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 فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ اسالم

 ششموشماره هفتاد، نوزدهمسال 

  7931 زمستان

 

  امام رضا یسبک مناظرات یواکاو

 

 14/1/4938 :ییدتأ یختار       41/8/4931 :یافتدر یختار

 1 یاری یاوشس 

 2 اکبرنژاد یمهد

 3 یاکبر یمرتض

 4 یصالح یمانپ

های تبلیغی پیامبران و اولیای الهی برای دعوو  مورد    مناظره یکی از شیوه

به سوی توحید و حلّ اختالفا  دینی است که در آیاتی از قورآن کوریب بور آن    

وگوی میان اسال  با ادیان مختلف از دوره نبووی شورو    تأکید شده است. گفت

ادامه یافت و در عصر رضووی بوه    عصر جانشینان آن حضر گردید و در 

با تکیوه بور   اوج خود رسید. این مقاله به این نتیجه دست یافته است که اما 

های خویش را شناسی، متناسب با درک مخاطب، پیا ای خاص از مخاطبگونه

س کردند و به منظور افزایش اثرگذاری، عالوه بر استناد بوه متوون مقود    ارائه می

های ادبی و بالغی، مانند به کوارگیری نون ت تکورار،    مخاطبان، از انوا  روش

توج ه به آهنگ کلما ، تصویرسوازی، تلللول و نظوب من قوی مباحوا، ارائوه       

                                              

 .(s.yari@Ilam.ac.ir) یالماسالم دانشگاه ا یخگروه تار یاردانش. 1
 .(ak-nejad@yahoo.com) یالمدانشگاه ا یثگروه علوم قرآن و حد یاردانش. 2
 .(om.akbari@ilam.ac.ir) یالماسالم دانشگاه ا یخگروه تار یاراستاد. 3
 .(salehi@Ilam.ac.ir)مسئول(  یسنده)نو یالمعرب دانشگاه ا یاتگروه زبان و ادب یاراستاد. 4
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برهان به شیوه حصر عقلی، هماهنگی لفظ با م نا، انتخوا  آگاهانوه وااگوان و    

 کردند.کارگیری ساختارهای تأکیدی استفاده میبه

 

و اا ب ناایی ادیااا ، ، تاااریخ اماماات، مهااافت ،   ااتامااار ر ااا :اژگانکلیدد  

 .شهاسیمخاطب

  مقدّمه .1

قتآ  کتیم در آیات متعددب در ههگار نیا  ماااکت  و مهاافت  ایاامنتا  ناا اقا ار  ماا        

کهاد. ایای امات، روشای     یاد می 1و استدالل مهطقی 4خ یش، ا  سخی نیک و جدال احسی

 تا  الهی خ یش را ندا  ت صایه فتما د    تمامی منلّغا  و هدایتاست که خداوند متعال، 

 است.

س ، جها  نیا مهاد ماااکت  و تعامای میاا  ادیاا  مختلان ناه مه ا ر         امتو   ا  یک

ها نتاب رسید  نه سعادت است و ا  س یی دیگت، یکی ا  س کتد  مسیت حتکت انسا یک

ها ن د  و تعلّق آ  نه همه انسا یهاب مهحصت نه فتد شتیعت مقدّس اسالر، جهانویژ ی

ا  هاات نااژاد و مکااا  و آییهاای اساات. ناات هماایی اساااس، قااتآ  کااتیم خطااا  نااه      

  فتماید:میایامنت
 3دهنده برای همه مردم، مبعوث کردیم.دهنده و بیمما تو را بشارت

                                              

بِالْحِكْمَكِِ وَالْمَوْعََِكِِ الْحَسَكنَِِ    ادْعُ إِلَى سَبِیلِ رَبِّكََ  »(؛ 44)طه/ «فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَیِّنًا لَعَلَّهُ یَتَذَكَّرُ أَوْ یَخْشَى» .1
 (.121حل/)ن «وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

أُمَّكٍِ وَإِنَّكا عَلَكى     وَكَذَلََِ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلََِ فِي قَرْیٍَِ مِنْ نَذِیرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَكدْنَا آبَاََنَكا عَلَكى   » .2
 «قَاَل أََولَْو جِئْتُكُْم بِأَهَْدى مِمَّا َوجَدْتُْم عَلَیْكِه آبَكاََكُْم قَكالُوا إِنَّكا بِمَكا أُرْسِكلْتُْم بِكِه كَكافِرُوَن         *مُقْتَدُونَ آثَارِهِمْ 

 (.23-24زخرف/)

 .22سبأ/« وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافًَِّ لِلنَّاسِ بَشِیرًا وَنَذِیرًا» .3
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هایی که نا نزر ا  ادیا  مختلان  ( نا مهافت ها109 -418) علی نی م سی الت ا

هااب  داد،  می آشکارسا ب ن اقص ادیا  تحتین شد  و اثنات حقانیت اسالر،  ارانجار 

ناه   4نا جااثلیق ب آ  عالم آل محمدهامهافت مؤثتب در جهت تقتیب ادیا  نتداشت. 

نه نمایهد ی  9نه نمایهد ی ا  دیی یه د، هِیتنُد 1الجال تنمایهد ی ا  آییی مسیحیت، رأس

اب ا  علما و ستا  ناتهمی،  و عد  1ه نمایهد ی ا  صانئا ن 1ا  دیی  رتشت، عمتا  صانی

 6هاب مهم ایی امت است.ا  نم نه

ها ر(، صاحب ن تیه نتخ رد تمد 1008-4317) 7نهانتایی، نتخالف اعتقاد هانتیهگت   

ت اناد  که معتقد است اسالر نه سنب آمیختگی نا سیاست و عدر تسااهی و تساام ، نمای   

ساال قنای، اماار     4100حادود  8عادت نشات را فاتاهم نمایاد،   مانهد مسایحیت،  میهاه سا   

 ت ا  نا هم مهافت  کتد.آمیز، میاثنات نم د که در فضایی مسالمتر ا

                                              

ها و پیشوای عیسوی است. لقبي است كه به جاثلیق به كسر ث و الم، لفظ یوناني به معنای رئیس اسقف .1

(. او در سكال  4334، ص1، جلغتنامكه شد و نام شخص خاصي نیست )دهخدا، علمای بزرگ نصارا داده مي

 مناظره داشته است.هجری با امام رضا222

2. Exilarch (album)  222شكد. ایكن شكخص در سكال     لقبي بود كه بر بزرگ دیني یهودیان اطالق مكي 

 مناظره داشته است.هجری با امام رضا

دیني زرتشتیان اطالق شد. این شخص در سكال  پیشوای یهودیان بود كه بعدها به صورت لقبي بر بزرگ  .3

 مناظره داشته است.هجری با امام رضا 222

 .و از علمای قرن دوم و سوم هجری استاست هجری مناظره كرده  222عمران صابي در سال  .4

دانسكتند ولكي بكه دو گكروه موحكد و مشكرك       مكي  صابئان گروهي بودند كه خكود را پیكرو یحیكي    .1

 (.391-324، ص علي بن موسي الرضاشوند. )مرضیه محمدزاده، تقسیم ميپرست( )ستاره

، 2، جاالحتجكاج علكي أهكل اللججكاج    ؛ طبرسكي،  142-114، ص1، جعیون أخبكار الرضكا  صدوق،  .6

 .223-221ص
4 .Samuel P. Huntington. 

 .هانَریه برخورد تمدّنساموئل هانتینگتون،  .2

https://en.wikipedia.org/wiki/Exilarch_%28album%29


 امام رضا یسبک مناظرات یواکاو 22 

آ  حضتت دو ن ع مهافت  داشتهد؛ یکی درو  ماهنی و در راستاب تقتیب ماااهب و   

  ب میا  ادیا  مختلن، نه مه ا ر آشکارساا ب   ودیگتب نتو  ماهنی و در جهت   ت

 ن اقص و حیّ آنها. 

افازود،  مای آنچه نت اهمیّت م   ع مهافت  ادیا  و ماااهب در عصات اماار ر اا    

تاتیی و علام   نا د کاه ناه عها ا  عاالم      هاا( 148 -437) شخصیت خاص و ویژ  مأم  

ن یتتتیی مجالس معتّفی شد  است. او کم ها(616 – 491عناس )تتیی خل اب نهیدوست

هاب خ د را ها و مااهب مختلن، دید ا داد تا دانشمهدا  آیییمهافت  را در متو تشکیی می

نه  در واقع، شهاخت نهتت امار 4نیا  کههد و نتاب اثنات ناورهاب خ د نه تالش نپتدا ند.

 تاتیی ، تختیب جایگا  معه ب آ  حضتت و کاهش ار ش مقار امامت، مهم1وسیله مأم  

  9کتد.اهدافی ن دند که مأم   ا  تشکیی جلسات مهافت  دننال می

هااب انحتافای، صادمات    نا ایی حال، در آ  دور  ا  تاریخ که شنهات کالمی و جتیا 

ب آ  حضتت، مانهد دمید  روح در کالناد  هامهافت نسیارب نت ایکت اسالر وارد کتد  ن د، 

در مقانی افکار انحتافی نن د ، ما در  امار ر ا یتب  تایی و م  عاسالر ن د. ا ت عقی

هاب شتک در جها  اسالر ن دیم. ا ت عقاید نادرست اهی حدیث عصت حا ز، شاهد نشانه

کتدند در جامعه اسالمی تتویج که خداوند را قانی رؤیت و داراب تخت اادشاهی معتّفی می

 یدا کتد نه دننال داشت. آمدهایی را مانهد آنچه که در مسیحیت رواج ایافت، ایمی

مهافتات ر  ب ت انست سهت نن ب و سیت  عل ب را احیاا کهاد و حقانیات اساالر و     

جاثلیق در جایی اعتتاف کتد که جاز ا    هامهافت ماهب تشیّع را اثنات نماید. نت اثت ایی 

اایتفت و چهیی، رأس الجال ت یگانگی خداوند و نن ّت ایامنتخداب دیگتب نیست. هم

                                              

و ارتبكا  آن بكا    هكای علویكان در دوران امكام رضكا    تحلیلي بكر قیكام  »نعمت اهلل صفری فروشاني،  .1
 .19، ص26، ششناسيفصلنامه شیعه، «والیتعهدی

 .292، ص49، جبحار األنوار. مجلسي، 2
 .312، ص49، جبحار األنوار؛ مجلسي، 316، ص1، جعیون أخبار الرضا. صدوق، 3
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ب ر ا ب، ال ر اسات   هاا مهاافت  سلما  شد. ایش ا  اتدا ش م   ع و نترسی سایت   م

 نتخی ا  م ارد  تورب نترسی  تدد.

 معنای لغوی و اصطالحی مناظره . 1-1

و  اا    4کاتد  اسات  ا  ن ت لغ ب، مهافت  ا  ریشه ن ت نه معهاب دید  نا چشم و نگا 

ا ناا هام ن تکاتد  درناار  حقیقات و      و ی 1متاد، معتفتِ حاصی شد  نعد ا  فحص و تأمّی

در اصطالح، مهافت  را مانهاد جادال و مهاقشاه، ا  فها   کالمای       9ماهیت یک امت است.

