
:فصل هشتم

اخالق مناظره و گفتگوى علمى



اهميت مناظره و گفتگو. 1



(18و 17(: 39) زمر. وا اَْأَلْباِِاولُفَبَشِّرْ عِبادِ الَّذينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أحْسَنَهُ اولئِكَ الَّذينَ هَداهُمُ اللَّهُ وَ اولئِكَ هُمْ 

لَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتى هِىَ أحْسَنُوَمَنْ أحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعا إلَى اللَّهِ وَ عَمِلَ صالِحاً وَ قالَ إنَّنى مِنَ الْمُسْلِمينَ وَ ال تَسْتَوى الْحَسَنَةُ
( 33-35(: 41) فصلت

ضَلَّ عَنْ سَبيلِهِ وَ هُوَ أعْلَمُ  سَبيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّتى هِىَ أحْسَنُ إنَّ رَبَّكَ هُوَ أعْلَمُ بِمَنْادْعُ إلى
(125(: 16) نحلبِالْمُهْتَدينَ

وَإلهُناوَإلَيْكُمْانْزِلَوَإلَيْناانْزِلَبِالَّذىآمَنّاقُولُواوَمِنْهُمْظَلَمُواإلّاالَّذينَأحْسَنُهِيَإلّابِالَّتىالْكِتاِِأهْلَتُجادِلُواالوَ
(46:(29)عنكبوت).مُسْلِمُونَلَهُنَحْنُوَواحِدٌإلهُكُمْ

اهميت گفتگو در قرآن



رداخت؛ نظرر  به گفتگو پمالئكه براى آفرينش انسان باخداوندبر اساس نص آيات قرآن كريم، 
ان را در هراى آنر  آنان را جويا شد و متناسب با موقعيت و شرايط فرشتگان و مصلحت، پرسش

نى بر سجده برر  پس از سرپيچى ابليس از دستور الهى مب. زمينه فلسفه آفرينش انسان پاسخ داد
پاسرخ مببرت   علت سرپيچى او را جويا شد و به استمهال ابلريس . نيز گفتگو كردابليسآدم، با 
گو داشرته  گفتآدميانپس از هبوط آدم بر روى زمين نيز همواره، مستقيم و غيرمستقيم، با . داد

ان رسيده همين االن نيز، هر چند سلسله پيامبرى به پاي. است و اين جريان تا ابد نيز ادامه دارد
برا  ى در روى زمين هستند كه خداونرد بندگانهاى آسمانى منقطع شده است، و خبرها و هدايت
ى ازمرانِ  وَ ما بَرِحَ للَّهِ عَزَّتْ آالؤُه فى البُرهَةِ و ف: فرمايدامام على عليه السالم مى. آنان در گفتگوست

الفَتَرات عبادٌ ناجاهم فى فِكَرِهم و كَلَّمَهم فى ذاتِ عُقُولِهم

اى از روزگرار  هايش بسيار، در پراره شمار است و نعمتهاى او بىو همواره خدا را كه بخشش
ا آنران  اى ديگر، و در زمانى ميان آمدن دو پيامبر، بندگانى است كه از راه انديشه بر پس از پاره

در راز است و از طريق خرد دمساز



وانواع گفتگ

تبليغی

ارشادی

تعليمی

آموزشی

اقناعی

احساسی



:تاريحچه اخالق گفتگو و مناظره

اخالق گفتگو و آداب مناظره و جدل از روزگاران دور، همواره مورد توجره  
دانران و عالمران  منطرق در اين ميران، نقرش   . انديشمندان مختلف بوده است

.تر و چشمگيرتر استاز ديگران برجستهاخالق
اعات  هاى منطقى مبحث صنهاى كتابترين بخشدانيم كه يكى از مهممى

.خمس است؛ يعنى صناعاتى مانند برهان، جدل، خطابه، شعر و مغالطه
منطقيان به هنگام بحث از صناعت جدل، در باره آداب و اخالق جدل و 

دهندمناظره نيز مباحبى را ارائه مى



: قياس چهار نوع است
(  اوليات، محسوسات، وجدانيات، مجربات، حدسيات، فطريات:مواد )برهان . 1
(مشهورات: ماده )جدل . 2
(مشهورات: ماده)خطابه . 3
(مخيالت: ماده)شعر . 4

