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داللت ها درون متنی و به صورت ویژه زبانی است و برخی دیگر برون متنی و متأثر از 

بافت موقعيتی و نوع نگاه و باورهای مخاطب است.
پژوهش حاضر با روش تحقيق توصيفی - تحليلی و نيز با استفاده از رویکرد 
تحليل گفتمان بر پایه برجسته سازی و حاشيه رانی ایدئولوژیک ون دایک، به تحليل 

تطبيقی مناظره امام رضا)ع( و جاثليق در اثبات نبوت پيامبر)ص( می پردازد.

کلیدواژه ها:  تحليل گفتمان، مربع ایدئولوژیک، مناظرات، امام رضا)ع(

               تاریخ دریافت:  1395/08/26                        تاریخ پذیرش: 1395/11/19
*. این مقاله با حمایت صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور  نگارش یافته است.

 ekhazali@alzahra.ac.ir                      )1. دانشيار  زبان و ادبيات عرب دانشگاه الزهراء )س

 z.ansarinia@alzahra.ac.ir     )2. دانشجوی دکترای زبان و ادبيات عرب دانشگاه الزهراء )س



فرهنگ رضوی74

13
96

یز 
پای

م، 
ده

وز
ة ن

مار
 ش

جم،
ل پن

سا
  

مقدمه  
بی تردید یکی از اعتقادات مهم تاریخ اسالم، قضيه رد الوهيت حضرت مسيح)ع( است که 
در آیاتی از قرآن کریم و مناظرات امام رضا)ع( در مرو به آن اشاره شده است. اگر مناظرات 
امام رضا)ع( را یک گفتمان بدانيم، باید به بررسی چگونگی این گفتمان و جایگاه آن در ميان 
گفتمان های مشهور بپردازیم و جایگاه آن را در گفتمان های تأثيرگذار تبيين کنيم و نوع به 

کا رگيری عناصر  گفتمان در آن را مورد تحليل و بررسی قرار دهيم.  
در تعریف گفتمان چنين گفته اند: »گفتمان اقتضای کردار انسانی است که به انگيزه تحرک 
و تغيير اجتماعی انجام می گيرد، گفتمان در نهایت به دنبال تغيير است؛ تغييری اجتماعی و 
فرهنگی«)ميرزایی و نصيحت، 1384: 54(. از طرفی گفتمان حاصل تعامل کنش های زبانی 
و غيرزبانی، اندیشگانی، فرهنگی صاحبان فکر و بيان است. عالوه بر این ساختمان کالم، 

برگرفته از عناصر اصلی زبان، قواعد دستوری و واژگانی است؛
اما آن چه معنا و پيام یک کالم را تعيين می کند مجموع صورت های عناصر تشکيل دهنده 
مؤثری  بسيار  نقش  معنای کالم  تعيين  در  )برون زبانی(  غيرزبانی  بلکه عوامل  نيست،  آن 
دارد. بنابراین معنا و مفهوم محتوای کالم حاصل عناصر درون زبانی )متنی( و برون زبانی 

)موقعيتی، فرهنگی و...( است که حاصل تعامل با یکدیگرند )آقاگل زاده، 1385: 15(.

»تحليل گفتمان چگونگی تبلور و شکل گيری و پيام واحدهای زبانی را در ارتباط با عوامل 
عوامل  و  زبانی  نظام  کل  نيز  و  مربوطه  زبانی  بالفصل  محيط  و  متن(  )زمينه  درون زبانی 
از   .)8 )فرکالف، 1379:  بررسی می کند«  موقعيتی(  فرهنگی،  اجتماعی،  )زمينه  برون زبانی 
و  کالمی  روساخت های  از  بهره گيری  با  می توان  گفتمان،  تحليل  و  واکاوی  در  رو  این 
و  ایدئولوژیک  فکری،  به خطوط  و  یافت  تازه ای دست  معانی  به  زیرساخت های داللتی، 

اهداف ارتباطی و کنشی گفتمان پی برد.
منظور از تحليل گفتمان، تحليل گفتمان های مشهور است که در جریان یک مجموعه 
یا یک شخص مورد نقد و بررسی قرار می گيرد و به تبيين نوع نگاه آن شخص و نوع به 
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کارگيری ابزارهای زبانی وی، نوع تأثيرگذاری حاکميت و ایدئولوژی می پردازد.
در سایه چنين نگرشی به زبان، این تحقيق به بررسی مناظره امام در مرو در قضيه رد 

الوهيت حضرت عيسی)ع( پرداخته است. 
نگرش های گفتمانی متعددی چه در حوزه زبان شناسی و چه در حوزه فلسفه و اندیشه 
سياسی وجود دارد، ولی در این تحقيق الزم است نگرشی به گفتمان اتخاذ شود که بيشترین 
همسویی نظری را با مفاهيم دیگر این تحقيق از جمله برجسته سازی و حاشيه رانی داشته 

باشد.
این مقاله با توجه به نقش مهمی که عوامل و سازوکارهای زبانی در بازتوليد ایدئولوژی 
حضرت  الوهيت  رد  درباره  جاثليق  با  امام  مناظره  دارد  قصد  می کند،  ایفا  متن  بر  حاکم 
عيسی)ع( را بررسی و تحليل کند؛ زیرا کشف سطح های زیرین آن، نه جنبه های سطحی که 
مربوط به سازمان دهی ساختاری کالم است، می تواند به ظهور یک بينش بارور و عميق تر 
ابزار مناسبی برای تحليلی واقع گرایانه از  منجر شود. شناخت زبان به مفهوم گفتمانی آن 

اندیشه ها و ایدئولوژی های طرفين مناظره است. 
اگر چه پدیده مناظرات از جنبه های گوناگونی مورد توجه قرار گرفته است، ولی همچنان 
زوایای مبهمی وجود دارد که قابل پژوهش و تأمالست. این تحقيق بر آن است به بحث 
مناظرات از زاویه ای متفاوت یعنی زبان و زبان شناسی بنگرد. بررسی چگونگی شکل گيری 
این پدیده فرهنگی نتایج جالب توجهی را در پی خواهد داشت و بسياری از فعل و انفعاالت 
درونی آن را روشن خواهد کرد. همچنين باید دید طرفين مناظرات در مسئله اثبات نبوت 
چگونه با هم در تعامل بوده اند و از چه سازوکارهایی برای مقابله با استدالل رقيب بهره 

گرفته اند.
     این مقاله که از نوع پژوهش بنيادی بوده، با روش تحقيق کيفی مبتنی بر تحليل گفتمان، 
به مطالعه مناظره امام رضا)ع( می پردازد که با شيوه توصيفی - تحليلی فرایند مناظره ایشان را 
مورد بررسی قرار می دهد و الگوی مشخصی را از شيوه مناظره به خواننده ارائه می کند. در 
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این مقاله، ابتدا روش مناظره امام)ع( و سپس اصول حاکم بر روند آن و چگونگی فرایند یک 
مناظره علمی نزد آن حضرت)ع( بررسی می شود. 

    روش این پژوهش توصيفی - تحليلی و مبتنی بر نظریه تحليل گفتمان ون دایک است. 
نویسنده و شيوه معرفی خود و  یا  ایدئولوژی گوینده  نگاه و  نوع  این روش در شناخت 

دیگری و تاثير بافت موقعيتی و تاریخی در سخنان و کالم هر فرد روشی کارآمد است. 

پیشینه
الوهيت حضرت مسيح)ع( در معرض نقدهایی است که از سوی پيروان سایر ادیان، به 

خصوص اسالم بر آن انگاره وارد شده است. 
ادیان  کتب  بشارت های  بازخوانی  به  املقدسه  الکتب  فی  اهلل  ممدرسول  کتاب  در  عامری 
به طور  این کتاب،  اعظم  پرداخته است. بخش  بودیسم و هندوئيسم  یهودیت، مسيحيت، 
مستقيم بشارت های کتاب مقدس را مورد کاوش قرار داده است  )عامری، 2006: 406- 

.)214
پيشتر پژوهشی با عنوان » از ابن اهلل تا مبِشر: تحليلی بر استدالل های امام رضا)ع( در نفی 
الوهيت حضرت عيسی)ع( در مناظره مرو« به قلم محمدرضا جواهری و جواد شمسی انجام 
شده که در مجله معرفت ادیان )1394( به چاپ رسيده است هرچند از نظر بستر پژوهش با 
مقاله حاضر متفاوت است. با بررسی مناظره امام رضا)ع(  در مرو درباره نفی الوهيت حضرت 
که  نشان می دهند  نبوت حضرت محمد)ص( پژوهشگران  و  ایشان  نبوت  اثبات  و  عيسی)ع( 
در این مناظره، به مقتضای بحث و درخواست طرِف مناظره، ظرف استدالل های امام)ع( را 
استناد به »عقل« و »کتاب مقدس« تشکيل می دهد و ایشان با اقامه دو استدالل قياسی، به نفی 
الوهيت مسيح)ع( می پردازند و سپس با استناد به چهار فراز از کتاب مقدس و یک استدالل 

عقلی، سه محور بعدی را اثبات می کنند.   
بر اساس بررسی انجام شده در تحليل مناظرات امام رضا)ع( کمتر به بعد زبان شناسی و 
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تاثير آن در کالم حضرت توجه شده است و موارد نادر موجود در این زمينه تفاوت جدی 
با پژوهش فعلی دارد.

مبانی نظری ادبیات
)Discourse analysis( 1. تحلیل گفتمان

به  فارسی   زبان  در  که   )Discourse analysis( فرانسوی  واژه  معادل  گفتمان  تحليل 
"سخن کاوی"، "تحليل کالم" و "تحليل گفتار" نيز ترجمه شده است، نوعی گرایش مطالعاتی 
بينا رشته ای است که اواسط دهه 1960 تا اواسط دهه 1970 در پی تغييرات گسترده علمی 
روان شناسی  خرد،  جامعه شناسی  قوم نگاری،  انسان شناسی،  چون  رشته هایی  در  معرفتی 
ادراکی و اجتماعی، شعر، معانی بيان، زبان شناسی و سایر رشته های علوم اجتماعی و انسانی 
عالقه مند به مطالعات نظام مند ساختار و کارکرد و فرایند توليد گفتار و نوشتار ظهور کرده 

است )فرکالف، 1379: 97(.
بنابراین، تحليل گفتمان چگونگی تبلور و شکل گيری معنا و پيام واحدهای زبانی را، در 
نيز کل  با عوامل درون زبانی )زمينه متن واحدهای زبانی، محيط بالفصل زبانی و  ارتباط 
نظام زبانی( و عوامل برون زبانی )زمينه اجتماعی، فرهنگی و موقعيتی( بررسی می کند )لطفی 

پورساعدی، 1371: 10 (.
سير تکاملی رویکردهای تحليل گفتمان به طور مختصر چنين است:    

- فرایند تحليل گفتمان كه در فارسی معادل های دیگری نظير سخن سنجی، سخن كاوی، 
تحليل كالم و تحليل گفتار نيز دارد، از نظر معنایی با سير تكاملی همراه بوده است. این 
اصطالح تركيبی را اولين بار "زليك  هریس" به معنای تحليل صوری، شكلی و ساختاری 
جمالت و كل متن مورد بررسی، به کار بست. در واقع "هریس" تحليل گفتمان را نگاهی 

صرفًا صورت گرایانه و ساختارگرایانه به جمله و متن در نظر گرفت. 
- بعد از هریس، بسياری از زبان شناسان، تحليل گفتمان را در مقابل تحليل متن به کار بردند. 
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به اعتقاد این عده، "تحليل گفتمان" شامل "تحليل ساختار زبان گفتاری" )مانند گفت و گوها، 
مصاحبه ها و سخنرانی ها( است؛ ولی "تحليل متن"، "تحليل ساختار زبان نوشتاری" )مانند 
گفتمان،  تحليل  از  زبان شناسان  این  مراد  می شود.  شامل  را  گزاره ها(  و  داستان ها  مقاله ها، 

تحليل زبان محاوره ای و متون نوشتاری است.
- سردمداران نقش گرایي متفكراني چون گرایس، كونو، هایمز، ون ولين، آستين، هاپر )باني 
دستور پيدایشي( و هليدي )باني دستور نظام مند( هستند. هليدی که از جمله زبان شناسان 
در این حوزه است، واحدهای بزرگ تر از جمله را در مطالعه زبان مورد بررسی قرار داد 
و قائل شد که در تحليل، نباید فقط به كلمات و جمالت متن توجه کرد؛ بلكه واحدهای 
بزرگتری مانند پاراگراف را هم باید مد نظر قرار داد. رویكرد دسته  سوم را می توان "رویكردی 

كل نگرانه" دانست. 
- پس از دیدگاه های سنتی درباره تحليل گفتمان، زبان شناسان بعدی، از این که صرفًا به متن 
بپردازد، پرهيز کردند و عالوه  بر مطالعه )جزءنگر و كل نگر( متن، به مطالعه بافت موقعّيتی 
آن نيز در تحليل ها معتقد شدند. این گونه رویكردكه اعتقاد زبان شناسان كنونی نيز است، 
تحليل گفتمان را شناخت رابطه جمله ها با یكدیگر و نگریستن به كل آن چيزی كه نتيجه 
لغوی تشكيل دهنده  به عناصر نحوی و  به  جای توجه صرف  دانسته و  این روابط است، 
جمله، به عنوان عمده ترین مبنای تشریح معنا، فراتر از زمينه متن، عوامل بيرون از متن، یعنی 
زمينه  موقعيتی، فرهنگی و اجتماعی را در تحليل متن، مورد توجه قرار می دهد. از نظر این 
گروه، تحليل گفتمان، نوعی مطالعه محصوالت ارتباطی است كه چگونگی شكل گيری معنا 
را در ارتباط با عوامل درون زبانی)متن( و برون زبانی)زمينه های اجتماعی و فرهنگی(، مورد 
مطالعه قرار می دهد. بنابر رویكرد جدید، تحليل گفتمان، مطالعه شرایط اجتماعی و فرهنگی 
را كه متن تحت تأثير آن ها توليد می شود نيز در كنار مطالعه خود متن، بررسی می كند و 
هدف آن، این است كه نشان دهد، زمينه)بافت( های سياسی، فرهنگی، تاریخی، اجتماعی و 
شناختی كاربرد زبان و ارتباطات چگونه بر محتوا، معانی، ساختارها یا استراتژی های متن 
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اثر می گذارند و نيز تأثير گفتمان بر شكل گيری ساختارها و بسترهای مزبور چگونه است 
)نک: فرکالف، 1379: 8( 

2. رویکرد تحلیل گفتمان ون دایک

     رویکرد ون دایک سه بخش تحليل اجتماعی، شناختی و گفتمانی دارد. شناخت اجتماعی، 
واسطی بين جامعه و گفتمان است. گفتمان صرفًا ساخت متنی یا مکالمه ای نيست؛ بلکه 
فرایندهای  نيز  و  اجتماعی، مشارکان  بافت  که  است  پيچيده ای  ارتباطی  از رخداد  عبارت 
تعریف می شود  در چارچوب چندرشته ای  ایدئولوژی  می کند.  را مشخص  و درک  توليد 
نظام های  مثابه  به  ایدئولوژی ها  است.  گفتمانی  و  شناختی  اجتماعی،  مؤلفه های  شامل  که 
عقاید، به لحاظ اجتماعی - شناختی، بازنمایی های مشترک گروه های اجتماعی اند که شامل 
)115 :2006  ,Van Dijk( .هویت ها، کنش ها، هنجارها و معيارها را سازمان دهی می شوند
قرار  اجتماعی  اعضای  بين ساخت های جامعه شناختی و ساخت های ذهنی  ایدئولوژی 
گرفته است و به کنشگران اجتماعی، اجازه می دهد ویژگی های اجتماعی خود را به دانش و 
عقایدی برگردانند که الگوهای عينی تجربه های روزمره، یعنی بازنمایی های ذهنی کنش ها و 
گفتمان را می سازند. ایدئولوژی ها به طور غيرمستقيم، درک مردم از کارکردهای اجتماعی شان 

و همچنين ساخت های متن و گفت وگو را کنترل می کنند. 
برجسته سازی و حاشيه رانی، شيوه ای برای حفظ و استمرار قدرت از طریق مبارزه برای 
هم  گفتمان ها  طریق،  بدین  است.  دیگر  دال های  و  مرکزی  شناور  دال های  معنای  تثبيت 
تالش می کنند برای هژمونيک شدن به توليد معنا بپردازند و هم با به کارگيری ابزارهای 
انضباط و انقياد، دشمن و غير را حذف و طرد کنند. در حقيقت، گفتمان ها به کمک نرم ا فزار 
و سخت افزارهایی که در اختيار دارند تالش می کنند با ساختارشکنی دال مرکزی گفتمان 
رقيب آن را طرد سازند و خود برجسته و هژمونيک شوند. این عمل با اثرگذاری بر ذهن 
سوژه ها، توليد اجماع و تعریف نشانه ها به شيوه های خاص صورت می گيرد و در نتيجه 
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آن مدلول خاصی به دال مرکزی گفتمان می چسبد و آن را هژمونيک می کند و همزمان دال 
از مدلولش جدا می شود که حاصلش ساختارشکنی گفتمان رقيب  مرکزی گفتمان رقيب 
است. در حقيقت، برجسته سازی و حاشيه رانی سازوکارهایی اند که به واسطه آن ها گفتمان 
با توليد اجماع، هژمونی خود و ساختارشکنی رقيب را طبيعی و مطابق با عقل سليم جلوه 

می دهند و چهره قدرت را از نظرها پنهان می کنند. 
در این رویکرد، با استفاده از ابزارهای زبانی می توان مفاهيم برجسته شده را از مفاهيم حاشيه 

بازشناخت. 

موقعیت های محیطی و تاریخی عصر امام رضا)ع( 
بافت موضعی و عام اجتماعی و  از  مثابه بخشی جدایی ناپذیر  به  باید  گفتمان ترجيحًا 
فرهنگی خود مورد مطالعه قرار گيرد. متون و گفت وگو به اشکال گوناگون موضوعيت بافتی 
خود را به نمایش می گذارند؛ بنابراین، ساختارهای بافت را باید به دقت مشاهده کرد و مورد 
تجزیه و تحليل قرار داد و در این تجزیه و تحليل باید به بافت در حکم عواقب احتمالی 
گفتمان نيز توجه کرد: فضا، مشارکين و نقش های ارتباطی و اجتماعی آن ها، اهداف، دانش 
اجتماعی مربوطه، هنجارها و ارزش ها و سایر موارد در گفتمان باید مورد مطالعه دقيق گيرد 

)ون دایک، 1389: 66(.
تعمق و بازنگري فرایند تحوالت سياسي ـ مذهبي، در روند تاریخي امامت شيعي در عصر 
هر یک از ائمه)ع(، پژوهشگر رادر پژوهش سخنان و مناظرات ایشان، به شيوه ها و راهکارهاي 

متمایز انجام پذیرفته از سوي آنان، متناسب با مقتضيات زماني و مکاني سوق مي دهد.
سيره امام رضا)ع( به ویژه در دوران سوم زندگی آن حضرت؛ یعنی حضور ایشان در سرزمين 
ایران در مسند والیتعهدی خالفت اسالمی، زوایا و ابعاد گوناگونی دارد. از یک سو نگاه 
اعتقادی جامعه اسالمی با چالش های جدی رو به رو شده از سوی دیگر اندیشه های وارداتی 
از دیگر جوامع به دليل توسعه قلمرو اسالمی و گسترش ترجمه هم مزید بر علت شده است 
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و همچنين امام)ع( نگران پدیدار شدن انحراف در سنت نبوی است؛ یعنی مناسبات اجتماعی 
و رابطه حکومت با امت را در راستای الگوهای ارائه شده از جانب پيامبر)ص( نمی بيند. 

بطن  در  را  بارزي  مشخصه هاي  مأمون،  همچون  عباسي،  خلفاي  اقتدار  دوران  بنابراین 
جامعه  اسالمي پدید آورد، به طوري که برخي از شاخصه هاي موجود سياسي ـ مذهبي و 
فرهنگي وارد مسير تازه اي شد. انتصاب امام رضا)ع( به مقام والیتعهدي در جریانات سياسي، 
شکل گيري فرق مختلف درون دیني و تاثيرپذیری های بيرونی و نيز کرسي هاي آزاد اندیشي 
و نهضت ترجمه در عرصه  فرهنگي از آن جمله اند که در این خصوص امام در مواجهه با 
هر یک از جریان هاي مذکور متناسب با شرایط و مقتضيات زماني و مکاني، راهکارهاي 
ویژه اي را در مناظره اتخاذ کردند )نک: طبرسی، 1403ق: ج2: 377؛ زیدان، 1924م: ج2: 

187-156؛ لوبون، 1347: 214-216(.

1. تشکیل جلسات مناظره

یکی از فرایندهاي علمی که از جانب امام باقر و امام صادق)ع( پایه ریزی شد، گفتمان و 
بازتوليد علم بود. تحوالت سریع و جهشی علمی و فرهنگی در عصر امامت امام رضا )ع( نياز 
به رویکردی نو و ابتکاری را نمایان می ساخت که جز با پاسخ گویي به شبهات انحراف آميز 
در عرصه مسائل درون دیني و نيز در تقابل با اختالفات برون دیني ميسر نمی شد که هر دو 
مورد نيازمند آگاهي و بينش کافي و وافي بود. حضرت در عرصه  شبهات دیني نيز با تدبيري 
الزم و وقوف بر علوم مختلف سایر ملل، صاحبان ادیان دیگر را در برابر حجيت دالیل 
اسالم نسبت به سایر دین ها به نمایش می گذارد و بهترین شيوه برای اثبات این حقانيت 

مناظره در منظر عام و در معرض داوری قرار گرفتن عقاید دو طرف است.
بنابر نظر عالمه محمدتقی جعفری افق های جدیدی در معرفت دینی  امام )ع(  مناظرات 
گشوده است و منطق عقالنی اسالمی و سنت و سيره پيامبر)ص( در رهگذر مناظرات، جانی 
دوباره گرفته و ظرفيت تحمل و تأمل در دیدگاه های مخالف آموزش داده شده و در نهایت 
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حقانيت دین محمدی به اثبات رسيده است)اربلی، 1381، ج2: 107(.

2. رویکردهای اصلی مناظرات

شاخصه های مناظرات درون دینی

با فرق تشيع و تسنن، شاخصه هاي خاصي در  امام رضا)ع( درباره مناظرات درون دیني 
مناظره و مجادالت کالمي داشتند به طوري که آن حضرت، در مناظرات، اصول و عقایدي 
که مورد تأیيد هر دو طرف بود، مورد بحث قرار می دادند. درباره محور مناظره ها، امام)ع( با 
ارائه دالیل متقن عقلي و نقلي، امامت حضرت علي )ع( را نزد اهل سنت به اثبات مي رسانند 

و عصمت انبيارا نزد علماي عقل محور افراطي معتزله ثابت مي کنند.
و  انعطاف ناپذیر  حضرت،  آن  و...  امامت  نبوت،  توحيد،  همچون  اعتقادي  اصول  درباره 
قاطع بودند. سخن آن حضرت با فضل بن سهل و برخوردهاي دیگر او با این وزیر و نيز 
صراحت هاي آن حضرت در مباحثه ها و مناظرات کالمي و تبيين مسائل اعتقادي از دیدگاه 

اهل بيت )ع( از آن جمله  است )مجلسي، 1385ق، ج19 :14 و 163(.

شاخصه  مناظرات برون دیني

یکي از مهم ترین شاخصه هاي مناظرات برون دیني امام رضا)ع( با علماي ادیان مختلف، 
آگاهي کامل بر کتب آنان بود. براساس نگرش کالمي شيعه، گستره علم و دانش امام)ع( افزون 
بر قرآن و سنت، حوزه هاي دیگري از جمله کتب مقدسي همچون تورات، انجيل، زبور و 

زبان اقوام و ملل گوناگون را نيز در بر می گرفت )کلينی، 1365، ج 1:  201 و 227(.
چنان که اباصلت درباره تسلط امام رضا)ع( بر هر زباني مي گوید: »به امام رضا)ع( عرض 
... چگونه  امام)ع( فرمود:  گوناگون!  زبان هاي  به  اشراف شما  این همه  از  در شگفتم  کردم 
مي شود خداوند، فردي را حجت بر مردم قرار دهد ولي او زبان آنان را درک نکند« )اربلي، 

1381، ج2 :229(.
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از مهم ترین مجالس مناظره امام رضا)ع(، مناظرات مرو است. مأمون، رهبران مکاتب کالمي 
با حضرت  تا  آورد  گردهم  را  وزرتشت...  مسيح  یهود،  همچون  مختلف  ادیان  علماي  و 
از نماز مغرب طول کشيده  تا بعد  آفتاب  از طلوع  مناظره کنند به نحوي که »این مناظره 

است«)مرتضوي، 1375: 35(.

مناظرات امام رضا)ع( با صاحبان ادیان
مناظره مستلزم نقد است؛ یعنی وقتی مناظره کنندگان موضع انتقادی داشته باشند، خود را 
متعهد و ملزم به پرسش کردن و توجه دقيق به تمام موضوعات می دانند، البته این امر مستلزم 
نگرش باز به مسائل و آمادگی برای ژرف اندیشی درباره مطلبی است که از سوی مخاطب 
مسلم و مفروض تلقی می شده است. بازاندیشی مفروضات آشکار و پنهان منجر به شناخت 
مستمر  رشته  امر  این  و  است  شده  پنداشته  بدیهی  سهوًا،  که  می شود  مسائلی  بررسی  و 
پرسش، نقد، استدالل و نقد استدالل را ایجاد می کند. آمادگی ذهنی مناظره کنندگان در این 
فضای بازفکری به معنای آمادگی برای متقاعدشدن و تغيير دیدگاه های خود، در صورت 
مواجهه با استدالل های قوی خصم است. در همين راستا و با توجه به شرایط تاریخی و 
علمی عصر امام )ع(، مناظرات متعددی از حضرت نقل شده است که در این پژوهش تنها 

مناظره آن حضرت با جاثليق که محور اصلی آن نبوت است، بررسی می شود.

مناظره امام رضا)ع( و جاثلیق )نماینده دین مسیح(
این مناظره یکی از مناظره های معروف امام رضا)ع( در موضوعات کالمی و اعتقادی است که 
در دربار مامون عباسی شکل گرفت. در این مناظره که نسطاس رومی ]عالم بزرگ نصرانی[ 
بر  را  دعاوی خود  امام)ع( تمام  داشتند،  یهودی[ هم حضور  بزرگ  ]عالم  رأس الجالوت  و 

اساس کتاب مقدس مسيحيان و سایر ادیان مطرح فرمود. 
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1. محورهای موضوعی مناظرات امام رضا)ع( با جاثلیق

هر متنی دارای یک اندیشه کلی و فراگير است که زمينه و ظرف آن متن به شمار می رود. 
این اندیشه کلی از چنان ظرفيتی برخوردار است که می تواند کل مناسبات، شخصيت ها و 
رخدادهای مهم و کم اهميت را حول خود سازمان دهد. به عبارت دیگر می توان گفت، 
همين اندیشه کلی هر متن است که اجزای پراکنده  متن را به صورت یک مجموعه واحد 
اجزا محقق  این  تمام  با همکاری  سازمان می دهد و در حقيقت هدف مشترکی است که 

می شود )بی نياز، 1387: 50(.
مناظرات امام رضا)ع( نيز از این قاعده مستثنی نيست، تمام مناظرات امام)ع( با علمای ادیان و 
مذاهب دارای یک بن مایه و اندیشه کلی است که موضوعات فرعی در دل آن قرار می گيرد 

و در راستای تحقق آن حرکت می کنند.

در بررسی اهم موضوعات مناظره مفاهيم محوری ذیل به صورتی برجسته و نمایان در 
گفت وگوها به چشم می خورد:

- اثبات نبوت
- توحيد و خداشناسی 
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- ابزارهای اتصال توحيد و نبوت
این دو نقطه کانونی است که تمام این محورها دور آن حلقه می زنند و نقطه تقاطع این 

شبکه های مفهومی است.
انتظار می رود  معناست،  تابع  دیدگاه جرجانی ساختار صوری  اساس  بر  که  آنجایی  از 
عناصر آوایی، نحوی و واژگانی که جزو مکانيسم های صوری هستند، به طور مستقيم و 

غيرمستقيم در گسترش این اندیشه کلی همکاری داشته باشند )جرجانی، 1994: 373(.
عناصر  نقش  می کنند  سعی  و حسن  هليدی  انسجام  نظریه  چارچوب  در  پژوهشگران 
دستوری و واژگانی را در تحقق ابزار مربع ایدئولوژیک ون دایک نشان دهند تا ميزان تعامل 

عناصر زبانی را با مفاهيم کليدی و در نهایت مفهوم کانونی مناظرات مشخص کنند.
هر یک از افراد و مشارکين گفتمان، ایدئولوژی و عقيده خاص خود را دارند که بر گفتمان 
اثر می گذارند. ایدئولوژی امام )ع( و جاثليق را می توان از البه الی سخنان شان فهميد. اکنون 
تحليل  به  است  گرفته  صورت  گفتمان  این  مشارکين  از  یک  هر  کالم  در  که  تحليلی  با 

ایدئولوژی از نگاه مربع ایدئولوژیک هر یک آنان می پردازیم.  

2. ابزارهای زبانی در برجسته سازی کالم امام رضا)ع( 

محور اصلی در قسمت چهارم از سوال های محوری مناظره امام )ع( با جاثليق با این سؤال 
است:

ضا)ع( »ما أنکرَت أنَّ عیسی)ع( کان حُيیي امَلوَتی بإذن اهلل عزَّ و جلَّ«؛ امام)ع( فرمود: »آیا انکار  قال الرِّ

1: 156؛  )ابن بابویه، 1378 ق، ج  اذن خدا«  به  می کرد  زنده  را  مرده ها  عيسی  که  نکردی 
طبرسی، 1403ق، ج2: 416(.

هدف امام)ع( از این سؤال نفی الوهيت حضرت عيسی)ع( و اثبات نبوت حضرت عيسی)ع( 
و به تبع آن اثبات نبوت پيامبران دیگر و همچنين اثبات نبوت حضرت محمد)ص( از طریق 

معجزات است.
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آن حضرت با این سوال تالش می کند جایگاه الوهيتی را که مسيحيان به عيسی)ع( قائل 
بودند، نادیده بگيرد و نادیده گرفتن الوهيت عيسی)ع( یعنی اثبات نبوت عيسی)ع( و به دنبال 
آن اثبات نبوت حضرت محمد)ص( در ورای این سوال نهفته است. امام)ع( با ظرافت خاصی 
در این سؤال، عالوه بر مفهوم اصلی که نفی الوهيت عيسی)ع( بود، به برجسته سازی نبوت 

عيسی)ع( و نبوت حضرت محمد)ص( پرداخته است. 
ابزار زبانی که در رساندن مفهوم اصلی کمک می کند عبارت است:

- آمدن جمله خبریه منفی »ماأنکرت« برای اقرارگيری از مخاطب و همراه کردن وی در روند 
گفتمان نقش به سزایی دارد. 

به  )نماینده مسيحيان(  اعتقاد جاثليق  که  دارد  این  بر  »أنکرت« داللت  ماضی  فعل  آمدن   -
الوهيت عيسی)ع( یک اعتقاد قدیمی و ریشه دار است. 

- حرف تأکيد »أّن« که برای تاکيد و تحقق حکم مسند در مسنداليه است یعنی عيسی)ع( فقط 
به اذن خداوند مردگان را زنده می کرد. 

- آمدن خبر »إّن و کان« به صورت جمله فعليه که داللت بر تجدد و حدوث و همچنين 
تکرار  و  تجدد  بر  )یحيی( داللت  فعل مضارع  به صورت  »کان«  دارد. خبر  استمرار عمل 
این عمل زمانی  اذن خداوند دارد که تکرار  به  یعنی زنده کردن مردگان  معجزه عيسی)ع( 
از  یکی  معجزه  پس  می خواستند.  معجزه ای  یا  نشانه  پيامبر  از  مردم  که  است  امکان پذیر 

نشانه های اثبات پيامبری است که فقط با اذن خداوند امکان پذیر است. 
- آمدن حرف جر »باء« در معنای استعانت؛ عيسی)ع( خود حادث فعل )زنده کردن مردگان( 
نيست بلکه به کمک خداوند می تواند این معجزه را به مردم نشان دهد و آمدن »بإذن اهلل« 

نشان دهنده این است که قدرت عيسی)ع( از خداوند نشأت می گيرد. 

3. ابزارهای زبانی در سخنان جاثلیق برای اثبات الوهیت عیسی)ع(

قال اجلاثلیُق: »أنکرُت ذلَک ِمن أجِل أنَّ َمن أحیا امَلوَتی َو أبرَأ اأَلکَمَه و اأَلبَرَص َفُهو َربٌّ ُمسَتِحقٌّ أِلن 
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ُیعَبَد«؛ جاثليق گفت: قباًل انکار کردم چون هر کس که مرده ها را زنده کند، کورها و پيسی ها 

را شفا دهد، او پروردگاری است که مستحق پرستش است )ابن بابویه، 1378 ق، ج 1: 156؛ 
طبرسی، 1403ق، ج2: 416(.

بدون شک عالم نصرانی تمام مطالعات و تحقيقات خود را خالصه کرده بود و جوابی که 
به خيال خودش همه مسلمين را مجاب می کند و هيچ کس نمی تواند کوچک ترین خدشه ای 

به استدالل او وارد کند، ارائه کرد.
این کالم جاثليق مغالطه اعم و اخص است که از مشترک قرار دادن اعم، اخص را ثابت 
می کند. او با مشترک قرار دادن »زنده کردن مرده ها، شفای کورها و پيسی ها«، ميان خدا و 

عيسی)ع(، خدا بودن حضرت عيسی)ع( را نتيجه می گيرد. 
ابزارهای زبانی که در رساندن دال اصلی )الوهيت عيسی( کمک می کند:

- به کارگيری فعل ماضی »أنکرت« که داللت بر قطعيت و انکارناپذیری جاثليق نسبت به 
باور و اعتقاد وی دارد و موجب برجسته سازی افزون و اقرارگيری از مخاطب می شود.

- ادات تاکيد »أّن« و آمدن خبر »أن« )فهو رب مستحق ألن یعبد( به صورت جمله اسميه که 
داللت بر ثبوت حکم و تأیيد گفتمان و اعتقاد وی دارد. جاثليق از "جمله اسميه" که بار 
تاکيدی آن بيشتر از "جمله فعليه" است، استفاده کرده است. جمله اسميه در اصل، بر ثبوت 
و بر حسب قراین، بر دوام داللت می کند. با توجه به داللت های جمالت اسميه و فعليه، 
جمالت اسميه بيشتر برای بيان حقایق مناسب است و جمالت فعليه به دليل برخورداری از 
تحرک و پویایی، بر تحول و تغيير داللت دارد )الصابونی، 1976، ج 1: 277؛ عکاشه، 2005: 
72-71؛ فاضلی، 1388: 74-73(. که همين امر دليل متقنی است که ایدئولوژی جاثليق در  

الوهيت عيسی)ع( بدون هيچ شک و شبهه ای بوده است. 
- آمدن فاء جزاء »فهو رب« که معنای سبب و مسبب بين جمله قبل و بعد ایجاد می کند؛ 
فاء جزاء در اتصال و پيوند مفهوم اصلی نقش به سزایی دارد و با این که یک حرف است، 
ولی ابزار زبانی قوی برای قانع کردن طرف مقابل هست. علت این که عيسی)ع( پروردگار و 
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مستحق عبودیت است، به خاطر این است که صاحب چنين معجزات است.
-بازگشت ضمایر )هو( در کلمات »أحیا، أبرأ، رب، یعبد« به اسم شرط »من«، که خود این 
کلمه به عيسی)ع( بر می گردد و از دید جاثليق حق الوهيت فقط منحصر به عيسی)ع( است. 
بازگشت ضمایر نشان دهنده نوعی تکرار ضمنی اثبات الوهيت عيسی)ع( است و هدف از 
تکرار ضمایر، اثبات اعتقادات دین مسيح نسبت به الوهيت عيسی)ع( و همچنين محکم کردن 

اعتقادات خویش نسبت به قضيه عيسی)ع( در گفتمان مناظره خویش است. 
گوستاولوبون در کتاب آرا و معتقدات بر این عقيده تأیيد کرده و گفته است: هر کس لفظ 
یا ساختاری را پيوسته تکرار کند، آن را به عقيده تبدیل خواهد کرد. چنان که برای دستيابی 
به یک نتيجه، یک مفهوم را به کمک ابزارهای زبانی می توان تکرار کرد )مغنيه، 1990، ج1: 

.)96

4. ابزارهای زبانی در برجسته سازی کالم امام رضا)ع( در تمثیل آوردن
ضا)ع( :َفإنَّ الَیَسَع َقد َصَنَع ِمثَل ما َصَنَع عیسی)ع( َمَشی علی املاِء و أحیا املوَتی و أبرَأ  قال الرِّ
)ع(  األکَمَه و األبَرَص َفَلم َتتَِّخذه أُّمَُّتُه رّبًا َومَل یعُبدُه ِمن دوِن اهلل عزَّ و جلَّ َو لََقد َصَنَع ِحزِقیُل النَّيبُّ
ِمثَل ما َصَنَع عیسی بُن مرمَي فأحیا َخسًة و ثالثنَي ألَف َرُجٍل ِمن بعِد َموِتِهم ِبسّتنَي َسَنًة؛ امام 
رضا)ع( فرمود: یسع هم کار عيسی را انجام داد. بر روی آب راه رفت، مرده ها را زنده کرد 
و کور و خوره دار را شفا داد. اما امتش او را پروردگار خود قرار ندادند و هيچ کس او را 
عبادت نکرد. حزقيل نبی نيز کار عيسی بن مریم را انجام داد. 35 هزار نفر را زنده کرد، بعد 
آن که 60 سال از مرگشان می گذشت )ابن بابویه، 1378 ق، ج 1: 156؛ طبرسی، 1403ق، 

ج2: 416(.

امام سراغ مثال های نقض رفتند و به بيان آن ها پرداختند و تعداد افرادی را که دست به 
چنين کارهایی زدند، از یک نفر بيشتر شمردند و برای بيان این نمونه ها، از منقوالت مورد 
قبول اهل کتاب استفاده کردند. همچنين شرایطی را مطرح کردند که به ظاهر بروز چنين 
اموری سخت تر بوده است. فاصله زمانی 60 ساله و زنده کردن 35 هزار نفر، این نمونه ها 
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در عهد عتيق یاد شدند و قبل از حضرت عيسی)ع( بودند. پس باید تعداد خدایان، بيشتر از 
آن چه آن ها ادعا می کنند باشد، چرا که آن ها هم کارهایی خداگونه انجام می دادند.

انجيل که مورد قبول  از متن  با شاهد آوری  اعتقاد جاثليق  باور و  نپذیرفتن  امام)ع( برای 
جاثليق و علمای ادیان دیگر بوده، از معجزات پيامبران دیگر از جمله »اليسع، حزقيل النبی« 
استفاده کرد. هدف امام)ع( از شاهد آوردن متن انجيل برای قطعيت مفهوم اصلی مناظره که 

بر محور توحيد و نبوت است، بوده است.
ابزارهای زبانی در سخنان امام)ع( عبارتند از:

- ادات تأکيد »إّن - قد - لقد - مثل ما« که در قطعيت گفتمان امام)ع( برای نفی الوهيت تاثير 
به سزایی دارد.

- »مثل ما« زمانی به کار می رود که عمل فعلی در ماقبل و مابعد آن یکسان یا این که حدوث 
فعل در ماقبل بيشتر از مابعد با کمک سياق کالم باشد. امام)ع( برای معجزه حزقيل نبی یک 
مورد بيشتر از عيسی)ع( نام می برد که نشان دهنده اختيارات بيشتر حزقيل در معجزات الهی 
بود. »ما« بعد از کلمه »مثل«، نشان دهنده عموميت و شموليت است؛ خود کلمه نشان می دهد 
که معجزه منحصرًا در نزد عيسی)ع( نبوده بلکه پيامبران دیگر نيز صاحب معجزاتی بودند و 
»مثل ما« ابزار مناسبی برای اقرارگرفتن از مخاطب و همچنين تاکيد بر مفهوم اصلی مناظره 

)رد الوهيت عيسی)ع(( است. 
- ادات ربط »و« که در برچسب سازی مفهوم اصلی مناظره نقش به سزایی دارد. وقتی امام)ع( 
معجزات اليسع را نام برد یک مورد بر موارد معجزات جاثليق اضافه کرد. یعنی عالوه بر 
معجزات مشترک بين عيسی)ع( و اليسع، یک معجزه دیگر اليسع که در عيسی)ع( نبود عبارت 
»مشی علی املاء« که قدرت اختيارات اليسع نسبت به عيسی)ع( در معجزاتش را نشان می دهد. 
- به کار بردن فعل تحویل یا صيرورت »مل یتخذه ربّا« یعنی با تمام این معجزاتی که اليسع 

داشت، امتش او را از حالت پيامبر بودن به خدایی تبدیل نکرده اند. 
- ارجاع ضمایر در )صنع، مشی، أبرأ، مل تتخذه، أمته، مل یعبده( نشان دهنده این است که با تمام 
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ارجاعاتی که به کنشگر یا کننده کار »اليسع« برمی گردد، ولی »اليسع« همان پيامبر است و از 
یک مرتبه به مرتبه باالتر تبدیل نشده است.  

- نکره در سياق نفی افاده عموم می کند یعنی عبارت »مل یعبده أحد من دون اهلل« در رد الوهيت 
اليسع است که معنای رو ساخت و زیر ساخت آن، عبارت اند از: 

و  دارد  نبی  حزقيل  قدرت  دادن  نشان  در  برجسته ای  نقش  که  معدود  و  عدد  آوردن   -
برخالف معجزه عيسی که فقط با ذکر »إحیاء املوتی« آمده، در حاشيه راندن الوهيت عيسی 
کمک به سزایی می کند. امام)ع( با ظرافت خاصی از شاهد مثال هایی که با ذکر عدد و معدود 
و همچنين مدت زمان بود، استفاده کردند تا برتری قدرت پيامبران دیگر در دوره های قبل 
از عيسی)ع( را به جاثليق نشان دهند و از طرفی آمدن عدد و سال، راه هرگونه انکار برای 

جاثليق و همچنين حاضران مجلس را نفی می کند. 
- استفاده از شيوه تضاد در گفتمان امام رضا)ع( )أحیاء املوتی، أبرأ األکمه و األبرص، مشی علی 
املاء( که نشان دهنده نوعی قدرت در کنشگران )پيامبران( است ولی با توجه به قدرتی که در 
نشان دادن معجزات داشتند، خود را واسطه این قدرت الهی می دانستند و فاعل و کنشگر 

واقعی را به خداوند نسبت می دادند. 

5. ابزارهای برجسته سازی در کالم امام رضا)ع( برای همراه سازی رأس الجالوت در نفی الوهیت
مُثَّ الَتَفَت إلی رأِس اجلالوِت فقاَل َلُه یا رأَس اجلالوِت أَتُِد َهؤالِء يف َشَباِب َبين إسرائیَل يف 
التَّوراِة اختاَرُهم ُبَت َنصُر ِمن َسيِب َبين إسرائیَل حنَي َغزا بَیَت املَقَدِس مُثَّ انصرَف بِِهم إلی باِبَل 
َفأرَسَلُه اهلُل عزَّ و جلَّ إلیِهم َفأحیاُهم هذا يف الّتوَراِة ال َیدَفُعُه إاّل کاِفٌر ِمنُکم؛ سپس امام)ع( به 
رأس الجالوت فرمود: ای رأس الجالوت! آیا در تورات دیده ای که بخت نصر از ميان اسيران 
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بنی اسرائيل، جوانانی را برای جنگ بيت المقدس برگزید و ]پس از جنگ و کشته شدن 
عده ای از آن ها[ به بابل بازگشتند. خداوند متعال او را فرستاد تا آن ها را زنده کند و  ]او 
نيز چنين کرد[. این در تورات است و جز کافر، آن را رد نمی کند )ابن بابویه، 1378 ق، ج 

1: 156؛ طبرسی، 1403ق، ج2: 416(.

آورده  بوده،  جاثليق  و  رأس الجالوت  قبول  مورد  که  موضوعه ای  اصول  بر  بنا  استشهاد 
شده است. استفاده از تناص تاریخی در مفصل بندی گفتمان های قبل و گفتمان امام)ع( نقش 
به سزایی دارد و امام)ع( با استفاده از تناص تاریخی ابزار مهمی را برای تأیيد مفهوم اصلی 

گفتمان خویش به کار می برد. 
عيسی)ع(  الوهيت  نفی  گرفتن  اقرار  برای  عينی  شاهد  عنوان  به  رأس الجالوت  از  امام)ع( 
استفاده می کند.  شاهد عينی نقش برجسته ای در رساندن مفهوم اصلی مناظره )رد الوهيت 

عيسی)ع(( دارد. 
ابزارهای زبانی که در رساندن مفهوم اصلی استفاده شده:

- استفاده از استفهام تقریری »أتد«: امام رضا)ع( با این که می دانست داستان بخت نصر از 
اعتقادات مورد قبول دین یهود و رأس الجالوت است، با روایت این داستان در قالب استفهام 
تقریری و تأکيدی برای قطعيت مفهوم اصلی خود به کار می برد و شاهد آوردن امام)ع( در 
راندن  به حاشيه  برجسته سازی محور توحيد خداوند و  برای  مناسبی  ابزار  استفهام  سياق 

اعتقاد مسيح است. 
- ذکر شاهد مثال با قيد زمان و مکان )فی التوراة، حين غزا، بيت المقدس، بابل( نقش مهمی 
در عينيت بخشيدن مفهوم اصلی گفتمان و رد اعتقادات و باورهای هژمونی شده در گفتمان 

جاثليق در نفی الوهيت دارد.
- در این فقره کنشگر اصلی که مردگان را زنده می کند، فقط خداوند است که به صورت 

فعل ماضی به کار رفته است: »فأحیاهم اهلل تعالی«.
- شاهد مثالی که از تورات انتخاب شده، نسبت زنده کردن مردگان مستقيم به خداوند داده 
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شده در حالی که در شواهد قبلی که از متن انجيل به کنشگر ثانوی )پيامبران( نسبت داده 
است. 

- »فأحیاهم اهلل« در این عبارت نوعی قدرت در کنشگر وجود دارد چون رابطه تضاد در این 
عبارت دیده می شود که معنای زیرساختی آن می شود خداوند آن ها را از حالتی به حالت 
دیگر تغيير داده و این قدرت تغيير مختص کنشگر اصلی است. برخالف فقرات قبل که 
کنشگر اصلی که خداوند بوده به کنشگر ثانوی )اليسع - حزقيل ( نسبت داده شده تا به 

گونه ای اعتقادات جاثليق را در حاشيه قرار دهد. 
- در عبارت »ال یدفعه إال کافر منکم« تاکيد »ال + إال« بيشتر از »إمنا« است که معنای روساخت 

و زیرساخت آن عبارت است از: 

6. ابزارهای کالمی رأس الجالوت در تأیید کالم امام رضا)ع( برای نفی الوهیت عیسی)ع(

می دانيم  و  شنيده ایم  را  آن  گفت:  َعَرفناه«؛رأس الجالوت  َو  ِبِه  َسِعنا  َقد  رأُس اجلالوِت  »قال 
)ابن بابویه، 1378 ق، ج 1: 156؛ طبرسی، 1403ق، ج2: 416(.

- تاکيد و تحقق قطعيت کالم امام در قضيه رد الوهيت پيامبران. 
- »َقد َسِعنا َو َعَرفناه« به کار بردن فاعل به صورت »نا« متکلم مع الغير یعنی اعتقاد مورد قبول 

رأس الجالوت و یهودیت. 
- با گفتن این عبارت رأس الجالوت از اعتقاد و باور الوهيت عيسی)ع( خارج می شود و در 

ردیف گفتمان امام رضا)ع( قرار می گيرد. 
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7. ابزارهای زبانی امام رضا)ع( در قرائت از متن تورات
فر ِمَن التَّوراِة َفَتال َعَلینا ِمن التَّوراة آیاٍت َفأقَبَل  قاَل َصَدقَت مُثَّ قال یا َیُهوِديُّ ُخذ علی هذا السِّ
ب؛ امام)ع( فرمود: راست می گویی. سپس فرمود: ای یهودی!  ُج لِقراءِتِه َو َیَتعجَّ الَیُهوِديُّ َیَتَجَّ
این سفر از تورات را باز کن. آن گاه امام شروع به خواندن آیه هایی از تورات کرد و یهودی 

مضطرب و متعجب شد )همان(.

چرا امام)ع( از یهودی هم سؤال کردند؟ و چرا به دو کتاب توجه کردند؟ شاید جواب تمام 
این پرسش ها این است که ایشان پس از اثبات بندگی عيسی)ع( و نبوت ایشان و شرک زدایی 
با طرح بشارت آن دو کتاب به آمدن نبی اکرم)ص(، نسبت بين عهدین و قرآن و  از وی، 
نسبت بين یهودیت و مسيحيت را تبيين و برای این کار از آموزه های یهودیت و مسيحيت 

استفاده می کنند. 
ابزارهای زبانی عبارت اند از:

- عبارت »صدقت« هم عقيده شدن رأس الجالوت با اعتقادات امام)ع( در نفی الوهيت عيسی)ع( 
است. 

- آوردن شاهدمثال از تورات بنا بر اعتقادات مورد قبول مسيح و یهود و خواندن آن در جمع 
حاضران برای تأکيد در راستای مفهوم اصلی گفتمان )رد الوهيت عيسی)ع(( است. 

- استفاده از لقب »یا یهودی« به جای اسم برای تعظيم و بزرگداشت و بحث همراهيت در 
سير گفتمانی نقش به سزایی  دارد.

- تقدیم حال »من التوراة« بر صاحب حال »آیات« نشان دهنده اهتمام و توجه اشراف امام )ع( 
به منابع مورد قبول مسيحيت و یهود است.

8. ابزارهای زبانی در سوال امام رضا)ع(

»فقاَل یا َنصرايِنُّ »أهوالِء کاُنوا َقبَل عیسی أم عیسی کان َقبَلُهم؛سپس امام)ع( به نصرانی فرمود: 
ای نصرانی! آیا آن ها قبل از عيسی بودند یا عيسی قبل از آن ها؟« )ابن بابویه، 1378 ق، ج 1: 
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156؛ طبرسی، 1403ق، ج2: 416(.
ابزار زبانی که در رساندن مفهوم اصلی کمک می کند عبارت اند از:

- امام)ع( در این عبارت نگفته »یا جاثليق« بلکه به صورت »نصرانی« به کار می برد. سوال به 
صورت کلی از اعتقادات مسحيان پرسيده شده است نه فقط شخص خود جاثليق. 

- به کار رفتن استفهام تقریری برای اقرارگرفتن از مخاطب و اقناع وی نقش به سزایی دارد. 
را  پيروان شان  و  جاثليق  ایدئولوژی  و  باور  و  اعتقاد  سؤال،  این  بردن  کار  به  با  امام)ع(   -

ساختارشکنی می کند. 
- به کار بردن فعل ماضی »کانوا« داللت بر قطعيت عمل و فعل از سمت کنش گرانی است 

که به عنوان شاهد مثال از کتاب انجيل و تورات آورده شدند. 
اعتقاد  - ضمير »کانوا - قبلهم« که به تکرار ضمنی شاهد مثال برمی گردد در ساختارشکنی 
جاثليق نقش به سزایی دارد و همچنين اسم اشاره جمع »هؤالء« که داللت بر تناص تاریخی 
از متن انجيل )اليسع- حزقيل نبی( و تورات )بخت نصر( در مناظرات آمده، ارجاع می شود. 
- آوردن قيد زمان »قبل« در اعتراف گيری و اقناع پذیری مخاطب تاثير به سزایی دارد و امام)ع( 
با این سوال جاثليق را به پذیرش شاهد مثال هایی که از استنادات مورد قبولشان و قبل از 

عيسی)ع( بودند، به پاسخ وا می دارد.
- امام)ع( با آوردن »أم« جاثليق را در موضع انفعال قرار می دهد تا خود با توجه به شواهدی 

که ایشان از استنادات مورد قبول اهل کتاب آورده، پاسخ گو باشد.
مراد از سؤال با کلمه »أم« تعيين است و خود کلمه در این عبارت نقش برجسته ای برای 

اعتراف گيری از مخاطب دارد.  

9. جواب جاثلیق برای پذیرش شاهدمثال امام رضا)ع(

طبرسی،  156؛   :1 ج  ق،   1378 )ابن بابویه،  بودند«  عيسی  از  قبل  َقبَله؛آن ها  کانوا  َبل  »قال: 
1403ق، ج2: 416(.
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- به کار بردن »بل« اضراب ابطالی برای رد عقيده هژمونی شده خویش و پذیرفتن اعتقاد کلی 
است که در ماورای شاهد مثال ها وجود دارد. 

الوهيت  رد  در  رضا)ع(  امام  گفتمان  قطعيت  بر  داللت  »کانوا«  ماضی  فعل  بردن  کار  به   -
عيسی)ع(.

10. ابزارهای زبانی در شاهدآوری امام)ع( در قضیه رد الوهیت عیسی)ع(

با توجه به این که متن مناظره در این قسمت زیاد است، فقط متن هایی که در تحليل مقاله 
آمده، آورده شده است.

رضا)ع(  امام  َموتاُهم؛  هَلُم  حُيِیَي  أن  َفَسأُلوُه  اهلل)ص(  َرُسوِل  علی  ُقَریٌش  اجَتَمَعت  »لََقد  ضا)ع(  الرِّ فقاَل 

فرمود: قریش نزد رسول اهلل)ص( جمع شدند و درخواست کردند که مردگان را برایشان زنده 
کند« )همان(.

دًا قد بُِعَث نبّیًا قالوا َوِددنا أنّا أدَرکناُه َفُنؤِمُن؛ به آن ها خبر دادند که محمد به  »أخرُبوُهم أنَّ ممَّ
پيامبری مبعوث شده است و گفتند: دوست داشتيم او را می یافتيم و به او ایمان می آوردیم« 

)همان(.
»متی اختذمت عیسی ربّا جاز أن یتخذوا الیسع و احلزقیل ألنهما قد َصَنعا ِمثَل ما َصَنَع عیسی بُن مرمَي)ع( 
ِمن إحیاء امَلوتی و غرِيِه؛ اگر شما عيسی را پروردگار خود می دانيد پس یسع و حزقيل را هم 

باید پروردگار بدانيد، چون آن ها نيز کارهای عيسی را انجام می دادند« )همان(.
إنَّ قوما ِمن َبين إسرائیَل َخَرُجوا ِمن بالِدِهم ِمَن الطاعوِن و ُهم أُلوٌف َحَذَر املوِت فأماَتُهُم 
َفَعَمَد أهُل تلَک الَقریِة َفَحَظُروا علیِهم َحظريًة َفَلم َیزالوا فیها حّتی َنَِرت  اهلُل يف ساعٍة واحدٍة 
َب منهم و ِمن َکثَرِة الِعظاِم البالیِة  ِعظاُمُهم و صاروا َرمیما َفمرَّ بِِهم نيبٌّ ِمن أنبیاِء َبين إسرائیَل َفَتَعجَّ
اهلُل عّز و جّل  نََعم یا ربِّ فأوحی  َفُتنِذَرُهم قال  َلَک  ُأحِیَیُهم  إلیه أحُتِبُّ أن  عّز و جّل  اهلُل  َفأوحی 
إلیه أن ناِدِهم فقاَل أیَُّتها الِعظاُم البالیُة ُقومي ِبإذِن اهلل عّز و جّل فقاموا أحیاًء أمجعون َینُفُضون 
اَب َعن ُروؤِسِهم؛ عده ای از بنی اسرائيل که تعدادشان به هزار می رسيد، از ترس طاعون  التُّ
از قومشان فرار کردند. اما خداوند در یک لحظه جانشان را گرفت. استخوان هایشان پودر 
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شد و به خاک تبدیل شد. ]پس از چندی[ پيامبری از انبيای بنی اسرائيل از آنجا عبور کرد. 
او ]از دیدن آن صحنه و[ بسياری استخوان های پوسيده تعجب کرد. خداوند )عزوجل( به او 
وحی کرد: آیا دوست داری که آن ها را برایت زنده کنم تا آن ها را انذار دهی. عرض کرد: 
استخوان های  فرمود: ای  بزن.  او وحی کرد: آن ها را صدا  به  پروردگار! خداوند  بله، ای 
پوسيده! به اذن خدا برخيزید. تمام آن ها در حالی که خاک از چهره هایشان پاک می کردند 

از جایشان بلند شدند)همان(.

