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چکیده 

ــا  ــره ب ــا مناظ ــتری دارد ام ــوذ بیش ــران نف ــب دیگ ــکار  و قل ــح در اف ــای صحی ــا روش ه ــره ب مناظ
ــرآن  ــذا ق ــد. ل ــر می کن ــش متعصب ت ــل خوی ــدۀ باط ــل را در عقی ــرف مقاب ــت، ط ــای نادرس روش ه
مناظــره )جــدال( احســن را توصیــه کــرده اســت. در ایــن نــوع مناظــره کــه امام رضــا )علیه الســام( 
ــه  ــن ب ــده اســت؛ توهی ــد ش ــان تأکی ــی و بره ــی و عاطف ــای عقل ــر جنبه ه ــد، ب ــره گرفته ان از آن به
طــرف مقابــل و مذّمــت دیــن او اجــازه داده نشــده و از مشــترکات مــورد قبــول ادیــان، ماننــد توحیــد، 
نبــوت و.. اســتفاده شــده اســت. تعصــب ، ســتیزه جویی، خودنمایــی و اقنــاع بــه انگیــزۀ شــهرت طلبی 
در ایــن مناظــره راه نــدارد و در آن بــر »ســاده گویی و پرهیــز از بغرنــج و پیچیده گویــی« تأکیــد شــده 
ــه خطــای خــود در فــرض روشن شــدن اشــتباهش،  اســت. انصاف داشــتن مناظره کننــده و اعتــراف ب
از دیگــر ویژگی هــای ایــن نــوع مناظــره اســت. ایــن نــوع مناظــره در امــور دینــی نیــز مجــاز و چه بســا 
واجــب اســت. ایــن نــوع مناظــره نه تنهــا موجــب کینــه و عــداوت نمی شــود، بلکــه اثرهــای مثبــِت 
فراوانــی دارد. مناظــره بــا جاهــل، مناظــره بــا کســی کــه اهــداف شــیطانی دارد، همچنیــن مناظــره در 
ــا  ــدازد، مجــاز نیســت. ایــن پژوهــش کــه ب ــا بشــریّت را بــه خطــر می ان آنچــه وحــدت مســلمانان ی
روش توصیفــیـ  تحلیلــی انجــام شــده، در پــی پاســخ بــه ایــن پرســش اســت کــه از دیــدگاه امام رضــا 
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1. مقدمه

مناظــره گفتمانــي بــراي ایجــاد فهــم مشــترک و درک متقابــل تــوأم بــا اثربخشــي دوجانبــه 
اســت. در صــورت تحقــق شــرایط آن ، فایــده و اهمیــت زیــادی دارد، چنان کــه فیــض کاشــانی 
گفتــه اســت:» بایــد دانســت مناظــره در مســائل دیــن از احــکام دیــن اســت، لیکــن شــرایط و 
محــّل و وقــت خــاّص دارد. هــر کــس به صــورت صحیــح بــدان قیــام و شــرایط آن را رعایــت 
کنــد، حــدود آن را به جــا آورده و از ســلف صالــح پیــروی کــرده اســت. چــه آنــان جــز بــرای 
خــدا، و طلــب آنچــه در پیشــگاه او حــّق اســت مناظــره نمی کردنــد.« )فیــض کاشــانی، 1367، 
ج1: 99(. از عبــارت فیــض برمی آیــد کــه مناظــره بایــد بــا شــرایطی و به شــیوۀ احســن انجــام 
ــد »َوال ــی، مانن ــرآن در آیات ــن رو، ق ــر را دارد. از همی ــن اث ــیوه عمیق تری ــن ش ــرا ای ــود، زی ش
َّتـِـيِهــَيأَْحَســُن...« )عنکبــوت/46( بــر آن تأکیــد و بــه آن توصیــه  تُجاِدلـُـواأَْهــَلالِْکتــاِبإاِلّبِال
کــرده اســت. لــذا، می تــوان گفــت کــه جدال بــه دو نوع احســن و غیراحســن تقســیم می شــود. 
بــا توجــه بــه ویژگی هایــی کــه بــرای جــدال احســن بیــان شــده، برخــی از جدال هــای غیــر 

احســن حــرام هســتند.

ــح و مناســِب  ــای صحی ــۀ روش ه ــل اســت و هم ــُن«  بســیار کام ــَیاَْحَس ــیِه َّتِ ــر »ال تعبی
مباحثــه، اعــم از الفــاظ مؤّدبانــه و همــراه بــا احتــرام، فصاحــت در گفتــار و محتــوای ســخن و 
به طورکلــی جــدال احســن را در برمی گیــرد زیــرا هــدف از مناظــره و مباحثــه، برتری جویــی، 
ــن  ــرا در ای ــت، زی ــش نیس ــخن خوی ــاندن س ــدال و به کرسی نش ــل، ج ــرف مقاب ــر ط تحقی
ــر کام و  ــز پیشــرفت فکــری حاصــل نمی شــود. بلکــه هــدف از مناظــره، تأثی صــورت، هرگ
ــا  ــام( ب ــا )علیه الس ــره امام رض ــه مناظ ــت، چنان ک ــری اس ــاق روح دیگ ــخن در اعم ــوذ س نف
ــه، 1378، ج1: 177(. در  ــده اســت )ابن بابوی ــی موجــب مسلمان شــدن وی گردی ــران صاب عم
دورۀ آن حضــرت، دامنــۀ شــبهات دینــی و اعتقــادی بــه اوج خــود رســیده بــود. از همیــن رو، آن 
حضــرت در قالــب احتجاجــات و مناظــرات بــه تبییــن مســائل اســامی و علمــی می پرداختنــد. 
غالــب ســخنان ایشــان در ســه ســال پایانــی عمرشــان بدین طریــق نقــل و پخــش شــده اســت. 
ــان از  ــای ایش ــیوۀ مناظره ه ــه ش ــت ک ــوان دریاف ــف می ت ــای مختل ــه کتاب ه ــی ب ــا نگاه ب
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بهتریــن نمونه هــای جــدال احســن اســت کــه هــم قواعــد و اصــول فنــی و هــم ارزشــی در آن 
ــت.  ــت شده اس ــًا رعای کام

دربــارۀ جــدال احســن در ســخنان امام رضــا )علیه الســام( تحقیــق مســتقلی وجــود نــدارد، 
ــام(  ــا )علیه الس ــرات امام رض ــارۀ مناظ ــتقلی درب ــاب مس ــیرازی کت ــکارم ش ــت اهلل م ــا آی ام
ــا  ــره ب ــون مناظ ــام( همچ ــا )علیه الس ــرۀ امام رض ــت مناظ ــور هف ــاب مزب ــته اند. در کت نگاش
ــه جــدال احســن  ــا در آن ب ــوت و... بررســی شــده اســت، ام ــا رأس الجال ــق، مناظــره ب جاثلی
ــن  ــت. همچنی ــده اس ــاره نش ــام( اش ــا )علیه الس ــدگاه امام رض ــروری آن از دی ــر ض و عناص
ــی نژاد  ــازاده و فارس ــتۀ رض ــوی« نوش ــای رض ــی مناظره ه ــی و اخاق ــول علم ــۀ »اص در مقال
ــت.  ــده اس ــام( ش ــا )علیه الس ــدگاه امام رض ــن از دی ــدال احس ــه ج ــی ب ــاره اندک )1394( اش

ــه  ــه ب ــت ک ــی آن اس ــده و در پ ــام ش ــی انج ــی ـ تحلیل ــه روش توصیف ــر ب ــش حاض پژوه
ــدال  ــق ج ــر الزم تحق ــت؟« ، »عناص ــن چیس ــدال احس ــور از ج ــون »منظ ــش هایی چ پرس
ــه  ــن چ ــدال احس ــت ج ــار مثب ــد؟«، »آث ــام( کدامن ــا )علیه الس ــدگاه امام رض ــن از دی احس

ــد.  ــخ بده ــد؟« و... پاس ــاز کدامن ــای غیرمج ــتند؟« ، »جدال ه ــواردی هس م

جنبــۀ نــوآوری مقالــۀ حاضــر در بیــان مفهــوم جــدال احســن و عناصــر الزم بــرای تحقــق آن 
و نیــز در بیــان برخــی از مصادیــق جــدال غیراحســن از دیــدگاه امام رضــا )علیه الســام( اســت، 
زیــرا بــرای تحقــق جــدال احســن،که قــرآن از آن ســخن گفتــه، عناصــری الزم اســت کــه در 
ــام(  ــا )علیه الس ــویی، امام رض ــت. از س ــا را یاف ــوان آنه ــام( می ت ــا )علیه الس ــخنان امام رض س
بــه نمونه هایــی از جــدال غیراحســن، ماننــد مناظــره ای کــه وحــدت اســامی را از بیــن می برد، 

ــد. ــاره کرده ان اش

 

2. مفهوم شناسی جدال

واژۀ »جــدال« برگرفتــه از ریشــۀ »جدلــت الحبــل« )طنــاب را محکــم تابیــدم(1 و به معنــای 

1.الجدالالمفاوضةعلیسبیلالمنازعةوالمغالبةو...اصلهمنجدلتالحبلایاحکمتفتل.
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گفتگــوی همــراه بــا نــزاع و بــه نیــت و قصــد غلبــه و چیرگــی بــر دیگــری، تــاش طرفیــن 
مجادلــه بــرای منصرف کــردن یکدیگــر از دیدگاه هــای ســابق خــود )راغــب اصفهانــی، 1412ق 
:189(، بســیار تابیــدن و شــیوه ای در گفتگــو و اســتدالل آمــده اســت )ابن منظــور، 1414ق، 
ج11: 96 و 107(. برخــی آن را به معنــای به خاک انداختــن )فراهیــدی، 1409ق، ج6 :79( و 
برخــی دیگــر، حجــت را در برابــر حجــت آوردن، معنی کــرده انــد )طریحــی، 1375، ج5 :336(. 
طبرســی، جــدل را بــه قصــد منصرف کــردن شــخص مقابــل از رأی و نظــرش تعریــف کــرده 
اســت )طبرســی،1372، ج5: 23(. شــیخ طوســی نیــز در تعریــف آن گفتــه اســت: »جــدال، 
ــا، ج6  ــی، بی ت ــت.« )طوس ــل آوردن اس ــت و دلی ــیلۀ حج ــده اش به وس ــم از عقی ــدن خص بری

.)440:

در بیشــتر معانــی یادشــده،  قصــد و نیــت مجادله کننــده، غلبــه و چیرگــی بــر طــرف مقابــل 
ــق رأی خــود را به کرســی بنشــانند و  ــه هرشــکل و طری ــا ب اســت و دو طــرف می کوشــند ت
ــذا، طبــق ایــن تعاریــف، جــدال  کاری ناشایســت  طــرف دیگــر را از میــدان خــارج کننــد. ل
ــرا  اســت. تعریــف شــیخ طبرســی و شــیخ طوســی  از جــدال مناســب تر به نظــر می رســد زی
در تعریــف ایشــان، قصــد و نیــت غلبــه و چیرگــی بــر طــرف مقابــل وجــود نــدارد و می توانــد 
بــه شــکل جدالــی احســن و پســندیده درآیــد زیــرا »جــدال اگــر بحــق و قصــد و غــرض از آن، 
ارشــاد و هدایــت باشــد و طــرف مجادلــه دشــمنی و عنــاد نداشــته باشــد، »جــدال احســن« 
اســت و مذمــوم نیســت، بلکــه پســندیده اســت و از ثبــات در ایمــان حکایــت می کنــد و یکــی 
از نتایــج نیرومنــدی معرفــت و بزرگــی نفــس شــمرده می شــود. و اگــر جــدال بــه حــق نباشــد، 
مذمــوم اســت و از رذایــل قــوۀ غضــب یــا شــهوت به شــمار می آیــد کــه همــراه بــا عصبّیــت یــا 

غلبه جویــی یــا طمــع مالــی اســت« )مجتبــوی، 1377، ج3 :378(. 

بــا توجــه بــه آنچــه گذشــت می تــوان گفــت، مناظــره مصــدر بــاب مفاعلــه از کلمــۀ »نظــر« 
به معنــای نگاه کــردن گرفتــه شــده و آن در صورتــی اســت کــه دو نفــر بــرای به دســت آوردن 
ــه فســاد ســخن خــود و  ــده ب ــد. چنانچــه مناظره کنن ــزی نظــر کنن ــدگاه صــواب، در چی دی
درســتی ســخن خصــم خــودآگاه باشــد، بــا ایــن حــال بــا وی مناظــره کنــد، در ایــن صــورت 
مکابــره کــرده اســت. امــا اگــر بــه فســاد ســخن خــود و درســتی ســخن خصــم خویــش آگاه 
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نباشــد، بــا ایــن حــال بــا وی مناظــره کنــد، در ایــن صــورت مناظــره وی را »معانــده« گوینــد 
)صلیبــا، 1414ق، ج1-2: 341(. از ایــن رو، هرچنــد عــرف مــردم مجادلــه را به معنــای گفتگــوی 
غیرمنطقــی می داننــد، ســاختار لغــوی مجادلــه چنیــن نیســت، بلکــه هــر نــوع مناقشــه ای را 

ــیرازی، 1421ق، ج10: 279(. ــکارم ش ــود )م ــامل می ش ش

از جملــه دالیــل اهمیــت جــدال احســن آنکــه در صورتی کــه هــدف از آن اثبــات حــق و اظهار 
ــرا جــدال احســن از وظایــف  آن باشــد، در رجحــان و بلکــه وجــوب آن تردیــدی نیســت، زی
َّتـِـيِهــَيأَْحَســُن« )نحــل/125( پیامبر اســام  پیامبــران برشــمرده شــده و در آیــۀ »َوَجاِدلُْهــْمبِال
ــن رو،  ــور شــده اســت )اشــتهاردی، 1417ق، ج21 :500(. از ای ــه آن مأم ــه( ب )صلی اهلل علیه وآل
برخــاف تصــور برخــی دربــارۀ عــدم جریــان جــدال در دیــن، جــدال در عقایــد مذمــوم نیســت 
ــه(  ــی پیامبر)صلی اهلل علیه وآل ــل نه ــد به دلی ــی، 1381، ج2: 117(. هرچن ــف الغطاء نجف )کاش
جــدال مســلمانان در مــواردی، چــون فــروع دیــن و قــدرت خداونــد، نکوهــش شــده و از جملــه 

ــا، ج3: 266(. ــوی، بی ت ــی عل ــده اســت )عامل جدال هــای مکــروه به شــمار آم

ــی  ــون ف ــن یجادل ــن اهلل الذی ــد: »لع ــه در آن فرموده ان ــام( ک ــا )علیه الس ــخن امام رض س
دینــه أولئــك ملعونــون علــی لســان نبیــه« )خــدا لعنــت کنــد آنــان را کــه دربــاره دیــن خــدا 
ــن  ــورد لع ــه( م ــدا )صلی اهلل علیه وآل ــول خ ــان رس ــه زب ــد! ایشــان ب ــه می کنن ــم مجادل ــا ه ب
قــرار گرفته انــد( )ابن بابویــه، 1378ق، ج2: 65( بــه مجادلــۀ غیراحســن اشــاره داردکــه همــان 
مجادلــه دربــارۀ فــروع دیــن و مــواردی چــون قــدرت خداونــد اســت کــه بــر حیــرت می افزایــد 
و نیــز مجادلــه بــه قصــد ریــا و خودنمایــی اســت نــه کشــف حــق. از همیــن رو، مــراء به معنــای 
محاّجــه و جدال کــردن از روی مباهــات و فخرفروشــی بــر ســفیهان )جاهــان(  نکوهــش شــده 
اســت. در نامگــذاری »مــراء« دو احتمــال وجــود دارد: نخســت، ممکــن اســت کلمــۀ مزبــور از 
»مریــه« به معنــای شــك گرفتــه شــده باشــد، زیــرا هــر یــك از دو طــرف مجادله کننــده در 
ســخن طــرف مقابــل خــود یــا در دالیــل او شــك می کنــد. دوم، ممکــن اســت کلمــه »مــراء« 
از »مــری« به معنــای کشــیدن بــر پســتان حیــوان بــرای دوشــیدن وی باشــد، زیــرا هــر یــك از 
جدال کننــدگان نقطه نظــر طــرف مقابــل خــود را از وی بیــرون می کشــد. »ســفها« به معنــای 
جاهــان اســت زیــرا چنیــن افــرادی در مقایســه بــا عاقــان، عقــل کمتــری دارنــد )شــوکانی، 
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بی تــا، ج6: 326(.

امام رضــا )علیه الســام( زیــان مــراء و جــدال بــا علمــا و ســفیهان را کــه از جملــه مجادله هــای 
ــد کــه شــما را  ــراء وجــدال نکنی ــا علمــا م ــد: »ب ــان داشــته و فرموده ان غیراحســن اســت، بی
تــرک خواهنــد کــرد، و بــا ســفیهان نیــز ســتیز نکنیــد کــه شــما را جاهــل خواهنــد پنداشــت« 
)مجلســی، 1403ق، ج2: 137(. از دیــدگاه ایشــان، منظــور از ســفها قصه گویــان مخالــف اهــل 
ــه( اســت  ــوده و منظــور از علمــا، علمــای آل محمــد )صلی اهلل علیه وآل بیــت )علیهم الســام( ب

)مجلســی، 1403ق، ج2: 30(.

ســخن امام رضــا )علیه الســام( کــه در آن فرموده انــد »إّناهللیبغــضالقیــلوالقــال«)خداونــد 
قیــل و قــال  را دشــمن مــی دارد( )کلینــی، 1429ق، ج10: 503( بــه جــدال ممنــوع و مذمــوم 

اشــاره دارد.

َّــییُْصَرفـُـوَن« )آیــا ندیــده ای آنهایــی کــه  َِّذیــَنیَُجاِدلـُـوَنفـِـيآیـَـاِتاهللِأَن آیــه »أَلـَـْمتـَـَرإِلـَـیال
در آیــات خــدا مجادلــه می کننــد چگونــه منحــرف می شــوند(  )غافــر/69( بــه جــدال باطــل که 
در مقابــل جــدال احســن قــرار دارد، اشــاره می کنــد. بــرای توضیــح بیشــتر می تــوان گفــت، بــر 
َّتـِـيِهــَيأَْحَســُن«)نحــل/125( مــردم از زاویــه اختــاف بــا یکدیگــر  اســاس آیــه »َوَجاِدلُْهــْمبِال

به ســه گــروه تقســیم می شــوند: 

ِّــَکبِالِْحْکَمة.« الــف( علمــا: دارای عقــل صحیــح و بصیــرت هســتند. جملــه »اْدُعإِلَیَســبِیِلَرب
)همــان( بــه آنهــا اشــاره دارد. بــرای ایــن گــروه از مــردم درخواســت شــده کــه دالیــل قطعــی 

و یقینــی ارائه شــود. 

ب( افــرادی کــه دارای فطــرت ســلیم و خــوی و ُخلــق اصیــل هســتند. بیشــتر مــردم کــه بــه 
درجــه کمــال نرســیده و بــه حضیــض نقصــان ســقوط نکرده انــد، جــزءِ ایــن گــروه قــرار دارنــد. 

جملــه »َوالَْمْوِعَظــِةالَْحَســنَِة«)همــان( بــه این گــروه اشــاره دارد.

َِّتــي ِهــَي  ج( افــرادی کــه در جــدال و خصــوت و عنــاد بــا هــم هســتند. جملــه »َوَجاِدلُْهــْم بِال
أَْحَســُن« )همــان( بــه ایــن گــروه اشــاره دارد )خــازن، 1415ق، ج3 :107(.
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از جملــه دالیــل اهمیــت جــدال از دیــدگاه اســام، آنکــه دین اســام ضمــن نهــی از پذیرفتن 
چیــزی بــدون تفکــر و فحــص، همــگان را بــه بحــث و گفتگــو ترغیــب کــرده اســت. در قــرآن، 
جــدال در ســه معنــای دفــاع )نســاء/107 و 109(، مجادلــۀ حــق  )نحــل/125( و مجادلــۀ باطل 
)غافــر/5؛ انفــال/6( و  به منظــور اهــداف گوناگــون بــه کار رفتــه اســت. بــرای مثــال، در آیاتــی 
از قــرآن، بــه کاربــرد تبلیغــی جــدال اشــاره و از پیامبــر )صلی اهلل علیه وآلــه( خواســته شــده کــه 
ایــن شــیوه و روش را در تبلیغــات دینــی خویــش بــه کار گیــرد )نحــل/125(.  در آیه 74 ســورۀ 
هــود بــه دلســوزی حضــرت ابراهیــم )علیه الســام( بــرای قــوم لــوط و جــدال وی بــا فرشــتگان 
مأمــور عــذاب بــرای رفــع عــذاب قومــش  و... اشــاره شــده اســت. قــرآن جــدال باطــل را ابــزار 
کار و شــیوۀ مبــارزۀ کافــران معرفــی کــرده اســت )کهــف/56( و حق ســتیزی )همــان/56(، کفــر 
و شــرک )انعــام/25 و غافــر/5( تعصبــات قومــی و قبیلــه ای و عقیدتــی )لقمــان/21( جهــل و 
نادانــی )حــج/3 و 8(، گمراهــی و گمراه کــردن دیگــران )همــان/9 و غافــر/35( را از زمینه هــای 
ــه  ــرا جــدال باطــل بزرگتریــن ســّد راه حــق و رســیدن ب جــدال باطــل برشــمرده اســت، زی

واقعیت هاســت. از همیــن رو، از گناهــان کبیــره به شــمار آمــده اســت. 

3. ويژگی های جدال احسن 

از آنجاکــه واژۀ جــدال و مشــتّقات آن در متــون اســامی، به ویــژه قــرآن بــه کار رفتــه، بــرای 
تمیــز جــدال احســن از غیــر آن، بایــد بــه منابــع تفســیری و روایــی، از جملــه ســخنان امام رضا 
)علیه الســام( مراجعــه شــود. بــا مراجعــه بــه منابــع مزبــور، نمونه هایــی از ویژگی هــا و عناصــر 

تشــکیل دهندۀ جــدال احســن را می تــوان به صــورت زیــر برشــمرد:

3ـ1  علم و آگاهی 

ــورد  ــد در موضــوع م ــد بای ــد مناظــره کن ــه مي خواه ــن عنصــر، کســي ک ــه ای ــا توجــه ب ب
مناظــره آگاهــي الزم را داشــته باشــد. از همیــن رو، خداونــد مجادلــه مشــرکان را کــه بر اســاس 
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علــم و دانــش نیســت نکوهــش کــرده و دربــارۀ آن فرمــوده اســت:»َوِمــَنالنَّــاِسَمــْنیُجــاِدُل
َشــْیطاٍنَمریــد« )بعضــی از مــردم، بــی هیــچ دانشــی دربــارۀ خــدا  فـِـياهللِبَِغْیــِرِعْلــٍمَویَتَّبـِـُعُکلَّ
ــَن ــد: »َوِم ــز فرموده ان ــد( )حــج/3( و نی ــروی می کنن ــه و از هــر شــیطان سرکشــی پی مجادل
النَّــاِسَمــْنیُجــاِدُلفِــياهللِبَِغْیــِرِعْلــٍمَوالُهــدًیَوالِکتــاٍبُمنیــر«  )از مــردم کســی اســت 
کــه بی هیــچ دانشــی و هیــچ راهنمایــی و هیــچ کتــاب روشنی بخشــی دربــاره خــدا مجادلــه 

ــج/8(.  ــد( )ح می کن

هــر چنــد آیــات مزبــور مجادلــه پیرامــون صفــات و افعــال خداونــد را نکوهــش می کننــد، بــا 
توجــه بــه شــرط علــم و آگاهــی در هــر مناظــره ای، هرچنــد پیرامــون مســائل دیــن نباشــد، 
دلیــل مناظره کننــده بایــد بــا تحصیــل و اکتســاب به دســت آمــده باشــد، نــه از روی تقلیــد، 
جهــل و گمــان، از ســویی آیــات یادشــده نشــانگر آن هســتند کــه مناظــره پیرامــون مســائل 
دینــی، همچــون توحیــد، نبــوت و... در صــورت داشــتن آگاهــی الزم و رعایــت دیگــر موازیــن 

مناظــره اشــکالی نــدارد.

ــه  ــه( و ائم ــر )صلی اهلل علیه وآل ــه پیامب ــس ک ــن ب ــی همی ــم و آگاه ــر عل ــت عنص در اهمی
)علیهم الســام( از فضیلــت علــم و دانــش ســخن گفته انــد و فراگیــري آن را ضــروری 
ــی  ــم اقوام ــطۀ عل ــد به واس ــد: »خداون ــام( فرموده ان ــا )علیه الس ــه امام رض ــته اند، چنان ک دانس
را ســربلند می کنــد و آنــان را در خیــر پیشــوا قــرار می دهــد کــه از آثــار آنهــا اقتبــاس می شــود 
ــود )مجلســی،  ــه می ش ــا مراجع ــر آنه ــه رأی و نظ ــد و ب ــردم راه می یابن ــا م ــردار آنه ــه ک و ب

1403ق، ج1: 171(.

ــم و آگاهــی نتیجــۀ عکــس دارد و  ــدون داشــتن عل ــاع ب ــه شــرط یادشــده، دف ــا توجــه ب ب
ــن رو،  ــده می شــود. از همی ــاع مناظره کنن ــورد دف ــی و بی ارزش کــردن موضــوع م ســبب ناتوان
امام رضــا )علیه الســام( ضمــن بیــان »طلــبالعلــمفریضــةعلــیکّلمســلم« )طلــب علــم بــر 
ــا و امتیازهــای  ــان ویژگی ه ــا بی ــی، 1429ق، ج1: 73( ب هــر مســلمانی واجــب اســت( )کلین

ــد. ــم تشــویق فرموده ان ــزودن عل ــه اف ــم، ب عل

ــا عمــران صابــی، اهمیــت  مناظره هــای امام رضــا )علیه الســام(  از جملــه مناظــرۀ ایشــان ب
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عنصــر مزبــور را تأییــد می کنــد، زیــرا عمــران از آن حضــرت دربــاره اعضــای فیزیکــی انســان 
کــه از بحث هــای پیچیــده در علــم پزشــکی اســت و نیــز از طبیعــت اشــیا در عالــم پرســش 
کــرده کــه امــام )علیه الســام( همــه را جــواب داده انــد )مغنیــه، 1338: 123- 126(. همچنیــن 
آن حضــرت بــه رأس الجالــوت )عالــم یهــودی( فرموده انــد: »آیــا منکــر ایــن هســتی کــه تــورات 
بــه شــما می گویــد: نــور از کــوه طــور ســینا آمــد و از کــوه ســاعیر بــر مــا درخشــید و از کــوه 
فــاران بــر مــا آشــکار گردیــد؟ رأس الجالــوت گفــت: بــا ایــن کلمــات آشــنا هســتم ولــی تفســیر 
آن را نمی دانم.حضــرت فرمودنــد: مــن برایــت خواهــم گفــت... .« )ابن بابویــه،1380، ج1 :334( 
اباصلــت هــروی در این بــاره گفتــه اســت: »مــن از علی بن موســی الرضا )علیهما الســام( 
دانشــمندتر و عالم تــر ندیــده ام و هیــچ عالمــی او را دیــدار نکــرد مگــر اینکــه همیــن را ماننــد 

مــن شــهادت داد« )مجلســی، 1403ق، ج49: 100(.

3ـ2  بهره مندی از منابع خوب 

داشــتن منابــع خــوب از جملــه عناصــر مهمــی اســت کــه در تحقــق جــدال احســن نقــش 
دارد. از ایــن رو، برخــی از مفســران منظــور از جــدال احســن را احتجــاج بــه شــریعت اســام 
ــرآن و  ــه ق ــام ب ــریعت اس ــوام ش ــت، ق ــی اس ــا، ج4 : 286(. بدیه ــاوردی، بی ت ــته اند )م دانس
ســنت اســت. بــا توجــه بــه ایــن عنصــر،  قــرآن حــاوی بیشــترین و بهتریــن مطالــب حــق و 
ــن رو،  ــت. از همی ــخن گفتن اس ــن آداب درست س ــی و همچنی ــی و قوم ــتدالل های منطق اس
مناظره کننــده بایــد از قــرآن، همچنیــن از ســنت بهــره گیــرد، چنان کــه ائمــه )علیهم الســام( 
از جملــه امام رضــا )علیه الســام( در مناظره هایشــان اغلــب از قــرآن و ســنت اســتفاده 
ــوده اســت. ســخن  ــد. همیــن امــر مهم تریــن رمــز موفقیــت ایشــان در مناظره هــا ب می کردن
امــام صــادق )علیه الســام( در تفســیر جــدال احســن کــه در آن فرموده انــد »منظــور جــدال 
بــا کتــاب اهلل و قــرآن اســت« )حویــزی، 1383، ج3: 95( لــزوم عنصــر مزبــور را تأییــد می کنــد.

ــد:  ــود فرموده ان ــدان خ ــه فرزن ــام( ب ــی بن جعفر )علیهما الس ــام موس ــه ام ــر آنک ــد دیگ تأیی
ــه(  ــد )صلی اهلل علیه وآل ــم آل محم ــام( عال ــی الرضا )علیهما الس ــان علی بن موس ــن برادرت »ای
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ــرا  ــد، زی ــد نگــه داری ــه شــما می گوی اســت. مســائل دیــن خــود را از او بپرســید و آنچــه را ب
مــن بارهــا از پــدرم شــنیدم کــه مــی فرمــود: عالــم آل محمــد در صلــب توســت. ای کاش مــن 
ــام اســت.« )طبرســی، 1387: 315 (. از  ــا امیــر مؤمنــان علــی هم ن او را دیــدار می کــردم! او ب
جملــه دالیــل ضــرورت بهره منــدی از قــرآن در مناظــره آن اســت کــه در قــرآن تحریــف راه 
نیافتــه و مــورد قبــول همــۀ  مســلمانان اســت. امام رضــا )علیه الســام( فرموده انــد: »قــرآن در 
اثــر گذشــت زمــان کهنــه نشــده، اثــرش را از دســت نمی دهــد، زیــرا بــرای همــۀ زمان هاســت، 
ــه، 1378،  ــی اســت.« )ابن بابوی ــرای همــۀ انســان ها در طــول زندگ ــان ب بلکــه حجــت و بره

ج2: 87(. 

امام رضــا )علیه الســام( همچنیــن بــرای پاســخگویی بــه ســؤال های پیــروان ادیــان دیگــر بــا 
کتاب هــای آســمانی خودشــان، کــه مــورد احتــرام و پذیــرش ایشــان بــوده، پاســخ می دادنــد. 
ــر  ــا کســي بحــث کنــم کــه ب ــم ب ــه مي توان ــال، وقتــی جاثلیــق گفتــه: مــن چگون ــرای مث ب
اســاس کتابــي کــه منکــر آن هســتم )قــرآن( و پیامبــري کــه بــه او ایمــان نــدارم )محمــد( بــا 
مــن مناظــره مي کنــد؟  حضــرت بــه وی فرموده انــد: »ای مســیحی! اگــر از انجیــل بــرای تــو 
دلیــل بیــاورم، می پذیــری؟« جاثلیــق گفــت: آیــا می توانــم آنچــه را انجیــل فرمــوده رد کنــم؟ 
بــه خــدا ســوگند، باوجــود میــل باطنــی ام خواهــم پذیرفــت. حضــرت فرمــود: »حــال هــر چــه 

می خواهــی بپــرس و جوابــت را دریافــت کــن.« )همــان، ج1 :156(. 

3ـ3  استفاده از اصول و مبانی مشترک 

ــر  از جملــه عناصــر الزم بــرای تحقــق جــدال احســن آن اســت کــه  مناظره کننــده بایــد ب
ــل تکیــه کنــد و به دنبــال مــوارد اختافــی  اصــول و اعتقــادات مشــترک خــود و طــرف مقاب
و بیــان نظــر خــود و درصــدد تأییــد آن نباشــد. از همیــن رو، درنظرگرفتــن موقعّیــت فکــري 
ــوا ُ ــوده اســت: »َوالتُجاِدل ــد فرم ــل، ضــروری اســت، چنان کــه خداون و مذهبــي طــرف مقاب
َّــذيأُنـْـِزَلإِلَْینــاَو َّذیــَنَظَلُمــواِمْنُهــْمَوقُولـُـواآَمنَّــابِال َّتــيِهــَيأَْحَســُنإاِلَّال أَْهــَلالِْکتــاِبإاِلَّبِال
أُنـْـِزَلإِلَْیُکــْمَوإِلُهنــاَوإِلُهُکــْمواِحــٌدَونَْحــُنلـَـُهُمْســلُِموَن«)بــا اهــل کتــاب جــز بــه نیکوتریــن 
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ــر  ــه آنچــه ب ــد. و بگوییــد: ب ــا آنهــا کــه ســتم پیشــه کردن ــه مکنیــد مگــر ب شــیوه ای مجادل
مــا نــازل شــده و آنچــه بــر شــما نــازل شــده اســت ایمــان آورده ایــم. و خــدای مــا و خــدای 
شــما یکــی اســت و مــا در برابــر او گــردن نهاده ایــم ( )عنکبــوت/46(.  همچنیــن بــه پیامبــر 
)صلی اهلل علیه وآلــه( فرمــوده اســت: »قـُـْلیََأْهــَلالِْکتـَـِبتََعالـَـْواإِلــیَکلَِمــٍةَســَوآٍءبَْینَنـَـاَوبَْینَُکــْم
َشــْیئًاَواَلیَتَِّخــَذبَْعُضنَــابَْعضــًاأَْربَابــًامِّــْنُدوِناهللِ...« )بگــو: ای  َكبـِـهِ اهللََواَلنُْشــرِ إاِلَّ نَْعبُــدَ أاَلَّ
اهــل کتــاب، بیاییــد از آن کلمــه ای کــه پذیرفتــه مــا و شماســت پیــروی کنیــم: آنکــه جــز 
خــدای را نپرســتیم و هیــچ چیــز را شــریك او نســازیم و بعضــی از مــا بعضــی دیگــر را ســوای 

خــدا بــه پرســتش نگیــرد...( )آل عمــران/64(.

هــر چنــد آیــات مزبــور از مجادلــه بــا اهــل کتــاب و ضــرورت احســن بودن مجادلــه بــا ایشــان 
ســخن می گوینــد، لــزوم احســن بودن مجادلــه، بــه مجادلــه بــا اهــل کتــاب محــدود نمی شــود 
بلکــه مناظــره بــا هرکســی از جملــه مناظــره بــا مســلمانان بایــد احســن باشــد؛ یعنــی در هــر 
مناظــره ای بایــد عناصــر الزم، از جملــه اســتفاده از نقــاط مشــترک رعایــت شــود زیــرا دو فــرد 
ــا هــم  ــد کــه زمینه هــای مشــترکی ب ــد مناظــره و گفتگــو کنن ــا دو گــروه وقتــی می توانن ی
داشــته باشــند و چنانچــه در هیــچ مســئله ای بــا هــم توافــق نداشــته باشــند، بیــن آنهــا گفتگو 
و مناظــره ای روی نخواهــد داد. از طرفــی، بــرای »اهــل کتــاب« دو تفســیر قابــل تصــور اســت؛ 
بــر اســاس هــر یــك از دو تفســیر، آیــات مــورد اشــاره، مناظــره و گفتگــوی مســلمان را نیــز 
شــامل می شــوند زیــرا بــر اســاس یــك تفســیر، منظــور  از اهــل کتــاب کســی اســت کــه بــه 
پیامبــری ایمــان آورده یــا  بــه یــك دیــن الهــی منتســب باشــد. بــر اســاس ایــن تفســیر، آیــات 
مــورد اشــاره، اهــل دیــن اســام و منتســبان بــه آن و نیــز زردشــتی ها و مهابادی هــا را شــامل 
می شــوند. بــر اســاس تفســیری دیگــر منظــور از اهــل کتــاب کســانی هســتند کــه به این اســم 
معروفنــد )یهــود و نصــاری(. بــر اســاس ایــن تفســیر نیــز آیــات مورد اشــاره بــه طریــق کنایه یا 
بــه طریــق قیــاس اولویـّـت شــامل مســلمانان نیــز خواهنــد بــود )گنابــادی، 1372، ج11 :267(.

ــر  ــت عنص ــرورت و اهمی ــز ض ــان نی ــران ادی ــه س ــه( ب ــر )صلی اهلل علیه وآل ــای پیامب نامه ه
یادشــده را تأییــد می کنــد. از همیــن رو، مناظره کننــده بایــد مبانــی طــرف مقابــل را به دســت 
ــول  ــر اص ــه ب ــرات تکی ــروزه در مناظ ــود. »ام ــره ش ــث و مناظ ــاس آن وارد بح ــر اس آورد و ب
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ــی اســام اســت.«  ــن راه معرف ــان و بهتری ــن ادی ــو بی ــات گفتگ ــی مشــترک از ضروری و مبان
ــردی، 1387: 163(.  ــری آک )طاه

امام رضــا )علیه الســام( نیــز در مناظراتشــان بــه ایــن نکتــه اهتمــام و توجــه داشــتند و بــا هــر 
گــروه از مخالفــان بــر اســاس مبانــی مشــترک مناظــره می کردنــد. از ایــن رو، در مناظرۀ ایشــان 
بــا اهــل کتــاب مباحثــی چــون توحیــد، پیامبــران الهــی و نــزول کتاب هــای آســمانی مطــرح 
ــارۀ آنهــا اثبــات شــده اســت. ایــن امــر از مناظره هــای آن  ــدگاه حــق درب ــا ایــن روش دی و ب
حضــرت بــا افــراد گوناگــون از جملــه جاثلیــق، به خوبــی تأییــد می شــود. )ابن بابویــه ،1378، 

ج1 :156(. 

3ـ4  فصاحت درگفتار  

از جملــه عناصــر ضــروری بــرای تحقــق جــدال احســن، فصاحــت در گفتــار اســت. فصاحت و 
شــیوایی یکــی از ســجایای خطیــب و گوینــده به شــمار می آیــد و موجــب می شــود کــه ســخِن 
گوینــده خالــی از اختصــار زیــاد و تفصیــل مــال آور باشــد. و اینکــه ســخنران و گوینــده در 
خطابــه، نظــم الفــاظ را طــوری بــا هــم ترکیــب کنــد کــه معانــی مقصــود گوینــده را ایفــا نماید 
و مطابــق اقتضــای حــال ســخن بگویــد. بدیهــی اســت، امام رضــا )علیه الســام( هماننــد پــدران 
خویــش دارای باالتریــن درجــۀ فصاحــت و باغــت بودنــد کــه خطبه هــا و مناظره هــای ایشــان 

نمایانگــر آن اســت )خوشــنویس، 1359: 94- 98 (.

فصاحــت و باغــت آن حضــرت همــه را تحــت تأثیــر قــرار مــی داد به گونــه ای کــه هــر کس در 
محضــر ایشــان حاضــر مي شــد و ســؤالي طوالنــي مي کــرد، بــا یــك جملــۀ کوتــاه او را جــواب 
مقتضــي مــي داد چنان کــه فــرد راضــي و خشــنود برمي گشــت. آن حضــرت مطالــب آســماني 
را در قالــب الفــاظ فصیــح و بلیــغ ریختــه و بــه مــردم مي آموختنــد. همچنیــن، در مناظــرۀ آن 
ــارۀ  ــوت فصاحــت و باغــت امام رضــا )علیه الســام( درب ــوت، رأس الجال ــا رأس الجال حضــرت ب
تفســیر آنچــه دربــارۀ پیامبر)صلــی اهلل علیــه وآلــه( و علــی )علیه الســام( و... شــنیده بــود را 
می ســتایند )حــّر عاملــی، 1403ق، ج1: 225 و 226(. لحــن و فصاحــت و جواب هــای دقیــق 
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ــا  ــال، در مناظــرۀ ایشــان ب ــرای مث ــراد را مشــتاق شــنیدن می کــرد. ب ــام )علیه الســام( اف ام
عمــران صابــی، زمانــی کــه »امام رضــا )علیه الســام( رو بــه مأمــون کــرده و فرمــود: وقــت نمــاز 
شــده اســت، عمــران کــه مشــتاق شــنیدن ادامــۀ ســخنان آن حضــرت بود،گفــت: مــوالی مــن، 
ســؤال مــرا قطــع نکــن! دلــم نــرم شــده اســت. فرمودنــد: نمــاز می گزاریــم و بــاز می گردیــم« 

)ابــن بابویــه،1378، ج1 :172(.

3ـ5  رعايت ادب  

ــا طــرف مقابــل مناظــره بــه شــیوۀ نیکــو و بهتریــن برخــورد ســخن  مناظره کننــده بایــد ب
ــران  ــر دیگ ــکاس ســخن حــق در فک ــرا انع ــان آورد، زی ــر زب ــن ســخن را ب ــد و نیکوتری بگوی
ــوده  ــه( فرم ــه پیامبر)صلی اهلل علیه وآل ــد ب ــه خداون ــود، چنان ک ــا می ش ــذب دل ه ــبب ج س
واِمــْنَحْولـِـَک...« اســت: »فَبِمــاَرْحَمــٍةِمــَناهللِلِْنــَتلَُهــْمَولـَـْوُکْنــَتفَّظــًاَغلِیــَظالَْقْلــِبالَنَْفضُّ
)به ســبب رحمــت خداســت کــه تــو بــا آنهــا چنیــن خوشــخوی و مهربــان هســتی. اگــر تندخو 

ــران/159(. ــدند( )آل عم ــده می ش ــو پراکن ــرد ت ــودی، از گ ــخت دل می ب و س

بــا توجــه بــه عنصــر مزبــور، مناظره کننــده  بایــد ســخنش بــا مخاطــب بــا خشــونت کامــی 
و رفتــاری همــراه نباشــد. از ایــن رو، برخــی از مفســران گفته انــد: »منظــور از جــدال احســن 
ــا خشــم و به وســیلۀ  ــا خشــونت و به وســیله کظــم غیــظ ب آن اســت کــه به وســیلۀ نرمــی ب
خیرخواهــی بــا خصومــت مقابلــه کننــد.« )بیضــاوی، 1418ق، ج4: 191(. همچنیــن طبرســی 
جــدال احســن را بــه جــدال همــراه بــا رفــق و مــدارا تفســیر کــرده اســت )طبرســی،1372، ج5 
:605 (. عامــه طباطبایــی نیــز در ایــن بــاره گفتــه اســت: »مجادلــه در صورتــی نیکوســت کــه 
همــراه بــا خشــونت و طعنــه و اهانــت نباشــد و همــراه بــا رفــق و نرمــی باشــد، به گونــه ای کــه 
حســنی بــر حســن دیگــر بیفزایــد. در ایــن صــورت، جــدال احســن خواهــد بــود.« )طباطبایــی، 
1417ق، ج16: 137( زیــرا تمســخر، اســتهزا، درشــت خویی، اهانــت و طعنــه ســبب کینــه و 

ــی، 1404ق، ج12 :356(.  دشــمنی می شــود )حســینی همدان

عنصــر ادب در مناظــره مفهــوم وســیع و گســترده ای دارد به گونــه ای کــه هــر نــوع اخــاق 
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خــوب را شــامل می شــود، امــا برخــی در تفســیر آن گفته انــد، ادب در مناظــره یعنــی فقــط در 
چارچــوب موضــوع بحــث، ســخن بگوییــم و خــود را بــه چیــزی مشــغول کنیــم کــه نفعــی در 
آن اســت، جایــگاه فــرد مقابــل را حفــظ کــرده و به خاطــر اشــتباه در شــیوه یــا دلیــل، تحقیــر 

نکنیــم )جوینــی شــافعی،1420ق :325(.