بر وهميات و قياس مبتنی)قياسی كه صرفا مشابهت با برهان دارد ولی برهان نيست :  مغالطه
(مشبهات
قياسی كه شبيه جدل است ولی جدل نيست : مشاغبه
المشهورياتأقسام 
ات و كما و المشهوريات عظام كما تشتمل عليها الشرائع و السنن و السياس( خواجه نصير)قال 

كل يتعلق بحفظ المدن و أمور الحرب و الصلح و جمع المواد و إنفاقها من القوانين و ليس
مشهور صادقا 

286: ص( عالمه حلي)جوهرالنضيد في شرح منطق التجريد 
(خواجه نصيرالدين طوسي)تجريد االعتقاد 



مغالطه در لفظ
برين  واحد من العشرة ليس بعشرة فالكل كذلك ألنره فررق  كل 

.الكل و كل واحد و لفظ كل مشترك بينهما
.هرچيزی از ده، ده نيست پس ده هم ده نيست

ه اينجا منظور از هر واحدی از ده كه ده نيست اجزاء ده است ك
است اما اگرر منظرور از هرر واحردی از ده،     ... يك يك يك و

همان ده تائی هر چيزی است، معلوم است كه هرر ده ترائی، ده  
م اسرتفاده و مغاطره ای انجرا   واحد، پس از مشابهت لفظ . است

.شده است



(اس آنمعرفي صفت يا جنبه ای خاص از پديده به مثابه ذات و اس)مغالطه كنه و وجه 

ذاتری  مبال برخی مستشرقان مغرض، در بيان عناصر
اسالم، جنر  و جهراد را قررار داده و مردعی انرد؛      

انجرام  گسترش اسالم صرفا از طريق جن  و كشتار
ر و حال آنكه جهاد از وجوه عارضی ب. پذيرفته است
لم كنه اسالم چيزی جز س.  نه كنه اسالم. اسالم است

.و سالمت نيست



هدف گفتگو و مناظره علمى



هاى مثبتانگيزه. 1



خواهىحق( الف



ا نگراهى  ترر و بر  انسان در گفتگو بهتر و دقيقتجربه نشان داده است كه 
به حركت هاى انسان بيشترو افكار و انديشهنگردتر به مسائل مىعميق
در روايات فراوانرى برر رايزنرى علمرى برا ديگرران و افرراد        . آيددرمى

نوان يكرى  عدار تأكيد شده است، و مباحبه و گفتگوى علمى بهصالحيت
به هر . يابى به واقعيت معرفى شده استهاى كشف حقيقت و دستاز راه

شف ترين اهداف مناظرات علمى بايد كترين و اخالقىحال، يكى از مهم
حال . باشندطرفين مناظره واقعاً بايد در پى يافتن حقيقت. حقيقت باشد

ى ادرونى آنان بايد همچون حال كسى باشد كره در جسرتجوى گمشرده   
ا را قيمت است تا در نتيجه هر زمانى كره آن را يافتنرد، خرد   مهم و گران

دست آورندشكر گفته و آرامش روحى و روانى خود را به



روشنگرى( ب



ترررين و ارزشررمندترين اهررداف گفتگررو،  يكررى ديگررر از مهررم 
يكى است و اين البته«روشنگرى و هدايت و راهنمايى ديگران»

ف يكى از مصاديق امر به معررو . از وظايف اخالقى ما نيز هست
و نهى از منكر در حوزه معرفتى، منراظره برا كسرانى اسرت كره     

انرد  دهنادانسته و ناآگاهانه در عرصه انديشه به انحراف كشيده ش
م حرق،  شكر نعمتِ فهر . و يا حقيقت براى آنان مشتبه شده است

لى، از آن دستگيرى معرفتى و علمى از كسانى است كه به هر دلي
.اندنعمت محروم مانده



هاى منفىانگيزه. 2



اندن گاهى هدف از مناظره، صرفاً غلبه بر طرف مقابل و به كرسرى نشر  
نكره  سخنِ باطل و نادرست و غير مستدل خود است؛ يعنى انسان برا اي 

داند سخن يا ادعاى او باطل و نادرست اسرت، امرا براز هرم برر آن      مى
ى از كشاند، كه اين يكر مى« جدال و مراء»كند و كار را به پافشارى مى

ريران  كسانى كره از ج . ترين رذايل اخالقى استترين و خطرناكبزرگ
جرود  كشرانند، خبرر از و  كنند و كار را به مراء مىسالم گفتگو عدول مى

