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چکیده
مناظــره بــا روشهــای صحیــح در افــکار و قلــب دیگــران نفــوذ بیشــتری دارد امــا مناظــره بــا
روشهــای نادرســت ،طــرف مقابــل را در عقیــدۀ باطــل خویــش متعصبتــر مىکنــد .لــذا قــرآن
مناظــره (جــدال) احســن را توصیــه کــرده اســت .در ایــن نــوع مناظــره کــه امامرضــا (علیهالســام)
از آن بهــره گرفتهانــد ،بــر جنبههــای عقلــی و عاطفــی و برهــان تأکیــد شــده اســت؛ توهیــن بــه
طــرف مقابــل و مذ ّمــت دیــن او اجــازه داده نشــده و از مشــترکات مــورد قبــول ادیــان ،ماننــد توحیــد،
نبــوت و ..اســتفاده شــده اســت .تعصــب  ،ســتیزهجویی ،خودنمایــی و اقنــاع بــه انگیــزة شــهرتطلبی
در ایــن مناظــره راه نــدارد و در آن بــر «ســادهگویی و پرهیــز از بغرنــج و پیچیدهگویــی» تأکیــد شــده
اســت .انصافداشــتن مناظرهکننــده و اعتــراف بــه خطــای خــود در فــرض روشنشــدن اشــتباهش،
از دیگــر ویژگیهــای ایــن نــوع مناظــره اســت .ایــن نــوع مناظــره در امــور دینــی نیــز مجــاز و چهبســا
واجــب اســت .ایــن نــوع مناظــره نهتنهــا موجــب کینــه و عــداوت نمیشــود ،بلکــه اثرهــای مثبـ ِ
ـت
فراوانــی دارد .مناظــره بــا جاهــل ،مناظــره بــا کســی کــه اهــداف شــیطانی دارد ،همچنیــن مناظــره در
آنچــه وحــدت مســلمانان يــا بشــريّت را بــه خطــر میانــدازد ،مجــاز نیســت .ایــن پژوهــش کــه بــا
روش توصیفــی ـ تحلیلــی انجــام شــده ،در پــی پاســخ بــه ایــن پرســش اســت کــه از دیــدگاه امامرضــا
(علیهالســام) منظــور از جــدال احســن چیســت؟
کلیدواژهها :امامرضا (علیهالسالم) ،جدال احسن ،مناظره ،برهان ،امور دینی.
 .1دانشیاردانشکده الهیات و معارف اسالمی دانشگاه شیراز ،بخش علوم قرآن و فقه (نویسنده مسئول)mrahimi@shirazu.ac.ir :
 .2کارشناس ارشد دانشگاه شیرازs.soleimani 23@gmail.com :
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 .1مقدمه
مناظــره گفتمانــي بــراي ايجــاد فهــم مشــترك و درك متقابــل تــوأم بــا اثربخشــي دوجانبــه

اســت .در صــورت تحقــق شــرایط آن  ،فایــده و اهمیــت زیــادی دارد ،چنانکــه فیــض کاشــانی

گفتــه اســت «:بايــد دانســت مناظــره در مســائل ديــن از احــكام ديــن اســت ،ليكــن شــرایط و
محـ ّ
ـاص دارد .هــر كــس بهصــورت صحيــح بــدان قيــام و شــرایط آن را رعايــت
ـل و وقــت خـ ّ
كنــد ،حــدود آن را بهجــا آورده و از ســلف صالــح پيــروى كــرده اســت .چــه آنــان جــز بــراى
خــدا ،و طلــب آنچــه در پيشــگاه او حــقّ اســت مناظــره نمىكردنــد( ».فیــض کاشــانی،1367 ،
ج .)99 :1از عبــارت فیــض برمیآیــد کــه مناظــره بایــد بــا شــرایطی و بهشــیوۀ احســن انجــام

«وال
شــود ،زیــرا ایــن شــیوه عمیقتریــن اثــر را دارد .از همیــنرو ،قــرآن در آیاتــی ،ماننــد َ
تُجا ِدلُــوا أَ ْهـ َ
ـاب إِ ّ
ـل ال ْ ِكتـ ِ
ـن..( ».عنکبــوت )46/بــر آن تأکیــد و بــه آن توصیــه
ـي أَ ْح َسـ ُ
ال بِالَّتِــي ِهـ َ
کــرده اســت .لــذا ،میتــوان گفــت کــه جدال بــه دو نوع احســن و غیراحســن تقســیم میشــود.

بــا توجــه بــه ویژگیهایــی کــه بــرای جــدال احســن بیــان شــده ،برخــی از جدالهــای غیــر
احســن حــرام هســتند.

مناســب
ـن» بســیار کامــل اســت و همــۀ روشهــاى صحیــح و
ِ
ـی ا َ ْح َسـ ُ
تعبیــر «الَّتِــی ِهـ َ

مباحثــه ،اعــم از الفــاظ مؤ ّدبانــه و همــراه بــا احتــرام ،فصاحــت در گفتــار و محتــواى ســخن و

بهطورکلــی جــدال احســن را در برمیگیــرد زیــرا هــدف از مناظــره و مباحثــه ،برترىجویــى،
تحقیــر طــرف مقابــل ،جــدال و بهکرسىنشــاندن ســخن خویــش نیســت ،زیــرا در ایــن

صــورت ،هرگــز پیشــرفت فکــرى حاصــل نمىشــود .بلکــه هــدف از مناظــره ،تأثیــر کالم و

نفــوذ ســخن در اعمــاق روح دیگــری اســت ،چنانکــه مناظــره امامرضــا (علیهالســام) بــا

عمــران صابــی موجــب مسلمانشــدن وی گردیــده اســت (ابنبابویــه ،1378 ،ج .)177 :1در
دورۀ آن حضــرت ،دامنــۀ شــبهات دینــی و اعتقــادی بــه اوج خــود رســیده بــود .از همیـنرو ،آن

حضــرت در قالــب احتجاجــات و مناظــرات بــه تبییــن مســائل اســامی و علمــی میپرداختنــد.
غالــب ســخنان ایشــان در ســه ســال پایانــی عمرشــان بدینطریــق نقــل و پخــش شــده اســت.

بــا نگاهــی بــه کتابهــای مختلــف میتــوان دریافــت کــه شــیوۀ مناظرههــای ایشــان از
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بهتریــن نمونههــای جــدال احســن اســت کــه هــم قواعــد و اصــول فنــی و هــم ارزشــی در آن
کامــ ً
ا رعایــت شدهاســت.
دربــارۀ جــدال احســن در ســخنان امامرضــا (علیهالســام) تحقیــق مســتقلی وجــود نــدارد،

امــا آیــتاهلل مــکارم شــیرازی کتــاب مســتقلی دربــارۀ مناظــرات امامرضــا (علیهالســام)

نگاشــتهاند .در کتــاب مزبــور هفــت مناظــرۀ امامرضــا (علیهالســام) همچــون مناظــره بــا
جاثلیــق ،مناظــره بــا رأسالجالــوت و ...بررســی شــده اســت ،امــا در آن بــه جــدال احســن

و عناصــر ضــروری آن از دیــدگاه امامرضــا (علیهالســام) اشــاره نشــده اســت .همچنیــن

در مقالــۀ «اصــول علمــی و اخالقــی مناظرههــای رضــوی» نوشــتۀ رضــازاده و فارســینژاد
( )1394اشــاره اندکــی بــه جــدال احســن از دیــدگاه امامرضــا (علیهالســام) شــده اســت.
پژوهــش حاضــر بــه روش توصیفــی ـ تحلیلــی انجــام شــده و در پــی آن اســت کــه بــه

پرســشهایی چــون «منظــور از جــدال احســن چیســت؟» « ،عناصــر الزم تحقــق جــدال
احســن از دیــدگاه امامرضــا (علیهالســام) کدامنــد؟»« ،آثــار مثبــت جــدال احســن چــه
مــواردی هســتند؟» « ،جدالهــای غیرمجــاز کدامنــد؟» و ...پاســخ بدهــد.

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 امامرضــا (علیهالســام) اســت،
زیــرا بــرای تحقــق جــدال احســن،که قــرآن از آن ســخن گفتــه ،عناصــری الزم اســت کــه در

ســخنان امامرضــا (علیهالســام) میتــوان آنهــا را یافــت .از ســویی ،امامرضــا (علیهالســام)

بــه نمونههایــی از جــدال غیراحســن ،ماننــد مناظــرهای کــه وحــدت اســامی را از بیــن میبرد،
اشــاره کردهانــد.

 .2مفهومشناسی جدال
واژۀ «جــدال» برگرفتــه از ریشــۀ «جدلــت الحبــل» (طنــاب را محکــم تابیــدم) 1و بهمعنــای
 .1الجدال المفاوضة علی سبیل المنازعة والمغالبة و ...اصله من جدلت الحبل ای احکمت فتل.
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گفتگــوی همــراه بــا نــزاع و بــه نیــت و قصــد غلبــه و چیرگــی بــر دیگــری ،تــاش طرفیــن

مجادلــه بــرای منصرفکــردن یکدیگــر از دیدگاههــای ســابق خــود (راغــب اصفهانــی1412 ،ق

 ،)189:بســیار تابیــدن و شــیوهای در گفتگــو و اســتدالل آمــده اســت (ابنمنظــور1414 ،ق،

ج 96 :11و  .)107برخــی آنرا بهمعنــای بهخاکانداختــن (فراهیــدی1409 ،ق ،ج )79: 6و
برخــی دیگــر ،حجــت را در برابــر حجــت آوردن ،معنی کــرده انــد (طریحــی ،1375 ،ج.)336: 5
طبرســی ،جــدل را بــه قصــد منصرفکــردن شــخص مقابــل از رأی و نظــرش تعریــف کــرده

اســت (طبرســی ،1372،ج .)23 :5شــیخ طوســی نیــز در تعریــف آن گفتــه اســت« :جــدال،

بریــدن خصــم از عقیــدهاش بهوســیلۀ حجــت و دلیــلآوردن اســت( ».طوســی ،بیتــا ،ج6
.)440:

در بیشــتر معانــی یادشــده ،قصــد و نیــت مجادلهکننــده ،غلبــه و چیرگــی بــر طــرف مقابــل

اســت و دو طــرف میکوشــند تــا بــه هرشــکل و طریــق رأی خــود را بهکرســی بنشــانند و
طــرف دیگــر را از میــدان خــارج کننــد .لــذا ،طبــق ایــن تعاریــف ،جــدال کاری ناشایســت
اســت .تعریــف شــیخ طبرســی و شــیخ طوســی از جــدال مناس ـبتر بهنظــر میرســد زیــرا

در تعریــف ایشــان ،قصــد و نیــت غلبــه و چیرگــی بــر طــرف مقابــل وجــود نــدارد و میتوانــد
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 میکنــد و یکــی

از نتایــج نیرومنــدی معرفــت و بزرگــی نفــس شــمرده میشــود .و اگــر جــدال بــه حــق نباشــد،
عصبیــت یــا
مذمــوم اســت و از رذایــل قــوۀ غضــب یــا شــهوت بهشــمار میآیــد کــه همــراه بــا
ّ

غلبهجویــی یــا طمــع مالــی اســت» (مجتبــوی ،1377 ،ج.)378: 3

بــا توجــه بــه آنچــه گذشــت میتــوان گفــت ،مناظــره مصــدر بــاب مفاعلــه از کلمــۀ «نظــر»

بهمعنــای نگاهکــردن گرفتــه شــده و آن در صورتــی اســت کــه دو نفــر بــرای بهدس ـتآوردن

دیــدگاه صــواب ،در چیــزی نظــر کننــد .چنانچــه مناظرهکننــده بــه فســاد ســخن خــود و
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

(صلیبــا1414 ،ق ،ج .)341 :2-1از ایـنرو ،هرچنــد عــرف مــردم مجادلــه را بهمعنــای گفتگــوی

غیرمنطقــی میداننــد ،ســاختار لغــوی مجادلــه چنیــن نیســت ،بلکــه هــر نــوع مناقشـهای را
شــامل میشــود (مــکارم شــیرازی1421 ،ق ،ج.)279 :10

از جملــه دالیــل اهمیــت جــدال احســن آنکــه در صورتیکــه هــدف از آن اثبــات حــق و اظهار

آن باشــد ،در رجحــان و بلکــه وجــوب آن تردیــدی نیســت ،زیــرا جــدال احســن از وظایــف
ـن» (نحــل )125/پیامبر اســام
ـي أَ ْح َسـ ُ
پیامبــران برشــمرده شــده و در آیــۀ َ
«و َجا ِدل ْ ُهـ ْ
ـم بِالَّتِــي ِهـ َ

(صلیاهللعلیهوآلــه) بــه آن مأمــور شــده اســت (اشــتهاردی1417 ،ق ،ج .)500: 21از ای ـنرو،
برخــاف تصــور برخــی دربــارۀ عــدم جریــان جــدال در دیــن ،جــدال در عقایــد مذمــوم نیســت

(کاشــفالغطاء نجفــی ،1381 ،ج .)117 :2هرچنــد بهدلیــل نهــی پیامبر(صلیاهللعلیهوآلــه)
جــدال مســلمانان در مــواردی ،چــون فــروع دیــن و قــدرت خداونــد ،نکوهــش شــده و از جملــه

جدالهــای مکــروه بهشــمار آمــده اســت (عاملــی علــوی ،بیتــا ،ج.)266 :3

ســخن امامرضــا (علیهالســام) کــه در آن فرمودهانــد« :لعــن اهلل الذیــن یجادلــون فــی

دینــه أولئــک ملعونــون علــی لســان نبیــه» (خــدا لعنــت کنــد آنــان را کــه دربــاره دیــن خــدا

بــا هــم مجادلــه میکننــد! ایشــان بــه زبــان رســول خــدا (صلیاهللعلیهوآلــه) مــورد لعــن
قــرار گرفتهانــد) (ابنبابویــه1378 ،ق ،ج )65 :2بــه مجادلــۀ غیراحســن اشــاره داردکــه همــان

مجادلــه دربــارۀ فــروع دیــن و مــواردی چــون قــدرت خداونــد اســت کــه بــر حیــرت میافزایــد

و نیــز مجادلــه بــه قصــد ریــا و خودنمایــی اســت نــه کشــف حــق .از همیـنرو ،مــراء بهمعنــای
محاجــه و جدالکــردن 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» بهمعنــای شــک گرفتــه شــده باشــد ،زیــرا هــر یــک از دو طــرف مجادلهکننــده در

ســخن طــرف مقابــل خــود یــا در دالیــل او شــک میکنــد .دوم ،ممکــن اســت کلمــه «مــراء»
از «مــری» بهمعنــای کشــیدن بــر پســتان حیــوان بــرای دوشــیدن وی باشــد ،زیــرا هــر یــک از

جدالکننــدگان نقطهنظــر طــرف مقابــل خــود را از وی بیــرون میکشــد« .ســفها» بهمعنــای

جاهــان اســت زیــرا چنیــن افــرادی در مقایســه بــا عاقــان ،عقــل کمتــری دارنــد (شــوکانی،
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بیتــا ،ج.)326 :6
امامرضــا (علیهالســام) زیــان مــراء و جــدال بــا علمــا و ســفیهان را کــه از جملــه مجادلههــای

غیراحســن اســت ،بیــان داشــته و فرمودهانــد« :بــا علمــا مــراء وجــدال نكنيــد كــه شــما را

تــرك خواهنــد كــرد ،و بــا ســفیهان نيــز ســتيز نكنيــد كــه شــما را جاهــل خواهنــد پنداشــت»

(مجلســی1403 ،ق ،ج .)137 :2از دیــدگاه ایشــان ،منظــور از ســفها قصهگویــان مخالــف اهــل

بیــت (علیهمالســام) بــوده و منظــور از علمــا ،علمــای آل محمــد (صلیاهللعلیهوآلــه) اســت
(مجلســی1403 ،ق ،ج.)30 :2

«إن اهلل یبغــض القیــل و القــال» (خداونــد
ســخن امامرضــا (علیهالســام) کــه در آن فرمودهانــد ّ

قیــل و قــال را دشــمن مـیدارد) (کلینــی1429 ،ق ،ج )503 :10بــه جــدال ممنــوع و مذمــوم
اشــاره دارد.

َ
ـون فِــي آيَـ ِ
ـون» (آيــا نديــدهاى آنهايــى كــه
ـات اهلل ِ أَنَّــى يُ ْص َرفُـ َ
ـن يُ َجا ِدلُـ َ
ـر إِل َـى ال َّ ِذيـ َ
آیــه «ألَـ ْ
ـم تَـ َ

در آيــات خــدا مجادلــه مىكننــد چگونــه منحــرف مىشــوند) (غافــر )69/بــه جــدال باطــل که
در مقابــل جــدال احســن قــرار دارد ،اشــاره میکنــد .بــرای توضیــح بیشــتر میتــوان گفــت ،بــر
ـن» (نحــل )125/مــردم از زاویــه اختــاف بــا یکدیگــر
ـي أَ ْح َسـ ُ
اســاس آیــه َ
«و َجا ِدل ْ ُهـ ْ
ـم بِالَّتِــي ِهـ َ

به ســه گــروه تقســیم میشــوند:

ى سـبِيلِ َربِّـ َ
ـك بِال ْ ِح ْك َمة».
الــف) علمــا :دارای عقــل صحیــح و بصیــرت هســتند .جملــه «ا ْد ُع إِل َ َ
(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 نکردهانــد ،جــز ِء ایــن گــروه قــرار دارنــد.
«وال ْ َم ْو ِع َظـ ِة ال ْ َح َسـنَ ِة» (همــان) بــه این گــروه اشــاره دارد.
جملــه َ

ـي
ج) افــرادی کــه در جــدال و خصــوت و عنــاد بــا هــم هســتند .جملــه « َو َجا ِدل ْ ُهـ ْ
ـم ب ِال َّ ِتــي ِهـ َ
ـن» (همــان) بــه ایــن گــروه اشــاره دارد (خــازن1415 ،ق ،ج.)107: 3
أَ ْح َسـ ُ
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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  ،)109مجادلــۀ حــق (نحــل )125/و مجادلــۀ باطل

(غافــر5/؛ انفــال )6/و بهمنظــور اهــداف گوناگــون ب ـهکار رفتــه اســت .بــرای مثــال ،در آیاتــی

از قــرآن ،بــه کاربــرد تبلیغــی جــدال اشــاره و از پیامبــر (صلیاهللعلیهوآلــه) خواســته شــده کــه

ایــن شــیوه و روش را در تبلیغــات دینــی خویــش بـهکار گیــرد (نحــل .)125/در آیه  74ســورۀ

هــود بــه دلســوزی حضــرت ابراهیــم (علیهالســام) 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 حقســتیزی (همــان ،)۵۶/کفــر

و شــرک (انعــام ۲۵/و غافــر )۵/تعصبــات قومــی و قبیل ـهای و عقیدتــی (لقمــان )۲۱/جهــل و

نادانــی (حــج ۳/و  ،)۸گمراهــی و گمراهکــردن دیگــران (همــان ۹/و غافــر )۳۵/را از زمینههــای
ـد راه حــق و رســیدن بــه
جــدال باطــل برشــمرده اســت ،زیــرا جــدال باطــل بزرگتریــن سـ ّ

واقعیتهاســت .از همی ـنرو ،از گناهــان کبیــره بهشــمار آمــده اســت.

