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Abstract 

The Holy Quran is the primary base for moral education and preaching. The Holy Quran has 

ordered the Prophet and the believers, along with the teaching of wisdom, reason and sermon, 

to follow best practices in their disputes and debates. This article intends to clarify the concept 

of best practices in disputes and describes its criteria based on the Quran and Hadith. In the 

Quran, in a protean verbal conflict or dispute has been used with different meanings including 

conflict in speech, biased argument, stubborn defense of the void idea, and debate used to 

convince the enemy. In Koranic usage, dispute and controversy refers to two methods of 

conflict is spoken words that can be either good or bad, only the best of which is 

recommended in the Holy Quran. What can be understood from the related verses of the 

Quran is that only the best forms of disputes used by the Moslems against unbelievers are 

recommendable. This best practice is one which follows a divine goal, uses best techniques, 

and followed the accepted etiquette. Even though the divine content and form of dispute has 

been mentioned in the Holy Quran, it can be understood that the main criteria are the 

standards of argumentation and the adherence to morally acceptable ways. The contents and 

their truth in a dispute become the second most important aspect based on the verses 

reviewed. 
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 چکيده
حسنه،  ۀاست که در کنار حکمت، برهان و موعظ غیو تبل تینخست مباحث ترب گاه هیتک میقرآن کر

مقاله تالش شده  نیو مؤمنان دستور داده است. در ا امبریوجه را به پ نیکوتریاتخاذ روش جدال به ن

قررآن،   در روشن شود. ییو روا یجدال احسن با استفاده از مقدمات قرآن یارهایاست مفهوم و مع

جانبدارانه، دفاع سرسختانه از باطل  یوگو ازجمله خصومت در گفتار، گفت یمتنوع یجدال در معان

و  ییارویر رو یجدال به معنرا  ،یقرآن کار رفته است. در کاربرد خصم به کردن مجاب یو مناظره برا

آن،  ننهرا نروع احسر   و ت شود یانجام م راحسنیاست که به دو روش احسن و غ یکشمکش گفتار

و  یلغرو  یهرا  افرت یو ره اتیر آ یبند با جمع ،یاند. ازطرف به آن سفارش کرده اتیمجاز است و آ

مؤمنان و مخالفان  انیوگو م از گفت یروش، نوع نیکوتریجدال به ن ای یجدال احسن قرآن ،یریتفس

و  دهیپسرند  یهرا  و مقبول نزد دو طررف و روش  حیمقدمات صح ،یو هدف اله زهیاست که بر انگ

برر هرر دو    ر،یو تفاسر  یقرآن اتیباشد. هرچند در آ یآداب مناظره متک ژهیو به کویاخالق ن تیرعا

 یاصل ۀشده است، درمجموع، ضابط دیجدال تأک یحقان یو محتوا یو اخالق حیموضوعِ روش صح

 تیر او رع کرو یدرسرت و برخرورد ن   یها وهیجدال احسنِ مطلوب قرآن، اتخاذ ش اریمع نیتر و مهم

 - تیر اهم نیدر عر  - حیحق و صرح  یاز محتوا یریگ است و بهره یهدفمند و منطق اظرهآداب من

 .دوم است ۀو در درج یبعد اریمع

 
 های كليدی واژه

 .جدل، جدال احسن، قرآن، مناظره، مِراء
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 مقدمه -1

 میتبررادل افکررار و تحکرر  یبرررا ربررازیبشررر از د

 یهرا  وگو، مناظره و مباحثه برا روش  از گفت ها شهیاند

 یگوناگون بهره برده است. بحث و منراظره درصرورت  

 نیمعر  ۀویو سازنده است که در چرارچوب و شر   دیمف

دانشرمندان منطرق و    ل،یر دل نیو به هم ردیصورت پذ

آن،  یبررا  وانرد   توجره داشرته   وهیش نیعلوم به ا ریسا

 یکتراب  میاند. قررآن کرر   را در نظر گرفته یقواعد خاص

و  یورز شره یاند یۀبشر بر پا ییراهنما یاست که در پ

 یبررا  ییو راهکارهرا  ارهرا یاسرت و مع  یتعامل فکرر 

هدفمنرد   یوگو حوار مطلوب و گفت یحرکت به سو

متعرارف،   یهرا  وهیش انیکرده و از م شنهادیپ ییو عقال

جردال و   حیرا راهکار صرح  «احسنجدال » وهیتنها ش

 مناظره دانسته است. 

 یقلمسررت فیموضرروع جرردال احسررن تررأل دربرراره

همچون استخراج الجدل مرن   یوجود ندارد؛ بلکه کتب

علم الجدل  یعلم الجذل ف ،یحنبل از ابن میالقرآن الکر

وجرود دارد. در   یجردال قرآنر   ۀدربار یاز عبداهلل طوف

از  ثیمانند جدال در قرآن و حرد  ها نامه انیاز پا یبرخ

 میدر قررآن کرر   ستداللعبدالغفاری و جدل و ا نیحس

به موضوع جدال در قررآن   زینسب ن ینیاز رجب حس

دربراره   هرا  نامره  انیر کتب و پا نیپرداخته شده که در ا

 ییجرردال احسررن راهنمررا یارهررایو مع اتیخصوصرر

 صورت نگرفته است.  یکامل

 نیبه ا یجدال احسن قرآن ۀپژوهش دربار تیاهم

مرتقن   یهرا  و اثبات آمروزه  جیاست که برای ترو لیدل

. سرت یمؤثر و روشمند ن یوگو جز گفت یا چاره نید

آن را شرناخت   یو محتوا یچگونگ ف،یتعر دیپس با

شرده اسرت.    نیری تب یخروب  که خوشبختانه در قرآن به

شررده اسررت بررا روش  یمقالرره سررع نیرردر ا ن،یبنرابرا 

معنای جردال و اقسرام آن در قررآن،     ،یلیتحل یفیتوص

آن  گراه یجدال احسن و جا یارهایو مفهوم و مع نییتب

شرود.   انیر دعوت ب یها وهیش انیدر م ژهیو در قرآن به

آن در  جیکاربسرتن نترا   پژوهش، بره  نیا دیازجمله فوا

روز برا   یاسر یو س ینید ،یفرهنگ ،یدتیعق یها مناظره

 است.  یبر منطق وح هیتک

 

 جدال یلغو یمعنا -2

 ۀاز کلمر « مجادلره »و « جِردال »، «جَردَل » یها واژه

آن بره شردت    یمعنرا  نیاند که اولر  گرفته شده« جَدْل»

و امثرال آن اسرت؛ چنانکره     سرمان یتاباندن و برافتن ر 

دوم  یمعنرا «.  الحبرل: فتَلَره    جدَلَ: »دیگو یم یزمخشر

زدن طررف مقابرل اسرت؛ چنانکره      نیبره زمر  « جَدْل»

الجَدَالَرۀِ و هرری    علر   قراه و طعنره فجدللره:  ل  : »نرد یگو

جدالرره  یزد، پررس او را بررر رو زهیرربرره او ن«  األرض

 نی(. سوم85م، ص 1979 ،یانداخت )زمخشر( نی)زم

 لیر ازقب یزیر چ رومندشردن یمحکرم و ن « جَدْل» یمعنا

کره بچره آهرو     یهنگرام  رو، نیدانه است؛ ازا ای وانیح

را  یکارو باز شر « جَدَلَ وَلَدُ الظَّبْیَۀِ: »ندیشود، گو یقو

 ،یروزآبررادینامنررد )ف«   َجْرردَل» شیرومنرردین لیرربرره دل

را « جَردَل » ریر ابن اث ،یرف( ازط474، ص 3 ق، ج1410

( 248، ص 1 ش، ج1367)ابن اثیر،  لیبا دل لیمقابله دل

در مخاصمه و قدرت بر  یو ابن منظور آن را سرسخت

که  یشخص یعنی« رجل جَدِل: »دیگو یو م داند یآن م

، 11ق ، ج1404است )ابرن منظرور،    یودر مخاصمه ق

کرار   بره  یگونراگون  یدر معران « جدل» ۀشی(. ر105ص

مشرتر  آن   یابن فارِس، معنرا  ۀرفته است؛ اما به گفت

برره آن  گرررید یاسررت و معرران زیررچ کیرر یاسررتوار

 (.334، ص1ق، ج1404)ابن فارس،  گردد یبرم
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 یدر لغررت برره معنررا   زیرر)=مجادلرره( ن جرردال

خصمانه آمرده اسرت. صراحب مفرردات      یوگو گفت

همرراه برا نرزاع و     یوگو گفت یجدال به معنا: »دیگو

)راغرب،  « اسرت  گریکرد یبرر   یرگر یو چ ییجو هزیست

جَدل و جِردال در لغرت    ن،ی(. بنابرا189ق، ص 1412

دارنرد و در   یمنفر  ییشان معنا خصمانه ۀبه خاطر جنب

غلبره و   زدن، نیبرافتن، قرولت، زمر    یِمعران  حرال،  نیع

آن وجرود   یها خانواده و هم« جدال»استحکام در واژه 

از دو  کیهر  ،یدر جدال و مشاجرات لفظ رایدارد؛ ز

مرتقن و   لیر شخص مقابرل را برا دال   خواهد یطرف م

محکم بافته اسرت از   یاستوار که آنها را همچون طناب

کرار را برا    نیو ا زدرا مغلوب سا یو و چاندیبپ شیر 

بره   ی. جَردل و جِردال گراه   دهد یشدت تمام انجام م

اسرت   نیر آن ا هیکه توج روند یکار م به گریکدی یجا

جدل اسرت   یکه منظور از جدل، همان صناعت منطق

که در کاربرد، به مفهوم جردال )= مجادلره دو طرفره(    

 . شود یم کینزد

 

 جَدَل و جِدال یاصطالح یمعان -3

مطلرق و   یکیدر اصطالح دو مفهوم دارد؛  جدال

است که  یو مباحثات ها ییارویمعنا، رو نیکه در ا یکل

و در  رود یکرار مر   به قصد غلبه و اسرکات خصرم بره   

علوم مختلف چون فقه، کرالم و فلسرفه کراربرد دارد.    

: دیر گو یعرام مر   یجدل بره معنرا   فیدر تعر یجرجان

یرا   لیرل جدل، رفع فساد از سخن خصرم اسرت برا د   »

شرربهه، و یررا قصررد تصررحیح سررخن و  اسررت کرره   

ق 1403 ،یجرجران « ) خصومت است  درحقیقت همان

معنرا، از جردل بره آداب منراظره و      نی(. در ا74، ص 

خراص،   ی. جدل در معناشود یم ریتعب زیعلم خالف ن

از صناعات خمس اسرت کره از    یکیو  یمنطق اسیق

شده  فیاست که از مشهورات، تأل یاسینظر ارسطو، ق

بره نظرر    ایر هستند که  ییها مشهورات، آن نیباشد و ا

عقرال و خردمنردان    نظرر  به ایمردم و  شتریب ایهمگان 

(. 490و 489، صص 2ق، ج 1415ارسطو، اند ) درست

و  انرد  رفتره یرا پذ فیر تعر نیر ا زیدانان مسلمان ن منطق

و در   انررد جرردل را صررناعت برره شررمار آورده شررتر،یب

کره   یاسرت علمر   یصرناعت  جدلاند:  آن گفته فیتعر

انسان با آن بر حسب امکان و با اسرتفاده از مقردمات   

و دفراع از   خواهد یکه م یاثبات هر مطلوب یمسلّم برا

 کنررد؛ یاقامره مرر  لیررکره در نظررر دارد، دل  ییهرر ادعررا 

 ،یبررر آن وارد نشررود ) طوسرر ینقضرر کرره یا گونرره برره

 (.232ق، ص 1363

 

 وجوه جِدال در قرآن   -4

کرار رفتره    بره  میبار در قرآن کر 29جدل  مشتقات

قررآن و مراجعره بره کترب      اتیاست که با توجه به آ

آن  یدرمجموع پنج معنا برا ر،یو وجوه و نظا یریتفس

 در قرآن ذکر شده است: 

 یوجه جدال در قرآن خصومت است. بررا  نیاول

وَ هُررمْ » هیررآ ریدر تفسرر «مانیمُقاتررل بررن سررل»نمونرره، 

یعنری و هُرم   : »دیر گو ی( مر 13)رعد/« اللَّهِ ییُجادِلُونَ فِ

ق، 1423 )مقاتل بن سرلیمان،  « یُخاصِمونَ النبیَّ فی اهلل

و  یطوسرر خیشرر ،یبَغَررو نی(. همچنرر371، ص 2 ج

ق، 1420 ،ی)بغرو  کننرد  یمعنا را ذکر مر  نیهم یطبرَس

 ،ی؛ طبرسر 231، ص 6ج ترا،  یبر  ،ی؛ طوس11ص 3ج، 

 گرر ید یان(. البته مفسرران معر  435، ص 6ش، ج1372

شرک را ذکرر    یمعنرا  ریر اند؛ مثالً ابن کث ذکر کرده زین

یُجادِلُونَ فِی اللَّهِ  ی یشکون وَ هُمْ : »دیگو یو م کند یم

 (.  382، ص 4ق، ج1419 ر،ی)ابن کث« فی عظمته
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  زیبه معنی سرت « مِراء»وجه جدال در قرآن،  نیدوم

وَ ال » هیر نمونه، مُقاتل و فَررّاء آ  یو لجاجت است؛ برا

« ال مِراء ف  الحجل»( را به  197بقره/« )  فِی الْحَج  جِدالَ

، 3 ق، ج1423سررلیمان،  انررد )مقاتررل بررن کرررده ریتفسرر

 دیر آ ی(. به نظرر مر  12، ص1م، ج1980؛ فراء، 717ص

زدن در کرالم   مِراء معنا شده است که طعنه لیدل نیبه ا

کره از ابرن    و مخالفت را مدلنظر دارد؛ چنران  یو لجباز

جدال در حج نقل شده  یمسعود در معنا بنعباس و ا

 ر،یر )ابرن کث «  ن تُماریَ صاحبَک حتّ  تُغضِربَه »است: 

 (.  406، ص 1ج

اسرت و  « کردن دفاع»وجه جدال در قرآن  نیسوم

باشرد، بره معنرا      آمرده  « عرن »  هر کجا جدال برا واژه 

نمونه،  یآمده است. برا« سخن مدافعانه و جانبدارانه»

« ال تُجررادِلْ عَررنِ الَّررذِینَ یَخْتررانُونَ  َنْفُسَررهُم  » هیرردر آ

را از دفاع به نفرع خاننران    امبری(، خداوند پ107)نساء/

 .کند یم ینه

بره   دنیرسر  یوگو برا وجه جدال گفت نیچهارم

فَلَمَّرا ذَهَربَ   » هیهدف است؛ ازجمله خداوند در آ کی

قَروْمِ    یُجادِلُنرا فری    عَنْ إِبْراهیمَ الرَّوْعُ وَ جاءَتْهُ الْبُشْرر  

برا فرشرتگان    میابرراه  یوگو ( از گفت74)هود/« لُوطٍ 

. وجره  کنرد  یمر  ریقوم لوط، به جدال تعب مأمور عذاب

جدال احسن است کره تنهرا در    یپنجم جدال، به معنا

سَرربیلِ رَبَررکَ بِالْحِکْمَررۀِ وَ الْمَوْعِظَررۀِ   ادْعُ إِلرر » هیرردو آ

( و 125نحرل/ « )  حْسَرنُ هِیَ  َ  بِالَّتی  الْحَسَنَۀِ وَ جادِلْهُمْ

« هِرریَ  َحْسَررنُ   الَّتیوَ ال تُجررادِلُوا  َهْررلَ الْکِتررابِ إاِلَّ بِرر»

از  یا ( بره آن اشراره شرده اسرت. دسرته     46)عنکبوت/

 ،یو آلوسر  یبُرسرو  یحقر  ،یمفسران همچون طبرسر 

انرد. در   مناظره گرفتره  یرا به معنا اتیآ نیجدال در ا

« بِالَّتِی هِیَ  َحْسَرنُ  هُمْوَ جادِلْ»آمده است:  انیمجمع الب

« د  مرن الحُجَرج  بالقرآن و بأحسنِ ما عنر    ی ناظِرهُم

؛ حقرر  بُرسررو ،  605، ص 6 ش، ج1372 ،ی)طبرسرر

(. 487، ص 7 ، ج  ق1415؛ آلوسر ،  97، ص 5ج تا، یب

و « بحرالعلرروم»همچررون  ریتفاسرر یدر برخرر نیهمچنر 

 یبررا  زیر محاجلره ن  یمعنا« تقریب القرآن إل  األذهان»

ذکر شده است )سرمرقند ،   هیدو آ نیلفظ جدال در ا

 3 ، ج ق1424؛ حسرین  شریراز ،   297، ص 2 ج ، ترا  یب

 (.278ص 
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مفهرروم جرردال در قرررآن، پررس از  یبررسرر یبرررا

به  یواژه جدال، اکنون نگاه یکاربردها و معان یبررس

. میانررداز یاز مفسررران مرر یجرردال نررزد برخرر فیررتعر

قالُوا یرا نُروحُ قَردْ جادَلْتَنرا فَرأَکْثَرْتَ      » هیآ لیذ یطبرَس

جدال و مجادله: مقابله : »سدینو ی( م32هود/« ) جِدالَنا

کره   یا با دشمن است بره حجرت و برهران یرا شربهه     

 ،یطبرسر « ) موجب شود طرف از ر   خود برازگردد 

: دیر گو یمر  یی(. عالمه طباطبا237، ص 5 ش، ج1372

است که یک طررف   به معنا  نزاع قول « جدل»کلمه»

 ،یی)طباطبا« بخواهد حرف خود را بر دیگر  بقبوالند

برا توجره    زین مهی(. صالح عُض317، ص 11 ق، ج1417

: دیر گو یجردال مر   فیاول سوره مجادله در تعر هیبه آ

وگو بین دو ترن پیرامرون موضروع  بره قصرد       گفت»

موافقررت و یررا ازطریررق غلبرره و یررا ترررجیح یکرر  از  

ت و خشم آمیخته است کره بره   آنهاست؛ گاه  با شدل

شود و گراه  برا نرمر  و آسران  و      چیرگ  منجر م 

 ،)عضریمه « یابرد  دلیل که به ترجیح و اقناع پایران مر   

 (.184، ص   ش1380

مشتقات جدل در قررآن   یکاربردها یبند جمع از

 جهینت یو گفتار مفسران و دانشمندان علوم قرآن دیمج

و منراظره دو   جدال در قرآن، هر نوع بحرث  میریگ یم
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 شود؛ یرا شامل م یا دهیطرف درجهت رد و اثبات عق

بر باطل، خرواه برا    ایوگو بر حق باشد  گفت نیخواه ا

ا همراه با عطوفرت و  یو لجاجت همراه باشد  یدشمن

 یمتکر  یمنطقر  لیر خواه بر دل رخواهانه،یخ یها زهیانگ

 نباشد.  یمتک یدرست لیبر دل ایباشد و 
 

 قرآن و جدال باطل -6

واژه جردل در قررآن کره     یتوجه به کاربردهرا  با

کرار رفتره اسرت، برا      و مذموم به یمنف یدر معنا شتریب

جردال، بره    تیکه مرذموم  شود یم افتهیدر شتریدقت ب

 گررردد؛ یآن بررازم یهررا یژگرریهررا و و اهررداف، روش

 یقرآن از چهار بُعد، جدال باطل را بررسر  ،یطورکل به

 کرده است: 

 حینداشتن پشتوانه صح م،یقرآن کر نکهیا نخست

. کنرد  یمر  یمهم جدال باطل معرف تیخصوص نیرا اول

وَ مِنَ النَّراسِ مَرنْ یُجرادِلُ    » هیطورمثال، خداوند در آ به

( 8)حرج/ « فِی اللَّهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ ال هُد ً وَ ال کِتابٍ مُنیرٍ

 شرتوانه پ چیگران به باطل ه که مجادله دیفرما یاشاره م

 جدالشان ندارند. یبرا یتیو هدا یعلم

است که غررض   نیدومِ جدال باطل ا تیخصوص

 یبلکره تالشر   ست؛ین قتیحق و حق یاریو هدف آن 

وَ جررادَلُوا بِالْباطِررلِ »حررق اسررت:  یدر جهررت نررابود

 ( 5غافر/« ) لِیُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَ

 یجدال باطل است. بررا  قیذکر مصاد گر،ید بُعد

اسرت   یاز موارد یکی یاله اتینمونه، جدال درباره آ

خداوند آن را  که یینکوهش شده است؛ تاجا اریکه بس

ما یُجرادِلُ  : »دیفرما یبه کافران منحصر کرده است و م

فِری   مْآیاتِ اللَّهِ إاِلَّ الَّذینَ کَفَرُوا فَال یَغْررُرْ َ تَقَلبربُهُ   فی 

 (.4)غافر/« الْبِالدِ

جدال  یها زهیو انگ ها شهیسومِ نگاه قرآن به ر بُعد

نمونره، خداونرد سرچشرمه     ی. بررا گرردد  یباطل بازم

را منحصرر در کبرر    یالهر  اتیدر آ لیمجادله بدون دل

إِنَّ الَّذِینَ یُجادِلُونَ فِی : »دیفرما یکرده است و م یمعرف

إِلَّا کِبْرٌ ما  هِمْآیاتِ اللَّهِ بِغَیْرِ سُلْطانٍ  َتاهُمْ إِنْ فِی صُدُورِ

کسان  که در آیات ما  یراست (؛ به56)غافر/« هُمْ بِبالِغِیهِ

جز نخروتِ   هاشان نهیکنند، در س مجادله م  لیبدون دل

 وجود ندارد. سرانجام یب

قرآن در موضوع جردال کره    اتیآ شتریمقابل ب در

نحرل و   125 هیر دو آ پردازنرد،  یبه ابعاد جدال باطل م

انرد.   جدال احسن اشراره کررده  عنکبوت به مبحث  46

پس از منظر قرآن جدال به دو دسته جردال احسرن و   

که شرامل جردال حَسَرن و جردال باطرل       - راحسنیغ

 لیر کره جردال باطرل بره دل     شرود  یمر  میتقسر  -است 

مررذموم  یامررر شیامرردهایو پ هررا شررهیر ات،یخصوصر 

ابعاد با آن متفاوت  نیا ۀاست؛ اما جدال احسن در هم

 است.

 

 اتیجدال احسن از منظر آمفهوم  -7

دو بار به صراحت به مبحث جردال احسرن    قرآن

آن را  وهیبار به آن امر فرموده و شر  کیاشاره کرده و 

 کرده است. انیب زین

را قبرول دارد کره    یقرآن تنها جدال میگفت چنانکه

« احسرن  یهر  یبرالت »قرآن  ریشکل و به تعب نیبه بهتر

 تیلاست که حُسن و احسن نیا یباشد؛ اما سؤال اساس

چره   یقرآنر  ریو جدال احسن در تعب ستیجدل در چ

 دارد. یمفهوم و مختصات
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اسرت.  « حُسرن » شره یاسرم تفضریل از ر   «اَحسن»

 ،یروزآبراد ی)ف ییبرا یرا جمال و ز« حُسن» یروزآبادیف

 ی( و ابن منظور آن را بره معنرا  200، ص 4 ق، ج1410

ق ، 1404( آورده است )ابن منظور، ییبایضد قبح )ناز

حُسن را عبارت  ،ی(؛ اما راغب اصفهان114، ص 13 ج

که به آن  داند یم شبخ آفرین و شاد  از هر اثر بهجت

. پس سرخن راغرب هرر دو وجره     میرغبت داشته باش

باشرد،   کرو ین ای بایهرچه ز رایز شود؛ یرا شامل م یقبل

ادامره  در  یهست. و زیبخش و مطلوب ن بالطبع شاد 

آنچره عقرل    -1:شرمارد  یحُسرن برمر   یسه شکل بررا 

آنچه از  -3 پسندد؛ یآنچه هوا  نفس م -2 پسندد؛ یم

: دیر گو یاسرت. راغرب مر    توجلره جهت حس، شرایان  

آمده اسرت، بیشرتر بره    « حُسن»آنچه در قرآن از واژه »

ه از منظرر بصریرت و اندیشره    ک شود یاطالق م یچیز

بررا توجرره برره (. 235ق، ص 1412)راغررب، « زیباسرت 

و هرم در   یهم در حُسرن عقلر   دیباال، جدال با یمعان

باشرد.   ریپذ وجود داشته و در  یو طبع یحسنِ حسل

 نیترر  یو عقالنر  نیسته است در جدل از بهتریپس شا

 نیو بهترر  رخشرن یو غ برا یو ز کویو از الفاظ ن یمعان

 یکه طبرسر  استفاده شود؛ چنان انیاستدالل و ب بیاسال

احسرن،  : »دیر گو یجدال مر  یبرا« احسن» ریتعب ۀدربار

 ایر حسن از جهرت قبرول عقرل باشرد      ۀباالترین درج

و ممکرن   ،درجه حسن از جهت قبرول طبرع   نیباالتر

ش، 1372 ،ی)طبرسر « است هر دو معن  مقصود باشد

 (.449، ص 8 ج

را مسرلوب  « احسرن » ۀکلمر  یاسرت برخر   یگفتن

مبالغه  یبرا نجایاند: احسن در ا المفاضله در نظر گرفته

 «یبالمجادلره الحُسرن  » هیآ ریتقد یعنیدر حُسن است؛ 

 ترا،  یشکل مجادله بوده است )ابن عاشرور، بر   نیبهتر

 125 هیر در آ نکره ی(؛ اما برا توجره بره ا   181، ص 20 ج

وصف حسرنه   بانحل، حکمت بدون وصف و موعظه 

برا توجره    زیر و جدال با وصف احسن آمده اسرت و ن 

مروارد   ریدر سرا « حسنا یه یبالت»عبارت  یکاربردها

احسرنِ   ریغ یها روش ۀآن را هم هیمفضّل عل توان یم

 شرود  یمر  نیچن هیآ نیا یجدال در نظر گرفت و معنا

 گرید یها که از روش یبا آنها به روش دیکه مجادله کن

سَبیلِ رَبَکَ بِالْحِکْمَرۀِ وَ الْمَوْعِظَرۀِ     إِل  عُادْ»برتر است، 

 (125)نحل/« هِیَ  َحْسَنُ   بِالَّتی  الْحَسَنَۀِ وَ جادِلْهُمْ
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احسن، تنها درمورد  وهیخداوند به انجام ش دستور

برر نظرام احسرن در     هیبلکه با تک ست؛یجدال مطرح ن

شرده و   یبر ترازِ اَحسَن طراح زین عینظام تشر ن،یتکو

 یهررا عرصرره ۀاحسررن در همرر قررهیروش بهتررر و طر

بره   هیانسان ارانه شرده اسرت؛ ازجملره توصر     یزندگان

هِریَ  َحْسَرنُ فَرَِذَا     لَّتِیادْفَعْ بِرا » هیبرخورد در آ نیبهتر

فصرلت/  « )  الَّذِی بَیْنَکَ وَ بَیْنَهُ عَداوَۀٌ کَأَنَّهُ وَلِری  حَمِریم   

وَ قُلْ لِعِبادِی یَقُولُوا الَّتِری  » هیگفتار در آ نیبهتر( و 34

 تیر تح نی( و دستور بره بهترر  53)إسراء/ « هِیَ  َحْسَنُ

بِأَحْسَررنَ مِنْهررا  َوْ  حَیُّررواوَ إِذا حُیَیررتُمْ بِتَحِیَّررۀٍ فَ» هیرردر آ

وَ اتَّبِعُروا  » هیر در آ تیتبع نی( و بهتر86)نساء/ « رُدُّوها

 (.  55)زمر/ «  إِلَیْکُمْ مِنْ رَبَکُمْ  َحْسَنَ ما  ُنْزِلَ

در قررآن  « احسرن  یهر  یبرالت » ریاست تعب یگفتن

تصررف   ۀنحو ۀشش بار آمده است که دو مورد دربار

وَ ال تَقْرَبُوا مالَ الْیَتریمِ إاِلَّ بِرالَّتی   » اتیدر آ میتیدر مال 

هِیَ  َحْسَنُ حَتَّ  یَبْلُغَ  َشُدَّهُ وَ  َوْفُروا الْکَیْرلَ وَ الْمیرزانَ     

ال تَقْرَبُوا مالَ الْیَتریمِ إاِلَّ بِرالَّتی    وَ( »152)انعام/« بِالْقِسْطِ

اسرراء  « ) لْعَهْردِ هِیَ  َحْسَنُ حَتَّ  یَبْلُغَ  َشُدَّهُ وَ  َوْفُروا بِا  

نحروه برخرورد برا     ۀکار رفته و دو مورد دربار ( به34/
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وَ ال تَسْتَوِی الْحَسَنَۀُ وَ الَ السَّیَئَۀُ ادْفَرعْ  » اتیدر آ ها یبد

هِیَ  َحْسَنُ فََِذَا الَّذی بَیْنَرکَ وَ بَیْنَرهُ عَرداوَۀٌ کَأَنَّرهُ       بِالَّتی

هِریَ  َحْسَرنُ     بِالَّتی ادْفَعْ»( و 34فصلت/ « ) وَلِی  حَمیم 

کرار   ( بره 23مؤمنرون/ « )حْنُ  َعْلَمُ بِمرا یَصِرفُونَ  السَّیَئَۀَ نَ

 رفته است. 

نراظر بره   « احسن یه یبالت» ریدر موارد فوق، تعب

از مفسرران   یاریبسر  رو، نیر اسرت؛ ازا  فترار و ر قهیطر

 یدر سروره مؤمنرون و جاهرا   «   َحْسَرنُ  هِیَ بِالَّتی» ریتعب

 یبالخلرۀ آلتر  » ایر « احسرن  یه یلخصله آلتبا»را  گرید

 نیر ا هیر آ یاند معنرا  اند و گفته کرده ریتفس« هی  حسن

 ی)بررا  دیاست که با آنها با اغماض و صبر برخورد کن

 زیررو ن 466، ص 6 ، ج  ش1371 ،یبرردینمونرره ر : م

 ریرررتعب ،ی(. ازطرفرر 276، ص 3 ق، ج1415 ،یبغررداد 

 هیر در آ بار کی زیبا گفتار ن وندیدر پ« احسن یه یآلت»

کار  ( به53اسراء/ « )  َحْسَن هِیَ  لُوا الَّتی قُلْ لِعِبادی یَقُو»

آن، برر   ریاز مفسرران در تفسر   یرفته است کره گروهر  

الکلمرۀ  »را  هیر آ ریاند و تقرد  کرده دیمضمون گفتار تأک

ق، 1418 ،یضراو یانرد )ر : ب  دانسته« هی  حسن یآلت

، ص 3 ج ، ق1415 ،یکاشران  ضیف زیو ن 258، ص 3 ج

را  ریتعب نیاز مفسران ا یگریگروه د که ی(؛ درحال197

انرد   گفتار دانسته قهیمضمون و طر ۀناظر بر هر دو جنب

را که از  چهآن دییاند: بگو گفته گونه نیرا ا هیآ یو معنا

 نیبودن با اخرالق، بهترر   و تو م انیطرز ب ،ینظر محتو

ر :  زیررو ن 157، ص 12 ش، ج1374)مکررارم، « باشرد 

مرورد   هیر (؛ اما در دو آ98، ص15 ق، ج1418 ،یلیزح

هِریَ   بِرالَّتی  » ریر تعب عنکبروت(  46نحرل و  125بحث )

 ریدرمورد جدال آمده است که با توجه به تفس«   َحْسَنُ 

گفتار و مضمون خواهرد   ایو رفتار  قهیبر طر ظرآن، نا

نحررل  125 هیرردر آ ریمثررال، تقررد طررور برره یعنرریبررود؛ 

 یهر  یآلتر  قره یبالطر» ایر « احسرن  یهر  یبالکلمه آلتر »

بالطریقۀ »را  هیآ ریتقد یضاویکه ب است، چنان« احسن

 ،یضراو ی)ب دانرد  یمر « هی  حسن طرق المجادلرۀ  یآلت

: دیررگو یهررم مرر ی(، و طبرسرر245، ص 3 ق، ج1418

 ،یاسرت )طبرسر  « هی  حسن یبالکلمۀ آلت» هیآ ریتقد

 (605، ص 6 ش، ج1372

مرذکور، مؤمنران    ریر با توجه به دو تعب درمجموع،

و  وهیشر  نیدر رفتار، متخلق به بهتر دیگونه که با همان

مضمون باشند، در جدال و  نیدر گفتار متخلق به بهتر

که هر دو جنبه رفتار و گفتار را دربرردارد،   زیمناظره ن

 یکلر  ریر کنند؛ املا چون تعب تیهر دو جنبه را رعا دیبا

است،  قهیناظر بر طر گرید اتیدر آ «سناح یه یبالت»

اسرت ترا    قره ینراظر برر طر   شتریب زیدر جدال احسن ن

نمونه، محمد حسرن مظفرر برا توجره بره       یمحتوا. برا

انعرام،   152 هیر در آ« احسرن  یه یبالت»کاربرد عبارت 

 یهر  یبرالت »: عبرارت  سرد ینو یدرباره حُسن جردال مر  

کرره بهتررر و  یا قررهیبرره طر شررود یمرر ریتفسرر« احسررن

 ریتفسر  نیر ، و او نفرع  جره ینت یاسرت بررا   ترر  کیزدن

 یهر  یبرالت  ۀشد کار گرفته به ریاست که با تعب یحیصح

وَ ال : »دیر فرما یکه خداوند م احسن تناسب دارد؛ چنان

«  تَقْرَبُوا مالَ الْیَتِیمِ إِلَّا بِالَّتِی هِیَ  َحْسَنُ حَتَّ  یَبْلُغَ  َشُردَّهُ 

)مظفرر نجفر ،   « له  نفَعهی  عوَدُ و  ی ی: بالطریقۀ آلت

 (.11ق، مقدمه، ص 1422

 

 اتیجدال احسن در آ یها نمونه -7-3

مرروارد متعرردد جرردال احسررن در    میکررر قرررآن

را ذکر  امبرانیو مناظرات پ یاله ۀگون احتجاجات جدل

در  مفهروم جردال    یبررا  نجرا یکرده اسرت کره در ا  

و  یاحسن، تنهرا چنرد نمونره از جردال احسرن قرآنر      

 .شود یم انیجدال ب یشده برا گرفته کار به یراهکارها
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اول: مجادله پیامبر اسالم)ص( با مشررکان در   نمونه

 پرستى نفى شرك و بت

و  امبریر پ انیر از مجادله و بحرث م  یمتعدد موارد

در  زیر مختلرف وجرود داشرته و خداونرد ن     یها گروه

نرازل   امبریر مجرادالت پ  یرا بررا  ییهرا  پاسرخ  یموارد

 25و  24 اتیر ونه، خداوند در آنم یفرموده است. برا

 امبریررمشرررکان، از پ دیررابطررال عقا یسرروره سرربأ برررا

قُرلْ  »کنرد:   ادلهبا آنها مج تیرازق ۀدر مسئل خواهد یم

 نکهینکته ا نیاول«. مَنْ یَرْزُقُکُمْ مِنَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ

آن بره   ۀلیوسر  آرام است که خداوند به یلفظ« قل»لفظ 

وگو را  محاوره و گفت یو معنا دهد یمجادله فرمان م

ابتدا با  زیمجادله ن نیا نکه،یا گری. نکته دکند یم یتداع

بره فکرر رود و    خاطرب سؤال آغراز شرده اسرت ترا م    

و به حق، معترف و ملتزم شود  داریاش، ب وجدان خفته

مطالرب مرورد قبرول     نیترر  یهیاز بد زیسؤال ن یو برا

در ادامره،   سبب، نیمخاطب استفاده شده است؛ به هم

خداوند بدون آنکره در انتظرار پاسرخ مخاطرب باشرد      

بگرو خداسرت کره    «  قُرلِ اللَّرهُ  »فرمایرد:   بالفاصله مر  

 است.  دهنده یروز

دادن آمده  جواب گونه نینمونه، درباره ا ریدر تفس

است: یعن  مطلب به قدر  واضح و روشن است که 

کننرده و شرنونده    نیاز به پاسخ طرف ندارد؛ بلکه سؤال

حت  مشرکان، خداوند  رایصدا هستند؛ ز با یکدیگر هم

ها، تنها  دانستند، و برا  بت را خالق و معط  ارزاق م 

، 18ش، ج 1374مکرارم،  « )قانرل بودنرد   عتمقام شفا

 .  (81ص 

وَ إِنَّرا  َوْ إِیَّراکُمْ   » انیر مجادله، خداوند با ب ۀدر ادام

کره   شرود  یمترذکر مر  « ضَاللٍ مُبرینٍ   هُد ً  َوْ فی  لَعَل 

متضاد دارنرد کره هرر دو     دهیمؤمنان و مشرکان دو عق

 یمطلبر  زیر مطلرب ن  نیر درست باشرد کره ا   تواند ینم

مستفادشده از  گریاست. از نکات د یرفتنیمعقول و پذ

اسرت کره    نیر ا کرو یآداب مجادلره ن  ۀدربرار  هیر آ نیا

 ینکند؛ بلکه برترر  یشخص از اولل خود را برتر معرف

اثبرات کنرد. در ایرن بیران، رسرول       لیرا با دل شیخو

 یخویش و گمراه تیهدا نکردن حیاکرم)ص( با تصر

 مخاطرب  یتفکر را برا ۀنیزم کند یم یطرف مقابل سع

 آماده سازد.

از  فهیشر هیآ نیا لیدر ذ« اهلل فضل نیمحمد حس»

)قاعرده   «نیقر یقاعرده شرک؛ دروازه   »با عنوان  یقانون

 ادیر وگرو   ( در دعوت و گفرت نیقیال قیطر یالشکل ف

باوجود آنکره خرود را    امبریپ نکهی: ادیگو یو م کند یم

صرفت   د،یر د یمر  تیدر هردا  ینیقیمسلّم و  یا گونه  به

 یو صفت گمراهر  برد یکار نم خود به یرا برا تیهدا

ترا مخاطرب در    کررد  یطرف مقابرل ذکرر نمر    یرا برا

 یو بره برازنگر   ردیر قررار گ  ندهیمشتر  با گو گاهیجا

بپرردازد و نسربت بره آن بره شرک و       شیخرو  شهیاند

، صررص  19، ج  ق1419)فضررل اهلل،  دیرردرآ دیررترد

 (.  42و41

 دیر جردال احسرن با   یگرچه برا نکهیا گرینکته د

همرراه برا    دیر با ینرم نیدر گفتار را نشان داد، ا ینرم

راستا، خداونرد   نیو اصرار بر حق باشد. در ا یداریپا

ذکر « ف »را با « ضاللت» و« عل »را با کلمه « هدایت»

آمرده   براره  نیر درا بیر الغ حیمفات ریکرده است. در تفس

قررار   یبلنرد  یبر باال افتهی تیشخص هدا ایاست: گو

و گمرراه   نرد یرا بب زیر همره چ  انرد تو یم وگرفته است 

که فرورفته در ظلمت اسرت، حتر  جرا  پرا       ازآنجا

بیند که کجا قدم بگذارد، تا چره رسرد بره     خود را نم 

الیره راه خرود را ببینرد و بفهمرد کره چره        اینکه منته 

، ص 25ق، ج 1420)فخرررر راز ،  « ا  دارد وظیفررره

 ونرد توجره اسرت کره خدا    انی(. این نکته نیز شرا 257
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سررخن گفترره اسررت، سررپس از « هرردایت»ت از نخسرر

و « ما»گوید  در آغاز جمله، نخست م  رای؛ ز«ضاللت»

رنگر  بره    تا اشراره لطیرف و کرم   « شما»گوید  بعد م 

نشردن گرروه دوم باشرد      ل و هردایت هدایت گروه او

 (.83، ص18ش، ج 1374مکارم، )

قُلْ ال تُسْئَلُونَ عَمَّا : »دیفرما یبعد خداوند م هیآ در

ها  ما را از  ؛ بگو: جرم« َجْرَمْنا وَ ال نُسْئَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ

پرسند و کرارکرد شرما را از مرا بازخواسرت      شما نم 

 ریآیه شریفه از عمل مؤمنان تعب نیدر ا نکهیکنند. ا نم 

به جرم، و از عمل مشرکان تعبیر به عمل شده اسرت،  

 ،ییعایت ادب در مناظره اسرت )طباطبرا  از ر یا نمونه

مجادلرره کرره  گررری(. شرررط د375، ص 16ق، ج1417

مناظره آشکار اسرت؛   نیدر ا زیانصاف است ن تیرعا

ایرن مطلرب کره هررکس بایرد       ه،یر آ نیر که در ا چنان

 یپاسخگو  اعمال و کرردار خرویش باشرد، برا لحنر     

در  زیر ن حیمجادله صح زهیشده است. انگ انیمنصفانه ب

 آشکار است.  هیآ نیا

با آزر و قروم  دربراره    میدوم: مجادله ابراه نمونه

 ها پرست  بت

با پدر و  میابراه ۀجدال احسن، مجادل گرید ۀنمون

 ایر هاسرت کره در سروره انب    قومش درباره پرستش بت

ذکرر شرده اسرت: آن هنگرام کره بره        67ترا   52 اتیآ

روح  ب  یها پدرش )آزر( و قوم او گفت: این مجسمه

کنیرد! ،   چیست که شما همواره آنهرا را پرسرتش مر    

را عبرادت   اگفتند: ما پردران خرود را دیردیم کره آنهر     

کنند، گفت: مسرلّماً هرم شرما و هرم پردرانتان، در       م 

اید ، گفتنرد: آیرا مطلرب حقّر       گمراه  آشکار  بوده

کن ! ، گفت: پروردگار  ا  یا شوخ  م  برا  ما آورده

ها و زمین است که آنها را  ر آسمانشما همان پروردگا

ایجاد کرده است و من بر این امرر، از گواهرانم  و بره    

ا  بررا  نرابود     در غیراب شرما، نقشره    وگند،خدا س

جرز برت    - . سررانجام، همره آنهرا    کشم یهایتان م بت

قطعه کرد؛ شراید سرراا او بیاینرد ،     را قطعه -بزرگشان

قطعراً از  گفتند: هرکس برا خردایان مرا چنرین کررده،      

ستمگران است ، )گروه ( گفتند: شنیدیم نوجوان  از 

کره او را ابرراهیم    گفرت  یها سخن م )مخالفت با( بت

گویند. )جمعیلرت( گفتنرد: او را در برابرر دیردگان       م 

مردم بیاورید، تا گواه  دهند ، گفتند: تو ایرن کرار را   

ا ، ا  ابراهیم! ، گفرت: بلکره ایرن     با خدایان ما کرده

را بزرگشان کرده است  از آنها بپرسید اگر سرخن  کار 

 هگویند ، آنها به وجردان خرویش بازگشرتند و )بر     یم

خرود( گفتنرد: حقّررا کره شرما سررتمگرید . سرپس بررر      

دان  که اینها   سرهایشان واژگونه شدند و گفتند: تو م 

  )ابراهیم( گفت: آیا جز خدا چیرز   ندیگو یسخن نم

د  بررا  شرما دارد و   که نه کمترین سو دیپرست یرا م

رساند  اف بر شما و بر آنچه جرز   نه زیان  به شما م 

ترا   52/ ایر کنیرد!  )انب  نمر   اندیشهپرستید  آیا  خدا م 

67.) 

مهرم دربراره    ۀمنراظره، چنرد نکتر    نیتوجه به ا با

 جدال احسن درخور ذکرند:

منراظره   یطورمثرال، و  اول: گفتار مستدل؛ به نکته

عالمرره  ۀاصررنام کرره برره گفترر قررتیرا بررا سررؤال از حق

هررا  سررؤال برره علررت پرسررتش بررت  نیرر: اییطباطبررا

( 297، ص 14 ق، ج1417 ،ییطباطبررا ) گررردد یبررازم

 تیر اثبرات ربوب  یبررا  میابراه نی. همچن کند یشروع م

در  اامر  کنرد؛  یجهران اسرتدالل مر    نشیخداوند به آفر

 تیرربررر تبع یپرسررتان مبتنرر  بررت یمقابررل، ادعاهررا 

 ان است.از گذشتگ وچرا چون یب

وجردان مخاطرب و    یداریر برر ب  دیدوم: تأک نکته

 لیر تماث نیر : امیسرؤال ابرراه   نیر اعتراف به حق؛ برا ا 
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بت  نکهی. و ادیکن یکه همواره آن را پرستش م ستیچ

: دیر گو یو در پاسخ قومش مر  گذارد یبزرگ را سالم م

سرؤال   زیرا شکسته است و ن گرید یها بت بزرگ بت

منرراظره کرره آیررا جررز خرردا چیررز  را    یاو در انتهررا

برا  شما نردارد؛   یانیپرستید که کمترین سود و ز م 

 گرر یکه برت برزرگ د   - میسخن حضرت ابراه ایاما آ

کرذب بروده اسرت. پاسرخ عالمره      -ها را شکسته  بت

است: ابراهیم)ع( به داع  الزام خصرم و ابطرال    نیچن

الوهیت اصنام، گفت: بزرگ ایشان ایرن کرار را کررده    

صرراحت   بعرد  بره   تست. همچنران کره در جمرال   ا

 َ فَتَعْبُردُونَ  »فرمایرد:   و مر   کند یمنظور خود را بیان م

نره  ...« مِنْ دُونِ اللَّهِ ما ال یَرنْفَعُکُمْ شَریْئاً وَ ال یَضُرربکُمْ    

طور جد  خبر دهد کره برزرگ آنهرا     اینکه بخواهد به

گونرره تعبیرررات در   ایررن کررار را کرررده اسررت. ایررن  

 ،یی)طباطبررا تات و منرراظرات بسرریار اسرر مخاصررم

 (.301و  300، صص 14 ش، ج1374

دادن برره محسوسررات اسررت؛  سرروم: توجرره نکترره

هرا   و از برت  سرت یچ لیر تماث نیر : اپرسرد  یکه م چنان

 .ندیگو یاگر سخن م دیبپرس

برردن از آن در   چهارم: گرفتن اعتراف و بهره نکته

مجادلرره از آنهررا  یکرره در ابتردا  چنران  ؛یمراحرل بعررد 

از آباء و اجداد بر  دیجز تقل یلیکه دل ردیگ یاعتراف م

از آنهرا اعترراف    گرید یدر جا ایپرستش بتان ندارند، 

گفتن ندارند و سپس آنها  ها توان سخن که بت ردیگ یم

کره   دیپرسرت  یرا مر  یزیر که چرا چ کند یرا سرزنش م

 ندارد. یانیسود و ز

 انیر در کنرار ب  یو احساس یعاطف انیپنجم: ب نکته

 نکره یمنراظره پرس از ا   یدر انتهرا  نکره یماننرد ا  ؛یعقل

 ریر نداشرتن ز  انیر ها را به علت سرود و ز  پرستش بت

اظهررار برانررت خررود را از آنهررا و    برررد، یسررؤال مرر 

و آنهررا را برره تفکررر    دارد یمعبودانشرران اعررالم مرر  

اللَّهِ  َ فَال مِنْ دُونِ  عْبُدُونَاُفٍّ لَکُمْ وَ لِما تَ» خواند یفرام

 «.تَعْقِلُونَ

 نیرر. در اسررهیششررم: اسررتفاده از روش مقا نکترره

آلود را در  و شر  یدیتوح ۀشیدو اند میمجادله، ابراه

 ،یدیر توح شره ی. از منظرر اند دهرد  یمقابل هم قرار مر 

امرور بره    ۀکره همر   کتاستیپروردگار جهان، خداوند 

مشرکان پروردگار جهان،  ۀشیدست اوست؛ اما در اند

و دفاع از خود  نگفت به سخن یهستند که حت ییها بت

 .ستندیقادر ن

پرس از   میو برانت ابراه یزاریهفتم: اعالم ب نکته

 ُفٍّ لَکُمْ وَ لِما تَعْبُدُونَ مِرنْ دُونِ  » ارانه استدالل؛ مانند 

 « اللَّهِ

 پرستان با ستاره میابراه ۀسوم: مناظر نمونه

برا   یو ۀمجادل میمناظرات حضرت ابراه گرید از

برا   بیر بره ترت  یاست که و یپرستندگان اجرام سماو

رو  روبرره دیپرسررتندگان سررتاره زهررره، مرراه و خورشرر 

که بره   یوگو و جدال نمونه قرآن گفت نی. در اشود یم

بروده   میعطاشرده بره ابرراه    یقرآن، احتجاج الهر  ریتعب

مناظره  یاه وهیش نیتر محتوا و اثربخش نی، بهتر1است

 گوشزد شده است. 

آنان با مشرکان  انیدر ابتدا در باور به خدا میابراه

اما پس از افول  ،یکرد و گفت: هذا رب یهمراه یصابئ

 ،یدروغ انیو خدا یآن اجرام آسمان کیکایو غروب 

کررد کره ضرمن     ییوجدان مخاطبران را متوجره خردا   

هرگرز غرروب    ،یشگیهم ینیآفر اتیو ح یبخش ضیف

منراظره چنرد    نیر . از ادیر گرا ینم یو به سست کند ینم

در برراب جرردال احسررن اسررتخراج   کیررو تکن وهیشرر

 :شود یم
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هرذا  »مماشات با خصم که حضرت با جملره   -1

طررف   شود یباعث م وهیش نیکرده است. ا انیب «یرب

و امکران   ردیر مجادله از ابتدا در موضع تقابل قررار نگ 

از  یاریبسر . رود یسرخن حرق براالتر مر     ریو ترأث  انیب

سؤال که مگرر ممکرن اسرت     نیمفسران در پاسخ به ا

اجررام   یمدت یبرا یحت میهمچون ابراه یبزرگ امبریپ

 میرا رب خود بداند معتقدند: حضررت ابرراه   یسماو

بنرابراین،   کتاسرت؛ ی یکه مدبر امرش خردا  دانسته یم

هرذا  »اینکه در برابر ستاره و مراه و خورشرید گفرت:    

اب مجادلره و بره زبران خصرم     درحقیقرت از بر  « رَبَری 

زدن است که در ظاهر، عقایرد آنران را صرحیح     حرف

فرض کرده، سپس با بیان  مستدل، فسراد آن را ثابرت   

 زیر و ن177، ص 7 ش، ج1374 ،ییکرده است )طباطبرا 

 تا، ی؛ ابن عاشور، ب120، ص5 ش، ج1378ر : طیب، 

 (.177، ص 6 ج

 ؛یسر احسا انیتو م با ب یمنطق انیب وهیاتخاذ ش -2

نردارد،   تیر ربوب یسرتگ یموجرود آفرل شا   نکهیمانند ا

موجرود آفرل را    میابرراه  نکره یگفتار مستدل است و ا

دوست ندارد و از آنچه آنان به آن شر   تیربوب یبرا

 است. یو عاطف یفطر ۀاست، گزار زاریب ورزند، یم

ابترردا  یمخاطررب؛ و یجیکررردن ترردر همررراه -3

و سرپس   شود یستاره و ماه را متذکر م نداشتن تیربوب

 تینسربت بره آن دو، خاصر    دیخورشر  یبا قبول بزرگ

تمام موجودات آفرل   نداشتن یستگیو شا یکنندگ افول

 یبررا  یکلر  اریر مع کیر  کند یم یو سع کند یم انیرا ب

 به مخاطب ارانه دهد. دیخود در توح یادعا

و  یدیر توح شره یاند ۀرسا و آشکار دربار انیب -4

 شر   شهیاز اند یزاریب

 دیتوح ۀبا نمرود دربار میچهارم: مناظره ابراه نمونه

 یقیحق یو خدا

 ۀمجادلر  م،یجدال احسن ابراه یها نمونه گرید از

 نیر اسرت. در ا  شیخرو  ۀبا نمرود، پادشراه زمانر   یو

و اماتره   اءیر بره اح  دیر اثبات توح یبرا میمناظره، ابراه

 یهیکه از افعال مختص و برد  کند یمردگان استدالل م

رَبَیَ الَّذی : »دیگو یخداوند است و خطاب به نمرود م

، خدا  من آن کس  اسرت کره زنرده    «وَ یُمیتُ.  یُحْیی

پاسرخِ   نیر میراند. نمرود در مواجهره برا ا   کند و م  م 

و برا   زند یدست به مغالطه م م،یابراه یمحکم و منطق

و اماتره را در نظرر    اءیر اح یقیحق یمعنا میابراه نکهیا

: دیگو یو م ردیگ یآن را در نظر م یمجاز یدارد، معنا

. رانمیر م یکنم و مر  زنده م  زی، من ن«وَ  ُمیتُ   َنَا  ُحْیی»

 آورد یروم گریاستدالل د کیبه  میهنگام ابراه نیدر ا

کرره نمرررود ترروان مقابلرره بررا آن را نرردارد و برآمرردن   

آن، نمرود ساکت  ۀجیکه درنت زند یرا مثال م دیخورش

بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَرأْتِ بِهرا     فََِنَّ اللَّهَ یَأْتی» شود یم

 (.258بقره/« ) فَبُهِتَ الَّذی کَفَرَ رِبِمِنَ الْمَغْ

 یبررا  میابرراه  یمناظره، آمرادگ  نیمهم در ا ۀنکت

طرف مقابل، مانند مغالطره   یپاسخ درخور به شگردها

حیات  ۀچه خوب کرد ابراهیم)ع( که اول مسئل»است. 

و مرگ را پیش کشید تا آن جبرار مردع  شررکت برا     

طلروع و   ۀپروردگار در تدبیر عالم شود، سرپس مسرئل  

کلر    بره  آن،غروب آفتراب را عنروان کررد کره او در     

 (.289، ص 2 ش، ج1374)مکارم، « وامانده شد

 و آزر میادله حضرت ابراهپنجم: مج نمونه

دعروت بره    یدر موارد متعدد برا میابراه حضرت

روش  نیکرروتریمجادلرره برره ن ۀویاز شرر یپرسررت گانررهی

 ایاز آنها مجادله با آزر )عمو  یکیاستفاده کرده است. 

، 3ق، ج1415 ،یکاشران  ضیبه گفته: فر  اش یجد مادر

 ( است. 282ص 
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کره   کنرد  یمر  انیر ب 48ترا  42اتیر آ میدر سوره مر

شرروع   یسرؤال اساسر   کی حمجادله را با طر م،یابراه

بینرد و   شرنود و نمر    که: چرا چیز  را که نم  کند یم

تواند هیچ آسیب و گزند  را از تو برطرف کنرد،   نم 

 یبره جرا   کند یم یسؤال سع نیبا ا میپرست   ابراه م 

را برا   یآزر را محکوم کند، و شهیصراحت اند به نکهیا

 ودبه فکر فرو برد و به اشتباه خمحسوس  یها پرسش

 یها نکته ۀو عمل واقف سازد که دربردارند شهیدر اند

 است: ریز

مراحل منراظره و جردال برا شرروع از      تیرعا-1

مثررل سررؤال از  ر،یپرذ  محسرروس و در  یهررا پرسرش 

او نردارد و در   یدر زندگ یاثر چیکه ه ییخدا ییچرا

و  یزاریر اعرالم ب  تیر و درنها ترر  قیر دق اناتیادامه با ب

وَ  َعْتَرزِلُکُمْ وَ مرا تَردْعُونَ مِرنْ دُونِ     »با عبرارت   یدور

 «.اللَّهِ

 یو خدا دهیفا یب یخدا اسیبا ق ثرمؤ سهیمقا -2

 قادر.

