
75
13

95
ن 

ستا
تاب

م، 
ده

ار
چه

ره 
شما

م 
ار

چه
ل 

سا

   

عصر حضرت رضا)ع( صحنه برآمدن جریان ها و گفتمان های بسیاری در جهان اسالم 
اس��ت. این گفتمان ها در دو س��طح درون گفتمانی و برون گفتمانی قابل تشخیص هستند. 
امام هشتم)ع( به واسطه مواجهه با موج گس��ترده این فرقه ها و )خرده(گفتمان ها و لزوم 
روشن کردن افکار مسلمانان، به انجام مناظرات و مقابله های فراوانی مبادرت کردند. 
این پژوهش به دنبال آن است تا ضمن تحلیل گفتمان مناظرات و کیفیت مجادله ایشان با 
گفتمان های رقیب، اصول حاکم بر خوشه نشانگان هویت سازانه- دگرسازانه ایشان را 
فراچنگ آورد و نسبت میان آن با مبانی رهیافت قرآنی را بررسی کند. جستار پیش رو 
بر آن است تا منطق روش شناختی حاکم بر گفتمان مناظرات و مباحثات امام رضا )ع( در 
حوزه تعیین مرزهای هویتی را مورد واکاوی و پرسش قرار دهد. برپایه فرضیه مقدماتی، 
رویکرد گفتمان حضرت مبتنی بر اصول کالمی و استوار بر منطق، مولفه ها و ابزارهای 
نظری و عملی مندرج در قرآن و س��نت نبوی مانند احترام و اخالق گرایی، جدال احسن 
)متضاد با مراء(، مؤلفه القلوب، حکمت و موعظه حس��نه، م��دارا، اجاره و امان دادن، 
اصالت برهان، ارجاع به فطرت و سرشت پاک بشری، توسل به ادله و مبادی مشترک، 
احسان و کرامت و... اس��ت. در این نوش��تار کوشیده می ش��ود با کاربست چارچوب 
روش شناختی نظریه تحلیل گفتمان، مبانی و سامانه نشانگانی  گفتمان رضوی در مناظره 
و مقابله با گفتمان های رقیب ارائه و از رهگذر آن مبانی هویتی- دگرسازانه در اندیشه 

ایشان به دست داده شود.

چکیده

واژه های کلیدی:

تحلیل گفتمان مناظره ها و مجادله های حضرت رضا)ع(  با دگرهای گفتمانی
)مبانی قرآنی کالمی ساخت بندی هویت اسالمی(

منصورمیراحمدی1، امیر رضائی پناه2  

 M_Mirahmadi@sbu.ac.ir 1-  استاد تمام علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

 a.rezaeipanah@gmail.com ) 1-  دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی)نویسنده مسئول

ساخت بندی و شالوده شکنی هویت، دگرس��ازی، مجادله احسن، هویت اسالمی و 
شیعی، مناظرات حضرت رضا )ع(.
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مقدمه
در عصر امام رضا)ع(، به واس��طه تحول در عرصه های گوناگون زیست سیاسی اجتماعی جامعه 
اس��المی، گروه ها، فرقه ها و گفتمان های فراوانی س��ر برآوردند یا به تجدیدبنای س��اختار فکری 
نشانگانی خویش پرداختند. در دوران آن امام همام، در سایه نهضت ترجمه، برگردان کتاب های 
ایرانی، یونانی، رومی، هندی و... ش��یوع بس��یاری یاف��ت. همچنین باورهای یهودی، مس��یحی، 
زرتش��تی، صائبی، التقاطی، الحادی، دهری، و... در نتیجه گش��ایش مرزهای سیاسی فرهنگی و 
رونق اندیش��ه های اعتزالی، امکان خودنمایی در عرصه عمومی جامعه را یافتند. از دیگرس��و در 
درون جامعه اس��المی و به ویژه ش��یعیان نیز جریان های انحرافی و التقاطی گوناگونی پاگرفت و 
فراگرد ساخت بندی هویت اسالمی و ش��یعی را تحت تاثیر قرار دادند. این امر در دو عرصه فکری 
نظری و عملی کنشی نمود عینی پیدا کرد. در این دوره برخورد کالمی گفتمان ها و ایدئولوژی ها 
صورتی عیان به خود گرفت؛ به گونه ای که می توان از آن با عنوان عصر مناظره و احتجاج و رویارویی 
عملیاتی گفتمان ها و خرده گفتمان ها در جهان اسالم یاد کرد. در این میان، رسالت حضرت رضا )ع( 
مهم و برجسته بود. ایشان، به عنوان امام عصر، این وظیفه را برای خود متصور بودند تا در راستای 
پاسداری از کیان جامعه اس��المی، افزون بر اثبات ناراستی گفتمان های رقیب، مبانی و بنیادهای 
گفتمان هویت ناب شیعی و اسالمی را نیز تبیین کنند. در کتاب های روایی و حدیثی این دوران، 
صحنه های فراوانی با عناوینی مانند مجلس الرض��ا )ع(، احتجاج الرضا )ع(، مناظرات الرضا )ع( و... دیده 
می شود. گفتمان مناظرات امام رضا )ع(، منظومه ای چندوجهی، چندسطحی، دربردارنده، اقناعی و 
مبتنی بر تعامل و اندرکنش شرع )برگرفته از نص( و عقل )همراستا با خرد و تجربه بشری( است. 
این موضوع برایند احساس نیاز حضرت برای برخوردی نقلی روایی و عقلی کالمی با این جریان های 

رقیب، دگراندیش و گاه معاند را نشان می دهد.
این جس��تار به دنبال آن اس��ت تا مبانی روش شناس��انه مناظره و مواجه��ه حضرت رضا )ع( با 
جریان های درون و برون گفتمانی مخالف را مورد واکاوی قرار دهد. مس��ئله و پرس��ش این است 
که گفتمان امام رضا )ع( در مناظره، احتجاج و مجادله با گفتمان های رقیب و مخالف چه کیفیت و 

صورت بندی ای داشته و چه نسبتی با رهیافت قرآن کریم برقرار کرده است؟. 
فرضیه پژوهش این اس��ت که امام رضا )ع( نم��اد اصول محوری، خردگرای��ی، آزادی خواهی، 
رهایی بخشی، هدایت و لطف الهی بوده و ش��یوه مناظره و مجادله ایش��ان با گفتمان های رقیب 
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)دگراندیش، نواندیش و مخالف( نیز کالمی و همخوان و منطبق با رهیافت قرآن مجید است. این 
اسلوب مناظره ایشان مبتنی بر قاعده »جدال احسن« )مبتنی بر اخالق، برهان، حکمت و موعظه 
حسنه و به نیت هدایت و س��ازندگی( و در تضاد با »مراء« )اس��توار بر لحن تند، تعصب و با قصد 
تخریب و منکوب کردن( است. ش��یوه گردآوری داده ها در این جستار اسنادی کتابخانه ای است. 
مبنای نظری و چارچوب روش ش��ناختی پژوهش نیز رهیافت تحلیل گفتمان، به ویژه رویکردی 

است که ارنستو الکال1 و شنتال موف2 از آن به دست می دهند.