از  پيامبری  محمد)ص(،  )حضرت  جمله  از  تاریخی  تناص  چهار  از  استفاده  با  امام)ع( 
بنی اسرائيل، ابراهيم)ع( و موسی)ع((به رد الوهيت عيسی)ع( و اثبات نبوت عيسی)ع( و به تبع آن 

اثبات پيامبری حضرت محمد)ص( و امامت علی)ع( می پردازد.
در قسمت پایانی مناظره امام)ع( با آوردن چهار شاهد مثال تاریخی از کتاب های )انجيل- 
استفاده  عيسی)ع(«  الوهيت  »رد  گفتمان  اصلی  مفهوم  کردن  برجسته  برای  فرقان(  تورات- 
شده است. کنشگر اصلی در این شاهد مثال ها خود خداوند است و تمام شواهد نشان دهنده 
این است که تمام معجزات به اذن خداوند به پيامبران داده می شود و خود پيامبران طبيعتًا 
بدون اجازه از وی نمی توانند کاری بکنند. امام)ع( شاهد مثالی از کتاب فرقان با کمی تفاوت 
از شواهد قبلی استفاده کرده که پيامبر)ص( مسئوليت معجزه را به امام علی)ع( واگذار کرد، تا 
نشان دهنده خاتميت پيامبری خویش و آغاز والیت امام علی)ع( و اهل بيت)ع( را به حاضران 
در مجلس مأمون به صورت کنایی اشاره کند و در شواهد تاریخی قبل تمام پيامبران به اذن 
خداوند و غيرمستقيم مسئوليت اعجاز را بر عهده می گرفتند ولی در بحث پيامبر)ص( اعطای 
مسئوليت به امام علی)ع( داده شده که خود نشان دهنده خاتميت رسل و آغاز امامت است. 

امام)ع( با بازگو کردن این شواهد تاریخی دو هدف را داشته که به حاضران به طور عموم 
و جاثليق به طور خاص متذکر شود:

- رد الوهيت عيسی)ع(
- اثبات نبوت حضرت محمد)ص(
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در این قسمت از مناظره به خاطر طوالنی بودن متن، به دو شاهدمثال از نگاه زبانی پرداخته 
شده است.

ابزارهای زبانی در کالم امام رضا)ع( در شاهدمثال اول

- لقد + فعل ماضی »لقد اجتمعت«: داللت بر قطعيت و حتميت در تناص تاریخی که از قبيله 
قریش آمده است. 

- کنشگر در این عبارت »فسألوه أن حيیی هلم موتاهم« با توجه به ارجاع ضمير )سألوه- أن حيیی(
از دید قریش، پيامبر)ص( است.

- امام)ع( برای قطعيت و تأکيد در اثبات نبوت پيامبر)ص( از ادات »أّن- قد- فعل ماضی- حال 
مؤکده« در عبارت »أخربوهم أن ممدا قد بُعَث نبّیا« استفاده می کند و از طرفی مفعول به دوم 
و سوم فعل »أخرب« به صورت مصدر مؤول آمده که تأکيد مصدر مؤول از غيرمؤول بيشتر 

است. 
-  کنشگر اصلی در این فقره با توجه به ارجاع ضمایر، پيامبر)ص( است ولی با تمام این 

ارجاعات قوم قریش او را خداوند برنگزیدند. 
- در عبارتی که از قول مردگان هست »قالوا َوِددنا أنّا أدَرکناُه َفُنؤِمُن«، حتی مردگان به بحث 
نبوت پيامبر)ص( ایمان دارند. کنایه و تعریضی است به جاثليق و رأس الجالوت که در گفتمان 

مشارکت داشتند که پس چرا شما نبوت پيامبر)ص( را قبول ندارید.
- در این تناص تاریخی امام)ع( خود را دخيل در این شاهد تاریخی قرار می دهد. »و مل ننکر 
با گفتن فعل »ننکر« خود را که به عنوان یک کنشگر فعال  امام)ع(  ألحد من هؤالء فضلهم«. 

الوهيت  )رد  اصلی  مفهوم  در  عقيده وی  که هم  و کسانی  است  نبوی   - اسالمی  گفتمان 
عيسی)ع(( بودند، موضع خودشان را نسبت به مخاطب مشخص می کنند. ضمير )أنا یعنی 
امام)ع(( در مقابل سایر گفتمان های رقيب ]ادیان و فرق مختلف که در دربار مأمون  خود 
حضور داشتند[. از آن جایی که امام)ع( خود پاسخ گوی جاثليق هست، می تواند فعل را به 
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مع الغير  متکلم  فعل  آوردن  از  امام)ع(  ولی هدف  ببرد  کار  به  »أنکر«  متکلم وحده  صورت 
می تواند تاکيدی بر اصالت اعتقادی خود و رأس الجالوت باشد که هم عقيده امام)ع( در قضيه 

نفی الوهيت عيسی)ع( شده است. 
بر  داللت  که  است  استغراق جنس  ال  نشان دهنده  الشیاطني  و  اجلن  الطري،  البهائم،  در  ال   -
شموليت دارد و از طرفی قدرت کنشگر  )پيامبر)ص(( را نشان می دهد که با وصف تمایی این 

معجزات، قوم قریش او را خداوند برنگزید. 
در عبارت »متی اختذمت عیسی ربّا جاز أن یتخذوا الیسع و احلزقیل ألنهما...«

در این عبارت به جای این که از ضمير »مها« استفاده کند از اسم علم استفاده می کند تا به 
تأکيد در معجزات کنشگران قبل از حضرت عيسی)ع( اشاره کند.

ابزارهای زبانی در کالم امام رضا)ع( در مثال دوم

در این فقره با ذکر شاهد دیگر از قوم بنی اسرائيل با ذکر مکان و دليل و سبب که از منابع 
مورد قبول جاثليق بوده، به رد الوهيت عيسی)ع( می پردازد. 

- حرف تأکيد »إن« و فعل ماضی »هربوا، أمات، عمد، حظروا، مل یزالوا، نرت، صاروا، مّر، تعّجب، 
أوحی، قال، قالوا« که داللت بر قطعيت و تأیيد حادثه تاریخی دارد.

- به کار بردن جمله اسميه »هم ألوف« که بر قطعيت و ثبوت امر داللت می کند.
- از طرفی برای نشان دادن تعداد این افراد از جمع کثرت »ألوف« استفاده شده است. 

- به کار بردن أن تفسيریه که برای توضيح بعد از ابهام فعل وحی به کار رفته است.
-تاکيد معنوی برای رفع ابهام از مؤکَّد و رساندن قدرت کنشگر اصلی.

- جمله حاليه »ینفضون التاب عن روژسهم« نشان دهنده پذیرفتن امر الهی و اجرا شدن فرمان 
الهی.

تمامی این ابزارهای زبانی نقش مهمی در برجسته سازی کنشگر اصلی یعنی قدرت خداوند 
در الوهيت اش دارد. 



99  تحلیل گفتمان ادیان ...
13

96
یز 

پای
م، 

ده
وز

ة ن
مار

 ش
جم،

ل پن
سا

  

11. ابزارهای اقرارگیری امام رضا)ع( از  جاثلیق در نفی الوهیت عیسی)ع( 
کلُّ شيٍء َذَکرُتُه َلَک ِمن هذا ال َتقِدُر علی َدفِعِه أِلّن الّتوراَة و اإلجنیَل و الّزُبوَر و الُفرقاَن قد 
َنَطَقت ِبِه َفإن کاَن ُکلُّ َمن َأحیا امَلوَتی َو َأبَرَأ اأَلکَمَه َو األبَرَص َو امَلجاِننَي ُیّتَخُذ رّبًا ِمن ُدون اهلِل 
فاخّتِذ َهُؤالِء ُکلَُّهم أربابًا ما َتُقوُل یا یهودّي؛ نمی توانی مواردی را که برایت بيان کردم، رد 
کنی؛ چون تورات، انجيل، زبور و فرقان درباره آن سخن گفته اند. پس اگر هر کسی که 
مرده زنده می کند و کور و خوره دار را شفا می دهد، پروردگاری غير از خداست، باید همه 
آن ها را پروردگار بدانی. چه می گویی از یهودی؟ )ابن بابویه، 1378 ق، ج 1: 156؛ طبرسی، 

1403ق، ج2: 416(.

امام)ع( در فقره آخر خالصه و عصاره بحث نفی الوهيت را دوباره به صورت کلی بيان 
می کند و به صورت تکرار ضمنی از منابع مورد قبول جاثليق »تورات، انجيل، زبور و فرقان« 
برای اقرارگرفتن از وی و تأیيد مفهوم اصلی مناظره »رد الوهيت عيسی)ع(« استفاده می کند.

- کل شیء ذکرته: اشاره به بحث های تاریخی که از پيامبران مختلف )اليسع، حزقيل، بخت 
نصر، پيامبر...( در نفی الوهيت شان آورده شده، اشاره دارد. 

- به کار بردن قد + فعل ماضی در قطعيت بحث تاریخی که از منابع آمده، اشاره دارد. 
- آمدن معطوف »و األجنیل و الزبور و الفرقان« در تاکيد و تأیيد مفهوم اصلی گفتمان نقش 

مهمی ایفا می کند.

12. برجسته سازی جاثلیق برای اقرار و شهادت دادن نفی الوهیت از عیسی)ع(

»فقاَل اجلاَثِلیُق القوُل قوُلَک و ال إلَه إاّل اهلُل؛ کالم شما صحيح هست و هيچ معبودی جز خدای 
یگانه نيست« )ابن بابویه، 1378 ق، ج 1: 156؛ طبرسی، 1403ق، ج2: 416(.

جاثليق بعد از شنيدن متن انجيل به شهادت نبوت عيسی)ع( و الوهيت خداوند اقرار کرد. 
- به کار بردن جمله اسميه و آوردن خبر به صورت معرفه که نشان دهنده حصر و اختصاص 
در خبر است؛ یعنی تمامی کالمی که امام)ع( از شاهد مثال های تاریخی استفاده کرده، مورد 
قبول جاثليق است و به کار رفتن جمله ای اسميه از طرف جاثليق در قطعيت محوریت بحث 
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»رد الوهيت عيسی)ع(« و اعتراف کردن وی نقش برجسته ای دارد.  
را  توحيد خداوند  مبالغه و قطعيت و تحقق  و  تاکيد  نفی جنس،  بردن الی  کار  به  با   - 

برجسته می کند.

نتیجه گیری
گفتمان مجموعه ای از نشانه هاست که به صورت فراگير به شکل دهی رفتارهای فردی 
و اجتماعی جامعه می پردازد. در هر نظم گفتمانی مجموعه ای از قوانين و قراردادها وضع 
می شود که به ساختاربندی اصول گفتمانی می پردازد. کنشگران با هدف های ایدئولوژیک 
مدنظر خود اقدام به وارد کردن نشانه ها در چارچوب گفتمانی خود می کنند و این جاست 
که زبان به عنوان بخش مهم سازنده گفتمان وارد عرصه می شود و به صورت نرم افزاری به 

تثبيت معناهای مدنظر کنشگران می پردازد. 
امام رضا)ع( و جاثليق نيز متناسب با سير تحوالت سياسی، اجتماعی، دینی و فضای حاکم 
چارچوب  یک  در  می پردازند.  خود  گفتمان  چارچوب  در  نشانه ها  تثبيت  به  خود  دوران 
گفتمانی، محوری ترین نشانه در مرکز قرار گرفته و سایر عناصر در پيوند با آن قرار می گيرند.  
این پژوهش توجه خود را به چگونگی کارکرد برجسته سازی و حاشيه رانی در اثبات نبوت 

در گفتمان معطوف کرده بود. 
امام)ع( با استفاده از سازوکارهای زبانی و موقعيتی به کنترل فکر و عقاید جاثليق می پردازد 

تا از این طریق نبوت حضرت محمد)ص( را اثبات کند و به آن استمرار بخشد.  
داللت های زبانی که امام)ع( برای اقناع و اثرگذاری مخاطب به کار گرفته است عبارت اند 

از: 
- داللت های جمله اسميه 

- ارجاع ضمایر غایب به گونه ای تکرار کلمه سابق است که نقش محوری در تایيد مفهوم 
اصلی گفتمان دارد.



101  تحلیل گفتمان ادیان ...
13

96
یز 

پای
م، 

ده
وز

ة ن
مار

 ش
جم،

ل پن
سا

  

- آوردن لقب بعد یا قبل از اسم خاص که هدف از آوردن لقب در گفتمان امام)ع( برای 
تعظيم و بزرگداشت اسم خاص بوده و در ایجاد نوعی احترام به طرف مقابل و ایجاد انگيزه 

در مخاطب برای ادامه بحث نقش به سزایی دارد.
-  ادوات تاکيد که در تثبيت کالم متکلم نقش به سزایی دارد.

- تکرار می تواند نقش مهمی در برجسته سازی مفهوم اصلی گفتمان داشته باشد. 
- به کار بردن ادوات استفهام، مخاطب را در موضع انفعال و اقناع پذیری قرار می دهد.

- ادات ربط )واو( که در انسجام و پيکره بندی گفتمان عنصر مهمی هست و همچنين در 
رساندن دوال فرعی به دال اصلی نقش اساسی دارد. 

- به کار بردن فعل ماضی برای اقرار گرفتن از طرف مقابل و هدایت وی به حق و تایيد 
و تصدیق گفتار متکلم اهميت به سزایی دارد و همچنين قطعيت و انکارناپذیری در کالم 

متکلم را می رساند.  
از این رو زبان به عنوان عنصری تعيين کننده در گفتمان می تواند در برجسته سازی مفهومی 
خاص با بهره گيری از تأکيد، ربط یا صيغه خاصی از اسم یا فعل نقش بی بدیل ایفا کند. 
همانگونه که با حذف هر یک از لوازم تأکيد یا مجهول گذاردن و تقدیم و تأخيرهای مناسب 

موقعيت مخاطب، مفهومی را در حاشيه قرار می دهد یا از ذهن مخاطب پاک می کند.  



فرهنگ رضوی102

13
96

یز 
پای

م، 
ده

وز
ة ن

مار
 ش

جم،
ل پن

سا
  

منابع و ماخذ

قرآن کریم
تهران:  زبان شناسی،  در  گفتمان  تحلیل  تکوین  انتقادی،  گفتمان  تحلیل   ،)1385( فردوس  آقاگل زاده، 

انتشارات علمی و فرهنگی.

ابن بابویه، محمد بن علی )1378 ق(، عیون أخبار الرضا)ع(، تهران: جهان.

اربلي، علي بن عيسي )1381(، کشف الغمة فی معرفة األئمة، تبریز: مکتبة بين هاشي دنیاي کتاب.

الصابونی، محمدعلی )1976م(، صفوه التفاسری، مکه المکرمه: مکتبه جده.

جرجانی، عبدالقاهر )1994م(، دالئل اإلعجاز يف علم املعاين، بيروت: داراملعرفه.

جواهری، محمدرضا و شمسی، جواد )1394(، »از ابن  اهلل تا ُمبِشر: تحلیلی بر استدالل های امام رضا)ع( در 

نفی الوهیت حضرت عیسی)ع( در مناظره مرو«، فصلنامه معرفت ادیان، سال هفتم، شماره اول: 50- 33. 

زیدان، جرجی )1924م(، تاریخ التمدن االسالمی، قاهره: مطبعه اهلالل.

طبرسی، احمد بن علی )1403ق(، االحتجاج علی أهل اللجاج، مشهد: نشر مرتضی.

عامری، سامی )2006م(، حممدرسول اهلل فی الکتب املقدسه، قاهره: مرکز التنویر اإلسالمی للخدمات املعرفیه 

و النشر. 

عکاشه، محمود )2005م(، التحلیل اللغوی فی ضوء علم الدالله، الطبعة األولی، القاهره: دارالنشر للجامعات. 

فاضلی، محمد )1388(، دراسة و نقد فی مسائل بالغیه هامة، چاپ سوم، تهران و مشهد: سازمان سمت و 

دانشگاه فردوسی.

فرکالف، نورمن )1379(، تحلیل انتقادی گفتمان، ترجمه فاطمه شایسته پيران و دیگران، چاپ سوم، تهران: 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها.

کلينی، احمد بن یعقوب )1365(، فروع الکايف، تهران: دارالکتب االسالمیه.

لطفی پور ساعدی، کاظم )1371(، »درآمدی به سخن کاوی«، مجله زبان شناسی، سال نهم، شماره اول بهار 

و تابستان: 30 - 7. 

لوبون، گوستاو  )1347(، تمدن اسالم و عرب، ترجمه هاشم حسينی، تهران: کتابفروشی اسالميه.

مجلسي ، محمد باقر )1385(، بحار االنوار، ترجمه ابوالحسن موسوي همداني، تهران: اصالحي.

مرتضوي، سيد محمد)1375(، نهضت کالمي در عصر امام رضا)ع(، مشهد: مؤسسه چاپ و انتشارات آستان 

قدس رضوي.



103  تحلیل گفتمان ادیان ...
13

96
یز 

پای
م، 

ده
وز

ة ن
مار

 ش
جم،

ل پن
سا

  

مغنيه، محمدجواد )1990(، التفسری الکاشف، ج 1، چاپ چهارم، بيروت: دار العلم للمالیني. 

ميرزایی، فرامرز  و نصيحت، ناهيد )1384(، »گفتمان کاوی شعر«، اجلمعیة العلمیة االیرانیة للغة العربیة و آدابها، 

دوره 1، شماره 4: 67 - 43 . 

ون دایک، تئون ای، )1389(، مطالعاتی در تحلیل گفتمان از دستور متن تا گفتمان کاوی انتقادی، ترجمه 

گروه مترجمان، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها. 

Van Dijk, T.A. (2006), Ideology and Discourse Analysis .In Journal of Political.