برر جوشرش فکرر     دیر تأک یسؤال هدفدار برا -3

را  حیو مطلب صرح  شدیاندیمخاطب تا خود شخص ب

 . ابدیدر

 ایر » ریر با چهار مرتبه تکررار تعب  یابراز مهربان -4

اخالق  تیدر جهت رعا رینرم و دلپذ یو گفتار« ابَتِ

نرم بره   واکنشو  یمناظره و در ادامه مجادله با دلسوز

 آزر.  داتیو تهد یبداخالق

یا  َبَتِ إِنِّی قَدْ :»حیبر دانش و منطق صح هیتک -5

 َهْردِ َ صِرراطاً     مِنَ الْعِلْمِ مرالَمْ یَأْتِرکَ فَراتَّبِعْنی     جاءَنی

 حیبه شرکل صرر   میحضرت ابراه نکهیجالب ا«. اسَوِیًّ

 یعلمر  دیر گو یبلکره مر   دهد؛ یبه آزر نسبت جهل نم

 یخرود نروع   حیترر  تصرر   نیر و ا یندار تودارم که 

، ص 3 ق، ج1415 ،یکاشران  ضیادب است )ف تیرعا

283.) 

 نیر برا گفرتن ا   زیر آم شرفقت  یانذار و هشدار -6

یا  َبَتِ إِنِّی  َخرافُ  َنْ یَمَسَّرکَ عَرذاب  مِرنَ     »سخن که 

( و ابررراز 45/می)مررر« الررَّحْمنِ فَتَکُررونَ لِلشَّرریْطانِ وَلِیًّررا 

و عمرل آزر کره    شره ینراگوار اند  یامردها یاز پ ینگران

 قرارگرفتن است.  طانیش تینزول عذاب و در وال

از  یدیررپررس از ناام یزاریرراعررالم برانررت و ب -7

و  دیرررسرررخن حرررق کررره پرررس از تهد   شریپرررذ

وَ  َعْتَرزِلُکُمْ وَ مرا   : »کنرد  یآزر ابراز م یها ییگو درشت

 َکُونَ بِدُعاءِ   اَلَّ  تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ  َدْعُوا رَبَی عَس 

 «.  رَبَی شَقِیًّا

 

 مفسران انیجدال احسن در ب یها یژگیو -8

از جردال احسرن    یاز مفسرران بره بُعرد    کیر  هر

 انیررخررود را براسرراس آن ب فیررتوجرره کرررده و تعر

را محرور   زهیر و انگ تیلر از مفسرران ن  یاند. برخر  کرده

انررد و جردال احسرن را برره    قررار داده  فیر تعر یاصرل 

 یطانیشر  یهرا  نفس و وسوسه انیکه در آن طغ یجدال

 دانر  کررده  ریخداونرد باشرد، تفسر    ینباشد و تنهرا بررا  

 یکرره برخرر (؛ چنرران390ص، 5 ق، ج1412  )مظهررر ، 

اند و جدال احسرن را   به هدف توجه کرده هیمانند مغن

اند که غرض از آن، اظهار حق و  کرده ریتفس یبه جدال

 (.565، ص 4 ، ج ق1424اقناع شخص اسرت )مغنیره،   

بره   ،یهمچرون طبرَسر   زیر از مفسرران ن  گرید یا دسته

اند و جدال احسن را به منراظره   مقدمات کرده یمحتوا

اند. بر اساس  کرده فیتعر یقطع یها رآن و حجتبا ق

« احسرن  یهر  یبالکلمره آلتر  »را  هیر آ ریتقرد  یو ن،یا

(؛ امررا  605، ص6 ش، ج1372 ،ی. ) طبرسرردانررد یمرر

 بررودن ممسررلّ ،یمفسررران همچررون فخررر راز  یبرخرر
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 ،یاند )فخرر راز  مقدمات را مال  جدال احسن دانسته

 (.  287، ص 20 ق، ج1420

 فیموضوع جدال را محور تعر زیمفسران ن یبرخ

مجمررع »در  یحرریکرره طر انررد؛ چنرران خررود قرررار داده

کررده   ریتفسر  یا جدال احسن را بره مجادلره   «نیالبحر

حرق درمرورد فررانض باشرد      نیری تب یاست  کره بررا  

 (.  336، ص 5 ش، ج1375 ،یحی)طر

از مفسران، اتخاذ روش متناسرب برا    گرید یبرخ

د و جدال احسرن را  ان فهم مخاطب را مدلنظر قرار داده

اند که درخور فهم مخاطب باشد  کرده ریتفس یبه جدال

 مرنا معاشرر األنبیراء   »پیامبر)ص( که فرموده  تیو روا

 نیر را شراهد برر ا  « ان نکلم الناس عل  قردر عقرولهم  

(. مؤلف 457، ص 3 ق، ج1407اند )شبر،  آورده ریتفس

: دیر گو یمخاطرب مر   تیر برر رعا  دیر با تأک انیروح الب

برا هرر    یعنر ی، « وَ جادِلْهُمْ بِرالَّتِی هِریَ  َحْسَرن   » یمعنا

با روش متناسب با آن مجادله کرن؛ پرس برا     ،یا فهیطا

اهل نفاق مجادله کن و با آنها شدت بره خررج برده و    

بره   نسربت با موافقان با لطف و رحمت مجادله کن و 

طلب  شانیمؤمنان متواضع باش و از آنها درگذر و برا

 (.97ص  5 ج تا، یب ،یروسوب یمغفرت نما )حقّ

جرردال، برره  قررهیاز مفسررران طر گرررید یاریبسرر

اخالق در سخن  تیگفتن و رعا سخن ۀویخصوص ش

 خیکره شر   انرد؛ چنران   قررار داده  اریر هنگام جدال را مع

 ی: روشر دیر گو یجردال احسرن مر    فیدر تعر یطوس

و همراه با نصرت حق  نهیو وقار و سک یهمراه با نرم

(. 440، ص 6 ج تررا، یبرر ،یبررا حجررت اسررت )طوسرر 

جرردال و منرراظره کرره اغلررب  یبرررا قرررآندسررتورات 

 کررد یرو نیشاهد بر ا شود، یاخالق مطرح م ۀدرحوز

بره   نکهیاز ا شی)ع( پیکه خداوند به موس است؛ چنان

که  دهد یآورد، دستور م یجدال و بحث با فرعون رو

هُ فَقُوال لَرهُ قَرواْلً لَیَنراً لَعَلَّر    : »دیسخن گو یبه نرم یبا و

(؛ پس به نرم  با او سرخن  44طه/ .)«ش یَتَذَکَّرُ  َوْ یَخْ

 بگویید، شاید متذکّر شود یا )از خدا( بترسد 

جرامع از   یفیاز مفسران تعر یمعدود ن،یب نیا در

نمونرره، عالمرره  یانررد؛ برررا جرردال احسررن ارانرره داده

خرود از جردال احسرن، هرم بره       ریدر تفسر  ییطباطبا

 قره یو هرم بره هردف و طر    یاخالق یارهایمع تیرعا

و  کنرد  یمجادله و هم بره صرحت مقردمات توجره مر     

و   که با درشت خوی داند یم نیحُسن مجادله را در ا

طعنه و اهانت همراه نباشد و خصرم را مترأذ  نکنرد.    

منرد برره   هرر دو عالقره   کرره ی: درصرورت دیر گو یمر  یو

شدن حق باشرند و لجاجرت و عنراد بره خررج       روشن

از هر  دیکننده با جدال رو، نیزاندهند، احسن است و ا

 دارد، یسخن  کره خصرم را بره عنراد و لجبراز  وامر      

کرار نبنردد؛ مگرر کره      بپرهیزد و مقدمات کاذب را بره 

عفتر  در   مناقضه داشته باشد و نیرز بایرد از بر     ۀجنب

ق، 1417 ،ییکالم و از سوء تعبیر اجتناب کند )طباطبا

(. 372- 371، صرررص 12 همررران، ج و 138، ص16 ج

وَ قُلْ لِعِبرادِی یَقُولُروا الَّتِری هِریَ     » هیعالمه، آ نیهمچن

  نظیرر آیره   ،زبان  و از نظر بیان را امر به خوش«  َحْسَنُ

 ،یی)طباطبررا دانررد یمر «وَ جرادِلْهُمْ بِررالَّتِی هِریَ  َحْسَررنُ  »

آمرده   زیر نمونره ن  ریدر تفس(. 117، ص 13 ق، ج1417

، تعبیر بسیار جرامع   «  َحْسَنُبِالَّتِی هِیَ »است: تعبیر به 

ها  صحیح و مناسرب مباحثره را    است که تمام روش

سرخن،   ا شود، چه در الفاظ، چه در محترو  شامل م 

، و چه در حرکات دیگر همراه آن چه در آهنگ گفتار

 (.299، ص 16 ش، ج1374مکارم، )

اخرالق و   تیر رعا تیاهم ۀدربار ریتفس نیهم در

و مناظره آمده اسرت: بررا    جدل  تیآن در موفق ریتأث

ها و نفوذ سخن حق در افکار دیگران، تنها  تسخیر دل

توسل به استدالالت قو  کاف  نیست، نحوه برخرورد  
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ترین اثر را در این مرحله  با طرف و شیوه بحث عمیق

مخصوصاً حرال   پیامبران،... . از بررس  حال گذارد یم

 فتره ایخروب  در  پیامبر اسالم)ص( و انمه هد )ع( بره 

بخشریدن بره    شود که این بزرگرواران بررا  تحقرق    م 

اهداف تبلیغ  و تربیتر  خرود از اخرالق اجتمراع  و     

نفروذ در   یهرا  وهیشر  نیتر یاصول روانشناس  و انسان

... . قررآن برا صرراحت اثرر     کردنرد  یها استفاده م قلب

و  هیر اهلل عل یرا  به پیامبر اسالم )صرل  امبریپ یینرمخو

فَبِما رَحْمَۀٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ : »شود یم ادآوریآله( 

، بره خراطر   «کُنْتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ لَانْفَضبوا مِنْ حَوْلِکَ

ا  که  خو شده رحمت اله  است که نسبت به آنها نرم

اطرراف ترو پراکنرده     ازاگر خشن و سرنگدل برود ،   

و 308، صررص 16 ش، ج1374شرردند ) مکررارم،   مرر 

309.) 

جرامع از جردال    فیر واضح است در تعر که چنان

 یارهرا یمع تیر رعا ژهیر و جردال، بره   قهیطر زیاحسن ن

 نیقرررار گرفترره اسررت؛ بنررابرا  تیرردر اولو یاخالقرر

 قره یبرر روش و طر  زیمفسران ن یها دگاهید یبند جمع

 دارد. دیآن تأک یاز محتوا شیجدال، ب

 

 یجدال احسن قرآن یها مختصات و مالك -9

دربراره جردال    ریو تفاسر  اتیر آنچه در آ براساس

جدال احسرن   یها نمونه یال و از البه میاحسن خواند

استخراج شده است که  یمنقول از متن قرآن، مختصات

 عبارتند از:

ماننرد   ؛یو رفترار  یاخذ به مشترکات اعتقراد  -1

اعتقرراد  رشیپرسرتان و پرذ   برا سررتاره  میمحاجلره ابرراه  

 برتر. یو قدرت خدا ضیمشتر  به لزوم ثبات ف

 یبررا  یو یسراز  با خصرم ترا آمراده    یهمراه -2

براور   یرۀ اول رشیو پذ یمانند همراه قت؛یحق رشیپذ

 دنیترا رسر   دیماه و ستاره و خورش ییِمشرکان به خدا

 .دیمشرکان و قبول توح دهیبه مرحله تزلزل عق

بره   میخطاب ابراه نیمانند ا ؛یخطاب وجدان -3

عْبُردُونَ مرا تَنْحِتُرونَ  وَ اللَّرهُ      َ تَ»مخاطبان مشر  کره:  

 ایرر(، آ96و  95صررافات/ « ) خَلَقَکُررمْ وَ مررا تَعْمَلُررونَ 

  دیر عبرادت کن  دیدیاسرت کره آنچره را تراشر     ستهیشا

 است. دهیخدا شما و آنها را آفر که یدرحال

 نکره یمهربانانه و بدور از خشونت؛ مانند ا انیب -4

که عذاب خدا  ترسم یگفت: من م شیبه عمو میابراه

با لحن  امبرانیو همه پ یشو طانیش اریبه تو برسد و 

 زم،یر پردر عز  یقوم= ا ایابت،  ای) یدلسوزانه و عاطف

 .ندیگو یقوم من( با مردم سخن م یا

و  کرروینررم و ن  ۀو روش منراظر  میمنطرق سرل   -5

: کند یم هیکه قرآن توص از تسلط و تحکم؛ چنان زیپره

و در «  هِریَ  َحْسَرن    الْکِتابِ إاِلَّ بِالَّتیوَ ال تُجادِلُوا  َهْلَ »

و نرمش  قتیرسا و قاطع پس از اثبات حق انیادامه، ب

 مخاطب.

موضع برابرر برا طررف مقابرل؛ ماننرد       تیرعا -6

 تیر عنکبروت در رعا  46 هیدر آ امبریقرآن به پ یۀتوص

لَ وقُولُوا آمَنَّا بِالَّرذی  ُنْرزِلَ إِلَیْنرا وَ  ُنْرزِ    »اخالق مناظره: 

 «.إِلَیْکُمْ وَ إِلهُنا وَ إِلهُکُمْ واحِد  وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

از وهرم و   زیر و پره قرت یبر علرم و حق  هیتک -7

 مِنَ الْعِلْمِ  ظنّ. إِنِّی قَدْ جاءَنی

در کنرار   یو عراطف  یاحساسر  انیر استفاده از ب -8

 .قیحقا نییتب

در برابررر  ییبایو شررک قیحقررا یجیترردر انیررب -9

 طرف مقابل. یو تند ییبایناشک

 

 

 



 
 

 59   یجدال احسن قرآن یشناس و مال  یمعناشناس

 

 یجدال احسن قرآن یادلّه مالك اصل -10

 یها یو بررس اتیمفاد آ هیگفته شد بر پا که چنان

هرا و   اتخراذ روش  رسرد  یبه نظر مر  ،یریو تفس یلغو

شده با  و حساب یمنطق ز،یآم مطلوب، احترام یها وهیش

جردال   یو اصل یاخالق مناظره، ضابطه اساس تیرعا

 نیر و شرواهد ا  لی. دالدهد یم لیرا تشک یاحسن قرآن

 مدعا عبارتند از:

از خصررومت، نررزاع و   ییدر مجادلرره، معنررا  -1

تنهرا   میقرآن کر ل،یدل نینهفته است و به هم یریدرگ

 یهر  یآن، سرفارش )و جرادلهم برالت    کروتر یبه نروع ن 

فرموده اسرت )وال   یانواعش نه ریاحسن( و گاه از سا

 فیر آن در رد یارهرا یجردال و مع  ن،یتجادلوا(؛ بنابرا

 ی. پرس بررا  رنرد یگ یمر  یجرا  یو اخالق یامور رفتار

کره   ییو زورگرو  ییجرو  زهیماننرد سرت   یاز آفات یدور

برره  دیرراسررت، با ادیرراحتمررال وقرروعش در جرردال ز 

 دست زد.  یاخالق یها وهیش

 اتیر آ شرتر یدر ب یاخالقر  یها توجه به گزاره -2

 یخروب  آن بره  یهرا  مربوط به جردال احسرن و نمونره   

 هیجدال احسن که در آ وهیکه در ش آشکار است؛ چنان

 دیر اخرالق منراظره تأک   تیر شد، رعا انیعنکبوت ب 46

قُولُوا آمَنَّا بِالَّذی  ُنْرزِلَ  : »دیفرما یشده است. خداوند م

إِلَیْکُمْ وَ إِلهُنا وَ إِلهُکُرمْ واحِرد  وَ نَحْرنُ لَرهُ      إِلَیْنا وَ  ُنْزِلَ

لحرن سرخن آرام، محترمانره و     ه،یآ نیدر ا« مُسْلِمُونَ

در آن احساس  ییجو یبرتر چیاست و ه رخواهانهیخ

 مؤمنون. 96اسراء و  53 هیدر آ نیهمچن شود؛ ینم

عبرارت   کنرد،  یچنانکه عالمه مظفر اظهرار مر   -3

ماننرد   ،یقرآنر  یکاربردها گریدر د« احسن یه یبالت»

« هِریَ  َحْسَررنُ   إاِلَّ بِررالَّتیوَ ال تَقْرَبُروا مررالَ الْیَتریمِ   : »هیر آ

کره سرودمند    شرود  یم ریتفس یا قهی( به طر152)انعام/

مطلرب   نیر ( کره ا 11ق، ص1422باشد )مظفر نجف ، 

وَ ال تَسْرتَوِی الْحَسَرنَۀُ وَ الَ السَّریَئَۀُ ادْفَرعْ     : »هیدرمورد آ

کَأَنَّرهُ   هِیَ  َحْسَنُ فََِذَا الَّذی بَیْنَرکَ وَ بَیْنَرهُ عَرداوَۀٌ    بِالَّتی 

هِریَ    ادْفَرعْ بِرالَّتی  » هیر ( و آ34فصرلت/ « ) وَلِی  حَمریم  

 زی( ن96)مؤمنون/«  َحْسَنُ السَّیَئَۀَ نَحْنُ  َعْلَمُ بِما یَصِفُونَ

مربروط بره    اتیر آ ۀدر هم نیتوجه است؛ بنابرا انیشا

را ناظر به روش « احسن یه یبالت» دیق توان یجدال م

جردال در گررو آن    ریترأث و نحوه برخورد دانست کره  

 است.

از جردال   یجرامع  فیر کره تعر  یمفسران یحت -4

 حیضرورت اتخاذ روش صرح  زیاند ن احسن ارانه داده

جردال   یهرا  وگو را در صدر مال  در گفت یو اخالق

 ریو تفسر  زانیر الم ریاند کره نقرل از تفسر    احسن آورده

 ذکر شد.  نیشینمونه در صفحات پ

 

  یدعوت قرآنرابطه جدال احسن با  -11

مفهروم   لیاحسن در هندسه معارف قرآن ذ جدال

ادْعُ »آن مطرح شده است:  یها از روش یکیدعوت و 

سَبیلِ رَبَکَ بِالْحِکْمَۀِ وَ الْمَوْعِظَۀِ الْحَسَنَۀِ وَ جادِلْهُمْ   إِل 

شرناخت بهترر جردال     ی؛ پرس بررا  «هِیَ  َحْسَرن   بِالَّتی

ت مشررخص آن در دعررو گرراهیاحسرن، الزم اسررت جا 

 شود.

 کیر دعرو   ۀشر یر»اسرت.  « دعو» شهیاز ر دعوت

است که انسران کرار     نیا شیواحد دارد. معنا یمعنا

شده برگردد و به او نگاه کنرد و   بکند که طرف خطاب

)ابرن فرارس،   «  تمایل نشران دهرد و توجلره پیردا کنرد     

برا   کره  ی(. فعل دعرو درصرورت  279، ص 2 ق، ج1404

و  قیتشررو یهمررراه شررود، برره معنررا   «یالرر»حرررف 

اسررت؛ چنرران کرره در  یزیررچ یبرره سررو راخوانرردنف

ء: الحثّ عل   الدُّعَاءُ إل  الشی»آمده است: « المفردات»
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اسرت )   یزیر بره چ  بیدعا، فراخواندن و ترغ« قصده

 یمتعردد  اتی(. خداوند در آ315ق، ص 1412راغب، 

سو  خدا، اسالم و ایمان سخن به   از دعوت مردم به

سرره روش  ،نحررل 125 هیررآورده اسررت و در آ انیررم

دعروت   یو جدال احسن را برا کویحکمت، موعظه ن

عبارتنرد از:   نجایمطرح کرده است. دو سؤال مهم در ا

 ایآ -2دعوت است.  یها جدال احسن از روش ایآ -1

 دارد.  یجدال احسن اختصاص به گروه خاص

سروره   125 هیر آ نیری در تب نکره یدربراره ا  مفسران

 ایدعوت است  یها وهینحل، جدال احسن از جمله ش

 اند: ارانه کرده دگاهینه، دو د

 یهررا وهیاز شر  یکرریاول: جرردال احسرن   دگاهیر د

از مفسران همچون ابن عاشرور   یاریدعوت است. بس

 یهررا وهیجرردال احسررن را از شرر ،ییو عالمرره طباطبررا

مرأمور شرده    امبریر پ» دیر گو ی. عالمه مدانند یدعوت م

به یک  از این سه طریق دعوت کند کره هرر    ست که ا

 بهبا اشاره « یک برا  دعوت، طریق  مخصوص است

هدف جدال اسکات مخاطب است، خاطر نشان  نکهیا

بره قردر    شیاسکات و الزام هم در جا  خرو » کند یم

طور که موعظه دعوت است،  خود، دعوت است همان

 ،یی)طباطبررا« کنررد تنهررا صررورت آن دو تفرراوت مرر  

(. پررس درمجمرروع، جرردال   374، ص 12 ق، ج1417

 یحکمت و موعظه حسنه بررا  ۀویاحسن بعد از دو ش

 ذکر شده است. دیلصورت مق به تدعو

دعروت   یهرا  وهیدوم: جدال احسن از شر  دگاهید

را مطررح کررده اسرت     دگاهیر د نیا ی. فخر رازستین

: دیر گو یمدلنظر م هیآ فیاز لطا یکیعنوان  )آنجا که به

 کره  یالدعوۀ عل  ذکرِ هرذینِ القسرمین، درحرال   فقصلر 

مرادش از دو قسم، حکمت و موعظره حسرنه اسرت(    

آن را  زیرررن ی( و آلوسررر286، ص20ج ،ی)فخرررر راز

فخرر   ی(. ادعرا 489، ص 7ج ،یاست )آلوسر  رفتهیپذ

است که هدف جدال، صرف اقنراع   لیدل نیبه ا یراز

نشدن جدال به حکمت و  و عطف اقیس رییاست و تغ

سَرربیلِ رَبَررکَ بِالْحِکْمَررۀِ وَ    ادْعُ إِلرر » هیررموعظرره در آ

نشرانه   را  «هِیَ  َحْسَن  الْمَوْعِظَۀِ الْحَسَنَۀِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّتی

در  اقیس ریی. عالمه هم تغشمرد ینبودن جدال م روش

نشدن جدال احسن به حکمرت و موعظره    و عطف هیآ

کره در آن معنرای  از    داند یجدال م تیماه لیرا به دل

 ،ییمنازعرره و غلبرره بررر خصررم نهفترره اسررت )طباطبررا

 دگاهیررد نیر اسرت ا  ی(. گفتنر 374، ص 12 ق، ج1417

 هیر آ نیهمر  انیر در  ب یو گرر یبا سرخن د  یفخر راز

: و بردان کره   دیر گو یکره مر   دیر آ یمتناقض به نظرر مر  

ز ا یکر یفرمود که مردم را برا   امبرشیبه پ یتعال یخدا

 قیطر نیو جدال به بهتر کویسه روش حکمت، پند ن

 دیر : دعروت با کنرد  یمر  دیر دعوت کند. او در ادامه تأک

بر حجت باشد و حجت سه قسم اسرت کره در    یمبتن

ذکر شرده اسرت منحصرر     هیدر آ که یگانه ا سه لیدال

و  286، صرررص 20 ق، ج1420 ،یاسرررت )فخرررر راز

287  .) 

 

 گیری جهینت

 میریر گ یمر  جهیشده نت مباحث مطرح یبند جمع از

 که:

 کند یموارد، جدال را مذمت م شتریقرآن در ب .  

کرره برره احسررن )و برره  دیررریپذ یمرر ییو تنهررا در جررا

 باشد. دی( مقوهیش نیکوترین
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 یها مال  ۀروش به هم نیدر جدال به بهتر  .ب 

از لحراظ هردف، مقردمات،     دیر و مف کویمناظره ن کی

 ره توجه شده است.و اخالق مناظ انینحوه ب

ابعاد جردال، آنچره کره جردال را بره       نیدر ب .ج 

و  حیصرح  یهرا  اتخراذ روش  رسراند،  یدرجه احسن م

 :رایاخالق مناظره است؛ ز تیرعا

و داشرتن هردف    حیاستفاده از مقدمات صح -1

اسرت کره در    کرو یمنراظره ن  کیر مناسب از ملزومات 

 صورت نبود آنها جدال، باطل خواهد بود.

در گررو   زیر مناظره ن دبودنیو مف یرگذاریتأث -2

 نیدر هم زیمناظره ن یبرا یآن است و دستورات قرآن

 جهت است.

 یقرآن یدر کاربردها« احسن یه یبالت» ریتعب -3

و رفترار اسرت کره اخرالق      قره یعمدتاً مربوط بره طر 

 . شود یاز آن حاصل م زیمناظره ن

مفسران، جدال احسن را به جردال بره    شتریب -4

و  ییخو اند که در آن، ادب و نرم کرده ریتفس یا قهیطر

و  یشود و بره دور از برداخالق   تیرعا ،ییمنطق عقال

 اهانت باشد.

 یهرا  وهیاز شر  یکر یدر قرآن جردال احسرن    .د 

از  ییدعوت مطرح شده است؛ املا چرون در آن، معنرا  

مخاصمه نهفته است، پس از حکمت و موعظه حسرنه  

 . شود یمتفاوت مطرح م یو با لحن

توجرره برره نظررام احسررن، تنهررا برره جرردال     .ه 

برخرورد و   یهرا  عرصره  ۀاختصاص ندارد؛ بلکره همر  

هرم در   شرود،  یانسران را شرامل مر    یصراع در زندگان

 .گفتار و هم در رفتار

 

 

 نوشت پی

  وَ تِلْکَ حُجَّتُنا آتَیْناها إِبْرراهیمَ عَلر   » 83انعام/ -1

 .«قَوْمِهِ

 

 منابع

ش(، ترجمره ناصرر مکرارم    1373) ،قرآن کرریم  .1

 قم: دار القرآن الکریم. ،یرازیش

ش(، ترجمرره سررید جعفررر 1378) البالغرره نهررج .2

تهررران: شرررکت انتشررارات علمرر  و   ،یدیشرره

 ، چاپ چهاردهم. فرهنگ 

ش(، 1367اثیر جزری، مبار  برن محمرد )   ابن .3

، قرم: موسسره   النهایۀ فی غریب الحدیث و األثر

 ، چاپ چهارم. اسماعیلیان

التحریرر و  (، ترا  ی)ب  عاشور، محمد بن طاهر ابن .4

 . یالعرب  ، بیروت: موسسه التاریخالتنویر

 سییمعجرم مقرا  ق(، 1404)  فرارس، احمرد   ابن .5

محمرد عبدالسرالم هرارون، قرم:      قیر ، تحقاللغه

 .یمکتبه االعالم االسالم

ق(، 1419کثیر دمشق ، اسماعیل بن عمرو ) ابن .6

 دارالکتب العلمیۀ.، بیروت: تفسیر القرآن العظیم

لسران  ،  ق(1414منظور، محمد برن مکررم )   ابن .7

 ،یدامرراد ریررم نیجمررال الررد حی، تصررحالعرررب

 : دارالفکر، چاپ سوم.روتیب

 قیررر، تحقمنطرررق ارسرررطوم(، 1980) ارسرررطو .8

 : دارالقلم.روتیب ،یعبدالرحمن بدو

روح المعران   ق(، 1415سرید محمرود )   آلوس ، .9

ارالکترب  ، بیرروت: د  ف  تفسریر القررآن العظریم   

 . العلمیه
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 نرروار (،  ق 1418عبرد اهلل بررن عمرر )   بیضراو ،  .10

، بیروت: داراحیاء التراث  التنزیل و  سرار التأویل

     العرب .

ق(، 1415عل  بن محمرد )  نیعالء الد بغداد ، .11

، بیررروت: لبرراب التأویررل فرر  معرران  التنزیررل  

 دارالکتب العلمیۀ.

معررالم ق(، 1420حسررین بررن مسررعود ) بغررو ، .12

، بیرروت: داراحیرراء  یرل فرر  تفسریر القرررآن  التنز

 التراث العرب .

، التعریفاتق(، 1403علی بن محمد ) ،یجرجان .13

 بیروت: دارالکتب العلمیۀ.

ق(،  1424شرریراز ، سررید محمررد )   حسررین  .14

 . ، بیروت: دارالعلوم تقریب القرآن إل  األذهان

تفسریر روح  (، ترا  ی)بر   بروسو ، اسماعیل حق  .15

 . دارالفکر، بیروت:  البیان

ق(،  1412اصفهان ، حسین برن محمرد )   راغب .16

 : دارالقلم.روتی، بمفردات الفاظ القرآن

التفسریر  ،  ( ق 1418وهبۀ بن مصرطف  )  زحیل ، .17

، بیرروت:   المنیر ف  العقیدۀ و الشریعۀ و المرنهج 

 دارالفکر ،چاپ دوم.

 سراس  م(، 1979محمود برن عمرر )   زمخشر ، .18
 : دار صادر.روتی، بالبالغۀ

بحرر   ریتفسر (، تا ینصر بن محمد )ب قند ،سمر .19
،  ، تحقیق ابوسرعید عمرر برن غالمحسرن     العلوم

 بیروت: دارالفکر.

الجوهر الثمین فری  ،  ق(1407سید عبداهلل ) شبر، .20

 . : مکتبۀ األلفین کویت ،  تفسیر الکتاب المبین

ق (، 1417)  سررید محمررد حسررین   طباطبررای ، .21

   جامعه ، قم، انتشاراتالمیزان ف  تفسیر القرآن

 مدرسین، چاپ پنجم.

مجمرع  ش(، 1372)  فضرل برن حسرن    طبرس ، .22
، تهران: انتشرارات ناصرر    البیان ف  تفسیر القرآن

 خسرو، چاپ سوم.

ش(، 1375فخرالرردین بررن محمررد )  طریحرری، .23

 ،یاشررکور ینیحسر  حیتصررح ،نیمجمرع البحرر  

 چاپ سوم. ،یتهران: مرتضو

 ،دیجوهرالنضر ق(، 1363) نیالرد  رینص ،یطوس .24
قرم: انتشرارات    ،یحلر  وسرف یشرح حسن بن 

 .داریب

التبیران فر    ،  (ترا  یمحمد بن حسرن )بر   طوس ، .25

 .  دار احیاء التراث العرب  بیروت:  ، تفسیر القرآن

اطیررب ش(، 1378سررید عبررد الحسررین ) طیررب، .26

، تهران: انتشارات اسرالم،  البیان فی تفسیر القرآن

 چاپ دوم.

واژگران  معناشناس  ،  ش(1380صالح ) عضیمه، .27
 ، مشهد: آستان قدس رضو . قرآن

مفراتیح  ق(، 1420راز ، محمد برن عمرر )   فخر .28
، چراپ   ، بیروت: دار احیاء التراث العربری الغیب

 . سوم

معران   م(، 1980ابو زکریا یحی  بن زیاد ) فراء، .29

 . ، مصر: دار المصریه للتألیف و الترجمهالقرآن

تفسریر  ق(، 1419فضل اهلل سید محمد حسین )   .30

، بیروت: دار المال  للطباعرۀ و  وح  القرآنمن 

 النشر، چاپ دوم.

ق(،  1410) عقرروبیمحمررد بررن  ،یآبرراد روزیررف .31

، بیررروت: دار احیرراء التررراث قرراموس المحرریط

 العرب .

تفسریر    ق(،1415کاشران ، مرال محسرن )    فیض .32
  ، تهران: انتشارات الصدر، چاپ دوم. الصاف 
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دالنرل  ،  ق(1422نجفر ، محمرد حسرن )    مظفر .33

، قم: مؤسسۀ آل البیت علیهم صدق لنهج الحقال

 السالم.

التفسرریر ق(، 1412)  محمررد ثنرراء اهلل  مظهررر ، .34
:  ، پاکسرتان  ، تحقیق غالم نبر  تونسر    المظهر 

 .   مکتبۀ رشدیه

،  تفسیرالکاشررفق(، 1424محمرردجواد ) مغنیرره، .35

  تهران: دارالکتب اإلسالمیۀ.

 تفسریر مقاترل برن سرلیمان     بن سرلیمان،   مقاتل .36

،  ق(، تحقیررق عبررداهلل محمررود شررحاته   1423)

 : دار إحیاء.روتیب

، تفسیر نمونره ش(، 1374شیراز ، ناصر ) مکارم .37

 تهران: دارالکتب اإلسالمیۀ.

کشررف ش(، 1371احمررد برن محمررد )  میبرد ،  .38
، تحقیررق علرر  اصررغر  األسرررار و عرردۀ األبرررار

، تهررران: انتشررارات امیرر کبیررر، چرراپ   حکمرت 

 .پنجم
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