1. چارچوب نظری و روش شناختی
علوم انسانی و اسالمی دارای ابزارهای روشی فراوانی است. یکی از برجسته ترین این روش ها، 
نظریه تحلیل گفتمان و به ویژه خوانشی است که ارنستو الکال و ش��نتال موف )مکتب اسکس(3 
از آن ارائه می کنند. این رهیافت، به واسطه نس��بتی که با نظریات مارکسیستی، نومارکسیستی، 
زبان شناسانه، پسا مدرن، ساختارگرایانه، پسا س��اختارگرایانه، هرمنوتیکی، فرهنگ گرا، انتقادی 
و... دارد، از توان باالیی در واکاوی و بازخوانی امور مربوط به  پهنه های گوناگون زیس��ت اجتماعی 
برخوردار است. در نوشتار پیش رو از دو مفهوم اساسی هویت4 و دیگری5 و مفاهیم مرتبط با آن در 
خوانش الکال و موف برای تبیین فرضیه بهره گرفته می شود. از دید الکال و موف، کیستی امری است 
که در بستر گفتمان ها پدید می آید. گفتمان ها در یک پویش دو سویه، فرد و جامعه پیرو خود را معنا 
می کنند و بدان هویت می بخشند. شکل گیری هویت از راه مقایسه با دیگری امکان پذیر است. در 
واقع خود و دیگری سرشت جبرگرایانه دوسویه ای دارند. تمایز آن چه خود و آن چه دیگری می شود 
به جنبه هسته ای شکل گیری هویت اجتماعی تبدیل می گردد)Laclau, 1994: 8(. ژیژک بیان 
می کند: »درباره خودتعیینی با نوعی فراگرد خودارجاعی روبه رو می شویم؛ من برای نسبت دادن 
خودم به دیگران، خودم را با خودم تعریف می کنم چرا که من گونه بهم پیوس��ته خود در ارتباط با 
دیگری را تعیین می نمایم. آن چه که من برای دیگران هستم، در دالی خالصه می شود که من را 
به دال دیگری نشان می دهد )من برای پسر، پدر هستم و...(. من فراتر از روابطم با دیگران چیزی 

1-  Ernesto Laclau
2-  Chantal Mouffe 
3-  Essex 
4 - Identity
5- Other, Otherness

تحلیل گفتمان مناظره ها و مجادله های حضرت رضا)ع( با دگرهای گفتمانی
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 .)Zizek, 1994: 45(»نیستم. من تنها خوشه ای از این روابط هستم
ب��ه ب��اور الکال و م��وف دیگ��ری براین��د فراگ��ردی گفتمان��ی اس��ت ک��ه به وس��یله 
آن )م��ا؛ خ��ود( چی��ره درون گروه��ی، چندی��ن )دیگ��ری؛ آن ه��ا( چی��ره برون گروه��ی 
می س��ازد. غیری��ت ب��ه پهن��ه گفتمان��ی برمی گ��ردد و دگرس��ازی دربردارن��ده کاربس��ت 
 اصول��ی اس��ت ک��ه ب��ه اف��راد ام��کان طبقه بن��دی در دو گ��روه آن ه��ا و م��ا را می ده��د

(De Cillia, Reisigl & Wodak,1998: 154؛ Staszak, 2008: 2)  فراین��د 

 دگرس��ازی را می ت��وان نمون��ه ای از شناس��ایی اجتماع��ی و طبقه بن��دی دانس��ت
  (McCordic, 2012: 12-13). ای��ن دیگ��ری دس��ت کم در دو س��طح درون��ی و بیرون��ی 
ش��ناخت پذیر اس��ت) Laclau & Mouffe, 2001: 54-61)    . مفهوم منازع��ه یا خصومت6 
برای تبیین نس��بت میان کیس��تی و دیگری طرح ش��ده اس��ت. خصومت ها نه ارتباطی ایس��تا 
و منفعالنه ک��ه روابط��ی پوی��ا و کنش گرانه هس��تند ک��ه محدودیت ه��ای هم��ه مفعول ها را 
 نمای��ان می کنند. جامع��ه ب��ه  دور محدودیت هایی س��امان می یابد که برایند خصومت هاس��ت

(Laclau & Mouffe, 2001: xiv)  ب��ه گفت��ه الکال، می��زان مش��خصی از نظام من��دی 

برای باالبردن س��طح معین��ی از معنا نیاز اس��ت و ای��ن نظام مندی سیس��تم را تنه��ا می توان 
 با مح��دوده ای تضمی��ن کرد ک��ه از نظر سرش��تی متمایز نیس��ت بلک��ه خصومت آمیز اس��ت

 (Povinelli, 2012: 375 ؛ Marchart, 2007: 146) . م��وف می��ان مفاهی��م خصوم��ت 

و کش��مکش تمای��ز قای��ل می ش��ود؛ در حال��ی ک��ه خصومت ب��ه ارتب��اط م��ا/ آن ها اش��اره 
دارد ک��ه در آن دو طرف دش��منانی هس��تند که نقط��ه مش��ترکی ندارند، کش��مکش، ارتباط 
ما/ آن ها اس��ت که در آن اح��زاب س��تیزگر، با وج��ود این که اع��الم می کنند راه ح��ل منطقی 
 برای س��تیز میان آن ها وج��ود ندارد، ب��ا این حال، ب��ه مش��روعیت رقیب خود اق��رار می کنند

 .(Mouffe, 2000: 102-103 ؛  Mouffe, 2007: 2  :؛ ن. ک. ب��هHowarth, 2008:178(
منازعه یا خصومت س��ازی برپایه فرایندهایی مانند مکانیسم های برجسته سازی7 و حاشیه رانی و 

منطق تفاوت و زنجیره هم ارزی رفتار می کند.
مفهومی ک��ه به گونه ای هم پ��ا در خوان��ش الکال و موف، در کن��ار مفهوم س��اخت بندی8 و 

6- Antagonism
7- Foregrounding
8-  Construction
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هژمونی ق��رار دارد، شالوده ش��کنی یا واس��ازی9 اس��ت. در واق��ع هژمونی و شالوده ش��کنی دو 
روی یک س��که هس��تند. هژمونی زمینه س��از نزدیک ش��دن دال و  مدلولی خاص و ثبات نسبی 
معنای یک نش��انه می ش��ود، اما واس��ازی با انتس��اب مدلول و معنایی دیگرس��ان به آن نشانه، 
مدلولی را ک��ه گفتمان هم آورد ب��ه آن دال چس��بانده ب��ود دور می کن��د و آن دال را باز تعریف 
 می نمای��د و ب��ه ای��ن ترتی��ب، هژمون��ی آن گفتم��ان را می ش��کند. این مس��ئله در سرش��ت 
واس��ازانه 10 نش��انوندی ریش��ه دارد که نظام مندی ناب س��امانه یا به بیانی، کمال بودن، دور از 
دس��ترس می ش��ود؛ آن چنان که تاثیرات نظام من��دی را می توان و می بایس��ت حتی در صورت 
نبود هیچ گونه معنایی، تش��خیص داد؛ بنابراین ما بدون دس��ت کم برخ��ی گونه های خصومت، 
نه هیچ گون��ه نظام مندی خواهیم داش��ت و ن��ه هیچ معنای��ی. در این صورت، می��زان خاصی از 
 خصومت سازی، پیش شرط الزمی برای خیزش معناست. نبود خصومت یعنی نبود هویت و معنا 

.)  Thaler, 2010: 789؛ Marchart, 2007: 146(

2. رهیافت قرآن مجید در مناظره و مجادله با گفتمان های رقیب
برخالف ایستار باورمندان به »انتشار االسالم بالسیف«، این آیین در درون منظومه گفتمانی 
و سامانه نشانه شناختی خود رگه های جدی و پررنگی از خردورزی و عقالنیت دارد. در منطق این 
دین، رستگاری آدمی و دس��تیابی وی به »حیات طیبه« به واسطه خردورزی اصول محور مبتنی 
بر اختیار و آزادی به دست می آید. اس��اس دعوت و هدایت الهی، که در پیوند وثیق با قاعده لطف 
پروردگار اس��ت، هم چنان که مبنایی تس��لیمی و تعبدی دارد، بشر و جوامع انس��انی را به تدبر و 
خردورزی فرامی خواند. از دید اسالم)قرآن و سنت( اندیشه همپای عبادت و حتی برتر از آن است. 
خداوند آن گاه که به گفت گو درباره کفار و مشرکان می پردازد نیز رویه ای خردگرایانه و استداللی 
وُهْم أَْم تُنَبِّئُونَُة بِما ال یَْعلَُم فِي الَأْْرِض أَْم بِظاِهٍر ِمَن الَْقْوِل بَْل ُزیَِّن  ِ ُشَرکاَء ُقْل َس��مُّ دارد: » َوَجَعُلوا لِلَّ
ُ َفما لَُه ِمنْ هاٍد« )الرعد، 33(؛ خداوند آنان  یِل َوَمْن یُْضلِِل اللَّ ��بِ وا َعِن السَّ لِلَِّذیَن َکَفُروا َمْکُرُهْم َوُصدُّ
را به پندآموزی از نش��انه ها فرامی خواند)النحل، 65(. از آیات ناظر بر اصل دعوت می توان از بقره، 
151؛ النساء، 165؛ االنبیاء، 107؛ التوبه، 128؛ االسراء، 15؛ المائده، 19؛ المزمل، 15؛ االحزاب، 
45- 46؛ الحاقه، 10 و... یاد کرد. خداوند خردمندان و هدایت شدگان را کسانی می داند که برای 
9- Deconstruction
10- deconstructive

تحلیل گفتمان مناظره ها و مجادله های حضرت رضا)ع( با دگرهای گفتمانی
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دستیابی به حقیقت، به سخنان گوش می دهند و از بهترین آن پیروی می کنند. اینان اند که خدا 
ِبُعوَن أَْحَسَنُه أُْولَِئَک الَِّذیَن  آنان را راه نموده است و اینانند خردمندان: »الَِّذیَن یَْسَتِمُعوَن الَْقْوَل َفَیَتّ
دق االتیاُن بِالُبرهان  َهَداُهُم الَلُّ َوأُْولَِئَک ُهْم أُْولُوا الَأْلَْباِب«)الزمر، 18(؛ توضیح آن که »َفَجَعل ِعلُم الصِّ
و هل یُوتیِ بالُبرهان اال فِی الِجدال بالتی ِهی اَحَسن«)مجلسی، 1385ش: ج 9، 256(. برهمین پایه 
است که خداوند به پیامبرش امر می کند که با مخالفان خود به جدال احسن برخیزد و در این مسیر 
به گونه ای مناسب و هم راستا، هم از اس��تدالل و منطق بهره بگیرد و هم از ابزارهای برانگیزاننده 
احساسات و فطرت: »ادُع إِلی َس��بیِل َربَِّک بِالِحكَمة َوالَموِعَظة الَحَسنَة َوجاِدلُهم بِالَّتي ِهَي أَحَسُن 
إَِنّ َربََّک ُهَو أَعلَُم بَِمن َضَلّ َعن َس��بیلِِه َوُهَو أَعلَُم بِالُمهَتدیَن« )النحل، 125(. در این راستا باید با 
دگراندیشان و مخالفان گفتمانی مدارا کرد و در صورت نیاز به آنان اجاره، مهلت و امان داده شود: 
َُّهْم َقْوٌم  ِ ثُمَّ أَبْلِْغُه َمْأَمنَُة َذلَِک بَِأن َع َکاَلَم اللَّ »َوإِْن أََحٌد مَِّن الُْمْشِرِکیَن اْسَتَجاَرَک َفَأِجْرُه َحتَّی یَْس��مَ
الَّ یَْعلَُموَن« )التوبه، 6(. برپایه این مبنای هویت س��ازانه قرآن خطاب به پیامبر اکرم)ص( می فرماید 

چنان چه خشن و دل سخت بودی مردم از اطراف تو پراکنده می شدند)آل عمران، 159(.
محاجه و دگرس��ازی با غیرمس��لمانان و اهل کتاب نیز در این رهیافت بر اس��تدالل و برهان 
ُهْم ُقْل َهاتُواْ بُْرَهانَُکْم إِن  استوار است: »َوَقالُواْ لَن یَْدُخَل الَْجنَّة إاِلَّ َمن َکاَن ُهوداً أَْو نََصاَری تِلَْک أََمانُِیّ
ُکنُتْم َصاِدقِیَن«)البقره، 111(. واسازی نس��بت به غیریت ها برپایه برهان و بینه است؛ »أَِم اتََّخُذوا 
ِعَي َوِذْکُر َمن َقْبلِي بَْل أَْکَثُرُهْم اَل یَْعلَُموَن الَْحَقّ َفُهم  ِمن ُدونِِة آلَِهًه ُقْل َهاتُوا بُْرَهانَُکْم َهَذا ِذْکُر َمن َمّ
ْعِرُضوَن«)االنبیاء، 24(. در این نگرش اصالت با پرسش و اندیشه و نه زور و اجبار بوده و مصادره  ُمّ
گفتمانی از راه ارجاع به منطق و نیز فطرت به انجام می رس��د؛ »أََمّن یَْبَدأُ الَْخلْ��َق ثَُمّ یُِعیُدُة َوَمن 
َع الَلِّ ُقْل َهاتُوا بُْرَهانَُکْم إِن ُکنُت��مْ َصاِدقِیَن«)النمل، 64(. این  ��َماِء َوالَأْْرِض أَإِلٌَه َمّ َن الَسّ یَْرُزُقُکم ِمّ
ابتنای امور بر برهان در حالی است که خداوند از ذات بشر آگاه بوده و می داند که با وجود همه این 
ادله ، جدل و گفت گوی غیرمنطقی از س��وی وی ادامه دارد)الکهف، 54 و الزخرف، 58(. در قرآن 
موارد فراوانی از این رویارویی های کالمی، گفتمانی و برهانی آمده است. از پیامبر اسالم )ص(، نوح، 
هود، صالح، شعیب، ابراهیم، موسی عمران، عیسی مسیح و... نمونه هایی چند در این باره وجود دارد 
که همگی بر منطق و برهان آوری و کاربرد زبان نرم و رواداری مبتنی هستند؛ برای نمونه خداوند 
به حضرت موسی )ع( امر می فرماید: » اْذَهْب أَنَْت َوأَُخوَک بِآیاتِي َوال تَِنیا فِي ِذْکِري )42( اْذَهبا إِلی 
ُر أَْو یَْخشی«)طه، 42-44(. در این مسیر هرگونه  َُّه َطغی )43( َفُقوال لَُه َقْواًل لَیًِّنا لََعلَُّه یََتَذکَّ فِْرَعْوَن إِن
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توهین، دشنام و بددهانی به دگرها و خصم های گفتمانی و هویتی تحریم شده است: »َوال تَُسُبّوا 
الَِّذیَن یَْدُعوَن ِمْن ُدوِن الَلِّ َفَیُسُبّوا الَلَّ َعْدًوا بَِغْیِر ِعلٍْم«)االنعام، 108(.

3. رویکرد امام رضا)ع( در مناظره و محاجه با دگرهای برون گفتمانی
در دوران امام رضا)ع( در نتیجه گشایش های به وجود آمده، گفتمان های متفاوت یا حتی متضاد 
موجود در زیر بستر جامعه، این امکان را پیدا کردند تا کشاکش های خویش را به صورت علنی به 
نمایش بگذارند)ابن واضح، 1375ق، ج 2: 442(. این عصر یکی از دوران  اوج گیری کالم اسالمی 
بوده و به واس��طه بدعت ها و التقاط های موجود، این نیاز احساس می ش��د تا با نگاهی به اصول و 
نصوص دینی و در کنار فقه، رهیافتی عقلی خردگرا در ساحت گفتمان هویتی پرورش یابد. امام 
هشتم)ع( در این دوران، در کنار گفتمان مسلط و هژمون عباسیان به سرکردگی مامون، با دو دسته 
از گفتمان های رقیب برون  و درون گفتمانی روبه رو بود. در این بخش به رقبای برون گفتمانی هویت 
برساخته امام رضا)ع( پرداخته شده و در بخش پس��ین دگرهای درون گفتمانی مورد واکاوی قرار 

خواهد گرفت.
گسترش سرزمین های اسالمی، نهضت ترجمه و پراکنش آثار یونانی، مصری، ایرانی، رومی، 
هندی و...، روحی��ه معتزلی و رواداری مامون ب��ه رواج گفت گو و بحث در عرص��ه عمومی، تنازع 
قدرت در راس هرم حاکمیت، برخورد جامعه اسالمی با اندیش��ه ها و مذاهب و فرق دیگر و در پی 
آن فزونی یابی گفت گوها و بحث های عقلی، کالمی، فلسفی، عرفانی و... صحنه سیاسی، اجتماعی 
و فرهنگی عصر امام هش��تم )ع( را دوران رویارویی گفتمان ها، ایدئولوژی ها و مسلک ها کرده بود. 
تالش های امامان محمدباقر، جعفرصادق و موس��ی کاظم )ع( در تبویب فقه شیعه و شاگردپروری 
در خطر نابودی، التقاط و قشری مابی قرار داش��ت. در این دوران امام رضا )ع( به مقابله با این روند 
پرداختند. بخش عمده ای از تالش های ایشان، معطوف به مناظره و مواجهه با گفتمان های کفار، 
مشرکان و اهل کتاب بود. در دوران امامت امام رضا )ع( نمونه های فراوانی از احتجاج ها و مناظرات 
هویت پایه حضرت با دهریان، مشرکان و ارباب اهل کتاب دیده می ش��ود. امام رضا )ع( در طی این 
مناظره ها و مباحثات، درپی آن بودند تا با کاربست روش شناسی قرآنی به واسطه حکمت، موعظه 
حسنه و مجادله احسن، نخست درست نبودن اندیشه و ساختار نشانه شناسی سویه روبه رو را هویدا 
کنند و آن را به حاشیه برانند)شالوده شکنی نسبت به هویت برساخته اغیار یا همان اسقاط خصم( و 