هدف چنرين كسرانى از   . دهندرذايل اخالقى فراوانى در درون خود مى
هراى ديگررى چرون    مناظره، روشن شردن حرق نيسرت، بلكره انگيرزه     

شند با كواينان مى. طلبى، مباهات، فضل فروشى و امبال آن دارندشهرت
.  اى، فكر و انديشه يا رفتار خود را توجيه كنندهر وسيله





آداِ اخالقى مناظره



تأكيد بر نكات مشترك. 1



و تواننرد بره منراظره و گفتگر    دو فرد يا دو گروه زمانى مى
د وگرنه اگر بر بپردازند كه مشتركاتى با يكديگر داشته باشن

د، هرگرز  اى با يكديگر توافق نداشرته باشرن  سر هيچ مسئله
امكان برقرارى گفتگو ميان آنان نخواهد بود

:فرمايدباره مىكريم در اينقرآن
جز خدا را : م كهاى اهل كتاب، بياييد بر سر سخنى كه ميان ما و شما يكسان است بايستي»: بگو

بره خردايى   نپرستيم و چيزى را شريك او نگردانيم، و بعضى از ما بعضى ديگر را به جاى خدا
نره  ]مانيم شاهد باشيد كره مرا مسرل   »: اعراض كردند، بگوييد[ از اين پيشنهاد]پس اگر « .نگيرد
«.[شما



موردیمطالعه
و رؤياهراى  برخى بر اين باورند كه براى برقرارى صلح و ثبرات بايسرتى راديكاليسرم   

هاى گرايى و شيوهبر پراگماتيسم، نسبى[ در گفتگوى با ديگران بايستى]گرا طرد و مطلق
.طلبانه تأكيد بيشترى گردداصالح

گران تا چه اندازه به نظر شما براى گفتگو با دي. در باره اين ديدگاه با يكديگر بحث كنيد
ين و بايد هزينه كرد؟ آيا براى اين كار، منطقاً مجاز هسرتيم كره دسرت از اصرول بنيراد     

رغرم نيراز   هاساسى خود برداريم؟ اگر چنين است چرا پيامبر اكرم صلى اهلل عليه و آله، ب
ورتى شديد به حمايت برخى از قبايل قدرتمند عرب، در مقابل اين شرط آنان كه در ص

يچ كنيم كه حكم نماز شامل حال ما نشود، بره هر  پذيريم و از تو حمايت مىاسالم را مى
مرانى بره   قيمتى حاضر نشد اين كار را انجام دهد؟ توجه داشته باشيد كه اين پيشرنهاد ز 
ر ضرمن  پيامبر داده شد كه به شدت گرفتار بود و به يارى آنان نيراز داشرت؛ امرا پيرامب    

نٍ الركروعَ  ال خَيرَ فىِ دي»: استنكاف از پذيرش اين شرط، در پاسخ پيشنهاد آنان فرمود
«.فيه و السُجُود؛ دينى كه در آن ركوع و سجود نباشد، خيرى در آن نيست

ه هايی راديكال، از نظر لغوی به معنای اصل و ريشه است و در علوم اجتماعی به آن انديش
می گويند كه اقداماتی تند و سخت و ريشه ای را در بهبود جامعه خواهانند



فهم موضوع. 2



آگاهى پيشرين طررفين از موضروع بحرث، موجرب     
ى چره  شود، دقيقاً بدانند كه در صدد اثبات يا نفر مى

ز كجرا  چيزى هستند و براى اثبات نظريه خود بايد ا
اصرولًا  . آغاز كنند و در كجا بحرث را پايران دهنرد   

سازماندهى بحث و جلروگيرى از دخالرت مسرائل    
وع اى منوط به تعيين و شناخت دقيرق موضر  حاشيه

بحث است



قرآن كريم، كسرانى را كره بردون اطرالع از موضروع بحرث و       
ذمت پردازند، به شردت مر  حقيقت مسئله به مجادله و بحث مى

:كرده است
به همانان هستيد كه در باره آنچه نسبت[ اهل كتاب]هان، شما 
ه داشتيد محاجه كرديد؛ پس چرا در مورد چيرزى كر  آن دانشى
ما داند و شر كنيد؟ با آنكه خدا مىنداريد محاجه مىبدان دانشى

.دانيدنمى
ما لَيْسَ ها أنْتُمْ هؤُالءِ حاجَجْتُمْ فيما لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ في

(66(: 3) عمرانآل.) لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَ أنْتُمْ ال تَعْلَمُونَ



وى الدين مولوى، در مبنوى معنوى، داسرتان مشراجره و گفتگر   جالل
. چهار نفر را آورده است
و زبران زبان، سومى عررب زبان، ديگرى آذرىچهار نفر يكى فارس

. تنداى را داشر نفر چهارم رومى، با مقدار اندكى پول، قصد تهيه ميروه 
ل بايرد  گفت با ايرن پرو  يكى مى: اما هركدام تقاضاى متفاوتى داشت

رده، بخريم، ديگرى به شدت برا ايرن پيشرنهاد مخالفرت كر     « انگور»
آنران  خريدارى كنيم، نفر سوم نيز با هرر دوى « عنب»گفت بايد مى

بود و چهارمى نيز با هر سره « ازوم»كرد و طالب مخالفت جدى مى
ر آنران بره   كرا . تهيه كنيم« استافيل»گفت بايد كرد و مىمخالفت مى

:كشمكش و مشاجره كشيده شد
ود و گويد كاش شخصى سخندان و حكيم در آنجرا بر  مولوى نيز مى

ه كرد و سخن هر كدام را بر موضوع مسئله را براى آنان مشخص مى
ز شد كره گفتگرو و مشراجره آنران ا    فهماند، تا معلوم مىديگرى مى

اساس بيهوده و باطل است



بررسى تطبيقى
. اندندسووز هاى پدران خود را پس از مرگ مىبه گفته برخى مورخان، يونانيان يا بخشى از آنان، جنازه

، هورودت . خوردنود ها، كه قومى از اقوام هندوستان بودند، جنازه پدران خود را پس از مرگ مىكاالتين
هوا را در  ايران، برخى از يونانيان و كواالتين داريوش اول، پادشاه : گويدمورخ مشهور يونان باستان مى

:جا جمع كرديك
د گوشوت  زيستند احضار كرد و از آنان پرسيد به چه بهايى حاضورن يونانيانى را كه در سرزمين او مى»

د آنوان  توانآنان پاسخ دادند كه همه ثروت روى زمين نمى. شان بخورندپدرانشان را پس از در گذشتن
رد و خوردنود احضوار كو   ها را كه پدرانشان را مىداريوش سپس كاالتين. را به چنين كارى ترغيب كند

اضورند  حدر حضور يونانيان كه مترجم به همراه خويش داشتند، از آنان پرسيد كوه در برابور چوه بهوايى    
اجساد پدرانشان را پس از مرگ بسوزانند و آنان با صداى بلنود ضوجه برآوردنود و از او درخواسوت    

«.كردند كه چنين عمل شنيعى را يادآور نشود
توان اين مىهاى مشابه چيست؟ چگونهبه نظر شما راه صحيح برقرارى تفاهم ميان اين دو دسته يا دسته

نود در ايون   اى هست كه هرگز نتواناختالفات را به اتحاد تبديل كرد؟ آيا اختالف اين دو گروه به اندازه
موادر  موضوع با يكديگر گفتگو كنند؟ مگر جز اين است كه هر دو در اصول احتورام بوه جنوازه پودر و     

اند؟ و فقط در مصداق احترام، با يكديگر اختالف دارند؟الرأىالقول و متفقمشترك
رك آنوان از  بينى افراد و تصحيح فهم و دتوان حل كرد؟ آيا تصحيح جهانچنين اختالفاتى را چگونه مى

گونه اختالفات ذكر كرد؟عنوان راهى معقول براى رفع اينتوان بهحقيقتِ احترام را مى



صراحت. 3



رف در و پرهيز از تكلّف و تعرا « صراحت بيان»يكى ديگر از آداب اخالقى مناظره، 
در يك . تآميز و چندپهلو و مبهم اساز به كار بردن سخنان كنايهكردنگفتار و دورى
د كره  خواهانه، هرگز نبايد از كلمات و سخنانى استفاده شرو طلبانه و حقمناظره حق

اساسى پاى مصالح»مخصوصاً در مواردى كه . تاب تفاسير متعدد و متنوعى را دارند
سريرها و  انسان و اجتماع در ميان باشد، ناگزير بايد با صراحت سخن گفت ترا از تف 

، هاى دلخواهانه و نادرست كه منطبق برر منرافع گروهرى يرا شخصرى اسرت      تحليل
«.جلوگيرى شود

را عبراس به همين دليل على عليه السالم پيش از آغاز جن  نهروان، زمانى كه ابرن 
:كرد، به او توصيه فرمودبراى گفتگو با خوارج اعزام مى

ز ترو چيرزى ا  . به قرآن بر آنان حجت مياور، كه قرآن تاب معناهراى گونراگون دارد  
تگو كن، كره  گويى، و خصم تو چيزى از آيه ديگر، ليكن به سنت با آنان گفاى مىآيه

آنايشان را راهى نبود جز پذيرفتن 
بالقرآنِ فانَّ القرآنَ حَمَّالٌ ذو وجوه تَقُرول و يَقُولُرون، ولكِرنْ حراجِجْهم    التُخاصِمْهم 

مَحيصاًبالسُّنَةِ فانَّهم لَن يَجِدُوا عنها 



توجه به گفته و نه گوينده. 4



و طرفين در بحث و گفتگوى خرود همرواره بايرد بره بررسرى ادلره      
ائل مستندات يكديگر بپردازند و هرگز نبايرد اجرازه دهنرد كره مسر     

ابرل  خوانى و بيان اهداف و نيات سوء طرف مقاى چون انگيزهحاشيه
ر، ادب به تعبيرر ديگر  . و امبال آن، در روند گفتگو اخالل ايجاد كنند

سى و قضاوت مورد برر« انگيخته»و « گفته»كند كه گفتگو اقتضا مى
.«انگيزه»و « گوينده»قرار گيرد و نه 

«ويندهبه گفته بنگر و نه به گ»: فرمايدمىاميرمؤمنان عليه السالم 
:فرمايدامام بزرگوار در سخن حكيمانه ديگرى مىآن 

حكمت، گمشده حكيم است؛ پس در هر جا كره باشرد، آن را طلرب    
دكنمى

:كنده مىحضرت عيسى عليه السالم نيز به پيروان خود چنين توصي
ان حق را از اهل باطل بگيريد؛ اما باطل را از اهل حق نگيريد؛ ناقرد 

سخن باشيد



محورىطلبى و حقاستدالل. 5



ت برر اسراس   قصد پيرروى از واقعيرت و حقيقر   گفتگو بايد حقيقتاً طرفين 
د بره هرر   هيچ يك از طررفين نباير  . مستندات معقول و مقبول داشته باشند

نرا را برر   قيمتى، در صدد اثبات سخن خود باشد، بلكه هر دو طرف بايد ب
ه پذيرش حق و سخنان مستدل بگذارند، و هرگاه هر كدام از آنران متوجر  

ى و هرگرز خطاهرا  . اشتباه خود شد صادقانه به اشتباهش اعترراف نمايرد  
.معرفتى و علمى خود را با خطاهاى اخالقى نپوشاند

ه در هرر  قرآن كريم، در آيات متعددى، بر اين حقيقت تأكيد كرده است كر 
بنيرادين  اىعنوان مسئلهگفتگويى همواره بايد دانش و پيروى از دانش، به

قررآن كرريم، همچنرين مجادلره از روى     . و محورى مورد توجه قرار گيرد
جهل و گمان را گناهى بس بزرگ بره حسراب آورده و آن را عالمرت و    

، دورغگرويى ، بينرى خرود برزرگ  اى از وجود رذايلى اخالقى، مانند نشانه
.گر دانسته است، در درون فرد مجادلهگريزىحق، و ستيزىحق



َاللَّهِ وَ عِنْردَ  الَّذينَ يُجادِلُونَ فى آياتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطانٍ أتاهُمْ كَبُرَ مَقْتاً عِنْد 
35/غافر. كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبّارٍالَّذينَ آمَنُوا كَذلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلى

    ِهِمْ إنَّ الَّذينَ يُجادِلُونَ فى آياتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُرلْطانٍ أتراهُمْ إنْ فرى صُردُور
56/افرغ.       إلّاكبْرٌ ما هُمْ بِبالِغيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إنَّهُ هُوَ السَّميعُ الْبَصيرُ

   ْأمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ هذا ذِكْرُ مَنْ مَعِیَ وَ ذِكْررُ مَرن
24/انبياء.      قَبْلی بَلْ أكْبَرُهُمْ ال يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ

 َئِكَ كانَ ال تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ كُلُّ اولو
36/اسراء.                عَنْهُ مَسْؤُلًا



ماليمت. 6



، چه كسى كه داراى سخن و مدعايى منطقى و مستدل است
حاجتى به جار و جنجال و خشونت و تندى دارد؟ سرالح 

از سالح تر و كاراترمنطق و استدالل متقن، به مراتب، برنده
و اصولًا اولين آفت و ضرر خشرونت . خشم و غضب است

عليه اميرمؤمنان. شودغضب در گفتار، نصيب خود فرد مى
:فرمايدباره مىالسالم، در اين

دالل شدت خشم سخن گفتن را دگرگون كرده، قدرت اسرت 
.سازدرا بريده و فهم و درك را پراكنده مى



ى اى كاراتر از ماليمت و نرمر ها به سوى پذيرش حق، هيچ وسيلهها و دلبراى جذب عقل
انذار خواهند براىبه همين دليل، زمانى كه حضرت موسى و هارون عليه السالم مى. نيست

ان خود خواهيد به نفوذ سخندهد كه اگر مىفرعون حركت كنند، خداوند به آنان دستور مى
و نرمى در دل سخت فرعون و در نتيجه متذكر يا خاشع شدن او اميدوار باشيد، با ماليمت

َقُوال لَرهُ قَوْلًرا   «دو با او سخنى نرم گوييد، شايد كه پند پذيرد يا بترس»: بگوييدبا او سخن
(44/طه.           ) لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أوْ يَخْشى

و خداوند، پيامبر اكرم را به دليل برخروردارى از ايرن ويىگرى سرتوده و عامرل موفقيرت      
نران  رحمت الهرى، برا آ  [ بركت]پس به :كندجذابيت او را همين ماليمت و مدارا معرفى مى

شدنده مىشدى، و اگر تندخو و سختدل بودى قطعاً از پيرامون تو پراكند[ و پر مهر]نرمخو 
/ انعمرر آل.) فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ كُنْتَ فَظّاً غَليظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّروا مِرنْ حَوْلِركَ   

159)
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زدگىشخصيت. 1



دالل براى ها و گفتگوهاى علمى، اين است كه به جاى ذكر دليل و بيان استهاى اخالقى مناظرهيكى از آفات و آسيب
ه تقليرد  هاى طررف مقابرل، بر   نظر خود، شخصيت پيشينيان را محور قرار دهيم، و به جاى برخورد منطقى با استدالل

دگى و تقليد زدر قرآن كريم آيات متعددى در نهى از شخصيت. كوركورانه از گذشتگان و سنت جاهالنه آنان بپردازيم
د، بره  شردن مخالفان و دشمنان پيامبران، زمانى كه با منطق قوى و محكم آنان مواجه مرى . علمى كوركورانه آمده است

و با اقترداى بره   كشيدندجاى پذيرش نتيجه مناظره وتسليم شدن در برابر حق، شخصيت گذشتگان خود را به رخ مى
.كردندآنان از پذيرش حق استنكاف مى

:گويند، مى«بياييد[ ش]به سوى آنچه خدا نازل كرده و به سوى پيامبر »: و چون به آنان گفته شود
؟ته بودنددانسته و هدايت نيافآيا هر چند پدرانشان چيزى نمى« ايم ما را بس استآنچه پدران خود را بر آن يافته»

ئاً عْلَمُونَ شَيْما أنْزَلَ اللَّهُ وَ إلَى الرَّسُولِ قالُوا حَسْبُنا ما وَجَدْنا عَلَيْهِ آباءَنا أ وَ لَوْ كانَ آباؤُهُمْ ال يَوَ إذا قيلَ لَهُمْ تَعالَوْا إلى
؛ (104(: 5) مائده.) وَ ال يَهْتَدُونَ
هر كدام پيش از آغاز جن  جمل، وقتى به رهبران دو سپاه نگاه كرد، ديد كه رهبرىحارث بن حوط شخصى به نام 

يگرر،  ديرد و از سروى د  از طرفى على عليه السالم و ياران بزرگش را مى: هاى بزرگى استاز آنها بر عهده شخصيت
الم آمرد و  به محضر اميرمؤمنان عليه السر . كردهايى چون طلحه، زبير و عايشه را در سپاه مقابل مشاهده مىشخصيت

مسرلمانان  تررين آيا ممكن است طلحه و زبير كه از برا سرابقه  : حضرت پرسيدمسئله را با او در ميان گذاشت و از آن
هرايى بره   المