای معتبــر
کشــور بــه عنــوان عضــو هیئــت تحریریــه بــا ایــن نشــریه همــکاری دارنــد .در هــر شــماره فصلنامــه
نیــز بهصــورت الکترونیکــی حــدود  7مقالــۀ علمــی منتشــر میشــود .بــا هــدف افزایــش غنــای
علمــی فصلنامــه مزبــور ،ایــن پژوهــش قصــد دارد بــا کاوش در مقالههــای منتشــر شــده بــا رویکــرد
علمســنجی بــه تحلیل و ترســیم ســاختار دانشــی این نشــریه بپــردازد .از ایـنرو ،هــدف اصلی این
پژوهــش ،تحلیــل محتــوای مقــاالت نشــریۀ فصلنامــۀ فرهنــگ رضــوی بــا روشهــای علمســنجی
اســت .از اهــداف جزئــی آن میتــوان بــه ایــن مــوارد اشــاره کــرد :شناســایی نویســندگان پــرکار؛
شناســایی دانشــگاهها و مؤسســات علمــی فعــال و حامــی پژوهشــگران؛ شناســایی رتبــۀ علمــی
نویســندگان مقــاالت؛ توزیع فراوانی جنســیت نویســندگان؛ شناســایی رشــتۀ علمی نویســندگان؛
شناســایی روششناســی مقــاالت؛ ترســیم و تحلیــل میــزان همــکاری نویســندگان ،رشــتههای
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علمــی ،دانشــگاه و مؤسســات علمــی و ترســیم و تحلیــل همرخــدادی کلیــدواژگان بهکارگیــری
شــده توســط نویســندگان مقــاالت اســت.

پیشینۀ پژوهش
تاکنــون پژوهشهــای متعــددی در حــوزۀ ترســیم نقشــههای علمــی ،علمســنجی و ارزیابــی
ّ
کمــی حوزههــای علمــی انجــام شــده اســت .جسـتوجو در پایگاههــای اطالعــات علمــی داخلی
و خارجــی بــه بازیابــی مــوارد متعــددی منتــج میشــود .بــا وجــود ایــن ،تعــداد پژوهشهایــی کــه
بــا رویکــرد تحلیــل محتــوا و از منظــر ترســیم نقشــۀ علمــی در حــوزۀ علــوم اســامی و شــاخههای
مرتبــط بــا آن صــورت گرفتــه اســت ،نســبت بــه پژوهشهــا در حوزههــای موضوعــی دیگــر بســیار
محــدود اســت .بــا شناســایی و فیلتــر کــردن نتایــج بازیابی(مطالعــۀ چکیــده و شناســایی ارتبــاط
موضوعــی یــا مطالعــۀ وضعیــت یــک نشــریه در حــوزۀ موضوعی مرتبــط با ایــن پژوهــش) در نهایت
 24پژوهــش شناســایی و تحلیــل شــده اســت.
جدول  .1پیشینههای پژوهش
پژوهشگر

سال

محور موضوعی پژوهش

بازۀ زمانی
پژوهش

نتایج مهم پژوهش

کریمی

1389

انتشارات علمی حوزههای
موضوعی اسالم

-1978
2010

آمریکا ،انگلستان و کانادا بیشترین
سهم در تولید مقاالت را داشتهاند؛
دانشگاههای کلمبیا ،هاروارد و جرجتاون
در خارج از کشور و دانشگاههای تهران
و عالمه طباطبایی از ایران بیشترین
تولیدات علمی را داشتهاند .قالب انتشار
آثار بیشتر به شکل کتاب و سپس مقاله
بود.
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میرحقجو
لنگرودی

1392

فصلنامۀمطالعاتقرآنی

-1389
1392

 50درصد آثار تکنویسنده هستند؛
دانشگاههای آزاد اسالمی جیرفت و کرج
بیشترین تعداد مقاالت را منتشرکردهاند.

اصنافی

1393

آثارمنتشر شده با عنوان
شیعه در پایگاه اطالعاتی
وبآوساینس

-1974
2014

آمریکا ،انگلیس و آلمان و نشریه
سیاستخاورمیانهبیشترینتولیدات
علمی را داشتهاند .سهم انتشار آثار از
کشورهای مسلمان و شیعه اندک است.

زنگیشه،
سهیلی،احمدی

1393

تحلیلاستنادی
پژوهشگران حوزۀ اسالم و
علوم قرآنی در وبآو ساینس

-1993
2012

نویسندگان از قاعده لوتکا بهره
گرفتهاند؛ مدارک هسته دارای توزیع
موضوعی نامناسب هستند؛ اسالم و
دموکراسی دو موضوع اصلی در مدارک
هستند.

معرفت،
صابری ،عضدی

1393

نشریۀ مطالعات فقه و
حقوق اسالمی

-1388
1393

حدود  10درصد نویسندگان را
زن تشکیل میدهد؛ دانشگاههای
مازندران ،تهران و سمنان بیشترین
سهم در انتشار مقاالت داشتهاند؛ 74
درصد مقاالت دارای بیش از دو نویسنده
هستند.

وصفی،
محمدیان،بامیر

1393

بروندادهای علمی علوم
سیاسی با موضوع اسالم

-

پژوهشها با محوریت دین ،تاریخ،
سیاست و علوم اجتماعی منتشر
شدهاند.

اسدی،
آقامالیی،
ملکوتیخواه

1394

همکاری میان حوزه و
دانشگاه (دانشگاههای تهران
و حوزه علمیه قم)

-1383
1392

18درصد مقاالت توسط خانمها
منتشر شدهاند؛ حدود  75درصد
مقاالت دارای بیش از دو نویسنده
هستند؛ گرایش زیاد برای همکاری بین
نویسندگان وجود دارد.

اکبری ،عابدی

1395

دوفصلنامهمطالعات
تاریخی جهان اسالم

-1392
1394

حدود  17درصد مقاالت توسط
خانمها منتشر شدهاند؛ افراد با رتبه
استادیاری حدود  30درصد مقاالت
را منتشر کردهاند؛ حدود  64درصد
مقاالت دارای دو نویسنده و بیشتر
هستند؛جامعهالمصطفی،دانشگاه
اصفهان و دانشگاه تهران بیشترین
همکاری را با نشریه داشتهاند.
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خاصه و
همکاران

1395

جایگاه مطالعات قرآنی در
وبآوساینس

-1996
2015

مشارکت ایرانیان بسیار اندک بود؛
کلیدواژههای ّ
سنت ،تفسیر ،خدا،
مسلمانان ،تاریخ ،معنا و ترجمه
پرکاربردترین کلیدواژهها در آثار بودند.

تیرگر،
بزاده،
جبی 
آقالری

1395

تولیدات علمی علوم
پزشکی با بهرهگیری از قرآن

-

 1درصد از کلیدواژههای قرآن در آثار
منتشر شده استفاده شده است.

تیرگر،آقالری،
فرجزاده آالن

1396

بهرهگیری از قرآن و
نهجالبالغه در مقاالت
دانشگاههای علوم پزشکی

1393

خداپناه

1396

شبکههمتألیفیکشورها،
دانشگاهها و پژوهشگران در
بروندادهای علمی علوم
قرآنی

-

آمریکا ،مالزی ،عربستان و انگلستان
دارای بیشترین تولیدات علمی هستند؛
مذهب و اسالم کلیدواژههای مرکزی در
شبکه موضوعات آثار بودند.

قصابیان

1396

پژوهشهای مرتبط با علوم
اسالمی در ایران

-

واژگان امامیه ،حکم ،قاعده ،قانون،
شرط ،احکام ،شیعه بیشترین استفاده را
در آثار داشتند.

محمدی،
حسنخانی،امید

1396

دوفصلنامۀتربیتاسالمی

-1384
1394

روش کتابخانهای پرکاربردترین روش
پژوهش بود؛ حدود  22درصد مقاالت
توسط خانمها منتشر شدهاست؛ حدود
 42درصد مقاالت تک نویسنده بودند؛
دانشگاه اصفهان بیشترین مشارکت را در
تولید آثار داشت.

موسویچلک،
سهیلی،خاصه

1396

نفوذاجتماعیپژوهشگران
علوم قرآن و حدیث

-1385
1394

میانگین تعداد نویسندگان  6/1بود؛
همکاری گروهی پایین بین نویسندگان
حاکم بود.

راچمنی،
نوکاریزی،شریف

1397

وضعیت ّ
کمی
پایاننامههایعلومانسانی
با رویکرد اسالمی دانشگاه
فردوسیمشهد

-1363
1393

موضوع قرآن ،حقوق جزا و تفاسیر در
مرکز توجه پژوهشگران قرار داشتند.

قاضیزاده،
سهیلی،خاصه

1397

ترسیم ساختار دانش
علوم قرآن و حدیث در پایگاه
استنادی علوم جهان اسالم

-1385
1394

کلیدواژههای قرآن ،نهجالبالغه و امام
علی  gپرتکرارترین کلیدواژهها در
آثار بودند.

 1درصد از کلیدواژههای قرآن
و نهجالبالغه در مقاالت استفاده
شدهاست؛ حدود  68درصد مقاالت
مروری بودند.
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شرفی،شقاقی،
پاشنگ

1398

تولیدات علمی تمدن
اسالمی در وبآوساینس

-1986
2018

کلیدواژههای اسالم ،تمدن،
مسلمانان ،صدای تمدنها
اصطالحهای هسته در آثار را تشکیل
میدادند؛ دانشگاههای آمریکا ،ترکیه،
انگلیس ،مالزی و ایران دارای تولیدات
علمی بیشتر از سایرین بودند.

نوری،
زارعفراشبندی

2012

عملکردپژوهشگران
مسلمان در نشر مقاالت قرآن
کریم در حوزه پز شکی

-

ضعف در انتشار مقاالت در سطح
بینالمللیمشاهدهشد.

صادقیان

2018

نقشۀ علمی حوزه علوم
قرآنی در وبآوساینس

-2000
2017

آمریکا ،ترکیه ،مالزی و ایران بیشترین
تولیدات علمی را داشتند؛ کلیدواژههای
اسالم ،ریختشنای ،مذهب ،رفتار
زندگی بیشترین استفاده را در آثار
داشتند.

شنل

2018

ادبیات علمی حوزه
سالمت در ادیان ابراهیمی

-1975
2017

آمریکا بیشترین تولیدات علمی را
داشت؛  92درصد مقاالت به صورت
مقاله منتشر شدهاند؛  98درصد مقاالت
به زبان انگلیسی بودند؛ کلیدواژههای
پرکاربرد عبارت بودند از :اسالم ،دین،
مسلمان ،معنویت ،بهداشت ،سالمت
روان.

شنل ،دمیر

2018

نشریه دین و سالمت

-1975
2016

آمریکا بیشترین تولید مقاالت را
داشت؛ کلمات کلیدی دین ،معنویت،
مذهبی بودن ،بهداشت ،بهداشت روان
پرکاربردبودند.

الطالب و
همکاران

2019

نقشۀ علمی بهداشت روان
مسلمانان در پایگاه اطالعاتی
مدالین و سایاینفو

-2000
2015

حدود  65درصد مقاالت بر توصیف
سالمت روانی پرداختهاند.

حسین،ظفر،
اولله

2020

مقاالت پراستناد مرتبط
با روزه ماه مبارک رمضان و
سالمتی

-2004
2019

کلیدواژههای ترس ،ضربه ،خشونت،
جنگ ،اختالل استرس پربسامد بودند؛
پژوهشگران از ترکیه ،آمریکا ،ایران مالزی
پرکارترین پژوهشگران در زمینه روزه ماه
مبارک رمضان بودند.
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پژوهشهــای شناســایی شــده را در کل میتــوان بــه دو گــروه عمــده دســتهبندی کــرد؛ دســتۀ
اول ،پژوهشهایــی کــه بــه ترســیم نقش ـههای علمــی در حوزههــای مرتبــط بــا علــوم اســامی
در پایگاههــای اطالعاتــی مختلــف ماننــد وبآوســاینس(1کریمی1389 ،؛ اصنافــی1393 ،؛
زنگیشــه و همــکاران1393 ،؛ خاصــه و همکاران1395 ،؛ شــرفی و همــکاران1398 ،؛ صادقیان،

2

2018؛ شــنل2018 3،؛ شــنل و دمیــر2018 4،؛ حســین و همــکاران ،)2020 5،مدالیــن( 6نــوری
و زارعفراشــبندی2012 7،؛ الطالــب 8و همــکاران ،)2019 ،پایــگاه اســتنادی جهــان اســام
(قاضــیزاده و همــکاران )1397 ،و غیره(قصابیــان1396 ،؛ خداپنــاه )1396 ،پرداختهانــد و
دســتۀ دوم ،پژوهشهایــی کــه بــه مطالعــۀ یــک نشــریۀ مشــخص یــا تحلیــل محتــوای نشــریهای
خاص(میرحقجــو لنگــرودی1392 ،؛ معرفــت و همــکاران1393 ،؛ اکبــری و عابــدی1395 ،؛
محمــدی و همــکاران1396 ،؛ شــنل و دمیــر )2018 ،پرداختهانــد.
در اکثــر پژوهشهــای قبلــی بــه غلبــه زبــان انگلیســی بــر ســایر زبانهــا در انتشــارات علمــی
حــوزۀ علــوم اســامی در ســطح بینالمللــی اشــاره شــده اســت .همچنیــن از پیشــینهها
برمیآیــد کــه تحلیــل شــبکه و همرخــدادی ،روش رایــج بــرای تحلیــل محتــوای مجــات بهشــمار
میآیــد .مهمتــر از همــه اینکــه اکثــر مطالعــات قبلــی اذعــان داشــتهاند کــه دربــارۀ مســائل
اســامی پژوهشهــای اندکــی صــورت پذیرفتــه و آن مقــدار هــم بیشــتر توســط کشــورهای غربی و
غیراســامی بــه نــگارش درآمــده اســت کــه احتمــال تحریــف و ســوگیریهای سیاســی و دینــی در
آنهــا محتمــل مینمایــد؛ از آنجــا کــه در پژوهــش اصنافــی( )1393هــم بــه آن گوشــزد شــده ،بــا
جسـتوجو در پایگاههــای اطالعاتــی معتبــر بینالمللــی بــه راحتــی میتــوان بــه ایــن قضیــه پــی
ً
بــرد کــه دربــارۀ شــیعه و اســام ناب محمــدی تقریبــا هیچ پژوهشــی صــورت نگرفتــه و در مطالعات
داخلــی هــم کــه بــا روش تحلیــل محتــوا ،مجــات علــوم اســامی را مــورد مداقــه قــرار دادهانــد،
)1. Web Of Science (WOS
2. Sadeghian
3. Şenel
4. Demir
5. Husain, Zafar, Ullah
6. MedLine
7. Noori, Zare Farashbandi
8. Altalib
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مســئله امامــت و بهطــور خــاص فرهنــگ رضــوی مدنظــر قــرار نگرفتــه اســت .پــس ایــن پژوهــش
در نظــر دارد خــأ پژوهشهــای پیشــین را جبــران کنــد و فصلنامــۀ فرهنــگ رضــوی را کــه یکــی
از مجــات تخصصــی در حــوزۀ شــیعه و فرهنــگ رضــوی اســت ،بــا روشهــای علمســنجی
بررســی کنــد.

روششناسی پژوهش
ایــن پژوهــش از نــوع کاربــردی اســت و بــا توجــه بــه انتشــار  8ســالۀ فصلنامــۀ فرهنــگ رضــوی،
ضــروری مینمــود کــه تحلیــل علمســنجی بــر مؤلفههــای مختلــف انتشــار مقــاالت از قبیــل
نویســندگان مقــاالت ،ســازمانهای حامــی و وابســتگی ســازمانی آنهــا ،حوزههــای موضوعــی
مقــاالت و نظایــر اینهــا پرداختــه شــود تــا بــر اســاس نتایــج بتــوان وضعیــت را بــا رســالتها
و برنامههــای نشــریه مطابقــت داد و در صــورت نیــاز در اصــول و مقدمــات و برنامههــای نشــریه
بازنگــری کــرد .بــرای شناســایی وضعیــت همــکاری علمــی در مقــاالت فصلنامــه از روش پژوهــش
علمســنجی اســتفاده شــد .همچنیــن از طریــق تحلیــل ّ
کمــی محتــوا اقــدام بــه شناســایی
ویژگیهــای اطالعــات ثبــت شــده از مقــاالت در نشــریه شــد.
جامعــۀ پژوهــش را تمــام مقــاالت منتشــر شــده در نشــریه از شــماره  1در ســال  1392تــا انتهــای
ســال  1399شــامل میشــود .در مجمــوع  8دوره و  32شــماره و در کل تعــداد  229مقالــه در
دورۀ مــورد مطالعــه ایــن پژوهــش منتشــر شــده اســت .بــرای شناســایی مقــاالت بهطــور مســتقیم
بــه ســامانۀ وب نشــریه مراجعــه و اطالعــات مــورد نیــاز گــردآوری شــد .پــس از شناســایی مقــاالت،
اقــدام بــه گــردآوری اطالعــات مــورد نیــاز شــد .بــرای ایــن منظــور فایــل اکســلی آمــاده شــد کــه در
آن تمــام اطالعــات مــورد نیــاز بــرای وصــول بــه اهــداف پژوهــش مشــخص شــده بــود .فیلدهــای
مــورد نیــاز در ایــن پژوهــش عبــارت بــود از :شــمارۀ مقالــه ،عنــوان مقالــه ،نویســندههای مقــاالت،
رتبــۀ علمی نویســندگان ،رشــتۀ تحصیلــی نویســندگان ،وابســتگی ســازمانی نویســندگان ،واژگان
کلیــدی ،روششناســی.
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ســپس بــرای گــردآوری اطالعــات ،تــک تــک مقــاالت بررســی شــد .در تعــدادی از مقــاالت
اطالعــات مربــوط بــه وابســتگی ســازمانی و رتبــۀ علمــی نویســندگان ذکــر نشــده بــود کــه
بــه ایــن منظــور اقــدام بــه جســتوجو در وب و شناســایی رزومــه آنهــا در دانشــگاهها،
پژوهشــگاههای یــا مراکــز علمیــه شــد تــا اطالعــات کامــل شــود .بدیهــی اســت اطالعــات
ناقــص نمیتوانســت کمــک کننــده باشــد و بســیاری از روابطــی کــه در ترســیم نقشــههای
علمــی مــد نظــر بــود ناقــص میشــدند .ســپس اقــدام بــه تمیزســازی دادههــا شــد .بســیاری
از دادههــا بهویــژه دادههــای مربــوط بــه اســامی نویســندگان ،رشــته تحصیلــی و وابســتگی
ســازمانی آنهــا بــه طــور یکدســت در تمــام مقــاالت آنهــا ذکــر نشــده اســت .از ایــن رو
ضــروری بــود یکدستســازی در ایــن زمینــه صــورت گیــرد تــا شــبکههای همــکاری تولیــد
شــده دارای کمتریــن خطــا باشــد.
در حقیقــت ،در گام نخســت اطالعــات مرتبــط بــا مقالههای فصلنامــۀ فرهنگ رضــوی از جمله
عنــوان مقالــه ،نــام نویســندگان ،ســمت علمــی نویســندگان ،رشــتههای علمــی نویســندگان و
کلیــدواژگان اختصــاص یافتــه بــه هــر مقالــه بــه صــورت ســیاهه وارســی بــرای ورود بــه نرمافــزار
اکســل و ترســیم نمودارهــا گــردآوری شــد .در ادامــه نــام نویســندگان ،رشــتههای علمــی و
کلیــدواژگان ب ـهکار رفتــه یکدستســازی و نامهــای نویســندگان تکــراری حــذف شــد2100 .
کلیــدواژه توســط نویســندگان بــه مقــاالت اختصــاص یافتــه بــود کــه بعــد از یکدســت ســازی
و دســتهبندی کلیدواژههــای اخــص در دســتههای عامتــر 836 ،کلیــدواژه کلــی بــه دســت
آمــد .براســاس قانــون بردفــورد 1یــک ســوم کلیدواژههــا ،کلیــدواژۀ هســته هســتند .در ایــن
پژوهــش کلیدواژگانــی کــه حداقــل  2فراوانــی داشــتند بــه عنــوان کلیــدواژه هســته شناســایی
و تعییــن شــدند .در گام بعــدی ،بــرای ترســیم ماتریسهــای متقــارن بــرای ترســیم نقش ـههای
همرخــدادی از نرمافــزار راورماتریکــس 2اســتفاده شــد کــه دادههــای خــود را در قالــب متــن
ُ
ســاده دریافــت میکنــد .بعــد از تهیــه ماتریــس همرخــدادی از نرمافزارهــای ویا ِاســویوور،3
1. Bradfourd
2. RavarMatrix
3. VosViewer
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نتــدراو 1و یوســیآینت 2بــرای ترســیم نقشــههای همتألیفــی نویســندگان ،همکاریهــای
رشــتههای علمــی ،همــکاری ســازمانها و همرخــدادی واژگان بهــره گرفتــه شــد .مرکزیــت
درجــه یکــی از ســنجهها یــا شــاخصهای شــبکهای اســت کــه در تحلیــل ســاختار کل
شــبکهها و موقعیتهــای گــره در شــبکه مفیــد اســت .ایــن ســنجه بــه تعــداد پیوندهــای
داده شــده یــا خــارج شــده از یــک گــره در یــک شــبکه اشــاره دارد .مرکزیــت درجــه محاســبه
میــزان پیوندهایــی اســت کــه یــک گــره بــا دیگــر گرههــای موجــود در شــبکه دارد .موضوعــی
بــا بیشــترین خطــوط ،باالتریــن رتبــه را دارد و مرکزیتریــن گــره است(ســهیلی و عصــاره،
 1391بــه نقــل از حاضــری و دیگــران .)1395 ،مرکزیــت درجــه میتوانــد جریــان منابــع
بیــن گرههــا در شــبکه را تســهیل یــا از آن جلوگیــری کنــد .عــاوه بــر مرکزیــت درجــه،
ویژگــی ســاختاری شــبکه را میتــوان بــا محاســبه مرکزیــت بینابینــی گرههــای مختلــف
محاســبه کــرد .ســنجه مرکزیــت بینابینــی ،موقعیــت یــک موجودیــت را درون یــک شــبکه
بــر حســب توانایــیاش بــرای ایجــاد ارتبــاط بــا ســایر زو ج یــا گــره در شــبکه ،شناســایی
میکنــد .مرکزیــت بینابینــی از گــره الــف ،بــه عنــوان تعــداد مســیرهای کوتــاه بیــن دیگــر
جفتهایــی از گــره کــه از طریــق ایــن گــره رد و بــدل میشــوند ،تعریــف میشــود(چنگ،3
 2006بــه نقــل از حاضــری و دیگــران .)1395 ،شــاخص مرکزیــت نزدیکــی بیانگــر فاصلــه
یــک گــره بــا گرههــای دیگــر در شــبکه بــوده و نشــاندهنده میانگیــن طــول کوتاهتریــن
مســیرهای موجــود میــان یــک گــره بــا ســایر گرههــای موجــود اســت .بــرای مثــال اگــر
شــبکه مــد نظــر دربــارۀ افــراد باشــد ،هرچــه یــک فــرد بــه دیگــران نزدیکتــر باشــد ،فــرد
برگزیدهتــر و مشــهورتری اســت .گرههایــی کــه میــزان شــاخص مرکزیــت نزدیکــی باالیــی
دارنــد؛ اثرگــذاری زیــادی بــر انتقــال محتــوا در شــبکه ،قابلیــت بــاال در دسترســی بــه دیگــر
گــره و نقــش بســزایی در توزیــع اطالعــات میــان دیگــر گرههــای شــبکه دارند(علینــژاد
چمازکتــی و میرحقجــو لنگــرودی.)1397 ،

1. Netdrawe
2. Ucinet
3. Cheng
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یافتههای پژوهش
شناسایینویسندگانپرکار
جــدول  2نشــان دهنــدۀ یافتــه دربــارۀ نویســندگانی اســت کــه بیــش از  2مقالــه در فصلنامــۀ
فرهنــگ رضــوی دارنــد.
جدول  .2نویسندگان پرکار
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بــا توجــه یافتههــای پژوهــش کــه در جــدول  2ارائــه شــده اســت ،در مجمــوع 351
نویســنده در نــگارش مقــاالت منتشــر شــده(از شــمارۀ  1تــا  )32فصلنامــۀ فرهنــگ رضــوی
مشــارکت داشتهاند1.پژوهشــگرانی ماننــد مصطفــی اســفندیاری (فقیــه) ،خلیــل بیـگزاده،
مرتضــی رحیمــی و علــی ســروری مجــد بــا مشــارکت در نــگارش  5مقالــه بیشــترین میــزان
مشــارکت در انتشــار مقــاالت را داشــتهاند و بــه عنــوان پرکارتریــن نویســندگان شــناخته
میشــوند .پژوهشــگرانی ماننــد محمدرضــا جواهــری ،علیرضــا نادریــان الییــن ،محســن
دیمهکارگــراب (بــا انتشــار  4مقالــه) ،مصطفــی احمدیفــر ،مهــدی اکبرنــژاد ،امیــر
اکبــری ،حمیــد حســیننژاد محمدآبــادی ،مهیــار خانیمقــدم ،جــال درخشــه ،عبدالرضــا
زاهــدی ،ابوالفضــل کاظمــی ،رســول محمدجعفــری ،ســیدمحمدمهدی حســینی قائــق،
کریــم خانمحمــدی ،کاووس روحــی برنــدق ،فرشــته معتمدلنگــرودی ،احســان نامــدار
جویمــی ،ســید علیرضــا واســعی ،اصغــر طهماســبی بلداچــی (بــا انتشــار  3مقالــه) در
مرتبــۀ دوم و ســوم انتشــار مقالــه قــرار دارنــد.

شناسایی دانشگاه و مؤسسات علمی فعال و حامی پژوهشگران
شــکل  1نشــان دهنــدۀ دانشــگاههای فعــال در حمایــت از نویســندگان اســت کــه بــه عنــوان
وابســتگی ســازمانی ،مقابــل نــام نویســندگان ارائــه شــده اســت .درخــور توضیــح اســت کــه برخی
مقــاالت در نشــریۀ فاقــد وابســتگی ســازمانی بــود کــه بــا جســتوجو در وبــگاه دانشــگاهها،
پژوهشــگاه و حوزههــای علمیــه ،اطالعــات تکمیــل شــد.

 . 1با توجه به طوالنی بودن جدول در جدول  2فقط نویسندگانی اشاره شدهاند که بیش از  2عنوان مقاله داشتهاند.
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ن و مؤسسات حامی نویسندگان فصلنامۀ فرهنگ رضوی
شکل  .1نمودار توزیع فراوانی سازما 

منبع:نویسندگان

همانطــور کــه در شــکل  1هویداســت ،میتــوان  98ســازمان و دانشــگاه فعــال و حامــی
پژوهشگران(وابســتگی ســازمانی نویســندگان) در انتشــار مقاالت را شناســایی کرد .دانشــگاه امام
صــادق  gبــا  38فراوانــی بیشــترین میــزان حمایــت از پژوهشــگران را داشــته اســت .دانشــگاه
فردوســی مشــهد بــا  32فراوانــی در رتبــۀ دوم و دانشــگاه عالمــه طباطبایــی و دانشــگاه علــوم
اســامی رضــوی هــر دو بــا  19فراوانــی در رتبــۀ ســوم میــزان حمایــت از پژوهشــگران قــرار دارنــد.

شناسایی رتبۀ علمی نویسندگان مقاالت
شــکل  2نشــان دهنــدۀ نمــودار توزیــع فراوانــی رتبههــای علمــی نویســندگان فصلنامــۀ فرهنــگ
رضــوی اســت .درخــور توضیــح اســت کــه برخــی مقــاالت در نشــریه فاقد رتبۀ علمــی نویســندگان بود
کــه بــا جسـتوجو در وبــگاه دانشــگاهها ،پژوهشــگاهها و حوزههــای علمیــه ،اطالعــات تکمیــل شــد.
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شکل  .2نمودار توزیع فراوانی رتبههای علمی نویسندگان فصلنامۀ فرهنگ رضوی

بــر مبنــای اطالعــات شــکل  2میتــوان اظهــار داشــت ،پژوهشــگران دارای مرتبــه اســتادیاری،
بیشــترین میــزان مشــارکت را داشــتهاند .دانشــجویان دکتــرا و اعضــای هیئــت علمــی بــا مرتبــه
دانشــیاری ،بیشــترین میــزان مشــارکت را داشــتهاند.

توزیع فراوانی جنسیت نویسندگان
مــردان بــا  75درصــد بیشــترین مشــارکت را در انتشــار مقــاالت فصلنامــۀ فرهنــگ رضــوی
داشــتهاند .خانمهــا نیــز  25درصــد مشــارکت داشــتهاند.

شناسایی رشتههای علمی نویسندگان
شکل  3نشان دهندۀ رشتههای علمی نویسندگان فصلنامۀ فرهنگ رضوی است.
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شکل  .3نمودار توزیع فراوانی رشتههای علمی نویسندگان فصلنامۀ فرهنگ رضوی

همانطــور کــه در شــکل  3هویداســت ،رشــتۀ علــوم قــرآن و حدیــث بــا فراوانــی  103مقالــه،
فعالتریــن پژوهشــگران را در انتشــار مقالــه دارد .رشــتۀ زبــان و ادبیــات عــرب بــا  34فراوانــی ،رشــتۀ
معــارف اســامی بــا  26فراوانــی ،رشــتۀ علــوم سیاســی بــا  24فراوانی و رشــتۀ تاریــخ بــا  17فراوانی
در رتبــۀ اول تــا پنجــم قــرار دارد.

شناسایی روششناسی مقاالت
شــکل  4نشــان دهنــدۀ روشهــای پژوهــش اســتفاده شــده در مقاالت منتشــر شــده در فصلنامۀ
فرهنــگ رضوی اســت.
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شکل  .4نمودار توزیع فراوانی روششناسی مقاالت فصلنامۀ فرهنگ رضوی

شــکل  4بیانگــر روششناســی مقــاالت منتشــر شــده در فصلنامــۀ فرهنــگ رضــوی اســت.
براســاس نمــودار ،روششناســی ســندی توصیفــی -تحلیلــی بــا فراوانــی  192بیشــترین میــزان
بهکارگیــری را دارد .روش پیمایشــی ( 9فراوانــی) ،تحلیــل گفتمــان و تحلیــل محتــوای کیفــی (7
فراوانــی) بــه ترتیــب بیشــترین روششناس ـیهای اســتفاده شــده در تدویــن مقــاالت اســت.

ترسیم و تحلیل میزان همکاری نویسندگان
در نقشــه چگالی ترســیم شــده ،نویســندگانی که بیشــتر بــا یکدیگــر در ارتباط هســتند در فاصله
نزدیکتــر بــه هــم قــرار میگیرنــد و برعکــس آنهایــی کــه ارتبــاط کمتــری بــا یکدیگــر دارنــد ،در
فاصلــه دورتــری از هــم قــرار گرفتهانــد .چگالــی هــر گــره نیــز بــر اســاس تعــداد گرههــای مجــاور
و میــزان پیونــد بــا آنهــا تعییــن شــده اســت .در ایــن نقش ـهها گرههــای بــا اهمیتتــر در مرکــز
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال دهم ،شماره  ،37بهـار 1401

تحلیل محتوای فصلنامۀ فرهنگ رضوی (علیپور حافظی و مطلبی)

75

شــبکه قــرار گرفتـ ه اســت .از طرفــی ،طیــف رنگهــای قرمــز تــا آبــی نمایانگــر وزن چگالــی اســت.
بــه ترتیــب رنگهــای قرمــز ،زرد ،ســبز و آبــی نشــاندهندۀ وزن چگالــی بــاال تــا پاییــن اســت.
شکل  .5نقشۀ چگالی نویسندگان فصلنامۀ فرهنگ رضوی

بــر اســاس نقشــۀ چگالــی ترســیم شــده ،نویســندگانی ماننــد نامدارجویمــی ،ویســه ،نادریــان
الییــن ،درینــی ،تابــان ،طهماســبی بلداجــی ،ابراهیمــی ،اســفندریاری و صادقــی از محبوبترین
نویســندگان فصلنامــۀ فرهنــگ رضــوی هســتند .بی ـگزاده ،صادقــی ،نــوری ،نادریــان الییــن،
نامــدار جویمــی ،کاظمــی ،قطبــی و زاهــدی نیــز بــه دلیــل داشــتن بیشــترین میــزان مرکزیــت
بینیــت از توانایــی باالیــی بــرای انتقــال اطالعــات و دانــش در شــبکه برخوردارنــد .در صورتــی کــه
یکــی از نویســندگان مزبــور از شــبکه حــذف شــود ممکن اســت انتقــال اطالعــات با مشــکل روبهرو
شــود .بیـگزاده ،صادقــی ،شــاهرخی شــهرکی ،آقاخانــی بیژنی ،خوانســاری ،صغیانــی ،رحیمی
زنگنــه ،الماســی ،احمــدی و کیانــی نیــز از مشــهورترین نویســندگان فعــال در شــبکه همتألیفــی
فصلنامــۀ فرهنــگ رضــوی هســتند.
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ترسیم و تحلیل میزان همکاری رشتههای علمی
شــکل 6شــبکه همرخــدادی و میــزان همــکاری میــان رشــتههای علمــی در فصلنامــۀ فرهنــگ
رضــوی را نشــان میدهــد.
شکل  .6شبکه همکاری رشتههای علمی در فصلنامۀ فرهنگ رضوی

همانطــور کــه مشــاهده میشــود ،رشــتۀ علــوم تربیتــی ،روابــط بینالملــل ،مطالعــات برنامــۀ
درســی ،فلســفه ،مترجمــی زبــان عربــی ،شهرســازی اســامی ،علــم اطالعــات و دانششناســی،
فقــه و حقــوق خصوصــی و فقــه بــا داشــتن بیشــترین میــزان مرکزیــت درجــه از محبوبتریــن
رشــتهها در شــبکه همــکاری بینرشــتهای هســتند .میــزان مرکزیــت بینیــت رشــتهها دال
بــر میــزان انتقــال اطالعــات در شــبکه همــکاری توســط یــک رشــته علمــی اســت .بنابرایــن،
رشــتههایی ماننــد علــوم تربیتــی ،مطالعــات برنامــه درســی ،علــم اطالعــات و دانششناســی،
فقــه و حقــوق خصوصــی ،روابــط بینالملــل ،علــوم و معــارف حدیــث ،مدیریــت اماکــن متبرکــه و
مذهبــی ،مترجمــی زبــان عربــی و فلســفه بیشــترین نقــش را در انتقــال اطالعــات میــان رشــتهها
دارنــد .در نقشــه همــکاری میــان رشــتهها ،مرکزیــت نزدیکــی نشــاندهنده میــزان شــهرت و
برگزیــده رشــته اســت .رشــتههایی نظیــر علــوم تربیتــی ،مطالعــات برنامــۀ درســی ،برنامهریــزی
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درســی ،بــرق ،روابــط بینالملــل ،فلســفه ،فقــه و حقــوق خصوصــی ،علــوم سیاســی ،ارتباطــات
و بینالملــل و تاریــخ اســام جــزو رشــتههای برگزیــده و مشــهور در شــبکه همــکاری رشــتههای
علمــی فصلنامــۀ فرهنــگ رضــوی هســتند.

ترسیم و تحلیل میزان همکاری دانشگاهها و مؤسسات علمی
شــکل 7بیانگــر شــبکه همرخــدادی و میــزان همــکاری میــان دانشــگاهها و مؤسســات حامــی و
فعــال در انتشــار مقــاالت فصلنامــۀ فرهنــگ رضوی اســت.
شکل  .7نقشه چگالی مؤسسات علمی همکار با فصلنامۀ فرهنگ رضوی

بــر اســاس یافتههــای بــه دســت آمــده ،دانشــگاه علــوم و معــارف قــرآن ،دانشــگاه شــهید مدنــی
آذربایجــان ،دانشــگاه تبریــز ،دانشــگاه صنعتــی ســهند تبریــز ،دانشــگاه علــوم اســامی رضــوی،
دانشــگاه آزاد اســامی کــرج ،پژوهشــگاه فرهنــگ ،هنــر و ارتباطات ،دانشــگاه فرهنگیان مشــهد،
دانشــگاه اصفهــان و دانشــگاه رازی از محبوبتریــن ســازمانهای فعــال در شــبکه همــکاری میان
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مؤسســات علمــی حامــی فصلنامــۀ فرهنــگ رضــوی هســتند .دانشــگاه علــوم اســامی رضــوی،
دانشــگاه علــوم و معــارف قــرآن ،دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان ،دانشــگاه رازی ،دانشــگاه
تبریــز ،دانشــگاه آزاد اســامی کــرج ،دانشــگاه اصفهــان ،پژوهشــگاه فرهنــگ ،هنــر و ارتباطــات،
و دانشــگاه فرهنگیــان مشــهد بــه دلیــل داشــتن بیشــترین میــزان ســنجه مرکزیــت بینــت جــزء
ســازمانهایی هســتند کــه بــه عنــوان گــره واســط میــان ســازمانهای دیگر پیونــد برقــرار میکنند
و نوعــی پــل ارتباطــی میــان ســازمانهای فعــال در شــبکه هســتند .مؤسســاتی نظیــر دانشــگاه
علــوم و معــارف قــرآن ،دانشــگاه رازی ،دانشــگاه قــرآن و حدیــث تهــران ،پژوهشــگاه فرهنــگ ،هنــر
و ارتباطــات ،دانشــگاه فرهنگیــان مشــهد و دانشــگاه تبریــز از مشــهورترین ســازمانهای حامــی و
فعــال در شــبکه همــکاری میــان مؤسســات علمــی فصلنامــۀ فرهنــگ رضــوی هســتند.

ترسیم و تحلیل همرخدادی کلیدواژگان بهکارگرفته شده توسط نویسندگان مقاالت
شــاخصهای مختلفــی بــرای تحلیــل شــبکۀ همرخــدادی واژگان وجــود دارد کــه میتوانــد
در نقشــههای علمــی بــه کار گرفتــه شــود .بهعنــوان نمونــه ،انــدازۀ شــبکه بــا تعــداد گرههــا و
چگالــی شــبکه بــا تعــداد رابطهــای موجــود در شــبکه مشــخص میشــود .شــاخص مرکزیــت
یکــی از شــاخصهای مهــم در تحلیــل شــبکه اســت .ایــن شــاخصها برای تشــخیص و شناســایی
مهمتریــن عملگرهــا یــا بــه عبــارت دیگــر عملگرهــای مرکــزی یــک شــبکه تعییــن شــدهاند کــه
بــه موقعیــت گرههــای خــاص در شــبکه اشــاره دارنــد .مفهــوم مرکزیــت بــه موقعیــت یــک عملگــر
مربــوط نمیشــود ،بلکــه درجــه ادغــام یــا پیوســتگی آن را در شــبکه نشــان میدهــد .در یــک
شــبکۀ همرخــدادی واژگان ،هرچــه مرکزیــت درجــۀ یــک واژه بیشــتر باشــد ،آن واژه ،ارتبــاط
و شــبکۀ بیشــتری در اختیــار داشــته و تأثیرگذارتــر اســت .در یــک شــبکۀ همرخــدادی واژگان،
واژهــای دارای بیشــترین مرکزیــت بینابینــی اســت کــه بیــن تعــداد زیــادی از گرههــای دیگــر قــرار
بگیــرد و راههــای ارتباطــی گرههــای دیگــر از آن بگــذرد .ایــن گرههــا قــدرت ایزولــه کــردن یــا
افزایــش ارتباطــات را دارنــد .در صــورت حــذف گرهــی بــا مرکزیــت بــاال ممکــن اســت کــه جریــان
اطالعــات در شــبکه متوقــف شــود.
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شکل  .8نقشه چگالی کلیدواژگان مقاالت فصلنامۀ فرهنگ رضوی

بــر اســاس شــکل 8بــه ترتیــب موضوعــات امــام ســجاد ،مشــهد ،معناشناســی ،ســرمایه نمادیــن
ایرانــی اســامی ،امــام رضــا ،gتبلیــغ دینــی ،احتجــاج ،ســادات ،دورۀ افشــاریه و گردشــگری
مذهبــی از محبوبتریــن موضوعــات اســت .موضوعــات امــام ســجاد ،gســرمایۀ نمادیــن
ایرانــی اســامی ،مشــهد ،معناشناســی ،امــام رضــا ،gاحتجــاج ،روششناســی اســتداللهای
قرآنــی ،عصمــت ،ســادات و هجــرت نیــز بــه دلیــل داشــتن بیشــترین میــزان مرکزیــت نزدیکــی از
موضوعــات برگزیــدۀ شــبکۀ همرخــدادی کلیــدواژگان مقــاالت فصلنامــۀ فرهنــگ رضــوی اســت.
موضوعــات امــام ســجاد ،gســرمایۀ نمادیــن ایرانــی اســامی ،حــدوث ،مشــهد ،معناشناســی،
احتجــاج ،روششناســی اســتداللهای قرآنــی ،تشــیع ،فنــون بالغــی و ســادات نیــز بــه دلیــل
داشــتن میــزان مرکزیــت بینیــت بــه ترتیــب جــزو اثرگذارتریــن موضوعــات در شــبکۀ همرخــدادی
کلیــدواژگان مقالههــای فصلنامــۀ فرهنــگ رضــوی اســت.
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بحث و نتیجهگیری
در ایــن بخــش بــه ترتیــب پرسـشهای اساســی پژوهــش ،ابتــدا پرســش و ســپس تحلیــل نتایــج
و پاســخ بــه پرســش و در صورتــی کــه در پژوهشهــای اشــاره شــده در پیشــینۀ پژوهــش یافتــۀ
مرتبطــی باشــد ،نتایــج بــا یافتــۀ پژوهشهــای مذکــور مقایســه و تحلیــل شــده اســت.