کهاد ناا اسات اد  ا  مقادمات مسالّم و      و   تالش مای دانهد که هت یک ا  طتفیی   تمی

 اب که نقض آ  دشا ار ناشاد، مطلاب خا د را    اایتفته شد  ا  س ب طتف مقانی، نه   نه

اثنات نماید و فضیلت خ یش را نت دیگتا  ثانت کهد. النته هدف ا  مهافت ، همیشه اثناات  

نتتتب خ د نت دیگتب نیست. یکی ا  اهداف اصلی مهافت ، آم  ش اسات. آما  ش ریات    

 1ماند.مستقیم که نه دلیی شی   خاص خ د، در اذها  ماند ار می

 . بیان مسئله و روش تحقیق1-2

، هاب مهم آم  شی در عصت نن ب و نه ویژ  دور  ائمه هدبوشمهافت  یکی ا  ر

سا ب نتاب رسید  نه درکی متقانی در راستاب ایجاد نگاتش مبنات، رد و   نه مه  ر  میهه

نخشی و کاستی مها عات و کماک ناه حای مشاکالت نا د       ندل کتد  اطالعات، آ اهی

شی   علمی آ ، در م   عات است. مسلّم است که در فتههگ و ت کّت اسالمی، مهافت  نه 

ناااایت اسات و ا  ایای رو، نات     و مسائی مختلن نه ویژ  مناحث عقیدتی،  تورتی اجتها 

 اجتاب آ ، تأکید فتاوا  و ت صیه مکتّر شد  است.

                                              

 .211، ص1، جلسان العربابن منَور، محمد بن مكرم،  .1
 .21، صقاموس قرآنسید علي اكبر قرشي،  .2
 .21163، ص14، جنامهلغتدهخدا،  .3
 .111-144، صمنیِ المرید في آداب المفید والمستفیدشهید ثاني،  .4



 امام رضا یسبک مناظرات یواکاو 24 

، ایی مقاله نه آم  شی معص ما  -نا ت جه نه اهمیت مهافت  در نتخ ردهاب علمی 

ااتدا د.  شهاسای مای  شهاسی و سانک و نعد روشا  د نترسی سیت  مهافتاتی امار ر ا

اب و خانهتحلیلی و منتهی نت مطالعه کتا  -روش تحقیق مقاله حا ت، نه ص رت ت صی ی

است اد  ا  فه   اساتهنا  و اساتدالل در تحلیای اطالعاات اسات و در اایاا  مای ت اناد         

 هاب  یت ناشد.  ب اتسشااسخ

در مهاافتات، چاه چیزهاایی     امار ر اهاب اخالقی و علمی تتیی شاخصه. مهم4

 ن د  است؟

اب در مهافتات ر  ب، وجا د  و نالری هاب ادنیشهاسی، چه  ینایی. ا  مه ت سنک1

 دارد؟

 پیشینه تحقیق -1-3

هاب   نا    تاریخی، اجتمااعی و  ب ر  ب در  میهههامهافت نا ت جه نه شهتتی که 

آنها ص رت  تفته است که نه نتخی ا  آنهاا  هاب مختل ی نت روب اعتقادب دارند، اژوهش

اقهاع و تغییت نگتش، جایگاا  آ  در سایت    دوست در مقاله ش د. سپهجی و مؤمیاشار  می

کتد  ایتوا  دیگت ادیا  و نتخی نه نترسی راهکارهاب اقهاع 4ارتناطی اماما  معص ر

 ت اتداخته است. ب آ  حضتهامهافت نا مح ر  ا  فِتَق اسالمی نه وسیله امار ر ا

ب هاا مهافت  می نترسی  1هاب امار ر اتحلیی   تما  مهافت مجیدب در مقاله 

اندا ، استعار  و انسجار تاریخی نه ایی نتیجه دست یافته ر  ب نا تمتکز نت واژ ا ، چشم

هااب مهاافت ، ا    نتاب اثنات حقانیت خ یش و انطاال ادعاهااب طاتف    است که امار

 کتد.یزِ   تمانی، اتهیز می تمها عه اخالق

                                              

 .42، ش12، سال 1392، مجله علمي پژوهشي دین و ارتباطات .1
 .2، ش1، سال 1392، مجله فرهنگ رضوی .2
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 هاب امار ر اا هاب اثنات وج د خدا در مهافت نتها شاهتودب و رودب در مقاله  

هاب حدوث، حتکت، ن ام،  ب ر  ب، نه نترسی ان اع نتها هامهافت نا ت جه نه  4،در متو

اند. شمسی و ج ارشکیا  امکا  و وج   و صدیقیی، در اثنات وج د خداوند متعال اتداخته

و خاادمی و دیگاتا  در    تص یت آفتیهش در مهافت  عمتا  صانی نا امار ر ادر مقاله 

راهنتدهااب تقتیاب ادیاا  و ماااهب در سایت  ر ا ب ناا تأکیاد نات مهاافتات و           مقاله 

ن د  عه ا  اند که نه علت وا  اتداخته هامهافت  اب نه نترسیا   وایاب ویژ  1احتجاجات

مهد، تاکه   اژوهشی ش د. نا ایی حال، نت اساس مطالعات ن ارت  ی  آنها خ ددارب می ا 

شهاسی، نترسای  شهاسی و سنکب ر  ب را ا   وایاب روشهامهافت نه ص رت مهسجم، 

 ب ر  ب خالی است.هامهافت ها در ح    نکتد  است. نهانتایی، جاب ایی   نه اژوهش

 شناسی مناظرات رضوی. روش2

شهاسای، اصا ل اخالقای و علمای حااکم نات       ط ر کاه اشاار  شاد، در نحاث روش    هما 

 ب ر  ب، واکاوب خ اهد شد.هامهافت 

 .اصول اخالقی در مناظرات رضوی 2-1

نهدب مهافت  کههد  نه اخالق انسانی، ا  ع امی اصلی ق ار و اایدارب یک مهاافت   ااب

 ارتنا  مستقیمی نتقتار است. امار ر اا که نیی اخالق و ایما ، است. نا عهایت نه ایی

کاه درناار    کاتد. چهاا   را حکایت می در اخالق فتدب و اجتماعی، خُلق واالب ایامنت

   یهد: ایشا  می
ههای  شود؛ چرا کهه او برخاته ه ار ریشهه   گر میجلوهدر اخالق او پیامبر

 3 نبوی اتت.

                                              

 . 11، ش 3، سال 1394، مجله فرهنگ رضوی .1

 .13، ش 4، سال1391، مجله فرهنگ رضویهر دو چاپ شده در  .2
 .621، ص2، جاإلرشادمفید،  .3
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ر ا ب ناا دیگاتا ،     مهاافت   نهانتایی التزار نه اص ل و سجایاب اخالقی، در فتههگ

 ش د.جایگا  نتجسته و ممتا ب دارد که نه نتخی ا  آنها اشار  می

 . اعطای آزادی عقیده2-1-1

ب ایشا ، آ ادب نسنی عقید  و نه تنع آ ، ناتو  آراب  هامهافت هاب نتجسته ا  ویژ ی

متعددب که ا  است. روایات    نا    در اثت حض ر عالما  ریت مسلما  در جلسات مهافت 

نهدب عملی آ  نزر ا ار را نات ایای نا ع     ب آ  حضتت نت جاب ماند  است، اابهامهافت 

 فتم د:  هامهافت دهد. نتاب نم نه، امار در انتداب یکی ا  آ ادب نشا  می
شیعیان ما را دعوت کنید. جاثلیق مسهییی و رس  اجاهاجوت یدهودی را  هرا     

  1خواهند در این جلسه ار من بپرتند.ه میبخوانید و ار آنان بخواهید که هرچ

ا  دیگاتا  ناتاب    در واقع، اولیی متحله مشه د در ایی فتایهاد دعا ت اماار ر اا    

 نم د:هم ار ، مهافت  را چهیی آرا  می مناحبه آ ادانه است. امار
خواهد تؤال کند، بهدون خااجهت تهؤال    اگر در بین شما کسی هست که می

 کند.

 ناعث شد تا عمتا  صانی نه امار عتض کتد:  شی   نتخ رد حضتت
ی دانای مردم! اگر خودت دعوت و خواهش نکرده بودی که ار شهما تهؤال   ا

 2نمودم.شود. هرگز ار شما، تؤال نمی

آ  حضتت در مهافت  نا هت کدار ا  جاثلیق و رأس الجال ت دو نار نه آنها اجا   دادناد  

ندیی تتتیب، سعه صدر آ  حضتت و احتتار فاتاوا    9تا عقاید خ یش را آ ادانه انتا  کههد.

                                              

 .42، ص49، جبحار األنوارمجلسي،  .1
 .162، ص 1، جعیون أخبار الرضاصدوق،  .2
 ؛122-123، ص1، جالرضاعیون أخبار ؛ صدوق، 93، صاخبار و آثار حضرت رضاعطاردی،  .3

 .414، ص2، جاالحتجاج علي أهل اللججاجطبرسي، 
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 هااب مهام اخاالق ر ا ب را در نتخا رد ناا       ایشا  نه حق آ ادب نیا ، یکی ا  شاخصاه 

کاتد   ند. نا ایی حال، هم ار  ا  طتف مقانی، دو درخ است میایتوا  سایت ادیا ، رقم می

 اماار  4ا  ماتو ب، که یکی رعایت انصاف ن د. نه عه ا  نم ناه در مهاافت  ناا سالیم    

 فتم دند: 
خواهی ار ابواجیسن بپر ، وجی خوب گوش کن و در ای تلیمان! هر چه می

  2بیث، انصاف را رعایت کن.

ا   درخ است دیگت امار 9کتد.نه انصاف طتف مقانی اقتار می  اهی اوقات امار

هشت ناار، او   در مهافت  نا عمتا  صانی مهافت  کههد ، تعقّی در اتسش ن د. امار ر ا

 1کتد  ارشاد فتم دند.را نه تعقّی

 . داشتن روحیه مدارا و تسامح2-1-2

هااب ر ا ب، رفاق و مادارا و ناه      هاب اخالقی در مهاافت  تتیی شاخصهیکی ا  مهم

ت نا ستا  ادیا  و عالما  مااهب دیگت ناه  اصطالح، تسام  دیهی است. سل ک آ  حضت

آنا ، نا وج د اعتتاف نه اشتنا  خ یش در مسائی کالمی و اب ن د  است که نتخی ا    نه

کتدند. نا ایی وج د، آ  نزر  ار نه دور ا  هت   نه حتی اعتقادب، نا آ  حضتت مناحبه می

را  حقیقی مؤمی خص صیات ا  یکی امار 1کتدند.تعصّب نا ایشا  نه تسام  نتخ رد می

                                              

 .هجری مناظره كرده است 222از علمای كالم قرن سوم هجری و در سال  .1
 .144-143، ص49، جبحار األنوار؛ مجلسي، 142-114، ص1، جعیون أخبار الرضاصدوق،  .2
 .42، صهشتمین امامقلندری بردسیری،  .3
 .422-421، ص2، جاللججاجاالحتجاج علي أهل طبرسي،  .4
ها با رفق و مكدارا  این فرقه هبلكه نسبت به عوام و تود ،عالمان و خواص ادیان با تنها نه آن حضرت .1

كه حق امامان و برای پدر و مادرم دعا كنم، با این : آیاگفتم به امام رضا»گوید: راوی مي .نمودرفتار مي
آنها دعا كن و صدقه بده و اگر در قیكد حیكات هسكتند و حكق را      رایآل پیامبر را نشناختند؟ امام فرمود: ب

 (.426ص، تحف العقول عن آل رسول)ابن شعبه حرجاني،  «شناسند، با آنها مدارا كننمي
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نات اسااس ایای    ن دند اساس دع ت ایامنت یتا معتقد نماید؛ فی میمعتّمداراب نا متدر 

 4روش نها شد  است.

هاب شخصی ن د، اما در خص ص منانی رویکتد تسامحی آ  حضتت، مهحصت نه جهنه

اص لی مانهد منحث امامت و ت حید، شاهد نتخ رد قاطع، صتی  و ندو  کمتتیی تسام  آ  

معارف الهی و آ اد  ااشتی  تانه ، نیا  روشیامارنا ایی حال، روش  1.حضتت هستیم

  9طتف مقانی در اایتش یا عدر اایتش است.

 . انجام مناظره به شیوه جدل أحسن2-1-3

هااب ر ا ب، انجاار آ  ناه روش جادل      اخالقی مهافت  -هاب علمییکی ا  ویژ ی

 1احسی است. واژ  جدال ا  ریشه جدل داراب معانی متعادّدب، مانهاد ناه خااک افکهاد ،     

 6و   و استدالل است.شی     ت 1اب حجّت،آورد  حجّت نت

نت اساس دید ا  م سّتا ، ناالتتیی و نهتتیی مهافت  آ  است که ا  ن ات عقلای، فاتد    

هاایی اسات کاه ناه و ا ح در      ایای مشخصاه، ا  ویژ ای    7مقانی، وادار نه اایتش ش د.

الجاال ت،  ش د؛  یتا اعتتاف و اایتش جاثلیق، رأس مشاهد  می هاب امار ر امهافت 

   ناشهد، ت انستهد ااسخعمتا  صانی و فتد  ندیق در جایی که ا  ن ت استدالل عقلی نمی

 آورد.ش د. حتّی شخصی مانهد عمتا  صانی، اسالر میدید  می

                                              

 .339ص ،3ج الكافي،كلیني،  .1

 .32، ص1، جالفصول المختارةمفید،  .2

 .126-142، ص2، جاللججاجاالحتجاج علي أهل ؛ طبرسي، 192-149، ص1، جاألماليصدوق،  .3

 .49، ص6، جكتاب العینفراهیدی،  .4

 .336، ص1، جمجمع البحرینطریحي،  .1

 .124، ص4، جلسان العربابن منَور،  .6

 .363، ص1419، ضوابط المعرفِ وأصول االستدالل والمناظرةحبنكِ المیداني،  .4
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خ یی، طعهاه، اهانات یاا    هاب جدل أحسی ایی است که نا درشتیکی دیگت ا  ویژ ی

یاانیم کاه در   هاب آ  حضتت درمای نت مهافت  نا متورب 4تمسخت و استهزاء همتا  نناشد.

خ یی و طعهه نسنت نه طتف مقانی نشد  است و هیچ یک ا  آنها، کمتتیی ت هیی، درشت

ناه روح ناتر و ساا ش حااکم نات       1«!أَفَهِمتَ یكا عِمكرانُ  »هایی چا    نا مشاهد  عنارت

 نتیم.هاب ایشا ، ای میمهافت 

 ی. اصول علمی حاکم بر مناظرات رضو2-2

 ات نیسات.   شک رعایت اص ل اخالقی، نه تههایی تضمیی کههد  م فقیات مهاافت   نی

هایی دارد که یکی ا  آنها نه کار یتب اصا ل علمای در مهاافت  اسات.     نلکه نیا  نه متمّم

 تتیی اص ل علمی نه کار  تفته شد  در مهافتات حضتت، عنارتهد ا :نتخی ا  مهم

 شناسی. مخاطب2-2-1

-شهاسی است که ا  شااخص اسی در اجتاب یک مهافت  کارآمد، مخاطب ار اول و اس

هااب  آیاد. یکای ا  ویژ ای   هاب مهم الگ ب رفتار ارتناطی در سیت  ر  ب نه شمار مای 

و  هااب خا یش، ناه ساط      ایی ن د  است کاه در   ات   ایامنتا  و ائمه معص ما 

 فتمایهد: میایی نار   درکتدند. رس ل خدااستعداد و میزا  عقی مخاطب ت جه می
  3ایم که با مردم بر اساس سطح فکر و عقل آنها سخن بگوییم.ما پیامبران مأمور شده

و  1در مهافت  ناا یحیای نای  احاک     ش د،  امار ر انت همیی اساس مشاهد  می

اب در اثناات عادر   هااب عمیاق و ایچیاد    دیگت علماب عامه در مجلس مأم  ، استدالل

                                              

، 14، جانوار درخشاني، محمد حسین، ؛ حسیني همدان34، ص1411، المناظرات اإلمامیِعبداهلل حسن،  .1
 .316ص
، 2ج، االحتجكاج علكي أهكل اللججكاج    ؛ طبرسكي،  142، ص1، جالرضكا  عیون أخبار الرضكا صدوق،  .2
 .421ص
 .11، ص1، جالكافيكلیني،  .3
 .هجری مناظره كرده و از علمای قرن دوم و سوم هجری است 222یحیي بن ضحاك در سال  .4
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فتماید، اما در م ارد دیگت نا درکی صحی  ا  استعداد و لی ه اول ارائه میحقانیت خالفت خ

 تا  و نا در ن ت  تفتی فضاب فکتب و فتههگی حاکم نت آنا ، هیچ  ا  وارد ت ا  مهافت 

مناحث ایچید  علمی نشدند و نا فتافت، معضالت فکاتب و مشاکالت عقیادتی آناا  را     

تتب را ا عندالعزیز نی مسلم و م ارد دیگت، نتاهیی ساد دادند. چهانچه در احتجاج نااسخ می

 4نتند.نه تهاسب سط  فکتب مخاطب خ یش، نه کار می

ن تا ، هتچه اجزاب عهاصات انساانی ارتناا ؛ یعهای مهناع و      نه اعتقاد نتخی ا  صاحب

هاا،  هاب ارتناطی، نگتشتت است. مهارت یتند ، تشانه نیشتتب داشته ناشهد، ارتنا  م فق

فتههگی، اجزاب شاهاخته شاد  هساتهد.     -سط  دانش و م قعیت فتد در سیستم اجتماعی

چهیی، داشتی تجتنه دیهی مشتتک در ارتناطات میا  فتدب در راستی افزایش تشاانه،  هم

دهد کاه ایشاا  در ما اردب،    ، نشا  میهاب امارنا خ انی مهافت  1قانلیت طتح دارد.

رساد دلیای نتقاتارب    اند. نه ن ت مای کههد  داشتهافت کمتتیی تشانه ممکی را نا طتف مه

ش د کاه  متن   می شهاسی حضتتهایی مؤثت نه وسیله ایشا ، نه ت ا  مخاطبارتنا 

 کتدند.هاب خ یش را تعدیی میمتهاسب حال و درک مخاطب، ایار

 . تأکید بر پرسش از مخاطب2-2-2

، تأکید نسیار شاد  اسات. آ    در فتههگ مهافت  ر  ب، هم ار  نت اتسش ا  مخاطب

کتدند، انعاد مختلن اتسش را مشخص کههد و مخاطاب  نا ایی عمی سعی می حضتت

ناا عماتا  صاانی     را وادار نه ت کّت و تعمّق نمایهد. نتاب نم ناه درناار  مهاافت  اماار    

 ن یسهد:می
عمران ار ایشان پرتید: آقای من! کسی که موجودات را آ ریده، با آ رینش  

 گهردد  امهام  شهود و اهاجش دگرگهون مهی    ا تغییری در کارش ایااد مهی آند

                                              

 .442-433، ص2، جأهل اللججاجاالحتجاج علي طبرسي،  .1
 .162-112، صمدیریت ارتباطاتبركو، رُی و همكارن،  .2
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ای کهه اهرارت،   ای تغییر آتهش، آن را تغییهر بدههد  یها دیهده      رمودند: آیا دیده

ای که شخص بینا، بینایی خود را ببینهد  عمهران   خودش را بسوراند  یا هیچ دیده

ا در مخلوقهات  ام، ترورم. تپس ار آن اضهرت، پرتهید: آیها خهد    گفت: نه ندیده

اتت یا مخلوقات در او ...آیا تو در آینه هس ی یا آینه در تو  اگر هیچ کهدام در  

   1بینی دیگری نیس ید، چگونه خودت را در آینه می

ا  مهاافت ،   دهاد کاه هادف اماار    ط ر که مالح ه شد، ایی روش نشا  میهما 

  یی. در راستاب تکامی ذهی مخاطب ا  م   ع یا مشکی مطتح شد  است، نه فقط ااسخ

شد که مه  ر ا  اتسش او چیست و رسید  نه چهیی هدفی، انتدا نتاب مخاطب روشی می

نشد  کامی م ه ر اتسش، هت چهاد  دادند؛  یتا در ص رت مشخصسپس نه آ  ااسخ می

 تدید کاه حاصای نااقص    شنهه دیگتب نتاب فتد مطتح می شد،ااسخ صحیحی داد  می

 ن د.شد  اتسش مطتح

 گان کننده. تکلّم به زبان مناظره2-2-3

اسهاد تاریخی و روایی معتنت،   یاب ایی حقیقت است که حضاتت علای نای م سای     

 تا  نا  ناا  متاداول   هاب مختل ی تسلّط کامی داشته است و نا مهافت نت  نا  الت ا

ا  تسلط ایشا   خطا  نه امار ر ا 9که اناصلت هتوبههگامی 1فتم د.آنا ، مناحبه می

 نه او فتم دند: ها افهار شگ تی کتد. امارنت سایت  نا 
                                              

 .313، ص49، جبحار األنوار؛ مجلسي، 142، ص1، جعیون أخبار الرضاصدوق،  .1
 .222، ص2، جعیون أخبار الرضاصدوق،  .2
. اسكت  منوّره به دنیا آمدهه.ق(در مدینه  162عبدالسالم بن صالح بن سلیمان مشهور به خواجه اباصلت ) .3

خواجكه  . خراسان زمان خود بود، بكه اباصكلت هكروی معكروف گردیكد      هراتاعالیِ او از جا كه جدّ از آن
 ینَكر بسكیاری از علمكا    ربود و بنا ب علي بن موسي الرضااباصلت خادم خاص و صحابي برجسته و امین 

گو، اهل علم و حدیث، تن شیعه مذهب و محبّ اهل بیت و فردی عادل، ثقه، راساشیعه و سني، او از محدث
 33، هجكری قمكری  236اباصلت هروی در آخر شوال سال  ت.اسزاهد، مردم دوست و بسیار اهل سفر بوده
 .درگذشت خراسانر الرضا دسال پس از درگذشت علي بن موسي 

 https://fa.wikipedia.org/wiki 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
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شود خداوند ااّ ی بر مردم بگمارد، من ااّت خدا بر مردم هس م. چگونه می

ای کهه  درنیا  هرا  وجی او ربان مؤمنان را درک نکند  مگر تخن امیرمؤمنان

هها   رمود: به ما  صل اجخطاب عطا شده اتهت و آن مهوهب ی جهز شهناخت ربهان     

 1نیست.

 ش د:در  زارش دیگتب در ایی نار  نیا  می

عهر  کردنهد: میمهد بهن  ضهل      شخصی به نام عمرو بن هدّاب به امهام 

هسه ید و بها ههر جغهت و     مدعی اتت شما به آنچه خداوند نارل کرده اتت، عهاجم 

توانید ام یان کنید. عمرو ی آشنا هس ید. امام  رمود: او راتت گف ه اتت. میربان

ها و جغهات مخ له ، تهو را    بن هدّاب گفت: قبل ار هر چیز، درباره آشنایی با ربان

های مخ له  رومهی، هنهدی،  ارتهی و ترکهی در      آرماییم. ما ا رادی ار ربانمی

تخن بگوینهد. امهام  رمهود: ههر چهه       ایم تا با شما در این بارهجا ااضر کردهاین

 دوتت دارند بپرتند. إن شاء اهلل پاتخ خواهم داد.

اب را ناه  ناا  خا د اتسایدند و     نه دننال آماد ی آ  حضتت، هت یک ا  افتاد، مسئله

حضتت نه  نا  آنا  نه تمار مسائی ااسخ داد. همه آناا  کاه ناا حضاتت ساخی   تهاد       

 1آنا  ا  خ دشا  آشهاتت است.اعتتاف کتدند حضتت نسنت نه  نا  

 . استناد به متون مقدّس دیگر ادیان2-2-4 

کههد  نتاب اثنات حقانیات خا یش،   کهد که مهافت در مهافتات دیهی، انصاف حکم می

نهاد ناه   هم ار  اااب  نه کتا  مقدس و م رد اعتقاد طتف مقانی، استهاد کهد. امار ر ا

 هد:فتمایدر ایی  میهه می 9ایی اصی ن دند

                                              

 .211، ص1، جعیون أخبار الرضاصدوق،  .1
 . 49-43، ص49، جبحار األنوار، باب معرفته بجمیع اللغات؛ مجلسي، 2ج ،همان .2

 .43ص  ،2ج ،  االحتجاج علي أهل اللججاجطبرسي،  .3
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ترین مردم کسی اتت که با دشمنش با آیین، ک اب و شهریعت رهرف   منص 

   1مقابل، میاجّه کند.

که حجیت قتآ  نت ستا  سایت ادیا ، اثنات نشد  ن د، استهاد نه آ  م رد نا ت جه نه ایی

هااب ر ا ب    تفت. نه همیی دلیی، التزار نه ایی اصی، در مهافت اایتش آنا ، قتار نمی

شا د کاه وقتای ماأم   ا  او ناتاب      که ا  کالر جاثلیق مشخص میست. چها  یت اچشم

 دع ت کتد، در ج ا    ت:  مهافت  نا امار
آورد که مهن منکهر   چگونه با مردی مذاکره کنم که برایم ار ک ابی ااّت می

 آن هس م.

 در ج انش فتم دند:  امار ر ا 
 2پذیری رم، آن را میای نصرانی! اگر با انایل خودت برای ان ااّت بیاو

 در مناظره با فِرَق اسالمی گیری از آیات قرآن و روایات معصومان. بهره2-2-5

هایی درو  دیهی داشتهد کاه ناه   ط ر که در مقدمه نیا  شد، آ  حضتت، مهافت هما 

رناار  مساائی   د 9ب،أن  قتّۀ  نید م سى نی طارق یمانىّت ا  نه مهافت  نا عه ا  نم نه می

دار ناا سالیما    و مهافت  دننالاه  1و   نا یحیی نی  حاک درنار  امامت  ت 1خداشهاسی،

 اشار  کتد. 6 .ق(140متو ب)وفات قنی ا  

                                              

 .22، ص49، جبحار األنوارمجلسي،  .1
أعكالم الكوری   ؛ طبرسكي،  212، ص2، جاإلرشكاد ؛ مفیكد،  114، ص1، جعیون أخبار الرضاصدوق،  .2

 . 322، صبأعالم الهدی

 ابن جكری  ز رجال عامّه و صاحب منصب قضا بود و از راویان تاریخ وفات او مشخص نیست. ابوقرجه ا .3

 (.، پاورقي393 ص ،2ج ، االحتجاج علي أهل اللججاجه.ق بود )طبرسي،  112 متوفجى به سال 

 .96، ص1ج، الكافيكلیني،  .4
 .232-31، ص2، جعیون أخبار الرضاصدوق،  .1
 .192-149، صهمان .6

http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89_%D8%A8%D9%86_%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82_%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%89%D9%91&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89_%D8%A8%D9%86_%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%82_%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%89%D9%91&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%AC
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%AC


 امام رضا یسبک مناظرات یواکاو 44 

در رویاارویی ناا فِاتَق و نِحاای اساالمی ا  آ  نهات         هایی که اماریکی ا  روش 

آ  کتیم است که جاب هت  تفت، رج ع نه قتآ  کتیم و استهاد مهاسب نه محکمات قتمی

ها و تنلیغات خ یش، در مهافت  ها، امار ر اعالو  نت ایی 4 تفت.اب را میعار و نهانه

فتم د و نا ایی اقادار خا یش؛ یعهای ناا     استهاد می نیشتت نه حدیبی ا  سایت معص ما 

تشایع اعتقاادب را    ،و ایاامنت  ح ظ سلسله سهد ا  اماما  قنی ا  خ د تا امار علی

 نم د.تأیید می

 . همگامی با طرف مقابل در جهت رسیدن به درک متقابل2-2-6

کهد نه هت روشی که مهافت  کههد  نا نیا  اید  و عقید  خ یش، سعی مینا ت جه نه ایی

دههاد  ناهمااههگی در   ها معتقدناد نحاث و مهاافت ، تههاا نشاا      ا  آ  دفاع نماید، نتخی

هااب  در حالی که  زارش 1قدا  هت   نه  میهه مشتتک درو  ارتناطی است.ها و ففعالیت

 ن یسهد:نا جاثلیق نصتانی می تاریخی درنار  مهافت  امار ر ا
تهو ای جهاثلیق!   »در مناظره با جاثلیق نصرانی، بهه او  رمهود:    امام رضا

در اق خودش بود که گفت: با شما ای گهروه   قایل هس ی که شدادت عیسی

کند، مگر کسهی کهه ار آتهمان    گویم که به توی آتمان صعود نمیریین میاوا

نارل شده باشد غیر ار توار شونده بر ش ر کهه خهاتم پیغمبهران اتهت. همانها آن      

آید. پس دربهاره ایهن تهخن،    نماید و  رود میاضرت به جانب آتمان صعود می

ل عیسهی  ایهن قهو  »هدایت کردن به جدت بیث(. جهاثلیق گفهت:   «)گویی چه می

پس در خصوص شهدادت جوقها و   » رمود:  امام« اتت و من منکر آن نیس م.

مرقابو  و م ّی در اق شدادت عیسی و در آنچه عیسی را به آن نسهبت دادنهد   

                                              

؛ حرجعكاملي، محمكد بكن    122، ص2، جتفسیر العیاشكي ؛ عیاشي، 324، ص2، جمسندالشهاب ابن سالمِ، .1
 .122، ص1، جالكافي؛ كلیني، 422-421، ص2، جوسائل الشیعِالحسن، 

 .43، صالگوهای ارتباطيلیزینا، مایا ایوانونا،  .2
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ایشهان بهر عیسهی درو     »)هدایت کردن( جهاثلیق عهر  کهرد:    « گویی چه می

گویهد  را که اکنون میای قوم! آیا جاثلیق ار اوّل این علما »امام  رمود: « بس ند.

درو  بس ند، تزکیه نکرد و گواهی نداد که ایشان ار علمای انایل هس ند و قهول  

ای عهاجم مسهلمانان!   »جاثلیق عر  کرد: « ایشان، مقرون به اق و رات ی اتت 

تهو را ار  » رمودنهد:   امهام «. دوتت دارم که مرا ار امر این علما عفو بداری

مسئله درگذش م. )همگامی در جدهت درک م قابهل(    این کار عفو داش م و ار این

   1«خواهی بپر  ای جاثلیق!اینک درباره هر چه می

کتد  کسی ننا د  اسات   دهد آ  نزر  ار نه دننال محک رایی سیت  حضتت نشا  می

نلکه هدف اصلی ایشا ، ارتقاب فهم و آ اهی طتف مقانی نتاب رسید  نه درکی درسات  

 ا  م   ع م رد نحث است.

 . الزام طرف مقابل به پذیرش اشتباه خود2-2-7

 ن یسهد:هاب تاریخی در ایی نار  می زارش
در مناظره با جاثلیق که در اضور علمای ادیان مخ ل  صورت امام رضا

مردگهان را بهه ا ن خداونهد     پذیری که عیسهی گر ت ار وی پرتید: آیا نمی

کهنم؛ ریهرا کسهی کهه     کهار مهی  کرد  جاثلیق گفت: آری! آن را انم عال رنده می

مردگان را رنده کند و کور مهادرراد و بیمهار مبه ال بهه بهرص را شهفا دههد، او        

ضمن بیان معازاتی  پروردگار من و شایس ه عبودیت اتت. در این اال، امام

ار قبیل: اایای مردگان هایی ار معازات پیامبر اتالمار دیگر پیامبران، نمونه

ناپذیر به دتهت آن بزرگهوار را برشهمردند و    های عالجو شفای بعضی ار بیماری

دانیم؛ ریهرا اگهر بهه    با وجود این، ما هرگز، پیامبران را ارباب خود نمی»ا زودند: 

                                              

 .131، ص1، جعیون أخبار الرضاصدوق،  .1
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را خدای خود بپندارید، باید یسه  و ازقیهل    تبب این گونه معازات، عیسی

خهویش  کردنهد بهه عنهوان معبهود     را ار آن روی که آنان نیز مردگان را رنده می

بدانید؛ چرا که او نیز پرنهدگانی  « جدان آ رین»را  چنین ابراهیمبرگزینید. هم

های ارراف خهود قهرار داد، تهپس    را برگر  ه و تر برید و اجزای آنان را بر کوه

آندا را  را خواند و همگی رنده شدند. موتی بن عمران نیز هف اد نفر را که بها او  

توانی ایهن  مرده بودند رنده تاخت. تو هرگز نمیبه کوه رور آمده بر اثر صاعقه 

اقایق را انکار کنی؛ ریرا تورات، انایل، ربور و قرآن ار آن اکایت دارند و در 

جاثلیق که ار پاتخ عاجز مانده « این  ر  باید همه آنان را خدای خویش بدانیم.