 .3ویژگیهای جدال احسن
از آنجاکــه واژۀ جــدال و مشــت ّقات آن در متــون اســامی ،بهویــژه قــرآن بـهکار رفتــه ،بــرای

تمیــز جــدال احســن از غیــر آن ،بایــد بــه منابــع تفســیری و روایــی ،از جملــه ســخنان امامرضا
(علیهالســام) مراجعــه شــود .بــا مراجعــه بــه منابــع مزبــور ،نمونههایــی از ویژگیهــا و عناصــر
تشــکیلدهندۀ جــدال احســن را میتــوان بهصــورت زیــر برشــمرد:
3ـ 1علم و آگاهی
بــا توجــه بــه ایــن عنصــر ،كســي كــه ميخواهــد مناظــره کنــد بايــد در موضــوع مــورد

مناظــره آگاهــي الزم را داشــته باشــد .از همیـنرو ،خداونــد مجادلــه مشــرکان را کــه بر اســاس
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ـن النَّـ ِ
ـن يُجــا ِد ُل
ـاس َمـ ْ
«و ِمـ َ
علــم و دانــش نیســت نکوهــش کــرده و دربــارۀ آن فرمــوده اســتَ :
ـي ٍ
طان َمريــد» (بعضــى از مــردم ،بــى هيــچ دانشــى دربــارۀ خــدا
فِــي اهلل ِ ب ِ َغ ْيـ ِر ِع ْلـ ٍ
ـم َو يَتَّبِـ ُ
ـع ُ ك َّل َشـ ْ

ـن
«و ِمـ َ
مجادلــه و از هــر شــيطان سركشــى پيــروى مىكننــد) (حــج )3/و نیــز فرمودهانــدَ :
ـدى َو ال ِ كتـ ٍ
النَّـ ِ
ـاب ُمنيــر» (از مــردم كســى اســت
ـن يُجــا ِد ُل فِــي اهلل ِ ب ِ َغ ْيـ ِر ِع ْلـ ٍ
ـم َو ال ُهـ ً
ـاس َمـ ْ
كــه بىهيــچ دانشــى و هيــچ راهنمايــى و هيــچ كتــاب روشنىبخشــى دربــاره خــدا مجادلــه
مىكنــد) (حــج.)8/

هــر چنــد آیــات مزبــور مجادلــه پیرامــون صفــات و افعــال خداونــد را نکوهــش میکننــد ،بــا

توجــه بــه شــرط علــم و آگاهــی در هــر مناظــرهای ،هرچنــد پیرامــون مســائل دیــن نباشــد،

دلیــل مناظرهکننــده بایــد بــا تحصیــل و اکتســاب بهدســت 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.

در اهمیــت عنصــر علــم و آگاهــی همیــن بــس کــه پيامبــر (صلیاهللعلیهوآلــه) و ائمــه

(علیهمالســام) از فضيلــت علــم و دانــش ســخن گفتهانــد و فراگيــري آن را ضــروری

دانســتهاند ،چنانکــه امامرضــا (علیهالســام) فرمودهانــد« :خداونــد بهواســطۀ علــم اقوامــی
را ســربلند میکنــد و آنــان را در خیــر پیشــوا قــرار میدهــد کــه از آثــار آنهــا اقتبــاس میشــود

و بــه کــردار آنهــا مــردم راه مییابنــد و بــه رأی و نظــر آنهــا مراجعــه میشــود (مجلســی،

1403ق ،ج.)171 :1

بــا توجــه بــه شــرط یادشــده ،دفــاع بــدون داشــتن علــم و آگاهــی نتیجــۀ عکــس دارد و

ســبب ناتوانــی و بیارزشکــردن موضــوع مــورد دفــاع مناظرهکننــده میشــود .از همی ـنرو،
امامرضــا (علیهالســام) ضمــن بیــان «طلــب العلــم فریضــة علــی ّ
کل مســلم» (طلــب علــم بــر

هــر مســلمانی واجــب اســت) (کلینــی1429 ،ق ،ج )73 :1بــا بیــان ویژگیهــا و امتیازهــای
علــم ،بــه افــزودن علــم تشــویق فرمودهانــد.

مناظرههــای امامرضــا (علیهالســام) از جملــه مناظــرۀ ایشــان بــا عمــران صابــی ،اهمیــت
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عنصــر مزبــور را تأییــد میکنــد ،زیــرا عمــران از آن حضــرت دربــاره اعضــای فیزیکــی انســان

کــه از بحثهــای پیچیــده در علــم پزشــکی اســت و نیــز از طبیعــت اشــیا در عالــم پرســش

کــرده کــه امــام (علیهالســام) همــه را جــواب دادهانــد (مغنیــه .)126 -123 :1338 ،همچنیــن
آن حضــرت بــه رأسالجالــوت (عالــم یهــودی) فرمودهانــد« :آیــا منکــر ایــن هســتی کــه تــورات

بــه شــما میگویــد :نــور از کــوه طــور ســینا آمــد و از کــوه ســاعیر بــر مــا درخشــید و از کــوه

فــاران بــر مــا آشــکار گردیــد؟ رأسالجالــوت گفــت :بــا ایــن کلمــات آشــنا هســتم ولــی تفســیر

آن را نمیدانم.حضــرت فرمودنــد :مــن برایــت خواهــم گفــت( ». ...ابنبابویــه ،1380،ج)334: 1

اباصلــت هــروی در اینبــاره گفتــه اســت« :مــن از علیبنموســیالرضا (علیهماالســام)
دانشــمندتر و عالمتــر ندیــدهام و هیــچ عالمــی او را دیــدار نکــرد مگــر اینکــه همیــن را ماننــد
مــن شــهادت داد» (مجلســی1403 ،ق ،ج.)100 :49
3ـ 2بهرهمندی از منابع خوب
داشــتن منابــع خــوب از جملــه عناصــر مهمــی اســت کــه در تحقــق جــدال احســن نقــش

دارد .از ای ـنرو ،برخــی از مفســران منظــور از جــدال احســن را احتجــاج بــه شــریعت اســام

دانســتهاند (مــاوردی ،بیتــا ،ج .)286 : 4بدیهــی اســت ،قــوام شــریعت اســام بــه قــرآن و
ســنت اســت .بــا توجــه بــه ایــن عنصــر ،قــرآن حــاوی بیشــترین و بهتریــن مطالــب حــق و

اســتداللهای منطقــی و قومــی و همچنیــن آداب درستســخنگفتن اســت .از همیــنرو،

مناظرهکننــده بایــد از قــرآن ،همچنیــن از ســنت بهــره گیــرد ،چنانکــه ائمــه (علیهمالســام)

از جملــه امامرضــا (علیهالســام) در مناظرههایشــان اغلــب از قــرآن و ســنت اســتفاده

میکردنــد .همیــن امــر مهمتریــن رمــز موفقیــت ایشــان در مناظرههــا بــوده اســت .ســخن
امــام صــادق (علیهالســام) در تفســیر جــدال احســن کــه در آن فرمودهانــد «منظــور جــدال

بــا کتــاباهلل و قــرآن اســت» (حویــزی ،1383 ،ج )95 :3لــزوم عنصــر مزبــور را تأییــد میکنــد.

تأییــد دیگــر آنکــه امــام موســیبنجعفر (علیهماالســام) بــه فرزنــدان خــود فرمودهانــد:

«ایــن برادرتــان علیبنموســیالرضا (علیهماالســام) عالــم آل محمــد (صلیاهللعلیهوآلــه)
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اســت .مســائل دیــن خــود را از او بپرســید و آنچــه را بــه شــما میگویــد نگــه داریــد ،زیــرا

مــن بارهــا از پــدرم شــنیدم کــه مــی فرمــود :عالــم آل محمــد در صلــب توســت .ای کاش مــن
او را دیــدار میکــردم! او بــا امیــر مؤمنــان علــی همنــام اســت( ».طبرســی .) 315 :1387 ،از
جملــه دالیــل ضــرورت بهرهمنــدی از قــرآن در مناظــره آن اســت کــه در قــرآن تحریــف راه
نیافتــه و مــورد قبــول هم ـ ۀ مســلمانان اســت .امامرضــا (علیهالســام) فرمودهانــد« :قــرآن در

اثــر گذشــت زمــان كهنــه نشــده ،اثــرش را از دســت نمیدهــد ،زیــرا بــرای همــۀ زمانهاســت،

بلكــه حجــت و برهــان بــرای همــۀ انســانها در طــول زندگــی اســت( ».ابنبابویــه،1378 ،
ج.)87 :2

امامرضــا (علیهالســام) همچنیــن بــرای پاســخگویی بــه ســؤالهای پیــروان ادیــان دیگــر بــا

کتابهــای آســمانی خودشــان ،کــه مــورد احتــرام و پذیــرش ایشــان بــوده ،پاســخ میدادنــد.

بــرای مثــال ،وقتــی جاثلیــق گفتــه :مــن چگونــه ميتوانــم بــا کســي بحــث کنــم کــه بــر
اســاس کتابــي کــه منکــر آن هســتم (قــرآن) و پيامبــري کــه بــه او ايمــان نــدارم (محمــد) بــا

مــن مناظــره ميکنــد؟ حضــرت بــه وی فرمودهانــد« :ای مســیحی! اگــر از انجیــل بــرای تــو

دلیــل بیــاورم ،میپذیــری؟» جاثلیــق گفــت :آیــا میتوانــم آنچــه را انجیــل فرمــوده رد کنــم؟

بــه خــدا ســوگند ،باوجــود میــل باطنـیام خواهــم پذیرفــت .حضــرت فرمــود« :حــال هــر چــه
میخواهــی بپــرس و جوابــت را دریافــت کــن( ».همــان ،ج.)156: 1
3ـ 3استفاده از اصول و مبانی مشترک
از جملــه عناصــر الزم بــرای تحقــق جــدال احســن آن اســت کــه مناظرهکننــده بایــد بــر

اصــول و اعتقــادات مشــترک خــود و طــرف مقابــل تکیــه کنــد و بهدنبــال مــوارد اختالفــی

موقعيــت فكــري
و بیــان نظــر خــود و درصــدد تأییــد آن نباشــد .از همیــن رو ،درنظرگرفتــن
ّ
«و ال تُجا ِدلُــوا
و مذهبــي طــرف مقابــل ،ضــروری اســت ،چنانکــه خداونــد فرمــوده اســتَ :
أَ ْهـ َ
ـل ال ْ ِكتـ ِ
آمنَّــا بِالَّــذي أُنْـز َِل إِل َ ْينــا َو
ـن إِالَّ الَّذيـ َ
ـي أَ ْح َسـ ُ
ـم َو قُولُــوا َ
ـن َظ َل ُمــوا ِم ْن ُهـ ْ
ـاب إِالَّ بِالَّتــي ِهـ َ
ُ
ـم ِ
ون» (بــا اهــل كتــاب جــز بــه نيكوتريــن
ـن لَـ ُه ُم ْسـلِ ُم َ
واحـ ٌد َو ن َ ْحـ ُ
ـم َو إِل ُهنــا َو إِل ُه ُكـ ْ
أنْـز َِل إِل َ ْي ُكـ ْ
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شــيوهاى مجادلــه مكنيــد مگــر بــا آنهــا كــه ســتم پيشــه كردنــد .و بگوييــد :بــه آنچــه بــر