نویسندگان پرکار در مقاالت فصلنامۀ فرهنگ رضوی چه کسانی هستند؟
بــا توجــه بــه یافتههــای پژوهــش مشــخص شــد کــه  291نویســنده (83درصــد از نویســندگان)
فقــط دارای یــک مقالــه در نشــریه هســتند و تنهــا 10درصــد از نویســندگان ( 36نویســنده) دارای
دو مقالــه5 ،درصــد از نویســندگان ( 16نویســنده) دارای ســه مقالــه1 ،درصــد از نویســندگان (4
نویســنده) دارای چهــار مقالــه1 ،درصــد از نویســندگان ( 4نویســنده) دارای  5مقالــه منتشــر شــده
در  32شــمارۀ نشــریه منتشــر شــده در فصلنامــۀ فرهنــگ رضــوی هســتند .ترکیــب مشــارکت
نویســندگان در مقــاالت نشــریه نشــان میدهــد کــه تنهــا  8نویســنده بــه نامهــای مصطفــی
اســفندیاری(فقیه) ،خلیــل بی ـگزاده ،مرتضــی رحیمــی و علــی ســروری مجــد بــا مشــارکت در
نــگارش  5مقالــه و ابراهیــم ابراهیمــی ،محمدرضــا جواهــری ،علیرضــا نادریانالییــن ،و محســن
دیمهکارگــراب در نــگارش  4مقالــه نقــش داشــتهاند و به عنوان نویســندگان پرکار نشــریه محســوب
میشــوند .بــه طــور میانگیــن نویســندگان پــرکار هــر  6شــماره در میــان یــک مقالــه در فصلنامــۀ
فرهنــگ رضــوی منتشــر کردهانــد .میانگیــن مذکــور حاکــی از عــدم وابســتگی نویســندگان بــه
نشــریه و انتشــار آثــار در نشــریات مختلــف یــا عــدم تمرکــز موضوعــی فعالیــت پژوهشــگران اســت
کــه در حوزههــای مختلفــی فعالیــت دارنــد و تنهــا یکــی از حوزههــای موضوعــی فعالیــت آنهــا
در راســتای محورهــای موضوعــی تحــت پوشــش فصلنامــۀ فرهنــگ رضــوی اســت .از طرفــی نیــز
وجــود  83درصــد نویســندگان تنهــا یــک مقالــه در نشــریه منتشــر کردهانــد و حــدود  93درصــد
نویســندگان حداکثــر دو مقالــه در نشــریه منتشــر کردهانــد .ایــن موضــوع نشــاندهنده ایــن اســت
کــه وابســتگی کمــی از ســوی پژوهشــگران بــا نشــریه وجــود دارد.
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دانشــگاهها و مؤسســات علمــی فعــال و حامــی پژوهشــگران در فصلنامــۀ فرهنــگ
رضــوی کدامهــا هســتند؟
در ایــن پرســش ،هــدف شناســایی ســازمانهای حامــی پژوهشــگران بــود کــه در بخــش وابســتگی
ســازمانی نویســندگان مقــاالت ذکــر شــده اســت .پنــج دانشــگاه امــام صــادق  ،gدانشــگاه
فردوســی مشــهد ،دانشــگاه عالمــه طباطبایــی ،دانشــگاه علــوم اســامی رضــوی و دانشــگاه الزهـرا
 hبیــش از  60درصــد از وابســتگی ســازمانیهای پژوهشــگران را شــامل میشــود .بــا توجــه بــه
تنــوع ســازمانهایی کــه در حــوزۀ فرهنــگ رضــوی در کشــور فعــال هســتند ،بــه نظــر میرســد
ســازمانهای فعــال زیــادی میتواننــد بــا نشــریه همکاری داشــته باشــند کــه حداقــل در  32شــمارۀ
گذشــته نشــریه ایــن همکاری خیلــی کم بوده یــا همکاری وجــود ندارد .منظــور از همــکاری ،حضور
آنهــا بــه عنوان وابســتگی ســازمانی پژوهشــگران اســت .از ایــن رو باید تدابیــری در این زمینــه بهکار
گرفتــه شــود تــا نشــریه در ســازمانهای مرتبط شــناخته شــود و نشــریه بتواند آثــار ارزشــمندی از این
ســازمانها دریافــت کنــد .البتــه بــه دلیــل اینکــه در ایــن پژوهــش فقــط مقــاالت منتشــر شــده مــورد
تحلیــل قـرار گرفتـ ه و آثــار دریافــت شــده یــا رد شــده مــورد مطالعــه قـرار نگرفتـ ه اســت ،نمیتــوان
بــا قطعیــت ایــن موضــوع را اشــاره کــرد ،ولــی بــه نظــر میرســد الزم اســت آگاهیرســانی بیشــتری
در معرفــی نشــریه در ســازمانهای مرتبــط صــورت گیــرد .در پژوهــش اکبــری و عابــدی()1395
کــه مطالعـهای را در دوفصلنامــۀ مطالعــات تاریخــی جهــان اســام انجــام دادهانــد ،مشــخص شــده
کــه مؤسســه جامعهالمصطفــی العالمیــه و دانشــگاه اصفهــان بیشــترین همــکاری را در وابســتگی
ســازمانی پژوهشــگرانی که مقاالتشــان در آن نشــریه منتشــر شــده داشــتهاند .همچنین در پژوهش
محمــدی ،حسـنخانی و امیــد( ،)1396دانشــگاه اصفهــان رتبــۀ نخســت را در آثــار منتشــر شــده
در فصلنامــۀ تربیــت اســامی کســب کــرده اســت .در پژوهــش معرفــت ،صابــری و عضــدی()1393
نیــز مشــخص شــده کــه دانشــگاه مازنــدران بیشــترین همــکاری را در نشــریۀ مطالعــات فقــه و
حقــوق اســامی کســب کــرده اســت .ایــن مقایســه بــا پژوهشهــای دیگــر نشــان میدهــد کــه
دانشــگاه جامعهالمصطفیالعالمیــه ،دانشــگاه اصفهــان و دانشــگاه مازنــدران بیشــترین همــکاری
را بــا ســه نشــریه مذکــور داشــتهاند .ایــن در حالــی اســت کــه دانشــگاه اصفهــان بــا  12مقالــه،
جامعهالمصطفیالعالمیــه بــا  9مقالــه در فصلنامــۀ فرهنــگ رضوی همکاری متوســطی داشــتهاند.
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نویسندگان مقاالت در چه رتبۀ علمی هستند؟
یافتههــای پژوهــش نشــان میدهــد کــه دانشــگاهیان بیشــتر از حوزههــای علمیــه بــا فصلنامــۀ
فرهنــگ رضــوی همــکاری دارنــد و در بیــن دانشــگاهیان اعضــای هیئــت علمــی بــا رتبه اســتادیار
و ســپس اعضــای هیئــت علمــی دانشــیار و دانشــجویان دکتــرا قــرار دارنــد .ایــن یافتــه حاکــی از
همــکاری مناســب دانشــگاهها و اعضــای هیئــت علمــی بهویــژه در چهــار دانشــگاهی اســت کــه
در پاســخ بــه پرســش  2بهعنــوان دانشــگاههای بــا همــکاری بیشــتر گفتــه شــد .از طرفــی ،یافتــۀ
مهــم پژوهــش در ایــن زمینــه ایــن اســت کــه اســتادان و طلبههــای حــوزۀ علمیــه کــه در نــگاه
نخســت بــه نظــر میرســید همــکاری بیشــتری بایــد در حــوزۀ فرهنــگ رضــوی بــا نشــریه داشــته
باشــند ،همــکاری بســیار کمــی بــا نشــریه دارنــد .ایــن یافتــه بــا یافتــۀ معرفــت و همــکاران()1393
اکبــری و عابــدی( ،)1395محمــدی ،حسـنخانی و امیــد( )1396از منظــر همکاری دانشــگاهها
بــا نشــریات پژوهشــی همسوســت .ایــن همســویی حاکــی از ترغیــب دانشــگاهیان بــه انتشــار
مقــاالت از کارهــای پژوهشــی و در مقابــل ،تمایــل نداشــتن حوزههــای علمیــه بــه انتشــار آثــار
پژوهشــی اســت.

نویســندگان فعــال در فصلنامــۀ فرهنــگ رضــوی از نظــر جنســیت در چــه وضعیتــی
قــرار دارنــد؟
نتایــج پژوهــش از منظــر جنســیت پژوهشــگرانی کــه مقــاالت خــود را در فصلنامــۀ فرهنــگ
رضــوی منتشــر کردهانــد ،نشــان داد کــه 75درصــد از پژوهشــگران مــرد هســتند .همیــن موضــوع
حاکــی از همــکاری محــدود خانمهــا در انتشــار مقــاالت اســت .نتایــج ایــن پژوهــش در ایــن زمینه
همراســتا بــا پژوهشهــای معرفــت و همــکاران( ،)1393اکبــری و عابــدی( )1395و محمــدی و
همــکاران( )1396اســت .معرفــت و همــکاران( )1393در پژوهشــی کــه در نشــریۀ مطالعــات فقه و
حقــوق اســامی داشــتند بــه ایــن نتیجه رســیدند کــه میــزان مشــارکت خانمهــا در تدویــن مقاالت
نشــریۀ مذکــور تنهــا 9/6درصــد اســت .اکبــری و عابــدی( )1395در پژوهــش دیگــری کــه بــر روی
نشــریۀ دوفصلنامــه مطالعــات تاریخــی جهــان اســام انجــام دادنــد بــه نتیجــه مشــابهی رســیدند
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و مشــخص شــد کــه خانمهــا تنهــا در 16/7درصــد از مقــاالت مشــارکت داشــتهاند .همچنیــن
محمــدی و همــکاران( )1396در پژوهشــی کــه در نشــریۀ فصلنامــه تربیــت اســامی انجــام
دادنــد بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه خانمهــا تنهــا در  22/7درصــد مقــاالت مشــارکت داشــتهاند.
ایــن نتایــج حاکــی اســت در نشــریاتی کــه در حوزههــای اســامی فعالیــت دارنــد نقــش آقایــان
پررنگتــر اســت.
نویســندگان فعــال در فصلنامــۀ فرهنــگ رضــوی از نظــر رشــتۀ علمــی در چــه وضعیتــی
قــرار دارنــد؟
نتایــج ایــن پژوهــش نشــان میدهــد کــه در  32شــمارۀ نشــریه 229 ،مقالــه منتشــر شــده و
همــکاری  351پژوهشــگر ،پژوهشــگرانی از  96رشــتۀ علمــی همــکاری داشــتهاند .در ایــن میــان
پژوهشــگرانی از رشــتۀ علــوم قــرآن و حدیــث بــه تنهایــی بــا  103عنــوان همــکاری رتبــه نخســت
را کســب کردهانــد .ایــن موضــوع نشــان میدهــد کــه حــدود 29درصــد از پژوهشــگران در ایــن
رشــته تحصیــل کردهانــد و بــا نشــریه همــکاری دارنــد .رتبــۀ دوم رشــتههای علمــی بــه رشــتۀ زبــان
و ادبیــات عــرب اختصــاص یافتــه کــه  34بار(حــدود 10درصــد) در مقــاالت بــه عنوان رشــتۀ علمی
پژوهشــگران تکــرار شــده اســت .همچنیــن نتایــج نشــان داد کــه پژوهشــگرانی از  45رشــتۀ علمی
تنهــا یکبــار در مقابــل نــام پژوهشــگران تکــرار شــده اســت .عــاوه بــر ایــن ،نتایــج نشــان میدهــد
کــه حــدود  92درصــد رشــتههای علمــی کــه در نشــریه بــه عنــوان رشــتۀ علمــی پژوهشــگران ذکــر
شــده ،کمتــر از  10بــار تکــرار شــد ه اســت .نتایــج ذکــر شــده در ایــن بخــش نشــان میدهــد کــه
بهرغــم ارتبــاط موضوعــی فــراوان در تعــداد زیــادی از رشــتههای علمــی ،مشــارکت محــدودی
در تعــداد زیــادی از رشــتههای علمــی بــا نشــریه وجــود دارد .در بیــن ایــن رشــتههای علمــی،
شــاهد وجــود رشــتههایی ماننــد مدیریــت اماکــن متبرکــۀ مذهبــی ،مدیریــت فرهنگــی ،معــارف
اســامی و علــوم سیاســی ،دینپژوهــی ،دانــش اجتماعــی مســلمین ،تعلیــم و تربیــت اســامی،
اندیشــۀ سیاســی ،تاریــخ ایــران دورۀ اســامی ،تاریــخ تشــیع ،فــرق تشــیع و نظایــر اینهــا هســتیم
کــه مشــارکت بســیار محــدودی (کمتــر از  2پژوهشــگر) بــا نشــریه دارنــد .ایــن موضــوع حاکــی از
شــناخت کــم نشــریه در رشــتههای علمــی مرتبــط اســت.
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مقــاالت منتشــر شــده در فصلنامــۀ فرهنــگ رضــوی از چــه روشهــای پژوهشــی بهــره
میگیرنــد؟
نتایــج حاصــل از پژوهــش حاضــر نشــان داد کــه روش پژوهــش ســندی توصیفــی تحلیلــی بــا
حــدود 84درصــد ،پرکاربردتریــن روش پژوهشــی اســتفاده شــده در مقــاالت اســت .بــا توجــه بــه
مفیــد بــودن روشهــای پژوهشــی دیگــری ماننــد تحلیــل گفتمــان ،تحلیــل محتــوای کمــی،
تحلیــل محتــوای کیفــی ،روش کتابخان ـهای و روش تاریخــی بــه نظــر میرســد کــه کمتــر مــورد
توجــه پژوهشــگران ایــن حــوزه قــرار گرفتــ ه اســت .از ایــنرو الزم اســت تنــوع روششناســیها
در پذیــرش و انتشــار مقــاالت بیشــتر مــورد توجــه قــرار گیــرد تــا نتایــج حاصــل از پژوهشهــا بــه
لحــاظ کیفــی از وضعیــت بهتــری برخــوردار شــود .مطالعــۀ محمــدی و همــکاران( )1396نشــان
داد کــه روش کتابخانـهای بــا 80/8درصــد مقــاالت فصلنامــۀ تربیــت اســامی پرکاربردتریــن روش
بــوده اســت .ایــن موضــوع حاکــی اســت نتایــج پژوهــش حاضــر همســو بــا نتایــج پژوهــش مذکــور
نیســت .شــاید یکــی از دالیــل ناهمســویی روشهــای پژوهــش مرتبــط بــا حوزههــای موضوعــی
تحــت پوشــش دو نشــریه مذکــور باشــد.

نویسندگان در فصلنامۀ فرهنگ رضوی به چه میزان با یکدیگر همکاری دارند؟
نتایــج ایــن پژوهــش حاکی اســت احســان نامــدار جویمی ،ســیدمهدی ویســه ،علیرضــا نادریان
الییــن ،ولیمحمــد درینــی ،محمــد تابــان و اصغــر طهماســبی بلداجــی بــا مرکزیــت درجــه بــاالی
 7بهعنــوان نویســندگان کلیــدی نشــریه محســوب میشــوند .بــه ایــن معنــی کــه پژوهشــگران
مذکــور بیشــترین همــکاری را بــا دیگــر پژوهشــگران در تدویــن مقــاالت داشــتهاند .همچنیــن
خلیــل بی ـگزاده و اســماعیل صادقــی بــا مرکزیــت بینیــت بــاالی  18بــه عنــوان نویســندگانی
محســوب میشــوند کــه توانایــی زیــادی بــرای انتقــال دانــش در شــبکه پژوهشــگران دارنــد؛ بــه
ایــن معنــی اســت کــه پژوهشــگران مذکــور و دیگــر پژوهشــگرانی کــه دارای مرکزیت بینیــت باالیی
هســتند ،بایــد مــورد توجــه نشــریه قــرار گیرنــد تــا ارتبــاط بیشــتری را بتواننــد بــا بقیۀ پژوهشــگران
برقــرار کننــد .همچنیــن پژوهشــگرانی ماننــد بیـگزاده ،صادقــی ،شــاهرخی شــهرکی ،آقاخانــی
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بیژنــی ،خوانســاری ،صغیانــی ،رحیمــی زنگنــه ،الماســی ،احمــدی و کیانــی بــا مرکزیــت نزدیکــی
بــاال نیــز بایــد مــورد توجــه نشــریه قــرار گیرنــد؛ زیــرا ایــن پژوهشــگران از مشــهورترین پژوهشــگران
فعــال در شــبکه همتألیفــی پژوهشــگران فصلنامــۀ فرهنــگ رضــوی هســتند .نتایــج ایــن پژوهــش
در یــک راســتا بــا نتایــج پژوهــش میرحقجــو لنگــرودی( )1392قــرار نــدارد؛ زیــرا آنهــا در نشــریۀ
مطالعــات قرآنــی بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه بیــش از 50درصــد پژوهشــگران در آن نشــریه
تکنویســنده هســتند .ایــن در حالــی اســت کــه بیــش از 65درصــد مقــاالت فصلنامــۀ فرهنــگ
رضــوی دارای بیــش از دو نویســنده هســتند .این موضوع حاکی از همکاری مناســب پژوهشــگران
در انتشــار مقــاالت در نشــریه اســت .همچنیــن نتایج پژوهــش اکبری و عابــدی( )1395نشــان داد
کــه حــدود 64درصــد مقــاالت در نشــریۀ دوفصلنامــه مطالعــات تاریخــی جهــان اســام بیــش از دو
نویســنده دارنــد و پژوهــش محمــدی و همــکاران( )1396در فصلنامــۀ تربیــت اســامی نشــان داد
کــه حــدود  58درصــد مقــاالت دارای بیش از دو نویســنده هســتند .ایــن نتایج حاکی از همســویی
نتایــج ایــن پژوهــش در ایــن زمینــه بــا ســایر نشــریات ذکــر شــده در پژوهشهــای مشــابه اســت.

رشــتههای علمــی چگونــه بــا یکدیگــر در تولیــد مقــاالت فصلنامــۀ فرهنــگ رضــوی
همــکاری دارنــد؟
یافتههــای پژوهــش نشــانگر نحــوۀ ارتبــاط بیــن رشــتههای علمــی در نشــریه فصلنامــۀ فرهنــگ
رضــوی اســت .نتایــج نشــانگر ایــن اســت کــه رشــتههایی کــه مرکزیــت درجــه باالیــی دارنــد ،از
محبوبتریــن رشــتههای علمــی در شــبکه همــکاری بینرشــتههای علمــی هســتند .در ایــن
رابطــه میتــوان بــه رشــتههای علــوم تربیتــی ،روابــط بینالملــل ،مطالعــات برنامــۀ درســی،
فلســفه ،مترجمــی زبــان عربــی اشــاره کــرد .رشــتههای علمــی کــه دارای مرکزیــت بینیــت باالیــی
هســتند ،بهعنــوان رشــتههایی کــه تــوان برقــراری ارتبــاط بیــن رشــتههای علمــی دیگــر را برقــرار
میکننــد ،میتواننــد اهمیــت باالیــی داشــته باشــند .از جملــه ایــن رشــتههای علمــی میتــوان
بــه علــوم تربیتــی ،مطالعــات برنامــۀ درســی ،علــم اطالعــات و دانششناســی ،فقــه و حقــوق
خصوصــی ،روابــط بینالملــل ،علــوم و معــارف حدیــث اشــاره کــرد .عــاوه بــر ایــن ،رشــتههای
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علمــی کــه دارای مرکزیــت نزدیکــی باالیــی هســتند ،نشــاندهندۀ میــزان شــهرت رشــته علمــی
اســت؛ بنابرایــن رشــتههایی ماننــد علــوم تربیتــی ،مطالعــات برنامــۀ درســی ،برنامهریــزی
درســی ،بــرق ،روابــط بینالملــل ،فلســفه ،فقــه و حقــوق خصوصــی ،علــوم سیاســی ،ارتباطــات
و بینالملــل و تاریــخ اســام جــزو رشــتههای برگزیــده و مشــهور در شــبکۀ همــکاری رشــتههای
علمــی فصلنامــۀ فرهنــگ رضــوی هســتند .در کل ســه معیــار مرکزیت بینیــت ،مرکزیــت نزدیکی و
مرکزیــت درجــۀ روابــط بیــن رشــتههای علمــی و اهمیــت رشــتههای علمــی را در برقــراری روابــط
بیــن رشــتههای علمــی نشــان میدهــد.

سازمانها در تولید مقاالت علمی چگونه با یکدیگر همکاری دارند؟
نتایــج حاصــل از ایــن پژوهــش نشــان میدهد که دانشــگاه علــوم و معــارف قـرآن ،دانشــگاه تبریز،
دانشــگاه علــوم اســامی رضــوی ،پژوهشــگاه فرهنــگ ،هنــر و ارتباطــات از جملــه ســازمانهای
مجبــوب در ایجــاد شــبکه همکاری میان مؤسســات حامی تدوین مقاالت منتشــر شــده در فصلنامۀ
فرهنــگ رضــوی هســتند .همچنیــن دانشــگاه علــوم اســامی رضــوی ،دانشــگاه علــوم و معــارف
قـرآن ،دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجــان ،دانشــگاه رازی ،دانشــگاه تبریــز و نظایــر اینهــا بــه دلیــل
داشــتن بیشــترین میــزان مرکزیــت بینــت جــزو ســازمانهایی هســتند کــه بهعنــوان ســازمانهای
واســط میــان ســازمانهای دیگــر پیونــد برق ـرار میکننــد .همچنیــن مؤسســاتی نظیــر دانشــگاه
علــوم و معــارف قـرآن ،دانشــگاه رازی ،دانشــگاه قـرآن و حدیــث تهـران ،پژوهشــگاه فرهنــگ ،هنــر و
ارتباطــات ،دانشــگاه فرهنگیــان مشــهد و دانشــگاه تبریــز از جمله مشــهورترین ســازمانهای حامی
در شــبکه همــکاری میــان مؤسســات علمــی فصلنامــۀ فرهنــگ رضــوی هســتند .ایــن ســازمانها
نقــش مهمــی را در تولیــد و انتشــار مقــاالت در فصلنامــۀ فرهنــگ رضــوی ایفــا میکننــد.

روابط بین کلیدواژگان استفاده شده در مقاالت چگونه است؟
در پاســخ بــه ایــن پرســش ،از کلیــدواژگان معرفــی شــده در بخــش کلیداژههای مقاالت اســتفاده
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شــد .بــا توجــه بــه تنــوع کلیــدواژگان و عــدم بهرهگیــری از اصطالحنامــه در انتخــاب کلیدواژههــا
ایــن تنــوع گســترش بیشــتری را نشــان میدهــد .نتایــج حاصــل شــده در ایــن پژوهــش نشــان
داد ،موضوعــات امــام ســجاد ،gمشــهد ،معناشناســی ،ســرمایه نمادیــن ایرانــی اســامی ،امــام
رضــا ،gتبلیــغ دینــی ،احتجــاج ،ســادات ،دورۀ افشــاریه و گردشــگری مذهبــی از محبوبتریــن
کلیدواژههــای اســتفاده شــده در مقــاالت فصلنامــۀ فرهنــگ رضــوی اســت .کلیدواژههــای امــام
ســجاد ،gســرمایۀ نمادیــن ایرانــی اســامی ،مشــهد ،معناشناســی ،امــام رضــا ،gاحتجــاج،
روششناســی اســتداللهای قرآنــی ،عصمــت ،ســادات و هجــرت نیــز بــه دلیــل داشــتن بیشــترین
میــزان مرکزیــت نزدیکــی از کلیدواژههــای برگزیــدۀ شــبکه همرخــدادی کلیــدواژگان مقــاالت
فصلنامــۀ فرهنــگ رضــوی اســت .موضوعــات امــام ســجاد ،gســرمایۀ نمادیــن ایرانی اســامی،
حــدوث ،مشــهد ،معناشناســی ،احتجــاج ،روششناســی اســتداللهای قرآنــی ،تشــیع ،فنــون
بالغــی و ســادات نیــز بــه دلیــل داشــتن میــزان مرکزیــت بینیــت جــزو اثرگذارتریــن اصطالحــات در
شــبکۀ همرخــدادی کلیــدواژگان مقالههــای فصلنامــۀ فرهنــگ رضــوی اســت.
نتایــج پژوهــش نشــان داد کــه شــبکه همــکاری بیــن پژوهشــگران و ســازمانها و نیــز رشــتههای
علمــی بــه طــور طبیعــی در نشــریه شــکل گرفتــه اســت و در مقایســه بــا مطالعــات مشــابه در
ً
نشــریات دیگــری کــه بــه لحــاظ موضوعــی شــبیه بــه پژوهــش حاضــر بودنــد ،وضعیــت تقریبــا
مشــابهی حاکــم اســت .همچنیــن از نظــر همــکاری پژوهشــگران و مقــاالت بیــش از یک نویســنده
نیــز وضعیــت مشــابهی را در نشــریه شــاهد هســتیم .از نظــر همــکاری رشــتههای علمــی متنــوع
در ایــن پژوهــش شــاهد بودیــم بهرغــم تنــوع بــاالی رشــتههای علمــی مختلــف و مرتبــط بــا حــوزۀ
فعالیــت نشــریه ،همــکاری محدودی بیــن آنها و نشــریه وجــود دارد .در این زمینه ،پیشــنهادهای
مختلفــی ارائــه شــد کــه میتوانــد در بهینهســازی ایــن روابــط مؤثــر باشــد .همچنیــن دربــارۀ
همــکاری ســازمانهایی کــه بــه لحــاظ موضوعــی بــا حوزههــای فعالیــت نشــریه مرتبــط بودنــد
وضعیــت مشــابهی مشــاهده شــد .بــه نظــر میرســد ایــن دو حــوزه نیازمنــد تــاش بیشــتر از
طــرف نشــریه بــرای اطالعرســانی و ارتقــای روابــط بــا ســازمانهای مذکــور اســت .عــاوه بــر
ایــن ،ارتبــاط ضعیفــی بیــن حوزههــای علمیــه و نشــریه وجــود دارد کــه ایــن موضــوع نیــز نیازمنــد
بازنگــری اســت .از منظــر حوزههــای موضوعــی مقــاالت و روشهــای پژوهــش مــورد اســتفاده در
سال دهم ،شماره  ،37بهـار  1401فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی

88
مقــاالت نیــز مشــاهده شــد کــه بهرغــم وجــود تنــوع در این مــوارد ،مقــاالت بــه موضوعهــای خاص
و بهرهگیــری از روشهــای پژوهــش محــدود هســتند .از ایــن رو پیشــنهاد شــده تــا تنــوع روشهــا و
حوزههــای موضوعــی در نشــریه مــورد توجــه مســئوالن نشــریه قــرار گیــرد .بــا توجــه بــه نتایــج ایــن
پژوهــش تــاش شــده اســت تــا پیشــنهادهایی کاربــردی بــرای ارتقــای وضعیــت موجــود فصلنامــۀ
فرهنــگ رضــوی ارائــه شــود .در ایــن زمینــه ابتــدا نتیجــه حاصــل شــده و ســپس پیشــنهادهای
کاربــردی ارائــه شــده اســت:
بــا توجــه بــه عــدم وابســتگی نویســندگان بــه فصلنامــۀ فرهنــگ رضــوی بــه نظــر میرســد کــه
نویســندگان کمتــر توانســتهاند بــا نشــریه ارتبــاط برقــرار کننــد .ایــن موضــوع میتوانــد ناشــی از
نبــود تمرکــز موضوعــی فعالیــت نویســندگان و ناآشــنایی بــا محورهای موضوعــی فعالیت نشــریه و
اشــراف محــدود آنهــا بــه موضوعهــای مرتبــط بــا فرهنــگ رضــوی یــا همــکاری بــا نشــریات دیگــر
در موضــوع فرهنــگ رضــوی باشــد .بــا بررســی ابتدایــی بــه عمــل آمــده مشــخص شــد کــه نشــریۀ
دیگــری کــه تمرکــز موضوعــی بــر فرهنــگ رضــوی داشــته باشــد در کشــور وجــود نــدارد ،ولــی
نشــریات دیگــر غیرهســته در ایــن حــوزه وجــود دارنــد کــه آثــار مرتبط بــا فرهنــگ رضوی را منتشــر
میکننــد .ایــن موضــوع ســبب ایجــاد رقابــت بیــن نشــریات میشــود و فصلنامــۀ فرهنــگ رضــوی
بایــد در ایــن موضــوع تأمــل بیشــتری داشــته باشــد .از این رو ،پیشــنهاد میشــود برای آگاهســازی
پژوهشــگران بــا نشــریه بــه طــور عــام و نیــز آگاهســازی پژوهشــگران هســته حــوزۀ فرهنــگ رضــوی
و جلــب مشــارکت بیشــتر آنهــا اقدامهــای عملــی انجــام شــود .ایــن موضــوع میتوانــد از طریــق
ارائــه پژوهانــه یــا انتخــاب مقــاالت برتــر نشــریه و نظایــر اینهــا انجــام گیــرد .همچنیــن بهمنظــور
اطالعرســانی بــه پژوهشــگران هســته ،الزم اســت نشــریه فهرســتی از ایــن پژوهشــگران را داشــته
باشــد و در گروهــی ایمیلــی یــا از طریــق ســایر شــبکههای اجتماعــی بــا آنهــا ارتبــاط برقــرار کند.
بهعنــوان مثــال ،شــمارههای جدیــد منتشــر شــده نشــریه را آگاهیرســانی کنــد.
بــا توجــه بــه همــکاری ضعیــف بســیاری از ســازمانهای مرتبط بــا حوزههــای پوشــش موضوعی
فصلنامــۀ فرهنــگ رضــوی ،بهنظــر میرســد آگاهیرســانیهای مکــرر در فواصــل زمانــی مختلــف
بــه بهانههــای مختلــف میتوانــد اثرگــذاری مناســبی در همــکاری ســازمانهای مرتبــط بــا
یشــود نشــریه ،موفقیتهــا و نیــز حوزههــای موضوعــی آن در
نشــریه داشــته باشــد .پیشــنهاد م 
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ســازمانهای مرتبــط معرفــی شــود.
بــا توجــه بــه همــکاری مناســب دانشــگاهها و مشــارکت بیشــتر اعضــای هیئــت علمــی اســتادیار
و دانشــیار و دانشــجویان دکتــرا بــا نشــریه و در مقابــل همــکاری بســیار ضعیــف اعضــای علمــی،
طــاب و حوزههــای علمیــه ،پیشــنهاد میشــود نشــریه بــه شــیوههای مختلــف و معمــول کــه در
بندهــای دیگــر نیــز بــه برخــی از آنهــا اشــاره شــد ،اقــدام بــه جلــب مشــارکت بیشــتر پژوهشــگران
حوزههــای علمیــه نمایــد.
بــا توجــه بــه مشــارکت ضعیــف خانمهــا در تدویــن مقــاالت در فصلنامــۀ فرهنــگ رضــوی به نظرمیرســد کــه جلــب مشــارکت فعــال خانمهــا در جهــت پژوهشهــای مرتبــط بــا حــوزۀ موضوعــی
نشــریه میتوانــد باعــث افزایــش همــکاری آنهــا در انجــام پژوهشهــای مرتبــط و انتشــار نتایــج
پژوهشهــا در نشــریه شــود .از ایـنرو ،بــا توجــه بــه اشــتغال بــه تحصیــل بــودن بیشــتر خانمهــا در
دانشــگاهها در رشــتههای علمــی مرتبــط کــه در پاســخ بــه  5پرســش ایــن پژوهــش بــه آنها اشــاره
شــده و نیــز جلــب مشــارکت طــاب خانــم در حوزههــای علمیــه و نیــز در پژوهشــگاههای کشــور
میتــوان بــه افزایــش ایــن میــزان مشــارکت کمــک کــرد.
بــا توجــه بــه مشــارکت محــدود تعــداد زیــادی از رشــتههای علمــی بــا فصلنامــۀ فرهنــگ رضــوی،
بــه نظــر میرســد کــه نشــریه در بیــن رشــتههای علمــی مرتبــط بــا حوزههــای موضوعــی نشــریه
کمتــر شــناخته شــده اســت .از ایــن رو ،بــه نظــر میرســد فعالیتهــای اطالعرســانی و جلــب
مشــارکت کــه در پیشــنهادهای دیگــر بــه آنهــا اشــاره شــده ،میتوانــد معطــوف بــه اکثریــت ایــن
رشــتههای علمــی شــود.
بــا توجــه بــه محــدود بــودن روش پژوهــش مــورد اســتفاده در بیــش از 90درصــد مقــاالت ،بــه نظر
میرســد تنــوع روشهــای پژوهشــی در پذیــرش و انتشــار مقــاالت نشــریه بایــد بیشــتر مــورد توجــه
داوران ،ســردبیر و دیگــر مســئوالن نشــریه قــرار گیــرد .بدیهــی اســت روشهایــی ماننــد تحلیــل
گفتمــان ،تحلیــل محتــوای کمــی ،تحلیــل محتــوای کیفــی ،روش کتابخانـهای و روش تاریخــی
میتوانــد مــورد توجــه باشــد.
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بــا توجــه بــه شناســایی پژوهشــگران بــا مرکزیــت درجــه ،مرکزیــت بینیــت و مرکزیــت نزدیکــی
بــاال در ایــن پژوهــش ،الزم اســت مســئوالن نشــریه توجــه بیشــتری بــه ایــن پژوهشــگران و جلــب
مشــارکت و همــکاری آنهــا بــا دیگــر پژوهشــگران و انتشــار آثــار آنهــا داشــته باشــند.
بــا توجــه بــه شناســایی رشــتههای علمــی مهــم در برقــراری روابــط بیــن ســایر رشــتههای علمی،
مســئوالن نشــریه میتواننــد بــا شناســایی ایــن رشــتهها ،بــا توجــه بــه اهمیتشــان ،در توســعه
همکاریهــا بیــن رشــتههای علمــی بــرای تدویــن مقــاالت اســتفاده کننــد .ایــن موضــوع کمــک
میکنــد تــا همکاریهــا بیــن رشــتههای علمــی مرتبــط بیشــتر مــورد توجــه قــرار گیــرد و آثــار بــا
کیفیــت بیشــتری بــا بهرهگیــری از تــوان ایــن رشــتههای علمــی تولیــد شــود.
نگاهــی بــه اصطالحهــا و شــبکه اصطالحــی حاصــل شــده از مقــاالت منتشــر شــده در فصلنامۀ
فرهنــگ رضــوی دامنــه موضوعــی فعالیــت نشــریه را نشــان میدهــد .مســئوالن نشــریه میتوانند
بــا بررســی ایــن نتایــج بــرای توزیــع و گســترش موضوعــات و مقــاالت در شــمارههای آتــی نشــریه و
نیــز سیاسـتگذاری بــرای دریافــت مقــاالت تصمیــم بگیرند.
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چکیده
در دوران امــام رضــا  ،gبــه دلیــل تحــوالت فرهنگــی سیاســی جامعــه ،گفتمانهــای گوناگونــی
ســربرآوردند کــه هــر کــدام از آنهــا بــه دفــاع از ایدئولــوژی خــود پرداختنــد .در ایــن میــان ،مناظراتــی بیــن
امــام رضــا  gو بــزرگان ادیــان شــکل گرفــت .امــام در میــدان نبــرد اندیشــۀ حــق و باطــل ،تــاش میکنــد
بــا اســتداللهای عقلــی و نقلــی بــه اثبــات حقانیــت اســام بپــردازد .نوشــتار پیـشرو ،بــه روش توصیفــی
تحلیلــی و بــا هــدف تبییــن راهبردهــای امــام در ارتقــای فکــری جامعــه بــه واکاوی مناظــرۀ ایشــان و رونــد
شــکلگیری معنــا در آن میپــردازد و در ایــن مســیر ،از رویکــرد نشــانه معناشناســی اســتفاده میکنــد؛
رویکــردی کــه در یــک فراینــد پویــا و جهتمنــد ،بــه دنبــال نفــوذ بــه عمــق معانــی نهفتــه در چارچــوب
گفتمــان اســت و کارکردهــای آن را تبییــن میکنــد .همچنیــن ،نشــان ه معناشناســی بهعنــوان ابــزاری
علمــی ،امــکان تحلیــل روشــمند متــون را فراهــم مـیآورد .ایــن مقالــه بــه دنبــال پاســخ بــه ایــن پرســش
اســت کــه چگونــه معنــا میتوانــد از ورای القــا بــه تولیــد برســد و نظــام گفتمانــی خاصــی بهوجــود آورد.
یافتههــا نشــان میدهــد کــه راهبردهــای القایــی اســتدالل و اقناعســازی ،از جملــه راهبردهــای تعاملــی
اســت کــه در مناظرههــا اســتفاده میشــود .امــام طــی ایــن فرایندهــای مجابــی ،بــر اســاس قدرتــی کــه از
درون ایشــان میجوشــد ،بــه تولیــد کالم میپــردازد .در نتیجــۀ ایــن تولیــد ،گســترۀ کالم افزایــش مییابــد
و کنشــگر مقابــل بــه شــناخت میرســد .پــس از رســیدن بــه ایــن شــناخت اســت کــه کنشــگران (جاثلیــق،
رأسالجالــوت ،هیربــد اکبــر و عمــران صابــی) تســلیم میشــوند و حقانیــت اســام بــه اثبــات میرســد.
کلیدواژهها :نشانه معناشناسی ،نظام گفتمانی ،گفتمان القایی ،مناظرات امام رضا .g

 .1استادیار گروه آموزش زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه فرهنگیان (نویسندۀ مسئول)n.nasihat@cfu.ac.ir :
 .2استادیار گروه آموزش زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه فرهنگیانr.baghbani@cfu.ac.ir :
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 .1مقدمه
از جملــه نظریههــای تحلیــل گفتمــان ،نشــانه معناشناســی اســت کــه در آن زنجیــرۀ نشــانهها
بــرای شــکلگیری ،تغییــر و توســعۀ معناســت .نظریهپــردازان نشــانه معناشناســی معتقدنــد کــه
کشــف معنــا از طریــق بررســی رابطــۀ بیــن صــورت محتــوا(دال و مدلــول) و ســاختارهای جزئیتــر
و کلیتــر صــورت میگیــرد؛ یعنــی بــا نشــانه معناشناســی گفتمانــی روبــهرو هســتیم کــه از
نشانهشناســی ســاختگرا عبــور و فراینــد معناســازی را از کارکــرد و تولیــد تــا دریافــت معنا بررســی
میکنــد .اینچنیــن ،عــاوه بــر اینکــه کارکردهــای مختلــف هــر متــن مشــخص میشــود،
الیههــای معنایــی آن نیــز خــود را نشــان میدهد(نصیحــت و همــکاران .)86 :1400 ،ایــن
رویکــرد بــا در نظــر گرفتــن نشــانهها در ارتباطــی خــاص و چندگونــه با یکدیگــر در نظامــی فرایندی
کــه منجــر بــه تولیــد معنــا ،پویایــی و تکثــر آن میشــود ،مطالعــۀ نشــانه را از حصــر روابــط تقابلــی،
جــدا و بررســی معنــا را از شــکل مکانیکــی و منجمــد خــود رهــا میســازد؛ بدیــن ترتیــب نقــش
مهمــی در ارائــۀ الگوهــای منســجم و نظاممنــد در مطالعــۀ متــون ایفــا کــرده اســت(آیتی و اکبری،
 .)2 :1395در ایــن رویکــرد بــا فراینــدی پویــا و جهتمنــد روب ـهرو هســتیم کــه بــه ســازوکارهای
نشــانه و ســازههای معنایــی میپــردازد .مناظــرات امــام رضــا  ،gبــه عنــوان متــن گفتمانــی
تعاملــی ،قابلیــت بررســی بــا ایــن رهیافــت نــو در نقــد ادبــی را دارد؛ زیرا مناظــرات جزئــی از ادبیات
دینــی بــه شــمار مـیرود و ادبیــات دینــی هــم یکــی از حوزههایــی اســت کــه بــا تولیــد معنــا ارتباط
دارد .نشــانه معناشناســی ایــن امــکان را فراهــم میکنــد تــا بــا تحلیــل ســاختار مناظــرات کــه یــک
گفتمــان مبتنــی بــر تعامــل اســت ،فراینــد تولیــد و دریافــت معنــا کشــف شــود.
در دورۀ امــام رضــا  gبرخــورد کالمــی گفتمانهــا و ایدئولوژیهــا صورتــی عیــان بــه خــود
گرفــت .بهگون ـهای کــه میتــوان از آن بهعنــوان عصــر مناظــره و احتجــاج و رویارویــی عملیاتــی
گفتمانهــا و خــرده گفتمانهــا در جهــان اســام یــاد کــرد .در ایــن میــان رســالت امــام برجســته و
مهــم بــود .ایشــان بهعنــوان امــام عصــر ،ایــن وظیفــه را بــرای خــود متصــور بــود تــا بــرای پاســداری
از کیــان جامعــۀ اســامی افــزون بــر اثبــات ناراســتی گفتمانهــای رقیــب ،مبانــی و بنیادهــای
گفتمــان هویــت نــاب شــیعی و اســامی را نیــز تبییــن کند(میراحمــدی و رضائیپنــاه:1395 ،

فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال دهم ،شماره  ،37بهـار 1401

بررسی گفتمان القایی در فرایند مناظرۀ امام رضا  gبا علمای ادیان (نصیحت و باغبانی)

95

 .)76امــام بــرای ایــن اهــداف ،بــا فراینــد کنشــی مجابــی بــه ارائــه اســتنادات عقلــی و نقلــی
میپــردازد .در واقــع ،بــا رقیبــان خــود در بســتری مبتنــی بــر عقالنیــت بیطرفانــه تعامــل میکنــد
و بــا اســتداللهای دینورزانــه و منطقــی ،ارزندهتریــن دفــاع از عقیــده و حقانیــت اســام را بــه
نمایــش میگــذارد .اینچنیــن امــام موفــق میشــود بــه شــیوهای هوشــمندانه طــرف مقابــل
خــود را متقاعــد ســازد.
در ایــن مقالــه ،بــا هــدف تحلیــل گفتمــان امــام رضــا  gو تبییــن راهبردهــای ایشــان در ارتقای
فکــری جامعــه ،ســاختهای بنیادیــن رونــد شــکلگیری معنــا در مناظــرات ایشــان بــا بــزرگان
ادیــان و ویژگیهــای نشــانه معناشــناختی فراینــد گفتمانــی آن واکاوی و کارکردهای کنشــی حاکم
بررســی میشــود .ایــن جســتار بــه روش توصیفــی تحلیلــی و بــا رویکــرد نشــانه معناشناســانه ،در
پــی دریافــت پاســخ بــرای ایــن ســؤال اســت کــه چگونــه معنــا میتوانــد از ورای القــا به تولید برســد
و نظــام گفتمانــی خاصــی بــه وجــود آورد .فــرض مــا بــر ایــن اســت کــه در فراینــد کنشــی مناظــره،
نظــام گفتمانــی القایــی بــا رویکــرد تعاملــی و اســتداللی ،مناظــره را شــکل میدهد و شــیوۀ القایی
مجابــی هــم از شــیوههای مهــم تولیــد و رســیدن بــه معنــا در متــن اســت.

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

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

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

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

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

.)91 :1400

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

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

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

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

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

را نمایــان میکنــد .امــام بعــد از نمــاز از عمــران میخواهــد ســؤاالتش را ادامــه دهــد .ایشــان از
راهبــرد اســتداللی خــود در گفتمــان القایــی اســتفاده کــرده اســت .در کنــش خــود از گفتارهــای
منطقــی و مســتدل بــرای رســیدن بــه ابــژه و تســلیم کــردن کنشــگر مقابــل بهــره میبــرد .پاســخ
صابــی بــه ســؤال امــام مبنــی بــر درک مســائل ،نشــان میدهــد کــه وصــال بــا ابــژه رخ داده و کنش
سال دهم ،شماره  ،37بهـار  1401فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی

110
َ
َ َ
َ
ُ َْ
َ َ َ
َ
امــام بــه نتیجــه رســیده اســت« :أ ف ِه ْمــت َیــا ِع ْمـ َـر ُان قــال ن َعـ ْـم َیــا َسـ ِّـی ِدی قـ ْـد ف ِه ْمــت َو أشـ َـه ُد أ َّن
ْ
َّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َّ ْ َ َ ْ َ ُ َ َّ ُ َ َّ ً َ ْ ُ ُ ْ َ ْ ُ ُ
ـوث ب ْال ُهـ َـدى َ
ـن ال َحـ ِّـق
ـ
ی
د
و
اللــه تعالــى علـ ًـى مــا و ْصف َــت و َوح َــدت و أشــهد أن محمــدا عبــده المبعـ ِ
ِ ِ
َ
ُ َّ َ َّ َ
ـاجدا ن ْحـ َـو ال ِق ْبلـ ِـة َو أ ْســل َم» (همــان ،ج .)157 :1عمــران در میــان تعجــب حاضــران بــه
ثــم خــر سـ ِ
وحدانیــت خــدا اعتــراف میکنــد و بــه رســالت پیامبــر شــهادت میدهــد و تســلیم میشــود.
عبــارت نشــان میدهــد کــه فراینــد کنشــی ابتــدا از ســوی عمــران صابــی ،ارزیابــی و تأییــد شــده
اســت؛ زیــرا بــه وحدانیــت خــدا اعتــراف میکنــد .البتــه در اینجــا شکســت مأمــون نیــز کامــا
آشــکار میشــود؛ زیــرا او مناظــره را بــرای شکســت امــام ترتیــب داده بــود کــه امــام بــر خــاف
رویکــرد مأمــون توانســت کنــش را ادامــه دهــد و بــه نتیجــۀ مطلــوب خــود برســاند .در واقع ،ایشــان
تهدیــد را بــه یــک فرصــت تبدیــل نمــود.
پــس از پایــان مناظــره و اتمــام جلســه ،امــام یكــى از خادمــان را صــدا زد و فرمــود« :بــه ســراغ
عمــران صابــى بــرو و او را نــزد مــن آور»(همــان .)158 :امــام هدایایــی بــه او عطــا کــرد و کنــار خــود
نشــاند .ایــن رفتــار امــام از نمونههــای شــیوۀ حقمــداری حضــرت اســت کــه از عمــران صابــی
پــس از ایمــان آوردن و مســلمان شــدن تفقــد و دلجویــی میکنــد .امــام از ایــن مســئله شــادمان
گشــته و از او ســپاسگزاری میکند(رجبــی و مطهــری .)88 :1394 ،در واقــع ،در اینجــا کــه
پایــان کنــش اســت ،مرحلــۀ ارزیابــی تحقــق مییابــد .امــام ،مأمــون و فضــل بــن ســهل کنــش را
ارزیابــی و هدایایــی بــه عمــران عطــا میکننــد« :هنگامــى كــه عمــران آمــد ،امــام  gبــه او خوش
آمــد گفــت و لبــاس فاخــر و مركبــى بــه او هدیــه داد و ده هــزار درهــم نیــز بــه عنــوان جایــزه بــه او
مرحمــت فرمــود .ســپس دســتور داد شــام را حاضــر كردنــد و  ...از آن بــه بعــد ،عمــران مدافــع
سرســخت اســام شــد ،بــه طــورى كــه علمــاى مذاهــب مختلــف نــزد او میآمدنــد  ...مأمــون نیــز
 10هــزار درهــم جایــزه بــراى او فرســتاد .فضــل بــن ســهل نیــز امــوال و مركبــى بــراى او ارســال
داشــت»(ابن بابویــه ،1378 ،ج.)158 :1
در فراینــد مناظــرات امــام بــا صاحبــان ادیــان ،ایــن جریــان مجابــی و اســتداللی باعــث میشــود
کــه یکــی بــر دیگــری پیــروز گــردد .در واقع «تنهــا جریــان مجابــی و زورآزمایی اســتداللی اســت که
ســبب برتــری و پیــروزی یکــی بــر دیگــری میگــردد .بنابرایــن چنیــن نظــام گفتمانــی را میتــوان
نظامــی شــناختی نامیــد؛ چــون تفکر ،اندیشــه و منطــق اســتداللی میتواند بــاوری را تغییــر داده
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و بــاور دیگــری را جایگزیــن آن کند»(شــعیری .)31 :1395 ،تفکــر توحیــد و اســام در این مناظره
جــای تفکــر غیردینــی و غیراســامی دانشــمندان را گرفــت و بــاور آنهــا را بــه بــاور و اعتقــاد دینــی
اســامی تغییر داد.
از ســوی دیگــر ،مناظــره بــه نوعــی فعالیــت متقاعدســازی اســت .گویــی امــام مخاطــب را بــه
فعالیــت شــناختی وا م ـیدارد .فعالیتــی کــه دارای دو بعــد اســت و در ایــن جریــان «بایــد بــه دو
ابــزار مهــم تأثیرگــذاری شــناختی مجابــی و تفســیری اشــاره نمــود .در مجابــی عامل اصلــی و مؤثر
همــان گفتهپــرداز اســت و در تفســیری هــم گفتهیاب»(شــعیری .)64 :1385 ،در ُبعــد تفســیری،
مخاطــب بــه عنــوان گفتهیــاب بــا راهبردهــای امــام درمییابــد کــه اســتداللش صحیــح نیســت
و مســیر او نادرســت اســت .در بعــد مجابــی هــم امــام بایــد مخاطــب را متقاعــد کنــد .بــا ایــن
فعالیتهــا و تولیــدات زبانــی کــه توســط امــام صــورت میگیــرد ،کالم گســترش مییابــد .امــام
هــم بــا ایــن گســتردگی کالمــی بــاور مخاطــب را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد .بــا ایــن فراینــد ،طرف
مناظــره بــه اســام میگرایــد و متقاعــد میشــود.

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

سبکشناسیآواییقصیده«تائیه»دعبلخزاعی
در مدح امام رضا  gو اهل بیت b

دریافت 1400/1/15 :پذیرش1400/4/14 :

اکرم رضایی ،1محمد غفوری فر ،2علیرضا حسینی

3

چکیده
سبکشناســی میکوشــد تــا از طریــق مطالعــۀ ســاختار متــن و تجزیــه و تحلیــل عناصــر آن ،جنبههــای
ادبــی ،زیباییشناســی و عاطفــی ورای متــن را کشــف کنــد .یکــی از مهمتریــن موضوعــات قابــل بررســی
در سبکشناســی ،سبکشناســی آوایــی یــا موســیقایی اثــر ادبــی اســت کــه افــزون بــر تشــریح واحدهــای
آوایــی (صــدا و آهنــگ) در یــک موقعیــت زبانــی ،بــه کشــف واکنشهــای روحــی و عاطفــی آفریننــدۀ اثــر
کمــک میکنــد .از جملــه متونــی که شایســتگی بررســی و تحلیــل سبکشناســانه را دارد ،قصیــدۀ «تائیه»
مشــهور بــه «مــدارس آیــات» دعبــل خزاعــی اســت کــه آن را در محضــر امــام رضــا  gو در مــدح آن امــام
همــام و اهــل بیــت  bســرود .دعبــل از برجســتهترین شــاعران متعهــد شــیعی اســت کــه آوازه شــجاعت
ل بیــت  bدر تکتــک
و ظلمســتیزیاش زبانــزد همــگان بــوده و ســوزوگداز وی در مصیبتهــای اهــ 
ابیــات ایــن قصیــده مــوج میزنــد .ایــن پژوهــش ،بــا رویکــرد سبکشناســی توصیفــی و روش توصیفــی
تحلیلــی ،بــه تبییــن نمودهــای برجســته سبکشناســی آوایــی ایــن قصیــده پرداختــه و نقــش آن را در
ارتبــاط بــا اهــداف و اندیشــه شــاعر بررســی کــرده اســت .نتایــج ایــن پژوهــش نشــان میدهــد در ســطح
آوایــی هــر یــک از عناصــر آوایــی ،موســیقی بیرونــی (وزن عروضــی) ،موســیقی کنــاری ،موســیقی درونــی
(واج آرایــی ،تکــرار ،جنــاس ،ردالعجــز الــی صــدر) ،موســیقی معنــوی (تضــاد ،مقابلــه و مراعــات نظیــر)
عــاوه بــر زیبایــی و مجــذوب ســاختن مخاطــب بــه موســیقی قصیــده ،امــکان درک و فهــم معانــی را نیــز
بــرای او فراهــم میکنــد.
کلیدواژهها :سبکشناسی آوایی ،دعبل خزاعی ،قصیدۀ تائیه ،مدح امام رضا gو اهل بیت .b
 .1کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه کوثر بجنوردAkramRezaei@gmail.com :
 .2استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه کوثر بجنورد (نویسندۀ مسئول)m.ghafourifar65@kub.ac.ir :
 .3استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه کوثر بجنوردar.hosseini@kub.ac.ir :
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 .1مقدمه
سبکشناســی ،یکــی از دانشهایــی اســت کــه در ســدۀ أخیــر ،مــورد توجــ ه ویــژۀ ادیبــان و
ســخنوران قــرار گرفتــه اســت؛ بهگون ـهای کــه از آن بهعنــوان ابــزاری بــرای ارزیابــی آثــار ادبــی و
تبییــن و بررســی ویژگیهــا و صفــات ســبکی اثــر ادبــی یــاد میشــود .سبکشناســی ،زمینــه را
بــرای تعییــن مهــارت و توانایــی ادبــی نویســندۀ اثــر و میــزان اثرگــذاری وی بــر مخاطــب فراهــم
ً
میکنــد تــا بتــوان بــرای بیــان نظــر و ارائــۀ دیدگاهــی نســبتا صحیــح دربــارۀ صاحــب اثــر گامــی
مؤثــر برداشــت .ســبک ،روش خاصــی اســت کــه شــاعر و نویســنده بــرای تبییــن مفاهیــم در اثــر
خــود از آن بهــره جســته اســت؛ در ایــن زمینــه ،شــناخت عناصــر سبکســاز ،چــه از نظــر زبانــی و
ادبــی و چــه از نظــر مضمونهــای فکــری خالــق اثــر ،در انعــکاس ذهــن خالق شــاعر یا نویســنده و
توانایــی وی در آفرینــش اثــر ،نقــش بســزایی دارد .یکــی از موضوعات مهمی که در سبکشناســی
اثــر ادبــی مــورد توجــه قــرار میگیــرد ،بررســی و تحلیــل قلمروهــای آوایــی زبــان متــن و بــه دیگــر
ســخن سبکشناســی آوایــی اســت« .سبکشناســی آوایــی ،ارزش و نحــوۀ کاربــرد آوهــا و تأثیــرات
زیباییشناســیک و نقــش عمــدۀ آنهــا را در ســبک ســخن ،مطالعــه و بررســی میکنــد و نتایــج
روشــن و دقیقــی در تحلیــل و بررســی موســیقی شــعر و یــا نثــر ادبــی و همچنیــن ســبک ادبــی
صاحــب اثــر ارائــه میدهــد» (فتوحــی.)243 :1395 ،
از جملــه متونــی کــه شایســتگی بررســی و تحلیــل سبکشناســی را دارد ،قصیــدۀ تائیــه مشــهور
بــه «مــدارس آیــات» دعبــل خزاعــی اســت؛ دعبــل خزاعــی از برجســتهترین شــاعران متعهــد
شــیعی اســت کــه آوازۀ شــجاعت و ظلمســتیزیاش زبانــزد اســت؛ وی بــا ذوق و مهــارت خاصــی،
شــعر را وســیلهای در خدمــت عقیــده و مذهــب خــود قــرار داد و بــه بیــان مظلومیتهــای ائمــه b
و مــدح و مرثیهســرایی ایشــان پرداخــت و از میــان جنایــات بنیامیــه و بنیعبــاس در حــق اهــل
بیــت  bو هجــو آن ظالمــان بــاز نایســتاد .ایــن شــاعر متعهــد و ملتــزم آســتان علــی بــن موســی
الرضــا  gاســت و چــه بســا اولیــن کســی اســت کــه در ادبیــات عــرب در مقــام امــام علــی بــن
موســی ّ
الرضــا gشــعر ســروده اســت .قصیــدۀ تائیۀ یــا «مــدارس آیــات» مشــهورترین و بلندترین
شــعر دعبــل خزاعــی اســت کــه از نظــر بافــت کالمــی و صنایــع لفظــی و معنــوی و ادبــی در نهایــت
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زیبایــی و قــوت اســت و از نظــر محتــوا ،غنــی و اندیشــمندانه و عالمانــه اســت .او این قصیــده را در
محضــر امــام رضــا  gو در مــدح و منقبــت آن حضــرت و اهــلبیــت عصمــت و طهــارت ســرود و
وقتــی بــه ایــن بیــت رســید:
ُ َّ
وات ِریهم
ِاذا و ِت ُروا مدوا اال ِ

ُ َ
َا ُّکفا َ
ضات
ن
ع
االوتار منق ِب ِ
ِ

1

امــام رضــا  gبهشــدت گریســت(االصفهانی1994 ،م ،ج .)313 :20گفتنــی اســت کــه ایــن
قصیــده عــاوه بــر اهمیتــی کــه از لحــاظ ادبــی ،تاریخــی ،اعتقــادی و  ...دارد ،از منظــر تشــیع
دارای دو نکتــه برجســته اســت :یکــی اینکــه امــام رضــا  gضمــن دو بیتــی کــه به قصیــده دعبل
اضافــه فرمــود ،از شــهادت و دفــن خــود در طــوس خبــر میدهــد و بــه ظهــور حضــرت حجــت
 fاشــاره میکنــد .دیگــر اینکــه دعبــل بــه صراحــت ســخن از خــروج امــام قائــم  fبــه میــان
میآورد(امینــی1977 ،م ،ج.)355 :20
بــه لحــاظ اهمیــت قصیــدۀ مذکــور در تبییــن بســیاری از رخدادهــای تاریــخ اســام و تشــیع،
نگارنــده میکوشــد بــا تجزیـ ه و تحلیــل سبکشناســی آوایــی ایــن قصیــده ،فهــم و درک دقیقتری
از ایــن شــاهکار شــعری بــه دوســتداران ادب ارائــه دهــد و بــا بیــان زیباییهــا و ارزشهــای آن،
شــناخت جدیــدی از زمینههــای عاطفــی ،احساســی ،فکــری و اندیش ـههای پنهــان ایــن شــاعر
بــه دســت آیــد.
 .2-1سؤاالت پژوهش
در این پژوهش ،سعی بر این است که به پرسشهای زیر پاسخ دهیم:
ـ قصیدۀ تائیه چه ویژگیهای سبکی برجست ه آوایی دارد؟
ـ پیوند و ارتباط عناصر آوایی با معنی و مضامین قصیدۀ تائیه چگونه است؟

 .1وقتی اهل بیت مورد ستم واقع میشوند ،دستانشان را برای دفاع از خود دراز میکنند ،حال آنکه خود از انتقامجویی بیزارند.
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 .3-1پیشینۀ پژوهش
در زمینـ ه آثــار دعبــل خزاعــی بــه جهــت اهمیــت و جایــگاه شــیعی وی ،بــرای دوســتداران اهـل
بیــت عصمــت و طهــارت  bپژوهشهــای بســیار زیــادی صــورت گرفتــه اســت ،بهگونــهای کــه
هــر یــک از آنهــا بنــا بــه اهتمــام ویــژ ه پدیدآورندگانشــان بــه جنبۀ خاصــی از ایــن آثــار او اختصاص
دارد کــه بهطــور اجمالــی بــه برخــی از پژوهشهــای صــورت گرفتــه آن اشــاره میشــود:
پایــان نامــه بــا عنــوان «بررســی سبکشناســی فخریــات دعبــل خزاعــی و کمیــت بــن زیــد
اســدی» بــه قلــم ســید محمــد قوامــی ( )1396کــه بــه تحلیــل سبکشناســی فخریــات دعبــل و
کمیــت در ســطح زبانــی ،لغــوی و فکــری میپــردازد .در مقالـهای بــا عنــوان «بازخوانــی قصیــده
تائیــه دعبــل از رهگــذر واکاوی اندیشــه ،ســاختار موســیقایی ،تعابیــر و تصاویــر هنــری» محمــد
جنتــی فــر و ســوده مرادیــان ( )1396بهطــور اجمــال بــه بررســی ایــن قصیــدۀ بــی بدیــل علــوی
از نظــر ســاختار موســیقایی ،مضمــون و محتــوای شــعری و هــم از بعــد تصویــری و زیورهــای زیبای
بیانــی و بدیعــی مــورد تحلیــل قــرار میدهــد .در مقالــه دیگــری بــا عنــوان «بررســی تطبیقــی دو
قصیــده تائیــه دعبــل خزاعــی و طالئــع بــن رزیــک در مــدح اهلبیــت  »bســید مهــدی مســبوق
و اعظــم دریــادل ( ،)1391مضمــون و ســاختار دو قصیــده تائیــه دعبــل و طالئــع بــن رزیــک را
در ســایه ادبیــات تطبیقــی مــورد بررســی قــرار داده و بــه اشــترکات و افتراقــات دو قصیــده از نظــر
واژگان ،صــور خیــال و موســیقایی پرداختهانــد .مقالــه دیگــر بــا عنــوان «ســبک شناســی قصایــد
فخــری و دعبــل خزاعــی» مهــرداد آقایــی و همــکاران ( )1399بــه بررســی اشــعار فخــری دعبــل
خزاعــی از رهگــذر کاوش در ســه ســطح زبانــی ،ادبــی و فکــری و نقــد سبکشناســانه آن اقــدام
نمودهانــد و همچنیــن در مقال ـهای دیگــر بــا عنــوان «بررســی تطبیقــی ســبک شــناختی رثــای
اهــل بیــت  bدر شــعر دعبــل و وحشــی بافقــی» پویــا دیوســاالر ( )1394بــه بیــان وجــه مشــترک
هــر دو شــعر در پرداختــن بــه موضــوع کربــا و شــهادت امــام حســین  gو مباحــث پیرامــون آن
میپــردازد و ســعی شــده اســت ضمــن پرداختــن بــه مرثیــه و انــواع آن ،وجــوه اشــتراک و افتــراق دو
شــاعر را در بهرهگیــری از عنصرهــای مــورد اســتفاده در مرثیــه شــیعی و خاصــه رثــای امام حســین
 gمــورد بررســی و تحلیــل قــرار میدهــد.
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بــا مطالعــه در منابــع بــه دســت آمــده روشــن میشــود بنــا بــه اهتمــام ویــژ ه پدیدآورندگانشــان،
بهرغــم تالشهایــی کــه در زمینــه شــرح و تفســیر و تبییــن جزئــی عناصــر بالغــی ایــن قصیــده
شــده اســت ،امــا پژوهشــی در زمینــۀ سبکشناســی آوایــی ایــن قصیــده صــورت نگرفته اســت .در
نتیجــه ضــرورت توجــه بــه اشــعار ایــن شــاعر برجســته و تحلیل و بررســی سبکشناســی آن ســبب
شــد تــا مقال ـهای بــا ايــن محتــوا نوشــته شــود و زمینــه درک بهتــر و عمیقتــری از ایــن اثــر ادبــی
دعبــل خزاعــی فراهــم گــردد.

 .2سبکشناسی آوایی
واژۀ «األســلوبیه» (سبکشناســی) ،معــادل لفــظ « ،»stylisticsاصطــاح جدیــدی در دورۀ
ـبک زبــان میپــردازد و در حقیقــت امتــداد زبــان و ســبک اســت.
معاصــر اســت کــه بــه بررســی سـ ِ
بــر اســاس گفتــۀ «عبداللــه ّ
المســدی» ایــن کلمــه از دو بخــش تشــکیل شــده اســت« :اســلوب
( styleو َویــة  )ticsبنابرایــن واژۀ ســبک دارای مدلولــی انســانی ،شــخصی و نســبی اســت و پســوند
َویــه (شناســی) بــه ُبعــد علمــی اختصــاص دارد؛ بــه همیــن دلیــل ،األســلوبیة (سبکشناســی)
بهطــور طبیعــی ،در جســتوجوی پایههــای علمــی بــرای دانــش ســبک است»(المســدی،
 .)۳۴ :۱۹۸۲سبکشناســی در تــاش اســت تــا متــن ادبی را از ســاختارهای بیرونی و شــرایط آن،
رهایــی بخشــد و شــیوهای جایگزیــن و دانشــی منظــم و دقیــق ارائــه دهــد کــه هــدف از آن تحلیــل
متــن ادبــی و جس ـتوجوی ویــژۀ ابعــاد زیبایــی و هنــری آن اســت(ابوالعدوس .)۳۵ :۲۰۰۷ ،از
جملــه مســائلی کــه باعــث ایجــاد اختــاف در ســبکهای مختلــف میشــود« ،سبکشناســی
آوایــی»( )phonostylisticsیــا موســیقایی آن اســت کــه بــر زیبایــی و تأثیرگــذاری یــک نوشــتار
میافزاید(شمیســا.)۱۵۳ :۱۳۷۴ ،
سبکشناســی آوایــی یکــی از مهمتریــن موضوعاتــی اســت کــه در ســدههای اخیــر توجــه بســیار
زیــادی از جانــب پژوهشــگران و زبانشناســان بــه آن شــده اســت .تحلیــل ســبک آوایــی متــون ،بــه
فهــم طبیعــت و کشــف زیباییهــای آن کمــک میکنــد و افــزون بــر آن ،بــه کشــف واکنشهــای
روحــی و عاطفــی کــه آفریننــدۀ اثــر ســبب شــده کــه آواهــا و موســیقیهای خاصــی را برگزینــد،
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کمــک میکنــد و «بــر همــگان مبرهــن اســت کــه صــوت ،جلــوگاه احساســات درونــی اســت و ایــن
انفعــال ،طبیعتــا ســبب تنــوع صــوت و آوا میشــود»(الرافعی ،)169 :1997 ،بــه دیگــر ســخن،
«احساســات و عواطــف درونــی مبــدع اثــر ،ســبب شــده کــه او بتوانــد از اصــوات و الفاظــی خــاص
بــرای ایجــاد موســیقی و تأثیرگــذاری هــر چــه بیشــتر متــن خــود بــر خواننــده بهــره گیرد»(رفیــق
احمــد صالــح.)4 :2003 ،
سبکشناســی آوایــی ،نحــوۀ کاربــرد واحدهــای آوایــی (صــدا و آهنــگ) در یــک موقعیــت زبانی و
نیــز کارکــرد بیانــی آواهــای زبــان را بررســی میکنــد و میتــوان از خــال بررســی ســطح آوایــی ،بــه
عملکــرد ادیــب یــا آفریننــدۀ اثــر حکــم کــرد؛ «زیــرا در علــم آواشناســی ،امکانــات و عناصــر بیانــی
مهمــی یافــت میشــود کــه آواهــا ،آهنگهــا ،انبوهــی و گســتردگی آنهــا ،اســتمرار و تکرارشــان،
فاصلـ ه صامتهــا ،تکــرار ،کمــی صوتــی همگــی دربردارندۀ تــوان بیانــی جذابی هســتند»(فضل،
 .)25 :1998کــه بــه انتقــال مفاهیــم بــه صورتــی هنرمندانــه کمــک شــایانی مینماینــد .برخــی
از نویســندگان هــم ســطوح آوایــی کالم را بــه موســیقی درونــی ،موســیقی بیرونــی و موســیقی
معنــوی تقســیم میکننــد .موســیقی بیرونــی و کنــاری از بررســی وزن و قافیــه و ردیــف در شــعر
معلــوم میشــود و موســیقی درونــی متــن بهوســیلۀ صنایــع بدیع لفظــی از قبیل ســجع (متــوازی،
متــوازن ،مطــرف و ،)...انــواع جناس(ناقــص ،اشــتقاق و ،)..انــواع تکرار(یــک لفــظ ،یــک حــرف،
یــک صــدا) ،اتبــاع ،ردالعجــز علــی الصــدر ،و موســیقی درونــی نیــز بهوســیلۀ تضــاد و مقابلــه و..
مــورد بررســی قــرار میگیــرد( ».شمیســا.)153 :1374 ،

 .3سبکشناسی آوایی قصیدۀ «تائیه»
از ویژگیهــای ســبکی قصیــدۀ «تائیــه» دعبــل خزاعــی ،مؤلفههــای موســیقی آن اســت؛ زیــرا
هــر کــدام از کلمــات و عبــارات آهنگــی ویــژه داشــته و همســاز و هماهنــگ بــا اندیش ـ ه و عاطفــۀ
شــاعر اســت .بــه طــور کلــی میتــوان گفــت کارکــرد عنصــر آوایــی در ایــن قصیــده ،اغلــب القاگــر
دیــدگاه و نگــرش دعبــل در برابــر پیشــامدها و نیــز بیانگــر احساســات وی اســت.
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 .1-3موسیقی بیرونی
موســیقی بیرونــی بــر اســاس کشــش هجاهــا و تکیههــا ،همــان وزن عروضــی است(شــفیعی
کدکنــی .)51 :1384 ،وزن مهمتریــن عامــل ســازندۀ شــعر اســت کــه باعــث ایجــاد لــذت
موســیقایی در مخاطــب میشــود ،بــه عبــارت دیگــر میتــوان بیــان داســت اصلیتریــن تأثیراتــی
کــه وزن در شــعر میگــذارد عبــارت اســت از .1« :لــذت موســیقایی بــه وجــود م ـیآورد و ایــن در
طبیعــت آدمــی اســت کــه خواهناخــواه از آن لــذت میبــرد .2.میــزان ضربههــا و جنبشهــا را
منظــم میکنــد .3.بــه کلمــات خــاص هــر شــعر تأکیــد میبخشــد و امتیــازی از نظــر کشــش
کلمــات ایجــاد میکند»(همــان .)49 :برگزیــدن وزن شــعری مناســب ،یــاور ســراینده در انتقــال
بهتــر اندیشــه و عواطــف شــاعرانه اســت .در واقــع بحــر و قافی ـهای کــه شــاعر برمیگزینــد ،در
اندیشــۀ شــاعر اثــر دارد.
دعبــل خزاعــی هــمماننــد بســیاری از شــعرا بــه دلیــل دلبســتگی بــه شــعر قدمــا ،نــوآوری در
شــکل و ســاختار شــعر نداشــته و قصیــدۀ «تائیــه» خــود را در بحــر طویــل ســروده اســت؛ «بحــر
طویــل پرکاربردتریــن بحــور شــعر عــرب اســت و در ســرودن اشــعار بــا موضوعاتــی ماننــد حماســه،
مفاخــره ،مــدح ،داســتان ،رثــا ،اعتــذار ،عتــاب و جــز آن بــه کار میرود»(حســنی )44 :1989 ،و
وزن عروضــی آن فعولــن مفاعیلــن فعولــن مفاعلــن اســت؛ وزنــی طبیعــی و آهنگیــن که «مناســب
رثــا ،مــدح و فخــر است»(اســماعیل.)377 :1974 ،
بحــر طویــل بــه دلیــل داشــتن مقاطــع و بندهــای طوالنــی و نغمههــای آرام بــا عاطفـهای مالیــم
و آمیختــه بــا تأمــل ،زمینــۀ مســتعدی را فراهــم کــرده تــا دعبــل ،عشــق واالیــش بــه اهــلبیــت b
و غــم و انــدوه خــود بــه مصیبتهــای علویــان و حســرت و انــدوه بــر فقــدان آنهــا را در ایــن بحــر
ل نکــرده اســت؛ بلکــه چــون هنرمنــدی ماهــر
بیــان کنــد .وی در انتخــاب بحــر ،تصادفــی عمـ 
وزنــی را کــه بــا موضــوع ،متناســب و بــا عواطــف حــزن و انــدوه همخوانــی دارد ،برگزیــده اســت و
آنجــا کــه شــاعر بهشــدت احســاس غربــت و دلتنگــی میکنــد کالم را بــه درازا میکشــاند و بــر
تفعیلههــا میافزایــد.
انتخــاب بحــر طویــل کــه دارای موســیقی آرام ،متیــن و نیــز امتــداد نفــس و قابلیــت تفصیــل
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ســخن اســت ،بــرای موضوعاتــی چــون استبدادســتیزی ،بیــان حــال مظلومــان و رثــا ،نشــانۀ ذوق
ســلیم و توانایــی دعبــل اســت.
ُ
تالوة
آیات خلت من ٍ
مدارس ٍ
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الع َرصات
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فعول مفاعیلن فعولن مفاعلن

فعول مفاعیلن فعول مفاعل

شــاعر بــه یــاری تفعیلههــای بلنــد ایــن بحــر ،بهراحتــی توانســته غــم و ناراحتیهایــش را
درون آن بگنجانــد؛ چراکــه «موســیقی و بحــر شــعری مناســب بــا حــاالت درونــی شــاعر تغییــر
میکند»(أنیــس)۱۷۴ :۱۹۵۲ ،
 .2-3موسیقی کناری
قافیــه از مهمتریــن عناصــر شــعر عربــی اســت کــه عــاوه بــر تنظیــم ایقــاع شــعری ،در
انتقــال احساســات نهفتــه و معانــی لطیــف و دور از ذهــن کــه واژههــای بیــت قــادر بــه بیــان
آنهــا نیســت ،مؤثــر است(ســلطانی رنانــی )۱۶ :1385 ،و در تأثیــر موســیقایی شــعر نقــش
بســیار مهمــی دارد .شــاعر میتوانــد بــا آوردن کلمــات آهنگیــن و همســان ،کالمــش را
دلنشــین و مخاطــب را بــرای شــنیدن اشــعارش برانگیزانــد ،بهطوریکــه هنــگام مقایســه دو
ً
قالــب شــعری یکســان مثــا دو قصیــدهیــا دو غــزل کــه حتــی وزن عروضــی یکســان دارنــد،
ی میبریــم .حرکــت حــرف روی،
ولــی از نظــر قافیــه متفاوتانــد ،بــه اهمیــت آن بهخوبــی پ ـ 
دو نــوع مطلقــه و مقیــده اســت .منظــور از مقیــده آن اســت کــه حــرف روی ســاکن و بــه حــرف
وصــل نپیونــدد و منظــور از مطلقــه آن اســت کــه حــرف روی متحــرک یــا بــه حــرف وصــل
بپیوندد(الــرازی ،بیتــا .)269 :دعبــل در ایــن قصیــده از قافیــه مطلقــه بــا حــرف روی «تــاء»
متحــرک مکســوره بهــره میگیــرد.
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(دعبل خزاعی)39 :1417 ،
از ویژگــی حــرف «ت» شــدت و فخامــت اســت کــه بــا موضوعــی جــدی چــون رثــا تناســب دارد
و از ســوی دیگــر حرکــت حــرف تــاء در ایــن قصیــده ،کســره اســت کــه «بــا عواطــف لطیــف،
نــرم و شــکننده همخوانــی دارد»(ابــو ریشــه .)82: 1990،دعبــل بــا انتخــاب حــرف روی «تــاء»
مکســوره کــه بــه اقتضــای وزن شــعری ،هنــگام تلفــظ اشــباع شــده و بهصــورت مصــوت «ای»
تلفــظ میگــردد ،بــه تبییــن حــاالت روحــی و روانــی خــود میپــردازد .حرکــت کســره از لحــاظ
موقعیتــی ،پاییــن کرســی قــرار میگیــرد و رو بهســوی پاییــن دارد کــه در اینجــا گویــی شــاعر
ریــزش اشــکهایی را بــه نمایــش میگــذارد کــه در فــراق ممــدوح از چشــمان ریــزان اســت.
دعبــل بــا آوردن «الــف» مــدی پیــش از حــرف روی کــه جــزو ســاختار قافیــه بــه شــمار میآیــد،
بــر طــولمو جهــا و ضربآهنــگ قافیــه میافزایــد .آهنگــی کــه ایــن حــرف مــد در موســیقی
ابیــات ایجــاد میکنــد در واقــع تــاش شــاعر بــرای رهایــی از غــم و انــدوه درونــی وی اســت
کــه از دلتنگــی پنهــان وی نشــئت میگیــرد و بــر زیبایــی و ارزش موســیقایی آن میافزایــد.
ً
ت فشــار ،ســازگاری دارد و شــاعر
صداهــای کشــیده و مــد غالبــا بــا نفــس غـمزده و رنجــور و تحـ 
بــا کشــیدن صداهــا در تــاش اســت از غــم دلتنگــی خــود بکاهــد و از ایــن طریــق بــه تخلیــۀ
روانــی و هیجانــی خــود بپــردازد .بــا انتخــاب بحــر طویــل ،شــاعر توانســته اســت قافیــه پایانــی
خــود را بــا یکــی از حــروف صــدادار (الــف) همــراه ســازد؛ چــون کلمــۀ قافیــه در ایــن قصیــده
از تفعیلــه «مفاعلــن» تشــکیل شــده کــه دارای الــف تأســیس اســت .از اجتمــاع ایــن حــرف بــا
حــرف مـ ّـد «الــف» آوای کشــیدهای در تمامــی ابیــات قصیــده بــه وجــود میآیــد و تکــرار حــروف

ّ
مــد در تمامــی ایــن قافیههــا میتوانــد بیانگــر ایــن باشــد کــه شــاعر بــه نحــوی میخواهــد
توجــه مخاطــب را بــه حالــت و احساســات درونــی خــود جلــب کنــد.
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 .3-3موسیقی درونی
قلمــرو موســیقی شــعر ،مهمتریــن قلمــرو موســیقی است(شــفیعی کدکنــی )51 :1384،و
از انســجام ،لحــن ،ریتــم و وزن حاصــل میگردد(المازنــی )67 :1990،موســیقی درونــی کــه
عبــارت اســت از هماهنگــی و نســبت ترکیبــی کلمــات و طنیــن خــاص هــر حرفــی در مجــاورت بــا
حــرف دیگر(شــفیعی کدکنــی .)51 :1384،تکــرار واژگان و جملــه ،تکــرار صامتهــا و مصوتهــا
و چیدمــان حــروف و داللتهــای لفظــی آن ،جنــاس ،ســجع ،لــزوم ماالیلــزم و رد العجــز علــی
الصدر(تصدیــر) از انــواع موســیقی درونــی اســت .در بررســی موســیقی درونــی قصیــدۀ «تائیــه» به
بررســی مــواردی پرداختــه میشــود کــه نمــود ســبکی برجســتهای دارد.
 .1-3-3نظم آهنگ درونی(موسیقی ناشی از چیدمان حروف)
نظــم آهنــگ درونــی ،همــان انعــکاس احساســات و عواطــف درونــی خالــق اثر اســت کــه در نظم
زبانــی اثــر مؤثــر اســت؛ نظمــی کــه در قالــب انتخاب دقیــق کلمــات ،حــروف متمایز و ســبک بیان
آنهــا تجلــی مییابــد و خالــق اثــر را بــه انتخــاب حــروف و کلماتــی کــه بــا فضــای اثــر و معنــای
آن هماهنــگ باشــد ،وادار مینماید(کتانــه .)168 :1999 ،زبانشناســان بــر ایــن باورنــد کــه هــر
آوایــی ،ایــن ویژگــی را دارد کــه معانــی و داللــت خاصــی را القــا کنــد؛ عــاوه بــر ایــن ،از مؤلفههــای
خــاص زیباییشناســی نیــز برخــوردار باشــد .بنابرایــن قبــل از هــر چیــز ،آگاهــی از انــواع آواهــا
ضــروری بــه نظــر میرســد؛ آواهــا را بــر مبنــای مخرجهــا بــه دو دســته تقســیم میکننــد :الــف.
آواهــای مجهــور و مهمــوس .ب .آواهــای شــدید و رخوت(أنیــس.)20 :1973 ،
الف .آواهای مجهور و مهموس
آواهــای واکدار (اصــوات مجهــوره) :ایــن آواهــا متعــدد و از کمیــت قابــل مالحظـهای در زبــانً
برخوردارنــد و غالبــا بــر ایــن باورنــد کــه چنیــن آواهایــی را میتــوان در ایــن قبیــل حــروف یافــت:
«ب ،ج ،د ،ر ،ز ،ض ،ظ ،ع ،غ ،ل ،م ،ن» برخــی حــروف «الــف ،و ،ی» را و برخــی دیگــر «ا ،ط،
ق» را نیــز بــه آن ملحــق دانستهاند(بشــر .)110 :1971،از ویژگــی آواهــای واکدار(مجهــوره)،
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کثرتشــان در هــر زبــان اســت .تأمیــن شــکل موســیقایی هــر زبــان از اهــداف و کارکردهــای
اصلــی ایــن حــروف اســت(انیس.)21 :1973،
-آواهــای بـیواک (اصــوات مهموســه) :اصــوات مهموســه از جملــه آواهایــی اســت کــه همــراه بــا

ََ
نفــس ،خــارج میشــود و هنــگام ادا تارهــای صوتــی مرتعــش نمیشــود(همان .)29 :تعــداد ایــن
ت اســت از« :ت ،ث ،ح ،خ ،ک ،ش ،ص ،س ،ط ،ف،
حــروف را  12حــرف برشــمردهاند کــه عبــار 
ق ،هـ»(ابــن جنی.)68 :1990،
ب .آواهای شدید و رخوه
آواهــای ســنگین (اصــوات شــدیده) ایــن آواهــا کــه بهصــورت دفعــی یــا انفجــاری ،ادا میشــود،نتیجــۀ حبــس هــوا در خــارج از ریههاســت و ادای آن همــراه بــا آزادی صــوت و رهایــی از فشــار
ت اســت از« :ب ،ت ،د ،ج ،ط،
اســت .از اصلیتریــن حروفــی کــه اینگونــه ادا میشــود ،عبــار 
ض ،ک ،ق ،ا»(ســعران ،بیتــا.)153:
آواهــای ســبک (اصــوات رخــوه) :آوای ســبک یــا سســت ،برخــاف آوای ســنگین هنــگامخــروج ،نیــازی بــه فشــار نــدارد؛ بلکــه کوچکتریــن منفــذی نیــز میتوانــد مخرجــی مناســب
بــرای ادای آن باشــد .از نشــانههای ایــن حــروف پدیــد آمــدن نوعــی صفیــر یــا صدایــی خفیــف
هنــگام تلفــظ اســت .ایــن حــروف عبــارت اســت از« :ف ،ث ،ذ ،ظ ،ز ،س ،ش ،ص ،خ ،غ ،ح،
هـ»(همــان) .منتقــدان عــرب بــا روابــط پوشــیده و نهانــی میــان لفــظ و معنــا و نیــز بــا توانایــی
آهنگهــا و آواهــا بــر داللــت معنــا ،آشــنا بودنــد و هماهنگــی و تناســب لفــظ و معنــا را در شــعر و
نثــر شــرط میدانســتند؛ بهطوریکــه لفــظ نــرم و ظریــف بــرای معنــای ظریــف و لفــظ پرصالبــت
و فصیــح بــرای معنــای قــوی و متیــن بــه کار مـیرود .زبان عربــی همچــون موســیقی ،دارای الفاظ
بســیاری اســت کــه آواهــا و صداهــای آن از معانــی حکایــت میکند(غریــب.)15 :1378 ،
نقــش آواهــا و بــه دیگــر ســخن ،نظــم آهنــگ درونــی حــروف و ترتیــب واژگانــی قصیــدۀ «مــدراس
آیــات» دارای کارکــرد زیبایــی شــناختی و موســیقی اعجــاز آمیــزی اســت کــه کامــا بــا موضــوع و
معانــی مــد نظــر شــاعر هماهنگــی دارد؛ فراوانــی و بســامد نظــم آهنــگ درونــی در ایــن قصیــده
بدیــن شــرح اســت:
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جدول شماره ( )1فراوانی تکرار حروف در قصیدۀ «تائیه»
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چنانکــه در جــدول شــماره  1مشــاهده میشــود ،حــروف جهــر چــون «الم» و «نــون» و «میــم» و
«راء» نســبت بــه حــروف همــس چــون «تــاء ،حــاء ،یــاء ،هــاء ،کاف» حضور بیشــتری در ســاختمان
واژگان دارد و پــس از حــرف مــدی «الــف» از بیشــترین بســامد برخــوردار اســت .ایــن حــروف بــا
صفــت جهــری خــود ،در شــدت و تحکیــم پیامهــا جلــوه خــاص دارد.
تکــرار حــروف لیــن «الــف و یــاء» بــا آوای طویــل خــود در ایــن موضــوع برجســتگی خاصــی دارد و
بــر امتــداد و طــول آه کشــیدنهای دعبــل داللــت دارد .صداهــای کشــیده و مــد بــا نفس غـمزده و
رنجــور او مرتبــط اســت کــه از ایــن طریــق میخواهــد از غــم و انــدوه پنهانــی خــود بکاهــد.
جدول و نمودار شماره ()2
بسامد فراوانی اصوات مجهوره و مهموسه
اصوات

تعداد

درصد

مجهوره

۱۸۴۲

61/52

مهموسه

۱۱۵۲

38/47

مجموع

۲۹۹۴

۱۰۰

بسامد فراوانی اصوات مجهوره و مهموسه

بــر اســاس جــدول و نمــودار شــماره  ،2بســامد بــاالی آواهــای مهموســه یــا آهنــگ نهانــی حــروف
از جملــه ویژگیهایــی اســت کــه در ایــن قصیــده بــرای مخاطــب بســیار جلــب توجــه مینمایــد،
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال دهم ،شماره  ،37بهـار 1401

سبکشناسی آوایی قصیده «تائیه» دعبل خزاعی در مدح امام رضا  gو( ...رضایی و همکاران)

البتــه شــاید ســؤال شــود ،چگونــه میتــوان بســامد اصــوات مهموســه بیشــتر باشــد ،درحالــی
کــه بــر اســاس جــدول ،بســامد آوای مهجــوره بیشــتر اســت؟ در پاســخ بایــد گفــت کــه بــر اســاس
عقیــدۀ زبانشناســان« ،در متــون معیــار ،نســبت حضــور آواهــای مجهــوره 80درصــد یــا بیشــتر و
نســبت حضــور آواهــای مهموســه 20درصــد یــا کمتــر اســت»(أنیس )30 :1952 ،و «اگــر متنــی
از ایــن مقیــاس ،فراتــر باشــد ،بــه عبــارت دیگــر ایــن مقیــاس در آن رعایــت نشــده باشــد ،دارای
داللــت و معنــای خاصــی است»(طرابلســی .)55 :1981 ،بنابرایــن مقیاســی را کــه بــر اســاس آن
در تحلیــل خــود بهــره جســتیم ،نســبت حضــور آوای «همــس» و «جهــر» در کالم معیــار و میــزان
تجاوزشــان از ایــن مقیــاس اســت؛ زیــرا تجــاوز از زبــان معیــار ،نشــانگر ســبک و ســیاق خــاص و
همچنیــن دارای فراهنجــاری و انحــراف از زبــان معیــار اســت .کاربرد زیــاد آواهای مهمــوس مرتبط
بــا ســاختار قصیــده و بیانگــر حالــت درونــی و احساســی دعبــل اســت؛ بــه عبــارت دیگــر ،دعبــل
موســیقی شــعر خــود را بــا تصاویــر شــعری و آوای درونـیاش متناســب ســاخته اســت؛ زیــرا او برای
بیــان ناراحتیهــا ،غــم و انــدو ه خویــش از آواهــای مهمــوس بهــره برده اســت ،عــدم لــرزش تارهای
صوتــی در حــروف مهمــوس باعــث میشــود کــه ایــن حــروف بــدون هیچگونــه صفیــری ،بــه
صــورت نرمتــر و نجــوا گونــه ادا شــود.
جدول و نمودار شماره ()3
بسامد فراوانی اصوات شدت و رخوت
اصوات

تعداد

درصد

شدت

۱۰۹۰

58/82

رخوت

۷۶۳

41/17

مجموع

۱۸۵۳

۱۰۰

نمودار بسامد فراوانی اصوات شدت و رخوت

دعبــل در بــه کار بــردن صداهــای شـ ّـدت و انفجــاری در ســرودن ایــن قصیــده اهتمــام ورزیــده،
زیــرا ایــن اصــوات مناســب ســرودن موضوعاتــی چــون رثــا و مــدح اســت؛ شــاعر بــا بهکارگیــری این
حــروف ،حــزن و انــدوه و رنــج محبــوس در ســینه خــود را بیــرون میریــزد ،کاربــرد حــرف «تــاء» کــه
از حــروف شــدت اســت و حــرف روی قصیــده نیــز بــه شــمار مـیرود ،بــا بســامد  294مرتبــه خــود
دلیلــی بر ایــن ادعاســت.
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 .2-3-3تکرار
زبــان بــرای نشــاندادن و عینیــت بخشــیدن بــه عواطــف شــدید ،شــگردها و ویژگیهــای خــاص
خــود را دارد از جملــه ایــن شــگردها ،تکــرار اســت(وحیدیان کامیــار .)21 :1374 ،تکــرار میتوانــد
ُبعــدی روانشناســانه نیــز داشــته باشــد و از نفــس و باطــن شــخص حکایــت کنــد .تکــرار باعــث
ایجــاد نوعــی تــوازن و هماهنگــی در کالم میشــود و کــه بهطــور ذاتــی و البتــه پنهــان در عبــارت
موجــود اســت( .مالئکــه.)277 :2000 ،
اســلوب تکــرار ،یکــی از ویژگیهــای سبکشناســی برجســته در قصیــدۀ «تائیــه» اســت.
دعبــل در قصیــدۀ خــود از اســلوب تکــرار و موســیقی زیبــا و دلنشــین آن بهمنظــور اهمیــت
معنــا و بهقصــد تأکیــد و ایجــاد وحــدت بیــن مطالــب بهــره گرفتــه اســت؛ عــاوه بــر آن،
نقــش اساســی و مهــم پدیــدۀ تکــرار در آفرینــش زیبایــی و موســیقی شــگفتآور قصیــده
غیرقابلانــکار اســت .در ادامــه بــه بررســی انــواع تکــرار و نمونههایــی از آن در قصیــده
«تائیــه» میپردازیــم.
ـ تکرار حروف
تکــرار حــرف بــدان معناســت کــه یــک حــرف در چندیــن واژه تکــرار شــود ،خــواه در ابتدا ،وســط
یــا پایــان آنکــه باعــث ارتبــاط بیشــتر بیــن لفــظ و معنــا میگــردد و بیشــک انســجام برخــی از
حــروف و تکــرار آن در داخــل متــن ادبــی باعــث جلــبتوجــه بیشــتر خواننــده میشــود(علی
ســید )14 :1987،میتــوان گفــت تکــرار حــروف و اصــوات دارای دو مزیــت اســت؛ یکــی خاصیت
ســمعی و شــنوایی کــه بــه ویژگــی صوتــی حــروف بــاز میگــردد و دیگــری خاصــت فکــری آنکــه
بــه معنــا و تصویــر ناشــی از صفــات صوتــی حــروف مربــوط اســت .دعبــل بــا بهرهگیــری از تکــرار
حــروف و اصــوات بــرای بــه تصویــر کشــیدن معانــی بهــره میگیــرد .در نتیجــه معنــا و عاطفــه و
احساســات نیــز تقویــت میشــود و قــدرت تأثیــر گــذاری بیشــتری خواهــد داشــت .در ادامــه بــه
نمونههایــی از تکــرار حــروف اشــاره میشــود.
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ـ حرف «میم»
َ َ َ َّ
ــلـدوا ُ
الموصی إلیه َز َ
مامها
ولوق

129

مــن َ
مون َ
َل ُز ّمـَـت بم َْـأ َ
ثـــرات
الــع
ِ
ِ

1

(دعبل خزاعی1417 ،ق)40 :
حــرف «میــم» از حــروف جهــوری اســت و ایــن حــرف از نظــر دانشــمندان علــم آواشناســی
معاصــر «از حــروف شــفوی است»(بشــر)۸۹ :۱۹۷۱ ،؛ زیــرا «دو لــب بــه هنــگام تلفــظ ایــن حروف
بــر رویهــم بســته میشــود»(ابن منظــور ،1971،ج )236 :24در تولیــد حــرف «میــم» ابتــدا هــوا
از حنجــره میگــذرد و تارهــای صوتــی را مرتعــش میکنــد ،هنگامیکــه هــوا از مجــرای خــود
بــه دهــان رســید ،نــرم کام پاییــن میآیــد و مجــرای دهــان را میبنــدد ،هــوا وارد فضــای بینــی
ً
میشــود و در موقــع خــروج هــوا از فضــای بینــی لبهــا کامــا بســت ه اســت(انیس)۴۴ :1973 ،
و ایــن حــرف متضمــن معنــای غــم و انــدوه اســت (مفتــاح.)۶۲ :۱۹۸۲ ،
در ایــن بیــت ،تکــرار  8مرتبــه حــرف «میــم» و نحــوۀ چینــش آن ،نوعــی موســیقی را ایجــاد کــرده
کــه گوشهــا بــدان تمایــل مییابــد .بــا نگــرش در ماهیــت کیفــی تلفــظ حــرف «میــم» کــه بــر
اثــر فشــردن کامــل لبهــا رویهــم و ســپس بــاز کــردن آنهــا حاصــل میشــود ،خــود نوعــی
اســتحکام ،فشــردگی و قــدرت را القــا میکنــد کــه ایــن اســتحکام و فشــردگی در واژه ّ
«لزمــت»

بهآســانی قابلتشــخیص اســت و ّ
مؤیــد ایــن مطلــب اســت کــه در صــورت التــزام و همراهــی مــردم
بــا وصـ ّ
ـی پیامبــر و امــام علــی  gاز ایــن قــدرت و اســتحکام برخــوردار میشــدند .در اینجــا فعــل
ُ
ُ
«لز َّمــت» بــه معنــای «شـ َّـدت» نیــز متضمــن معنــای التــزام و پایبنــدی اســت و بــرای تأکیــد بیشــتر
ّ
مفهــوم همراهــی و بیعــت بــا حضــرت علــی  ،gبــا حــرف الم مؤکــد نیــز شــده اســت؛ افــزون بــر
َ
آنِ ،دعبــل بــا حــرف «لــو» بیــت را آغــاز کــرده که متضمــن معنای تمنــا و آرزوســت ،یعنــی ایکاش
مــردم بــه آن حضــرت پشــت نکــرده و بیعــت شــکنی نمیکردنــد و زمامــداری ایشــان را بــا نااهــان

معاوضــه نمیکردنــد تــا از گزنــد دشــمنان و معانــدان و بداندیشــان در امــان میماندنــد ولــی
افســوس ایــن آرزوی محالــی اســت کــه شــاعر بــا یــادآوری آن مخاطــب را بــه فضــای حزنانگیــز و
ماالمــال از غــم و انــدوه و حســرت ،منتقــل میکنــد.
 .1اگر امور خالفت را به فردی وامینهادند که مورد سفارش پیامبر بود هرآینه امورشان قوام مییافت و ایمن از لغزشها بود.
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ـ حرف مد «الف»
َّ
جاو َ
َت َ
فرات
ب
بن
األرنان و الز ِ
ِ
ِ

َ ُ ُ ُ َ
َّ َ
النطقاتِ1
جم اللفظ و
وائح ع
ن ِ
(دعبل خزاعی1417ق )40 :

در ایــن بیــت ،شــاعر  ۵بــار حــرف مــد «الــف» را تکــرار کــرده اســت .یکــی از مدلولهــای اصــوات
مـ ّـد ،ایجــاد فرصتــی بــرای بیــان شــدت انــدوه و فریــاد اســت .دعبــل در ایــن بیــت بــا تکــرار حــرف
مــد «الــف» درصــدد رهــا ســاختن ناراحتــی و حــزن درونــی خویــش اســت تــا از ایــن طریــق
غصههــای خــود را کــه گلوگیــر شــده اســت ،بیــان کنــد.
ـ حرف «راء»
ُ ًَ
َ َ ََ ُ َ َ َ
مرة
االفق ح
رزایا ارتنا خضرة ِ

َ َ َّ ُ
ً َ َ ُ ِّ
فرات
وردت اجاجا طعم کل ِ

2

(همان)41 :
در ایــن بیــت حــرف «راء»  ۶بــار و حــرف «جیــم» نیــز هــر کــدام  2بــار تکــرار شــد ه اســت.
همانگونــه کــه پیــش از ایــن بیــان شــد ایــن اصــوات ،جــزو اصــوات مجهــوره هســتند(أنیس،
6۵ :۱۹۷۳ـ )7۵طنیــن ایــن اصــوات و تعــدد در تکــرار آنهــا و همچنیــن همنشــینی آنهــا،
ل بیــت  bوارد شــده و
نشــاندهندۀ تأکیــد و اصــرار بــه یــادآوری مصیبتهایــی اســت کــه بــر اهـ 
ایــن مصیبتهــا بهقــدری عظیــم و ســخت اســت کــه رنــگ افــق را بــه ســرخی مبــدل میســازد و
طعــم گــوارای هــر رودی را بــه تلخــی.
داللــت آوایــی کــه از اصــوات مجهــور ایــن بیــت برمیآیــد ،بــا مفهــوم و معنــای آن تناســب دارد.
تکــرار صــوت «راء» بیانگــر حادثـهای مکــرر اســت؛ چراکــه خاصیــت صوتــی حــرف «راء» بــر تکــرار
یــک پدیــده داللــت دارد و در حالــت تلفــظ آن ،کنارههــای زبــان بــه لثــه بهطــور متوالــی و ســریع
برخــورد میکنــد و بــا تولیــد صدایــی خــاص ،حرکــت پیدرپــی و ســریع واقعــه لرزیــدن را بهخوبــی
 .1نوحهگران گنگ و گویا با نالهها و آههاى سوزان خود به گفتگو با یکدیگر پرداختند.
 .2مصیبتهایی که سبزی شفق را گلگون نمود و هر آب گوارایی را تلخ و ناگوار ساخت.
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مجســم میکند(بیاتــی)۱۵ :2007،؛ بنابرایــن تکــرار ایــن حــرف کــه بــر تحــرک و تکــرار داللــت
دارد ،ایــن پیــام را میرســاند کــه مصیبتهــای وارد شــده از ســوی حکومتهــای بنیامیــه و
بنیعبــاس پیوســته تــداوم داشــته اســت.
ـ حرف «دال»
ُ َ َ
ٌ ٌ
بات
و بدر واحد شامخ الهض ِ

َ
َ
الغ ُ
شهیده
دیر
فان جحدوا کان

1

(دعبل خزاعی1417 ،ق)41 :
در ایــن بیــت واج «د» کــه از «حــروف انفجــاری» اســت و بــر صالبــت و شــدت داللــت دارد؛ گویــی
از صخــرهای ســخت برمیآید(عبــاس ۵ )۶۶ :۱۹۹۸ ،مرتبــه تکــرار شــده و فضــای موســیقایی
مناســبی فراهــم آورده اســت کــه بــا فضــای معنــوی بیــت کــه داللــت بــر تحــدی و اســتدالل و بــه
مبارزهطلبــی دارد ،تناســب کاملــی برقــرار کــرده اســت.
ـ حروف «طاء» و «تاء»
الحسین ّ
َ
مجدال
لت
افاطم! لو ِخ ِ

اذن للطمت َّ
الخدُ ،
فاطم ،عنده
ِ

ً ّ
فرات
وقد مات عطشانا بشط ٍ
َ
ََ
َ َ
2
نات
واجریت دمع العین فی الوج ِ
(دعبل خزاعی1417 ،ق)41 :

در ایــن دو بیــت ،حــرف «طــاء»  ۵بــار و حــرف «تــاء»  ۶بــار تکــرار شــده اســت .ایــن حــروف از
اصــوات مهمــوس و شــدت اســت و بهخوبــی بــا فضــای معنــوی بیــت کــه داللــت بــر حــزن و انــدوه
میکنــد ،تناســب دارد .شــاعر در چینــش حــروف ابیــات قصیــده بهگونـهای عمــل کــرده کــه اگــر
معانــی بــه موســیقی قــوی نیازمنــد باشــد ،از حــروف بــا طنیــن بــاال بهــره بــرده و معانــی را تقویــت
میکنــد و اگــر چنانچــه نیازمنــد آرامــش و نرمــی باشــد ،الفاظــی را بــه کار گرفتــه کــه دارای ویژگــی
 .1اگر حق مسلم او را انکار کنند ،غدیر خم گواه آن است و بدر ،احد با کوههای فرازمند خود شاهد بر اوست.
 .2ای فاطمــه اگــر میدیــدی کــه حســینت چگونــه بــر خــاک افتــاده و بــا لبتشــنه بــر کنــار فــرات جــان داده اســت .هــر آینــه بهصــورت
خــود مینواختــی و ســیالب اشــک بــر گونههایــت روان میســاختی.
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س اســت و ریتمــی آرام ایجــاد میکنــد.
همـ 
شــاعر در ایــن بیــت بــا صــدای آرام ،از درد و اندوهــی کــه فضــای قلبــش را آکنــده ســاخته ،تعبیــر
میکنــد و بــا دلــی شکســته و صدایــی گرفتــه حضــرت فاطمــه hرا صــدا میزنــد و بــرای حســین
شــهیدش نوحهســرایی میکنــد و او را بــه شــیون و نالــه فرامیخوانــد ،لــذا درد و انــدوه پنهانــی و
بغــض فروخــوردۀ خــود را بــا ایــن اصــوات کــه دارای ویژگــی شــدت اســت ،ادا میکنــد.
ـ حرف «فاء»
ً
ُت ُو ّ
بالفرات ،فلیتنی
فوا ِعطاشا
ِ

َ
ُ ُ
ت ُوفیت فیهم قبل حین َوفاتی

1

(همان)42:
حــرف «فــاء» بــر ضعــف و سســتی داللــت دارد(عبــاس )۱۳2 :۱۹۹۸ ،و از حــروف نافثه به شــمار
میآیــد؛ بدیــن معنــا که هنــگام تلفــظ ایــن واج ،آوا منتشــر و پراکنده میشــود(ابن جنــی:1990 ،
 .)۲۵۹تکــرار ایــن حــرف مهمــوس و همنشــینی آن بــا حــرف «تــاء» کــه شــش مرتبــه تکرار شــده و
از اصــوات شــدید مهمــوس اســت ،بــا فضــای عاطفی بیــت و مفهــوم آن تناســب دارد .تکــرار حرف
فــاء و حــرف «تــاء» کــه در ایجــاد آن تارهــای صوتــی حرکــت نمیکنــد و نمیلــرزد بلکــه هــوا،
مجــرای حلــق و دهــان را میگیــرد و حبــس میشــود تــا اینکــه بــا برخــورد زبــان بــا دندانهــای
پیــش باالیــی خــارج میشــود و ناگهــان جــدا میشــود و صــدای انفجــاری شــنیده میشــود ،از
حــزن و انــدوه شــاعر بــرای شــهدای لبتشــنه کربــا حکایــت دارد.
ـ تکرار واژه
واژه یکــی از عناصــری اســت کــه سبکشناســان بــر آن تأکیــد بســیاری میکننــد؛ از نظــر آنــان
واژه ،عنصــری بنیادیــن و اساســی در شــعر یــا نثر اســت و توالــی آهنگین و معنــادار واژهها ،شــعر یا
نثــر ادبــی را پدیــد مـیآورد .تکــرار لفــظ در اثنــای متن ادبــی ،از چند جهــت اهمیت دارد .نخســت
 .1آنان در کنار فرات لبتشنه جان باختند .ای کاش من نیز در میان ایشان جان میسپردم.
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ارزش موســیقایی آن اســت؛ یعنــی بــا تکــرار لفــظ ،ریتــم و آهنگــی در متــن حاصــل میشــود کــه
لــذت شــنیداری آن را دوچنــدان میکنــد ،دوم؛ ارزش فنــی آن اســت؛ «زیــرا تکــرار لفــظ در مقاطع
مختلــف متــن ،انســجامی بــه آن میدهــد کــه بنــای آن را محکمتــر میســازد»(الخوالده:2006،
 )94-93و ســوم؛ ارزش معنایــی و ایدئولوژیــک آن اســت؛ زیــرا «شــاعر یا نویســنده با تکــرار ،اصرار
بــر اندیشـهای میکنــد کــه بــه آن توجــه خاصــی دارد» (ابــن ادریــس.)28 :1997،
اســلوب تکــرار واژه ،یکــی دیکــر از پدیدههــای سبکشناســی برجســته در قصیــدۀ «تائیــه»
اســت .دعبــل بــا اســتفاده از ایــن شــیوه در قصیــدۀ خــود ،ضمــن تأکیــد بــر اندیشــهها و
باورهــا ،واژگان را بهگون ـهای تکــرار میکنــد کــه عــاوه بــر بــاال بــردن ســطح موســیقایی کالم و
خوشآهنــگ کــردن آن ،بــر اثربخشــی ســخن خــود نیــز میافزایــد .بــه نمونههایــی از تکــرار واژه
در ایــن قصیــده توجــه کنیــد:
ـ واژۀ «دیار»
جعفر
علی والحسین و
ٍ
دیار ٍ
ٌ
دیار لعبدالله و الفضل صنوه
دیار عفاها ُ
ٌ
جور کل منابذ

ََ
َ
ّ
َ
نات
و حمزة و السج ِاد ذی الثف ِ
ََ
وات
ِنجی
رسولالله فی الخل ِ
ِ
ُ
َ َ
1
وات
و لم تعف لالیام و السن ِ
(دعبل خزاعی1417 ،ق)41-40 :

موســیقی بـ ه کار رفتــه در بافــت اشــعار ،بخشــی از آن بافــت را تشــکیل میدهــد و حامــل معنــا و
ً
مفهــوم ویــژهای اســت کــه بــا تکـرار کلمــات ،موســیقی بینظیــری ایجــاد میشــود کــه معنــا را کامال
بینظیــر میگردانــد .در ایــن ابیــات ،واژۀ «دیــار» تک ـرار شــده اســت و ایــن تک ـرار بیانگــر آن اســت
کــه ایــن ســرزمین از ِآن اهلبیــت  bبــوده کــه خالــی و متــروک مانــده و گــذر روزهــا و ســالها

کهنهشــان نکــرده اســت؛ بلکــه از ظلــم و جــور ســتمگران بــه ایــن وضعیــت درآمــدهاســت.
 .1خانههای علی ،حسین ،جعفر بن ابیطالب ،حمزه سید الشهدا و امام زینالعابدین که پینهها بر جبین داشت.
خانههای عبداهلل بن عباس و برادرش فضل ،خانههای علی که همراز رسول خدا بود.
خانههایی که دست تطاول دشمنان محو و نابودش ساخت و نه گذشت ایام و روزگار.
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ـ واژۀ «قبر»
ٌ
بطیبة
بکوفان ،واخری
قبور
ٍ
ٍ
ُّ
و ٌ
قبر بارض الجوزجان محله
َ
َ
َو ٌ
کیه
قبر
ٍ
فس ز ٍ
ببغداد ِلن ٍ

ٍّ َ
واخری بفخ نالها صلواتی
ُُ
ٌ
بات
و قبر بباخمری ،لدی الغر ِ
ُ
الر ُ
1
َت َض َم ّنها ّ
حمن ِفی الغرفات
(همان)42:

ابیــات فــوق بــا واژۀ «قبــور» بــه صیغــۀ جمــع کثــرت آغــاز شــده و در ابیــات پیاپــی ،یــا خــود لفــظ
بهصــورت مفــرد «قبــر» تکــرار شــده اســت یــا ضمیــری کــه بــه آن برمیگــردد .در ابتــدا «قبــور»
بــه کوفــه کــه ســنگرگاه تشــیع و محــل شــهادت امــام علــی gو امــام حســین  gو خانــواده
و یــاران ایشــان اســت ،اضافــه شــده و ســپس واژۀ قبــر را بــه مدینــه منــور «طیبــه» اضافــه کــرده
کــه قبــور مقدســی چــون امــام حســن  ،gامــام ســجاد ،gامــام محمدباقــر  gو امــام جعفــر
صــادق gدر آن قــرار دارد؛ در ادامــه بــا تکــرار واژۀ قبــر و اضافــه آن بــه «فــخ» کــه نــام وادی در مکه
اســت ،قبــور امامــزدگان در آنجــا واقــعشــده اســت و ســپس قبــر واقــع در منطقــه «جوزجــان» کــه
قبــر یحیــی بــن یزیــد در آنجاســت و همچنیــن قبــری کــه در «باخمــر» کــه ابراهیــم بن عبداللــه در
آن واقــع اســت و در پایــان واژۀ قبــر را بــه بغــداد اضافــه میکنــد کــه قبــر امــام موســی کاظــمg
و امــام محمــد جــواد gدر آن مــکان اســت .بــا اندکــی درنــگ ،مشــخص میشــود کــه دعبــل بــا
تکــرار واژۀ قبــر اوال در پــی اســتخراج مفهــوم و داللتهــای تاریحــی و مذهبــی اســت کــه یــک بــه
ً
یــک چــون خاطــرات زنــدهای پیــش چشــم خواننــده بــه تصویــر میکشــد و ثانیــا بــه تبییــن پیــام
حزنانگیــز و اندوهنــاک میپــردازد و قلــب هــر شــیعۀ دلســوختهای را بــه درد م ـیآورد.
ـ منازل
ُ َ
نزل بینها
منازل وحیالله ی ِ

ُّ َ
رات
علی
احمد المذکور فی السو ِ
ِ

 .1قبرهایی در کوفه و مدینه است و قبرهایی در ناحیه فخ باشد که درود من بر جملۀ ایشان باد.
و مویه کن بر قبری دیگری که در سرزمین جوزجان و قبری در باخمر است.
قبری در بغداد از صاحب نفس زکیه است خدای رحمان جان پاکش را با غرفههای بهشتی احاطه کند.
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ُ
لصالة و ّ
منازل کانت ل ّ
للتقی
ِ ِ

َ ُ
ُّ
نازل ِجبریل األمین َی ِحلها
م ِ

َمناز ُل َ
حی الله و َمعدن ِعلمه
و
ِ
ِ

ُ
منازل قوم یهتدی بهداهم
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ّ
ّ
َ َ
نات
و ِللصوم و التطهیر و الحس ِ
َ َّ َ
َّ
َ
وات
سلیم و الصل ِ
ِمن الله بالت ِ
َ َ
َ َ
رقات
واضح الط ِ
سبیل رشاد ِ
ّ ََ
1
رات
فتؤمن منهم زلة العث ِ
(همان)41-40:

(اینهــا آثــار خانههــای متــروک کســانی اســت کــه مــردم بــا نــور هدایتشــان راه مییافتنــد و
لغــزش و کــژی از آنــان دور بــود).
در ایــن ابیــات ،آنچــه توجــه خواننــده و شــنونده را بــه خــود جالــب میکنــد ،تکــرار  5مرتبــه واژۀ
«منــازل» اســت؛ ایــن تکــرار ،ضمــن کمــک بــه ســاختار اثــر و محوریــت مفهــوم رثــا و مــدح ،فضای
موســیقایی زیبایــی بــرای القــای هــر چــه بهتــر مفهــوم مــد نظــر شــاعر ،مهیــا ســاخته و بــا فضــای
کلــی متــن و حالــت احساســی موجــود در قصیــده هماهنــگ اســت.
دعبــل بــرای تســکین درد فــراق و جدایــی از دوســتان متوســل بــه تکــرار میشــود تــا هــم
احساســات درونــی خــود را بیــان کنــد و هــم خواننــدگان و شــنوندگان را تحــت تأثیــر قــرار دهــد و با
صادقانهتریــن احســاس ،حســرت و ســوز و گــداز ناشــی از فقــدان محبوبــان را بــه تصویــر کشــد،
عــاوه بــر داللــت آوایــی و ارزش موســیقایی ایــن تکــرار ،اختــاف صوتــی برآمــده از تکــرار ایــن واژه
بــا الفــاظ همجــوار خــود کــه تکــرار نشــدهاند ،باعــث برجســتگی بیشــتر ایــن واژه و توجــه بیشــتر
بــه آن میشــود.
ـ آل رسولالله
و ُآل رسولالله َت َ
دمی ُن ُ
حور ُهم

ُ
زیاد آمنوا َّ
السر َبات
و آل ٍ

 .1این خانههای ویران و متروک جایگاه نزول وحی الهی بر احمد ،موعود کتب آسمانی بود.
خانههایی که در آن نماز ،تقوا ،روزه ،پاکی و خوبیها بود.
خانههایی که مهبط جبرئیل امین بود؛ آن پیامآور وحی الهی که از جانب خدا با سالم و برکتها بر پیامبر نازل میشد.
آن خانهها محل نزول وحی خدا ،گنجینۀ علم او و راه روشن هدایت بود.
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ُ
ُ
ُ
حریمهم
و آل رسولالله تسبی
ِ
ُ
ٌ
و ُآل رسولالله نحف ُج ُ
سومهم
ِ ِ

و ُآل َ َ ً َ َ
الت
ٍ
زیاد ربة الحج ِ
ُ
َّ ُ َ َ
1
رات
و آل ٍ
زیاد غلظ القص ِ
(همان)45-44 :

تکــرار پیاپــی عبــارت «آل رســولالله» عــاوه بــر ایجــاد نوعــی موســیقی درونــی و تــوازن در کالم
ب توجــه مخاطــب نیــز شــده و بــا فضــای کلــی متــن و عاطفه و احســاس شــاعر
دعبــل ،باعــث جلـ 
کــه محبــت و تعلــق خاطــر بــه ایــن خانــدان اســت ،هماهنــگ اســت .در مقابــل بــا تکــرار متقابــل
واژۀ «آل زیــاد» ،برجســتگی و امتیــاز آل رســول  nبــر آل زیــاد نمایانتــر میگــردد و تنفــر و انزجار
مخاطــب نســبت بــه قاتــان و حرمــت شــکنان را بــر میانگیــزد.
ـ ُهم
ِّ
ُهم َمنعوا اآلباء عن اخذ حقهم

األبناء َر َه َن َ
َ
شتات
َو هم ترکوا

و هم عدلوها عن ّ
وصی محمد

ََ
ُ
َ
رات
فبیعتهم جاءت علی الغد ِ
َ ُ َ َ ُ ِّ
2
ُ ُ
هات
و محکمه بالز ِور و الشب ِ

َ َ
ُ ُ ََ ُ َ َ
تاب و فرض ُه
هم نقضوا عهد ِ
الک ِ

		

(همان)43 :

دعبــل بــا تکــرار واژۀ ُ
«هــم» اشــاره بــه ســوزوگداز و حــزن و انــدوه عمیــق خــود بــرای اهلبیــت
 gمیپــردازد .تکــرار ایــن واژه بهعنــوان ابــزاری هنــری ،دلتنگــی شــاعر را ،بــه گــوش مخاطــب
گوشــزد میکنــد و عــاوه بــر داللــت معنــوی ،موســیقی دلنشــین و گوشنــوازی را در واحدهــای
صوتــی ایجــاد میکنــد کــه باعــث زیباتــر شــدن ابیــات میشــود.
 .1اهلبیت پیامبر  nخون از گلویشان میریزد و آل زیاد در خانههای مجلل آرام گرفتهاند.
خاندان پیامبر نوامیسشان به اسارت و غربت میرود و خاندان زیاد در کاشانههای خود ایمن هستند.
اهلبیت رسول با بدنهای الغر و نحیف باشند و خاندان زیاد با گردنی ستبر.
 .2آنان پدران را از حقوق مسلّم خویش بازداشتند و فرزندانشان را آواره و سرگردان ساختند.
محمد) گرفتند و با تکیه بر خدعه و نیرنگ از مردم بیعت گرفتند.
و آنان بودند که زمام امور خالفت را از کف هدایتگ ِر علی (وصی ّ
اینان بودند که عهد قرآن و واجباتش را نقض کردند و محکماتش را با دروغ و تشکیک درآمیختند.
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 .3-3-3رد العجز علی الصدر
یکــی از انــواع تکــرار واژه ،صنعــت «رد العجــز علــی الصــدر» اســت« .رد العجــز علــی الصــدر» یــا
ً
ً
«تصدیــر» کالمــی اســت کــه میــان صــدر و عجــز آن رابطــه غالبــا لفظــی و احیانــا معنــوی برقــرار
اســت(ابن أبــی اإلصبــع المصــری )۱۳۸ :۱۳۳۶ ،کــه جملــه را بهســوی انســجام و نیــز هماهنگی
در موســیقی ســوق میدهــد ،یعنــی دو لفــظ متجانــس (از هــر نوع جناســی) در بیــت بدینصورت
بیاینــد کــه یکــی در آخــر بیــت باشــد و دیگــری در صــدر ،وســط یــا آخــر مصــراع اول یــا اول مصــراع
دوم بیاید(تفتازانــی )446 :1385 ،هنگامیکــه شــاعر از ایــن ابــزار بالغــی اســتفاده میکنــد،
میخواهــد بــر یــک معنــی معیــن تأکیــدکنــد یــا مخاطــب را از اهمیــت آن معنــی آگاه ســازد .بــا
ایــن نــوع تکــرار کلمــه در ابتــدا و انتهــا ،معنــی در ذهــن مخاطــب بهخوبــی قــدرت حــدس زدن
و پیشبینــی کــردن پیــدا میکنــد کــه بهواســطۀ آن موســیقی داخلــی بــه ســطح درجــۀ عالــی
میرســد(القزوینی۱۴۲۵ ،ق )۳۳۰ :دعبــل از ایــن آرایــه بهــره میجویــد بهگونـهای کــه در صــدر
برخــی عبــارت کلماتــی بــه کار میگیــرد و بــا تکــرار آن در اجــزای عبــارت ،نوعــی ارتباط و انســجام
برقــرار میکنــد تــا عــاوه بــر تأکیــد معنــا ،موســیقی دلنشــینی را بــه کالم بیفزایــد .نمونههایــی از
آن را در قصیــدۀ «تائیــه» بررســی میکنیــم.
العرصات الخالیات من َ
َعلی َ
المها
ِ ِ
ِ

َ ُ َ
العرصات
الم ش ٍّج َص ٍّب علی
س
ِ

1

(دعبل خزاعی1417 ،ق)38 :
مالحظــه میشــود کــه تکــرار هــر یــک از واژگان متجانــس در ابتــدا و انتهــای بیــت ،هــم معنــای
مــد نظــر را تقویــت و تأکیــد میکنــد و هــم لفــظ را برجســته و متمایــز میســازد؛ بــرای مثــال
تکــرار «علــی العرصــات» در ابتــدای مصــرع اول و در انتهــای مصــرع دوم تأکیــد شــاعر بــر مفهــوم
عرصههــای خالــی و دیــار بهجــا مانــده و فقــدان محبوبــان را نشــان میدهــد.
ٌ َ ُ
ُ
تراث بال ُقربی و ُم ٌ
َ ُ
2
داة
لک َبال ُهدی
وحکم بال ش َوریِ ،بغ ِیر ه ِ
ِ
(همان)39 :
 .1سالم این عاشق محزون بر آن عرصههای خالی از ماهرویان باد ،سالم مردی اندوهگین و عاشق.
محمــد ثابــت نمیشــد ،پــس بنــی هاشــم در خویشــی و نســبت بــا
 .2اگــر اســتحقاق مقــام خالفــت جــز بــه دلیــل خویشــاوندی و قرابــت ّ
پیامبــر از دیگــران پیشتــر و بــه خالفــت شایســتهترند.
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در ایــن بیــت همانطــور کــه مشــاهده میشــود واژۀ «هــدی» و «هــداه» در پایــان دو مصــراع
دارای آرایــه جنــاس و نشــانۀ تأکیــد بــر هدایــت مــردم توســط اهلبیــت  bاســت؛ چراکــه کشــتی
نجــات بــدون هدایــت ایشــان بــه ســر منــزل مقصــود نمیرســد.
ً
ُت ُو ّ
بالفرات ،فلیتنی
فوا ِعطاشا
ِ

َ
ُ
ُُوفیت فیهم قبل حین َوفاتی

1

(همان)42:
در ایــن بیــت ،دعبــل بــا تکــرار کلمــات «توفــوا ،توفیــت ،وفاتــی» کــه همگــی از ریشــۀ «وفــی»
مشــتق شــده ،آهنــگ و موســیقی درونــی بــر اثــر آرایــۀ «رد العجــز الی الصــدر» ایجــاد کرده اســت؛
بــه ایــن ترتیــب کــه شــاعر کلمــه «توفــوا» را در مصــرع اول یعنــی «صــدر» آورده و یکــی از مشــتقات
آن را در آغــاز و دیگــری را در پایــان مصــرع دوم «عجــز» تکــرار کــرده اســت .یکــی از مهمتریــن
عوامــل زیباییشناســی ایــن فــن ،ایجــاد وحــدت در شــعر اســت و از آنجــا کــه ایــن قصیــده ،از
ابتــدا تــا انتهــا حــول محــور «رثــا» میچرخــد ،بنابرایــن بــه وحــدت هرچــه بیشــتر ایــن قصیــده
کمــک کــرده اســت.
ً
َ َّ ُ
َّ
خیر تهم ُرشدا ِلمریِ ،فان ُهم
ت

ُ
علی کل حال خیرة الخیرات
ٍ

2

(همان)43:
شــایان ذکــر اســت آوردن چنــد واژۀ متجانــس «تخیرتهــم ،خیــره ،الخیــرات» در این بیــت ،افزون
بــر ایــن کــه دارای جنــاس اشــتقاق اســت ،آرایــۀ رد العجــز الــی الصــدر را نیــز دارد کــه بــر زیبایی آن
افــزوده و از لحــاظ موســیقایی ،بــه ایــن بیــت جلــوهای خاص بخشــیده اســت؛ همچنیــن از لحاظ
مفهومــی ،انتخــاب اهــل بیــت bبــرای هدایــت و رهبــری مــردم را مــورد تاکیــد قــرار میدهــد.
 .4-3-3جناس
جنــاس ،بــه شــباهت داشــتن دو واژه در گفتــار گفتــه میشــود کــه در معنــا بــا یکدیگــر اختــاف
 .1آنان در کنار فرات لبتشنه جان باختند .ای کاش من نیز در میان ایشان جان میسپردم.
 .2آنان را برای هدایت خویش برگزیدهام ،چراکه در هر حال بهترین برگزیدگاناند.
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دارنــد و آن یــا تــام اســت کــه دو کلمــه در تعــداد ،نــوع ،شــکل و ترتیــب حــروف بــا هــم متفــق
هســتند؛ و یــا ایــن کــه غیــر تــام هســتند .زمانــی کــه آن دو کلمــه در یکــی از مــوارد چهارگانــه با هم
اختــاف داشــته باشــند( .القزوینــی .)323 :1425 ،جنــاس از یکســو ،باعــث توافــق ،انســجام
و هارمونــی کالم میشــود و از ســوی دیگــر ،بــه خاطــر همگونــی کلمــات متجانــس ،باعــث ایجــاد
موســیقیای میشــود کــه گــوش از شــنیدن آن لــذت میبرد(الجنــدی .)29 :1954 ،تأثیــر
جنــاس در موســیقی شــعر بــر هیــچکــس مخفــی نیســت؛ زیــرا نقــش مثبتــی را در آهنگیــن کردن
آواهــای شــعری و رســاندن آن بــه ســطوح بــاالی هنــری ایفــا میکنــد .از عوامــل مهــم سبکســاز
شــعر دعبــل خزاعــی ،کاربــرد بســیار زیــاد وی از جنــاس اشــتقاقی اســت؛ شــاعر بــا اســتفاده از
جنــاس ،نوعــی ســبک موســیقی زیبــا و طنینانــداز ایجــاد میکند کــه هــر شــنوندهای را مجذوب
خــود میســازد .در قصیــدۀ «تائیــه» آنچــه بیــش از پیــش جلوهگــری میکنــد ،بهرهمنــدی شــاعر
از جنــاس اشــتقاق اســت کــه نشــانۀ توانایــی بینظیــر او در شــناخت ابعــاد مختلــف واژه اســت.
ایــن آرایــه ســبب ایجــاد نوعــی هماهنگــی و تناســب میــان کلمــات و عبــارات قصیده شــده اســت.
در ادامــه بــه نمونــه هایــی از آن میپردازیــم.
َ
فکم حسرات َ
هاجها ُبم َح ِّس ٍر
ٍ

وقوفی یوم الجمع من عرفات

1

(دعبل خزاعی1417 ،ق)43 :
دو واژۀ «حســرات ،محســر» کــه دارای جنــاس اشــتقاق هســتند ،بــر آالم و رنجهــا و حســرتهای
شــاعر دربــارۀ آل رســول  gتأکیــد میکنــد.
ُ ُّ
زور
قلیلة زو ٍار سوی بعض ٍ

من الضبع والعقبان و الرخمات

2

(همان)43 :
دو واژۀ «زوار ،زور» از نــوع جنــاس اشــتقاق هســتند؛ شــاعر بــه آوردن جنــاس توســل جســته
تــا از خــال آن توجــه مخاطــب را بــه خانههــای اهلبیــت  gکــه خالــی از زائــر و یاورنــد و جــز
 .1آنگاه که در وادی محسر در اجتماع عرفاتیان ایستادم حسرت و اندوهی عمیق از نهادم برآمد.
 .2زائران ايشان اندكاند به اضافه تعدادی از کفتارها و عقابان و کرکسها
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درنــدگان و پرنــدگان شــکاری زائــری ندارنــد جلــب کنــد و عظمــت مصیبتهــای وارده بــر آنــان را
بیــان نمایــد.

ُ
منازل قوم یهتدی بهداهم

ّ ََ
رات
فتؤمن منهم زلة العث ِ

1

(همان)40:
در دو واژۀ «یهتــدی ،هــدی» جنــاس وجــود دارد و واژۀ دوم ،تأکیــد واژۀ نخســت اســت .دعبــل
راه هدایــت مــردم و در امــان مانــدن از انحــراف و لغــزش را توســل بــه امامــان و رهنمودهــای ایشــان
میدانــد و بــا آوردن واژههــای متجانــس ،بــر ایــن مفهــوم تأکیــد مـیورزد.
ََ َ ُ ّ
َّ
َُ ََ َ
َ
ََ َ
2
َهنات
حنة کشف ُتهم
ک ِال ِم
ولم ت
بدعوی ضل ٍل ِمن ه ٍن و ِ
(همان)39 :
تکــرار واژۀ «هنــات» کــه بهصــورت «هــن» و بــدون فاصلــه هــم موســیقی زیبایــی بــه آن بخشــیده
و هــم معنــا را تأکیــد کــرده اســت.
ً
ُت ُو ّ
بالفرات ،فلیتنی
فوا ِعطاشا
ِ

َ
ُ ُ
ت ُوفیت فیهم قبل حین َوفاتی

3

(همان)42:
ّ
َ ُ
در ایــن بیــت دعبــل بــا آوردن واژههــای متجانــس و تکــرار حــروف ریش ـهای «توفــوا ،توفیــت،
وفاتــی» ،انســجام و درهــم تنیدگــی کالم را بیشــتر کــرده و موســیقی دلنشــینی بــه وجــود آورده
تــا بــه خواننــده یــادآوری کنــد کــه در آموزههــای اســامی شــهادت بــا افتخــار ،آرزوی هــر مؤمنــی
اســت.
فکم تری لألیام ما ّ
جر جورها

علی الناس من نقص طول شتات

4

(همان)39 :
 .1اینها آثار خانههای متروک کسانی است که مردم با نور هدایتشان راه مییافتند و لغزش و کژی از آنان دور بود.
 .2و این آزمایشى بود که پرده از چهره آنان و ادعای دروغین و زشت و ناپسندشان برگرفت.
 .3آنان در کنار فرات لبتشنه جان باختند.ای کاش من نیز در میان ایشان جان میسپردم.
 .4آیا نمیبینی که روزگار با شکستن پیمانها و پراکندن جمعیتها ،سختی و ستم خود را بر مردم طوالنی کرده است.
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جنــاس بیــن دو واژۀ «جـ َّـر» و «جـ ْـور» وجــود دارد کــه اولی بــه معنــای «امتـ َّـد» و واژۀ دوم به معنای
«ظلــم» اســت .در ایــن ابیــات ،شــاعر بــا آوردن جنــاس اشــتقاق در مجــاورت هــم ،اوج هنرنمایــی
در کالم خــود را بــا حفــظ مفاهیــم عمیــق نشــان داده اســت ،آنچنانکــه موســیقی درونـیای در
عبــارت بــه گــوش میرســد کــه بــر جــانو دل مینشــیند و بهخوبــی توانســته مضامیــن شــعری را
بــا چاشــنی موســیقی درآمیــزد و موســیقی حاصــل از جنــاس را ابــزاری مؤثر بــرای جــذب خواننده
بــه شــنیدن شــعر رثــا قــرار دهــد.
 .4-3موسیقی معنوی
همــۀ ارتباطهــای پنهانــی عناصــر یــک بیــت یــا مصــراع و از ســوی دیگــر ،همــۀ عناصــر معنــوی
یــک واحــد هنــری ،اجــزای موســیقی معنــوی آن هستند(شــفیعی کدکنــی )393 :1384 ،و انواع
تناســب ،هماهنگــی ،انســجام ،تعــادل و امثــال آنهــا را در برمیگیــرد؛ یعنــی عوامــل و اســباب
ایجــاد وحــدت و انســجام غیــر صوتــی را شــامل میشــود؛ بدیــن ترتیــب ،تناســب تصویــر و محتوا،
لفــظ و معنــا ،آهنــگ و معنــا ،و آرایههــای بدیــع معنــوی را کــه مولــد و تقویتکننــده تناســب و
هماهنگــی اجــزای شــعرند ،در برمیگیــرد .آرایههایــی چــون مراعاتالنظیــر ،طبــاق ،مقابلــه و...
از ایــن نــوع موســیقی بــه شــمار میرونــد .یکــی از ویژگیهــای برجســته سبکســاز قصیــده،
کاربــرد پربســامد آرایههــای تضــاد ،مقابلــه و مراعــات النظیــر در جــای جــای قصیــده اســت کــه
افــزون بــر ایجــاد تــوازن آوایــی باعــث انســجام و وحــدت فکــری نیــز شــده اســت.
 .1-4-3تضاد یا طباق
تضــاد یکــی از اقســام بدیــع معنــوی اســت کــه منجــر بــه شــکل گیــری نوعــی موســیقی پنهــان
در کالم میشــود و بــه ایــن شــکل اســت کــه کلم ـهای بــه همــراه ضـ ّـد و مخالفــش در کالم بیــان
شــود کــه میتوانــد بیــن دو اســم ،فعــل ،حــرف و یــا بیــن دو کلمــه مختلــف از آنهــا پیــش آیــد
(تبرماســین.)230 :2003 ،
ً
اســتفاده از صنعــت تضــاد در قصیــدۀ «تائیــه» ،نســبتا چشــمگیر و تناســب و زیبایــی متناظــری
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بــه کالم بخشــیده اســت و ســبب تبییــن برخــی حقایــق بــه مخاطــب میشــود .دعبــل بــا آوردن
اضــداد ،بــر موســیقی درونــی ابیــات افــزوده و تــوازن و تناســب ملموســی بیــن جمــات و عبــارات
ایجــاد کــرده کــه ذوق و اشــتیاق را در مخاطــب افــزوده و خســتگی رازدوده اســت .پیــش از اینکــه
نمونههــای از انــواع تضــاد را در قصیــده «تائیــه» بپردازیــم بــه انــواع کلمــات متضــاد بـهکار رفتــه در
آن اشــاره میکنیــم.
جدول شماره ( )4تضاد بین دو اسم
1

الوصال _الغربة 4

_آت
ماض ِ
ٍ

7

النور_الظلمات

10

ّ
حب _بغض

2

الکفر _االسالم 5

ضالل _هدایة

8

اللیل_الغدوة

11

ّ
نحف_ غلظ

3

6

النعمة_النقمة

9

موتی_حیاتی

12

المصفی -القذی

حق_باطل

جدول شماره ( )5تضاد بین دو فعل و اسم
تضاد بین فعل و اسم

تضاد بین دو فعل
1

أروح_ أغدو

1

ُ
تضيء _ الظلمات

2

ّ
ّقرب_ أخر

2

طلع _ غروب

3

الینوا – أضمروا

3

یحبون – وغرات

نمونههایی از تضاد بهکار رفته در قصیدۀ «تائیه»:
ُ َّ َ َّ
ُ َّ ُ
باطل
یمیز فینا کل حق و ٍ

َّ
َّ
ُ
مات
و یجزی علی الن ِ
عماء و الن ِق ِ

1

(دعبل خزاعی1417 ،ق)45 :
دعبــل بــا آوردن کلمــات متضــاد «حــق ،باطــل» و «النعمــاء ،النقمــات» تصویــری از زیباییهــا
و زشــتیها پیــش روی خواننــده ترســیم میکنــد و موســیقی دلنشــینی بــه ابیــات میبخشــد.
ل مالحظــه اســت.
همچنیــن تناســب معنــوی بیــن حــق و النعمــاء و باطــل و النقمــات ،قابـ 
 .1در میان ما ،حق و باطل را از یکدیگر جدا میکند و بر نعمتها و نقمتها جزا میدهد.
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هط ِه
ِسوی حب ابن ِاء النبی و َر ِ
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َ
ُ
َّ
ََ
الت
غض ب ِنی الزرقاء والعب ِ
وب ِ

1

(همان)39 :
در ایــن بیــت تقابــل معنایــی بیــن واژگان «حــب ،بغــض» و «أبنــاء النبــی ،بنــی الزرقــاء» بســتری
مناســب بــرای انتقــال و تداعــی مفهــوم دوســتی و محبــت آل رســول nو بغــض و کینــه نســبت
بــه دشــمنان آنهــا فراهــم نمــوده اســت .مالحظــه میشــود کــه ایــن تضــاد ،تأثیــر معنایــی و
موســیقایی بیــت را دوچنــدان میکنــد و مخاطــب را بهســوی معنــا ســوق میدهــد؛ زیــرا ایــن
حماســه در حقیقــت تقابــل و رویارویــی قهرمانــان و ضدقهرمانــان را تداعــی میکنــد.
َ
َ َّ َ َ
َ َ َّ َ ُ ُ
َُ َ َ
2
رات
وغد
َقطع قلبی ِاثرهم حس ٍ
الیوم ا ٍ
فلوال الذی ارجوه ِفی ِ
(همان)45 :
در ایــن بیــت تضــاد میــان واژگان «الیــوم» و «غــد» بــر اســتمرار بــدون وقفه و همیشــگی حســرت
دعبــل بــر فقــدان اهلبیــت  bداللــت دارد کــه لحظـهای از آن فــارغ نمیشــود.
َ
َ ّ
ََ
حان ُغ ُ
مس و َ
َو ما َط َل َعت َش ٌ
3
وات
ا
لیل
ال
ب
و
ها
روب
بکیهم و ِبالغد ِ
ِ
ِ ِ
(همان)44 :
در ایــن بیــت دو تضــاد وجــود دارد ،اولــی بیــن واژگان «طلعــت» و «غروبهــا» کــه بــر گریه و شــیون
دایمــی و همیشــگی بــر ائمــه  bداللــت دارد و دومــی بیــن واژگان «اللیــل» و «الغــدوات» کــه
بیانگــر آه و حســرت مــدام شــاعر اســت.
َ َ
ُه ُم َن َقضوا َع َ
الکتاب و فرض ُه
هد
ِ

َ
ُ
محک َم ُه ُّ
بالزور و الش ُبهات
و

4

(همان)39 :
بیــن واژگان «محکــم ،الــزور ،الشــبهات» نوعــی تضــاد و یــا طبــاق وجــود دارد و از لحــاظ معنایــی
 .1جز با محبت فرزندان پیامبر و خاندانش و دشمن داشتن بنی مروان و بنی امیه
 .2اگر نبود آنچه امروز و فردایم بدان امیدوارم هر آینه دلم از حسرت و اندوه پاره پاره میگشت.
 .3زمانیکه خورشید طلوع میکند تا آنگاه که غروبش فرا میرسد در شبانگاهان و سپیدهدمان پیوسته میگِریم.
 .4اینان بودند که عهد قرآن و واجباتش را نقض کردند و محکماتش را با دروغ و تشکیک درآمیختند.
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دشــمنان اهلبیــت  bآیــات محکمــات را کــه امامــت را حــق ائمــه میداننــد نقــض کــرده و
بهجــای آن شــبهات باطــل و احادیــث دروغ را جایگزیــن کالم حــق کــرده و حــق ایشــان را غصــب
نمودند.
ُ َ ُ ً َ
روه ُ
أنک ُ
نکر
بم
فإن قلت عرفا
ٍ

َّ
َ ّ َ
ُّ َ
هات
وغطوا علی التحقیق بالشب ِ

1

(همان)45 :
در ایــن بیــت ،دوتضــاد بیــن واژگان «عــرف» و«منکــر» ،و«التحقیــق» و«الشــبهات» وجــود دارد
کــه مخالفــان ســخنان معــروف و درســت شــاعر را بــد شــمرده و بــا شــبهه میآمیزنــد .شــایان ذکــر
اســت کــه گاه آوردن بیــش از یــک طبــاق و آمیختــه شــدن آن بــا دیگــر عناصــر موســیقایی بــه شــعر
دعبــل جلــوهای خــاص بخشــیده اســت .صنعــت طبــاق و تضــاد در ســطح وســیعی از گفتمــان
دعبــل ،تناســب و زیبایــی خاصــی بــه کالم وی بخشــیده اســت ،امــا تأثیــر کاربــرد ایــن آرایــه بــه
بعــد زیباییشــناختی کالم او ختــم نمیشــود؛ بلکــه از ســوی دیگــر بــرای تفهیــم برخــی حقایــق
بــه خواننــده و بــرای اســتمرار و دوام از آن ســود جســته اســت کــه شــمول و فراگیــری مفهــوم را
میرســاند .چــه بســا گاهــی اوقــات بــه مقایســه بیــن ویژگیهــای امامــان معصــوم  bو دشــمنان
ایشــان میپــردازد و از ایــن طریــق توجــه مخاطــب را بــه ویژگیهــا و کمــاالت ائمــه  bجلــب
مینمایــد .بهرهگیــری گســترده شــاعر از صنعــت تضــاد ،عــاوه بــر افــزودن موســیقی هنــری،
نشــاندهندۀ موضــع و دیــدگاه او در زندگــی اســت کــه رنجهــا و آالم خــود را در آینــه آن منعکــس
میکنــد.
 .2-4-3مقابله
«مقابلــه» عبــارت اســت از «ذکــر دو یــا چنــد کلمـهی غیــر متضــاد و باهــم و ســپس ،ذکــر کلمات
متضــاد آنهــا ،بــه ترتیبــی کــه اول آمــده اســت»(تفتازانی ،1385 ،ج .)267 :1مقابلــه ابــزاری
اســت کــه بهوســیلۀ آن میتــوان تصاویــر متضــاد را در قالبــی زیبــا و آهنگــی مــوزون بــه تصویــر
 .1هرگاه سخنی نیک گفتم ،بدخواهان با حرفهای ناروا به انکارم برخاستند و حقیقت را با سخنان گزاف و شبههانگیز پوشاندند.
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کشــید .در ایــن تقابلهــا کــه از تجمیــع دو لفــظ یــا عبــارت بــا دو معنــای متضــاد در کالم حاصــل
میشــود؛ موســیقی برخاســته ،از طریــق شــنیدن قابـلدرک نیســت بلکــه بر فکــر و وجــدان آدمی
تأثیــر میگــذارد و ســپس اثــر آن بــر حــواس ظاهــر میشــود.
ّ
در قصیــدۀ «تائیــه» نیــز اســلوب مقابلــه حضــوری چشــمگیر دارد و دعبل بــدون تکلــف ،این نوع
موســیقی درونــی را ب ـهکار میبــرد .اکنــون بــه نمونههایــی از صنعــت مقابلــه و اینکــه چگونــه در
موســیقی قصیــدۀ «تائیــه» مؤثــر واقــعشــده اســت ،اشــاره میکنیــم.
ُ
ُ ٌ
حف ُج ُ
سومهم
الله ن
و آل
رسول ِ
ِ

ُ
َّ ُ َ َ
رات
وآل ٍ
زیاد غلظ القص ِ

1

(دعبل خزاعی1417 ،ق)45 :
در ایــن بیــت تصویــری اســت از بدنهــای ضعیــف و نحیــف اهلبیــت  bکــه از حــق خــود
محــروم شــده و در نهایــت ســختی و مصیبــت قــرار گرفتهانــد و در مقابــل آن تصویــر خانــدان زیــاد
کــه از رفــاه و خوشگذرانــی زیــاد ،گردنهــای خــود را کلفــت کردهانــد.
لجبریل االمین ،وانتم
ّنج ٌی
ِ

ً
عــکوف عـلی ّ
الـعـزی َمـعا و مـنـاة

2

(همان)40 :
در ایــن بیــت دعبــل بــه ویژگــی حضــرت علــی  gاشــاره میکنــد و در تصویــر مقابــل وثنیهای
مشــرک کــه مــازم بــا بتهــای عـ ّـزی و منــات هســتند را بــه تصویــر میکشــد .بــه عبــارت دیگــر دو
جبهــه کــه در افــکار و دیــدگاه مخالــف یکدیگرنــد؛ یعنــی مکتــب امــام علــی  gکــه علــم و ایمــان
و جانفشــانی اســاس آن اســت و مکتــب مشــرکان را بــه تصویــر میکشــد .شــاعر بــا اســتفاده از
صنعــت تقابــل و در مقابــل هــم قــراردادن ایــن دو جبهــه بــه تنویــر افــکار و ترجیــح مکتــب امــام بــر
مشــرکان میپــردازد.

 .1اهلبیت رسول با بدنهای الغر و نحیف باشند و خاندان زیاد با گردنها ستبر.
 .2هنگامیکه شما توطئهگران سقیفه ،شب و روز و بیوقفه بتهای عزی و منات را میپرستیدید او همراز جبرئیل بود.
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نتیجهگیری
ایــن پژوهــش بــه بررســی و تحلیــل بازتــاب سبکشناســی آوایــی قصیــده مــدارس آیــات دعبــل
خزاعــی بــا رویکــرد سبکشناســی توصیفــی پرداختــه و نتایــج حاصــل از آن بدیــن شــرح اســت:
– بررســی ســطح آوایــی قصیــده در چهــار حــوزه موســیقی بیرونــی ،موســیقی کنــاری (قافیــه)،
موســیقی درونــی (واج آرایــی) ،تکرار(حــروف ،واژگان) و موســیقی معنوی(تضــاد ،مقابلــه ،مراعات
النظیــر) بیانگــر نقــش عمــدهای ســطح آوایــی اســت کــه منجــر بــه پیدایــش ســبک شــاعر
میگــردد.
 از نظــر موســیقی بیرونــی ،دعبــل خزاعــی بــا ســرودن قصیــده در بحر طویــل کــه دارای مقاطعو بندهــای طوالنــی اســت زمین ـهای را ّ
میســر ســاخت تــا عشــق واالیــش بــه اهلبیــت  bو غــم
و انــدوه خــود دربــارۀ علویــان و حســرت بــر فقــدان آنهــا را بــا ایــن بحــر عروضــی بیــان نمایــد.
انتخــاب ایــن بحــر کــه دارای موســیقی آرام ،متیــن و ویژگیهــای امتــداد نفــس و تفصیــل ســخن
اســت ،بــرای موضوعاتــی چــون استبدادســتیزی ،بیــان حــال مظلومــان و رثــا متناســب و نشــانۀ
ذوق ســلیم و توانایــی شــاعر اســت.
 در حــوزۀ موســیقی کنــاری ،شــاعر بــا انتخــاب قافیــه مناســب و حــرف روی «تــاء» کــه دارایویژگــی شــدت و فخامــت و متناســب بــا مضمــون رثاســت ،بغــض و دلتنگــی 30ســالۀ خویــش را
بشــکند و بــا آوردن «الــف مـ ّـدی» پیــش از حــرف روی و امتــداد صــدا در تــاش اســت تــا از غــم و
دلتنگــی خــود بکاهــد و توجــه مخاطــب را بــه حالــت نفســی خــود جلــب نمایــد.
 در حــوزۀ موســیقی درونــی ،نظمــی کــه در انتخــاب دقیــق کلمــات ،حــروف و نحــوۀ چینــشآنهــا بـهکار رفتــه و کاربــرد پربســامد تکــرار و جنــاس (جنــاس اشــتقاق) و رد العجــز علــی الصــدر،
گذشــته از غنــای موســیقی درونــی ،بــه ایجــاد نوعــی وحــدت فکــری انجامیــده کــه دارای
برجســتگی ســبکی اســت .ایــن تناســب میــان موســیقی و مفهــوم مــد نظــر حضــرت ،ســبب
هارمونــی چشــمگیری در قصیــده شــده و بــر انســجام متــن افــزوده اســت.
 در حــوزۀ موســیقی معنــوی آنچــه نمــود برجســتهای دارد ،وجــود آرایههایــی چــون طبــاق،فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال دهم ،شماره  ،37بهـار 1401
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مقابلــه و مراعاتالنظیــر اســت کــه دو مــورد اخیــر بســامد بســیار باالیــی در قصیــده داشــته و به آن
وجهــۀ ســبکی داده اســت؛ ایــن تقابلهــا ،باعــث تفهیــم برخــی حقایــق ،تداعــی معنــا در ذهــن
مخاطــب و ایجــاد ذوق و اشــتیاق در وی میگــردد و بــا بیــان برخــی ویژگیهــای متقابــل خانــدان
پیامبــر nو آل زیــاد بــه برجستهســازی صفــات و ویژگیهــای اهــل بیــت پیامبــر nپرداختــه و
خواننــده را ترغیــب میکنــد تــا از بیــن دو طــرف متقابــل دســت بــه گزینــش بزنــد.
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الگویپیوستنگاریفرهنگ ِیمراکزتجاریو
1
تفریحی با تأکید بر هویت ایرانی اسالمی؛ مشهد مال

مقاله پژوهشی

دریافت 1399/10/7 :پذیرش1400/1/21 :

رخشاد حجازی ،2سید محمد حسینی ،3سید علی جوزی  ،سید محمود هاشمی
4

5

چکیده
پــس از پیــروزی انقــاب اســامی ،حــوزه فرهنگی یکــی از اصلیترین اهداف انقالب اســامی و ســرلوحۀ
انقــاب بــود .جــاری کــردن فرهنــگ و ارزشهــای دینــی و اخالقــی در جامعــه و اداره و زندگــی ،از مهمترین
اصــول در سیاس ـتگذاری فرهنگــی از ســوی بــزرگان انقــاب بــه ویــژه امــام خمینــی(ره) بــود .عــاوه بــر
ایــن ،در دورههــای بعــد بهویــژه در ســالهای اخیــر بــه دلیــل پشــت ســر گذاشــتن شــرایط اضطــرار در ســایر
حوزههــا ،حــوزۀ فرهنگــی از ســوی بــزرگان نظــام بســیار مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه اســت .از طرفــی بازارهــا از
دیربــاز ،نقــش اساســی در هویتبخشــی فرهنگــی ،ملــی و بومــی بــه شــهرهای ایرانــی اســامی بــر عهــده
داشــتهاند ،امــا بــا تحــول ایــن فضاهــای تجــاری و شــکلگیری مجتمعهــای تجــاری مــدرن و بــه خصــوص
مگامالهــا ،نگرانیهــای جــدی دربــارۀ تاثیــرات ایــن فضاهــا بــر هویــت فرهنگــی جامعــه بــه وجــود آمــده
اســت .ایــن پژوهــش از نظــر هــدف ،کاربــردی و بــه لحــاظ روش ،توصیفــی تحلیلی اســت .در ایــن پژوهش،
پیوسـتنگاری فرهنگــی پــروژۀ مشــهدمال ،بــر مبنــای ماتریــس فــازی ،پیشــنهاد شــده اســت .در ســاختن
ماتریــس ارزیابــی ،فعالیتهــای اصلــی طــرح در فــاز بهرهبــرداری و نیــز شــاخصهای مهــم فرهنگــی كــه
از ایــن فعالیتهــا تاثیــر میپذیرنــد بــا اســتفاده از روش دلفــی فــازی ،تعییــن و اهمیــت هــر اثــر بــه صــورت
اعــداد فــازی مثلثــی بــرآورد میشــود .در نهایــت بــا اســتفاده از نرمافــزار ونســیم( )VENSIMروشــی
عملیاتــی بــرای ارزیابــی فرهنگــی و اجتماعــی مالهــا ارائــه شــده اســت.
کلیدواژههــا :پیوســتنگاری فرهنگــی ،هویــت ایرانــی اســامی ،مجتمعهــای تجــاری چندمنظــوره
(مالهــا) ،ماتریــس فــازی ،نرمافــزار ونســیم.
 .1ایــن مقالــه بــر گرفتــه از رســالۀ دکتــرا بــا عنوان«ارائــه الگــوی ارزیابــی اثــرات اجتماعــی مراکــز تجــاری و تفریحــی بــا رویکــرد ایرانــی
اســامی در شــهرهای زیارتــی ،مشــهدمال» اســت.
 .2استادیار گروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال (نویسندۀ مسئول)rokhshad.h 99 @yahoo.com :
 .3دانشجوی دکترای گروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمالsmhosaini1357 @yahoo.com :
 .4استاد گروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمالsajozi@yahoo.com :
 .5استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمالhashemi_2986@yahoo.com :
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ً
تــا چنــد دهــۀ پیــش ،توجــه اصلــی در پروژههــای توســعه معمــوال معطــوف بــه مالحظــات
اقتصــادی بــود .دیــدگاه حاكــم ایــن بــود كــه پــول میتوانــد هرگونــه آثــار منفــی پروژههــا را
جبــران کنــد .لــذا نگرانــی چندانــی از پیامدهــای اجتماعــی و فرهنگــی وجــود نداشــت .در ایــن
دیــدگاه توجــه بــه اجتمــاع محلــی و نظــام همســایگی در حداقــل ممكــن بــود .لــذا بــه شــبكههای
اجتماعــی كــه پایههــای اصلــی تأمیــن كننــده حمایــت بــرای مــردم در مقابــل ســختیها و
اســترسها بــود ،توجهــی صــورت نمیگرفــت .اصطــاح  1SIAبــرای اولیــن بــار اوایــل دهــۀ
 1970بــه كار رفــت ،ولــی راهنماهــا و اصــول آن ســال  1994تدویــن شــد .اگــر بتــوان در فراینــد
تصمیمگیــری كارگــزاران توســعه ،ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی و فرهنگــی را دخیل دانســت ،در آن
صــورت میتــوان بهتــر تصمیمگیــری کــرد .بهعــاوه بــا پیشبینــی و مدیریــت کــردن تأثیــرات
اجتماعــی و فرهنگــی ناشــی از پــروژه ،مزایــای اجتماعــی ،اقتصــادی و محیــط زیســتی فراوانــی
نصیــب مــردم و اجتمــاع محلــی خواهــد شــد .نبایــد از یــاد بــرد كــه پیامدهــای پیشبینــی نشــده
پروژههــای توســعه میتوانــد منافــع و مزایــای ایــن پروژههــا را بهشــدت كاهــش دهــد .از همیــن
جاســت كــه ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی و فرهنگــی اهمیــت مییابد(هومینفــر.)1 :1392 ،
مهمتریــن هــدف پیوســت فرهنگــی ،ایجــاد زمینــه و شــرایطی اســت کــه در آن ضمــن اجــرای
مطلــوب طرحهــای اقتصــادی ،ارزشهــا و میــراث فرهنگــی ملــی و بومــی نیــز حفــظ شــود.
پیوســت فرهنگــی در واقــع مجرایــی اســت که از طریق آن ،پیشــرفت کشــور بدون آســیب رســاندن
بــه هویــت فرهنگــی و بومــی و بــدون تغییــر ارزشهــای فرهنگــی و دینــی انجــام میشــود؛ گرچــه
جهتگیــری پیوســت فرهنگــی بــه ســمت حفــظ ارزشهــا و میــراث فرهنگــی اســت .در همــان
حــال ،زمینهســاز اجــرای موفــق و صحیــح طرحهــای عمرانــی نیــز خواهــد بود(بنیانیــان:1387 ،
 .)2پیوســت فرهنگــی عبــارت اســت از فرایند تعییــن ،پیشبینی ،ارزیابــی ،آگاهســازی و مدیریت
پیامدهــای مثبــت و منفــی و تأثیــرات احتمالــی اتخــاذ سیاسـتها و برنامههــا و اجــرای طرحهــای
جــاری یــا پیشــنهاد شــده بــر نظــام هستیشناســانه ،معرفتشناســانه و انسانشناســانه در درون
1. Social Impact Assessment

فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال دهم ،شماره  ،37بهـار 1401

الگوی پیوستنگاری فرهنگ ِی مراکز تجاری و تفریحی با تأکید بر( ...حجازی و همکاران)

یــک نظــام فرهنگــی و نیــز بــر زندگــی ،نهادهــا و الگوهــای فرهنگــی درون آن نظــام .پیوســت
فرهنگــی بــا هــدف مدیریــت تأثیــرات فرهنگــی مثبــت و منفــی ناشــی از تدویــن یــک سیاســت و
قانــون یــا یــک برنامــه و اجــرای طــرح توســعهای انجــام میشــود(قادری.)91 :1392 ،
بــرای شــناخت صحیــح و جامــع ابعــاد و مختصــات پیوس ـتهای فرهنگــی ،بایــد بــه فلســفۀ
وجــودی آن توجــه نکــرد .پیوســت فرهنگــی بــرای طرحهــا و پروژههــای مختلــف اجرایــی بــا ایــن
پیشبینــی مطــرح شــده اســت کــه هــر طــرح و پــروژۀ فنــی ،اقتصــادی ،اجتماعــی ،قضایــی
و ماننــد آن در ذات خــود بــا فرهنــگ جامعــه تعامــل دارد .لــذا بــا درک آثــار و نیازمندیهــای
فرهنگــی ،ایــن نــوع طرحهــا و پروژههــا را بایــد مبتنــی بــر یــک نظــام علمــی ،اولویتگــذاری و از
طرحهــا و پروژههایــی شــروع کــرد کــه بیشــترین تعامــل فرهنگــی را در بــر دارد و در شــناخت ایــن
آثــار متقابــل از چنــد ُبعــد بــه موضــوع توجــه کرد(بنیانیــان.)1 :1387 ،
ایــن مقالــه بــه دنبــال ایــن اســت کــه بــا توجــه بــه وضعیــت فرهنگــی و اجتماعــی مشــهد مقدس
بهعنــوان مهمتریــن شــهر زیارتــی کشــور ،بــا مطالعــۀ رونــد ســاخت و ســاز مراکــز تجــاری و رفاهــی
بزرگ(مالهــا) ،الگویــی ارائــه دهــد کــه در آن بــا تأکیــد بــر هویــت ایرانــی اســامی ،آثــار فرهنگــی
مشــهدمال بهطــور دقیــق و منطقــی ،ارزیابــی شــود .بهعبــارت دیگــر آثــار مشــهدمال بــر هویــت
ایرانــی اســامی مشــهد مقــدس ارزیابــی قــرار خواهــد شــد تــا میــزان آثــار فرهنگــی مجتمــع
تجــاری مشــهدمال مشــخص شــود.

بیان مسئله و ضرورت
كالنشــهر مشــهد ،عــاوه بــر جنبــۀ زیارتــی ،بــا داشــتن جاذبههــای منحصربهفــرد فرهنگــی،
تـاریخی ،علمـی ،پزشـكی ،تجـاری و قابلیتهـای موجـود در زمینـۀ گردشگری ،ساالنه گردشگران
زیــادی را بــه خــود جلــب میكنــد .همچنیــن مشــهد امــروزه بهعنـــوان یكـــی از قطبهــای مهــم
و ســرآمد گردشــگری در ایــران تعـــداد بـــسیار زیــادی از زائــران و گردشــگران را در خــود جــای
میدهــد؛ واالتریــن عنصــری كـــه در موجودیــت هـــر جامعـــه دخالـــت اساســـی دارد ،فرهنگ آن
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جامعــه اســت؛ بنابرایــن صیانــت از فرهنــگ اســـامی ،یــك ضــرورت اســت .جریانســازی
فرهنگــی و مقابلــه بــا تهاجــم فرهنگــی ،از مهمتریــن فعالیتهـــایی اســـت كـــه در فرصتهــای
موجــود در گردشــگری دینــی و ســفرهای زیارتــی و از جملــه ســـفر زیارتــی مشــهد مقــدس
قابــل اجــرا و البتــه نتیجـهبخـــش اســـت(کشاورز و دلبــری .)53 :1396 ،اقــام مــورد نیــاز
هــر خانــواده معمــوال بــه دو شــکل عمــده یــا خــرده خریــداری میشــود و مراکــز عرضــه اقــام
مــورد نیــاز نیــز بــه شــکل ســنتی و بهصــورت مغازههــای اطــراف خانــه و مراکــز فــروش عمــده
در میادیــن اســت؛ امــا اخیــرا و خصوصــا در دو دهــۀ اخیــر فروشــگاههایی بــه نــام «مــال» بــا
تقلیــد از الگــوی آمریکایــی بــا نامهــای مختلــف ،شــکل و ســبک خارجــی ایجــاد شــد ه کــه
هــم بهعنــوان گردشــگاه قلمــداد میشــوند و هــم بســیاری از خانوادههــا کاالی مــورد نیــاز
خــود را از ایــن گونــه اماکــن تهیــه میکنند(ابهــری)1396 ،؛ هرچنــد مالســازی بــا رویکــرد
چندمنظــوره بــا توجــه بــه پیچیدگــی زندگــی شــهری بــرای خانــوار برخــی مزایــا را بــه دنبــال
دارد .از جملــه اینکــه امــکان خریــد اقتصــادی را فراهــم میکنــد ،امــکان نظــارت نهادهــای
مســئول بــر قیمتهــا بیشــتر فراهــم میشــود ،خانــواده امکانــی بــرای تفریــح کــردن و دور
هــم جمــع شــدن را پیــدا میکننــد و احتمــاال در خــروج ارز از کشــور و مســافرتهایی کــه
بــه قصــد خریــد کاال در خــارج از کشــور انجــام میشــود نیــز موثــر اســت؛ امــا درکنــار ایــن،
تجاریســازی بیرویــه ،بســتری بــرای افزایــش کاالهــای غیرضــرور وارداتــی فراهــم خواهــد
کــرد و خواهناخــواه الگــوی مصــرف و انگارههــای فرهنگــی ،جوانــان را بــه ســوی خریــد کاالی
خارجــی هدایــت میکنــد .نگاهــی بــه معمــاری بســیاری از ایــن مجتمعهــا نشــان میدهــد
معمــاری آنهــا از برخــی مجتمعهــای مشــابه در دبــی یــا ترکیــه الگوبــرداری شــده اســت .بــه
تبــع آن ،بیشــتر فضــای آنهــا بــه بوتیکهایــی اختصــاص یافتــه کــه میزبــان برندهــای لوکــس
خارجــی اســت .حــال اگــر مــا میخواهیــم اقتصــاد مقاومتــی را از زاویــه تشــویق مــردم بــه
خریــد کاالهــای ایرانــی ترویــج کنیــم بــا ایــن شــیوه تجاریســازی در تناقــض اســت(عبدی،
.)4 :1394
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جدول  :1تعداد مالها در شهرهای کشور
شهر

تعداد

شهر

تعداد

تهران

65

کرمانشاه

8

مشهد

127

قم

2

تبریز

12

یزد

2

کرج

17

اهواز

2

شیراز

16

انزلی

2

اصفهان

15

بم

1

کیش

6

اراک

1

کرمان

3

یاسوج

1

منبع :مجلۀ عصر ساختمان1396 ،

بررســی آمارهــای موجــود حاکــی از آن اســت کــه بیــش از  260واحــد مــال در کل کشــور یــا در
دســت ســاخت بــوده یــا بهتازگــی مراحــل ســاخت آن بــه پایــان رســیده اســت .توزیــع و فراوانــی
ســاخت مالهــا در کشــور(جدول )1نشــان میدهــد برخــاف تصــورات ،بــه جــای تهــران ،ایــن
مشــهد اســت کــه در صــدر شــهرهای مالخیــز و مالســاز کشــور قــرار گرفتــه اســت ،بهطوریکــه
آمــار ســاخت و ســاز اینگونــه بازارهــای چنــد منظــوره در شــهری کــه پایتخــت معنــوی کشــور
اســت و قاعدتــا بایــد چهــرهای زیارتــی بــه جــای ســیاحتی داشــته باشــد ،عجیــب بــه نظــر
میرســد(عبدی.)4 :1394 ،
اهمیــت پیوسـتنگاری فرهنگــی بهعنــوان یکــی از عناصــر مهــم و اساســی مهندســی فرهنگی،
آنگاه آشــکار شــد کــه مقــام معظــم رهبــری در  19آذرمــاه  ،1392بــر انجــام آن تاکیــد و بیــان
کردنــد[« :اینکــه] مــا گفتیــم مســائل اقتصــادی و مســائل گوناگــون مهم پیوســت فرهنگی داشــته
باشــد ،معنــای آن ایــن اســت کــه یــک حرکــت اساســی کــه در زمینــۀ اقتصــاد ،در زمینــۀ سیاســت،
در زمینــۀ ســازندگی ،در زمینــۀ فنــاوری ،تولیــد ،پیشــرفت علــم میخواهیــم انجام بدهیــم ،ملتفت
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لــوازم فرهنگــی آن باشــیم .گاهــی اوقــات انســان در یــک کاری وارد میشــود ،یــک کار اقتصــادی
انجــام میدهــد[ ،امــا] لــوازم آن و تبعــات فرهنگــی آن را توجــه نــدارد .بلــه ،کار کار بزرگــی اســت؛
کار اقتصــادی بزرگــی اســت ،منتهــا بــر آن مترتــب میشــود لوازمــی و تبعاتــی کــه بــرای کشــور
ضــرر دارد؛ فرهنــگ اینجــوری اســت .بایــد در همــۀ مســائل آن نکتــۀ فرهنگــی را در نظــر داشــت و
نگذاریــم کــه ایــن از یــاد برود»(خامنـهای .)1392 ،چنانکــه از بیانات مقــام معظم رهبــری و ادبیات
ایشــان اســتنباط میشــود ،مفهــوم پیوســت فرهنگــی عبــارت اســت از ارزیابــی آثــار و پیامدهــای
فرهنگــی اجــرای طرحهــای مهــم در حوزههــا و نظامهــای مهــم جامعــه ،تدویــن سیاســتها و
راهکارهایــی بــرای کاهــش آثــار و پیامدهــای آســیبزای اجــرای ایــن گونــه طرحهــا ،تقویــت آثــار
و پیامدهــای مثبــت آن ،اســتفادۀ بهینــه از فرصتهــای فرهنگــی کــه اجــرای ایــن طرحهــا ایجــاد
میکننــد و چگونگــی مدیریــت چالشهــا ،تهدیدهــا و موانعــی کــه ایــن طرحهــا در طــول اجــرا
بــرای فرهنــگ و ارزشهــای فرهنگــی ایجــاد میکنند(جــوکار .)1 :1398 ،شــایان ذکــر اســت کــه
بیتوجهــی بــه ابعــاد فرهنگــی و اجتماعــی در فعالیتهــای اقتصــادی ،در کشــور مــا در تعــارض
آشــکار بــا اهــداف متعالــی نظــام جمهــوری اســامی ایران نیــز قــرار میگیــرد؛ چراکه اساســا هدف
اصلــی انقــاب اســامی گســترش و حاکمیــت ارزش و فرهنــگ اســامی اســت .لــذا رصــد آثــار و
پیامدهــای فرهنگــی طرحهــا ،لوایــح ،تصمیمــات و مصوبــات ،پروژههــا و اقدامــات در دســتگاهها و
قــوای سـهگانه و بخــش خصوصــی و توجــه بــه اثرگــذاری مســتقیم یا غیرمســتقیم مــوارد ذکر شــده
در جامعــه ،مســئلهای ضــروری و اجتنابناپذیــر است(درخشــان.)23 :1394 ،

پیشینۀ پژوهش
پیوســت فرهنگــی در کشــور ،موضــوع جدیــدی اســت و در ایــن خصــوص بهویــژه در مراکــز
تجــاری و تفریحــی ،مطالعــات زیــادی انجــام نگرفتــه اســت .در ذیــل بــه برخــی از مطالعــات انجــام
شــده در کشــور کــه عمدتــا موضوعــات کلــی و تعییــن شــاخصهای فرهنگــی و اجتماعــی بــوده
اســت ،اشــاره میشــود .شــایان ذکــر اســت در خصــوص ارزیابــی آثــار فرهنگــی ،پژوهشهــای
خارجــی بیشــتر بــا رویکــرد اجتماعــی صــورت گرفتــه اســت .عامــل هاللــی( )1396در مقالـهای
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الگوی پیوستنگاری فرهنگ ِی مراکز تجاری و تفریحی با تأکید بر( ...حجازی و همکاران)

بــا عنــوان «الزامــات فرهنگــی و اجتماعــی پروژههــای تجــاری و مگامالهــا» کــه توســط دبیرخانــۀ
پیوســت فرهنگــی و اجتماعــی شــهرداری مشــهد بــه چــاپ رســیده ،بررســی پیامدهــای مگامالها
و مجتمعهــای تجــاری و راهبردهــای مقابلــه بــا ایــن پیامدهــا در ادبیــات نظــری را بهعنــوان هــدف
نهایــی در نظــر گرفتــه اســت .بدیــن منظــور ابتــدا مبانــی نظــری پیامدهــای ایــن مراکــز در ایــران و
خــارج تجزیــه و تحلیــل و ســپس تجــارب نمونههــای داخلــی و خارجــی واکاوی شــد تــا بتــوان از
ایــن دو بنــد پیامدهــای مجتمعهــای تجــاری را درک کــرد .ســپس طــرح باالدســت ایــن پژوهــش
کــه شــاخصهای شــورای راهبــری پیوســت فرهنگی و اجتماعی شــهرداری مشــهد اســت ،تحلیل
شــد تــا بتــوان بــا اســتفاده از شــاخصهای آن بــه ارائــه راهبردهــای اولیــه بــرای مجتمعهــای
تجــاری در چهارچــوب آن شــاخصها در ادبیــات نظــری دســت یافــت .در ادامــه بــرای اقدامــات
میدانــی ،الگوهــای رفتــاری در پروژههــای شــهری بررســی شــد تــا بتــوان از آن تجــارب در اقدامــات
میدانــی اســتفاده کــرد .در نتیجــه از مبانــی نظــری به دســت آمــده در تعییــن محورهــای مصاحبه،
پرسشــنامه و اقدامــات میدانــی اســتفاده شــده اســت .خروجــی ایــن بخــش چهارچــوب اولیــه
پژوهــش اســت تــا بتــوان بــا اســتفاده از آن بــه اقدامــات میدانــی و تحلیلهــای کمــی و کیفــی
پرداخــت و راهبردهــای اولیــه بــرای مجتمعهــای تجــاری را در ادبیــات نظــری اســتخراج کــرد.
قــادری( )1392در مقالـهای بــا عنــوان «شــاخصها و متغیرهــای پیوســت فرهنگــی در الگــوی
اســامی ایرانــی پیشــرفت» ضمــن بررســی تعاریــف و اهــداف پیوســت فرهنگــی ،شــاخصهای
اصلــی بــرای ایــن ارزیابــی از نظریــه الگــوی اســامی ایرانــی پیشــرفت اســتخراج شــد .در ادامــه،
شــاخصهای مذکــور در ارزیابــی سیاســتها ،برنامههــا و طرحهــای شــهری بررســی شــد.
ســپس تفــاوت پیوســت فرهنگــی و ارزیابــی تأثیــرات فرهنگــی در ادبیــات جهــان بــا یکدیگــر
مقایســه شــد .در بخــش پایانــی نیــز بــه منظــور تســهیل کار پژوهشــگران حــوزه پیوســت فرهنگی،
الگــوی عملیاتــی ارزیابــی تأثیــر فرهنگــی بر اســاس الگــوی جهانــی آن توضیح داده شــده اســت.
ســتودهفر و همــکاران( )1398در مقال ـهای بــا عنــوان «ارائــه الگــوی تدویــن پیوســت فرهنگــی
پروژههــای عمرانــی در کالنشــهر اصفهــان» بــا هــدف شناســایی شــاخصها ،ابعــاد و مؤلفههــا،
بهمنظــور ارائــۀ الگــوی تدویــن پیوســت فرهنگــی پروژههــای عمرانــی شــهر اصفهــان تحقیــق
کردهانــد .در ایــن راســتا از روش تحلیــل محتــوای کیفــی در بخــش کیفــی و روش تحلیــل عاملــی
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تأییــدی و اکتشــافی در بخــش کمــی بــرای تحلیــل دادههــا اســتفاده کردهانــد .آنهــا بــر اســاس
یافتههــا ،ابعــاد پیوســت فرهنگــی پروژههــای عمرانــی شــهر اصفهــان را ذیــل هشــت موضــوع
اصلــی دســتهبندی کردهانــد :روابــط اجتماعی(تنــوع قومــی و گروهــی و تعامــات اجتماعــی)،
خالقیــت (زیرســاختهای شــهری نوآورانــه) ،آیندهنگــری (شــهر آینــده و شــهر هوشــمند) ،هویت
(هویــت ایرانــی ،هویــت اســامی ،هویــت انقالبــی و مزیــت رقابتــی شــهر اصفهان(گردشــگری)،
امنیــت (امنیــت فیزیکــی ،و امنیــت ذهنــی) ،عدالــت ،جذابیــت (عناصــر طبیعــی و عناصــر
غیرطبیعــی) و نمادهــا و نشــانهها(تأثیر عناصــر عینــی و الهامپذیــری از فرهنــگ غالــب).
درخشــان و طغیانــی( )1394در مطالعــۀ خودشــان بــا عنــوان «روششناســی تهیــه ارزیابــی
فرهنگــی اجتماعــی بـرای طرحهــای اقتصــادی» بــا طراحــی و پیشــنهاد شــاخصهای فرهنگــی
اجتماعــی بومــی ،زمینـهای را بـرای محاســبه و وزندهــی و برآوردســازی آثــار فرهنگــی و اجتماعــی
طرحهــا ارائــه میدهنــد .نتایــج بــه دســت آمــده حاکــی اســت کــه برخــی پروژههــای اقتصــادی
کــه در ارزیابــی توجیــه اقتصــادی ندارنــد در مجمــوع بــا آثــار فرهنگــی و اجتماعــی ،توجیــه اجرایــی
نخواهنــد داشــت.
رســتمی و وجدانــی درســتکار( )1394در مقالــۀ خــود بــا عنــوان «ارزیابــی اثــرات اجتماعــی
مجتمــع تجــاری تیــراژه واقــع در لبــه محلــه بــاغ فیــض در منطقــه  ۵تهــران» که بــا دیــدی انتقادی
و واقعبینانــه و مشــارکتی متمرکــز شــده اســت ،بــه شناســایی اثــرات مثبــت و منفــی طــرح اقــدام
نمودنــد .روش مطالعــه بــر اثــرات پــس از اجــرا متمرکــز و بــا اســتفاده از شــیوۀ مطالعــۀ اســناد
فرادســت ،مشــاهده میدانــی ،پیمایــش ،تحلیــل نهــادی و پرسشــنامه ،بــه دنبــال دســتیابی بــه
هــدف اصلــی خــود مبنــی بــر شناســایی اثــرات مثبــت و منفــی طــرح بــر حیــات شــهروندان ایــن
محلــه و منطقــه در تهــران اســت .از بررسـیهای بــه عمــل آمــده مشــخص شــد اصلیتریــن مســائل
حاصــل از پــروژه مذکــور افزایــش ترافیــک و میــزان آلودگــی هــوا و شــلوغی محــدوده اســت کــه از
طریــق راه حلهــای تعدیلــی چون اســتفاده بیشــتر از وســایل حملونقل عمومــی و محدودیــت ورود
وســایل نقلیــۀ شــخصی بــه محــدودۀ قابــل کنتــرل اســت.
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اســتیو 1و همــکاران ( )2017در تحقیــق خــود بــا عنــوان «انطبــاق ارزیابــی اثــرات اجتماعــی
بــرای رســیدگی بــه اثــرات و خطــرات حقــوق بشــری در یــک پــروژه» نشــان دادهانــد کــه چگونــه
ارزیابــی اثــرات اجتماعــی میتوانــد بهعنــوان ابــزار شناســایی ،تجزیــ ه و تحلیــل و مدیریــت
ی کــه بــا برنامــه مدیریــت پــروژه یکپارچــه میشــود
بحرانهــای اجتماعــی و حقــوق بشــر هنگامـ 
بــه کار گرفتــه شــود .بدیــن منظــور بهطــور خــاص ،ابزارهایــی را ارائــه دادهانــد تــا مســائل مربــوط
بــه حقــوق بشــر را بهطــور نظاممنــد در متــن جامعــه بررســی کننــد .آنــان مجموعـهای از معیارهــا
را بــرای ارزیابــی اهمیــت تأثیــرات اجتماعــی منفــی بهعنــوان مبنایــی بــرای تعییــن خطــرات
اجتماعــی و اولویتبنــدی اقدامــات مدیریتــی ارائــه دادهانــد .در ایــن مقالــه عوامــل اجتماعــی
کــه بــر رابطــۀ بیــن فعالیتهــای پــروژه و اثــرات اجتماعــی و حقــوق بشــری باتجربــه جوامــع
ت اســت از :نگــرش نســبت بــه فعالیتهــای پــروژه ،ارتبــاط
آســیبدیده تأثیــر میگــذارد عبــار 
بــا بافــت جغرافیایی(هویــت محلــی و وابســتگی بــه معیشــت مبتنــی بــر منابــع طبیعــی) و نگــرش
طرفیــن پــروژه .ارزیابــی تأثیــرات اجتماعــی در ایــن مقالــه شــامل چهــار مرحلــه .1 :پیشبینــی
تغییــرات اجتماعــی و تأثیــرات کــه ممکــن اســت از هــر پــروژه ناشــی شــود  .2تعییــن اهمیــت
تغییــرات پیشبینیشــده  .3بــرآورد نتایــج پیشبینیشــده  .4ایجــاد اولویــت بــرای اقــدام اســت.
ت اســت از :محیــط زندگــی ،ظرفیتهــای مــردم (توانایی
مؤلفههــای چهارچــوب اجتماعــی عبــار 
و آزادیهــا) ،جامعــه و حــوزه سیاســی ،دارایــی و فعالیتهــای معیشــتی ،فرهنــگ و مذهــب،
زیرســاختها و خدمــات ،مســکن و کس ـبوکار و زمیــن و منابــع طبیعــی.

مبانی نظری تحقیق
تأثیرفرهنگی
مفهــوم تأثیــر فرهنگــی بــه پیامدهــای هــر نــوع اقــدام یــا سیاســت جمعــی یــا خصوصــی افــراد
انســانی گفتــه میشــود کــه تــا انــدازۀ زیــادی بــر ارزشهــا ،هنجارهــا ،باورهــا ،کردارهــا ،نهادهــا،
ســبک زندگــی ،کار ،جامعهپذیــری و ســازماندهی آنهــا تأثیــر میگــذارد(.)Sagnia, 2004:7
1. Esteves
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ارزیابی تأثیر فرهنگی(پیوست فرهنگی) ()CIA
مفهــوم ارزیابــی تأثیــر فرهنگــی( )Cultural Impact Assessmentبــه معنــای ارزیابــی تأثیــرات
طرحــی بــر باورهــا ،ارزشهــا یــا عملکــرد و دیگــر مؤلفههــای فرهنگــی جمعیــت خاصــی اســت
کــه طــرح یــا برنامـهای قــرار اســت بــرای آنهــا اجــرا شــود(قادری .)89 :1392 ،در زمینــۀ ارزیابی
آثــار فرهنگــی بهصــورت بینالمللــی فعالیتــی ویــژه صــورت نگرفتــه اســت ،زیــرا شــاخصها و
مالکهــای فرهنگــی در هــر کشــور یــا منطقــه متفــاوت اســت و نمیتــوان نســخهای کلــی بــرای
همــۀ کشــورها ارائــه کــرد ،امــا در ســالهای گذشــته در ذیــل مطالعــات فرهنگــی در هــر کشــور،
الزاماتــی نیــز بــرای طرحهــای اقتصــادی طراحــی و تدویــن شــده اســت کــه اســتفاده از آنهــا
بهصــورت عمومــی توجیــه منطقــی نــدارد و طراحــی بومــی ایــن شــاخصها الزم و ضــروری
است(درخشــان.)22 :1394 ،

ارزیابی تأثیر فرهنگی و اجتماعی در سطح بینالملل
دو اقــدام مهــم و تأثیرگــذار در ســطح بیــن المللــی ،زمینــه ظهــور ارزیابی تأثیــر فرهنگــی را فراهم
کــرد .1 :تأســیس ســازمان جدیــدی در ســال  1980در ایالــت متحــدۀ آمریــکا کــه مؤسســات
مربــوط بــه ارزیابیهــای مختلــف اجتماعــی ،اقتصــادی ،فناورانــه ،بهداشــتی و  ...را شــامل
میشــد .در حقیقــت ،ایــن ســازمان زمینــۀ ظهــور ارزیابــی تأثیــر فرهنگــی را فراهــم کــرد .2 .در
اجــاس ســازمان ملــل دربــارۀ محیــط زیســت و توســعه در ســال  ،1992موضوع تأثیــرات محیطی
اقدامــات توســعهای بهعنــوان ابــزار مناســبی بــرای توســعۀ پایــدار مــورد توجــه قرارگرفــت و از آنجــا
کــه الزمــۀ تهیــۀ گزارشهــای مربــوط بــه ارزیابــی تأثیــرات زیســت محیطــی ،بهرهگیــری از علــوم
انســانی و تجربــی بــود ،بهتدریــج بررســی مؤلفههــای اجتماعــی ،هنــگام انجــام ارزیابیهــای
زیسـتمحیطی مــورد توجــه قــرار گرفــت کــه در نهایــت ،موجــب شــد اصــول و دســتورالعملهای
معینــی دربــارۀ ارزیابــی تأثیــر اجتماعــی تدویــن شــود .این مســئله گام دومی بــرای تدویــن اصولی
بــرای ارزیابــی تأثیــر فرهنگــی بــود کــه در ســومین همایــش ســاالنه بینالمللــی تنــوع فرهنگــی در
ســال  2002انجــام گردیــد (.)Sagnia, 2004:7
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اهداف پیوست فرهنگی
هدف اصلی ارزیابی تأثیر فرهنگی یا پیوستنگاری فرهنگی عبارت است از:
 .1شناخت هویت و دامنه منابع فرهنگی و تاریخی ارزشمند و مهم؛
 .2شناسایی میزان تأثیرپذیری این منابع از اجرای طرحها و برنامهها؛
 .3ارائه راهکاری مناسب برای جلوگیری از ایجاد تغییرات نامناسب فرهنگی و حفظ تنوع فرهنگی.
بــا اجــرای پیوســت فرهنگــی ،ســازمانها و مؤسســات و کارگــزاران طرحهــای عمرانــی و
اقتصــادی در قبــال تأثیــرات فرهنگــی طرحهــا مســئول هســتند و اقدامــات الزم بــرای کاهــش یــا
جبــران تأثیــرات مذکــور را بایــد انجــام دهند(بنیانیــان.)2 :1387 ،
رابطه ارزیابی آثار محیط زیستی با ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی
یک پروژه را میتوان در یک تقسیمبندی دارای ســـه نـــوع تـــاثیر دانســـت :تـــاثیرات اقتصادی،
تاثیــرات اجتماعــی و تاثیــرات محیــط زیســتی .پــس از آنکــه بــر اســاس قانــون سیاســت ملــی
محیــط زیســت( )NEPAدر ســال  ،1969ارزیابــی پیامدهــای محیــط زیســتی جــزء کلیــدی
تصمیــم گیــری و برنامــه ریــزی محیــط زیســت در آمریــکا شــد ،در ســالهای اخیــر برنامهریــزان
و تصمیمگیــران بــه ضــرورت بررســی بهتــر نتایــج اجتماعــی پروژههــا ،برنامههــا و سیاســتها
پــی بردهانــد .در پاســخ بــه ایــن نیــاز ،گروهــی از متخصصــان علــوم اجتماعــی ،کمیت ـهای بیــن
ســازمانی تشــکیل دادنــد و بــرای ارزیابــی اثــرات اجتماعــی(  ،)1SIAاصــول راهنمایــی تحــت
قوانیــن  NEPAایجــاد کردنــد .بهوســیله ارزیابــی آثــار اجتماعــی میتــوان نتایــج عملکــرد فــردی
و گروهــی جمعیتهــای انســانی را معنــا کــرد و تأثیــر ایــن عملکــرد را بــر روش زندگــی ،کار ،تفریــح
و ارتباطــات آنــان بــا یکدیگــر شــناخت .ارزیابــی پیامدهــای اجتماعــی شــامل آثــار فرهنگــی نیــز
میشــود کــه میتوانــد در بایدهــا ،ارزشهــا و باورهــای جوامــع انســانی تغییراتــی ایجــاد کنــد.
1. Social Impact Assessment
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طبــق قوانیــن  ،NEPAبنگاههــا قبــل از هــر عملیــات مهمــی کــه بــر کیفیــت محیــط زیســت
انســانی تأثیــر میگــذارد بایــد گــزارش ارزیابــی پیامدهــای محیــط زیســتی را تهیــه کننــد .در
تهیــه ایــن گــزارش اســتفاده از موضوعــات اجتماعــی بســیار ضروری اســت .تـــاثیرات اجتمـــاعی
عـــاوه بـــر تاثیــرات بــر فرهنــگ کــه موضــوع مطالعۀ مــا در ایــن پژوهش اســـت ،شـــامل تـــاثیرات
بـــر ســبک زندگــی ،تاثیــرات بــر جماعتهــا ،تاثیــرات بــر کیفیــت زندگــی و تاثیــرات بـــر ســـامت
میشود .تاثیرات فرهنگی را ذیـــل تـــاثیرات اجتمـــاعی بـــا عنـــوان تـاثیرات اجتمـــاعی ـ فرهنگی
( )Assessment Cultural-Socioنیــز مــورد مطالعــه قـــرار مـیدهنـــد .ارزیـــابی تاثیــرات فرهنگی
دربردارنــدۀ اطالعاتــی دربــارۀ رفتارهــا و باورهایــی اســت کــه در ارتبــاط بــا یــک ویژگــی فرهنگــی،
نــژادی یــا گروهــی شــکل میگیرنــد و بــه وجــود میآیند(صنایعگلــدوز.)36 :1387 ،

مراکز تجاری و تفریحی(مال)
ً
شــاپینگ مــال 1اصــوال بــه مجموعـهای از مغازههــای خردهفروشــی ،رســتورانها ،اســتودیوهای
عکاســی ،ســالنهای آرایشــی و کســب و کارهــای دیگــر مراکــز خریــد گفتــه میشــود .امــروزه
بــرای جــذب و وفادارســازی مشــتریان عــاوه بــر مغازههــا و فروشــگاهها ،خدمــات و امکانــات
تفریحــی نیــز در ایــن مراکــز در نظــر گرفتــه شــده اســت .امکانــات تفریحــی میتوانــد شــامل
شــهربازی ،ســینما ،مراکــز ورزشــی و ماننــد آن باشــد .وجــود رســتورانها و کافیشــاپها و
فســتفودها نقــش مهمــی در جذابیــت ایــن مراکــز داشــته اســت .از دیگــر ویژگیهــای یــک
مرکــز خریــد میتــوان بــه داشــتن مکانهایــی از قبیــل کیوســک ،فس ـتفود و پارکینــگ اشــاره
کــرد .کیوسـکها غرفههایــی واقــع در راهروهــای مراکــز خریــد اســت کــه خدمــات و محصــوالت
کوچــک در آنهــا بــه فــروش میرســد .مفهــوم اصلــی در شــاپینگ مــال بــر ســه عنصــر کلیــدی:
 .1خریــد یــک مرحلـهای در عرصــه و اعیــان بــزرگ .2 ،پارکینــگ بــزرگ  .3قیمــت پاییــن ،هــر روزه
اســتوار اســت(.)Marc Dupius, 1396:3,

1. shopping mall
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هویت ایرانی اسالمی
هویــت در اصطــاح مجموع ـهای از عالیــم آثــار مــادی ،زیســتی ،فرهنگــی و روانــی اســت کــه
موجــب شناســایی فــرد از فــرد ،گــروه از گــروه ،اهلیتــی از اهلیــت دیگــر یــا فرهنگــی از فرهنــگ
دیگــر میشــود کــه محتــوا و مظــروف ایــن ظــرف بــه مقتضای هــر جامعــه و ملــت متفــاوت و بیانگر
نوعــی وحــدت ،اتحــاد ،هم شــکلی ،تــداوم ،اســتمرار ،یکپارچگــی و عــدم تفرقه است(آتشــینبار،
.)47 :1388
هویــت ایرانــی اســامی مجموعــهای از نگرشهــای مثبــت نســبت بــه عوامــل و الگوهــای
هویتبخــش و یکپارچــه کننــده در ســطح کشــور اســت کــه مؤلفههــای گوناگونــی چــون
ارزشهــای ملــی ،دینــی ،فرهنگــی و اجتماعــی دارد .هویــت ایرانــی اســامی در مرتبــۀ نخســت
الیـهای از هویــت ملــی ایرانــی دارد کــه طــی فراینــدی الیــۀ ایدئولوژیکــی فراملــی اســامی بــر آن
کشــیده شــده اســت و بهتدریــج بــا هــم امتــزاج یافتهانــد بــه طــوری کــه از یکدیگــر تفکیکناپذیــر
هســتند(قربانی .)63: 1383 ،رهبــر معظــم انقــاب ،هویــت ملــی ایرانــی را هویتــی تلفیقــی و
متشــکل از دو بعــد ایرانیــت و اســامیت میدانند(اکبــری.)52 :1399 ،

رویکرد سیستمی به موضوعات فرهنگی و اجتماعی
پرداختــن بــه موضوعــات فرهنگــی و اجتماعــی بــا رویکــرد سیســتمی و نظاممنــد کمتــر مــورد
توجــه پژوهشــگران و متولیــان فرهنگــی جامعــه بــوده اســت .نمــود ایــن کمتوجهــی را میتــوان
در نبــود آمــار و اطالعــات منســجم و یکپارچــه در حوزههــای فرهنگــی مشــاهده کــرد؛ چنانکــه
ً
ایــن آمارهــا در حوزههــای دیگــر مثــا اقتصــادی بهصــورت دقیــق وجــود داشــته و مرتــب از ســوی
نهادهــای رســمی(مرکز آمــار و بانــک مرکــزی) بـهروز رســانی میشــود .دسترســی بــه آنهــا نیــز بــه
ســهولت بــرای محققــان و پژوهشــگران امکانپذیــر اســت .نبــود اینگونــه اطالعــات ،کار را بــرای
محققــان و بهتبــع آن مدیــران جامعــه در پرداختــن سیســتمی بــه مقــوالت اجتماعــی و فرهنگــی
دشــوار کــرده اســت( فردوســی جهرمــی.)73 :1396 ،
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مواد و روش پژوهش
شکل  :1موقعیت مجتمع تجاری رفاهی مشهدمال

منبع :وب سایت دانشنامۀ مشهدالرضا

عملیــات احــداث پــروژه مشــارکتی مشــهدمال در زمینــی بــه مســاحت عرصــه ۷۸هزار متــر مربع
بــا زیربنــای حدود۵۷هــزار متــر مربــع بــا کاربــری تجاری(مــال) و بــرج دفاتــر تجــاری و هتــل و
پارکینــگ بســیار فــراوان و بیــش از ضابطــه مجــاز شــهرداری بــا تاســیس شــرکت ســتاره تابنــاک
هشــتم تــوس ســال  ۱۳۹۰آغــاز شــده اســت .مــدت زمــان اجــرای ایــن پــروژه پنــج ســال و نیــم
پیشبینــی شــده و شــامل فضــای تجــاری ،هتــل و بــرج اقامتــی و اداری ،فضــای تأسیســاتی و
پارکینــگ اســت کــه عــاو ه بــر فضــای تجــاری ۲۳ ،طبقــه هتــل و  ۱۷طبقــه فضــای اداری نیــز در
حاشــیه بولــوار خیــام احــداث خواهــد شــد .محلــۀ ســجاد از آن محلههــای قدیمــی و مرفــه شــهر
مشــهد اســت (کاظمــی.)1 :1394 ،
ایــن پژوهــش بــه لحــاظ هــدف از نــوع کاربــردی و از لحــاظ ماهیــت و روش توصیفــی و پیمایشــی
اســت .بهمنظــور دســتیابی بــه اهــدف پیــش روی مقالــه ،در گام اول بــا بررســیهای جامــع
کتابخانـهای و ارزیابــی نتایــج مطالعــات گذشــته مرتبــط ،تعــدای از شــاخصهای مؤثــر بـرای فراینــد
ارزیابــی آثــار فرهنگــی ،شناســایی و اســتخراج شــد .در گام بعــدی با بهرهگیــری از روش دلفــی فازی
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در میــان کارشناســان و صاحبنظ ـران حــوزۀ پیوســت فرهنگــی ،از بیــن ایــن عوامــل ،مهمتریــن
شــاخصهای اثرگــذار در فراینــد پیوســتنگاری فرهنگــی شناســایی شــد .در گام نهایــی بــا
بهرهگیــری از ایــن شــاخصها و تشــکیل ماتریــس ارزیابــی آثــار فرهنگــی در فــاز بهرهبــرداری ،میزان
اثرگــذاری هــر کــدام از فعالیتهــای مجتمــع تجــاری مشــهدمال بــر زیرشــاخصهای اســتخراجی
از فراینــد دلفــی فــازی ،مشــخص شــد .در شــکل  2شــمای کلــی فراینــد تحقیــق بــه تصویر کشــیده
شــده اســت.
شکل :2شمای کلی از روند تحقیق

منبع:نگارندگان

بــرای دســتیابی بــه اهداف تحقیق و رســیدن به الگـــوی پیوســت فرهنگــی ،از ابـــزارهای تحقیق
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شــامل مطالعــات کتابخانـهای و میدانــی و بهکارگیــری روشهــا و تکنیکهــای آمــاری و نرمافــزاری
متناســب ،بهــره گرفتــه شــده اســت .در آغــاز ارزیابــی آثــار فرهنگــی یــا پیوسـتنگاری فرهنگــی،
ابتــدا بایــد لیســتی از شــاخصهای فرهنگــی و نیــز فعالیتهــای تأثیرگــذار مجتمعهــای تجــاری
و رفاهــی در فــاز بهرهبــرداری تهیــه شــود .از روش دلفــی فــازی بهعنــوان یــک روش علمــی
بهمنظــور غربالگــری و تعییــن بااهمیتتریــن شــاخصهای تأثیــرات اجتماعــی و فرهنگــی مرکــز
تجــاری و تفریحــی مشــهدمال ،اســتفاده شــده اســت .ســپس ماتریــس لئوپولــد ایرانــی شــامل
فعالیتهــا و زیرشاخصهاســت تشــکیل میگــردد و در اختیــار کارشناســان و خبــرگان قــرار
میگیــرد تــا تکمیــل کننــد.

جامعه آماری
در ایــن پژوهــش بــه علــت ماهیــت تکنیکهــا ،روش نمونهگیــری از نــوع غیراحتمالــی اســت.
بنابرایــن از تکنیــک نمونهگیــری گلولهبرفــی اســتفاده شــده اســت .در ایــن تکنیــک ،خبرگــی
پاســخدهندگان مــاک انتخــاب بــوده اســت کــه  15نفــر انتخــاب شــدهاند 80.درصــد از
پاســخدهندگان مــرد و  20درصــد زن بودهانــد .بیشــترین فراوانــی پاســخدهندگان مربــوط بــه
گــروه ســنی  30تــا  40ســال بــوده اســت و کمتریــن فراوانــی مربــوط بــه  40تــا  50ســال بــوده کــه
تنهــا  30درصــد از پاس ـخدهندگان را تشــکیل دادهانــد .بیشــترین پاس ـخدهندگان دارای ســابقه
کاری بیــن  10تــا  15ســال بودهانــد و کمتریــن فراوانــی مربــوط بــه ســابقه کار بیشــتر از  15ســال
بــا 20درصــد بــوده و بیشــترین پاســخدهندگان دارای تحصیــات دکتــرا 70درصــد و کمتریــن
فراوانــی مربــوط بــه تحصیــات کارشناســی ارشــد 30درصــد بــوده اســت.

اعداد فازی
اعــداد فــازی نوعــی خــاص از مجموعههــای فــازی هســتند .بنابرایــن بــا درک مفهــوم مجموعــه
فــازی میتــوان اعــداد فــازی را بهســادگی ســاخت .در منطــق کالســیک هــر عــدد یــک مقــدار
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قطعــی و مشــخص اســت ،امــا در منطــق فــازی هــر عــدد مقــداری تقریبــی اســت .انــواع مختلفی
از اعــداد فــازی مثــل اعــداد فــازی مثلثــی ،ذوزنق ـهای و نمایــی وجــود دارد کــه در ایــن پژوهــش
از اعــداد مثلثــی فــازی اســتفاده میشــود .عــدد فــازی مثلثــی ،یــک عــدد فــازی اســت کــه بــا
ســه عــدد حقیقــی بهصــورت ( )u,m,F=Iنمایــش داده میشــود .کــران بــاال کــه بــا  uنشــان داده
میشــود بیشــینه مقادیــری اســت کــه عــدد فــازی  Fمیتوانــد اختیــار کنــد .کــران پاییــن کــه بــا l
نشــان داده میشــود کمینــه مقادیــری اســت کــه عــدد فــازی  Fمیتوانــد اختیــار کنــد .مقــدار m
محتملتریــن مقــدار یــک عــدد فــازی اســت .درجــۀ عضویــت فــازی یــا تابــع عضویــت یــک عــدد
فــازی مثلثــی بهصــورت زیــر اســت(کورهپزان دزفولــی.)12 :1384 ،

رابطه1

عدد فازی مثلثی( )u,m,F=Iدر فضای هندسی بهصورت زیر نمایش داده میشود.
شکل  :3نمایش عدد فازی مثلثی

رویکرد دلفی فازی
روش دلفــی بــرای نخســتین بــار توســط دالکــی و هلمــر در ســال  1963ارائــه شــد .ایــن
تکنیــک یــک فراینــد قــوی مبتنــی بــر ســاختار ارتباطــی گروهــی اســت کــه در مــواردی کــه
دانشــی ناکامــل و نامطمئــن در دســترس باشــد ،بــا هــدف دســتیابی بــه اجمــاع گروهــی در
بیــن خبــرگان اســتفاده میشــود( .)Keeney, 2001 :196مزیــت روش دلفــی فــازی در توجــه
سال دهم ،شماره  ،37بهـار  1401فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی

167

168
بــه هــر یــک از نظــرات و یکپارچــه کــردن آنهــا بــرای دســتیابی توافــق گروهــی اســت(2008 : 2

 .)Kuo,بهمنظــور فازیســازی نظــرات خبــرگان از اعــداد فــازی اســتفاده میشــود .اعــداد
فــازی ،مجموعههــای فــازی هســتند کــه در مواجــه بــا عــدم قطعیــت دربــارۀ یــک پدیــده بــه
همــراه دادههــای عــددی تعریــف میشــود .بنابرایــن در ایــن پژوهــش از روش دلفــی فــازی بــه
منظــور تعییــن و دســتیابی بــه اهمیــت شــاخصها اســتفاده شــده اســت .ایــن روش ترکیبــی از
روش دلفــی و نظریــه مجموعههــای فــازی اســت کــه توســط ایشــیکاوا و همــکاران ارائــه شــد(:7

.)Bouzon, 20016

گامهای روش دلفی فازی
گام اول :شناســایی زیرشــاخصهای پژوهــش بــا اســتفاده از مــرور جامــع مبانــی نظــری
پژوهــش بدیــن صــورت کــه ابتــدا شــاخصهای مهــم فرهنگــی و اجتماعــی بــا بررســی مطالعات
و مبانــی نظــری ،تعــداد  30زیرشــاخص فرهنگــی و اجتماعــی در قالــب ُ 6بعــد هویــت ،عدالــت،
امنیــت و آرامــش ،طبیعــت و زیبایــی ،ارتباطــات اجتماعــی و رضایتمنــدی بهدســت آمــد .در
ایــن مقالــه تأکیــد بــر هویــت و زیرشــاخصهای آن اســت .شــاخص هویــت بــا 9زیرشــاخص
بررســی شــد.
گام دوم :گــردآوری نظــرات خبــرگان .در ایــن مرحلــه ،زیرشــاخصهای هویــت در اختیــار
 15نفــر از خبــرگان و کارشناســان قــرار گرفــت و از خبــرگان درخواســت شــد تــا بــا اســتفاده
ـی کامــا بیاهمیــت ،خیلــی بیاهمیــت ،بیاهمیــت ،اهمیــت متوســط،
از متغیرهــای کالمـ ِ
بااهمیت،خیلــی بااهمیــت و کامــا بااهمیــت ،مطابــق جــدول  ،2مهمتریــن زیرشــاخصها را بــا
ُ
وارد کــردن کدهــای 1تــا  7مشــخص کننــد.
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جدول  :2اعداد فازی مثلثی متناظر با متغیرهای کالمی
کد

متغیرهای کالمی

U

M

L

1

کامال بیاهمیت

0.1

0

0

2

خیلی کماهمیت

0.3

0.1

0

3

کماهمیت

0.5

0.3

0.1

4

متوسط

0.75

0.5

0.3

5

بااهمیت

0.9

0.75

0.5

6

خیلی بااهمیت

1

0.9

0.75

7

کامال بااهمیت

1

1

0.9

گام ســوم :تبدیــل متغیرهــای کالمــی بــه اعــداد فازی مثلثــی .در ایــن مرحله متغیرهــای کالمی
بــا توجــه بــه جــدول  2بهصــورت اعــداد فــازی مثلثــی تعریف شــد.
گام چهــارم :تبدیــل متغیرهــای کالمــی بــه اعــداد فــازی مثلثــی .ســپس در ایــن مرحلــه ،بــه
جــای هــر متغیــر کالمــی کــه طبــق نظــر خبــرگان بهدســت آمــد ،اعــداد فــازی قــرار داده شــد و
عملیــات میانگیــن گیــری و فــازی زدایــی انجــام گردیــد.

تأیید یا رد شاخصهای مؤثر در ارزیابی آثار
در ایــن مطالعــه از روش دلفــی فــازی بــرای یافتــن نظــرات خبــرگان نســبت بــه یــک معیــار یــا
شــاخص اســتفاده شــده اســت .فــرض بــر ایــن اســت کــه ارزش معیــار  jاز نــگاه خبــره شــماره i
از میــان  nخبــره

اســت کــه مقــدار  jبرابــر بــا  m,…,1,2=jو میــزان  iبرابــر بــا

 n,…,1,2=iاســت .بدیــن ترتیــب ارزش فــازی معیــار  jاز رابطــه زیــر محاســبه میشــود کــه برابــر
است.
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برای دیفازی سازی نیز از رابطه زیر استفاده شده است.

در نهایــت بــرای اســتخراج شــاخص هــای مــد نظــر ،حــدی را بــرای قبــول یــا عــدم قبــول آن
شــاخص ،در نظــر گرفتــه شــده اســت .در ایــن مطالعــه بــا توجــه بــه قانــون  ، 70-30مــرز قابــل
قبــول بــودن معیــار در حــدود هفــت  7اســت .اگــر مقــدار دیفــازی شــده عــدد فــازی مثلثــی بــا
توجــه بــه نظــر خبــرگان نزدیــک بــه  0.7یــا باالتــر از آن باشــد ،بــه عنــوان شــاخص قابــل قبــول،
پذیــرش شــده و در غیــر ایــن صــورت مــورد قبــول واقــع نمــی شــود(صمدی میارکالئی و همــکاران
.)66 :1396 ،

ماتریس لئوپولد اصالح شده یا ایرانی
ماتریــس لئوپولــد اولیــن بــار توســط لئوپولــد در ســال  1971بــرای تجزیــه و تحلیــل آثــار محیــط
زیســتی ارائــه شــد .ســپس ماتریــس لئوپولد توســط دکتر مخــدوم با توجــه به شــرایط بومــی ایران،
بازســازی و اصــاح شــد و بهعنــوان ماتریــس لئوپولــد ایرانــی مــورد اســتفاده کارشناســان ایرانی در
زمینــۀ ارزیابــی قــرار گرفــت .از عمدهتریــن مزایــای ایــن ماتریــس ،میتــوان بــه جمعبنــدی آثــار
منفــی و مثبــت پــروژه در دو مرحلــه اجــرا و پیادهســازی و بهرهبــرداری اشــاره کــرد .همچنیــن
ســاختار ســاده و قابلیــت اجــرای ارزیابــی چنــد معیــاری از مزایــای ایــن رویکــرد بهشــمار مـیرود.
در ایــن روش ،ماتریســی تشــکیل میشــود کــه ریــز فعالیتهــای پــروژه در مراحــل اجــرا و
پیادهســازی و بهرهبــرداری ،در ســتونهای آن و فاکتورهــای مختلــف محیــط زیســت در ســطرهای
آن قــرار میگیرد(ول ـیزاده و شــکری .)252 :1394 ،در ایــن پژوهــش ماتریــس لئوپولــد ایرانــی
کــه شــامل فعالیتهــا و زیرشاخصهاســت ،تشــکیل شــد(جدول )3و در اختیــار کارشناســان و
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خبــرگان قــرار گرفــت تــا تکمیــل کننــد.
جدول  :3ماتریس ارزیابی اثرات مشهدمال بر شاخصهای فرهنگی

تدوین مدل مفهومی با رویکرد سیستمی و نرم افزار ونسیم

1

پیشنیــاز اســتفاده از رویکردهای سیســتمی ،آشــنایی با روشهــای کمی مدیریــت و بهکارگیری
کمــی نیــز نیازمنــد بهکارگیــری دادههــا و اطالعــات ّ
آنهاســت .اســتفاده از روشهــای ّ
کمــی در
ایــن حــوزه اســت .از آنجــا کــه مباحــث فرهنگــی و اجتماعی کمتر مــورد توجه مدیــران و کارگــزاران
کشــور بــوده ،آمــار و اطالعــات موثقــی در ایــن خصــوص تولیــد نشــده اســت .حــال آنکــه ایــن آمــار
1. VENSIM
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در حوزههــای دیگــر ماننــد اقتصــاد بــه دقــت تولیــد شــده و مــورد اســتفاده میگیرد(فردوســی
جهرمــی .)33 :1396 ،بعــد از شناســایی و تدویــن فعالیتهــای مراکــز تجــاری و تفریحــی و
نیــز شناســایی و تدویــن زیرشــاخص هــای فرهنگــی ،در ایــن بخــش بــه دنبــال شناســایی نحــوه
اثرگــذاری فعالیتهــا بــر زیرشــاخص در سیســتم مــورد مطالعــه هســتیم .مدلــی کــه در این بخش
ارائــه میشــود بــر مبنــای اصــول پویاییشناســی سیســتم تهیــه شــده اســت .مقال ـهای نیــز در
ایــن خصــوص بــا عنــوان System dynamic simulation A new method in social impact
 )assessment (SIAتوســط  Shobeir Karamiو همــکاران در ســال  2017تهیــه شــده اســت
کــه تــاش دارد بهمنظــور پیشبینــی آثــار اجتماعــی پروژههــای توســعه ،ابزارهــای شبیهســازی
تأثیــرات اجتماعــی را معرفــی نمایــد ،زیــرا از آنجــا کــه پاســخ بســیاری از ســؤاالت اجتماعــی بــا
روشهــا و تکنیکهــای معمــول دشــوار اســت ازایــنرو پژوهشــگران ســعی کردهانــد ابزارهــای
شبیهســازی کامپیوتــری را بهمنظــور اثربخشــی  SIAsتوســعه دهنــد .نتایــج تحقیــق حاکــی از آن
اســت کــه در مقایســه بــا روشهای ســنتی ارزیابــی آثار اجتماعی ســدها ،شبیهســازی سیســتمی
دینامیــک میتوانــد دادههــای کمــی و کیفــی را از منابــع مختلــف ادغام نمایــد و ارزیابــی اثربخش
و پویــا از تأثیــرات اجتماعــی فراهــم کنــد .هــدف از ایــن مقالــه معرفــی سیســتم شبیهســازی
دینامیکــی سیســتم ( )SDبــه عنــوان یــک روش پیشــنهادی جدیــد در توســعه فیزیکــی بــزرگ
اســت(کرمی.)26 :2017 ،

یافتههای پژوهش
طبــق روش دلفــی فــازی ،بررســی نظــرات کارشناســان و خبــرگان در ایــن مطالعــه حاکــی
از آن بــود کــه از بیــن  9زیرشــاخص در نظرگرفتــه شــده 8 ،شــاخص بــا توجــه بــه اصــل 70-30
بهعنــوان زیرشــاخصهای مؤثــر در ارزیابــی تعییــن شــد .ســپس ماتریــس لئوپولــد ایرانــی کــه
شــامل فعالیتهــای مهــم مشــهدمال در قســمت ســتونها و زیرشــاخصهای هویــت در قســمت
سطرهاســت ،تشــکیل شــد کــه نتایــج آن در جــدول  4آمــده اســت.
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جدول :4ماتریس لئوپولد دیفازی شده نظرات خبرگان

در جــدول  ،4میانگیــن قطعــی ســتونها نشــان دهنــدۀ میــزان اثرگــذاری هــر یــک از فعالیــت
هــای مشــهدمال بــر زیرشــاخصهای هویــت اســت.
شکل  :4میزان اثرگذاری فعالیتها بر زیرشاخصهای هویت

از بیــن فعالیتهــای مجتمــع تجــاری رفاهــی مشــهدمال مطابــق شــکل  ،4المانهــای مــدرن
بــا امتیــاز  0.753و وســایل ســرگرمی مــدرن بــا امتیــاز0.720و نیــز تبلیغــات تجــاری بــا امتیــاز
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174
 ، 0.717بیشــترین اثرگــذاری را بــر شــاخصهای فرهنگــی داشــتهاند و بــه ترتیــب در رتبههــای
اول تــا ســوم قــرار میگیرنــد .همچنیــن فعالیتهای«گردشــگران خارجــی» و «هتلهــای مــدرن»
و «مجموعههــای ورزشــی مــدرن» ،کمتریــن اثرگــذاری را بــر زیرشــاخصهای هویــت دارنــد.
شکل  :5مدل سیستمی پیوستنگاری فرهنگی مراکز تجاری و تفریحی با تأکید بر هویت ایرانی اسالمی

نتیجهگیری
هــدف ایــن پژوهــش ،ارائــه یــک الگــوی جامــع بــرای پیوســت فرهنگــی بــا تأکیــد بــر هویــت
ایرانــی اســامی اســت .همانگونــه کــه در مقدمــه اشــاره شــد تاکنــون در کشــور ،روش نظاممنــد
و جامعــی بــرای پیوســت فرهنگــی ارائــه نشــده اســت .اکثــر مطالعاتــی کــه در زمینــۀ پیوســت
فرهنگــی در کشــور انجــام پذیرفتــه اســت ،بهصــورت مقطعــی و سفارشــی انجــام گرفتــه و همــۀ
محققــان از روشهــای مختلفــی چــون  SWOTو مطالعــات میدانــی و  ...اســتفاده کردهانــد
کــه بــه نتایــج کاربــردی منجــر نشــده اســت .ضمــن اینکــه دیــدگاه اکثــر مطالعــات انجــام شــده،
بیشــتر ارزیابــی اثــرات اجتماعــی اســت و بــه مســائل فرهنگــی جامعــۀ اســامی توجــه نکردهانــد.
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الگوی پیوستنگاری فرهنگ ِی مراکز تجاری و تفریحی با تأکید بر( ...حجازی و همکاران)

از طرفــی ،مجتمعهــای تجــاری بــزرگ و چندمنظــوره ،چندســالی اســت کــه بهصــورت قــارچ گونه
در کشــور در حــال رشــد اســت و اثــرات اجتماعــی و فرهنگــی ،بهویــژه اثــرات فرهنگــی مخربــی
در جامعــه بــه بــار آورده اســت کــه لــزوم تهیــۀ پیوســت فرهنگــی ایــن مراکــز تجــاری ،بهشــدت
در کشــور احســاس میشــود .ایــن پژوهــش بــرای اولیــن بــار ،الگویــی ارائــه میدهــد تــا بتــوان
بهصــورت جامــع ،مراکــز تجــاری بــزرگ همچــون مشــهدمال را ارزیابــی فرهنگــی کــرد.
مراکــز تجــاری و تفریحــی بــزرگ یــا مالهــا و چگونگــی بهرهبــرداری از آنهــا ،تاکنــون مــورد توجه
جــدی قــرار نگرفتــه اســت و محققــان جامعهشناســی بهویــژه در ایــران توجــه چندانــی بــه ایــن
امــر نداشــتند .در دهههــای اخیــر ،در مراکــز خریــد چرخشــی فرهنگــی اتفــاق افتــاده اســت؛ بــه
ایــن معنــا کــه ایــن مراکــز فقــط کارکــرد اقتصــادی و رفــع مایحتــاج روزمــره ندارنــد ،بلکــه کارکــردی
فرهنگــی نیــز یافتهانــد .مطالعــۀ مقــاالت و پایاننامههــای انجامشــده در زمینــۀ ارزیابــی اثــرات
فرهنگی(پیوســتنگاری فرهنگــی) در داخــل کشــور نشــان میدهــد کــه هنــوز مــدل جامــع
و نظاممنــدی بــرای پروژههــای مالســازی ،تدویــن نشــده و تحقیقــات موجــود دربــارۀ تأثیــرات
فرهنگــی چنیــن پروژههایــی محــدود اســت .ازایـنرو ایــن مقالــه بــر ارائــه الگــوی ارزیابــی اثــرات
فرهنگــی مالهــا تأکیــد و بــا اســتفاده از روش دلفــی فــازی و نیــز اســتفاده از روش ماتریــس
لئوپولــد ایرانــی ،الگویــی مناســب را بــرای پیوســت فرهنگــی مشــهدمال تدویــن مینمایــد .فرایند
کلــی اجــرای تحقیــق بــه شــرح ذیــل اســت:
در ابتــدا بــا توجــه بــه اهــداف تحقیــق ،از طریــق جسـتوجو در مقــاالت و منابــع معتبــر علمــی
و همچنیــن بحــث و تبادلنظــر بــا خبــرگان ،شــاخصهای اجتماعــی و فرهنگــی مراکــز تجــاری
و رفاهــی یــا مگامالهــا ،شناســایی گردیــد .همچنیــن از طریــق جســتوجو در ســایتهای
مشــاوره ســاختمان و نیــز مطالعــات میدانــی برخــی از مراکــز تجــاری بــزرگ در مشــهد مقــدس،
فعالیتهــای ایــن مراکــز در فــاز بهرهبــرداری نیــز شناســایی گردیــد .ســپس از تكنیــك دلفــی
فــازی بهمنظــور تأییــد و غربالگــری زیرشــاخصهای هویــت ایرانــی اســامی ،اســتفاد ه شــده
اســت .پــس از آن ،بهمنظــور تکمیــل اطالعــات از ماتریــس لئوپولــد ایرانــی اســتفادهشــده کــه
بــر اســاس طیــف لیکــرت هفــت گزینـهای بــا مقیــاس فاصلـهای  1تــا  7تهیــهشــده اســت .پــس از
نهایــی شــدن آثــار ،میــزان اثرپذیــری زیرشــاخصها و نیــز میــزان اثرگــذاری فعالیتهــای مجتمــع
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تجــاری ،مشــخص شــد .در ادامــه بــا اســتفاده از نرمافــزار سیســتمی ِونســیم ( ، )Vensimمــدل
مفهومــی بــرای ارزیابــی اثــرات فرهنگــی مشــهدمال ،تدویــن گردیــد .بــر اســاس مطالــب فــوق،
میتــوان مــدل مفهومــی (شــکل  )5را بهعنــوان الگــوی پیوســتنگاری فرهنگــی بــرای مراکــز
تجــاری و تفریحــی بزرگ(مالهــا) بــا تأکیــد بــر هویــت ایرانــی اســامی در نظــر گرفــت.
همانگونــه کــه در شــکل  5مشــاهده میگــردد مهمتریــن زیرشــاخصهای هویــت کــه از
فعالیتهــای مرکــز تجــاری و تفریحــی مشــهدمال بیشــترین اثرپذیــری را دارنــد عبــارت اســت از:
ارزشهــای اخالقــی ،رفتارهــای دینــی و حفــظ محوریــت حــرم و زیــارت .همچنیــن مهمتریــن
فعالیتهــای مشــهدمال در فــاز بهرهبــرداری کــه بــر زیرشــاخصهای هویــت اثــر میگــذارد
عبــارت اســت ازِ :المانهــای مــدرن ،وســایل ســرگرمی مــدرن و تبلیغــات تجــاری مــدرن .در مــدل
مفهومــی پیوسـتنگاری فرهنگــی ،ارتبــاط بیــن زیرشــاخصهای اثرپذیــر و فعالیتهــای اثرگــذار

مشــخص شــده اســت.
بهعنــوان مثــال از جملــه فعالیتهایــی کــه بــر زیرشــاخصهای هویــت اثــر زیــادی دارد،
ِالمانهــای مــدرن ب ـهکار رفتــه در مرکــز تجــاری و تفریحــی اســت .المانهــای شــهری ترکیبــی

هســتند از پیکرههــا ،احجــام و اشــکال هندســی ،پرترههــا ،فریمهــا و بهطــور کلــی هــر چیــزی
کــه جنبــۀ زیبایــی و تزیینــی بــرای شــهر داشــته باشــد .ایــن المانهــای شــهری در گــروه مبلمــان
و تجهیــزات شــهری بــوده و در قــدم اول بعــد از جلــب کــردن توجــه مشــاهدهکنندگان ،ذهــن
آنهــا را درگیــر خــود میکنــد .اصلیتریــن دلیــل اســتفاده از المــان شــهری کمــک بــه زیبایــی
و جذابیتهــای بصــری اســت .درعینحــال ایــن المانهــای مــدرن میتواننــد پیغامهــای
ن مثــال ،اســتفاده از مجســمههایی بــا
مختلفــی بــرای مشــاهدهکنندگان داشــته باشــند .بهعنــوا 
موضوعــات فرهنگــی و دینــی ،میتوانــد ذهــن بازدیدکننــدگان را بــه ســوی این موضوعات بیشــتر
جلــب کنــد و ارتقــای هویــت ایرانــی اســامی را بههمــراه داشــته باشــد.
از دیگــر فعالیتهایــی کــه بــر زیرشــاخصهای هویــت اثــر زیــادی دارد ،وســایل ســرگرمی
مدرنــی اســت کــه در مرکــز تجــاری و تفریحــی وجــود دارد .وســایل ســرگرمی مــدرن هــم ماننــد
المانهــای مــدرن ،هــم میتواننــد آثــار مثبــت و منفــی داشــته باشــند .مراکــز خریــد بــزرگ ،وجــه
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جداییناپذیــر زندگیهــای امــروزی اســت؛ مراکــز و مالهایــی بــا دکوراســیونی جدیــد و جــذب
کننــده کــه صرفــا دیگــر تجــاری نیســتند و طبقــات تفریحــی فرهنگــی را نیــز بــه خــود اختصــاص
دادهانــد؛ همیــن امکانــات زمینــه گذرانــدن اوقــات فراغــت در ایــن مکانهــا را چشــمگیر کــرده
اســت .مراجعهکننــدگان بــه بهانــه خریــد ،تفریــح یــا حتــی گذرانــدن ســاعاتی از زمــان بیــکاری
خــود ،در ایــن مراکــز بــه گشــت و گــذار میپردازنــد .ابزارهــا و وســایل ســرگرمی مدرنــی کــه در
ایــن مراکــز بــه چشــم میخــورد ،میتوانــد زمینــۀ ارتقــای هویــت ایرانــی اســامی را فراهــم نمــوده
یــا برعکــس در صورتــی کــه ایــن وســایل ســرگرمی چــه از نظــر ظاهــری و چــه از نظــر نــوع بــازی،
موضوعــات غیــر فرهنگــی و غیــر دینــی را بــه مــردم منتقــل کنــد ،میتواند هویــت ایرانی اســامی
جامعــه را تحــت تأثیــر قــرار دهــد و از مســیر اصلــی خــود منحــرف نمایــد .پــس بــا توجــه بــه مــدل
مفهومــی ارائــه شــده میتــوان نتیجــه گرفــت کــه بســیاری از کارکردهــای مراکــز تجــاری از جملــه
وســایل ســرگرمی مــدرن ،در یــک سیســتم پویــا ،اگــر بهدرســتی مدیریــت نشــوند میتواننــد آثــار
مخربــی در طــول زمــان ،بــر فرهنــگ و ارزشهــای دینــی بهویــژه در شــهرهای زیارتــی داشــته
باشند.
فعالیــت مهــم دیگــری کــه بــر زیرشــاخصهای هویــت بســیار اثرگــذار اســت ،تبلیغــات تجــاری
اســت .امــروزه تبلیغــات تجــاری بخشــی از زندگــی فــردی و اجتماعــی انســانها شــده بــه نحــوی
کــه ارتبــاط بــا ایــن تبلیغــات اجتنـــابناپذیر اســـــت .وجــود تلویزیــون در همــۀ خانههــا و بهتبــع
آن مشـــــاهده تبلیغــات تجــاری آن ،تبلیغــات محیطــی در خیابانهــا ،معابر و ایســـتگاهها و مراکز
تجــاری و نیــز ســـایر تبلیغاتــی کــه محســوس یــا نامحســوس بــه افــراد منتقــل میشــود ،گریــز از
تبلیــغ را در جامعــه مــدرن امــروزی غیرممکــن ســاخته اســت .بــا توجــه بــه آســیب هــای موجــود
در تبلیغــات در کنــار مزایــای آن و اینکــه حــذف این موضـــوع از زندگی انســـان غیر ممکن اســـت،
لــزوم مدیریــت تأثیــرات آن بیــش از پیــش نمایــان میشــود.
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3

چکیده
امــام رضــا gدر دورۀ خاصــی از نظــر فکــری و اجتماعــی بهســر میبردنــد .ایشــان تحــت شــرایطی
پیشــنهاد منصــب والیتعهــدی از طــرف مامــون را میپذیرنــد و ســعی دارنــد جامعــه را بــا راهبردهایــی
منطقــی در مســیر حقیقــی دیــن اســام هدایــت کننــد .هدف اصلــی ایــن مقاله این اســت کــه چهارچوب
تحلیلــی چهارمرحلـهای اســپرینگز بر راهبردهــای امــام رضــا gدر آن دوره برای هدایت مردم و تمشــیت
امــور را بازســازی کنــد .بــر ایــن اســاس ،ابتــدا بــه ارزیابــی چشـمانداز ایشــان از مشــکالت و وضعیــت آن
روز جامعــۀ اســامی میپــردازد .ســپس بینظمــی و ناهنجاریهــای جامعــه را از نظــر آن امــام ریشـهیابی
میکنــد .همچنیــن جامعــۀ مطلــوب و راه حــل امــام رضــا gبــرای رســیدن بــه آن را مطالعــه میکنــد .از
نظــر امــام رضــا gمهمتریــن مشــکل و بینظمــی آن روز جامعــه اســامی ،انحــراف در وجــوه گوناگــون
از دیــن اســام اســت .ایشــان راه حــل مشــکالت را پیــاده کــردن یــک ســاختار اجتماعــی و سیاســی خاص
در چهارچــوب اســام میدانــد کــه در قالــب امــروزی آن ایجــاد نوعــی حکمرانــی مطلــوب اســت .البتــه
ایشــان قبــل از والیتعهــدی ،بیشــتر حــوزۀ اجتماعــی حکمرانــی را دنبــال و پــس از آن بــه تمــام ابعــاد
توجــه میکنــد .تحقــق ایــن حکمرانــی هــم در قالــب گفتوگــو در تمــام ارکان اجتماعــی اســت .آن امــام
بزرگــوار از ایــن طریــق و بــا اعتمــاد ،همبســتگی و مشــارکت اجتماعــی و بهعبارتــی بــا ایجــاد ســرمایۀ
اجتماعــی بســیاری از اهــداف خــود را تحقــق میبخشــد.
کلیدواژهها :حکمرانی ،گفتوگو ،سرمایۀ اجتماعی ،سیاسی.
 .1دکترای علوم سیاسی دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران(نویسندۀ مسئول)Rooholla.safar@yahoo.com :
 .2دانشیار علوم سیاسی دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایرانm.shahramnia@ase.ui.ac.ir :
 .3دانشیار علوم سیاسی دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایرانJavad@ase.ui.ac.ir :
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مقدمه
یکــی از منازعــات اصلــی در ادارۀ امــور عمومــی و مدیریــت توســعه ،نقــش و جایــگاه حداکثــری
دولــت و کنــش منفعالنــه نیروهــای اجتماعــی و یــا برعکــس اســت .در دورههــای مختلــف و بــا
تغییــر و تحــول فکــری و فنــی در عرصــۀ جهانــی از یــک طــرف و تجــارب ناموفــق جهانــی در غالب
شــدن هــر کــدام از آنهــا از طــرف دیگــر ،موازنهســازی بیــن ایــن دو دیــدگاه مطــرح میشــود
و چهارچــوب راهبــری امــور در قالبــی اجتماعــی و بــا نقــش همــه نیروهــای اجتماعــی شــکل
میگیــرد ،چنانکــه بــر رویکــردی تاکیــد میشــود کــه هــم دولــت کارآمــد و راهبــر و هــم نهادهــای
فراگیــر اجتماعــی را در ســاختارش جــای داده باشــد(عجماوغلو و رابینســون.)122 :1392 ،
بــر مبنــای ایــن همراهــی دولــت و جامعــه و نقــش همزمــان آنهــا در مدیریــت امــور ،نهادهــای
بینالمللــی مقولــۀ حکمرانــی خــوب را مطــرح میکننــد.
در نظــام حکمرانــی فراینــد تصمیمســازی در فضــای اجتماعــی و ســاختاری انجــام میشــود؛
بــه عبارتــی ،در شــکل دادن بــه سیاسـتها و اســتراتژیهای کلــی همــه نیروهــا بــا هــم مشــارکت و
تعامــل ســاختاری دارنــد( .)Guga, 2015 :8مشــارکت اجتماعــی از طریــق شــبکهها و انجمنهــا
صــورت میگیــرد و بهنوعــی محصــول نظــام حکمرانــی جامعــۀ همــکار و دولــت کارآمــد اســت.
در ایــن نظــام اگرچــه تنوعــات و پیچدگیهــا فــراوان اســت ،امــا از طریــق ســاختارها و ســنتهای
پیشبینــی شــده تعامــل ،گفتوگــو و مذاکــره صــورت میگیــرد و در نهایــت هــم توافــق نهادینــه
شــده در طراحــی راهبردهــا ایجــاد میشــود .در اســام و مشــخصا قــرآن کریــم هم بــه حکمرانی با
لفــظ حکــم اشــاره شــده اســت و به کیفیــت ،ماهیــت و حتی ســاختار حکمرانــی و ثقــل آن(امامت
و والیــت) میپــردازد .در تعالیــم قرآنــی اشــاره شــده اســت در نظــام حکمرانــی اســامی آحــاد
جامعــه در اداره امــور نقــش و مشــارکت گســتردهای دارنــد .هــدف اصلــی ایــن نظــام حکمرانــی،
قــرار گرفتــن انســانها در مســیرکمال و ســعادت اســت(ص26 ،؛ آل عمــران .)104 ،برقــراری ایــن
نظــام بــرای پیامبــر اکــرم nو ائمــه حتــی در دورانــی هــم که قدرت سیاســی در دســت نداشــتند،
مهمتریــن راهبــرد اســت .البتــه بــا اســتقرار حکومــت اســامی ،ســازههای اجتماعــی و سیاســی
ایــن حکمرانــی ،بــروز عینــی و همهجانبــه پیــدا میکند(جمــالزاده و همــکاران .)191 :1397،با
توجــه بــه شــرایط جامعــه در پیشــرفت زمینههــای فلســفی و فکــری و نیــز وجــود انــواع انحرافــات،
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال دهم ،شماره  ،37بهـار 1401
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امــام رضــا gبــرای ایجــاد جامع ـهای توحیدمحــور و از بیــن بــردن انحرافــات چــه در دورۀ قبــل
و چــه در دورۀ پــس از والیتعهــدی بــه ایجــاد نوعــی ســاختار اجتماعــی و سیاســی(حکمرانی)
میاندیشــند کــه ایــن حکمرانــی در دورۀ قبــل از والیتعهــدی بیشــتر جنبــۀ اجتماعــی و پــس از
آن بــه تمامــی جنبههــا ســرایت میکنــد .بنیــان ایــن حکمرانی بــا گفتوگــو و همــکاری اجتماعی
شــکل میگیــرد .حتــی مناظراتــی کــه امــام بــا مکاتــب و فرقههــای منحرفــی داشــتند در غایــت به
چنیــن ســرانجامی میرســید و از حالــت تعارضــی و تقابلــی دوری میجســت .امــام رضــا gدر
نهایــت بــا گفتوگــو و مناظراتــی کــه در ایــن دوره در الیههــای مختلــف شــکل میدهنــد ،نوعــی
اعتمــاد ،شبکهســازی و ســرمایۀ اجتماعــی را راهبــری میکننــد کــه در تحقــق اهــداف مــد نظــر
امام gراهگشاســت.
بنابرایــن مســئلۀ اصلــی ایــن تحقیــق ایــن اســت کــه راهبــرد اصلــی امــام رضــا gبــرای غلبــه
بــر انحرافــات در جامعــۀ اســامی بــر چــه اساســی شــکل میگیــرد؟ یافتههــای ایــن مقالــه
نشــان میدهدکــه راهبــرد امــام رضــا gبــرای غلبــه بــر انحرافــات موجــود بــر پایــه نوعــی
ســاختار اجتماعــی و سیاســی(حکمرانی) شــکل میگیــرد کــه بــا گفتوگــو بیــن ارکان گوناگــون
اجتماعــی و ایجــاد ســرمایۀ اجتماعــی در جامعــه ســاماندهی میشــود .بنابرایــن ایــن مقالــه بــا
روش تحلیلی(بازســازی چهارچــوب تحلیلــی اســپرینگز) و توصیفــی و بــا تکیــه بــر منابع اســنادی
وکتابخانـهای بــه بررســی راهبــرد کلــی امــام رضــا gبــرای غلبــه بــر انحرافــات و مشــکالت جامعه
آن روز میپــردازد .ایــن راهبــرد بــر اســاس ســازماندهی یــک نظــام حکمرانــی بــا دولتــی راهبــر و
جامعـهای گفتوگومحــور تنظیــم میشــودکه بــه ایجــاد ســرمایۀ اجتماعــی و در نهایــت ســعادت
همگانــی منجــر خواهــد شــد.

 .1پیشینۀ پژوهش
در موضــوع ایــن مقالــه آثــار پژوهشــی پیــدا میشــود کــه هرچنــد غیرمســقیم بــا آن ارتبــاط پیــدا
میکنــد ،امــا ســاختار و کلیــت ایــن آثــار و حتــی راهبــرد آنهــا بــا مقالــۀ پیــش رو متفــاوت اســت
کــه بــه برخــی از آنهــا اشــاره میشــود.
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جمــالزاده و همــکاران( )1398و محمدرضــا حاتمــی و همــکاران( )1397در مقاالتــی برخــی از
مهمتریــن مولفههــای حکومــت مطلــوب از نظــر ایشــان را بررســی کردهانــد درحالیکــه مقالــه
پیــش رو ،عــاوه برمولفههــای سیاســی ،بــه ســاختار اجتماعــی و نیــز ارتبــاط ارکان اجتماعــی
بــا یکدیگــر و دولــت میپــردازد .نجفــی و همــکاران( ،)1397فقــط بــه حقیقــت امامــت و شــکل
آرمانــی حکومــت شــیعه میپردازنــد .لنگــرودی و همــکاران( )1397بــه وحــدت و اتحــاد بیــن
مســلمانان پرداختهانــد و بیشــتر موضــوع اتحــاد درالیههــای پاییــن اجتماعــی مــد نظــر اســت ،اما
مقالــۀ حاضــر موضــوع اتحــاد و هماهنگــی بیــن تمــام ارکان اجتماعــی را بررســی میکنــد .محــور
اصلــی پژوهــش ســروری مجــد( )1395مولفههــای اصلــی تعامــات اجتماعــی اســت .بدیهــی
اســت ایــن اثــر پژوهشــی بــه دو رکــن تعامــات سیاســی و اجتماعــی و کارکــرد آن در ســیرۀ امــام
رضــا gمیپــردازد .اســماعیلزاده و همــکاران( )1395بــه تقریــب مذاهــب تنهــا بهعنــوان یکــی
از راهبردهــای امــام رضــا gدر حکمرانــی مطلــوب پرداختهانــد .درخشــه و همــکاران()1394
در پژوهشــی فقــط بــه عناصــر آرمانــی در اندیشــه و ســیرۀ سیاســی امــام gمیپردازنــد و راهبــرد
اجتماعــی ایشــان را مــد نظــر قــرار نمیدهنــد .امــام جمعـهزاده و همــکاران( )1393بــه تعــدادی
از مواضــع و راهکارهــای امــام gدر برابــر برخــی مســائل جامعــه آن روز میپردازنــد ،درحالیکــه
مقالــۀ پیــش رو ســاختار اجتماعــی سیاســی خــاص امــام رضــا gدر قبــال مشــکالت آن روز
جامعــه اســامی را بررســی میکنــد.

 .2چهارچوب مفهومی
حکمرانی
«حکمرانــی» ترجمـهای از واژۀ یونانــی «کوبرنــا» بــه معنــای ســکاندار قایــق یــا کشــتی بــود کــه
ظاهــرا اولیــن بــار بهعنــوان اســتعاره توســط افالطــون بــه مفهــوم رهبــری بـهکار رفــت .افالطــون
ایــن واژه را بهمنظــور تببیــن کــم وکیــف یــک نظــام حکومتــی بـهکار بــرده اســت .ایــن واژۀ یونانــی
در قــرون وســطی معنــای رانــدن ،حکمرانــی کــردن یــا رهبــری را بــه خــود گرفت(ســلطانی نــژاد،
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 .)82 :1396بــر ایــن اســاس ،حکمرانــی بهمثابــه عمــل یــا شــیوه حکومــت کــردن یــا کارکــرد
حکومت تلقی میشود .در عصر جدید نهادهـــای تخصـــصی و مـــشورتی ســـازمان ملـــل متحـد،
حكمرانـــی را مجموعـــه اقدامات فردی و نهـــادی ،عمـومی و خـصوصی بـرای برنامــهریزی و ادارة
مـشترك امـور میدانند و همچنین فراینــد مــستمری از ایجــاد تفــاهم میان منــافع متفــاوت و
متــضادكــهدرقالــباقــداماتمــشاركتیوســازگارحركــتكــردهوشــاملنهادهــایرســمیو
ترتیبــــات غیررســــمی و سرمایۀ اجتماعی شــهروندان اســت(.)UN-HABITAT, 2012:5
بــر ایــن پایــه حکمرانــی در حقیقــت تعامــل میــان ســاختار ،فراینــد و ســنت کــه بــر اعمــال
و رابطــۀ قــدرت در مجموعههــای نهــادی و اجتماعــی داللــت دارد و مفاهیــم هدایــت ،کنتــرل و
تنظیــم فعالیتهــا در جهــت منافــع مــردم یــا همــه شــهروندان ،رأیدهنــدگان و کارکنــان مســتتر
اســت(.)Plumpter, 1999:3جوهــرۀ حکمرانــی بــه روابــط اجــزای درون حکومــت و بخشهــای
غیرحکومتــی اشــاره دارد ( .)Kaufmann, 2010:4موضــوع اساســی در حکمرانی ،تصمیمگیری
و تصمیمگیــری در اینبــاره اســت کــه چــه کســی ،چــه چیــزی ،چگونــه ،کجــا و چــه هنــگام
بهدســت آورد(.)Sapru, 2006:308
گفتوگو
گفتوگــو ابــزاری اســت کــه در زندگــی روزمــره انســانها و جامعــه کاربــرد دارد و ارتباطــات
بــر اســاس آن شــکل مــی گیــرد .بنابرایــن بــه عنــوان مقولــۀ اجتماعــی و جامعهشــناختی
تعبیــر میشــود(گیدنز .)122 :1376 ،گفتوگــو بــا یــاری خــرد ،ارادۀ خــام مــردم را بــه
ارادۀ جمعــی و یگانــه شــده تبدیــل میکند(بــوردو .)211 :1378 ،بــا گفتوگــو امــکان
درک ،تفاهــم و شــناخت متقابــل فراهــم و پــس از درک و تفاهــم و شــناخت متقابــل شــرایط
بــرای مبادلــه فرهنگــی ،اقتصــادی و سیاســی بــه نحــوی مولــد و ســازنده بیــن طرفیــن آمــاده
میشــود(موثقی.)196 :1386 ،
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سرمایۀ اجتماعی
نظریــۀ ســرمایۀ اجتماعــی بــه هانــی فــن 1بــاز میگــردد ،امــا ابــداع و ابتــکار ســرمایۀ اجتماعی را
در حــوزۀ مشــارکت مدنــی و عملکــرد نهادی بــه رابرت پونتام 2نســبت میدهند .ســرمایۀ اجتماعی
از نظــر پونتــام جنبههایــی از ســازمان اجتماعــی مانند شــبکههای اجتماعــی ،هنجارهــا و اعتماد
اســت کــه بــا تســهیل همــکاری ،هماهنگــی و گفتوگــو در میــان اعضــای جامعــه ،آنهــا را قــادر
میســازد تــا اهــداف مشترکشــان را بهطــور کارآمــدی دنبــال کننــد (.)Putnam, 2001:123
ایــن تعریــف دو جــزء بــرای ســرمایه اجتماعــی تعییــن میکنــد .1 :پیونــد عینــی میــان افــراد .2
ایــن پیونــد دوجانبــه مــورد اعتمــاد و مســتلزم احســاس مثبــت اســت ( .)Paxton, 1999:93بــا
افزایــش ســرمایۀ اجتماعــی در جامعــه ،احســاس مثبــت و اعتماد در ســه ســطح فــردی ،گروهی و
کالن فراهــم میشــود( . )Bourdiue, 1985: 284از دیــد ولــکاک ،ســرمایۀ اجتماعــی دربردارنــدۀ
اطالعــات ،اعتمــاد و هنجارهــای متقابــل اســت کــه در شــبکههای اجتماعــی و تعامــات یــک فرد
وجــود دارد و رســیدن بــه اهــداف را تســهیل میکنــد(.)Woolcock, 1988:153

 .3چهارچوب نظری(حکمرانی مطلوب؛ گفتوگو و سرمایۀ اجتماعی)
در الگــوی حکمرانــی مطلــوب ،دو بخــش ســازماندهی شــده اســت .در بخــش اول ،ســاختار
شــکلی و کلــی نیروهــای اجتماعــی ترســیم شــده اســت .در بخــش دوم ،ماهیــت دولــت و نظــام
سیاســی ارائــه میشــود .بخــش اول در حقیقت بر مبنای شــراکت و همســازی نیروهــای اجتماعی
شــکل میگیــرد .تعادلبخشــی بیــن ارزشهــای متنــوع و گرایشهــای متفــاوت و از بیــن بــردن
جنبههــای ناســازگار در عرصــۀ اجتماعــی ماهیــت اصلــی ایــن بخــش از الگــو اســت (2016 :52

.)Stevic,ایــن بخــش ،نظــام حکمرانــی از طریــق گفتوگــو و بــا شبکهســازی ،موازانهســازی بیــن
تعارضــات و الگوهــای متفــاوت اجتماعــی زمینــه را بــرای ایجــاد ســرمایۀ اجتماعی فراهــم میکند
و بــر کارکــرد و ماهیــت نظــام حکمرانــی تاثیرگــذار اســت.
1. Hani Fan
2. Robert Pontam
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تحــوالت فکــری و فنــی ناشــی از رونــد جهانیشــدن عرصــه بــرای تعامــات و گفتوگــو بیــن
بخشهــای گوناگــون گشــوده و نوعــی تمرکززدایــی در تمــام امــور شــکل میدهــد .در ایــن دوره
ارتباطــات و گفتوگوهــا بهصــورت شــبکهای از نهادهــا ،انجمنهــا و فرایندهــای ارتباطــی در
ســطح ملــی و جهانــی و بهطــور همهجانبــه شــکل میگیرد(بــور .)23 :1397 ،ایــن ارتباطــات
نهــادی در ســطوح مختلف(دولت-دولــت ،دولت-جامعــه ،جامعه–جامعــه ،دولت-نظــام بیــن
الملــل و جامعه–نظــام بیــن الملــل) شــکل میگیــرد .در نظــام حکمرانــی مطلــوب گفتوگــو در
قالــب انتقــادی و عقالنــی و بهشــکل سراســری جریــان دارد و ترتیبــات سیاســی و راهبــری نظــام
اجتماعــی بــا تعاملــی چندجانبــه ،درک متقابــل ،اجمــاع فرهنگــی و حتــی توافــق دربــارۀ مــوارد
خــاص ایجــاد میشــود و شــرایط زندگــی بشــر از طریــق کنــش جمعــی بهبــود مییابــد(2018 :1

 .)Binder,نقــش دولــت در ایــن چهارچــوب تســهیل و ســازماندهی جامعــه اســت بهنحویکــه
منابــع و امکانــات بهینــه تخصیــص یابــد و بیطرفانــه مکانیسـمهای حــل منازعــه را برقــرار و صلــح
و مســالمت و گفتوگــو را بهصورتــی مولــد و ســازنده بیــن افــراد و اقشــار مختلــف جامعــه ایجــاد و
از آن محافظــت و پاســداری کنند(موثقــی.)222 :1386 ،
در نظــام حکمرانــی مطلــوب ،سیاس ـتگذاری از طریــق تعامــل و گفتوگــو انجــام میپذیــرد و
حکومتهــا بــه همــکاری بــا بازیگــران خــارج از کنتــرل سلســله مراتبیشــان وابســته میشــوند
و یــک الگــوی نســبتا پایــدار سیاســتگذاری و هماهنگــی بهوجــود میآورنــد(2012 :310

 .)Kazantsev,از ایــنرو حکمرانــی در قالــب مطلــوب و ایــدهآل آن بــر ماهیــت متکثــر قــدرت و
تکثیــر آن میــان ســطوح دولتــی و غیردولتــی ،تشــویق و ترغیــب تمرکززدایــی از دولــت و اتــکای
روزافــزون بــر اشــکال گوناگون مشــورت و مشــارکت شــهروندان تکیــه دارد .در این معنــا ،حکمرانی
از رهگــذر نگرشــی جدیــد و متفــاوت بــه مســئلۀ محــدود ســاختن قــدرت ســنتی و ایجــاد تغییــر
در آن بــرای نیــل بــه مدلهــای متنــوع تصمیمگیــری جمعــی میپــردازد .دانشــمندان علــوم
اجتماعــی معتقدنــد کــه ناکارآمــدی نســبی دولتهــا در انجــام یکجانبــه امــور موجــب ایجــاد و
بســط ایــن مفهــوم شــده اســت .بنابرایــن بــا جداســازی میــان بخشهــای مختلــف دولــت و نیــز
ایجــاد تمایــز میــان بخــش خصوصــی و بخــش دولتــی و بخــش دولتــی و جامعــه مدنــی از ســوی
دیگــر ســعی در تغییــر ســاختار ســنتی و عمــودی قــدرت میشــود و نقــش و تأثیرگــذاری نهادهای
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مــوازی دولــت در سیاس ـتگذاریها و تصمیمگیریهــا افزایــش پیــدا میکنــد .قــدرت مشــروع
از طریــق مشــارکت ،گفتوگــو و مناظــره نهادهــا و نیروهــای متنــوع در ســطوح مختلــف بهدســت
میآیــد( .)UN-HABITAT, 2012:6-7دولــت هــم نقشــی تســهیل کننــده و راهبــر دارد.
بنابرایــن حکمرانــی اگرچــه صورتــی سیاســی دارد ،امــا ماهیتــی اجتماعــی و متکثــر و در تعامــل و
گفتوگــو بهدســت میآیــد.
بــا توجــه بــه ســاختارها و شــبکههای شــکل گرفتــه در نظــام حکمرانــی در ســطوح خــرد،
میانــی و کالن تعامــات ،همــکاری و اعتمــاد میــان افــراد گســترده میشــود .بهعبارتــی هرچــه
در جامعــه مشــارکت مدنــی ،تعــداد انجمنهــای داوطلبانــه و ســازمانهای مــردم نهــاد بیشــتر
شــود زمینــه گفتوگــو و تعامــل گســترش مییابــد و بــه مــوازات آن ســرمایۀ اجتماعــی نیــز
تقویــت میشــود( .)van der Kroon, 2002 :9دولــت بــه جامعــۀ مدنــی و گفتوگوهــای شــکل
گرفتــه در نهادهــای آن نیــاز دارد تــا سیاســتهای خــود را مشــروعیت ببخشــد .تشــکلهای
جامعــۀ مدنــی نیــز نیازمنــد نهادهایــی هســتند کــه پشــتوانهای قــوی را بــرای حفظ حقــوق فردی،
حاکمیــت قانــون ،تکثرگرایــی و زمینهســازی در جهــت فراهــم آوردن بســترهای مناســب اقتصادی
بهوجــود مــیآورد.
گفتوگــو در ســطح فــردی و خــرد هــم موجــب همــکاری و هماهنگــی میشــود و کســب ســود
و مزیــت متقابــل را در پــی دارد و ایــن بــه پیشبینــی رفتارهــای اجتماعــی منجــر میشــود و در
جهــت گســترش ســرمایۀ اجتماعــی عمــل میکند(تاجبخــش ،)25 :1384،امــا گفتوگــو در
ســطح دولــت ،اجمــاع نخبــگان در ترســیم اســتراتژیهای کالن و راهبــری توســعه را در پــی دارد
و دولــت پیدرپــی بــه اصــاح و پاالیــش فرایندهــای سیاســتگذاری میپــردازد و ایــن فراینــد
موجــب کارآمــدی دولــت میشــود .بهعبارتــی در قالــب نظــام حکمرانــی مطلــوب سیاسـتگذاری
مؤثــر نیازمنــد همــکاری ،هماهنگــی و مشــارکت در درون و فراتــر از مرزهــای ســازمانی حکومــت
ً
اســت؛ امــری کــه مســتلزم تعامــات گســترده بیــن بازیگرانــی اســت کــه غالبــا پیشزمینههــا و
ترجیحــات ارزشــی کامــا متفاوتــی دارنــد(.)Pierre Peters, 2012: 45
بــا توجــه بــه نــکات مــورد اشــاره بایــد گفــت هرچنــد حکمرانــی مطلــوب بهعنــوان یــک مقولــه
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در عصــر جدیــد توســط نهادهــای بینالمللــی مطــرح میشــود ،امــا ماهیــت و اصــول حکمرانــی
مطلــوب و ســاختار اجتماعــی برآمــده از آن بــا موازیــن و تعالیــم اســامی مطابقــت دارد .از آنجــا
کــه الگــوی حکمرانــی مطلــوب اســامی بــا ابتنــا بــر خدامحــوری و حفــظ کرامــت انســانی و در
نظرگرفتــن ارزشهــای دینــی در برنامهریــزی و نیــز بــا ارائــه سیاس ـتهای منطقــی مبتنــی بــر
وحــی در سیاســتگذاری امــور اجتماعــی در تــاش بــرای تامیــن ســعادت دنیــوی و اخــروی
اســت(مفتح و همــکاران170 :1394 ،؛رضایــی .)110 :1392 ،بــر ایــن اســاس و بــا مراجعــه
بــه منابــع اســامی و ســیره و روش حکومتــی پیامبــر اســام و همچنیــن امــام علــی gنوعــی
حکمرانــی اســامی بــا ســاختاری مردمگــرا ســازماندهی میشــود کــه بــر مولفههایــی ماننــد
حقطلبــی ،قانونگرایــی ،فسادســتیزی ،رفــق و مــدارا ،امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر ،عدالــت،
مشــارکت ،اثربخشــی و پاســخگویی اســتوار اســت کــه ایــن ماهیــت و ســاختار زمینــه را بــرای
ارتباطــات اجتماعــی و مشــارکت سیاســی و در نهایــت ایجــاد ســرمایۀ اجتماعــی در مســیر از پیش
تعییــن شــده فراهــم میکند(درخشــه .)28-1 :1397،بنابرایــن در حکمرانــی اســامی و در
آیــات قرآنــی بــر حضــور مــردم در صحنــۀ سیاســی و حمایــت از رهبــر جامعــۀ اســامی تاکید شــده
اســت(انفال .)64 ،در ایــن ســاختار ،ارتبــاط و همدلــی بیــن ایــن دو بخــش تعالی دنیــوی و اخروی
را در پــی دارد .هرچنــد نقــش حاکــم و حکومــت بــا دو وجــه عدالــت و علــم راهبــردی و تعییــن
کننــده اســت(قادری45 :1389 ،؛ آل عمــران34 ،و 33؛ انعــام .)90 ،بــر اســاس همیــن منشــا
راهبــرد امــام رضــا gدر برابــر انحرافــات جامعــۀ اســامی پیشبینــی نوعــی حکمرانــی اســت که
ســاختار اجتماعــی و ماهیــت سیاســی مذکــور را در خــود جــای داده اســت.

 .4چهارچوب تحلیلی
نظریــۀ بحــران اســپرینگز چهار مرحلــه دارد که هــر مرحله بر مرحلــۀ قبلی بنیان نهاده میشــود.
مرحلــۀ اول ،شناســایی بحرانهــا و شکســتهای جامعــه اســت .مرحلــۀ دوم ریشــهیابی علــل
اســت .مرحلــۀ ســوم نظریــه بــه بازســاری ذهنــی جامعــه سیاســی میپــردازد و آرمانشــهر مجســم
میشــود .در مرحلــۀ چهــارم بــا توجــه بــه اقدامــات انجــام شــده در مراحــل قبلــی بــه ارائــه درمــان
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و راه حــل میپردازد(اســپرینگز45-38 :1370،و  .)235در بخــش پنجــم ایــن مقالــه سیاســت و
ســیرۀ امــام رضــا gدر مواجهــه بــا جامعــه عصــر خویــش بــر اســاس چهارچــوب تحلیلــی مذکــور
بازســازی میشــود .بدیــن ترتیــب ابتــدا وضعیت و مشــکالت جامعــه از نــگاه امام رضا gبررســی
میشــود .بــر ایــن پایــه ،بــه ریش ـهیابی مشــکالت توســط ایشــان پرداختــه میشــود .ســپس بــا
ایــن مبنــا بدیــل مطلــوب مــد نظــر ایشــان ارائــه میشــود .در نهایــت هــم راهکارهــای امــام رضــا
 gبــرای رســیدن بــه ایــن وضعیــت تحلیــل میشــود.

 .5تبییــن الگــوی حکمرانــی مطلــوب در اندیشــه و ســیرۀ امــام رضــا gبــر اســاس
نظریــۀ بحــران اســپرینگز
 .1-5مشاهده و شناسایی مشکالت جامعۀ اسالمی
دورۀ امــام رضــا203-147(gق) یکــی از دورههــای پرتنــش سیاســی و فرهنگــی اســت .مدت
امامــت امــام هشــتم حــدود  ۲۰ســال بــود کــه میتــوان آن را بــه ســه بخــش جداگانــه تقســیم
کــرد۱0 :ســال اول امامــت آن حضــرت مصــادف بــا زمامــداری هــارون الرشــید اســت ،پنــج ســال
بعــد از آن همزمــان بــا خالفــت امیــن بــود و پنــج ســال آخــر امامــت آن امــام بزرگــوار بــا خالفــت
مأمــون و تســلط او بــر قلمــرو اســامی آن روز مصــادف اســت .بدیــن ترتیــب امــام رضــا gبــا ســه
خلیفــه عباســی همعصــر بودنــد .اوضــاع سیاســی و خالفــت عباســی در دورۀ امــام رضــا gبــا
آشــفتگیهای فراوانــی همــراه اســت .در طــول ایــن  20ســال قیامهــای علــوی و غیرعلــوی زیادی
ضـ ّـد حاكمیــت عباســیان صــورت گرفــت كــه در نهایــت حكومــت عباســی موفـ ّـق بــه ســركوبی
ایــن قیامه ـ ا شــد(طبری ،1363 ،ج  .)5280 :12از دالیــل دیگــر ،اوضــاع نابســامان سیاســی و
اجتماعــی نــزاع بــر ســر تصاحــب قــدرت در میــان خــود بنــی عبــاس اســت .بهخصــوص میتــوان
بــه درگیــری بیــن امیــن و مأمــون بــر ســر قــدرت اشــاره کــرد .ایــن درگیریهــا و تعارضــات
نمیتوانســت بــا اخــاق و اصــول اجتماعــی مــد نظــر امــام رضــا gتناســب داشــته باشــد .امــام
در مجمــوع مــردم را از تفرقــه و جدایــی بــر حــذر میداشــت و از نظــر ایشــان در صــورت نــزاع و
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افتــراق ،ســختترین عذابهــا در انتظــار آنــان است(مجلســی1403 ،ق ،ج ،230 :۷۱ح.)۲۷
در ایــن دوره ،مــوج فکــری و فرهنگــی بیگانـهای بــر جامعــۀ اســامی چیــره شــده بــود کــه در قالب
بحثهــای فلســفی و تردیدبرانگیــز نســبت بــه مبــادی خداشناســی ،بــا خــود کفــر و الحــاد بــه
ارمغــان مـیآورد .همچنیــن شــاهد گــرم شــدن بــازار اهــل نــص و اهــل رأی هســتیم .اهــل نــص
بــه ســنت نبــوی و اســناد و نصــوص دینــی تكیــه میكردنــد و اهــل رأی ،اجتهــاد را در مقابــل نــص
قــرار میدادنــد .جریــان خــوارج نیــز در ایــن دوره فعــال بــود و در مقابلــش ،جریــان مرجئــه قــرار
داشــت .در مقابــل جریــان اهــل حدیــث هــم ،جریــان معتزلــه بــه ارائــه تفكراتــش میپرداخــت.
حتــی فراتــر از ایــن دوگانههــای كالمــی ،انشــعاباتی در میــان شــیعیان نیــز بهوجــود آمــده بــود و
جریاناتــی ماننــد زیدیــه و فطحیــه در جامعــه فعالیــت داشــتند .جریــان بســیار خطرنــاك و مرمــوز
ُ
غــات نیــز در ایــن دوره فعــال بــود و جامعــه را بــه تفكــرات شــیعی بدبیــن میكــرد .از ســوی دیگر،
افــكار الحــادی هــم از آن ســوی مرزهــای ســرزمینهای اســامی در جامعــه رواج پیــدا كــردهبــود.
در چنیــن شــرایطی ،فــردی بهعنــوان خلیفــه بــر جامعــه تســلط دارد كــه افــزون بــر فریبــكاری،
شــخصی عالقهمنــد بــه مباحــث فكــری بــا گرایــش معتزلــی اســت(رفاعی1346،ق ،ج.)375 :1
امــام رضــا gدر برابــر ایــن جریانــات هــم بــا تکیــه بــر مبانــی و اصــول موضعگیــری میکنــد و بــا
رهیافتــی اجتماعــی ســعی در تبییــن اســام حقیقــی دارد.
عرفیســازی سیاســت از راهبردهــای اصلــی دوره مامــون اســت کــه در ایــن دوره امــام رضــا
 gدر برابــر آن جهتگیــری میکنــد و ســعی در ارائــه صحیــح و حقیقــی از ماهیــت سیاســت
دارد(افتخــاری .)16 :1392 ،فرمانروایــان امــوی و عباســی از نظــر عقیدتــی و منــش عملــی،
بــا مبانــی دیــن اســام تعــارض و ســتیز داشــتند .همــان اســامی کــه بــا نامــش بــر مــردم حکــم
ّ
میراندنــد .مــردم نیــز بــه موجــب تســلط حکومــت ،اســام را همانگونــه میفهمیدنــد کــه
اجرایــش را در متــن زندگــی خویــش مشــاهده میکردنــد .پیامــد ایــن اوضــاع ،انحــراف روزافــزون
ّ
و گســترده از خــط صحیــح اســام بــود کــه دیگــر مقابلــه بــا آن آســان نبــود .بــر ایــن اســاس ،امــام
رضــا gاصــل و مبنــای حکومــت و کارکــرد نظــام اجتماعــی را در قالــب زمامــداری ائمــه و امامــان
معصــوم میبینــد و نظــام غیــر از امــام معصــوم را نظامــی منحــرف و ناکارآمــد میدانــد .در ایــن باره
ایشــان میفرماینــد :بهراســتى امامــت زمــام دیــن ،مایـ ۀ نظــام مســلمین ،صــاح دنیــا و ّ
عزتمندی
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مؤمنــان اســت .همانــا امامــت ریشــۀ اســام بالنــده و شــاخ ۀ بلنــد آن اســت .کامــل شــدن نمــاز
و زکات و روزه و حــج و جهــاد و فراوانــى غنایــم و صدقــات و اجــراى حــدود و احــکام و نگهــدارى
مرزهــا و اطــراف کشــور،بهوســیله امــام انجــام مىگیــرد .امــام اســت کــه حــال خــدا را حــال و
حــرام او را حــرام مىکنــد و حــدود الهــى را بــر پــا داشــته و از دیــن خــدا دفــاع مىکنــد و بــا بیــان
حکمتآمیــز و اندرزهــاى نیکــو و دلیلهــاى رســا ،مــردم را ب ـ ه ســوى پــروردگار خویــش دعــوت
مىکند(کلینــی ،1381،ج.)284 :1
بهرغــم تمــام مــواردی کــه گفتــه شــد وجــود آزادی و آســایش نســبی دهــه آخــر و نیــز علــم
دوســتی کــه بهخصــوص در زمــان مامــون شــکل گرفته بــود و همچنین شــرایط مســاعد و مناســب
سیاســی و فرهنگــی در ایــن دوره کــه در صــورت اتحــاد بیــن شــیعیان و جمــع شــدن زیــر پرچــم
اصیــل امامــت ،میتوانســت بهعنــوان نقطــۀ اوج و عطفــی مهــم و حتــی عصــری طالیــی بــرای
شــیعه امامــی مطــرح شــود و آثــار گرانبهایــی از خــود بهجــا بگذارد(اکبــری .)5-4 :1390،لــذا
امــام رضــا gدر ایــن فضــا و بــا ســرگرم دیــدن حکمرانــان ،فرصــت کوتاهــی را بهدســت آورد تــا
وظیفــۀ خــود را بــرای آگاه کــردن مــردم ایفــا نمایــد .امــام بــا شــگرد ویــژۀ خــود ،نفــوذ گســتردهای
بیــن مــردم پیــدا کــرد و حتــی نوشــتههایش در شــرق و غرب ســرزمینهای اســامی منتشــرشــد.
 .2-5ریشهیابی بحرانها و مشکالت جامعه
در ایــن دوره بــازار مکاتــب گوناگــون فکــری ،فلســفی و کالمــی داغ اســت و گســترش
فیزیکــی ،جغرافیایــی و فکــری جامعــه زمینــه را بیشــتر بــرای بــروز مشــکالت فراهــم میکنــد.
از ای ـنرو مهمتریــن مشــکل انحــراف از مبانــی اصیــل اســامی و عرفیســازی قــدرت سیاســی
اســت(جمعی از نویســندگان .)363 :1393،ایــن مشــکل دالیــل مختلفــی داشــت کــه یکــی از
دالیــل آن انحرافــات عقیدتــی در نهضــت ترجمــه بــود .برخــی از آثــاری کــه ترجمــه میشــد ،بــا
افــکار و مبانــی اســامی تعــارض داشــت و موجــب شــبهاتی در میــان مســلمانان و همچنین باعث
تفرقــه میشــد .ظهــور فرقههــای مختلــف هماننــد قطعیــه ،واقفیــه ،بشــریه ،اســماعیلیه ،غــات،
مفوضــه ،معتزلــه ،اهــل حدیــث ،اهــل جبــر ،قائلیــن بــه تناســخ و زنادقــه کــه خــود بار مشــکالت را
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بیشــتر میکرد(امــام جمعــه زاده و همــکاران.)23-15 :1393 ،
از مهمتریــن مشــکالت ایــن دوره انحــراف از ســنت نبــوی اســت .بهعنــوان نمونــه مأمــون دســتور
داد تــا حضــرت رضــا gنمــاز عیــد را بخواننــد .امــام رضا gابتــدا نپذیرفتنــد ،ولی چــون مأمون
اصــرار کــرد ایشــان فرمودنــد بــه شــرطی نمــاز میخواننــد کــه اجــازه دهنــد بــه شــیوۀ رســول خــدا
 nو علــی gنمــاز بخوانند(مفیــد.)256:1378 ،ایــن جملــه نشــان میدهــد کــه در ایــن دوره
از آن ســنت اصیــل تــا چــه حــد انحــراف بهوجــود آمــده اســت .یکــی دیگــر از انحرفــات بهوجــود
آمــده در ایــن دوره تحریــف احادیــث اســت و احادیــث جعلــی فراوانــی نشــر پیــدا میکنــد .در ایــن
دوره شــایعات و دروغپراکنــی فراوانــی علیــه اهــل بیــت رواج پیــدا میکنــد .از دیگــر مشــکالت
ایــن دوره فریــب و نیرنــگ حکومــت اســت .ایــن مشــکل بیشــتر زمــان خالفــت مامــون وجــود
داشــت(جهانگیر فیــض آبــادی و فرخــی  .)18 :1395،پایههــای مشــروعیت سیاســی خالفــت
در ایــن دوره هــم بــر اســاس نظریههــای مشــروعیت در دورۀ خالفــت راشــدین و هــم نظریههــای
برســاختی اســت ،یکــی از تدابیــر اصلــی امــام رضــا gنقــد ایــن پایههــا و دفــاع از مبانــی و اصول
شــیعه است(میرحســینی.)195-155 :1399،
یکــی از آفــات مهــم اجتماعــی و سیاســی جامعــه در ایــن دوره رخنه کــردن رذایل اخالقی اســت.
امــام رضــا  gمیفرماینــد :مــا اهــل بیتــی هســتیم کــه حتــی وعــدۀ خــود بــه شــخصی را دیــن
خــود میبینیم(یعنــی اگــر قــول و وعــدهای شــخصی دادیــم) ملتــزم هســتیم کــه ماننــد دیــن و
بدهــی آن را ادا کنیــم ،همچنانکــه پیامبر چنیــن کردند(قمــی .)929 :1377،از دیگر مشــکالت
اجتماعــی در ایــن دوره ،ظلــم و پایمــال کــردن حقــوق و کرامــت افــراد و بیعدالتــی اســت .بهویــژه
اینکــه ایــن رفتــار بــه انحــای مختلــف از ناحیــه نظــام حکمرانــی رخ میدهــد .امــام رضــا gبــه
شــیوههای مختلــف ســکوت ،فشــار و مقابلــه ،پــرده از ظلمهــای مامــون کنــار میزدنــد تــا بــه
درد ســادات و علویــان رســیدگی و آنهــا را از ریش ـهکن شــدن حفــظ کننــد .امــام میفرماینــد:
بهکارگیــری عــدل و احســان عامــل پایــداری نعمتهاســت(ابن بابویــه1413 ،ق،ج.)24 :2
امــام رضــا gدر ایــن دوره بــا مشــی میانــه و بــر مبنــای اصــل امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر،
انحرافــات و اشــکاالت سیاســی را بــدون هیــچ مالحظــهای تذکــر میدهنــد .امــام بــا اصــول و
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مبانــی حقیقــی اســام و مذهــب شــیعه ســعی داشــتند کــه بــر انــواع انحرافــات غلبــه کننــد.
بنابرایــن هــدف امــام چــه قبــل و چــه بعــد از والیتعهــدی ایــن اســت کــه از طریــق گفتوگــو
بــا مــردم و مناظــره بــا جریانــات مختلــف فکــری و فلســفی انحرافــات را از بیــن ببرنــد و مــردم را در
مســیر اصلــی و حقیقــی اســام هدایــت کنند(درخشــه.)11 :1392 ،
میتــوان گفــت از نظــر امــام رضــا gمهمترین مشــکل جامعــه در ایــن دوره ،انحــراف از حقیقت
اســام اســت و بــرای حــل ایــن مســئه یــک ســاختار اجتماعــی و سیاســی مطلــوب بــا یــک ماهیت
هدفمنــد و راهبــردی در نظــر میگیرنــد و از لحــاظ ماهــوی بــر ایــن اصــل کلــی تاکیــد دارنــد کــه
کاربســت حقیقــی سیاســت اســامی تامیــن ســعادت جامعــه و افــراد اســت .لــذا نباید با نادرســت
پنداشــتن هــدف سیاســت در تامیــن قــدرت از هــر ابــزاری بــرای نیــل بــه آن بهــره بــرد .بنابرایــن
در ایــن دوره انــواع انحرافــات فکــری و عقیدتــی و مشــکالت و بحرانهــای اجتماعــی ،سیاســی در
جامعــۀ اســامی گســترش پیــدا میکنــد کــه مهمتریــن عامــل آن از نظــر امــام رضــا gاوال در
نظــام و ســاخت حکومــت بنــی عبــاس بهویــژه در روش حکومتــداری دوره مامون بیشــتر مشــاهده
میشــود .ثانیــا شــرایط فرهنگــی و اخالقــی بهگون ـهای اســت کــه جامعــه بهتدریــچ از مبانــی و
اصــول اولیــه اســامی دور میشــود.
 .3-5حکمرانی مطلوب در سیره و اندیشه امام رضا:g
در واقــع سیاســت و حکومــت در دیــدگاه امــام رضــا gهمــان ادامــه جریــان بشــر بهســوی
خیــر ،ســعادت و فضیلــت بهشــمار م ـیرود و ابــزاری اســت کــه زمینــه را بــرای اهــداف متعالــی
فراهــم میکند(حاتمــی .)202 :1398 ،البتــه عرصــۀ سیاســی در یــک زمینــۀ اجتماعــی همــدل
و هماهنــگ بــه شــرایط تعالــی و تعــادل میرســد .نظــام حکمرانی در اندیشــۀ امــام رضــا gدارای
دو بخــش اجتماعــی و سیاســی اســت کــه بــا همــکاری تمامی نیروهــای اجتماعــی و نیز بهوســیله
حکومتــی کــه دارای ماهیتــی هدفمنــد و ســعادت گــرا اســت شــکل میگیــرد.
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 .1-3-5حکمرانی در اندیشۀ امام رضا:g
تشــکیل حکومــت اســامی بهعنــوان یکــی از ابزارهــای اصلــی دیــن اســام در هدایــت مــردم
بــه ســعادت حقیقــی اســت .بــر ایــن پایــه در نظــام حکمرانــی اســامی و شــیعی حاکــم عالــم و
عادلتریــن فــرد اســت .چنانکــه مبنــای اندیشــه سیاســی امــام رضــا gهــم ماننــد پــدران
بزرگــوارش بــاور بــه تشــکیل حکومــت مطلقــه دینــی بــر پایــۀ حاکمیــت الهــی و نفــی حاکمیــت
خاندانــی ،قبیلـهای و قومــی اســت .بــر ایــن اســاس ،سیاســت در اندیشــۀ امــام رضــا gهمــان
ادامــۀ جریــان بشــریت بهســوی خیــر ،فضیلــت و ســعادت اســت و پیــروی از طریــق اهــل بیــت
همــان ادامــه جریــان بشــر بــه ســوی خیــر و ســعادت اســت کــه تنهــا راه نجــات و رســتگاری و غلبــه
بــر انحرافــات جامعــه است(درخشــه .)87 :1392،
هــدف حکمرانــی اجــرای حــدود الهــی اســت .از نظــر ایشــان اگــر حاکمــی از اجــرای حــدود
الهــی ســرباز بزنــد ،مســتحق عــذاب الهــی اســت .امــام رضــا gمیفرماینــد :اگــر چیــزی از
پیــش خــود آوردم یــا در حکــم خــدا تغییــر و دگرگونــی کــردم ،شایســته ایــن مقــام نبــوده ،خــود را
مســتحق کیفــر نمــودهام و مــن بــه خــدا پنــاه میبــرم از خشــم او(ابــن بابویــه ،1372،ج.)111 :2
بنابرایــن از نظــر امــام رضــا gحکومــت زور و زر دنیــا نیســت ،بلکــه مســئولیتی الهــی اســت کــه
مبنایــش حفــظ اســام ،عدالــت ،اســتکبار ســتیزی ،آزادی و کرامــت انسانهاســت .امــام رضاg
درحقیقــت ســعی در بنیــان نهــادن یــک آرمانشــهر اســامی دارد کــه بــر اســاس تعالیــم قرآنــی
و آموزههــای نبــوی راهبــری میشــود و در مســیر تحقــق آموزههــای اســامی ،جــاری کــردن
شــریعت الهــی و ســنت و ســیرۀ رســول اکــرم nحرکــت میکنــد و زایــل کننــده تمــام انحرافــات
اســت کــه بــدون شــک بــه ســعادت بشــری رهنمــون میشــود .بنابرایــن در آرمانشــهر مــد نظــر
امــام gنوعــی حکمرانــی شــکل میگیــرد کــه عــاوه بــر بخــش حکومت(نظــام سیاســی)،
اجزایــی دیگــر وجــود دارد و نظــام سیاســی دارای ماهیــت و ســاختاری اســت کــه موجــد نوعــی
توســعه و تعامــل اجتماعــی میشــود .از نظــر امــام رضــا gانســان بــرای تحقــق اهــداف خــود
نیازمنــد ارتبــاط بــا ســایر افــراد اســت تــا بتوانــد بــه نتایــج مطلــوب مــد نظــر خویــش دســت یابــد و
ایــن خواســته جــز بــا وحــدت و یکدلــی تحقــق نمییابــد .بدیــن ترتیــب ،مــدل حکمرانــی مــد نظر
امــام رضــا gدر قالبــی اجتماعــی و درگفتوگــو و تعامــل بــا دیگــران بهدســت میآیــد .بنابرایــن
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امــام رضــا gدر آگاهســازی تمامــی اقشــار مــردم دربــارۀ واقعیــت حکومــت مامــون و مقایســه آن
بــا حکومــت اصیــل اســامی میکوشــد(افتخاری .)19 :1392،بــر ایــن اســاس ،از نظــر امــام رضا
 gبنــای حکمرانــی از ســه جــزء اساســی تشــکیل میشــود .بنیــان حکومــت اســامی بــر اصــل
توحیــد و ایمــان بــه خداونــد یکتــا قــرار گرفتــه اســت و جــزء بعــدی کــه امــام اســت ،بایــد احــکام
الهــی را جــاری ســازد و امــام از طــرف خداونــد مامــور بــرای اجــرای قواعــد الهــی اســت و هــر چنــد
مشــروعیت امــام ازطــرف خداونــد اســت ،امــا بــا حمایــت مردمــی جنبــه عملیاتــی پیــدا میکنــد و
ایــن فرامیــن و قواعــد الهــی هــم بــرای رســتگاری مــردم اســت(ابن بابویــه36 :1390 ،؛ فرمیهنــی
فراهانــی.)73 :1393،
 .2-3-5اجزای نظام حکمرانی در اندیشۀ امام رضا:g
الف .توحید

بنیادیتریـــن اصـــل در منظومــۀ جهانبینـــی امام رضا gتوحیـــد اســـت .توحیــد پایۀ معرفت
خداونــد اســت .امــام رضــا gشــرط رهایــی از عــذاب الهــی را توحیــد و شــرط توحیــد را قبــول
والیــت و امامــت میدانــد .خداونــد متعــال برتریــن حاکــم و ولــی ایــن جهــان اســت و همــۀ
پدیدههــا در ســایۀ قــرب او معنــا پیــدا میکنــد .در چنیــن حکومتــی حاکــم مســئول اســت و دیگــر
بــه دیــد منفعتطلبانــه بــه حکومــت نظــر نمیافکنــد و حکومــت ودیع ـهای الهــی اســت و همــه
چیــز صبغــه الهــی پیــدا میکند(نقیــه.)71 :1391،
ب .امام معصوم

ّ
حاکمیــت امــام معصــوم ســامان یافتــه و فقط بــا حاکمیت اوســت که
اندیشــۀ سیاســی شــیعه بــر
امــور ســامان مییابــد و ّامــت راه صــاح و ســعادت را میپیمایــد .امــام رضــا gبــا معرفــی جایــگاه
و مقــام امــام معصــوم بــر انتصابــی و عصمــت بــودن آن تاکیــد میکنــد .امامــت در عیــن اینکــه
زعامــت دینــی و دنیــوی مــردم را برعهــده دارد از همــه حیــث شایســتهترین فــرد بــرای تصــدی
حکومــت است(درخشــه .)19 :1394 ،آنــان جانشــینان رســول خــدا هســتند و در هــر زمانــی امر
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امامــت اســتوار اســت و هیـچگاه هســتی خالــی از حجــت نیســت .چنانکــه در روایتــی بــه نقــل از
محمــد بــن اســماعیل ،امــام رضــا gمیفرماینــد :هرکــه بــدون امامــی بمیــرد بــه مــرگ جاهلیت
مــرده اســت(ابن بابویــه1413 ،ق ،ج .)668 :1از نظــر امــام رضــا gامــام موهبتــی از جانــب
خــدا بــرای مــردم اســت؛ زیــرا عقــول مــردم تــوان انتخــاب امــام را ندارد(طبرســی1430،ق،ج:2
 .)433بــر ایــن مبنــا ،حرکــت صحیــح و واقعــی بــر اســاس ســنت و روش پیامبــر و امیرالمومنیــن
 gاســت .درحقیقــت بــا ایــن مختصاتــی کــه امــام رضــا gبــرای امــام معصــوم برمیشــمرد،
حکومــت عباســیان را بــه چالــش میکشــد و بهنوعــی حکمرانــی مــد نظــر ایشــان را هــم
میتــوان در ایــن قالــب گنجانــد .از مجمــوع روایــات امــــام رضــــا gدربــــارۀ شــــئون امــــام
اینطــــور برداشــت میشــود کـه اجـرای حـدود و احـكام الهـی ،پاسـداری از جامعـۀ اسـالمی
در برابـــر هجـــوم بیگانـــگان ،تقسـیم سـرمایههای عمومـــی میان افـراد جامعـــه ،ایجـاد وحـدت
و انســـجام میــان اقشـــار جامعـــه ،حمایــت از مظلومـــان ،حفـــظ دیــن از تحریــف و دســـتبرد
بدعتگـذاران و كجاندیشـان از شـئون و وظایـف امامـت اسـت .بدیهـی اسـت ابـزار تحقـق ایـن
شـــرطها ،قـــدرت اجرایـــی و سیاســـی است .بر این اساس ،مقــــام امامـــت در عیـــن ارتبـــاط و
پیوسـتگی بـا حـوزۀ الهـی و وحیانـی بـه مسـائل سیاسـی و اجتماعـی بیاعتنـا نیسـت و امـور را
به نحــــوی تدبیــــر میکنــد کــه کاربســت قــــدرت در راســتای تحقــق اهــداف اســاسی بــه
بهتریــــن شکل پیادهســــازی شــــود(جمالزاده.)187 :1397،
ج :مردم

منصــب عالــی امامــت و انجــام وظایــف و مســئولیتهای آن نیازمنــد بیعــت و اســتقبال مردمــی
نیســت .بــه دیگــر ســخن ،مشــروعیت آن بــه مقبولیــت عمومــی نیــاز نــدارد؛ زیــرا مشــروعیت و
حقانیـتاش را از خــدا بهدســت مـیآورد .پــس امــام همــواره حــق و مشــروع اســت ،خــواه همــۀ
مــردم او را بــه امامــت قبــول داشــته و بــا وی بیعــت کــرده باشــند ،خــواه حتــی یــک نفــر هــم بــه او
ایمــان نیــاورده باشد(حســینی فــر ،)155 :1395 ،امــا اساســا آنچــه را کــه خداونــد بهعنــوان امــام
و اولیاالمــر بــرای مــردم قــرار داده اســت ،قطعــا اقبــال مردمــی نیــز در پــی دارد ،کمــا اینکــه در
زندگــی امــام رضــا gبارهــا اســتقبال مــردم از ایشــان در تاریــخ بــه ثبــت رســیده اســت ،از جملــه
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اســتقبال بینظیــر مــردم نیشــابور از ایشــان کــه هــزاران نفــر آمــاده و قلــم بهدســت منتظــر قــدوم
ایشــان بودنــد و همچنیــن نماز بــاران و عیــد فطر(ابــن بابویــه ،1372،ج .)141 :2لــذا دورۀ حیات
امــام هشــتم gاوجگیــری گرایــش مــردم بــه اهــل بیــت  bو گســترش پایگاههــای مردمــی این
خانــدان اســت .امــام از پایــگاه شایســته مردمــی برخــوردار اســت و در همــان شــهر کــه مامــون بــا
زور حکومــت میکــرد او مــورد قبــول همــۀ مــردم بــود و بــر دلهــا حکومــت میکــرد ،چنانکــه
مامــون را مجبــور بــه پیشــنهاد والیتعهــدی میکنــد.
بــر ایــن اســاس ،ســاختار سیاســی و ماهیــت الهــی آن در دیــن اســام و مذهــب تشــیع و بــه
مــوازات آن ســیرۀ امــام رضــا gدارای ابعــادی فراتــر از خالفت(دولــت) اســت و در کنــار آن اضالع
اجتماعــی دیگــری وجــود دارد کــه در ایــن ســاختار (حکمرانــی) وجــه غالــب و ماهیــت اصلــی و
همچنیــن هــدف راهبــردی آن از طریــق گفتوگــو بیــن تمــام ســطوح اجتماعــی قابــل تحقــق
اســت کــه البتــه ایــن ارتباطــات همهجانبــه بــه پویایــی اجتماعــی و در نهایت شــکلگیری ســرمایۀ
اجتماعــی منجــر میشــود.
ساختار حکمرانی گفتوگو محور امام رضاg
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 .4 -5ارائه راه حل

حکمرانــی مطلــوب در اندیشــه و ســیرۀ امــام رضــا gو بهنوعــی تحقــق جامعــه مــد نظــر ایشــان
بــه دو فراینــد ب ـ ه هــم پیوســته وابســته اســت .1 :گفتوگــو بیــن ارکان اجتماعــی  .2از طریــق
گفتوگــو ســرمایۀ اجتماعــی ایجــاد میشــود کــه ایــن خــود جامعــه را در مســیر تحقــق اهــداف
قــرار میدهــد.
 .1-4-5گفتوگو و سرمایۀ اجتماعی در سیره و اندیشۀ امام رضاg

همانطورکــه گفتــه شــد امــام رضا gبــرای انســان حــق آزادی و اندیشــه قائل اســت و در همین
چهارچــوب بــه کنــش سیاســی و اجتماعــی تمــام آحــاد مــردم جامعــه میاندیشــد .از نظر ایشـــان
دیگـــران هـــم حـــق دارنـد آزادانـه فکـر کننـد و هرچـه خواسـتند ،بگوینـــد و این را گامـی مثبـت و
مقدماتـــی در ایجـــاد ارتبـــاط وگفتوگـــو در جامعــه و بین نیروهــای اجتماعی می داننــد که زمینه
را بــرای توســعۀ نظــام اجتماعــی و گســترش ســرمایۀ اجتماعــی فراهــم میکنــد.
 .2- 4-5گفتوگو و سرمایۀ اجتماعی در سطح دولت(خالفت)

باتوجــه بــه ســیرۀ امــام رضــا gو ســایر ائمــه ،حتــی در ســختترین شــرایط ،حــق امامــت و
والیــت خــود را کتمــان نکــرده و در هــر فـرصـــت و شـــرایطی آن را به حــکام وقت یــادآوری میکنند
و این حرف که ائمـــه از سیاســـت و مســـائل حکومـــت دوری میکنند ،عین بیاطالعی از روش و
راهبــرد امامــان اســت ،زیــرا ائمــه هیچگاه از حـــق خــود چشمپوشــی نکردنــد و همواره به مـــسائل
دینــــی و سیاســـی اجتمـــاعی اهمیـــت مـیدادنـــد و نبــودن حکومــت به دســت ایشــان دلیلی بر
بیتوجهــی بــه سیاســت یــا مــدارا بــا خلفــای وقــت نبـــوده؛ زیــرا شــیعه ،امامــت را بالفعــل میداند
نــه باالســتحقاق ،درحالیکــه بـهدرســـتی معلــوم اســـت پیشـــوایان ،امــکان تأســیس حکومــت
نیافتند(کلینــی ،١٣81 ،ج .)٢٧٥ :١
امــام رضــا gبــا شــرط دخالــت نکــردن در وظایفــی کــه بهطــور متعــارف بــر عهــدۀ والیتعهــد
بــوده اســت ،ســاختار والیتعهــدی را عــوض کــرد و آنگاه آن را پذیرفــت .ایــن پیشــنهاد را
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میپذیــرم ،مشــروط بــر اینکــه کســی را نصــب و عــزل نکنــم و ســیره و روشــی را بــر هــم نزنــم و
فقــط در ایــن کار مشــاورهای از دور داشــته باشــم(کارخانه .)164 :1392 ،مامــون هم برای کســب
مشــروعیت و ســرکوب شــورش علویــان و در برابــر خانــدان عباســیان بــه آن امــام نیــاز داشــت،
پیشــنهادهای ایشــان را پذیرفــت ،امــا در عیــن حــال بیشــترین مواضــع سیاســی امام رضــا gدر
دورۀ مامــون و در دورۀ والیتعهــدی اتخــاذ شــده اســت .گفتوگــو بیــن امــام و اعضــای دســتگاه
خالفــت و همچنیــن کوششــی کــه ایشــان انجــام میداد تــا بیــن اعضای دســتگاه خالفــت تعامل
و گفتوگــو در جهــت خدمــت بــه مــردم فراهــم شــود ،دوگــزاره اصلــی و راهبــردی امــام در ایــن
بخــش اســت.
امــام در گفتوگــو بــا مامــون ،ایــن نکتــه را متذکــر میشــود کــه مســائل داخلــی جهــان اســام در
وضعیــت مناســبی قــرار نــدارد و اولویــت خلیفــه درگام اول بایــد ســامان بخشــیدن بــه امــور داخلی
باشــد و از اعتمــاد بــه افــراد ناشایســت اجتنــاب شــود و از وی بهخاطــر غفلــت و بیاطالعــی انتقــاد
میکردند(درخشــه .)28 :1392،امــام همچنیــن دربــارۀ نقــش حیاتــی کارگــزاران نظــام اســامی
بــه مأمــون تذکــر میدادنــد .دربــارۀ امــت محمــد و فرمانروایــی کــه بــر ایشــان داری از خــدا بترس،
زیــرا کارهــای آنــان را تبــاه کــردی و کار را بهدســت کســانی ســپردی کــه بــه غیــر حکــم خداونــد
بلندمرتبــه داوری میکننــد و خــود در ایــن ســرزمین مانــدگار شــده و خانــه هجــرت و محــل فــرو
آمــدن وحــی را تــرک کــردی و بــر مهاجــران و انصــار بــا نبــود تــو ســتم مـیرود و ســوگند و پیمــان
هیــچ مؤمنــی را نــگاه نمیدارنــد و روزگار بــر مظلومــان بهســختی میگــذرد و آنــان بــرای زندگــی
بــه هزین ـهای دسترســی ندارنــد و کســی را نمییابنــد کــه نــزد او از اوضاعــی کــه دارنــد شــکایت
کنند(کلینــی :1381 ،ج .)111 :5امــام همچنیــن مامــون را بــه برقــراری عدالــت و رفــع فقــر و
محرومیــت دعــوت میکنــد و تاکیــد دارد ایــن مایــه خشــنودی و خوشــحالی یــک حاکــم اســامی
است(مجلســی1403 ،ق؛ ج  .)165 :49ایشــان همچنیــن یــادآوری میکنــد کــه هــر فــردی از
کارگــزار بــا مردمــان تحــت قلمــرو خویــش بــرادر هســتند و از ایــن منظــر بایــد بــا آنــان بــه برابــری و
بــرادری رفتــار کنــد و در هــر چیــزی کــه برابــری در آن رواســت(کلینی،1381،ج .)412 :1بهطــور
کلــی امــام رضــا gدر گفتوگوهایــش بــا مامــون چنیــن ویژگیهایــی را در انتخــاب مدیــران
شایســته برشــمرند .1 :دانــش  .2مهــارت  .3خودمفهومی(وجــدان کاری ،امانتــداری ،عدالــت،
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ســامت نفــس)  .4ویژگیهــای رفتاری(تواضــع ،وظیفهشناســی ،فضایــل اخالقــی ،ســاده
زیســتی)  .5انگیزه(قــرب الهی)(شــاه علــی و دوالــی .)224-248 :1396 ،امام همچنین بیشــتر
کارگــزاران را بــه اتحــاد و هماهنگــی درخدمــت بــه مــردم توصیــه میکنــد و ناهماهنگــی و افتــراق
آنــان را از ایــن هــدف دور خواهــد کرد(صحیفــه الرضــا  1406،ق .)394:از نظــر امــام رضــاg
حکومتــی کــه بیــن اجــزا و ارکان آن ناهماهنگــی و عــدم افتــراق باشــد ،در رســیدن بــه اهــداف و
تدبیــر حکومــت عاجــز میمانــد و ایــن بــه فروپاشــی و سســتی پایههــای حکومــت منجر میشــود.
بنابرایــن پذیــرش والیتعهــدی توســط امــام رضــا ،gدر حقیقــت بازگشــت ائمــه بــه سیاســت
بــود و زمینــه را بــرای مطــرح شــدن بیشــتر گروههــای شــیعی در فضــای سیاســی و اجتماعــی و
ارتبــاط بــا دیگــر گروههــای اجتماعــی فراهــم میکنــد .از طــرف دیگــر ،امــام رضــا gبــا حضــور
در ســاختار قــدرت ،رســالت تعلیــم ســنت پیامبــر nو هدایتگــری خــود را از نزدیکتریــن فاصلــه
بــه حاکمیــت آغــاز کــرد .در حقیقــت ،ایــن کار بــه آن حضــرت ایــن امــکان را مـیداد کــه بــه جــای
تمرکــز بــر اصــاح کنشــگران و تــاش بــرای بهســازی خلقیــات فــردی و جمعــی آنــان ،آمــوزگاری
اخــاق را از اصــاح و ترمیــم حاکمیــت و نســبت آن بــا مــردم آغــاز کنــد و اینکــه بــا رعایــت اخــاق
میتــوان بــه کنــش سیاســی و بــه مدیریــت جامعــه پرداخــت.
آن حضــرت ضمــن توجــه بــه مقتضیــات زمانــی و مکانــی و بهنوعــی تکیــه بــر قاعــدۀ مصلحــت
و همچنیــن تاکیــد بــر مبانــی اســامی در تعامــل بــا مــردم ،بــه آنــان میآمــوزد کــه مــدل و الگــوی
دینــی در رابطــه بیــن حاکــم و مــردم آن اســت کــه او دنبــال میکنــد نــه آنکــه در رفتــار مامــون بــه
چشــم میآیــد .بــا ایــن ســیره در حقیقــت تفــاوت فاحــش میــان ســبک حکمرانــی اهــل بیــتb
بــا ســبک سیاسـتورزی بنیعبــاس را بیــان میکنــد .امــام رضــا gبــا بیــان ایــن ســخنان مــدل
جدیــدی در نســبت میــان حاکمیــت و دیــن درانداختــه و مســئولیت اصلــی حاکمیت را پاســداری
از اصالــت دیــن معرفــی میکند(ابــن بابویــه .)183:1390 ،از ای ـنرو ،ایشــان بــا دو هــدف بــه
ت وگــو و مباحثــه در ســطح دســتگاه خالفــت عباســی و کارگــزاران حکومتــی مبــادرت مــی
گف ـ 
نمودنــد  .1:ارشــاد خلیفــه و کارگــزاران حکومتــی در جهــت برقــراری مســیر صحیح تــوام باانصاف
و عدالــت .2هماهنگــی و تعامــل بیــن کارگــزاران در بخشهــای مختلــف بــه جهــت آنکــه امــور
حکومتــی و خدمترســانی بــه مــردم بــا ســرعت و ســهولت انجــام گیــرد .بنابرایــن آن حضـــرت در
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سطح نظام خالفت و روش حکومتداری در پـــی اصـــاح بینـــش عمومـــی نســـبت بـــه قـــدرت و
سیاســـت و تبییــن دقیــق آن در اســام اســت.
 .3- 4-5گفتوگو و سرمایۀ اجتماعی بین امام رضا gو جامعه

پــس از رحلــت رســول nو بــا توســعۀ ســرزمینهای اســامی ،مســلمانان بــه فرقههــای
گوناگــون تقســیم شــدند و بهتدریــج انحرافهایــی در عقایــد آنهــا پدیــدار شــد .در دورۀ امــام
رضــا gکــه ایــن موضــوع بیشــتر اوج گرفتــه و عقایــد برخــی از ایــن نحلههــا بهشــدت در جهــت
انحــراف جامعــه بــود ،امــام ســعی میکــرد بــا مــدارا بــا آنــان برخــورد کنــد و از نیــروی منطــق و
اســتداللی قــوی بــرای مقابلــه بــا ایــن جریانــات برخــوردار باشــند(غنوی .)16 :1395 ،بنابرایــن
در این شرایط امام رضا gدر دو بخش بـــه اصـــاحات فکـــری و دینـــی پرداختنـــد .1 :رد عقاید
باطــل و منحــرف  .2بیان افـــکار و عـــقاید صـــحیح و اصولــی در جامعــه آن روز و درگفتوگو با مردم
عــادی یــا مناظــره بــا صاحبــان فــرق و نحلههــای گوناگــون فکــری.
بــر ایــن اســاس ،امــام رضــا gاز هــر فرصتــی بــرای بــرای ایجــاد رابطــه قــوی میــان خــود و مردم
اســتفاده میکنــد .از مهاجــرت و گــذار از شــهرها بــرای تبلیــغ ،تثبیــت و گســترش تشــیع و امامت
بهرهگیــری میکنــد و تهدیــد را بــه پیشــرفت و فرصــت تبدیــل میســازد .ارتبــاط امــام رضــاg
بــا مــردم چنــان قــوی بــود کــه حضــرت در نــزد مامــون از فعالیــت خویــش در مدینــه یــاد میکنــد و
میفرمایــد :بــه خــدا قســم وقتــی در مدینــه بــودم ســوار بــر مرکب خویــش میشــدم و میــان کوچه
و بــازار رفــت وآمــد میکــردم و وقتــی اهالــی مدینــه و دیگــران حاجــات و نیازهــای خــود را از مــن
درخواســت میکردنــد ،آن را بــرآورده میســاختم .آنهــا مثــل عمــو و خویشــاوندان مــن بودنــد،
نامههــای مــرا در شــهر میپذیرفتنــد و ســفارشهای مــن را رد نمیکردند(مجلســی1403 ،ق،
ج .)144 :49امــام رضــا gبــرای بصیرتافزایــی و گســترش فرهنــگ اســامی جلســات علمــی
زیــادی را تشــکیل دادنــد .خانــه او معمــوال پــر از مــردم بــود و از مــوارد گوناگــون بهخصــوص در
حــوزۀ احــکام اســامی میپرســیدند(کلینی ،1381،ج .)23 :4عــاوه بــر آن جلســات خصوصی
بــرای شــیعیان و یــاران خــود داشــتند و ایــن جلســات در خلــوت شــب صــورت میگرفــت .امــام
شــاگردان خــود را بــه حضــور میطلبیدنــد و مطالبــی را بــا آنهــا در میــان میگذاشــتند و بهتدریج
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شــاگردانی عالــم و دانشــمندی را تربیــت کردندکــه ایــن شــاگردان هــم خــود در توســعه و نشــر دین
اســام و اصــول آن نقــش بــی بدیلــی داشــتند.
بنابرایــن امــام رضــا gبــرای تبییــن و ترویــج اصــول اساســی دیــن اســام در ســطح عمومــی
و جامعــه در برخــورد بــا مــردم عــادی بــه گفتوگــو میپردازنــد و در مرحلــۀ بعــد هــم بــا ســران و
اندیشــمندان فــرق و نحلههــای گوناگــون بــه مناظــره و گفتوگــو آن هــم بــا آداب و رســوم خــاص
خــود و نیــز بــا تســلط بــه مبانــی و علوم مختلــف میپرداختنــد و بـهزودی طــرف مقابــل را مجبور به
پذیــرش حــرف حــق میکردنــد .چنانکــه شــیخ صــدوق میفرماینــد مامــون اندیشــمندان ســطح
بــاالی هــر فرقــه را در مقابــل امــام قــرار مـیداد تــا حجــت آن حضــرت را بهوســیلۀ آنــان از اعتبــار
بینــدازد و ایــن بــه جهــت حســد او نســبت بــه امــام و منزلــت علمــی و اجتماعــی او بــود ،امــا هیــچ
کــس بــا آن حضــرت روبـهرو نمیشــود جــز آنکــه بــه فضــل او اقــرار کــرده و بــه آنچــه از طــرف امــام
علیــه او اقامــه میشــد ملتــزم میشــدند(ابن بابویــه ،1372،ج .)152 :1در عصــری كــه علــوم و
فرهنگهــای گوناگــون رواج داشــت ،امــام رضــا gچــون خورشــیدی فــروزان توانســت در عرصــۀ
فرهنگــی بتابــد و بــه تبلیــغ اســام اصیــل بپــردازد .چنانکــه از اقدامــات مهــم امــام در ایــن دوره
توســعۀ همهجانبــه علــوم اســت .در زمینــۀ برخــی از ایــن علــوم ماننــد طــب و فقــه کتاب مســتقلی
بــه نــام «طــب الرضــا» و «فقــه الرضــا» منســوب بــه ایشــان وجــود دارد .در زمینــۀ تفســیر قــرآن
کتابــی از احادیــث تفســیری ایشــان بــه نــام امــام رضــا gتدویــن شــده کــه حاکــی از توجــه آن به
تفســیر قــرآن و گســترش آن اســت .بنابرایــن تمــام اهتمــام امــام در ایــن دوره از طریــق گفتوگــو و
مناظــره بــر نشــر و گســترش و همچنیــن نهادینــه کــردن مذهــب تشــیع در ســطح جامعــه و از بین
بــردن تمــام انحرافــات اســت(کریمی و دیمــه کار.)118 :1392 ،
بــر ایــن اســاس ،میتــوان گفــت پذیــرش والیتعهــدی از ســوی امــام رضــا ،gدیــن را از یــک
مســئلۀ حاشــیهای بــه متــن قــدرت و سیاســت بــرد .ایــن راهبــرد بــه آن حضــرت کمــک میکــرد
تــا بتوانــد اصــاح جامعــه و نیــز دینــی ســاختن آن را از سرچشــمه بــا ارتبــاط صحیــح ،صمیمــی و
همهجانبــه بــا مــردم دنبــال کنــد .در حقیقــت او مواعــظ خــود را از معطــوف بــودن بــه کنشــگران
خــرد باالتــر بــرده و بــا اصــاح ســاختار قــدرت تــاش دارد تــا افــراد و شــهروندان جامعــه را اصــاح
کنــد .یکــی از قواعــد اصیــل اســامی کــه امــام دربــارۀ مــردم و اصــاح آن بـهکار میبــرد ،مقولــۀ
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امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر و دورکــردن آحــاد جامعــه از انحــراف و لغــزش اســت .بنابرایــن در
ایــن بخــش هــم راهبرد کلــی امــام در اعتمادســازی و همــکاری اجتماعــی در دو قالــب میگنجد:
 .1بــا ارتبــاط صمیمــی بــا مــردم عــادی ســعی در هدایــت آنــان بــه مبانــی دیــن اســام بــه دور از
انحرافــات دارد  .2مناظــره بــا افــراد خــاص و دانشــمندان در جهــت آشــکار کــردن انحــراف آنــان بــا
شــیوههای مخصــوص خودشــان .بنابرایــن از پیامدهــای والیتعهــدی امــام ایــن بــود کــه جامعــۀ
اســامی دریافــت کــه چــه کســانی شایســته هســتند و مأمــون بــا عمــل خــود بــر ایــن حقیقــت
اعتــراف کــرد .امــام در شــهرهای مختلفــی از بــاد اســام بــا مــردم روبـهرو میشــدند و مســلمانان
کــه در آن روزگاران بــا نبــودن وســایل ارتبــاط جمعــی از بســیاری از آگاهیها محروم بودند ،ایشــان
را مالقــات و حــق را مشــاهده کردنــد .آشــنایی بســیاری از متفکــران و دانشــمندان مختلــف کــه در
مــرو بــا امــام بــه مناظــره و بحــث نشســتند و اثبات عظمــت علمی امــام و شکســت مامــون و خنثی
شــدن توطئههایــش بــرای تحقیــر امــام را بایــد از آثــار مثبــت سیاســت امــام در بطــن جامعــه تلقــی
کــرد کــه در جهــت حفــظ اتحــاد جامعــۀ اســامی بــر گــرد حقانیــت اســام در برابــر هجمههــای
گســتردۀ فکــری و اعتقــادی دشــمنان اســام موثــر بــود.
 .4- 4-5گفتوگو و سرمایۀ اجتماعی در نواحی خارج از قلمرو اسالم

امــام رضــا gاز موقعیــت کمنظیــر و اثرگــذار دورۀ والیتعهــدی پیــش از آنکــه بــه جنبــۀ
اجرایــی و قــدرت سیاســی توجــه داشــته باشــند ،آن را بیشــترین و بهتریــن فرصــت بهرهبــرداری
در هدایــت معنــوی مــردم قــرار دادنــد .در ایــن فرصــت ایشــان ســعی کــرد بــا ســفر بــه ایــران و تمام
ســرزمینهای اســامی و همجــوار اصــول اعتقــادی اســام و تشــیع را بیــان کننــد .امــام رضــاg
در ایــن دوره در پایهگــذاری و گســترش اندیشــۀ کالمــی مســلمانان و تشــیع بســیار موفــق بودنــد
و بــه پاســخگویی بــه ســواالت مســلمانان و غیرمســلمانان در امــور گوناگــون میپردازند(محمــدی
ری شــهری.)67-66 :1393 ،
بــر ایــن پایــه ،موضوعــی کــه امــام در مناظراتــش بــه آن توجــه کــرد و باعث تزلــزل شــدید پایههای
حکومــت عباســی شــد تقریــب مذاهــب بــود .در ایــن دوره ،خلفــا بــه بحثهــای فرق ـهای دامــن
م ـیزد کــه امــام رضــا gدر جهــت عکــس آنهــا عمــل میکــرد و بهخاطــر احاطــه بــر اصــول
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تمــام ادیــان میتوانســت در جهــت تقریــب مذاهــب عمــل کنــد .در کنــار آن امــام رضــا gبــه
تربیــت شــاگردانی اقــدام کــرد و ایــن شــاگردان بــا برپایــی و شــرکت در مناظــرات علمی کــه حضور
رهبــران مذهبــی و ادیانهــای مختلــف دینــی برگــزار میشــد بــه تبییــن مواضــع کالمــی اســام و
اهــل بیــت ع میپردازنــد .شــاگردان امــام بهواســطه اینکــه علــم و دانششــان برگرفتــه از ایشــان
بــود ،قــدرت و تاثیرگــذاری فراوانــی بــر نخبــگان و مــردم شــهرهای مختلــف داشــتند کــه در تاریــخ،
جایــگاه آنــان در ترویــج دیــن و معرفــی معــارف اســام در بســیاری از نقــاط بســیار مهــم قلمــداد
میشــود.
یکــی دیگــر از ابزارهایــی کــه در دوران اهــل بیــت از ظرفیت آنان اســتفاده شــد ،شــعر و همچنین
نقــش پررنــگ شــعرا در بیــن مــردم اســت .نــام دعبــل بــن علــی خزاعــی بــرای همــه عاشــقان امــام
رضــا  gشــناخته شــده اســت .همراهــی ایــن یــار وفــادار بــا اهــل بیــت او را شــاعری برجســته
و ســفیری بــرای ترویــج ســیر و ســلوک ائمــه معصومیــن و همچنیــن نشــر معــارف نــاب اســامی
تبدیــل کــرده اســت .همچنیــن دســتاورد دیپلماســی قــوی امــام رضــا gبسترســازی بــرای
انتقــال مرکزیــت شــیعه از ســرزمین حجــاز بــه ایــران بــود .امــام بــا اینکــه بهصــورت رســمی در
هیــچ مســئلهای دخالــت نمیکننــد ،امــا بنــا بــر اصــل امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر بســیاری از
انحرافــات و اشــکاالت را گوشــزد میکنــد و همیــن موضــوع موجــب گســترش تعالیــم اصیــل دیــن
اســام در سراســر جهــان آن روزگار شــد ،امــا امــام رضــا gدر جهــت تعامــل و ارتبــاط بــا دیگــر
ملتهــا و ادیــان اصولــی ب ـهکار میگیرندکــه ایــن اصــول موجــب نزدیکــی ملتهــا بــه معــارف
اســامی و نیــز اعتمــاد و اطمینــان آنــان بــه معــارف اســامی میشــود کــه عبــارت اســت از:
پذیرش شاگرد از طرف امام بدون هیچ محدودیت قومی و دینی.
از بیــن بــردن هرگونــه امتیــاز طبقاتــی و هــر نــوع برتریجویــی فــردی و اجتماعی(دلبــری و
زحمتکــش.)42 :1396 ،
انجــام مناظــره در فضایــی آرام و بـهدور از تنــش و تســلط امــام بــه امــور گوناگــون شــرایط را بــرای
جــذب دیگــر اقــوام فراهــم میکنــد.
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حضــرت مســئله برابــری و عدالــت اجتماعــی را از ضروریترین مســائل در حفــظ و تحقق تقریب
مذاهــب مطــرح میکنــد و اعــام کردنــد که عدالــت الزمــه توحیــد است(اســماعیل زاده امامقلی،
.)179:1395
از نظــر امــام ،اختــاف عقیــده در زندگــی اجتماعــی و بیــن انســانها امــری طبیعــی بــه شــمار
میآیــد و ایــن اختــاف عقیــده نبایــد مانــع تقریــب و وحــدت شــود.
احتــرام بــه حقــوق دیگــر مذاهــب؛ درنگــرش امــام رضــا اختالفــی کــه ناشــی از عوامل سیاســی،
اجتماعــی و بــر پایــۀ حــب و بغضهــای مذهبــی باشــد بــرای فهــم و تدبیــر در دیــن و کشــف
حقیقــت نــه تنهــا پذیرفتنــی نیســت ،بلکــه جلوگیــری از آن نیــز الزم و ایــن خود درحقیقــت عاملی
بــرای تقریــب مذاهــب اســت.
نفــی قومیتگرایــی :یکــی از راهکارهــای اســام بــرای تحقــق تقریــب مذاهــب و وحــدت در
جامعــه مســلمین و ایجــاد حــس بــرادری و یکــی شــدن آحــاد مســلمانان ،نفــی نژادپرســتی و
تبعیضهــای نــاروا بیــن افــراد جامعــه بــوده اســت.
ترویــج خردگرایــی :امــام رضــا gبــا رفتــار و گفتــار خویــش خردگرایــی را ترویــج میکننــد و در
ایــن زمینــه بــر آزاد اندیشــی تاکیــد دارند(سیاوشــی.)74 :1394 ،
بنابرایــن امــام رضــا gبــا توجــه بــه منطــق و بینشــی کــه در دیــن اســام و در اندیشــۀ ایشــان
نهفتــه بــود ،بــه تقریــب دیــن اســام و دیگــر مذاهــب میپردازنــد و بــا تعامــل صحیــح و گفتوگــوی
منطقــی در نشــر و گســترش دیــن اســام و صیانــت از یکپارچگــی دینــی و حاکمیتــی در جامعــۀ
اســامی اقدامــات جــدی بهعمــل میآورنــد.
 .5- 4-5گفتوگو و سرمایۀ اجتماعی در میان مردم و گروههای مختلف اجتماعی

بــا توجــه بــه نــکات گفتــه شــده امــام بهنوعــی هدایــت سراســری در جهــت اســام اصیــل و
حقیقــی در نظــر میگیرنــد و در ایــن مســیر یکــی از شــیوههایی کــه امامــان طــی چنــد قــرن
بــرای تثبیــت عقایــد صحیــح اســام و انتشــار آن بـهکار میبندنــد ،پــرورش اصحــاب و شــاگردان
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مکتــب اهــل بیــت بــود تــا در برابــر انحرفــات جامعــه یــا در مناظراتــی کــه بیــن اصحــاب و علمــای
ســایر فــرق در مکتــب خلفــا روی میدهــد بــا آمادگــی کامــل مقابلــه نماینــد .در ایــن جهــت تعلیــم
و تربیــت امــام رضــا gهــم بیشــتر مربــوط بــه دوران تقیــه ایشــان و در دوره هارون الرشــید اســت.
همیــن شــاگردان بــه تعامــل بــا مــردم میپردازنــد و درگســترش عمومــی معــارف اصیــل اســامی
نقــش بســزایی دارنــد .امــام رضــا gعــاوه بــر تبییــن معــارف حقیقــی اســام در تعامــات بیــن
مــردم بــا یکدیگــر و در عرصــۀ اجتماعــی بــر اصولــی تاکیــد دارنــد کــه ایــن اصــول بــه تحکیــم و
ثبــات اجتماعــی در جامعــه اســامی منجــر شــود .از مــوارد اصلــی کــه در حــوزۀ فــردی دارای
نمــودی اجتماعــی اســت ،میتــوان بــه تقــوا اشــاره کــرد ،چراکــه شــخص غیــر مطیــع امــر خــدا
طبیعتــا در برابــر مــردم نیــز کرنــش نخواهــد کــرد .کســی کــه حاضــر نیســت در برابــر نعمــات الهی
شــکرگزاری کنــد چگونــه میتوانــد بــا مــردم ســازگاری یابد و بــه آنــان احتــرام بگذارد(حســینی فر،
 .)108 :1395از بارزتریــن شــاخصهای ســیرۀ عملــی آن حضــرت شــب زنــدهداری و عبــادت
ایشــان اســت کــه اکثــر شـبها را تــا ســحر بیــدار بــوده و بســیار روزه میگرفتند(قیومــی:1387،
 .)109عبــادت و خشــوع در برابــر خدوانــد متعــال خــود بــه تحکیــم و بــرادری اجتماعــی منجــر
میشــود .یکــی از مبانــی کــه در اندیشــه و ســیرۀ امــام رضــا gجلوهگــر اســت و موجــب تقویــت
ســرمایۀ اجتماعــی بیــن مــردم میشــود ،محبــت اســت کــه از طریــق گفتوگــو و نزدیکــی ایشــان
بــا اقشــار مختلــف آشــکار میشــود و ســعی میکننــد کــه ایــن مقولــه را بیــن مــردم هــم بپرورانــد.
امــام معصــوم همــواره بــر ایــن مولفــه تاکیــد زیــادی دارنــد کــه دوســتی و دشــمنی جــز در راه
خداونــد نباشــد(امام جمعــه زاده و همــکاران .)209:1395 ،از مفاهیمــی کــه در قالــب ارتبــاط
مــردم بــا مــردم و در تعامــات آنهــا بــا هــم در ســیرۀ رضــوی نمــود پیــدا میکنــد ،مفهــوم احســان
و نیکــوکاری اســت .احســان مــردم بــه یکدیگــر بهوجــود آورنــدۀ جامع ـهای همبســته و همگــن
میشــود کــه بهســرعت در مســیر پیشــرفت و ســعادت گام بــر م ـیدارد .البتــه از نظــر امــام رضــا
 gبنیــان چنیــن جامعـهای بــر مــدار معنویــت اســت .ایــن معنویت خــود زمینــه را بــرای تقویت و
توســعۀ شــهامت ،اطمینــان و آرامــش روانــی ،عفــت و پاکدامنــی ،شــرافت ،برپایی جامعهای ســالم
انســانی و در نهایــت خوشــبختی و تعالــی همــگان میشــود(صحیفه الرضــا  1406 ،ق.)۸۵ :
ابتداییتریــن نکتـهای کــه ایشــان در ارتبــاط بــا یکدیگــر تاکیــد دارند که رعایت شــود راســتگویی
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اســت .از آنجــا کــه میتوانــد سرچشــمهای بــرای ایجــاد اعتمــاد شــود ،چنانکــه ایشــان آن را در
کنــار تقــوی و ورع بیــان میفرمایند(فقــه الرضــا1406 ،ق .)356 :امــام رضــا gهمچنیــن بــر
امانتــداری درکنــار راســتگویی تاکیــد دارنــد و در نامــۀ شــریف به عبدالعظیــم میفرمایند دوســتانم
را بــه امانتــداری امرکــن؟ امــام رضــا gدر تعامــل مــردم با یکدیگر ســنجیدگی و خویشــتنداری را
از مــوارد ضــروری بــر میشــمرند(ابن بابویــه ،1372 ،ج  .)318 :1از مــواردی کــه امــام مــورد توجــه
قــرار میدهــد ،احســان اســت .امــام رضــا gخطــاب بــه عبدالعظیــم حســنی میفرماینــد :بــه
دوســتانم ســام برســان و بــه آنــان امرکــن توجــه بــه یکدیگــر را کــه ایــن امــر باعــث نزدیــک شــدن
بــه مــن اســت .احســان بــه همنوعــان صرفــا در مســائل مالــی خالصــه نمیشــود بلکــه هرگونــه
کمکهــای فکــری ،معنــوی ،عاطفــی ،علمــی را هــم در برمیگیــرد .البتــه در کنــار ایــن مــوارد
کــه بهنوعــی تحکیــم همبســتگی آنهــا میشــود ،عفــو و بخشــش اســت(ابن بابویــه1413 ،ق،
ج.)181 :1
بــا توجــه بــه ایــن نــکات امــام رضــا gدر ارتباطــات اجتماعــی بــه تقــوا ،پرهیــز از تفرقــه و جــدل و
ایجــاد همدلــی بیــن مــردم توجــه دارد و ایــن مــوارد را بهعنوان موجد همبســتگی اجتماعــی قلمداد
میکند(ســروی مجــد .)249 -212 :1395 ،ایشــان بــا اســتناد بــه فرمایشــی از امــام صــادقg
میفرماینــد :از تشــتت و تفرقــه و جدایــی بپرهیزیــد ،زیـرا موجــب رفتــن همــت و کــم شــدن ارزش
و پاییــن آمــدن قــدر و منزلــت شــما میشود(مجلســی1403 ،ق ،ج  .)53 :14ایشــان در جایــی
دیگــر جدایــی از اجتمــاع مســلمانان و خــروج از وحــدت اجتماعــی را نوعــی بیــرون شــدن از دایــره
مســلمانی و بازگشــت بــه جاهلیــت دانســته و فرمودهانــد :آنکــه از جماعــت مســلمانان جدایــی
جویــد ،بنــد اســام را از گــردن نهــاده اســت و مرگــی جاهالنــه خواهــد داشــت(همان .)73 :بنابراین
امــام رضــا gدر عرصــۀ اجتماعــی و تعامــل افـراد بــا یکدیگــر بر اصولــی تاکیــد دارند که ایــن اصول
میتوانــد زمینــه را بـرای مفاهمــه ،همــکاری و نزدیکــی بیــن آنــان فراهــم نمایــد.

نتیجه گیری
در ایــن مقالــه بــه راهبردهــای امــام رضــا gدر فضــای اجتماعــی و سیاســی عصــر خالفــت
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عباســی بــرای هدایــت مــردم بــا اســتفاده از بازســازی چهارچــوب تحلیلــی تومــاس اســپرینگز
پرداختــه شــد .ایشــان در عصــری میزیســت کــه جامعــۀ اســامی بهرغــم انحــراف از مبانــی
اســامی در اوج شــکوفایی فلســفی و علمــی بــود .از ای ـنرو حتــی قبــل از والیتعهــدی بــرای
غلبــه بــر ایــن انحرافــات بــا توجــه بــه مبانــی اصیــل اســامی ،بهنوعــی نظــام اجتماعی و سیاســی
یــا حکمرانــی مطلــوب میاندیشــند .در ایــن نظــام حکمرانــی کــه بنیانــی توحیــدی دارد ،دولــت
دارای ماهیتــی راهبــردی و راهبــر در تحقــق ســعادت دنیــوی و اخــروی اســت و عــاوه بــر حکومت
بــا ماهیــت مــورد اشــاره ،نیروهــای اجتماعــی دارای کنشــی فعاالنــه و هماهنــگ هســتند .بــر ایــن
اســاس امــام رضــا gتحقــق ایــن حکمرانــی را در مفاهمــه و گفتوگــو بیــن ایــن ارکان میداننــد.
در جریــان ایــن گفتوگــو و تفاهــم ایشــان در ســطح خالفــت انــواع انحرافــات را گوشــزد میکنــد
و اینکــه خالفــت و زعامــت امــور بــه اهــل بیــت تعلــق دارد و اتفاقــا مشــکالت عمومــی جامعــه از
ایــن بخــش نشــئت میگیــرد .امــام رضــا gهمچنیــن بــه ترمیــم نــوع ارتبــاط حکومــت و مــردم
میپــردازد و حکومــت را رکنــی میدانــد کــه عــاوه بــر تمشــیت امــور ،بــا همدلــی و یگانگــی،
وظیفــۀ هدایــت مــردم در مســیر حقیقــی را دارد .در مرحلــۀ بعــد امــام بــه ارتبــاط صمیمی بــا مردم
عــادی و مناظــره بــا نخبــگان در جهــت اثبــات حقانیــت دیــن اســام میپردازنــد .امــام رضــا gبا
ترویــچ آموزههــای اســامی ســعی در ایجــاد همبســتگی و همدلــی بیــن مــردم و دوری از افتــراق
میکننــد .یکــی دیگــر از سیاسـتهای امــام در عملیاتــی شــدن راهبــرد خــود و تحقــق اهدافــش
تقریــب مذاهــب اســت کــه ضمــن تبییــن معــارف حقیقــی ،ســعی در برقــراری بین اســام و ســایر
ادیــان دارنــد .بــر ایــن پایــه میتــوان گفــت امــام رضــا gدر قالــب معــارف اســامی نوعــی نظــام
حکمرانــی را در نظــر دارد کــه در آن دولــت اســامی از ظرفیتهــای الزم بــرای هدایــت امــور
برخــوردار و بــا تمــام ارکان اجتماعــی در ارتبــاط اســت و تعامــات اجتماعــی و گروهــی در باالترین
ســطح خــود قــرار دارد .در عیــن اینکــه ایــن تعامــات وجــود دارد ،تضــارب و تفــرق نظــرات هــم
بــا گفتوگــو و مفاهمــه در جهــت هــدف مــد نظــر هدایــت میشــود .ارتبــاط حــوزۀ اجتماعــی و
سیاســی هــم زمینــه را بــرای تحقــق اهــداف در اداره امــور عمومــی فراهــم میکنــد.
بــا توجــه بــه ایــن نــکات و بــا تاســی از همیــن آموزههــا در نظــام حکمرانی امــام رضــا gمیتوان
گفــت کــه در عصــر کنونــی و بــرای تحقــق اهــداف انقــاب اســاب اســامی درگام دوم الزم اســت
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در مرحلــۀ اول دولــت ســاخت ،ماهیــت و فرایندهــای اداره امــور را بــر اســاس فرهنــگ و اصــول
انقــاب اســامی ســاماندهی کنــد و در مرحلــۀ دوم مفاهمــه و گفتوگــوی همهجانبــه بیــن
ارکان اجتماعــی و نظــام سیاســی در قالــب ظرفیتهایــی موجــود در اســناد باالدســتی جمهــوری
اســامی و نیــز بــا اســتفاده از امکانــات و ابزارهــای جدیــد ارتباطــی شــکل بدهــد.
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Abstract
Imam Riḍā (as) lived in a special period in terms of intellectual and social.
Under certain conditions, he accepted the offer of a guardianship position from
Maʾmūn and tried to lead the society with logical strategies in the true path of
Islam. The main purpose of this article is to reconstruct the four-stage analytical
framework of Springs on the strategies of Imam Riḍā (as) in that period to
guide the people and manage affairs. Accordingly, this study first evaluates and
perspectives on the problems and situation of the Islamic society at that time
then finds the irregularities and anomalies of the society from the Imam's point
of view. It also studies the desired society and the solution of Imam Riḍā (as)
to achieve it. According to Imam Riḍā (as), the most important problem and
disorder of that period of the Islamic society is the deviation from the Islamic
religion in various aspects. He considers the solution to the problems to be the
implementation of a special social and political structure within the framework of
Islam, which in its current form is the creation of a kind of desirable governance.
Of course, before accepting the governorship, he follows up most of the social
spheres of governance and then pays attention to all aspects. The realization
of this governance is also in the form of dialogue in all social pillars. In this way,
the great Imam achieves many of his goals through trust, solidarity and social
participation, in other words, by creating social capital.
Keywords: Governance, Dialogue, Social capital, Politics.
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Abstract
After the victory of the Islamic Revolution, the cultural sphere was one of the main
goals of the Islamic Revolution. Promoting culture and religious and moral values
in society, as well as governing and living according to the mentioned principles,
was one of the most important principles in cultural policy-making by the leaders
and elders of the revolution, especially Imam Khomeini. In addition, in later periods,
especially in recent years, due to the emergence of emergencies in other areas,
the cultural area has been highly emphasized by the country's elders. On the other
hand, markets have long played a key role in the cultural, national and indigenous
identity of Iranian-Islamic cities, however, with the evolution of these commercial
spaces and the formation of modern commercial complexes, especially megamalls,
serious concerns have arisen about the effects of these spaces on the cultural
identity of society. This research is applied in terms of purpose and descriptiveanalytical in terms of method. In this research, the cultural attachment of Mashhad
Mall project, based on fuzzy matrix, has been proposed. In the evaluation matrix
structure, the main activities of the project in the operation phase as well as the
important cultural indicators that are affected by these activities are determined
using the fuzzy Delphi method and the significance of each effect is estimated as
triangular fuzzy numbers. Finally, using VENSIM software, an operational method
for cultural and social evaluation of malls is presented.
Keywords: Cultural attachment, Iranian-Islamic identity, Multifunctional
commercial complexes (malls), Fuzzy matrix, VENSIM software.
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Abstract
Stylistics seeks to discover the literary, aesthetic, and emotional aspects
beyond the text by studying the structure of the text and analyzing its elements.
One of the most important topics in stylistics is the phonetic or musical stylistics
of a literary work that examines the use of phonetic units (sound and melody)
in a linguistic situation as well as the expressive function of language sounds.
Among the texts that deserve to be studied and analyzed stylistically, the ode
Tāʾīyeh known as the "Schools of Verses" of Diʿbil Khuzāʿī, who recited it in the
presence of Imam Riḍā (as) and in praise of the great Imam and Ahl al-Bayt (as).
Diʿbil is one of the most prominent committed Shiite poets, whose reputation
for courage and anti-oppression is well-known, and his fervor in the calamities
of the Ahl al-Bayt (as) is present in each of the verses of this poem. This
research, with the approach of descriptive stylistics and descriptive-analytical
method, has explained the prominent manifestations of phonetic stylistics of
this poem and has examined its role in relation to the goals and thought of
the poet. The results of this study show that at the phonetic level of each of
the phonetic elements, external music (prosodic weight), side music, internal
music (phonology, repetition, puns, rad al-‘ajz ilá ṣadr), spiritual music (contrast,
confrontation and murā’āt naẓīr) in addition On the beauty and fascination of
the audience with the music of the poem, it also provides the possibility of
understanding the meanings for him.
Keywords: Phonetic stylistics, Diʿbil Khuzāʿī Tāʾīyeh ode, Praise of Imam Riḍā
(as) and Ahl al-Bayt (as).
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Abstract
During the time of Imam Riḍā (as), due to the cultural and political developments
of the society, various discourses emerged, each of which defended its ideology.
In the meantime, debates took place between Imam Riḍā (as) and the elders
of the religions. In the battlefield of right and wrong, the Imam tries to prove
the legitimacy of Islam with rational and narrative arguments. This article, in
a descriptive-analytical method and with the aim of explaining the Imam's
strategies in the intellectual development of society, analyzes his debate and
the process of meaning formation in it, and in this direction, uses the semantic
sign approach; the approach that, in a dynamic and directional process, seeks
to penetrate deep into the meanings embedded in the discourse and explains
its functions. Also, the sign of semantics as a scientific tool provides methodical
analysis of texts. This article seeks to answer the question of how meaning can
go beyond induction to production and create a particular discourse system.
Findings show that induction strategies of reasoning and persuasion are among
the interactive strategies used in debates. During these persuasive processes,
the Imam produces words based on the power that emanates from him. As a
result of this production, the range of speech increases and the opposite actor
acquires knowledge. It is after reaching this knowledge that the actors (Jāthalīq,
Raʾs al-Jālūt, Hirbod Akbar and ‘Imrān Ṣābī) surrender and the legitimacy of
Islam is proved.

Keywords: Semantic sign, Discourse system, Induced discourse, Imam Riḍā (as)
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Abstract
This study aimed to identify the status of articles published in the Quarterly
Journal of Razavi Culture. The research approach is quantitative and the
research method is content analysis. The required information was received
from the Journal website. Bibliographic information of the article along with
organizational affiliation and academic rank and field of study of researchers as
well as abstracts and keywords of articles in the Excel file were fully entered. Then,
after three stages of cleaning, these data were entered into graph production
software and as a result, scientific graphs and maps as well as diagrams were
received from the software and then described and analyzed. The results showed
that 291 authors contributed to the journal. Of these, only %1 of authors have
5 articles published in 32 issues of the journal. Also, five universities, including
Imam Ṣādiq (as) University, Ferdowsi University of Mashhad, Allameh Tabatabai
University, Razavi University of Islamic Sciences and al-Zahrá (as) University
constitute more than %60 of the organizational affiliation of researchers. Among
academics, faculty members with the rank of assistant professor have the most
collaboration with the journal. Findings indicate that less than %25 of women
cooperate in publishing articles, and researchers in the field of Qur’anic and
Ḥadīth sciences alone have obtained the first rank with 103 articles.

Keywords: Quarterly Journal of Razavi Culture, Content Analysis, Scientific Map,
Scientific Measurement.
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Abstract
Answering suspicions requires knowing and applying skills, some of which
are called scientific competencies. This article is organized in a descriptive
analytical way and seeks to find scientific methods to answer the suspicions in
Razavi's biography. By paying attention to the biography of the eighth Imam of
the Shiites, it can be seen that these abilities are methodically divided into two
categories: intellectual and narrative. According to the findings of this article,
some of the methods that Imam Riḍā (as) used to respond to suspicions are:
Citing the Holy Qur’an and the Prophetic Sunnah, attention to the origins
and causes of suspicion, benefit from the arguments of rationality, argument
of success and patience and division, methodological development, canceling
the false requirements of suspicion, citing ideas accepted by the audience,
sensitization of the rational, correct explanation of skeptical concepts and ideas
and taking advantage of the correct history.
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biography.
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Abstract
This research is an attempt to reflect phenomenologically on the experiences
of tourists who have entered the Razavi shrine with the intention of pilgrimage
(religious tourists) or visiting (cultural tourists). Examining the narrations of these
tourists since their presence in this holy place, provides immediate feedback
to those in charge of the affairs of the shrine. In this study, the opinions of
domestic and foreign tourists have been collected that in the past decade, the
experience of their presence in the Razavi shrine have been shared in nonPersian languages (English, German, Spanish, Russian, Chinese, Japanese,
Arabic and Istanbul Turkish) on reputable websites. The results of this study
clearly show that the experience of attending the Razavi shrine is both an
aesthetic experience (mental dimension) and an experience of the type of needs
of visiting cultural sites (objective dimension); because in addition to narrating
the beauty and glory of the Razavi shrine, tourists have mentioned their needs
such as access to the main courtyard and the presence of a guide. According
to the research results, using new technologies, holding tours and planning for
the presence of non-Muslim tourists in the main courtyard is recommended in
accordance with all etiquette.

Keywords: Tourism, Phenomenology, Narration, Razavi shrine.
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