تحلیل گفتمان مناظره ها و مجادله های حضرت رضا)ع( با دگرهای گفتمانی
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پس از آن که آنان به نادرست بودن باورداشت های خویش پی بردند، در اوج ادب، احترام و همراهی، 
با آنان به سبک قاعده قرآنی مولفه القلوب، رفتار نمایند تا پذیرای هدایت الهی)ساخت هویت الهی 
و اعتدال گرا( شوند. دعوت به پرسش، همگام ش��دن با مخاطب، روبه رو ساختن او با بن بست ها و 
چالش های فکری عقیدتی، دادن راه حل و هدایت وی راهی بود ک��ه امام با توجه به رهنمودهای 
قرآن کریم و س��نت نبوی در مناظرات و بحث های خویش به کار می بردند. تبلیغ، آموزش، انذار، 
روشنگری، ارائه راه، شیوه های بود که حضرت از آن بهره می گرفتند. مخاطب شناسی، ادب و وقار، 
احترام و شناخت جایگاه طرف مقابل همواره در گفتمان رضوی مورد عنایت واقع می شده است. 
در طول مناظرات، کوچک ترین نمونه ای از تندی و خشم آمیخته با بی احترامی در سخنان ایشان 
گزارش نشده اس��ت. اصول عدالت، ادب و انصاف برای امام بنیادین بود. در همین راستا حضرت 
خطاب به عمران صابی می فرمایند: »بپرس اما اعتدال را در بحث از دست مده و از واژگان ناشایسته 
و سرپیچی از اصول انصاف خودداری کن« )مرتضوی، 1375: 70 ؛ مکارم شیرازی، 1388: 60(. 
ایشان پیوس��ته طرف های گفت گو را به خرد، وجدان و فطرتشان بازگشت می دادند؛ برای نمونه 
به عمران صابی می فرمایند: »ای عمران! تو را از آن چه پرس��یدی آگاه می کنم؛ اما به آن چه به تو 
می گویم از روی اندیش��ه بنگر و با آن چه پرس��یدی با فهم و خرد برخورد کن؛ چراکه این مطلب 
سخت ترین و دشوارترین مسائل و مواردی است که بر مردم وارد می شود و کسانی که دارای عقل، 
فهم و ادراک استوار نبوده و به نادانی گرفتار باش��ند از درک آن ناتوان می گردند و آنانی که دارای 
عقل، انصاف، حق جویی و حق شناس��ی باش��ند، از درک آن بی بهره و ناتوان نیستند«)ابن بابویه، 

1404ق: 268(.
سلطان سریر ارتضا ابوالحسن علی ابن موس��ی الرضا )ع( در موارد بسیاری از دگرهای گفتمانی 
خود می خواستند که بدون ترس و نگرانی، اندیشه و حرف شان را به زبان بیاورند؛ این موضوع نمود 
برجسته روح آزادی خواهی در گفتمان هویتی ایش��ان در عرصه سیاسی اجتماعی است. حضرت 
بیان می دارند: »ای قوم آیا در میان شما کسی مخالف اسالم اس��ت؟ اگر می خواهد بدون این که 
بیمناک بشود بپرسد« )مکارم شیرازی، 1388: 59(. ایشان در بسیاری موارد در مناظره و گفت گو 
با دیگر ادیان، از کتاب ها و منابع مورد وثوق خود آنان بهره می گرفتند. امام رضا )ع( در مقام تشریح 
روش شناس��ی مناظرات هویتی خویش می فرمودند: »من بر اهل تورات به تورات ایشان و بر اهل 
انجیل به انجیل ایشان و بر اهل زبور به زبورشان و بر اهل دین نوح به زبان عبرانی شان و بر موبدان 
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به زبان پارسی شان و بر اهل روم به زبان رومی شان استدالل می نمایم و با کسانی که با من گفت گو 
می کنند با زبان خودشان سخن می گویم و همه را به تصدیق خود وادار سازم« )ابن بابویه، 1332، 
ج2: 250 ؛ مکارم شیرازی، 1388: 33(. ایشان در یکی از مناظرات خویش بیان می دارند: »امامت 
تنها شایسته کسی اس��ت که بر همه امت ها به وس��یله برهان بر امامت احتجاج دارد«. پس از این 
بیان، رأس الجالوت از ایشان از نشانه های این امام می پرسد و امام در برجسته سازی منطق هویتی 
و گفتمانی اسالم پاس��خ می دهند: »به تورات و انجیل و زبور و قرآن حکیم آگاه باشد و برای اهل 
تورات با تورات خودشان و برای اهل انجیل با انجیل خودشان و برای اهل قرآن با قرآن خودشان 
حجت بیاورد و دانا بر همه زبان ها باش��د و حتی یک زبان بر او پنهان نباش��د و به هر قومی با زبان 
خودشان برهان آورد و افزون بر همه این ویژگی ها، باتقوا و پاکیزه از هر ناپاکی و پاک از هر عیبی، 
دادگر، باانصاف، حکیم، مهربان، باگذش��ت، راس��تگو، نیکوکار، خیرخواه، امین، درستکار و مدبر 
باشد«)راوندی، 1409ق، ج 1: 350(. راس الجالوت بزرگ یهودیان که شرط کرده بود جز از تورات، 
انجیل یا زبور اس��تداللی از امام را نخواهد پذیرفت )مکارم شیرازی، 1388: 52(، نیز در مناظره با 
امام رضا )ع( چنان منقلب و دگرگون شده بود که بیان می کند اگر سیادت و رهبری اش بر عالم یهود 
جلودار نبود حتما به پیروی از ایشان می پرداخته اس��ت و این که هیچ کس را در جهان نیافته که 
تورات و انجیل را بهتر از حضرت رضا )ع( تالوت و تفسیر کند)مجلسی، 1385: ج49، 77-78(. برای 
تمهید مثالی دیگر می توان از مناظره این امام همام با جاثلیق مسیحی یاد کرد که در آن، حضرت 
با استدالل از مسیحیت و انجیل او را اقناع نموده به گونه ای که اعتراف کند »به حق عیسی مسیح، 

گمان نمی کردم همانند تویی در میان مسلمانان باشد«)ابن بابویه، 1372: ج1، 363(. 
مؤلفه دیگری که در روش شناسی شمس الشموس)ع( دیده می شود این است  که ایشان حتی در 
اوج مناظرات و حتی در زمان هایی که در حال چیرگی بر طرف مقابل بودند، امربه معروف و نهی از 
منکر عملی و بازنمایی مبانی هویت پایه فرهنگ اسالمی را فراموش نمی کردند. در شرح مناظرات 
حضرت از این دست موارد بسیار است؛ برای نمونه ایشان با شنیدن صدای اذان، گفت و گو با عمران 
صابی را رها کردند و فرمودند: دنباله گفت و گو را پس از نماز پی خواهند گرفت. بر اثر همین رفتار 
علمی و عملی امام عمران صابی ش��هادتین گفت، در برابر پروردگار به سجده افتاد و مسلمان شد 

)مکارم شیرازی، 1388: 64-63(.
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4. رهیافت امام رضا )ع( در رویارویی و خصومت سازی با دگرهای درون گفتمانی
در دوران امام هش��تم )ع( فرقه های فراوانی مانند زیدیه، اس��ماعیلیه، واقفیه، غالت، متصوفه، 
معتزله، مجبره، مفوضه، تناسخیه، مشبهه، حلولیه، معتزله و... به تولید و بازتولید و پراکنش آرا و 
اندیشه های شان پرداختند. افزون براین گفتمان های نظری، کنش های عملی بسیاری نیز در این 
دوران، به ویژه در سایه سست شدن دولت مرکزی و نمایان شدن نبرد عباسیان و علویان، نمود یافت. 
حضرت رضا )ع( به عنوان امام عصر، انس��ان کامل و معیار شریعت، در دوران خود در پی آن بودند تا 
آنان را به مسیر اسالم راستین و اصیل رهنمون کنند. در دنباله، نخست دگرهای سیاسی نظامی و 
ایدئولوژیک، اجتماعی عصر امام رضا )ع( شناسایی و معرفی می شود و سپس دیدگاه های حضرت در 
دو زمینه هویت سازی و برجسته سازی هویت خودی و واسازی و به حاشیه رانی گفتمان های رقیب 

به اختصار مورد واکاوی قرار می گیرد.

4.1. دگرهای درون گفتمانی در عصر امام هشتم)ع(
شرایط سیاس��ی اجتماعی عصر امام رضا )ع( دوره ای ویژه در تاریخ تشیع را تداعی می کند. در 
این دوران، قدرت نرم افزاری در کنار قدرت سخت افزاری نمود عینی تری می یابد. رویارویی های 
سیاسی نظامی و کالمی، ایدئولوژیک در این هنگامه به اوج خود می رسد. در رأس هرم قدرت پس 
از مرگ هارون، محمد امین و مامون در مبارزه ای سنگین با یکدیگر قرار می گیرند که رهاورد آن 
به حاشیه رفتن امین و قدرت یابی و هژمونیک ش��دن گفتمان مامون عباسی بود. برآمدن مامون 
نمود چیرگی اندیشه سیاسی ایرانیان بر اعراب اس��ت. مامون که از مادری ایرانی و دانش آموخته 
وزرا و مش��اورانی ایرانی بود، روند س��لطنت )خالفت( اس��المی را بیش از پیش هم سو با اندیشه 
ایران ش��هری تدبیر کرد. این موضوع خشم افراد خواهان س��یادت عنصر عربیت و به ویژه مردانی 
از قریش را برانگیخت به گونه ای که حتی همین عامل، زمینه س��از هم نوایی راهبردی آنان با امر 
والیت عهدی امام رضا )ع( شد. در عصر امام هش��تم )ع( )183-203ق( در میان خود شیعیان نیز 
مرزبندی ها و فرقه بندی های فراوانی نمود یافت. شهادت امام موسی کاظم )ع( در سال 183قمری 
سرآغاز تشدید و تعین شکاف ها و چندپارگی های فراوانی در عالم تشیع شذ. در حقیقت برپایه یک 
رویکرد گفتمانی می توان گفت که در این عصر در برابر منطق و زنجیره هم ارزی اهل تشیع و اسالم، 
یعنی س��یر و بنیادهای هم گرایی باورمندان به این شریعت، منطق و زنجیره تفاوت، یعنی دایره و 
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ایده های مبتنی بر برجسته سازی تفاوت ها، نمایان تر شد.
درگیری امین و مامون بر س��ر قدرت، مجال ظهور حرکت ها و قیام های شیعی را فراهم آورد. 
سستی در رأس هرم قدرت، علویان را که دس��ت کم از دوران منصور دوانیقی به برخورد مستقیم 
با عباس��یان پرداخته بودند، تقویت کرد. در دوران هارون )170-193ق( و امین )193-198ق( 
قیام برجسته ای از ش��یعیان ثبت نشده اما در آغازین س��ال های حکومت مامون )198-218ق( 
موجی از این جنبش ها برخاسته است. محمدبن ابراهیم بن اس��ماعیل )ابن طباطبا( قیام خود را 
در کوفه به س��ال 199قمری با ش��عار »الرضا من آل محمد« و عمل به کتاب و سنت علنی کرد و 
خود را امیرالمومنین خواند )ابن اثیر، 1835م: 115(. قیام ابن طباطبا که ظاهرا به زیدیه گرایش 
داشته، به تحریک نصر بن شبیب رخ داد. سری بن منصور شیبانی ابوالسرایا شاخه نظامی حرکت او 
را برعهده داشت. این اتحاد دیری نپایید و با درگذشت یا به روایتی کشته شدن ابن طباطبا حرکت 
به دست ابوالس��رایا افتاد و وی با جایگزینی ابن طباطبا با کودکی خردس��ال از علویان، محمدبن 
زید، عمال قدرت را در دس��ت گرفت. با آن که این حرکت بر مبانی فقه��ی، کالمی و نظامی متکی 
بود اما سرنوشتی جز شکست نداشت )ابن مسکویه، 1376، ج4: 114- 118(. محمدبن جعفر )ع( 
که به واس��طه زیبایی ظاهری و برخی ویژگی های برتری بخش به دیباج مش��هور شده بود نیز در 
زمره علویانی قرار داشت که داعیه دار امیرالمومنینی بود، اگرچه حرکت وی که از حجاز آغاز شد 
به سرعت گسترش یافت اما او نیز ناگزیر از شکست ش��د. محمد دیباج فرزند امام جعفر صادق )ع( 
بود. وی در آغاز مردم را به س��وی ابن طباطبا فراخواند اما پس از درگذش��ت وی مردم را به طرف 
خویش دعوت کرد و خود را امیرالمومنین خواند )اش��عری، 1362: 47(. دیب��اج افزون بر داعیه 
امیرالمومنین��ی و امامت، نیم نگاهی به مهدی و قائم بودن نیز داش��ته اس��ت. چنان که آورده اند، 
هنگامی که چشم وی دچار آسیب ش��د بیان کرد امید دارد که او مهدی باش��د چرا که در اخبار 
خوانده است که یکی از چشم های حضرت مهدی آسیب دیده و نیز این که حضرت قائم امر خالفت 
را با ناخرسندی می پذیرد و او این ویژگی را داراس��ت )اصفهانی، بی تا: 440(. قیام دیگر، حرکت 
نظامی زید بن موسی )ع( نامبردار به زید النار اس��ت که او نیز ناگزیر از شکست شد )همان: 534(. 
قیام ابراهیم بن موسی بن جعفر )ع( که به خاطر س��تم بسیار به مردم یمن به »قصاب« معروف شده 
بود نیز از دیگر قیام های سیاسی- نظامی این دوره به شمار می رود )مختاراللیثی، 1385: 396(. 
حرکت دیگری که در این دوران نمود یافت، قیام حسین بن حسن بن علی بن حسین بن علی )ع( 

تحلیل گفتمان مناظره ها و مجادله های حضرت رضا)ع( با دگرهای گفتمانی
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نامبردار به ابن افطس در مدینه بود که او هم با شکست سنگینی روبه رو شد. ابن افطس در آغاز از 
سوی ابوالسرایا به عنوان امیرالحاج و حاکم مدینه برگزیده شد و این شهر را در اختیار گرفت. وی 
به مکه رفت پوششی از ابریشم نازک بر خانه مکه پوشاند؛ بر این پارچه نوشته شده بود: »اصفر بن 
اصفر، ابوالسرایا، دعوتگر آل محمد این را سفارش داد؛ این که پوشش ستم گران بنی عباس را از آن 
بردارند و از پوشش آن ها پاک شود، به س��ال صد و نود و نه« )طبری، 1363، ج 13: 536(. عموم 
آنان شعار »الرضا من آل محمد )ص(« و عمل به کتاب و سنت را سرمی دادند، اما سندی که گواه بر 
تاییدشان از سوی امام رضا )ع( باشد، در دست نیست، بلکه حضرت در موارد فراوانی به رد و تکذیب 

این حرکت ها پرداختند.
در حوزه کالمی ایدئولوژیک نیز فرقه های فراوانی در دوران امام هشتم )ع( نمایان شدند. واقفیه، 
غالیه، زیدیه، اسماعیلیه، مفوضه، حلولیه، مجسمیه، فطحیه و... از این دسته اند. زیدیه و اسماعیلی 
که از مدت ها پیش در میان شیعیان حضور داشتند، در این هنگام خود را بازتولید کردند. این امر 
در سایه فضای خاص سیاسی- اجتماعی ممکن ش��د. غالیان نیز کسانی بودند که در امر دین غلو 
و اغراق را در پیش گرفت��ه بودند. اینان اموری را که جنبه خداگونه و اغراق آمیز داش��ت به ائمه)ع( 
نسبت می دادند. این امر به ویژه در باره جایگاه امام، به ویژه حضرت امیر )ع( مطرح بود. مفوضه قائل به 
تفویض امور دنیا از سوی پروردگار به پیامبر )ص( و پس از ایشان به ائمه)ع( بودند. حلولیه هم به این امر 
باور داشتند که خداوند در موجودی از موجودات جهان اعم از انسان، حیوان، اشیا، نباتات و... حلول 
می کند. برخی دیگر نیز که تجسم گرا بودند، خدا را دارای وجهی مادی می پنداشتند که نمود مادی 
و افعالی همانند موجودات زنده دارد. اینان خداوند را تجسم و آن را از ابعاد گوناگون به آفریدگان 
تشبیه می کردند. فطحیه هم گروهی بودند که پس از درگذشت امام صادق )ع( در سال 148 قمری 
به امامت عبدالل افطح قایل شدند؛ زیرا بر آن بودند که امامت به پسر بزرگ تر امام گذشته می رسد. 
اینان امام موسی کاظم )ع( را امام هشتم خود می دانند. برخی از فطحیان از نزدیکان امام هشتم )ع( 
به شمار آمده و حتی از روات حضرت نیز بوده اند. مفضلیه نیز هواخواهان مفضل بن عمر بودند که 

در امام موسی کاظم )ع( توقف کردند و به امامی پس از ایشان باور نداشتند.
اصلی ترین و جدی ترین غیریت درون گفتمانی هویت شیعه دوازده امامی در این دوران، واقفیه 
بود. اگرچه بدعت توقف در خاندان امامت از همان آغاز در جامعه شیعی رواج داشت و سبائیه بر امام 
علی )ع(، باقرویه بر امام باقر )ع( و ناووس��یه در حضرت صادق )ع( توقف کرده بودند، اما واقفیه عنوانی 
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خاص برای کسانی است که به نحوی بر امامت امام موسی کاظم )ع( توقف کرده بودند. این فرقه که با 
نام هایی هم چون موسویه و ممطوره نیز معروف شد، افرادی را دربرمی گرفت که به دالیل گوناگون 
بر روی امام کاظم )ع( متوقف شده بودند)نوبختي، 1391: 90- 92(. سران واقفیه از افراد سرشناسی 
همچون علی بن ابی حمزه بطائنی، عثمان بن عیس��ی رواس��ی، زیاد بن مروان قندی، منصور بن 
یونس بزرج، عبدالل بن جبله بن حیان، حسن بن محمد بن سماعه، علی بن حسن طاطری کوفی، 
عبیدالل بن ابی زید انباری، علی بن احمد علوی موس��وی و... تشکیل می شد )طوسی، 1411ق: 
63(. ادله و براهین آنان نیز از مواردی مانند برداشت ویژه از روایات مربوط به منجی آخرالزمان و 
واپسین امام و انتساب آن ها به امام کاظم )ع(، ش��بهه »االمام الیغسله اال االمام«، عدم تقیه امام در 
اعالم امامت، بحث فرزند نداشتن امام رضا )ع( و شبهه انقطاع زنجیره امامت، وسوسه های اقتصادی 

و مالی و... سرچشمه می گرفت )ابن بابویه، 1404ق: ج 2: 103(.

4.2. شیوه امام رضا )ع( در دگرسازی و واسازی خرده گفتمان های رقیب 
درباره ش��یوه مواجهه حضرت رضا )ع( ب��ا جنبش ها و گفتمان های سیاس��ی نظامی این دوره، 
دیدگاه های گوناگونی وجود دارد، اما حقیقت این است که اگرچه این جنبش ها به واسطه این که 
قیام علیه سلطان جائر بودند، می توانستند از دید ایشان پذیرفته باشند، اما حضرت نمی توانستند 
با ذات این گونه تحوالت همراه باش��ند. این قیام ها و گفتمان ها هم از لح��اظ هویت، ایدئولوژی و 
مرام )به ویژه از نظر دوری از امام برحق زمان( و هم از لحاظ تاکتیک ها و راهبردها، با اسالم، هویت 
و فرهنگ ناب موردنظر امام هش��تم)ع( ناهم خوان بودند و حرکت آنان مصالح مسلمانان و به ویژه 
ش��یعیان را تأمین نمی کرد. مأمون امام را از مدینه به مرو مرکز حکومت اش آورد و به ایشان لقب 
»الرضا« داد تا این جنبش ها را آرام کند و حضرت هم با اکراه و نیز برای بهره برداری از این فرصت 
در راستای نگهداشت کیان و وحدت جامعه اسالمی آن را با ش��رایطی پذیرفتند)حسینی عاملی، 

1377: 141 ؛ الخضری، 1420ق: 45(.
زیدیه منس��وب به قیام زید بن علی و قائل به قیام بالس��یف بوده اند. آنان که حکومت را حق 
شیعیان و علویان می دانستند، در عصر حضرت، تحوالتی را به انجام رساندند اما هرگز از همراهی 
ایشان برخوردار نبودند. امام )ع( خطاب به عموی خویش دیباج که خویشتن را امیرالمومنین خوانده 
بود، بیان می دارند: »ای عمو! پدر و برادر خود را انکار نکن که این امر پایان نمی پذیرد«)بغدادی، 

تحلیل گفتمان مناظره ها و مجادله های حضرت رضا)ع( با دگرهای گفتمانی
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1417ق: 114(. »علی بن اس��باط نقل می کند که به امام رضا )ع( عرضه داش��تم: کسی از برادرت 
ابراهیم، فرزند موسی بن جعفر )ع(، در مورد پدرت پرسیده است و او گفت که پدرت زنده است و شما 
نیز هم چون وی از این موضوع آگاه هستی. امام)ع( فرمود: سبحان الل، رسول خدا )ص( فوت می کند 
ولی موسی )ع( از دنیا نمی رود؟ به پروردگار سوگند پدرم از دنیا رفت همان گونه که رسول خدا )ص( 
رحلت نمود... من در ذی الحجه هزار دینار بدهی او ]ابراهیم[ را پرداخت نمودم، هنگامی که حاضر 
شده بود زنانش را طالق بدهد و بردگانش را آزاد کند، و لیکن شنیده ای که یوسف از دست برادران 

خویش چه کشید« )کلینی، 1365، ج1: 381-380(.
حضرت رضا )ع( بیشترین دگرس��ازی و خصومت س��ازی خویش در این دوره را به گفتمان ها 
و جنبش های کالم��ی- ایدئولوژیک معطوف داش��تند. ایش��ان در این مواجه��ه، رویه ای کامال 
قرآنی- روایی درپیش گرفتند تا از رهگذر آن، در فرایندی دوسویه ضمن به حاشیه رانی دگرهای 
گفتمانی، هویت و کیستی اسالم ناب را نیز برجس��ته کنند و به نمایش بگذارند. بنابر قاعده کلی 
»تعرف االشیا باضدادها«، حضرت مرزهای هویتی و عقیدتی جهان اسالمی را در آن عصر روشن 
کرده و رویه هایی ثابت و پایا برای همیشه تاریخ به دس��ت داده اند. امام رضا )ع( بیان می دارند: »آیا 
منصف ترین افراد کسی نیست که در مناظره با خصم خود با کتاب و پیامبر و شریعت او به مناظره 
برخیزد« )مرتضوی، 1375: 78(. ایشان با نگاه به دگرها و مخالفان می فرمایند: »الیکون الُموِمُن 
نه ِمن َربه  ِّه َو ُسنَّة ِمن نَبّیه )ص( و ُسنّة ِمن ولیِّه؛ فاما السُّ ُمومنا حّتی تکون فیه ثالث خصال سّنه من َرب
نة ِمن َوليِّة فی الباساء و الضراء« و»َصدیُق  نة ِمن نَبیه فَُمداراة الّناس َو امَّا السُّ ر َو امَّا السُّ َفِکتماُن السِّ
ُکلُّ امری َعقُله َو َعُدوُّه َجهله« )مجلس��ی، 1404ق، ج 75: 334-335(. در روایات امام هشتم)ع( 
ْوِم إِنََّما  اَلِة َو الَصّ توجه خاصی به تفکر، تعلیم و تعلم و اندیشه ورزی شده است؛ »لَیَس الِْعبَاَدُة َكْثَرَة الَصّ

« )محمدی ری شهری، 1404ق، ج3: 92(. ُر فِي أَْمِر الَلِّ َعَزّ َو َجَلّ َفُکّ الِْعبَاَدُة الَتّ
بر پایه احادیث بس��یار به ویژه حدی��ث متواتر ثقلین، ق��رآن و اهل بیت )ع( در پیوند اس��توار با 
یکدیگرند)مجلسی، 1404ق: ج23، 141(. در همین راستا ائمه)ع( و به ویژه ثامن الحجج )ع( عنایت 
خاصی به قرآن به عنوان »تِبیانا لُِکلِّ َشی« )النحل، 89(، داشته اند. ایشان می فرمایند: »َکالُم اللِ 
التََتجاَوزه َو التَطُلُبوا الُهدی فی َغیره َفَتِضلُّوا« )ابن بابویه، 1416ق: 224 ؛ عطاردی، 1406ق، ج 1: 
ه َو عامِّه َو َوعِده َو  305(. و نیز: »َو انَّه َحّق ِمن فاتَِحته الی خاتَِمته نُوِمن بُِمحَکِمه َو ُمَتشابِِهه َو خاصِّ
َوعیِده َو ناِسِخه َو َمُنسوِخه َو قَِصِصه َو اخباره«)ابن بابویه، 1372، ج 1: 122(. »الیخلُق َعلَی االزِمنه 



89
13

95
ن 

ستا
تاب

م، 
ده

ار
چه

ره 
شما

م 
ار

چه
ل 

سا

ه َعلی ُکلِّ انسان  َو الیُغث َعلَی االلِسَنه النه لَم یَجعل لِزمان ُدون َزمان بَل جعَل َدلیُل الُبرهان َو َحجَّ
الیَاتیه الباِطُل ِمن بَیِن یَدیِه َو ال ِمن َخلِفه تَنزیل ِمن َحکیم َحمید« )مجلس��ی، 1404ق، ج 22: 
101(. حضرت رضا )ع( ضمن توصیف قرآن با عناوینی همچون »حبل الل المتین«، »عروه الوثقی« و 
»طریقه المثلی« )همان(؛ هر گفته و روایتی را که مخالف با آن باشد دروغ و ناراست می نامند؛ »اِذا 
کاَنِت الّروایات ُمخالِفه لِلُقرآِن َکذبتها« )کلینی، 1365، ج 1: 96(. حضرت در مباحثات، برهان ها 
و اس��تدالل های خویش فراوان به آیات قرآن اس��تناد می فرمودند؛ برای نمونه در توصیف امامت 
و امام و فضل و مرتبه وی به بیش از 20 آیه از قرآن اس��تناد می کنند)اب��ن بابویه، 1404ق، ج1: 
216- 223(. ابراهیم بن عباس در وصف حاالت علی بن موسی الرضا )ع( می گوید: »ندیدم از امام 
رضا )ع( درباره چیزی پرسیده شود مگر آن که می دانست، و داناتر از او در زمانه ندیدم. مامون در هر 
سه روز وی را با پرسش از هر چیزی می آزمود و ایشان به او پاسخ می داد. همه سخن و پاسخ او از 
قرآن بود و مثل از آیات قرآن می آورد و قرآن را هر سه روز یک بار ختم می کرد و می فرمود زودتر 
هم می توانم ختم کنم ولی به آیه نگذرم مگر آن که در آن اندیش��ه کنم و در این که شان نزول آن 
چیست و چه هنگام فروآمده اس��ت« )ابن بابویه،1392 :660(. وی در توصیف کیفیت مناظرات 
امام رضا )ع( با مخالفان و دگرها بیان می کند: »َو کاَن َکالُمه َو َجوابُه َو تَمثیُله انتزاعات ِمن الُقرآن« 
)حرعاملی، 1409ق: ج 6، 217(. حضرت در پاسخ به شبهات کسانی که برای خداوند وجه مادی 
در نظر می گرفتند اس��تدالل های نقلی عقلی فراوانی می آوردند )اب��ن بابویه، 1372: ج1، 426 و 

114 و همان، 1416ق: 37(.
امام در برخورد با مخالفان و دگرهای گفتمانی، اس��اس را بر مجادله احسن و دعوت و هدایت 
قرار داده بودند. این موضوع حتی شامل کسانی همانند عباس بن موسی می شد که به نزد ابوعمران 
طلحی قاضی شهر مدینه شکایت برده و گشودن وصیت نامه موسی بن جعفر )ع( را برخالف وصیت 
حضرت درخواست کرده و رسوا شده بود. اینان برخالف وصیت امام هفتم)ع( که درباب وصیت نامه 
خویش فرموده بودند: »هیچ کس را حق گشودن و شکستن مهر آن )وصیت نامه( نیست؛ و هرکس 
آن را بگشاید لعنت و خشم پروردگار، نفرین نفرین کنندگان، فرشتگان مقرب، همه فرستادگان و 
مومنان مسلمان بر او باد« )همان، 1404ق، ج 1: 24- 40(؛ اقدام به شکستن مهر وصیت نامه کردند 
اما باز هم امام رضا )ع( در واکنش به رفتار برادران به ویژه عباس فرمودند: »به خدا سوگند تا هنگامی 
که زنده باشم از یاری و نیکی به شما کوتاهی نمی کنم و ش��ما هرچه می خواهید به من بگویید« 

تحلیل گفتمان مناظره ها و مجادله های حضرت رضا)ع( با دگرهای گفتمانی
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)همان(. البته امام هشتم )ع( در مواردی که نیاز بود حتی به یاوه گویان و پرده دران خشم می گرفتند 
که این امر نیز برای خدا و همانند شیوه ای است که قرآن مجید درباره برخی کفار و مشرکان مطرح 

می کند)برای نمونه ن. ک: ابن شهرآشوب، 1379ق، ج 4: 370(.
در میان دگرهای درون گفتمانی، بیش��ترین توج��ه حضرت معطوف به واقفی��ه بود. چرا که 
واقفیه اساس ش��ریعت و اصل امامت را هدف گرفته و درپی بدعتی بنیادین بودند. حضرت رضا )ع( 
در مبارزه با فرقه ه��ای ایدئولوژیک به طور عام و واقفیه به گونه ای خ��اص از روش ها و راهبردهای 
متنوع و هم پوش��انی همچون مناظره و مجادله، نامه نگاری و هم اندیشی های نوشتاری، پاسخ به 
ش��بهات و بدعت ها، تقویت مبانی فقه شیعه، مصادره گفتمانی و بی اعتبارس��ازی نشانگان، ارائه 
کرامات و معجزات علمی و عملی، شناساندن چهره واقفیان و نمایاندن سرانجام شان، جنگ نرم، 
مبارزه منفی، تحریم و محاصره اجتماعی و اقتصادی، لعن و نفرین و... بهره می گرفتند. یکی دیگر 
از اقدامات برجسته حضرت، پرورش شاگردانی متکلم و اصول محور همانند محمدبن فضل ازدی 
کوفی، خلف بصری، احمدبن محمد بن ابی نصر بزنطی، حس��ن بن علی خ��زاز، حماد بن عثمان 
الناب، حسن بن سعید اهوازی، محمد بن سلیمان دیلمی بصری، عبدالل بن مبارک نهاوندی و... 
بود. واقفیان شبهاتی هم چون فرزند نداشتن امام )ع(، شرکت نکردن امام)ع( در خاک سپاری پدر )در 
هنگام شهادت امام موسی کاظم )ع( در بغداد، حضرت در مدینه بودند(، اختالف در سبک زندگی امام 
رضا )ع( نسبت به ائمه پیشین و.. مطرح کردند. واقفیه به حدیثی منسوب به امام صادق )ع( که در آن 
در باره نام قائم آل محمد پرسیده شده است، استناد کردند که »اسُمه اسُم َحدیده الَحالق« )مفید، 
1414ق: 313(؛ نام او اسم آهن سرتراشی اس��ت که تفسیر نام موسی در زبان عربی است. واقفیه 
به حدیث دیگری نیز از امام شش��م )ع( استناد کردند که ایش��ان فرموده اند »َعلی رأِس الّسابع ِمنا 
الَفرج«؛ در دوران هفتمین نفر از ما گشودگی در کارها فراهم خواهد آمد )طوسی، 1411ق: 53(. 
امام رضا )ع( به یکایک این شبهه ها و تفس��یرهای ناصواب پاسخ هایی درخور می دادند. از آن جمله 
خبر از به دنیا آمدن فرزندشان دادند؛ ادله ای مبنی بر شهادت پدرشان بیان فرمودند؛ پاسخ گوی 
احادیث جعلی و بد تفسیر شده درباره مهدی بودن پدرش��ان بودند و... . ایشان در تبیین موضوع 
غسل پدرشان استدالل کردند که اگر علی بن حس��ین )ع( که زندانی بوده توانسته است از کوفه به 
کربال برود و بدون آگاه شدن کسی، غس��ل و تدفین پدر را به انجام برساند، برای ایشان که زندانی 
نبوده اند بسیار آس��ان تر بوده که بدون آگاهی کسی از مدینه رهس��پار مدینه برای خاک سپاری 
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حضرت رضا )ع( با استناد به قرآن، به ویژه در مقام تفسیر آن می کوشیدند جایگاه و هویت ائمه 
ْطُت فِي َجْنِب  برحق را تبیین کنند؛ برای نمونه در تفسیر آیه » أَْن تَُقوَل نَْفٌس یَا َحْسَرتَا َعلَی َما َفرَّ
ِ « )زمر، 56( مراد از جنب الل را ائمه شیعه )ع( می دانند )صفار، 1404ق: 62(. ایشان در روایتی  اللَّ
وا الَأَْمانَاِت إِلَی أَْهلَِها « )النساء، 58( مراد از امانت را امامت و اهلی  َ یَْأُمُرُکْم أَْن تَُؤدُّ درباره آیه » إِنَّ اللَّ
که باید امانت به آنان سپرده شود، ائمه اطهار )ع( می دانند )عیاشی، 1380ق: ج1، 249(. در تفسیر 
ِ « )القصص، 50( می فرمایند این آیه درباره کسی  ِن اتََّبَع َهَواُه بَِغْیِر ُهًدی ِمَن اللَّ آیه » َوَمْن أََضلُّ ِممَّ
است که دینش را از مصدری غیر از ائمه بگیرد )کلینی، 1365: ج 1، 374(. حسن بن علی فضال از 
حضرت روایت می کند: »ما اولیای مومنان هستیم. تنها به سود آن ها حکم می کنیم و حقوق آن ها 
را از ستمکاران می س��تانیم و این را برای خود نمی گیریم« )ابن بابویه، 1404ق، ج 2: 92 ؛ اربلی، 

بی تا، ج 3: 103(.
امام هشتم )ع( در مقام واس��ازی و به حاش��یه رانی واقفیان، آنان را مصداق آیه » ُمَذبَْذبِیَن بَْیَن 
َذلَِک اَل إِلَی َهُؤاَلِء َواَل إِلَی َهُؤاَلِء « )النساء، 143( دانستند )کشی، 1348: 462(. ایشان برآن بودند 
ِ َمْغُلولٌَة ُغلَّْت أَیِْدیِهْم َولُِعُنوا بَِما َقالُوا بَْل یََداُه َمْبُس��وَطَتاِن یُْنِفُق َکْیَف  که آیه » َوَقالَِت الَْیُهوُد یَُد اللَّ
یََشاُء« )المائده، 64( درباره واقفیه است )کشی، 1348: 457(. ایشان درباره واقفیان بیان می دارند: 
»التُِطعُهم َفانَُّهم ُکفار ُمشِرُکون َزناِدقة«، »الواقُِف عائد ِمن الَحق َو ُمقیم َعلی سیئه« و »لََعَنُهم الل ما 
اَشد ِکذبهم« )طوسی، 1404ق، ج 2: 756 و 759(. حضرت در پاسخ به نامه ای از علی بن عبدالل 
زبیری که درباره واقفیه پرس��یده بود، بیان می دارند: »الواقُِف عائد َعن الَحق َو ُمقیم َعلی َسیئه ان 
ماَت بِها کانَت َجَهنم مأواه َو بِئَس الَمصیر« )همان: 755- 756(؛ واقفی رویگردان از حق و اقامت 
کنندگان بر گناه هستند؛ اگر بر این باور بمیرند، جایگاه آنان جهنم خواهد بود و این بد اقامتگاهی 
است. اجازه امام)ع( به شاگردان و شیعیان برای لعن و نفرین واقفیان در قنوت نماز از دیگر اقدامات 

حضرت درباره این فرقه بوده است )همان: 762(.

نتیجه گیری
کیفیت مناظره و محاجه امام رضا )ع( با گفتمان های مخالف و رقیب، آینه ای عملی از رهیافت 
قرآن و سنت نبوی در این زمینه است. این امام همام کوش��ید تا مرزهای خودی و غیرخودی در 

تحلیل گفتمان مناظره ها و مجادله های حضرت رضا)ع( با دگرهای گفتمانی
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فرهنگ اس��المی را برپایه اصول و موازین قرآنی با بهترین روش ها نمای��ان کند. در این رویکرد، 
ش��رع، اخالق، عرف و عقل به صورت منظومه ای هم راس��تا موردتوجه بوده و شناخت شناس��ی، 
هستی شناسی، روش شناسی، انسان شناس��ی، غایت و فرجام شناسی و... اصیل اسالمی و شیعی 
با کاربست این عناصر در مناظرات و محاجه ها مطرح می ش��ود. گفتمان حضرت رضا )ع(  در حوزه 
مناظرات و مباحثات با دگرهای درون و برون گفتمانی، متنی است که از بستر و زمینه قرآن کریم 

و سنت نبوی بیرون آمده و مبین و مبتنی بر مولفه های نظری، مفهومی و عملی آن هاست.
س��بک پردازش مرزهای هویت و دیگری در گفتمان امام رضا )ع( بس��یار همسو به آن چیزی 
است که در چارچوب کالم جدید جست جو می شود؛ این رویکرد مبتنی بر رد اغیار )اسقاط خصم( 
و اثبات سامانه ای نش��انگانی و خوش��ه ای از معانی و توصیفات برای خویش است؛ در این منطق 
به گونه ای نظام مند و روش��مند مبانی، مولفه ها، روندها، فرایندها و ساختارها در راستای واسازی 
گفتمان هویتی رقیب و اثبات و ثبوت خویشتن به کار برده می شوند و عقل و نقل، برای فراهم آوردن 
بیشینه اقناع و پذیرش، در پیوستار یکدیگر مطرح می شوند. رویکرد یادشده استوار بر این قاعده 
اصلی است که ضمن شالوده شکنی و حاشیه رانی گفتمان هویتی رقیب یا مخالف، هویت خویش به 
گونه ای ساخت بندی شود که ارکانی استوار و اقناعی داشته باشد. در این رهیافت، به واسطه ابتنای 
مبانی بر اصول و موازین قرآنی و برآمده از سنت، مناظره به عنوان ابزار و روشی برای تبلیغ و تبیین 
اسالم راستین موردتوجه است. مناظرات و احتجاج های امام هشتم )ع( بستری برای رشد، تعالی و 
برانگیخته شدن روحیه حق جویی نهفته در فطرت طرف های مناظره شد و علوم اسالمی با آن نشر 
پیدا کرد. این روش شناسی نمود عینی مجادله احسن و دوری از مراء و جدال های تخریبی است. 
در دوران کنونی که خطر برآمدن و کنش��گری جریان ها و گفتمان های افراطی همانند وهابیت، 
جریان های تکفیری و افراطی، گروهک های تروریس��تی با نقاب اسالم و... در منطقه خاورمیانه و 
جهان اسالم حس می ش��ود، بهره گیری از رویکردهای امام رضا )ع( در زمینه ساخت بندی هویت و 
واسازی در  برابر هویت های ناصحیح می تواند بسیار سودمند و کارگشا باشد. این رهیافت که به ویژه 
در مناظرات ایشان نمود یافته همچنین می تواند زمینه ساز نیل فرد، جامعه، ملت ها و امت اسالمی 

به یک هویت و فرهنگ متعالی و استعالیی شود.
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