امام رضــا )علیه الســام( در مناظــرات خویــش ادب را در نهایــت حــّد خویــش رعایــت 
ــد و از  ــان ســخنان او نمی آم ــرد و می ــی گــوش می ک ــود؛ ســخنان مخاطــب را به خوب می فرم
ناکامــی طــرف مناظــره در پاســخ بــه ســؤال ها اظهــار مســّرت نکــرده و او را تحقیــر نمی کــرد، 
ــه  ــی ک ــی زمان ــل نکــرد، حت ــه طــرف مقاب ــی ب ــا توهین ــه ی ــا طعن در هیچ کــدام از مناظره ه
ســخن بــر محــور نفــی الوهیــت بــود، بلکــه بــا طــرف مــورد مناظــره در نهایــت ادب و احتــرام 
رفتــار می کــرد و از عبارت هایــی چــون »افهمــت یــا عمــران )آیــا مطلــب را فهمیــدی؟( بهــره 
ــام کوچــك  ــا ن ــل را ب می گرفــت )ابن بابویــه، 1378، ج1: 170(. از ایــن رو، گاهــی طــرف مقاب
صــدا می کردنــد. ســلیمان مــروزی )متکلــم خراســان( در حیــن مناظــره تناقض گویــی کــرد. 
مأمــون گفــت: وای بــر تــو ســلیمان! چقــدر ایــن حــرف غلــط را تکــرار می کنــی؟ ایــن ســخن 
را قطــع کــن و بــه ســراغ چیــز دیگــری بــرو. امــام )علیه الســام( رو بــه مأمــون کــرد و فرمــود: 
ــد.  ــرار می ده ــود ق ــت خ ــل حقانی ــون آن را دلی ــن، چ ــش را قطــع نک ــن، حرف ــش ک »رهای
ســپس رو بــه ســلیمان کــرد و فرمــود: ادامــه بــده ای ســلیمان )قرشــی،1382، ج1: 202(. ایــن 
ــه امام رضــا )علیه الســام( موجــب شــد کــه ســلیمان مــروزی پــس  ادب و برخــورد محترمان
از گرفتــن پاســخ پرســش خویــش، بــه آن حضــرت بگویــد: »جعلــت فــداک )قربانــت گــردم( 
)ابن بابویــه، 1378، ج1: 181( و عمــران صابــی )بــزرگ صابئیــن( بارهــا از عبــارت »یا ســیدی« 

)ســرورم( اســتفاده نمایــد )ابــن بابویــه، 1378، ج1: 168(. 

از جملــه دالیــل اهمیــت عنصــر ادب آن کــه امام رضــا )علیه الســام( ادب را »جامــه زیبــا« 
ــوری، 1408ق، ج11: 184(.  ــا هســتند« )ن ــد: »آداب، جامه هــای زیب ــر کــرده و فرموده ان تعبی
اســتعاره آوردن »حلــل« بــرای ادب در ســخن مزبــور از آن روی اســت کــه ادب زینــت دائمــی 
انســان اســت. همچنیــن، دربــارۀ دشــواربودن ادب فرموده انــد: »عقــل و خــرد عطّیــه و موهبتــي 
اســت الهــي ولــي ادب بــا کوشــش و تــاش حاصــل آیــد. هرکــس رنــج تحصیــل ادب را تحمل 
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ــي  ــز نادان ــرد، ج ــج ب ــل رن ــت آوردن عق ــراي به دس ــه ب ــا آن ک ــت آورد، ام ــد، آن را به دس کن
نیفزایــد.« )کلینــی، 1429ق، ج1 :53(.

3ـ 6 دنبال حق بودن و پرهیز از تعصب در مجادله

ــز از  ــرای تحقــق جــدال احســن »حق محــوری و پرهی ــه عناصــر مهــم و ضــروری ب از جمل
تعصــب« اســت. مصطفــوی دربــاره ایــن عنصــر گفتــه اســت: »منظــور از جــدال احســن آن 
اســت کــه مناظره کننــده بــه حــق و محــو باطــل توجــه داشــته باشــد؛ بــا ســخنی نــرم و بــدون 

خشــونت و تعصــب.« )مصطفــوی، 1360، ج2: 64(. 

بــا توجــه بــه عنصــر مزبــور گاهــی ممکــن اســت حقیقــت و واقعیــت مســئله ای بــرای فــردی 
روشــن نباشــد. در ایــن صــورت، وی می توانــد بــا گفتگــو و مناظــره بــا دیگــران در پــی فهــم 
حقیقــت آن مســئله باشــد. بدیهــی اســت، اگــر هــدف وی از مناظــره شــناخت حقیقــت باشــد، 
در گفتگــو، بــه مســائل بهتــر، دقیق تــر و عمیق تــر توجــه می کنــد و در نتیجــه، بــه حقایــق 

مفیــدی دســت می یابــد.

ــة ــَتبالنصف ــام( »أالَنجئ ــا )علیه الس ــۀ امام رض ــوان از جمل ــر را می ت ــن عنص ــرورت ای ض
یــانصرانــی.« ای نصرانــی، اکنــون بــه انصــاف رفتــار کــردی )طبرســی، 1413ق، ج2: 417(. در 
مناظــره بــا جاثلیــق نتیجــه گرفــت، زیــرا حضــرت از عــدم انصــاف جاثلیــق اعتــراض و به گونــه 

ای رعایــت انصــاف و پرهیــز از تعصــب را در مناظــره تشــویق کرده انــد.

ــه ایــن عنصــر، مناظره کننــده بایــد مطابــق رضــاي خــدا  و به حــق ســخن  ــا توجــه ب      ب
ــد،  ــاع کن ــول باطــل دف ــا ق ــد از شــخص ی ــري. او نبای ــر دیگ ــه ب ــا هــدف غلب ــه ب ــد، ن بگوی
هرچنــد از چنیــن راهــی بتوانــد بــر طــرف مقابــل چیــره شــود و بــه مطلــوب خــود برســد. 
ــن رو،  ــه هــدف حــق، از وســیلۀ باطــل اســتفاده شــود.  از همی ــرای رســیدن ب ــد ب ــذا، نبای ل
اهللَال َّذیــَنیَْختانـُـوَنأَنُْفَســُهْمإِنَّ امام رضا)علیه الســام( بــا اســتناد بــه آیــۀ»َوالتُجــاِدْلَعــِنال
انــًاأَثیمــا« )و به خاطــر کســانی کــه بــه خــود خیانــت می ورزنــد مجادلــه  َمــْنکاَنَخوَّ یُِحــبُّ
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ــا  ــدال ب ــره و ج ــدارد( )نســاء/107( از مناظ ــکار را دوســت ن ــان گناه ــدا خائن ــه خ ــن، ک مک
ــی، 1411ق: 15(. ــاوس حل ــن ط ــد )اب ــی کرده ان ــکاران نه ــان و گناه خائن

    یکــی از شــرایط جــدال احســن ایــن  اســت کــه شــخص مقابــل بــر دیــدگاه باطــل خــود 
اصــرار نکنــد زیــرا خداونــد جــدال در برابــر حــق را زمینــۀ عقوبت هــای الهــی در دنیــا وکیفــر 
ــر  ــا روش جــدل باطــل خب ــودی حق ســتیزان ب ــت و ناب در آخــرت دانســته اســت و از هاک
داده اســت )غافــر/5(. بهتریــن راه بــرای بیــان و رســیدن بــه حــق، مناظــرۀ منطقــی و خالــی 
از هرگونــه تعصــب و لجاجــت اســت؛ عامــت جــدال احســن آن اســت کــه اگــر طــرف مقابــل 
ســخنش بــر حــق اســت، ناراحــت نشــود زیــرا هــر دو به دنبــال حــق و حقیقــت بودنــد؛ امــا 
نشــانۀ مجادلــۀ باطــل آن اســت کــه اگــر ســخن حــق بــر زبــان شــخص مقابــل جــاری شــود، 
ــه  ــح باشــد و آن را ب ــد صحی ــه آنچــه را او می گوی ــد ک ــده ناراحــت شــود و بخواه جدال کنن
طریــق جــدال بــر طــرف مقابــل تحمیــل کنــد و در ضمــن آن نقــص و عیــب و ایــراد کام او را 

ظاهــر ســازد )نراقــی، 1375: 551(. 

3ـ7  عقالنی و منطقی بودن داليل مناظره کننده

از جملــه عناصــر ضــروری بــرای تحقــق جــدال احســن آن اســت کــه در مناظــره از دالیــل 
عقانــی و منطقــی بهــره گرفتــه شــود، چنان کــه طریحــی در تفســیر »و جادلهــم بالّتــی هــی 
ــا حجــت اســت«  ــۀ حجــت ب ــه اســت: »جــدال احســن مقابل ــوت/46( گفت أحســن« )عنکب
)طریحــی ، 1375، ج5: 334(. مغنیــه نیــز گفتــه اســت: »یعنــی در آنچــه می شــنود رعایــت 
ــه،  ــد.« )مغنی ــراف کن ــه آن اعت ــد ب ــد، بای ــخیص می ده ــق تش ــه را ح ــد و آنچ ــاف کن انص

1424ق، ج6: 116(.

اســتفاده از دالیــل و اســتدالل های عقلــی و منطقــی در مناظره هــا و حتــی گفتگــوی بیــن 
ادیــان، در رســیدن بــه نتیجــۀ واحــد نقــش بســزا دارد. مناظــرۀ پیامبــر )صلی اهلل علیه وآلــه( در 
اوایــل بعثــت بــا پنــج گــروه مســیحی، یهــودی، ثنــوی، مــادی و بت پرســتان مدینــه، ضــرورت 
ــا دالیــل عقلــی و منطقــی  ــه( ب ــرا پیامبــر )صلی اهلل علیه وآل ایــن عنصــر را تأییــد می کنــد زی
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آنهــا را چنــان قانــع کــرد کــه گفتنــد: »بــه مــا مهلــت بــده تــا در این گونــه مســائل بیندیشــیم. 
ــد:  ــان فرمودن ــانی، به آن ــرت انس ــدان و فط ــر وج ــدن ضمی ــرای بیدارش ــان ب ــر در پای پیغمب
»اگــر بــا دل هــای پــاک و بــا دیــد انصــاف و عقــل خــدادادی بیندیشــید، خداونــد هدایــت را 
نصیب تــان خواهــد کــرد.« )طبرســی، 1413ق، ج1 :27 (. امــام صــادق )علیه الســام(  پــس از 
نقــل ایــن مناظــره، فرموده انــد: »ســوگند بــه پــروردگاری کــه پیامبــر را بــه حــق مبعــوث کرد! 
ســه روز بیشــتر طــول نکشــید کــه تمــام ایــن 25 نفــر کــه در قالــب پنــج گــروه بــه مصــاف و 
مناظــره بــا پیغمبــر آمــده بودنــد، بــه حضــور حضــرت شــرفیاب و همگــی مســلمان و تســلیم 
حقیقــت شــدند و در کمــال صراحــت و صداقــت گفتنــد: »یــا محمــد! تاکنــون ماننــد حجــت و 
دلیــل تــو ندیــده بودیــم و کســی این گونــه بــا مــا مناظــره نکــرده بــود. شــهادت می دهیــم کــه 

تــو رســول خدایــی«. )مجلســی، 1403ق، ج9 :255(.

امام رضــا )علیه الســام( نیــز در مناظــره بــا زندیــق و ملحــدان کــه بــه چیــزی معتقــد نبودنــد، 
ــه  ــر تکی ــاب، عــاوه ب ــا اهــل کت ــن شــیوه  بهــره می جســتند. همچنیــن، در مناظــره ب از ای
بــر مشــترکات دینــی، از طریــق اســتدالل عقلــی حقانیــت اســام را اثبــات می کردنــد. ایــن 
ــا  ــا عمــران صابــی بیــش از همــه مشــهود اســت. ایشــان  ب شــیوه در مناظــرۀ آن حضــرت ب
ــر عمــران  بســت  و در نهایــت وی مســلمان  ــز را ب اســتدالل های عقلــی، تمــام راه هــای گری
ــارۀ  ــن ســؤال های حکمــت درب ــن و مبهم تری ــی حــاوی مهم تری ــران صاب شــد. »مناظــرۀ عم
عقــل متعالــی اســت کــه عقــول محققــان را هنــگام تفکــر در آن، خســته می کنــد )قرشــی، 

1382، ج1: 172(. 

ــر حّضــار مشــتبه  ــا امــر را ب در هنگامــی کــه جاثلیــق از مغالطــۀ دروغ اســتفاده کــرد ت
کنــد، امام رضــا )علیه الســام( بــدون هتــك حرمــت، پاســخ معقــول و منطقــی او را 
ــد؟  ــه یافتی ــزد ک ــد، آن را ن ــت دادی ــل اول را از دس ــي انجی ــد: »وقت ــد و می فرمای می ده
و انجیــل موجــود را چــه کســي بــراي شــما آورد؟ جاثلیــق: مــا بیــش از یــك روز انجیــل 
ــا و متــي تــازه و نــو به دســت مــا رســید. امــام  را گــم نکردیــم، تــا اینکــه به وســیلۀ یوحّن
)علیه الســام(: چقــدر شــناخت تــو نســبت بــه انجیــل و دانشــمندان آن ناقــص اســت! اگــر 
چنیــن بــود کــه تــو مي گویــي، معنــي نداشــت کــه شــما دربــارۀ انجیــل دچــار آن همــه 
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ــه، 1378، ج1: 162(. ــوید...« )ابن بابوی ــاف ش اخت

جاثلیــق ابتــدا چنــان وارد بحــث مي شــود کــه گویــي ذره اي در پیــروزي خــود شــك نــدارد، 
امــا در نهایــت اعتــراف مي کنــد کــه جــز )اهلل( خــداي دیگــري  نیســت و در انتهــا می گویــد: 
»دیگــري از تــو ســؤال کنــد. بــه مســیح ســوگند کــه در میــان دانشــمندان مســلمان، ماننــد 
تــو نیســت.« )همــان، ج1: 164(. رأس الجالــوت )عالــم یهــودی( و هربــذ )عالــم زردتشــتیان( 
ــا ســکوت معنــادار خــود، از ادامــۀ بحــث خــودداري و محمد بن جهــم )ناصبــی( گریــه  نیــز ب
و توبــه می کنــد. همچنیــن عمــران صابــي وقتــی ســخنان منطقــی و اســتدالل های عقلــی و 
نقلــی امام رضــا )علیه الســام( را شــنید مســلمان شــد و یکــی از مدافعــان سرســخت اســام و 
مکتــب اهــل بیــت )علیهم الســام( گردیــد؛ چنان کــه متکلمــان از گروه هــای مختلــف نــزد او 

ــان را رد می کــرد )همــان، ج1: 178(.  ــل آن ــۀ محکــم، دالی ــا ادل ــد و او ب می آمدن

اگــر بحــث و مناظــره بــر پایــۀ ضوابــط منطقــي نباشــد، نتیجــۀ مطلوبــي نخواهــد داشــت. 
ــده  ــا در آین ــد ی ــراد دیگــری حضــور دارن ــه در مناظــره، اف ــد ک ــد بدانن ــدگان بای مناظره کنن
نیــز حضــور خواهنــد داشــت کــه دربــارۀ بحــث آنــان داوری می کننــد، لــذا پاســخگویی بــه 
ــر اســاس عقــل و منطــق باشــد.  ــه شایســتگی و ب پرســش های طــرف مناظره کننــده بایــد ب

گاه در مناظره هــا طــرف مناظــره از امــوري دفــاع مي کنــد کــه هیــچ دلیــل عقلــی و منطقــی 
ــه چالــش مي کشــد.  ــا  روش هــاي تهاجمــي، ســخن حــّق را ب آن را پشــتیبانی نمی کنــد و ب
در چنیــن شــرایطی، بهتــر اســت به جــای اصــرار بــر قبــول حــق، از او بخواهیــم کــه دالیــل 
خــود را بگویــد. آنــگاه بــر ســر دالیــل هــر دوطــرف بحــث شــود. خداونــد در ایــن بــاره فرمــوده 
ْیتُُموها ُِّکــْمِرْجــٌسَوَغَضــٌبأَتُجاِدلُونَنيفيأَْســماٍءَســمَّ اســت: »قــاَلقـَـْدَوقـَـَعَعَلْیُکــْمِمــْنَرب
ِّــيَمَعُکــْمِمــَنالُْمْنتَِظریــَن.« )گفــت:  َلاهللُبِهــاِمــْنُســْلطاٍنفَانْتَِظــُرواإِن أَنْتُــْمَوآباُؤُکــْممــانـَـزَّ
پلیــدی و غضــب پروردگارتــان شــما را فــرا گرفتــه اســت. آیــا بــا مــن دربــارۀ نام هایــی مجادلــه 
ــد، درحالی کــه  ــر بت هــا گذارده ای ــود و خــدا ب ــوان معب ــان به عن ــد کــه شــما و پدرانت می کنی
خداونــد هیــچ دلیلــی دربــارۀ آن نــازل نکــرده اســت؟ پــس شــما منتظــر باشــید، مــن هــم بــا 

شــما انتظــار می کشــم!( ) اعــراف/71(.
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»امام  رضــا )علیه الســام( در مــوارد متعــدد از طــرف مقابــل در صحنــۀ مناظــره مي خواســت 
تــا هــر ســؤالي را کــه بــه ذهنــش خطــور مي کنــد، مطــرح نمایــد. ســپس تمــام پرســش ها را 
بــه شایســتگي و روشــني پاســخ مي فرمــود، حــال آنکــه بیشــتر پرســش هاي مزبــور در مدینــه 
یعنــي محــل تولــد اقامــت امــام )علیه الســام( کمتر ســابقه داشــت. ایــن مطلــب از کام عموي 
آن حضــرت کامــًا مشــخص اســت؛ آنــگاه کــه بــه نوفلــي می گویــد: مــن ایــن خصوصیــت او را 
در مدینــه ســراغ نداشــتم و نمي دانســتم او تــا ایــن انــدازه در علــوم مختلــف متبحــر اســت. لذا 
ایــن جنبــه از شــخصیت آن حضــرت حتــي بــر نزدیــکان ایشــان نیــز مغفــول و ناشــناخته بوده 
اســت. امــا دانــش سرشــار خــدادادي امــام چنــان بــود کــه گویــي همــه عمــر بــه ایــن مباحــث 

اشــتغال داشــته اســت.« )مکارم شــیرازي، 1388 : 465(.

ــان و  ــا متکلم ــره ب ــان را از مناظ ــه ایش ــی ک ــدار نوفل ــر هش ــام( در براب ــا )علیه الس امام رض
اهــل بدعــت برحــذر می داشــت، فرموده انــد: ای نوفلــی، می خواهــی بدانــی چــه زمــان مأمــون 
ــا  ــل ب ــا اهــل انجی ــا توراتشــان، ب ــورات ب ــا اهــل ت ــد ب ــه ببین ــی ک پشــیمان می شــود؟ زمان
انجیل شــان، بــا اهــل زبــور بــا زبورشــان، بــا صابئیــن بــه عبــری، بــا زردتشــتیان بــه فارســی، بــا 
رومیــان بــه رومــی  و بــا هــر فرقــه ای بــا زبــان خودشــان بحــث می کنــم و آن گاه کــه همــه را 
مجــاب کــردم و در بحــث بــر همگــی پیــروز شــدم و همــۀ آنان ســخنان مــرا پذیرفتنــد، مأمون 
خواهــد دانســت آنچــه درصــددش اســت شایســتۀ او نیســت و از کــردۀ خــود پشــیمان خواهــد 

ــه،1380، ج1 :318(. ــد )ابن بابوی ش

3ـ8  قابل فهم بودن بودن سخنان مناظره کننده

در تأییــد لــزوم و اهمیــت ایــن عنصــر بــرای تحقــق جــدال احســن، طبرســی گفتــه اســت: 
»منظــور از جــدال احســن آن اســت کــه بــا ایشــان بــه انــدازه قــدرت درک آنهــا ســخن بگوید، 
ــه  ــا مــردم ب ــه مــا جماعــت پیامبــران امــر شــده کــه ب ــه کــه در حدیــث آمــده: ب همان گون

انــدازه عقــل ایشــان ســخن بگوییــم.« )طبرســی، 1372، ج6: 605(.

اســتفاده از عبارت هــای ســاده و قابــل فهــم در جــدال بســیار مهــم اســت زیــرا اســتفاده از 
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ــارۀ  لغــات پیچیــده ممکــن اســت موجــب ســوءِتعبیر شــود. امــام صــادق )علیه الســام( درب
تفســیر جــدال احســن فرموده انــد: »ایــن اســت معنــای جــدال احســن کــه بــه شــبهۀ مخالــف 
و اعتــراض طــرف طــوری پاســخ داده شــود کــه مطابــق درک و فهــم او باشــد و بطــان حــرف 

او از راه حــق آشــکار شــود.« )مجلســی،1403، ج2: 126(.

ــا  ــم« م ــدرعقوله ــیق ــاسعل ــمالن ــاأننکل ــاءأمرن ــراالنبی ــامعاش ّ ــت »إن به موجــب روای
ــی، 1429ق،  ــم )کلین ــخن بگویی ــان س ــدازۀ عقل ش ــردم به ان ــا م ــه ب ــم ک ــران مأموری پیغمب
ج1: 51( از پیامبــران خواســته شــده کــه بــا مــردم بــه قــدر فهــم و ســطح فکــر ایشــان ســخن 
بگوینــد؛ یعنــی بــا کســی که ســطح فکــرش باالتــر اســت، در ســطح باالتــر و بــا آن کــه ســطح 

ــد. ــو کنن ــر گفتگ ــر اســت، در ســطح پایین ت ــرش پایین ت فک

عنصــر مزبــور نشــانگر آن اســت کــه در مناظــره بایــد بــه زبــان و اســتعداد مخاطــب توجــه 
ــوا  ــون و دع ــا یعرف ــاس بم ــوا الّن ــد:  »حدثّ ــام( فرموده ان ــا )علیه الس ــه امام رض ــود، چنان ک ش
عّمــا ینکــرون« )از آنچــه مــردم می تواننــد درک کننــد و بشناســند ســخن بگوییــد و از آنچــه 
نمی داننــد درک و بــاور داشــته باشــند، خــودداری کنیــد( )نعمانــي، 1397ق: 34(. همچنیــن، 
آن حضــرت بــا تکیــه بــر ایــن روش، در پاســخ فــردی کــه از روایتــی دربــارۀ خلقــت آدم بــه 
ــث قدســی  ــه حدی ــتناد ب ــا اس ــم، ب ــل فه ــاده و قاب صــورت خــودش پرســیده، به صــورت س
پیامبــر )صلی اهلل علیه وآلــه( کــه فرمودنــد »ماعرفنــی مــن شــبهنی« اشــتباه آن فــرد را بازگــو 

ــه، 1378، ج1 :116(.  ــد. )ابن بابوی کردن

ــا  ــه امام رض ــن آنک ــدال احس ــق ج ــاره در تحق ــورد اش ــر م ــت عنص ــل اهمی ــه دالی از جمل
)علیه الســام( در مناظــره بــرای فهــم بهتــر مطلــب، از تمثیــل و تصویرســازی بهــره بــرده انــد، 
چنان کــه در پاســخ بــه ســؤال عمــران صائبــی فرموده  انــد: »عمــران پرســید: ای آقــای مــن! 
مــرا آگاه فرمــا کــه آیــا خداونــد درون مخلوقــات جــای دارد یــا مخلوقــات درون اوینــد؟ امــام 
)علیه الســام( فرمــود: ای عمــران! خداونــد برتــر از آن اســت کــه می گویــی. خداونــد نــه درون 
خلــق اســت و نــه خلــق درون او و خداونــد برتــر از آن اســت. اینــك مــن رابطــه خداونــد بــا 
بـِـاهلل. )ای عمــران!( اکنــون بــه مــن بگــو آن  هنــگام  َةإاِلَّ مخلوقــات را بــه تــو می آمــوزم َوالقـُـوَّ
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کــه عکــس تــو در آینــه منعکــس می شــود، تــو در آینــه ای یــا آینــه در توســت؟ اگــر هیچ یــك 
درون دیگــری نیســت، چگونــه بــه انعــکاس عکــس خــودت در آینــه اســتدالل می کنــی؟ )کدام 
ســبب، موجــب می شــود تصویــر خــود را در آینــه بنگــری؟( عمــران پاســخ داد: بــا آن پرتــو 
و روشــنایی کــه بیــن مــن و آینــه وجــود دارد. امام رضــا )علیه الســام( فرمــود: پرتــوی کــه در 
آینــه می بینــی، بیــش از پرتــوی اســت کــه در چشــم خــود می بینــی؟ عمــران گفــت: آری. 
امــام فرمــود: آن را نشــانم بــده. عمــران دیگــر نتوانســت پاســخی بدهــد. امــام فرمــود: نتیجــه 
آنکــه نــور اســت کــه نــه در آینــه اســت نــه در تــو؛ بلکــه چیــزی اســت جــدا کــه شــما را بــه 
ــرای  ــو را و هــم آینــه را نشــان می دهــد(. البتــه، ب ــوط ســاخته اســت )و هــم ت یکدیگــر مرب
توضیــح ایــن حقیقــت مثال هــای دیگــری وجــود دارد کــه افــراد نــادان را راهــی بــه آن نیســت. 
ــد اســت و اوســت پیروزمنــد و  ــر از آن خداون ــی...« )نحــل/60( صفــت برت اأْلَْعل ــلُ »َوهلِلِالَْمثَ

حکیــم.  )همــان:172(.  

3ـ9  نقد سخن نه گوينده سخن

ــل  ــرف مقاب ــه ط ــن ب ــه و توهی ــت گویی و طعن ــز از درش ــره و پرهی ــت ادب در مناظ رعای
ــه عناصــر ضــروری تحقــق جــدال احســن اســت. ــی، 1417ق، ج16 :127( از جمل )طباطبای

یکــی از مشــکات در مناظره هــا نقــد شــخصیت افــراد و متهم کــردن طــرف مقابــل اســت. 
ایــن امــر ممکــن اســت مناظــره و گفتگــوی علمــی را بــه دعــواي شــخصي تبدیــل کنــد. از 
ــي و  ــه دروغگوی ــود را ب ــان خ ــره ای مخاطب ــچ مناظ ــام( در هی ــا )علیه الس ــن رو، امام رض ای
مغلطه گــري متهــم نکرده انــد، بلکــه در همــۀ مــوارد، نقــاط اشــتباه و انحــراف آنــان را تذکــر 
داده انــد. بــا وجــود آنکــه گاهــی در برخــي مــوارد احســاس شــده مخاطبــان امــام راه اعتــدال را 
رهــا کــرده، کلمــات خــود را آمیختــه بــا دروغ، تحریــف یــا مغلطــه نموده انــد، آن حضــرت در 
همــۀ ایــن حــاالت، بــا صبــر و حوصلــه از کنــار شــخصیت افــراد گذشــته و تنهــا اســتدالل هاي 
آنــان را بــا دالیــل محکــم باطــل کرده انــد. در مقابــل، جاثلیــق )عالــم نصرانــی( از تنهــا فرصــت 
ــل و  ــه جه ــرت را ب ــر، آن حض ــد تحقی ــه قص ــود و ب ــال خ ــه خی ــتفاده و ب ــت آمده اس به دس
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ــه امــام )علیه الســام( گفته انــد: »به خــدا قســم، علــم خــود  ناتوانــي علمــي متهــم کــرده و ب
را فاســد وخــود را تضعیــف کــردی؟ گمــان می کــردم تــو عالم تریــن فــرد در بیــن مســلمانان 

ــه،1378، ج1 :159(.  ــتی.« )ابن بابوی هس

ــه و  ــد در بحــث و گفتگــوی خــود ادل ــن مناظــره بای ــه عنصــر یادشــده، طرفی ــا توجــه ب ب
ــون  ــیه ای چ ــائل حاش ــد و از مس ــرار دهن ــی ق ــه و بررس ــورد توج ــر را م ــتندات یکدیگ مس
انگیزه خوانــی و نقــد گوینــده بپرهیزنــد و در پــی رســیدن بــه حقیقــت باشــند. بدیهــی اســت، 
نقــد گوینــدۀ ســخن مانــع رســیدن بــه حقیقــت اســت کــه در روایــات از آن بــه »گمشــده 

ــی، 1429ق، ج15 :399(. ــت )کلین ــده اس ــر ش ــن« تعبی مؤم

3ـ10  اقناع طرف مناظره کننده و ناظران

از جملــه عناصــر مهمــی کــه در تحقــق جــدال احســن نقــش بســزا دارد، اقنــاع طرف هــای 
مناظره کننــده اســت؛ یعنــی مناظره کننــده بایــد چنــان در مناظــره قــوی باشــد کــه بــا ادلــۀ 
محکــم و قابــل قبــول، طــرف  مقابــل را  قانــع کنــد. از ایــن رو، امام رضــا )علیه الســام( بــه همــۀ 
ــا کتاب هــای دینــی و مــورد قبــول خودشــان پاســخ مــی داد و  ســؤال های مناظره کننده هــا ب
آنــان را کامــًا  قانــع می فرمــود به گونــه ای کــه موجــب اســام آوردن برخــی از عالمــان دیگــر 
ادیــان  و حتــی توبــۀ برخــی از مســلمانان گردیــد. بــرای مثــال، عمــران صابــی بــه خــاک افتــاد 
و گفــت: »ســرورم! فهمیــدم و گواهــی می دهــم کــه خــدا چنــان اســت کــه شــما وصــف و بــه 
یگانگــی توصیفــش کــردی و اینکــه محمــد بنــدۀ اوســت کــه بــه نــور هدایــت و دیــن حــق 
مبعــوث شــده اســت. آن گاه، رو بــه قبلــه ســجده کــرد و اســام آورد.« )ابن بابویــه، 1378، ج1: 
ــات قــرآن همــۀ پرســش های  ــا اســتفاده از آی 170(. همچنیــن، هنگامــی کــه آن حضــرت ب
علی بن محمدبن جهــم را پاســخ داد و او را کامــَا قانــع کــرد، محمدبن جهــم گریســت و 
ــارۀ انبیــای خــدا بــه غیــر از آنچــه  گفــت: یابــن رســول اهلل! مــن توبــه می کنــم از اینکــه درب

شــما گفتیــد ســخنی بگویــم )همــان :195(.

امام رضــا )علیه الســام( عــاوه بــر آنکــه در مناظــرات طــرف مقابــل خــود بــا دالیــل محکــم  و 
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قابــل قبــول اقنــاع می فرمــود، ناظــران را نیــز اقنــاع می کردنــد. ایشــان بــا منظــم بحث کــردن، 
ــي  ــدن تناقض گوی ــب آشکارش ــره، موج ــرف مناظ ــن از ط ــا اعتراف گرفت ــه ب مرحله به مرحل
ــرد  ــادات ف ــه اعتق ــاد می شــد ک ــن اندیشــه ایج ــران بحــث ای ــل شــده و در ناظ طــرف مقاب
مناظره کننــده چنــدان هــم بــر پایــۀ تعقــل اســتوار نیســت و اســتدالل هاي محکمــي در برابــر 

ایــن اشــکال ها نــدارد. ماننــد ایــن بخــش از مناظــره:

ــه جاثلیــق می فرماینــد: »تــو را ســوگند مي دهــم! آیــا در  امام رضــا )علیه الســام( خطــاب ب
انجیــل ایــن هســت کــه یوحنــا گفتــه: »مســیح مــرا از آییــن محمــد عربــي خبــر داد و بــه من 
مــژده داد کــه پــس از او محمــد مي آیــد، مــن هــم ایــن مــژده را بــه حواریــون دادم و آن هــا 
بــه محمــد ایمــان آوردنــد؟« جاثلیــق: بلــه یوحّنــا از قــول حضــرت مســیح چنیــن مطلبــی را 
نقــل کــرده اســت و نبــوت مــردي را مــژده داده و نیــز بــه اهــل بیــت و وصــي او بشــارت داده 
اســت، ولــي معّیــن نکــرده کــه ایــن موضــوع چــه زمانــی اتفــاق خواهــد افتــاد و آنــان را نیــز 
برایمــان معرفــی نکــرده اســت تــا آنهــا را بشناســیم. حضــرت فرمودنــد: اگــر کســي را بیاوریــم 
کــه نــام محمــد و اهــل بیــت و امتــش را از انجیــل تــاوت کنــد، بــه او ایمــان مــي آوري؟ گفت: 
حــرف خوبــی اســت، حضــرت بــه نســطاس رومــی فرمودنــد: ســفر ثالــث انجیــل را تــا چــه 
حــد از حفــظ هســتی؟... ســپس امــام نــام محمــد و خانــدان و پیروانــش را از انجیــل قرائــت 
کــرد... جاثلیــق: آنچــه را از وجــودش در انجیــل برایــم ثابــت و روشــن شــد، انــکار نمي کنــم و 
بــه آن اذعــان دارم.« )همــان: 157(. همچنیــن، ســخن جاثلیــق ســؤال از قابــل اطمینان بــودن 
قــول چهــار نفــر از دانشــمندان بــزرگ مســیحیت یعنــي لوقــا، یوحّنــا، متــي و مرقابــوس، او 
ــر حضــرت  ــه افترابســتن ب ــان را ب ــر آن ــي جلوت ــا کم ــد، ام ــذ مي دان ــان را ناف ــول آن ــدا ق ابت
عیســي )علیه الســام( متهــم مي کنــد. »امــام: گواهــي ایــن چهــار نفــر نــزد تــو چگونــه اســت؟ 
جاثلیــق: گواهــي آنهــا نافــذ اســت. اینــان دانشــمندان انجیل انــد و بــه هرچــه گواهــي دهنــد، 
حــق اســت.... امــام: دربــارۀ گواهــي لوقــا و مرقابــوس و متــي دربــارۀ نســبت عیســي چــه نظري 
داري؟ جاثلیــق: آنهــا بــر عیســي افتــرا زده انــد. حضــرت بــه حّضــار فرمودنــد: آیــا )هم اکنــون( 
پاکــی و صداقــت آنــان را تأییــد نکــرد و نگفــت عالــم بــه انجیــل هســتند و گفتارشــان حــق و 

حقیقــت؟...« )همــان: 162و 163(.
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ایــن شــیوه در مناظــره بــا رأس الجالــوت )عالــم یهــودی( و هربــز اکبــر )عالــم زرتشــتی( نیــز 
ــه  ــد ک ــدادی می گوی ــوب بغ ــه،1380، ج1 :344و 342(. ابویعق ــد )ابن بابوی ــرار ش ــا تک باره
ابن ســّکیت پرســش هایی دربــارۀ راز اختــاف معجــزات پیامبــران پرســید و حضــرت، جــواب 
« )بــه  ــطُّ ــُتِمْثَلــَکقَ کامــل و قانع کننــده ای داد. ابن ســّکیت مرتــب می گفــت: »َواهللِمــاَرأَیْ

خــدا قســم! هرگــز ماننــد تــو ندیــدم( )طبرســی ، 1413ق، ج2: 433(.

    4. برخی از مصداق های جدال غیر احسن

در مقابــل جــدال احســن کــه از اهمیــت و عناصــر تشــکیل دهندۀ آن ســخن بــه میــان آمــد، 
ــر شــیعیان حــرام اســت  ــات، ب ــه به موجــب برخــی از روای ــرار دارد ک ــر احســن ق جــدال غی

ــد از: ــاز، عبارتن ــای غیرمج ــه جدال ه ــانی، 1418ق، ج1 :667(. از جمل )فیض کاش

4ـ1 مناظره و جدال با جاهل

بایــد بــا کســي مناظــره شــود کــه حرفــي بــراي گفتــن داشــته باشــد، لــذا بــا افــراد جاهــل 
و بی هــدف جــدال درســت نیســت زیــرا موجــب برافروخته شــدن کینــه و دشــمنی در وجــود 
جاهــل می شــود. از ایــن رو، اگــر جاهلــی پیشــنهاد مناظــره بدهد، بایــد به بهانــه ای از ایــن مناظرۀ 
بی نفــع و عواقــب آن دوری جســته شــود، چنان کــه در ســیرۀ برخــي علمــاي بــزرگ دیــده شــده 
کــه وقتــي افــراد جاهــل بــا آنــان مناظــره مي کردنــد بــا اظهــار بي اّطاعــي از حقیقــت مطلــب و 
گفتــن»اهللاعلــم« از ادامــۀ بحــث شــانه خالــي مي کردنــد. خداونــد فرمــوده اســت:»َوِمــَنالنَّاِس
َشــْیطاٍنَمِریــٍد«)و بعضــی از مــردم، بی هیــچ دانشــی  َمــْنیُجــاِدُلفـِـياهللِبَِغْیــِرِعْلــٍمَویَتَّبـِـُعُکلَّ

دربــارۀ خــدا مجادلــه و از هــر شــیطان سرکشــی پیــروی می کننــد.« )حــج/3(.

ایــن نــوع مناظــره و جــدال دربــارۀ مســائل دینــی، از حساســیت بیشــتری برخــوردار اســت. 
ــوا دهــد،  ــردم فت ــرای م ــم ب ــدون عل ــد: »هرکــس ب ــن رو، امام رضــا )علیه الســام( فرموده ان از ای

ــه، 1378، ج2 :46(. ــرد.« )ابن بابوی ــد ک ــت خواهن ــن وی را لعن ــمان و زمی ــۀ آس مائک
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4ـ2  جدالی که وحدت اسالمی را از بین ببرد

جــدال در آنچــه وحــدت اســامی را بــا مشــکل مواجــه می کنــد، نکوهــش شــده اســت. در  
حــج کــه عملــی عبــادی، سیاســی، اجتماعــی و مظهــر اتحــاد اســامی اســت، از جــدال نهــی 
ــَثَوال ــاَرفَ فَ الَْحــجَّ ــَرَضفیِهــنَّ ــْنفَ شــده اســت چنان کــه خداونــد فرمــوده اســت: »...فََم
...«)هــر کــه در آن ماه هــا ایــن فریضــه را ادا کنــد، بایــد کــه در  فُُســوَقَوالِجــداَلفـِـيالَْحــجِّ
اثنــای آن جمــاع نکنــد و فســقی از او ســر نزنــد و مجادله نکنــد( )بقــره/197( از همیــن رو، امام 
صــادق )علیه الســام( فرموده انــد: »از مجادلــه و ســتیزه جویی بپرهیزیــد زیــرا آن دو دل هــای 
بــرادران دینــی را نســبت بــه هــم مکــدر نمــوده و بــذر نفــاق را پــرورش می دهنــد.« )نــوری 

طبرســی ، 1408ق: ج9: 73(. 

اگرچــه امام رضــا )علیه الســام( در تفســیر آیــۀ مزبــور فرموده انــد »نحــن أشــهر معلومــات؛ 
فاجــدال فینــا و الرفــث و الفســوق« )کشــی، 1348 :461(، امــا آیــۀ مزبــور عــام اســت.

4ـ3  جدال؛ وسیله ای برای رسیدن به اهداف شیطانی

گاه مناظره کننــده درصــدد حقیقت یابــي یــا اثبــات ســخن خــود نیســت، بلکــه برای رســیدن 
ــي،  ــن مناظرات ــرکت نکردن در چنی ــا ش ــد ب ــذا بای ــد ل ــره می کن ــیطانی مناظ ــداف ش ــه اه ب
توطئــۀ طــرف مقابــل را خنثــی نمــود یــا بایــد به گونــه اي مناظــره شــود که اهــداف شــیطاني او 
ــالـَـْمیُْذَکــِر روشــن شــود تــا وی  بــه آنهــا نرســد. خداونــد متعــال می فرمایــد:»َوالتَْأُکُلــواِممَّ
ــیاطیَنلَیُوُحــوَنإِلــیأَْولِیائِِهــْملِیُجاِدلُوُکــْمَوإِْنأََطْعتُُموُهــْم الشَّ َّــُهلَِفْســٌقَوإِنَّ اْســُماهللَِعَلْیــِهَوإِن
َُّکــْملَُمْشــِرُکون«)از ذبحــی کــه نــام خــدا بــر آن یــاد نشــده اســت مخورید کــه خــود نافرمانی  إِن
اســت. و شــیاطین بــه دوســتان خــود القــا می کننــد کــه بــا شــما مجادلــه کننــد. اگر از ایشــان 

پیروی کنیــد، از مشــرکانید.« )انعــام/121(.

بــا توجــه بــه آیــۀ »...وجادلــوا بالباطــل لیدحضــوا بــه الحــق...« )غافــر/5( ابطــال حق یــا اثبات 
باطــل از جملــه هدف هــای شــیطانی اســت.
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5.يافته های تحقیق

ــان در  ــرا ایش ــت زی ــن اس ــدال احس ــِل ج ــۀ کام ــام( نمون ــا )علیه الس ــای امام رض مناظره ه
مناظره هــای خــود بــا بهره گیــری از علــم و دانــش، منابــع خــوب )کتــاب و ســنت(، فصاحــت 
گفتــار، اصــول مشــترک و اســتدالل های عقلــی و منطقــی از مؤثرتریــن و قابل فهم تریــن شــیوۀ 
ــا،  ــن مناظره ه ــدف ایشــان در ای ــد. ه ــتفاده می کردن ــل اس ــاع طــرف مقاب ــرای اقن ــت ب تربی
دفــاع و اثبــات حّقانیــت اســام، هدایــت اشــخاص، مبــارزه بــا شــبهه افکنی و بدعــت در دیــن 

و ... بــود، نــه اثبــات خــود و غلبــه بــر طــرف مقابــل.

جــدال بــه مســائل غیردینــی محــدود نمی شــود، بلکــه در مســائل اعتقــادی و اصــول دین نیز 
َّتـِـيِهــَيأَْحَســُن«)عنکبــوت/46( از وظایــف پیامبــران، از  راه دارد. به موجــب آیــۀ »َوَجاِدلُْهــْمبِال
جملــه پیامبــر اســام )صلی اهلل علیه وآلــه( دانســته شــده اســت.کاربرد فعــل امــر در آیــۀ مزبــور، 

نشــانگر ضــرورت و اهمیــت جدال احســن اســت. 

از آنجاکــه هــدف مناظــره و جــدال احســن روشــنگری و ایجــاد دوســتی اســت، ضمــن تأکیــد 
بــر نــکات و اصــول مشــترک و احتــرام بــه شــرایع پیشــین و طــرف مناظــره و پرهیــز از اذیــت 
و توهیــن بــه وی، بایــد از مناظــره در مباحثــی کــه موجــب حیــرت می شــوند، ماننــد قــدرت 
خداونــد خــوداری شــود. همچنیــن مناظره هایــی کــه وحــدت دنیــای اســام و وحــدت ملــی را 

بــا خطــر مواجــه می کننــد، مطلــوب نیســتند.

بــا وجــود مقدس بــودن هــدف، اثبــات دیــدگاه و هــدف مقــدس و درســت به وســیله جــدال 
نادرســت، موجــه و منطقــی نیســت زیــرا موجــب بدبینــی و صدمــه بــه آن هــدف و دیــدگاه 

مقــدس می شــود.

ــذار باشــد. از ســویی،  ــزاع تأثیرگ ــاف و ن ــع اخت ــد در رف ــره و جــدال احســن می توان مناظ
ــود.  ــه می ش ــی در جامع ــی و آزاداندیش ــاط علم موجــب نش
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