 1.«اجقَولُ قَوجُکَ وَال إجهَ إال اهللُ»بود، ناگزیر تسلیم شد و گفت: 

 . پیشبرد مناظره به مقتضای رویکرد اعتقادی طرف مقابل2-2-8

 دهد کاه اماار ر اا   هاب ر  ب، نشا  مینا خ انی اص ل علمی حاکم نت مهافت 

نتدند. نه هم ار  در مهافت ، نت اساس رویکتد اعتقادب طتف مقانی، مهافت  را نه ایش می

که نه هایچ کتاانی یاا خادایی     ت جه نه اییعه ا  نم نه در نتخ رد نا  نادقه و ملحدا ، نا 

 جستهد. معتقد نن دند ا  روش استداللی نهت  می

در مهافت  نا ایتوا  سایت ادیا ، عالو  نت روش نقلی؛ یعهی اساتهاد ناه کتاب مقادّس     

نتدند، اما در مهافت  نا متکلّما  اسالمی، عالو  نت ت سّی آنا ، ا  روش عقلی نیز نهت  می

نتدند. چیزب که هاب تاریخی نهت  میقلی، ا  آیات قتآ  و سخها  شخصیتنه استدالل ع

که آ  حضتت در مهافت  نا در مهافت  نا سلیما  متو ب شاهد آ  هستیم. نم نه دیگت ایی

یحیی نی  حاک سمتقهدب در م   ع امامات، ناا اسات اد  ا  ساخها  و اقا ال خل ااب       

 نه اثنات امامت خ یش اتداختهد. ها(10-44) راشدیی

                                              

 .321-323، ص49، جبحار األنوار؛ مجلسي، 161، ص1، جهمان .1
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 شناسی مناظرات رضوی. سبک3

شهاسی یکی ا  عل ر جدید در ح    ادنیات است. سنک نه معهاب طت  نیاا  اسات.   سنک

نیی روحیه و خلق صاحب اثت ا  یک س  و معهاب م رد ن ات وب ا  سا ب دیگات، ارتناا      

نه فتد خ د را دارد که تحات   اب، سنک مهحصتمستقیم وج د دارد. هت ن یسهد  و   یهد 

  4 یتد.تأثیت ع امی اجتماعی، تاریخی و دیهی قتار می

شهاسا  نتاب شهاخت یک اثت متهی ا  معیارهاب معتوفی، مانهد داشتی ن م نیشتت  نا 

عمیق و ک تا  ن د  نها نات حاال مخاطاب و     نیانی در متی شامی است اد  ا  صهعت تکتار،

مات؛ تسلسی و ن م مهطقی مناحث؛ ارائه نتها  نه شی   حصات  ت جّه نه آههگ و ریتم کل

عقلی، تص یتسا ب و معهاشهاسی شامی هماههگی ل ظ نا معها، انتخا  آ اهانه واژ ا  و نه 

  1کههد.کار یتب ساختارهاب تأکیدب است اد  می

ب خا یش در کهاار رعایات اصا ل اخالقای و      هامهافت در  علی نی م سی الت ا

کتد نتاب تأثیت اارب نیشتت در مخاطب،   تار خ یش را نه انا اع    سعی میعلمی، هم ار

تتیی ایای  هاب ادنی و نالری، مزّیی نماید که در ایی نخش، نه نیا  نتخی ا  مهمتکهیک

 اتدا یم.م ارد می

 . نظم بیانی متن3-1

مح ر ش ند، ح ل ط ر که اشار  شد، م اهیمی که در ن م نیانی متی سهجید  میهما 

ها نت اساس حال مخاطب و ت جه نه آههگ و ریاتم  تکتارها، ط النی یا ک تا  ن د  عنارت

  تدند.جا نترسی میکلمات است که در ایی

                                              

 .11، صشناسيكلیات سبَسیروس شمیسا،  .1

شناسي اعجاز بالغكي  سبَ؛ محمدكریم كواز، 43- 64، صمدخل إلي علم األسلوب محمد عیادشكری، .2

 .62-14، صقرآن
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 . استفاده از صنعت تکرار3-1-1

هاب مهم ن م نیاانی، تکاتار   ، یکی ا  ویژ یدر سخها  امار علی نی م سی الت ا

شا د.  هایی ا  آنها اشار  میخاصی دارد که نه نم نهنتخی کلمات است. ایی مسئله دالیی 

 فتماید: آ  حضتت در مهافت  نا عمتا  صانی درنار  خداوند می
ءَ مَعَهُ بِلَا اُدُودٍ وَجَها سَعْهرَا و وَجَها یَهزَالُ     سَمَّا اجْوَااِدُ  َلَمْ یَزَلْ وَااِداً کَائِناً جَا شَیْ

ءٍ سَقَامَهُ وَجَها  دِعاً مُخْ َلِفاً بِأَعْرَا و وَاُدُودٍ مُخْ َلِفَةو جَا  ِی شَیْکَذَجِکَ ثُمَّ خَلَقَ خَلْقاً مُبْ َ

  1.ءٍ اَذَاهُءٍ اَدَّهُ وَجَا عَلَى شَیْ ِی شَیْ

 فتمایهد: یا در جایی دیگت، چهیی می
ءَ مَعَههُ  َهرْداً جَها ثَهانِیَ     شَیْ اجْوَااِدُ اجْکَائِنُ اجْأَوَّلُ جَمْ یَزَلْ وَااِداً جَا إِنَّ اجلَّهَ اجْمُبْدِئُ

 2مَعَهُ جَا مَعْلُوماً وَجَا مَاْدُوجًا وَجَا مُیْکَماً وَجَا مُ َشَابِداً وَجَا مَذْکُوراً وَجَا مَنْسِیّاً.

که نت اساس ق اعد نح ب در عنارات نااال، نیاا ب ناه تکاتار حاتف ال      نا ت جه نه ایی

ش د اما آ  حضاتت،  ه حتف عطن واو مهتقی مینیست؛  یتا معهاب حتف ن ی ال نه وسیل

 فتم دند.حتف ال را نه نشانه تأکید نسیار، تکتار می

کهد. نه عها ا   اب را نه دلیی التااذ یا تنتّک جستی، تکتار می اهی   یهد  کالر، واژ 

هایی ا  سخها  حضتت، همیی هدف نم نه، تکتار کلمه ا  و یا ص ت عزّ وجیّ در نخش

 کهد:ل میرا دننا
 3سمّا اجفَرائِضُ  َبِأمرِ اهللِ وَبِرِضَی اهللِ وَبِقَضَاءِ اهللِ . 

جَدُمْ ما یَشهاُُنَ   یَا تُلَیْمَانُ إِبْطَالُ اجْخُلُودِ وَخِلَافُ اجْکِ َابِ جِأَنَّ اجلَّهَ عَزَّ وَجَلَّ یَقُولُ

وَما هُهمْ مِنْدها    مَاْذُو ٍ وَیَقُولُ عَزَّ وَجَلَ عَطاءً غَیْرَ  ِیدا وَجَدَیْنا مَزِیدٌ وَیَقُولُ عَزَّ وَجَلَ

                                              

 .169، ص1، جأخبار الرضاعیون صدوق،  .1
 .244، ص2، جتحف العقول عن آل رسول؛ ابن شعبه حرجاني، 142، ص1، جهمان .2
 .222، ص1، جعیون أخبار الرضاصدوق،  .3
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و اکِدَهةو کَِِیهرَ و ال    خاجِدِینَ  ِیدا سَبَهداً وَیَقُهولُ عَهزَّ وَجَهلَ     وَیَقُولُ عَزَّ وَجَلَ بِمُخْرَجِینَ

 1مَقْطُوعَةو وَال مَمْنُوعَةو.

 . به کارگیری اطناب مفید)غیر مخلّ(3-1-2

تههاا مخاتص ناه تکاتار ل  ای نیسات؛ نلکاه  ااهی اوقاات،          تلاّذ، تنتّک و تأکیاد،  

ن د  کالر و تکتار معهاب واحد در ال اظ مختلن، ن عی تأکید نات م  ا ع تلااّذ و    ط النی

ش د. نم نه ایی ن ع تنتّک است که ایی امت نه عه ا  اطها  م ید یا ریت مخیّ شهاخته می

شا د کاه    اهی دیاد  مای   امار اطها  در مهافتات فتاوا  نیست، اما در نترسی کالر

حضتت نت اساس حال مخاطب، ا  اطها  ریت مخیّ نتاب انتقاال ناار تأکیادب و التاااذب     

 معهاب خاصی، نهت   تفته است. 

هت ا  معهاب عنارت، نسیار مهم ن د  است و نیا  آ  و در نتیجه شهید  آ  نه وسیله 

کهد تاا مخاطاب ا    اطها  نیا  میکالر را نا  مخاطب، نسیار ار شمهد ن د  است، امار

شهید  و در نتیجه درک ایی م اهیم، نیشتتیی التااذ و نهت  فکتب و معه ب را ناه دسات   

خ رد. هاب خداوند نه وسیله ایشا  نه چشم میآورد. نم نه اطها  ریت مخیّ در ت صین نار

 فتماید: ر  میدر ایی نا ت ا  نه ت صین اسم ال اهت ت جه کتد که امارنتاب نم نه می
و امّا ظاهر، به این معنا نیست که با توار شدن بر اشیا و نشس ن بر آندها، ار  

شود که بهر همهه چیهز    آندا باال ر  ه اتت بلکه به این خارر به او ظاهر گف ه مى

چیره و قاهر اتت و بر همه چیز غلبه یا  ه و نسبت به همه چیز قادر اتهت، مهِالً   

خود پیرور شدم و خداوند مرا بر دشمنم پیرور گردانیهد،   شود بر دشمنانگف ه مى

جا منظور ار ظدور،   ح و غلبه اتت و ظدور خدا بر اشیا نیهز ایهن گونهه    در این

 2 اتت.
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ت ا  ای نتد که آ  حضتت نتاب شاتح معهااب ل اظ    نا اندکی تدنّت در سخها  ناال می

کهاد و آ  را ناه   فاهت که ا  ص ات خداوند است ا  اطها  ریت مخیّ )م ید( اسات اد  مای  

دهد و ستانجار ناه  داشتی و نعد چیت  و قادر ن د  شتح میعه ا  قاهت ن د ، سپس رلنه 

ا د. ایی ن ع اطهاا ، ا  یاک   اتدهایی ا  کالر عت  نتاب اثنات م   ع ناال مینیا  نم نه

س  نیا  کههد  تأکید معهایی است و ا  س ب دیگت تنتّک و تلاّذ   یهد  و شه ند  را ناتاب  

 رساند.نیا  و دریافت ایی م اهیم واال می

 . عمیق و کوتاه بودن سخن3-1-3

هاب مهم مهافتات ر ا ب اسات. ناه    عمیق و ک تا  ن د  سخی، یکی ا  خص صیت

 فتمایهد:  حضتت در ت صین خداوند متعال نتاب  ندیقی میاب که آ  نه
خداوند قابل تعری  و تیدید نیست. پرتید: چرا   رمودند: ریرا هر میدودی 

شود و هرگاه اا مال تیدید وجود داش ه باشد، اا مال ریهادت  به ادی من دی می

اتت و نهه  نکه خداوند نه میدود به رمان و مکان و نقصان نیز وجود دارد. اال آ

تهوان او را درک نمهود و   نقصان و تازیه در او راه دارد و نه با وهم و گمان مهی 

 1تصوّر کرد.

نا وجا د نتخا ردارب ا  اختصاار و ایجاا       ال ر نه ت  ی  است که احتجاجات امار

ناا   کالر، درنتدارند  انن هی ا  معارف است. نه عه ا  نم نه، در مهافت  مختصات اماار  

ا  احتجااج   ک و دیگت علماب عامّاه در مجلاس ماأم  ، آ  حضاتت    یحیی نی  حا

 1مختصت امّا عمیقی نهت  نتدند.
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 . توجه به آهنگ و ریتم کالم3-1-4

در  نا  عتنی، ریتم حتوف تشکیی دههد  کلمه و ویژ ی هات یاک ا  ایای حاتوف و     

  آههگ ش د میاآههگ جمالت، چها  تأثیت مهمی در سیت معهایی جمله دارد که   ته می

کارنتد ایی ویژ ای،   اب امار ر او معها، رانطه مستقیمی وج د دارد. در سخها  مهافت 

نار  و نتجسته است. آ  حضتت در ایی سخها  ا  آههگ خاص حتوف، کلمات و جمالت 

 ش د: ها اشار  میاند که نه نتخی ا  ایی نم نهنتاب انتقال کامی معها نهت   تفته
وَجَا تَدُلُّ  مَیْدُودٍ وَاجصِّفَاتُ وَاجْأَتْمَاءُ کُلُّدَا تَدُلُّ عَلَى اجْکَمَالِ وَاجْوُجُودِ جَا اَدٌّ جِغَیْرِ

   1عَلَى اجْإِاَارَةِ کَمَا تَدُلُّ اجْیُدُودُ اجَّ ِی.

در عنارت ناال، تکتار حتف دال مشه د است. حتف دال ا  حاتوف نطعای اسات و نات     

ایی، تکتار ایی حتف در جمله، نشاا  دههاد  قاطعیات    نهانت 1کهد.قطعیت کالر داللت می

کالر و عدر شک و تتدید در حکم کلّیِ جمله است. ویژ ی دیگتب که در کالر حضاتت  

که حتوف مدّ نا امتداد صا ت  خ رد، است اد  ا  حتوف مد است. نا ت جه نه ایینه چشم می

د. نتاب نم نه در کالر امار کهدر ههگار تل ظ همتا  است، نت ن عی امتداد  ما  داللت می

 آمد  است:  ر ا
  3جَدَا کَمَا شَاءَ. خَلَقَ اجْأَشْیَاءَ وَ عِلْمُهُ بِدَا تَابِقٌ

در ایی عنارت، هماههگی میا  کلماتی نا حتف مدّ در انتهاب کالر، مهجات ناه امتاداد    

معهاا   تل ظ و ص ت، ههگار قتائت شد   است. در نتیجه نت اساس اصی تطانق م سایقی و 

نشا  دههد  امتداد  مانی معهاب عنارت است. نه ایی ص رت که همیشه و در هت  ماا  و  

کهاد و ناه آنهاا علام کامای دارد و      شتایطی، ایی خداوند متعال است که اشیا را خلق مای 
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خ اهد. در ایی میا ، اسات اد  ا  ویژ ای م سایقیایی و    هم ار  هما    نه است که او می

تا ا  ناه ساخهی ا     تقال معهاب خااص قانای ت جّاه اسات کاه مای      حتوف دیگت نتاب ان

 فتماید:شار  کتد که میاامار
 1إِنَّ اجلَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدَّرَ اجْمَقَادِیرَ وَدَبَّرَ اج َّدَابِیر.

کاه ویژ ای م سایقیایی    ها، معل ر است. نا ت جه نه ایای تکتار حتف را در ایی عنارت 

اند کاه همگای   ا  واژ ا  خاصی است اد  کتد  نهانتایی، حضتت 1حتف را، تکتار است.

ش د تا ویژ ی م سیقیایی ایی حتف در اداب معهاب تکتاراایتب عمی نه حتف را ختم می

ت ا  نتیجه  تفت که ایی خداوند متعال است که مقدّرات آشکار ناشد. نه عنارت دیگت، می

 یاتد. نهاانتایی، در نم ناه نااال ناه کاارنتد       یدرای در ن ت ما و تدنیت ال ر را هم ار  و ای

 م سیقیایی حتوف نتاب انتقال معها نه ط ر کامی ت جه شد  است.

 . تسلسل و نظم منطقی مباحث3-2

نهدب شاد   تسلسی و ن م مهطقی نه ایی معها است که تمامی سخها  نه شکلی دسته

هااب آ   مهاافت  دیگات ماتتنط ناشاهد. در    ناشد که نتاب رسید  نه یاک هادف ناا یاک    

، چها  ای ندب میا  هت یک ا  سخها  آ  نزر  ار وج د دارد که هیچ یاک ا   حضتت

 نیا  ن د  است. اب حاف کتد که نت ا    ت، ا  آ  نیت ا  نه   نهآنها را نمی

آشاکار اسات. ناتاب     هاب ط النی اماار ر اا  رعایت ایی اصی، نه ویژ  در مهافت 

درخ اسات کاتد کاه ا  نخساتیی وجا د و       نی ا  امار ر انم نه،  مانی که عمتا  صا

مخل قات خداوند نا وب سخی نگ ید آ  حضتت، ااساخ خا یش را ناا ایای مقدماه آراا        

 فتم دند: 
هم ا بوده اتت، موجودی اتت کهه چیهزی بها او    اما خداوند یگانه ار ارل بی
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ه در آینهده  چنهان که  نبوده اتت. ادود و اعرا ، راهی به او نداش ه و االن، ههم 

چنان اتت. پس مخلوقات را به رور ابداعی با اغرا  مخ ل  و موارد گوناگون 

آ رید. این خلقت ابداعی را نهه در چیهزی برپها داشهت و نهه در چیهزی میهدود        

 تاخت. نه بر چیزی مقابل نمود و نه با چیزی مشابه.  

ناد و مخل قاات،   در ادامه، ایشا  نا تجزیه و تحلیی مناحث،  می تنییی جایگاا  خداو 

  یتد:نتیجه می
خداوند م عال، مخلوقات را ار روی اا یاج نیا ریده اتت. بلکه اا یهاج را در  

مخلوقات به وجود آورده اتت که به وتیله بعضی ار آندا به بعضی دیگر من قهل  

گردد و بعضی را بر بعضی ترجیح داده اتت. بدون نیار به آنچه برتهر اتهت و   می

نچه در موقعیهت پسهت قهرار گر  هه اتهت و بهدین ترتیهب،        بدون خصومت با آ

 1موجودات را خلق کرده اتت.

 . ارائه برهان به شیوه حصر عقلی3-3

اب نه استدالل عقالنی ا  چهد حالت معیی خاارج  حصت عقلی آ  است که ااسخ قضیه

در حالی که اایتش هت یک  1ها ناشد.نناشد و مخاطب، ملزر نه اایتش یکی ا  آ  حالت

در مهافت  نا نزر ا  ادیا ، چهاد ناار ا  ایای     انجامد. امار ر اا  آنها نه شکست او می

و اهی نیت نزر  ار شی   نهت   تفتهد. نه عه ا  نم نه،  مانی که ایشا  نار ایامنت اکتر

 او را ا  انجیی قتائت کتد نه جاثلیق فتم د: 
اتهت، اگهر    گویی  ای نصرانی! این گف هار اضهرت مسهیح   اال چه می

ای و اگهر ایهن   مطاجب انایل را تکذیب کنی، موتی و عیسهی را تکهذیب کهرده   
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مطلب را منکر شوی، ق لت واجب اتت؛ ریرا به خداوند م عال و پیامبر و ک ابهت  

 1ای.کا ر شده

در ایی نخش ا  مهافت ، جاثلیق را در دو راهی اایتش کالر نیا  شد  ا   نا   امار

دههد. وا   است که اایتش را  اول، مهتهی نه آ  قتار می یا تکایب حضتت عیسی

ش د و انتخا  را  دور، مهتهای ناه تکاایب ایاامنتب     میاایتش نن ّت حضتت محمد

اناد و  هایشا  آورد حضتت م سی و عیسی است؛  یتا آ  دو ایامنت، ایی کالر را در کتا 

کهیم کاه جااثلیق، را      میتکایب آنها هم مهجت نه حکم ک ت جاثلیق خ اهد شد. مشاهد

می مطلنی را کاه ا  انجیای ناتایم روشای شا د انکاار       »دهد و نا   تی اول را تتجی  می

نت درستی مطالب   ته شد  ا  انجیی، درناار  وجا د ناار     1،«کهم نلکه ندا  ناور داررنمی

 کهد.در ایی کتا  اعتتاف می و اهی نیتحضتت محمد

 . تصویرسازی3-4

هااب نسایار مهام ناتاب     شهاسی آثار و مت   ادنای، یکای ا  ویژ ای   کدر نترسی سن

شهاسا ، میزا  و روش تص یتسا ب   یهد  کالر است. ندیی تتتیب که   یهد  نتاب  نا 

نزدیک سا ب معها نه ذهی مخاطب خ د، چگ نه نه تص یتسا ب م اهیم اتداخته اسات و  

یا  شد  است؟ در ایای میاا ، نایاد    ایی مجم عه تصاویت نتاب درک نهتت معانی، چگ نه ن

نه و  ع قانی مشاهد  است تا  ت جه کتد که مسئله تص یتسا ب در سخها  امار ر ا

ایی م   ع، فاصله میا    یهاد  و مخاطاب را جناتا  کهاد و م ااهیم   یهاد  را ناتاب        

 مخاطب، قانی فهم نماید. نه عه ا  نم نه، حضتت در مهافت  نا ماتد  نادیقی کاه درناار     

 ن د  خداوند اتسش کتد  ن د، فتم دند:لطین 
آیا اثر خلق او را در خلق ظری  و دقیهق ایوانهات کهوچکی ماننهد پشهه و       
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بیند؛ بلکه ار  رطِ ریهزی،  ریزه و کوچک ر ار آن که چشم به تخ ی آن را میپشه

ای  شهود، ندیهده  دیگر تشهخیص داده نمهی  نر و ماده و بچه و بزرگ آندا ار یک

بینیم وق ی آشنایی آندها را بهه روش   چکی آندا را در عین ظرا  شان میوق ی کو

آوری مایی اجشان ار دل دریاها آمیزش مخصوص به خود و  رار ار مرگ و جم 

نگریم. وق ی به تخن گفه ن آندها   ها میها و بیابانو پوتت درخ ان و پدنه دشت

هها و غهذا   وتهیله بچهه  وشیوه  دم تخنان یکدیگر و  دمیدن کالم بزرگ رهها بهه   

آمیهزی آنهان،   اندیشیم و همین گونه به رنگآوردن واجدین برای  ررندانشان می

-اش را مهی قرمز با ررد، تفید با تبز و نیز آنچه چشمانمان به تخ ی تمام پیکره

 دمهیم  نگریم، مهی تواند جمس کند میبیند و نه دتت میبیند و آنچه نه چشم می

جطی  و دقیق اتت و خلق و آ رینش آنچه را کهه شهر    که خاجق این مخلوقات، 

 1آن گذشت با دقّت و ظرا ت و بدون وتیله، اناام داده اتت.

ش د، حضتت نتاب نیا  معهاب واقعی ص ت الهی لطین، نه ط ر که مالح ه میهما 

اتدا د و ایی ت صین را ناه قادرب دقیاق و کامای انجاار      تشتی  کامی م ج دات ریز می

شا د.   یاا کاه    تص یتب ا  م ج دات ریز در مقانی دید  مخاطب، آشکار مای  دهد کهمی

نیهاد و ناه دقّات در    دارا  و چگ نگی  ند ی آنا  را در مقانی خ د مای مخاطب، ایی جا 

 نتد. ن د  خداوند ای میدهد نه ویژ ی لطینآنچه روب می

ختلان، مانهاد   هااب م در ایی تص یتسا ب دقّت، م شکافی و ارائاه تتکینای ا  نخاش   

ش د که فتد مخاطب، عمق معهاب م رد ن ت   یهد  را نه خا نی درک  تانل یی معتفی می

حضاتت نیاز    سخها هاب دیگت ا  کهد. ایی تص یتسا ب ههتمهدانه و عالمانه در نخشمی

ش د. نتاب نم نه، ایشا  در مهافت  نا همیی  ندیقی که خ استار دلیلی نتاب وج د دید  می

 فتمایهد: وند ن د  است، میاثنات خدا
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توانم در رول و عر ، چیزی ار آن کم بینم نمینگرم و میوق ی به بدنم می

ها را ار آن د   کنم و چیزی به تود آن اناام دههم،  کنم یا بر آن بیفزایم و تخ ی

شوم. عالوه بر ایهن،  ای دارد و به او مع قد می دمم که این تاخ مان، بنا کنندهمی

 لک را به امر و قدرتش و ایاادشدن ابرها و گردش بادها و ارکت ماه و دوران 

بیهنم و بنهابراین،   خورشید و ت ارگان و تایر آیات عایب و مه قن اجدهی را مهی   

 1ای دارد. دمم که ایندا همه تقدیر کننده و ایااد کنندهمی

ص یت کشید  ت ا  ای نتد که حضتت نتاب نه تنا اندکی تأمّی در تص یتسا ب ناال می

کهد که مهجت نه عدر فهم ایی اصی مهم ناه    یی میرانطه علّی و معل لی، نه چها  کلّی

  ید که فتد قادر نه فهم علّت عدر ارائه مصداق عیهی ناشد و نه چها  محدود، سخی می

 کامی ایی اصی نه عه ا  یکی ا  اص ل اساسی کی آفتیهش نناشد. 

حضتت نتاب اثناات ایای اصای، انتادا ا  مصاداقی       نه عنارت دیگت، شاهد هستیم که

کهاد و ناه تص یتساا ب کامای سا د و  یاا  آ        ک چک نه عه ا  ند  انسا  شتوع می

دهد و آ  را در محدود  عالم ستار ا  اتدا د. سپس دامهه تص یتسا ب را  ستتش میمی

فاتد ا  یاک   کهد که ایی تص یتسا ب ا  ویژ ی راههمایی و نج ر و  تدش آنها مطتح می

مصداق ک چک نه مصداقی کامی نتخ ردار ن د  است و   یا هت لح ه، نخشی ا  تصا یت  

را در مقانی مخاطب قتار داد  و سپس ایی تصااویت را در کهاار هام قاتار داد  اسات و در      

 نتیجه کلی،  تورت وج د خالق را استهنا  نم د  است.

 . معناشناسی3-5

معتفی یک مهافت  م فّق، چهد مسائله قانای طاتح     در نحث معهاشهاسی و تأثیت آ  در

 است، مانهد:
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 . به کارگیری ساختارهای تأکیدی3-5-1

« قاد  فعای ما ای   »، است اد  فتاوا  ا  ساختار یکی ا  ساختارهاب تأکیدب امار

 داد  قطعیت حقیقت است. نه عه ا  نم نه: نتاب نشا 
تَعَدَّاهُ مَنِ اشْ َمَلَهُ وَقَدْ سَخْطَأَهُ مَنِ اکْ َنَدَههُ وَمَهنْ     َقَدْ جَدِلَ اجلَّهَ مَنِ اتْ َوْصَفَهُ وَقَدْ

وَمَنْ قَالَ  ِیمَ  وَمَنْ قَالَ مَ َى   َقَدْ وَقَّ َهُ قَالَ کَیْ َ   َقَدْ شَبَّدَهُ وَمَنْ قَالَ جِمَ   َقَدْ عَلَّلَهُ

مَنْ قَالَ اَ َّى مَ   َقَهدْ غَیَّهاهُ وَمَهنْ غَیَّهاهُ  َقَهدْ         َقَدْ نَدَّاهُ وَ َقَدْ ضَمَّنَهُ وَمَنْ قَالَ إِجَى مَ

؛ پهس  1غَایَاهُ وَمَنْ غَایَاهُ  َقَدْ جَزَّسَهُ وَمَنْ جَزَّسَهُ  َقَدْ وَصَفَهُ وَمَنْ وَصَفَهُ  َقَدْ سَجْیَهدَ  ِیهه  

کسى که او را وص  نموده، به رور قط ، او را نشناخ ه اتت و کسى کهه او را  

او قرار داده و تعمیم در او قائل شده به او تعدّى و جفا کهرده و کسهى    شامل غیر

 که رلب کنه و اقیقت او نمهوده بهدون تردیهد، خطها کهرده و کسهى کهه گفهت         

 چگونه اتت  به رور قط  بهرای او ماننهد قهرار داده اتهت و کسهى کهه گفهت        

 ار چهه تههبب  بهدون شههک، بهرای او علّههت بههه کهار بههرده و کسهى کههه گفههت      

 مهان  مسهلّمًا بهرای او وقهت قهرار داده و کسهى کهه گفهت در چهه اهال           چه ر

 شهک  به رور قط  برای او ظرف قرار داده و کسى که گفت تها چهه رمهان  بهی    

برای او ندایت قرار داده و کسى که گفت تا کاا  مسلماً بهرای او مسها ت قهرار    

ت قائل شهده  داده و کسى که برای او مسا ت قرار داده، بدون تردید، در او مسا 

که او عر  و رول دارد و کسهى کهه در او مسها ت قائهل شهده، مسهلّماً او را       

شهک، او را  صااب اجزا قرار داده و کسى که او را صااب اجهزا قهرار داده بهی   

م ّص  بوص  کرده و کسى که او را م ّص  بوص  کرده قطعاً شرک در او قائل 

 شده اتت.
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نه ص رت ای در ای مشه د است. ایای  «  یقد  فعی ما »در جمالت ماک ر، تکتار 

اب است که حضتت نتاب نیا  قطعیت کالر خ د و  اتورت  تکتار ای سته در اصی، شی  

خ ددارب ا  هت   نه تشنیه و ت صین در ذات اقدس نهت   تفته است و نیشاتتیی تأکیاد   

 ممکی را در کمتتیی ال اظ نیا  داشته است.

 . هماهنگی لفظ با معنا3-5-2

آ  حضتت، ال اظ نه ص رتی هماههگ نا معها انتخا  شد  است. نه عه ا   سخها در 

 آ  حضتت آمد  است:  سخها نم نه، در نخشی ا  
ءَ مَعَههُ  َهرْداً جَها ثَهانِیَ     اجْوَااِدُ اجْکَائِنُ اجْأَوَّلُ جَمْ یَزَلْ وَااِداً جَا شَیْ إِنَّ اجلَّهَ اجْمُبْدِئُ

 1جَا مَاْدُوجًا وَ جَا مُیْکَماً وَ جَا مُ َشَهابِداً وَ جَها مَهذْکُوراً وَ جَها مَنْسِهیّاً؛      مَعَهُ جَا مَعْلُوماً وَ

خداوند م عال، آغارگر نخس ین و اوجین موجهود بهوده اتهت. ههیچ چیهزی بها او       

همراهی نکرده و هیچ  رد دومی با او نبوده اتت. نه معلوم اتت نهه مادهول. نهه    

 شده اتت و نه  راموش شده.   میکم اتت نه م شابه. نه یاد

هاب م ع ل را ش د، آ  حضتت در سخها  خ د، تمامی اسمط ر که مالح ه میهما 

ا  ذات خداوند ن ی فتم دند تا مشخص ش د، خداوند متعال ا  هت ن ع م ع لیتی منتّا است؛ 

ب او  یتا فاعی مطلق تمامی ام ر، خ د او است و تص ّر هت ن ع معل ر و مجه ل ن د  ناتا 

 خارج ا  ت حید است.

 نه عمتا  صانی، نه نکته خاصّی اشار  شد  است:  در ادامه ااسخ امار
   2ثُمَّ خَلَقَ خَلْقاً مُبْ َدِعاً مُخْ َلِفاً.
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ااتدا د و آ  واژ  اناداع   نه نیا  یک ویژ ی نتاب خلقت خداوند می جا اماردر ایی

کهد؛  یتا عمتا  صانی را اصالح می است. ت جه آ  حضتت نه ایی واژ ، نه ن عی اتسش

واژ  خلق، فاقد ایی نار معهایی است. ا  ایی رو، ا  طتیق کارنتد ایی کلمه نه ایای ویژ ای   

اب نداشته است. ال ر نه ت جه است کاه واژ   ش د که خلقت، هیچ سانقهآفتیهش اشار  می

ناه کاار    4ید آورند ، دو نارانداع در قتآ  کتیم نیامد  است اما ندیع نه معهاب خالق و ن  اد

 رفته است.

 . انتخاب آگاهانه واژگان3-5-3

دار واژ ا  نکت  و ش د. یکی ا  ناحیه انتخا  هدفنترسی می ایی مسئله ا  چهد  اویه

تا ا  ناه   خ ا  ایشاا  داللات کهاد. ناتاب نم ناه مای      معتفه است تا نت معهاب ویژ  و دل

 هاب  یت اشار  کتد: واردشد  ال، استغتاق جهس نت ست کین و أیی در جمله
  2اجْأَیْن. إِنَّ اجلَّهَ تَعَاجَى کَیَّ َ اجْکَیْ َ  َدُوَ بِلَا کَیْ ٍ وَ سَیَّنَ

داخی شد  ال نت ست ایی دو واژ ، نیا  کههد  ایی است که هت  نه کی یت و هت  ناه  

ست خداوند، تعییی شد  است و هیچ د ت  نی و یا کجایی خارج ا  هاب مکانی نه دویژ ی

 قدرت و تدنیت او نیست. 

در ااسخ نه عمتا  صانی که ا  آ  حضتت درخ است کتد درنار  م ج د اول و  امار

 آنچه خلق کتد  است، خنت دهد، فتم د:
 3سما اجواادُ.. 

کهاد، اماا اماار در    سش نمای که م ج د اول یکی ن د  است یا نه؟اتعمتا  درنار  ایی

فتمایهاد. ایای کاار، ا  اساتمتار     ااسخ ، تعتین و نیا  خ د را در نهایت کمال، مطاتح مای  
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کهد. متاد امار ا  تأکیاد نات روب واژ  ال احاد در    اب جل  یتب میاتسش در فضاب حاشیه

سات.  آرا ، نیا  ایی نکته است که وحدانیت نتاب خداوند، تهها ص رت متص ّر و معقا ل ا 

 نامد.اس، او را ایش ا  نیا  هت ت صی ی، واحد می

رنهاا لام یازل    »دارب، مانهد آ  حضتت، استعمال کلمات ته یی سخها  نکته دیگت در

نتاب نیا  ع مت ریت قانای درک خداوناد متعاال     4«عالماً سمیعاً نصیتاً...قادراً حیّاً...قدیماً

سمیع و نصیت نا دنش، ت انمهادیش و    است؛ یعهی خداوندب که کسی نه نهایت دانایی او،

 ا لی ن دنش ای ننتد  است و نخ اهد نتد.

هاا،  در مهاافت   نکته قانی تأمّی دیگت ایی است که یکی ا  ع امی ت فیق امار ر ا

هااب مختلان،   رفات و در  ناا   استهاد نه واژ انی ن د که در  نا  و مهنع اصلی نه کار می

 ااشت. نه عه ا  نم نه، آ  حضتت در مهافت  ناا  میجایی نتاب اختالف نتداشت، ناقی ن

جاثلیق ا  واژ  حقانیت نتاب اثنات تتجی  اسالر نت سایت ادیا  نه دلیی ت صیه سایت ادیاا   

و شاهادت ناه ایاامنت     کهد و در انطال اعتقااد ناه ال هیات عیسای    ایشیی است اد  می

جملگی ریشاه وحیاانی دارد،    خ رد. ایی واژ ا  که، تعنیت فارقلیطا نه چشم میاسالر

نه کار رفتهد که طتف مهافت ، مهنع آنها را قن ل داشت. ایی  نه ایی دلیی ا  جانب امار

 1ش د.ویژ ی، در مهافت  آ  حضتت نا رأس الجال ت نیز دید  می

ت جه ایشا  نه افعاالی اسات کاه     ،ا  دیگت نکات کلیدب در معهاشهاسی   تار امار

هااب او ساخی    مانی که ا  خداوند و ویژ ی کههد. امار اد  مینتاب مخاطب خ د است

نتد  کهد؛  یتا قدرت تعقّی نشت ا  ای  ید، خطا  نه عمتا  ا  فعی فَافْهامْ است اد  میمی

ت اند کلیات را نه عه ا  آنچه که هست نه نهایت ع مت خداوند عاجز است. تهها، فهم می
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  یاد،  هاب آنهاا ساخی مای   ی که ا  مخل قات و ویژ یو آنچه که نیست دریاند، اما  مان

 فتماید: خطا  نه عمتا  می
  1تَعْقَلْ هَذا

نه ایی معها که ت کّت در ن ار آفتیهش، نه معهااب یاک نیاهش ساطحی و نگاا   اارا       

 ت اند و ناید در عالم خلقت تدّنت و ت کّات نمایاد. در اداماه، اماار    نیست؛  یتا انسا  می

نیا ب خداوند نه مخل قات، ساخی  کهد و نا او درنار  نیخطا  می 1عمتا  را نا فعی وااعْلَمْ

شا د و را   نیا ب خداوند ا  مخل قات ا  را  تَعاقُّی و تَادانرت حاصای مای     ید. مسئله )نیمی

شهاخت و درک آ  نتاب نشت نسته نیست، اما ممکی است عقی مخاطاب ناه ایای شای       

 ار نتسید  ناشد. استداللِ ام

دهاد و ا   او را مخاطب قاتار مای   داد ، امارنهانتایی، در قالب خنترسانی و آ اهی 

ش د، علمی اسات کاه   دهد که   تار و استداللی که نیا  می ار ایی واژ  نه او نشا  می

 ناید دریاند. هت چهد که تاکه   نه آ  دست نیافته است.

اسات اد    9لم خداوند متعال نه خ د ا  فعی أَفَهِمْتا؟ا  عمتا  درنار  ع در سؤال امار

نتد  نه ذات حاق، ناات ا  اسات و    چها  که   ته شد، عقی نشت ا  ایشد  است؛  یتا هم

 حدود تعقّی و ت کّت را نه در ا  ع مت او راهی نیست. 

فَاعْقَلْ ذلََ »در قسمت متن   نه چگ نگی علم خداوند ، امار خطا  نه عمتا  جمله 

فتماید که نشا  دههد  تمایز ال افی است که نه آنها را می 1«وابْنِ عَلَیهِ مَا عَلِمْتَ صَواباً
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ش د، اما امار ا  را  استداللی و   میاشار  شد. در ایی نخش، در ت صین علم خداوند   ت

 کههد. در نتیجه، تعقّی کتد  در ایی مقار،  تورب است.مهطقی، نگا  عمتا  را رد می

عمتا  که آیا خداوند ایش  هابدر انتهاب ااسخ خ د نه یکی ا  اتسش حضتت آ 

 فتمایهد: ا  ایجاد مخل قات، ساکت ن د  است؟خطا  نه عمتا  می
 یابی.  ؛ با این مطلب، اقیقت مطلوبت را درمی1 َبِدَذَا تَسْ َبْصِرُ سَمْرَکَ

کههد؛  یتا نصیتت یافتی، فتاتت و ناالتت تَسْتَنْصِتُ است اد  می ا  کلمه جا، اماردر ایی

-ا  فهمید  و یا درک نم د  است؛ چتا که مبال امار نه تهها نه اتسش عمتا ، ااسخ می

 کهد.را آشکار می   ید نلکه ن ع رانطه خالق نا مخل ق

 . نتیجه4

هاب ر ا ب را واکااوب   شهاسی، مهافت شهاسی و سنکاژوهش حا ت که ا  دو نعد روش

 ست نه نتایج  یت دست یافته است:کتد  ا

ها و ماند ارب آ  در ط ل تاریخ در تمامی مهافت  . آنچه سنب ایتو ب امار ر ا4

 تدید، داد  آ ادب نیا  و داشتی روحیه تسام  در ایی مااکتات ن د. نتاساس شی   خاص 

  و   نا ستا  ادیا  و مکاتب مختلان ال ر نا د کاه ناه  ناا ، مهطاق و      حضتت در   ت

 دهاد،  آییی آسمانی خ دشا ، آنهاا را قاانع نمایاد. سایت  مهاافتاتی حضاتت نشاا  مای        

 کتد  کسی نن د  است. نلکاه هادف اصالی ایشاا ، ارتقااب      آ  نزر  ار نه دننال محک ر

 فهم و آ اهی طاتف مقانای ناتاب رساید  ناه درکای درسات ا  م  ا ع ما رد نحاث           

ی، آ  حضاتت ناا ت جاه ناه تا ا       است. نهاانتایی در راساتاب رساید  ناه چهایی هادف      

هاب خ یش را شهاسی نسیار ناالیی که داشتهد متهاسب حال و درک مخاطب، ایارمخاطب

 فتم دند. تعدیی می
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نتاب تأثیت اارب نیشتت در مخاطب،   تار خا یش را ناه    . علی نی م سی الت ا1

توف تشاکیی  فتم د. در  ناا  عتنای، آههاگ حا    هاب ادنی و نالری مزّیی میان اع روش

ها، چها  تأثیت مهمای در سایت   دههد  کلمه و ویژ ی هت یک ا  ایی حتوف و آههگ جمله

 ش د میا  آههگ و معها، رانطه مستقیمی وج د دارد.معهایی جمله دارد که   ته می

کارنتد ایی روش نتاب انتقال کامای معهاا،    اب امار ر امهافت  سخها در نترسی  

هاب آ  حضتت، تسلسی و ای ندب میاا  هات یاک ا     ر مهافت نتجسته و مشه د است. د

اب که حاف کتد که ت ا  نه   نهسخها  آ  نزر  ار وج د دارد که هیچ یک ا  آنها را نمی

 نیا  ن د  است.   ته ش د ا  آ  نی

آشاکار اسات. حضاتت    هاب ط النی امار ر ارعایت ایی اصی، نه ویژ  در مهافت 

اب، نهت   تفته اسات. ا   ا  تص یتسا ب متکّب و حتّی چهد متحله نتاب تنییی اصی ت حید

انتخا  آ اهانه کلمات معتفاه و نکات  و    جمله نکات کلیدب در معهاشهاسی   تار امار

 نتدند. کار میت جّه ایشا  نه افعالی است که نتاب مخاطب نه

ت و نیشاتت  در سخها  آ  حضتت، ال اظ نه ص رتی هماههگ نا معها انتخا  شد  اسا 

ساختارها یا تکتارب هستهد و یا نه شکی تأکیدب )قد  فعی ما ی( آمد  است. نکته قانی 

کتد که در  نا  و مهنع اصلی نه واژ انی استهاد می تأمّی دیگت ایی است که چ   امار

 ااشات.  هاب مختلن، جایی نتاب اخاتالف نتداشات، نااقی نمای    رفت در  نا نه کار می

خ د را نه صا رت   سخها نا ت جه نه حال مخاطب، ها،  اهی اوقات امار عالو  نت ایی

 نتدند.ک تا  و اتمعها و یا ط النی، امّا ریت مخیّ نه کار می
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