مــا نــازل شــده و آنچــه بــر شــما نــازل شــده اســت ايمــان آوردهايــم .و خــداى مــا و خــداى

شــما يكــى اســت و مــا در برابــر او گــردن نهادهاي ـم) (عنكبــوت .)46/همچنیــن بــه پیامبــر
ـل يَ َأ ْهـ َ
(صلیاهللعلیهوآلــه) فرمــوده اســت« :قُـ ْ
ـوا إِلـ َ
ـل ال ْ ِكتَـ ِ
ـم
ى كلِ َمـ ٍة َسـ َ
ـب تَ َعالَـ ْ
ـوآ ٍء ب َ ْينَنَــا َوب َ ْينَ ُكـ ْ
َ
ـن ُد ِ
ـيئ ًا َو َل يَتَّ ِخـ َ
ون اهلل ِ ...» (بگــو :اى
ـذ ب َ ْع ُضنَــا ب َ ْعضـ ًا أَ ْربَابـ ًا ِّمـ ْ
أ َّل ن َ ْعبُ َــد إ َِّل اهللَ َو َل ن ُ ْش ِــر َك ب ِــه َشـ ْ
اهــل كتــاب ،بياييــد از آن كلم ـهاى كــه پذيرفتــه مــا و شماســت پيــروى كنيــم :آنكــه جــز
خــداى را نپرســتيم و هيــچ چيــز را شــريك او نســازيم و بعضــى از مــا بعضــى ديگــر را ســواى

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

هــر چنــد آیــات مزبــور از مجادلــه بــا اهــل کتــاب و ضــرورت احسـنبودن مجادلــه بــا ایشــان

ســخن میگوینــد ،لــزوم احسـنبودن مجادلــه ،بــه مجادلــه بــا اهــل کتــاب محــدود نمیشــود

بلکــه مناظــره بــا هرکســی از جملــه مناظــره بــا مســلمانان بایــد احســن باشــد؛ یعنــی در هــر
مناظــرهای بایــد عناصــر الزم ،از جملــه اســتفاده از نقــاط مشــترک رعایــت شــود زیــرا دو فــرد

یــا دو گــروه وقتــی میتواننــد مناظــره و گفتگــو کننــد کــه زمینههــای مشــترکی بــا هــم

داشــته باشــند و چنانچــه در هیــچ مســئلهای بــا هــم توافــق نداشــته باشــند ،بیــن آنهــا گفتگو

و مناظــرهای روی نخواهــد داد .از طرفــی ،بــرای «اهــل کتــاب» دو تفســیر قابــل تصــور اســت؛
بــر اســاس هــر یــک از دو تفســیر ،آیــات مــورد اشــاره ،مناظــره و گفتگــوی مســلمان را نیــز

شــامل میشــوند زیــرا بــر اســاس یــک تفســیر ،منظــور از اهــل كتــاب كســى اســت كــه بــه

پيامبــرى ايمــان آورده یــا بــه يــك ديــن الهــى منتســب باشــد .بــر اســاس ایــن تفســیر ،آیــات
مــورد اشــاره ،اهــل ديــن اســام و منتســبان بــه آن و نیــز زردشــتیها و مهابادیهــا را شــامل

میشــوند .بــر اســاس تفســیری دیگــر منظــور از اهــل کتــاب كســانى هســتند كــه به اين اســم
معروفنــد (يهــود و نصــارى) .بــر اســاس ایــن تفســیر نیــز آیــات مورد اشــاره بــه طريــق كنايه يا

بــه طريــق قيــاس اولويّــت شــامل مســلمانان نیــز خواهنــد بــود (گنابــادی ،1372 ،ج.)267: 11

نامههــای پیامبــر (صلیاهللعلیهوآلــه) بــه ســران ادیــان نیــز ضــرورت و اهمیــت عنصــر

یادشــده را تأییــد میکنــد .از همیـنرو ،مناظرهکننــده بایــد مبانــی طــرف مقابــل را بهدســت
آورد و بــر اســاس آن وارد بحــث و مناظــره شــود« .امــروزه در مناظــرات تکیــه بــر اصــول
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و مبانــی مشــترک از ضروریــات گفتگــو بیــن ادیــان و بهتریــن راه معرفــی اســام اســت».

(طاهــری آکــردی.)163 :1387 ،

امامرضــا (علیهالســام) نیــز در مناظراتشــان بــه ایــن نکتــه اهتمــام و توجــه داشــتند و بــا هــر

گــروه از مخالفــان بــر اســاس مبانــی مشــترک مناظــره میکردنــد .از ایـنرو ،در مناظرۀ ایشــان

بــا اهــل کتــاب مباحثــی چــون توحیــد ،پیامبــران الهــی و نــزول کتابهــای آســمانی مطــرح
و بــا ایــن روش دیــدگاه حــق دربــارۀ آنهــا اثبــات شــده اســت .ایــن امــر از مناظرههــای آن

حضــرت بــا افــراد گوناگــون از جملــه جاثلیــق ،بهخوبــی تأییــد میشــود( .ابنبابویــه ،1378،
ج.)156: 1

3ـ 4فصاحت درگفتار
از جملــه عناصــر ضــروری بــرای تحقــق جــدال احســن ،فصاحــت در گفتــار اســت .فصاحت و

ـخن
شــیوایی یکــی از ســجایای خطیــب و گوینــده بهشــمار میآیــد و موجــب میشــود کــه سـ ِ
گوینــده خالــی از اختصــار زیــاد و تفصیــل مــالآور 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 ،امامرضــا (علیهالســام) هماننــد پــدران
خویــش دارای باالتریــن درجــۀ فصاحــت و بالغــت بودنــد کــه خطبههــا و مناظرههــای ایشــان
نمایانگــر آن اســت (خوشــنویس.) 98 -94 :1359 ،

فصاحــت و بالغــت آن حضــرت همــه را تحــت تأثیــر قــرار مـیداد بهگونـهای کــه هــر کس در

محضــر ایشــان حاضــر ميشــد و ســؤالي طوالنــي ميکــرد ،بــا يــک جملــۀ کوتــاه او را جــواب

مقتضــي مـيداد چنانکــه فــرد راضــي و خشــنود برميگشــت .آن حضــرت مطالــب آســماني
را در قالــب الفــاظ فصیــح و بلیــغ ريختــه و بــه مــردم ميآموختنــد .همچنیــن ،در مناظــرۀ آن
حضــرت بــا رأسالجالــوت ،رأسالجالــوت فصاحــت و بالغــت امامرضــا (علیهالســام) دربــارۀ

تفســیر آنچــه دربــارۀ پیامبر(صلــی اهلل علیــه وآلــه) و علــی (علیهالســام) و ...شــنیده بــود را

ـر عاملــی1403 ،ق ،ج 225 :1و  .)226لحــن و فصاحــت و جوابهــای دقیــق
میســتایند (حـ ّ
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امــام (علیهالســام) افــراد را مشــتاق شــنیدن میکــرد .بــرای مثــال ،در مناظــرۀ ایشــان بــا

عمــران صابــی ،زمانــی کــه «امامرضــا (علیهالســام) 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 میگزاریــم و بــاز میگردیــم»

(ابــن بابویــه ،1378،ج.)172: 1
3ـ 5رعایت ادب

مناظرهکننــده بایــد بــا طــرف مقابــل مناظــره بــه شــیوۀ نیکــو و بهتریــن برخــورد ســخن

بگویــد و نیکوتریــن ســخن را بــر زبــان آورد ،زیــرا انعــکاس ســخن حــق در فکــر دیگــران

ســبب جــذب دلهــا میشــود ،چنانکــه خداونــد بــه پیامبر(صلیاهللعلیهوآلــه) فرمــوده
ـت ف َّظـ ًا َغلِیـ َ
ـن َح ْولِـ َ
ـب َ
ـظ ال ْ َق ْلـ ِ
ـک»...
ـو ُک ْنـ َ
ـن اهلل ِ ل ِ ْنـ َ
النْفَضُّ وا ِمـ ْ
اســت« :فَبِمــا َر ْح َمـ ٍۀ ِمـ َ
ـم َو لَـ ْ
ـت ل َ ُهـ ْ

(بهســبب رحمــت خداســت كــه تــو بــا آنهــا چنيــن خوشــخوى و مهربــان هســتى .اگــر تندخو

و ســختدل مىبــودى ،از گــرد تــو پراكنــده مىشــدند) (آلعمــران.)159/

بــا توجــه بــه عنصــر مزبــور ،مناظرهکننــده بایــد ســخنش بــا مخاطــب بــا خشــونت کالمــی

و رفتــاری همــراه نباشــد .از ای ـنرو ،برخــی از مفســران گفتهانــد« :منظــور از جــدال احســن

آن اســت کــه بهوســیلۀ نرمــی بــا خشــونت و بهوســیله کظــم غیــظ بــا خشــم و بهوســیلۀ

خیرخواهــی بــا خصومــت مقابلــه کننــد( ».بیضــاوی1418 ،ق ،ج .)191 :4همچنیــن طبرســی
جــدال احســن را بــه جــدال همــراه بــا رفــق و مــدارا تفســیر کــرده اســت (طبرســی ،1372،ج5

 .) 605:عالمــه 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 ،بهگونـهای کــه
حســنی بــر حســن دیگــر بیفزایــد .در ایــن صــورت ،جــدال احســن خواهــد بــود( ».طباطبایــی،

1417ق ،ج )137 :16زیــرا تمســخر ،اســتهزا ،درش ـتخویی ،اهانــت و طعنــه ســبب کینــه و
دشــمنی میشــود (حســینی همدانــی1404 ،ق ،ج.)356: 12

عنصــر ادب در مناظــره مفهــوم وســیع و گســترده ای دارد بهگون ـهای کــه هــر نــوع اخــاق
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خــوب را شــامل میشــود ،امــا برخــی در تفســیر آن گفتهانــد ،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 بهخاطــر اشــتباه در شــیوه یــا دلیــل ،تحقیــر

نکنیــم (جوینــی شــافعی1420،ق .)325:

حــد خویــش رعایــت
امامرضــا (علیهالســام) در مناظــرات خویــش ادب را در نهایــت
ّ

میفرمــود؛ ســخنان مخاطــب را بهخوبــی گــوش میکــرد و میــان ســخنان او نمیآمــد و از

ـرت نکــرده و او را تحقیــر نمیکــرد،
ناکامــی طــرف مناظــره در پاســخ بــه ســؤالها اظهــار مسـ ّ

در هیچکــدام از مناظرههــا طعنــه یــا توهینــی بــه طــرف مقابــل نکــرد ،حتــی زمانــی کــه
ســخن بــر محــور نفــی الوهیــت بــود ،بلکــه بــا طــرف مــورد مناظــره در نهایــت ادب و احتــرام
رفتــار میکــرد و از عبارتهایــی چــون «افهمــت یــا عمــران (آیــا مطلــب را فهمیــدی؟) بهــره

میگرفــت (ابنبابویــه ،1378 ،ج .)170 :1از ای ـنرو ،گاهــی طــرف مقابــل را بــا نــام کوچــک
صــدا میکردنــد .ســلیمان مــروزی (متکلــم خراســان) در حیــن مناظــره تناقضگویــی کــرد.

مأمــون گفــت :وای بــر تــو ســلیمان! چقــدر ایــن حــرف غلــط را تکــرار میکنــی؟ ایــن ســخن
را قطــع کــن و بــه ســراغ چیــز دیگــری بــرو .امــام (علیهالســام) رو بــه مأمــون کــرد و فرمــود:

«رهایــش کــن ،حرفــش را قطــع نکــن ،چــون آن را دلیــل حقانیــت خــود قــرار میدهــد.

ســپس رو بــه ســلیمان کــرد و فرمــود :ادامــه بــده ای ســلیمان (قرشــی ،1382،ج .)202 :1ایــن

ادب و برخــورد محترمانــه امامرضــا (علیهالســام) موجــب شــد کــه ســلیمان مــروزی پــس
از گرفتــن پاســخ پرســش خویــش ،بــه آن حضــرت بگویــد« :جعلــت فــداک (قربانــت گــردم)

(ابنبابویــه ،1378 ،ج )181 :1و عمــران صابــی (بــزرگ صابئیــن) بارهــا از عبــارت «یا ســیدی»
(ســرورم) اســتفاده نمایــد (ابــن بابویــه ،1378 ،ج.)168 :1

از جملــه دالیــل اهمیــت عنصــر ادب آن کــه امامرضــا (علیهالســام) ادب را «جامــه زیبــا»

تعبیــر کــرده و فرمودهانــد« :آداب ،جامههــای زیبــا هســتند» (نــوری1408 ،ق ،ج.)184 :11

اســتعارهآوردن «حلــل» بــرای ادب در ســخن مزبــور از آن روی اســت کــه ادب زینــت دائمــی

عطيــه و موهبتــي
انســان اســت .همچنیــن ،دربــارۀ دشــواربودن ادب فرمودهانــد« :عقــل و خــرد ّ

اســت الهــي ولــي ادب بــا کوشــش و تــاش حاصــل آيــد .هرکــس رنــج تحصيــل ادب را تحمل
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کنــد ،آن را بهدســت آورد ،امــا آنکــه بــراي بهدســتآوردن عقــل رنــج بــرد ،جــز نادانــي
نيفزايــد( ».کلینــی1429 ،ق ،ج.)53: 1

3ـ  6دنبال حق بودن و پرهیز از تعصب در مجادله
از جملــه عناصــر مهــم و ضــروری بــرای تحقــق جــدال احســن «حقمحــوری و پرهیــز از

تعصــب» اســت .مصطفــوی دربــاره ایــن عنصــر گفتــه اســت« :منظــور از جــدال احســن آن

اســت کــه مناظرهکننــده بــه حــق و محــو باطــل توجــه داشــته باشــد؛ بــا ســخنی نــرم و بــدون
خشــونت و تعصــب( ».مصطفــوی ،1360 ،ج.)64 :2

بــا توجــه بــه عنصــر مزبــور گاهــی ممکــن اســت حقیقــت و واقعیــت مســئلهای بــرای فــردی

روشــن نباشــد .در ایــن صــورت ،وی میتوانــد 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 ،دقیقتــر و عمیقتــر توجــه میکنــد و در نتیجــه ،بــه حقایــق

مفیــدی دســت مییابــد.

جئــت بالنصفــة
«أالن
ضــرورت ایــن عنصــر را میتــوان از جملــۀ امامرضــا (علیهالســام)
َ
َ

یــا نصرانــی ».ای نصرانــی ،اکنــون بــه انصــاف رفتــار کــردی (طبرســی1413 ،ق ،ج .)417 :2در

مناظــره بــا جاثلیــق نتیجــه گرفــت ،زیــرا حضــرت از عــدم انصــاف جاثلیــق اعتــراض و بهگونــه
ای رعایــت انصــاف و پرهیــز از تعصــب را در مناظــره تشــویق کردهانــد.

بــا توجــه بــه ایــن عنصــر ،مناظرهکننــده بايــد مطابــق رضــاي خــدا و بهحــق ســخن

بگویــد ،نــه بــا هــدف غلبــه بــر ديگــري .او نبايــد از شــخص يــا قــول باطــل دفــاع کنــد،
هرچنــد از چنیــن راهــی بتوانــد بــر طــرف مقابــل چیــره شــود و بــه مطلــوب خــود برســد.

لــذا ،نبایــد بــرای رســیدن بــه هــدف حــق ،از وســیلۀ باطــل اســتفاده شــود .از همی ـنرو،
ـون أَنْ ُف َسـ ُه ْم إِ َّن اهللَ ال
ـن يَ ْختانُـ َ
«و ال تُجــا ِد ْل َعــنِ الَّذيـ َ
امامرضا(علیهالســام) بــا اســتناد بــه آیــۀ َ
 كان َخ َّوان ـ ًا أَثيمــا» (و بهخاطــر كســانى كــه بــه خــود خيانــت مىورزنــد مجادلــه
ـن َ
يُ ِحـ ُّ
ـب َمـ ْ
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مكــن ،كــه خــدا خائنــان گناهــكار را دوســت نــدارد) (نســاء )107/از مناظــره و جــدال بــا

خائنــان و گناهــکاران نهــی کردهانــد (ابــن طــاوس حلــی1411 ،ق.)15 :

یکــی از شــرایط جــدال احســن ایــن اســت کــه شــخص مقابــل بــر دیــدگاه باطــل خــود

اصــرار نکنــد زیــرا خداونــد جــدال در برابــر حــق را زمینــۀ عقوبتهــای الهــی در دنیــا وکیفــر
در آخــرت دانســته اســت و از هالکــت و نابــودی حقســتیزان بــا روش جــدل باطــل خبــر

داده اســت (غافــر .)5/بهتریــن راه بــراى بیــان و رســیدن بــه حــق ،مناظــرۀ منطقــى و خالــى
از هرگونــه تعصــب و لجاجــت اســت؛ عالمــت جــدال احســن آن اســت کــه اگــر طــرف مقابــل

ســخنش بــر حــق اســت ،ناراحــت نشــود زیــرا هــر دو بهدنبــال حــق و حقیقــت بودنــد؛ امــا

نشــانۀ مجادلــۀ باطــل آن اســت کــه اگــر ســخن حــق بــر زبــان شــخص مقابــل جــاری شــود،
جدالکننــده ناراحــت شــود و بخواهــد کــه آنچــه را او میگویــد صحیــح باشــد و آن را بــه

طریــق جــدال بــر طــرف مقابــل تحمیــل کنــد و در ضمــن آن نقــص و عیــب و ایــراد کالم او را
ظاهــر ســازد (نراقــی.)551 :1375 ،

3ـ 7عقالنی و منطقیبودن دالیل مناظرهکننده
از جملــه عناصــر ضــروری بــرای تحقــق جــدال احســن آن اســت کــه در مناظــره از دالیــل
عقالنــی و منطقــی بهــره گرفتــه شــود ،چنانکــه طریحــی در تفســیر «و جادلهــم بالّتــی هــی
أحســن» (عنکبــوت )46/گفتــه اســت« :جــدال احســن مقابلــۀ حجــت بــا حجــت اســت»

(طریحــی  ،1375 ،ج .)334 :5مغنیــه نیــز گفتــه اســت« :یعنــی در آنچــه میشــنود رعایــت

انصــاف کنــد و آنچــه را حــق تشــخیص میدهــد ،بایــد بــه آن اعتــراف کنــد( ».مغنیــه،

1424ق ،ج.)116 :6

اســتفاده از دالیــل و اســتداللهای عقلــی و منطقــی در مناظرههــا و حتــی گفتگــوی بیــن

ادیــان ،در رســیدن بــه نتیجــۀ واحــد نقــش بســزا دارد .مناظــرة پیامبــر (صلیاهللعلیهوآلــه) در

اوایــل بعثــت بــا پنــج گــروه مســیحی ،یهــودی ،ثنــوی ،مــادی و بتپرســتان مدینــه ،ضــرورت
ایــن عنصــر را تأییــد میکنــد زیــرا پیامبــر (صلیاهللعلیهوآلــه) بــا دالیــل عقلــی و منطقــی
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آنهــا را چنــان قانــع کــرد کــه گفتنــد« :بــه مــا مهلــت بــده تــا در اینگونــه مســائل بیندیشــیم.

پیغمبــر در پایــان بــرای بیدارشــدن ضمیــر وجــدان و فطــرت انســانی ،بهآنــان فرمودنــد:
«اگــر بــا دلهــای پــاک و بــا دیــد انصــاف و عقــل خــدادادی بیندیشــید ،خداونــد هدایــت را

نصیبتــان خواهــد کــرد( ».طبرســی1413 ،ق ،ج .) 27: 1امــام صــادق (علیهالســام) پــس از

نقــل ایــن مناظــره ،فرمودهانــد« :ســوگند بــه پــروردگاری کــه پیامبــر را بــه حــق مبعــوث کرد!
ســه روز بیشــتر طــول نکشــید کــه تمــام ایــن  ۲۵نفــر 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 اینگونــه بــا مــا مناظــره نکــرده بــود .شــهادت میدهیــم کــه
تــو رســول خدایــی»( .مجلســی1403 ،ق ،ج.)255: 9

امامرضــا (علیهالســام) نیــز در مناظــره بــا زندیــق و ملحــدان کــه بــه چیــزی معتقــد نبودنــد،

از ایــن شــیوه بهــره میجســتند .همچنیــن ،در مناظــره بــا اهــل کتــاب ،عــاوه بــر تکیــه
بــر مشــترکات دینــی ،از طریــق اســتدالل عقلــی حقانیــت اســام را اثبــات میکردنــد .ایــن

شــیوه در مناظــرۀ آن حضــرت بــا عمــران صابــی بیــش از همــه مشــهود اســت .ایشــان بــا

اســتداللهای عقلــی ،تمــام راههــای گریــز را بــر عمــران بســت و در نهایــت وی مســلمان
شــد« .مناظــرۀ عمــران صابــی حــاوی مهمتریــن و مبهمتریــن ســؤالهای حکمــت دربــارۀ

عقــل متعالــی اســت کــه عقــول محققــان را هنــگام تفکــر در آن ،خســته میکنــد (قرشــی،

 ،1382ج.)172 :1

در هنگامــی کــه جاثلیــق از مغالطــۀ دروغ اســتفاده کــرد تــا امــر را بــر حضّ ــار مشــتبه

کنــد ،امامرضــا (علیهالســام) بــدون هتــک حرمــت ،پاســخ معقــول و منطقــی او را
میدهــد و میفرمایــد« :وقتــي انجيــل اول را از دســت داديــد ،آن را نــزد کــه يافتيــد؟

و انجيــل موجــود را چــه کســي بــراي شــما آورد؟ جاثليــق :مــا بيــش از يــک روز انجيــل
را گــم نکرديــم ،تــا اينکــه بهوســيلۀ يوح ّنــا و متــي تــازه و نــو بهدســت مــا رســيد .امــام
(علیهالســام) :چقــدر شــناخت تــو نســبت بــه انجيــل و دانشــمندان آن ناقــص اســت! اگــر

چنيــن بــود کــه تــو ميگويــي ،معنــي نداشــت کــه شــما دربــارۀ انجيــل دچــار آن همــه
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اختــاف شــويد( »...ابنبابویــه ،1378 ،ج.)162 :1
جاثلیــق ابتــدا چنــان وارد بحــث ميشــود کــه گويــي ذرهاي در پيــروزي خــود شــک نــدارد،

امــا در نهایــت اعتــراف ميکنــد کــه جــز (اهلل) خــداي ديگــري نیســت و در انتهــا میگویــد:

«ديگــري از تــو ســؤال کنــد .بــه مســيح ســوگند کــه در ميــان دانشــمندان مســلمان ،ماننــد
تــو نيســت( ».همــان ،ج .)164 :1رأسالجالــوت (عالــم یهــودی) و هربــذ (عالــم زردتشــتیان)

نیــز بــا ســکوت معنــادار خــود ،از ادامــۀ بحــث خــودداري و محمدبنجهــم (ناصبــی) گریــه
و توبــه میکنــد .همچنیــن عمــران صابــي وقتــی ســخنان منطقــی و اســتداللهای عقلــی و

نقلــی امامرضــا (علیهالســام) را شــنید مســلمان شــد و یکــی از مدافعــان سرســخت اســام و

مکتــب اهــل بیــت (علیهمالســام) گردیــد؛ چنانکــه متکلمــان از گروههــای مختلــف نــزد او
میآمدنــد و او بــا ادلــۀ محکــم ،دالیــل آنــان را رد میکــرد (همــان ،ج.)178 :1

اگــر بحــث و مناظــره بــر پايــۀ ضوابــط منطقــي نباشــد ،نتيجــۀ مطلوبــي نخواهــد داشــت.

مناظرهکننــدگان بایــد بداننــد کــه در مناظــره ،افــراد دیگــری حضــور دارنــد یــا در آینــده

نیــز حضــور خواهنــد داشــت کــه دربــارۀ بحــث آنــان داوری میکننــد ،لــذا پاســخگویی بــه

پرس ـشهای طــرف مناظرهکننــده بایــد بــه شایســتگی و بــر اســاس عقــل و منطــق باشــد.
گاه در مناظرههــا طــرف مناظــره از امــوري دفــاع ميكنــد كــه هيــچ دليــل عقلــی و منطقــی

آن را پشــتیبانی نمیکنــد و بــا روشهــاي تهاجمــي ،ســخن حــقّ را بــه چالــش ميكشــد.
در چنيــن شــرایطی ،بهتــر اســت بهجــای 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
اســت « :قـ َ
ـب أَ تُجا ِدلُونَني في أَ ْســما ٍء َسـ َّم ْيتُ ُموها
ـال قَـ ْ
ـم ِمـ ْ
ـد َوقَـ َ
ـس َو غ ََضـ ٌ
ـم ِر ْجـ ٌ
ـن َرب ِّ ُكـ ْ
ـع َع َل ْي ُكـ ْ
َ
ـن ُس ـ ْل ٍ
ـن( ».گفــت:
ـن ال ْ ُم ْنتَ ِظريـ َ
ـم ِمـ َ
ـم مــا ن َـ َّز َل اهللُ بِهــا ِمـ ْ
ـروا إِنِّــي َم َع ُكـ ْ
ـم َو آبا ُؤ ُكـ ْ
أنْتُـ ْ
طان فَانْتَ ِظـ ُ

پليــدى و غضــب پروردگارتــان شــما را فــرا گرفتــه اســت .آيــا بــا مــن دربــارۀ نامهايــى مجادلــه
مىكنيــد كــه شــما و پدرانتــان بهعنــوان معبــود و خــدا بــر بتهــا گذاردهايــد ،درحالىكــه

خداونــد هيــچ دليلــى دربــارۀ آن نــازل نكــرده اســت؟ پــس شــما منتظــر باشــيد ،مــن هــم بــا
شــما انتظــار مىكشــم!) ( اعــراف.)71/
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«امامرضــا (علیهالســام) در مــوارد متعــدد از طــرف مقابــل در صحنــۀ مناظــره ميخواســت

تــا هــر ســؤالي را كــه بــه ذهنــش خطــور ميكنــد ،مطــرح نمایــد .ســپس تمــام پرسـشها را

بــه شايســتگي و روشــني پاســخ ميفرمــود ،حــال آنكــه بیشــتر پرسـشهاي مزبــور در مدينــه
يعنــي محــل تولــد اقامــت امــام (علیهالســام) كمتر ســابقه داشــت .ايــن مطلــب از كالم عموي
آن حضــرت كامـ ً
ا مشــخص اســت؛ آنــگاه كــه بــه نوفلــي میگویــد :مــن ايــن خصوصيــت او را
در مدينــه ســراغ نداشــتم و نميدانســتم او تــا ايــن انــدازه در علــوم مختلــف متبحــر اســت .لذا

ايــن جنبــه از شــخصيت آن حضــرت حتــي بــر نزديــكان ايشــان نيــز مغفــول و ناشــناخته بوده

اســت .امــا دانــش سرشــار خــدادادي امــام چنــان بــود كــه گويــي همــه عمــر بــه ايــن مباحــث
اشــتغال داشــته اســت( ».مكارم شــيرازي.)465 : 1388 ،

امامرضــا (علیهالســام) در برابــر هشــدار نوفلــی کــه ایشــان را از مناظــره بــا متکلمــان و

اهــل بدعــت برحــذر میداشــت ،فرمودهانــد :ای نوفلــی ،میخواهــی بدانــی چــه زمــان مأمــون

پشــیمان میشــود؟ زمانــی کــه ببینــد بــا اهــل تــورات بــا توراتشــان ،بــا اهــل انجیــل بــا

انجیلشــان ،بــا اهــل زبــور بــا زبورشــان ،بــا صابئیــن بــه عبــری ،بــا زردتشــتیان بــه فارســی ،بــا

رومیــان بــه رومــی و بــا هــر فرقـهای بــا زبــان خودشــان بحــث میکنــم و آنگاه 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
شــد (ابنبابویــه ،1380،ج.)318: 1

3ـ 8قابل فهم بودن بودن سخنان مناظرهکننده
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،

همانگونــه کــه در حدیــث آمــده :بــه مــا جماعــت پیامبــران امــر شــده کــه بــا مــردم بــه
انــدازه عقــل ایشــان ســخن بگوییــم( ».طبرســی ،1372 ،ج.)605 :6

اســتفاده از عبارتهــای ســاده و قابــل فهــم در جــدال بســیار مهــم اســت زیــرا اســتفاده از
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لغــات پیچیــده ممکــن اســت موجــب ســوءِتعبیر شــود .امــام صــادق (علیهالســام) دربــارۀ

تفســیر جــدال احســن فرمودهانــد« :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،ج.)126 :2

بهموجــب روایــت «إنّــا معاشــر االنبیــاء أمرنــا أن نکلــم النــاس علــی قــدر عقولهــم» مــا

پيغمبــران مأموريــم كــه بــا مــردم بهانــدازۀ عقلشــان ســخن بگوييــم (کلینــی1429 ،ق،

ج )51 :1از پیامبــران خواســته شــده کــه بــا مــردم بــه قــدر فهــم و ســطح فكــر ایشــان ســخن

بگوینــد؛ یعنــی بــا کسـیكه ســطح فكــرش باالتــر اســت ،در ســطح باالتــر و بــا آنكــه ســطح
فكــرش پايينتــر اســت ،در ســطح پايينتــر گفتگــو کننــد.

عنصــر مزبــور نشــانگر آن اســت کــه در مناظــره بایــد بــه زبــان و اســتعداد مخاطــب توجــه
شــود ،چنانکــه امامرضــا (علیهالســام) فرمودهانــد« :حدثّــوا ال ّنــاس بمــا یعرفــون و دعــوا

عمــا ینکــرون» (از آنچــه مــردم میتواننــد درک کننــد و بشناســند ســخن بگوییــد و از آنچــه
ّ

نمیداننــد درک و بــاور داشــته باشــند ،خــودداری کنیــد) (نعمانــي1397 ،ق .)34 :همچنیــن،
آن حضــرت بــا تکیــه بــر ایــن روش ،در پاســخ فــردی کــه از روایتــی دربــارۀ خلقــت آدم بــه

صــورت خــودش پرســیده ،بهصــورت ســاده و قابــل فهــم ،بــا اســتناد بــه حدیــث قدســی

پیامبــر (صلیاهللعلیهوآلــه) کــه فرمودنــد «ماعرفنــی مــن شــبهنی» اشــتباه آن فــرد را بازگــو

کردنــد( .ابنبابویــه ،1378 ،ج.)116: 1

از جملــه دالیــل اهمیــت عنصــر مــورد اشــاره در تحقــق جــدال احســن آنکــه امامرضــا

(علیهالســام) در مناظــره بــرای فهــم بهتــر مطلــب ،از تمثیــل و تصویرســازی بهــره بــرده انــد،

چنانکــه در پاســخ بــه ســؤال عمــران صائبــی فرمودهانــد« :عمــران پرســید :ای آقــای مــن!
مــرا آگاه فرمــا کــه آیــا خداونــد درون مخلوقــات جــای دارد یــا مخلوقــات درون اوینــد؟ امــام

(علیهالســام) فرمــود :ای عمــران! خداونــد برتــر از آن اســت کــه میگویــی .خداونــد نــه درون

خلــق اســت و نــه خلــق درون او و خداونــد برتــر از آن اســت .اینــک مــن رابطــه خداونــد بــا
ن هنــگام
مخلوقــات را بــه تــو میآمــوزم َو ال قُـ َّو َة إ َِّل بِــاهلل( .ای عمــران!) اکنــون بــه مــن بگــو آ 
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کــه عکــس تــو در آینــه منعکــس میشــود ،تــو در آینـهای یــا آینــه در توســت؟ اگــر هیچیــک
درون دیگــری نیســت ،چگونــه بــه انعــکاس عکــس خــودت در آینــه اســتدالل میکنــی؟ (کدام

ســبب ،موجــب میشــود تصویــر خــود را در آینــه بنگــری؟) عمــران پاســخ داد :بــا آن پرتــو

و روشــنایی کــه بیــن مــن و آینــه وجــود دارد .امامرضــا (علیهالســام) فرمــود :پرتــوی کــه در
آینــه میبینــی ،بیــش از پرتــوی اســت کــه در چشــم خــود میبینــی؟ 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
یکدیگــر مربــوط ســاخته اســت (و هــم تــو را و هــم آینــه را نشــان میدهــد) .البتــه ،بــرای

توضیــح ایــن حقیقــت مثالهــای دیگــری وجــود دارد کــه افــراد نــادان را راهــی بــه آن نیســت.
«و ِ ل ِ ال ْ َمثَ ُــل ْ َ
ال ْعلــى( »...نحــل )60/صفــت برتــر از آن خداونــد اســت و اوســت پيروزمنــد و
َ

حكيــم( .همــان.)172:

3ـ 9نقد سخن نه گوینده سخن
رعایــت ادب در مناظــره و پرهیــز از درشــتگویی و طعنــه و توهیــن بــه طــرف مقابــل

(طباطبایــی1417 ،ق ،ج )127: 16از جملــه عناصــر ضــروری تحقــق جــدال احســن اســت.

یکــی از مشــکالت در مناظرههــا نقــد شــخصیت افــراد و متهمکــردن طــرف مقابــل اســت.

ایــن امــر ممکــن اســت مناظــره و گفتگــوی علمــی را بــه دعــواي شــخصي تبدیــل کنــد .از

ایــنرو ،امامرضــا (علیهالســام) در هيــچ مناظــرهای مخاطبــان خــود را بــه دروغگويــي و
مغلطهگــري متهــم نکردهانــد ،بلکــه در همــۀ مــوارد ،نقــاط اشــتباه و انحــراف آنــان را تذکــر

دادهانــد .بــا وجــود آنکــه گاهــی در برخــي مــوارد احســاس شــده مخاطبــان امــام راه اعتــدال را
رهــا کــرده ،کلمــات خــود را آميختــه بــا دروغ ،تحريــف يــا مغلطــه نمودهانــد ،آن حضــرت در

همــۀ ايــن حــاالت ،بــا صبــر و حوصلــه از کنــار شــخصيت افــراد گذشــته و تنهــا اســتداللهاي
آنــان را بــا دالیــل محکــم باطــل کردهانــد .در مقابــل ،جاثليــق (عالــم نصرانــی) از تنهــا فرصــت

بهدســتآمده اســتفاده و بــه خیــال خــود و بــه قصــد تحقیــر ،آن حضــرت را بــه جهــل و
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ناتوانــي علمــي متهــم کــرده و بــه امــام (علیهالســام) گفتهانــد« :بهخــدا قســم ،علــم خــود
را فاســد وخــود را تضعیــف کــردی؟ گمــان میکــردم تــو عالمتریــن فــرد در بیــن مســلمانان

هســتی( ».ابنبابویــه ،1378،ج.)159: 1

بــا توجــه بــه عنصــر یادشــده ،طرفیــن مناظــره بایــد در بحــث و گفتگــوی خــود ادلــه و

مســتندات یکدیگــر را مــورد توجــه و بررســی قــرار دهنــد و از مســائل حاشــیهای چــون

انگیزهخوانــی 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

مؤمــن» تعبیــر شــده اســت (کلینــی1429 ،ق ،ج.)399: 15
3ـ 10اقناع طرف مناظرهکننده و ناظران

از جملــه عناصــر مهمــی کــه در تحقــق جــدال احســن نقــش بســزا دارد ،اقنــاع طرفهــای

مناظرهکننــده اســت؛ یعنــی مناظرهکننــده بایــد چنــان در مناظــره قــوی باشــد کــه بــا ادلــۀ

ف مقابــل را قانــع کنــد .از ایـنرو ،امامرضــا (علیهالســام) بــه همــۀ
محکــم و قابــل قبــول ،طــر 

ســؤالهای مناظرهکنندههــا بــا کتابهــای دینــی و مــورد قبــول خودشــان پاســخ م ـیداد و
آنــان را کامـ ً
ا قانــع میفرمــود بهگونـهای کــه موجــب اســامآوردن 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 میدهــم 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 .آنگاه ،رو بــه قبلــه ســجده کــرد و اســام آورد( ».ابنبابویــه ،1378 ،ج:1

 .)170همچنیــن ،هنگامــی کــه آن حضــرت بــا اســتفاده از آیــات قــرآن همــۀ پرس ـشهای
علیبنمحمدبنجهــم را پاســخ داد و او را کامــ َ
ا قانــع کــرد ،محمدبنجهــم گریســت و
گفــت :یابــن رســولاهلل! مــن توبــه میکنــم از اینکــه دربــارۀ انبیــای خــدا بــه غیــر از آنچــه
شــما گفتیــد ســخنی بگویــم (همــان .)195:

امامرضــا (علیهالســام) عــاوه بــر آنکــه در مناظــرات طــرف مقابــل خــود بــا دالیــل محکــم و
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قابــل قبــول اقنــاع میفرمــود ،ناظــران را نیــز اقنــاع میکردنــد .ایشــان بــا منظــم بحثکــردن،

مرحلهبهمرحلــه بــا اعترافگرفتــن از طــرف مناظــره ،موجــب آشکارشــدن تناقضگويــي
طــرف مقابــل شــده و در ناظــران بحــث ايــن اندیشــه ايجــاد میشــد کــه اعتقــادات فــرد

مناظرهکننــده چنــدان هــم بــر پايــۀ تعقــل اســتوار نیســت و اســتداللهاي محکمــي در برابــر

ايــن اشــکالها نــدارد .ماننــد ايــن بخــش از مناظــره:

امامرضــا (علیهالســام) خطــاب بــه جاثلیــق میفرماینــد« :تــو را ســوگند ميدهــم! آيــا در

انجيــل ايــن هســت کــه يوحنــا گفتــه« :مســيح مــرا از آييــن محمــد عربــي خبــر داد و بــه من
مــژده داد کــه پــس از او محمــد ميآيــد ،مــن هــم ايــن مــژده را بــه حواريــون دادم و آنهــا

بــه محمــد ايمــان آوردنــد؟» جاثليــق :بلــه يوح ّنــا از قــول حضــرت مســیح چنیــن مطلبــی را
نقــل کــرده اســت و نبــوت مــردي را مــژده داده و نيــز بــه اهــل بیــت و وصــي او بشــارت داده

معیــن نکــرده کــه ایــن موضــوع چــه زمانــی اتفــاق خواهــد افتــاد و آنــان را نیــز
اســت ،ولــي ّ

برایمــان معرفــی نکــرده اســت تــا آنهــا را بشناســیم .حضــرت فرمودنــد :اگــر کســي را بياوريــم

کــه نــام محمــد و اهــل بیــت و امتــش را از انجيــل تــاوت کنــد ،بــه او ايمــان مـيآوري؟ 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 پيروانــش را از انجيــل قرائــت

کــرد ...جاثليــق :آنچــه را از وجــودش در انجيــل برايــم ثابــت و روشــن شــد ،انــکار نميکنــم و

بــه آن اذعــان دارم( ».همــان .)157 :همچنیــن ،ســخن جاثلیــق ســؤال از قابــل اطمينانبــودن
قــول چهــار نفــر از دانشــمندان بــزرگ مســيحيت يعنــي لوقــا ،يوح ّنــا ،متــي و مرقابــوس ،او
ابتــدا قــول آنــان را نافــذ ميدانــد ،امــا کمــي جلوتــر آنــان را بــه افترابســتن بــر حضــرت

عيســي (علیهالســام) متهــم ميکنــد« .امــام :گواهــي ايــن چهــار نفــر نــزد تــو چگونــه اســت؟

جاثليــق :گواهــي آنهــا نافــذ اســت .اينــان دانشــمندان انجيلانــد و بــه هرچــه گواهــي دهنــد،
حــق اســت ....امــام :دربــارۀ گواهــي لوقــا و مرقابــوس و متــي دربــارۀ نســبت عيســي چــه نظري

داري؟ جاثليــق :آنهــا بــر عيســي افتــرا زدهانــد .حضــرت بــه حضّ ــار فرمودنــد :آیــا (هماکنــون)
پاکــی و صداقــت آنــان را تأییــد نکــرد و نگفــت عالــم بــه انجیــل هســتند و گفتارشــان حــق و
حقیقــت؟( »...همــان162 :و .)163
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ایــن شــیوه در مناظــره بــا رأسالجالــوت (عالــم يهــودی) و هربــز اکبــر (عالــم زرتشــتی) نيــز

بارهــا تکــرار شــد (ابنبابویــه ،1380،ج344: 1و  .)342ابویعقــوب بغــدادی میگویــد کــه
ابنس ـ ّکیت پرس ـشهایی دربــارۀ راز اختــاف معجــزات پیامبــران پرســید و حضــرت ،جــواب
ـک قَـ ُّ
ـت ِم ْث َلـ َ
ـط» (بــه
«واهلل ِ مــا َرأَ ْیـ ُ
کامــل و قانعکننــدهای داد .ابنس ـ ّکیت مرتــب میگفــتَ :
خــدا قســم! هرگــز ماننــد تــو ندیــدم) (طبرســی 1413 ،ق ،ج.)433 :2

 .4برخی از مصداقهای جدال غیر احسن
در مقابــل جــدال احســن کــه از اهمیــت و عناصــر تشــکیلدهندۀ آن ســخن بــه میــان آمــد،

جــدال غیــر احســن قــرار دارد کــه بهموجــب برخــی از روایــات ،بــر شــیعیان حــرام اســت
(فیضکاشــانی1418 ،ق ،ج .)667: 1از جملــه جدالهــای غیرمجــاز ،عبارتنــد از:
4ـ 1مناظره و جدال با جاهل

بايــد بــا كســي مناظــره شــود كــه حرفــي بــراي گفتــن داشــته باشــد ،لــذا بــا افــراد جاهــل

و بیهــدف جــدال درســت نیســت زیــرا موجــب برافروختهشــدن کینــه و دشــمنی در وجــود
جاهــل میشــود .از ایـنرو ،اگــر جاهلــی پیشــنهاد مناظــره بدهد ،بایــد به بهانـهای از ایــن مناظرۀ

بینفــع و عواقــب آن دوری جســته شــود ،چنانکــه در ســيرۀ برخــي علمــاي بــزرگ ديــده شــده
كــه وقتــي افــراد جاهــل بــا آنــان مناظــره ميكردنــد بــا اظهــار بي ّ
اطالعــي از حقيقــت مطلــب و

ـن النَّ ِ
اس
«و ِمـ َ
گفتــن «اهلل اعلــم» از ادامــۀ بحــث شــانه خالــي ميكردنــد .خداونــد فرمــوده اســتَ :
طان َمرِيـ ٍ
ـي ٍ
ـد» (و بعضــى از مــردم ،بىهيــچ دانشــى
ـن يُجــا ِد ُل فِــي اهلل ِ ب ِ َغ ْيـ ِر ِع ْلـ ٍ
َمـ ْ
ـم َو يَتَّبِـ ُ
ـع ُ ك َّل َشـ ْ
دربــارۀ خــدا مجادلــه و از هــر شــيطان سركشــى پيــروى مىكننــد( ».حــج.)3/

ایــن نــوع مناظــره و جــدال دربــارۀ مســائل دینــی ،از حساســیت بیشــتری برخــوردار اســت.

از ای ـنرو ،امامرضــا (علیهالســام) فرمودهانــد« :هرکــس بــدون علــم بــرای مــردم فتــوا دهــد،
مالئکــۀ آســمان و زمیــن وی را لعنــت خواهنــد کــرد( ».ابنبابویــه ،1378 ،ج.)46: 2
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4ـ 2جدالی که وحدت اسالمی را از بین ببرد
جــدال در آنچــه وحــدت اســامی را بــا مشــکل مواجــه میکنــد ،نکوهــش شــده اســت .در

حــج کــه عملــی عبــادی ،سیاســی ،اجتماعــی و مظهــر اتحــاد اســامی اســت ،از جــدال نهــی
ـث َو ال
ـر َ
ـج فَــا َرفَـ َ
ض في ِهـ َّ
ـن ال ْ َحـ َّ
شــده اســت چنانکــه خداونــد فرمــوده اســت...« :ف ََمـ ْ
ـن فَـ َ
ـوق َو ال ِجـ َ
ـج( »...هــر كــه در آن ماههــا ايــن فريضــه را ادا كنــد ،بايــد كــه در
ف ُُسـ َ
ـدال فِــي ال ْ َحـ ِّ
اثنــاى آن جمــاع نكنــد و فســقى از او ســر نزنــد و مجادله نكنــد) (بقــره )197/از همیـنرو ،امام

صــادق (علیهالســام) فرمودهانــد« :از مجادلــه و ســتیزهجویی بپرهیزیــد زیــرا آن دو دلهــای

بــرادران دینــی را نســبت بــه هــم مکــدر نمــوده و بــذر نفــاق را پــرورش میدهنــد( ».نــوری
طبرســی 1408 ،ق :ج.)73 :9

اگرچــه امامرضــا (علیهالســام) در تفســیر آیــۀ مزبــور فرمودهانــد «نحــن أشــهر معلومــات؛

فالجــدال فینــا و الرفــث و الفســوق» (کشــی ،)461: 1348 ،امــا آیــۀ مزبــور عــام اســت.
4ـ 3جدال؛ وسیلهای برای رسیدن به اهداف شیطانی

گاه مناظرهكننــده درصــدد حقيقتيابــي يــا اثبــات ســخن خــود نيســت ،بلكــه برای رســیدن

بــه اهــداف شــیطانی مناظــره میکنــد لــذا بایــد بــا شــرکتنکردن در چنيــن مناظراتــي،

توطئــۀ طــرف مقابــل را خنثــی نمــود يــا بايــد بهگونـهاي مناظــره شــود كه اهــداف شــيطاني او
ْ
ـم يُ ْذ َكـ ِر
روشــن شــود تــا وی بــه آنهــا نرســد .خداونــد متعــال میفرمایــدَ :
«و ال تَأ ُك ُلــوا ِم َّمــا لَـ ْ
َ
َ
ـم
الشـ
ـق َو إ َِّن َّ
ـم اهلل ِ َع َل ْيـ ِه َو إِن َّـ ُه ل َ ِف ْسـ ٌ
وحـ َ
َ
ـياطين لَيُ ُ
ـم َو إ ِْن أ َط ْعتُ ُمو ُهـ ْ
ـم لِيُجا ِدلُو ُكـ ْ
ـون إِلــى أ ْولِيائ ِ ِهـ ْ
ْاسـ ُ
ـم ل َ ُم ْشـ ِر ُكون» (از ذبحــى كــه نــام خــدا بــر آن يــاد نشــده اســت مخوريد كــه خــود نافرمانى
إِن َُّكـ ْ

اســت .و شــياطين بــه دوســتان خــود القــا مىكننــد كــه بــا شــما مجادلــه كننــد .اگر از ايشــان

پيروى كنيــد ،از مشــركانيد( ».انعــام.)121/

بــا توجــه بــه آیــۀ «...وجادلــوا بالباطــل لیدحضــوا بــه الحــق( »...غافــر )5/ابطــال حق یــا اثبات

باطــل از جملــه هدفهــای شــیطانی اســت.
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.5یافتههای تحقیق
کامــل جــدال احســن اســت زیــرا ایشــان در
مناظرههــای امامرضــا (علیهالســام) نمونــۀ
ِ

مناظرههــای خــود بــا بهرهگیــری از علــم و دانــش ،منابــع خــوب (کتــاب و ســنت) ،فصاحــت

گفتــار ،اصــول مشــترک و اســتداللهای عقلــی و منطقــی از مؤثرتریــن و قابلفهمتریــن شــیوۀ
تربیــت بــرای اقنــاع طــرف مقابــل اســتفاده میکردنــد .هــدف ایشــان در ایــن مناظرههــا،
دفــاع و اثبــات ح ّقانیــت اســام ،هدايــت اشــخاص ،مبــارزه بــا شــبههافکنی و بدعــت در دیــن

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

جــدال بــه مســائل غیردینــی محــدود نمیشــود ،بلکــه در مســائل اعتقــادی و اصــول دین نیز
ـن» (عنکبــوت )46/از وظایــف پیامبــران ،از
ـي أَ ْح َسـ ُ
راه دارد .بهموجــب آیــۀ َ
«و َجا ِدل ْ ُهـ ْ
ـم بِالَّتِــي ِهـ َ

جملــه پیامبــر اســام (صلیاهللعلیهوآلــه) 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 میشــوند ،ماننــد قــدرت

خداونــد خــوداری شــود .همچنیــن مناظرههایــی کــه وحــدت دنیــای اســام و وحــدت ملــی را

بــا خطــر مواجــه میکننــد ،مطلــوب نیســتند.

بــا وجــود مقدسبــودن هــدف ،اثبــات دیــدگاه و هــدف مقــدس و درســت بهوســیله جــدال

نادرســت ،موجــه و منطقــی نیســت زیــرا موجــب بدبینــی و صدمــه بــه آن هــدف و دیــدگاه
مقــدس میشــود.

مناظــره و جــدال احســن میتوانــد در رفــع اختــاف و نــزاع تأثیرگــذار باشــد .از ســویی،

موجــب نشــاط علمــی و آزاداندیشــی در جامعــه میشــود.
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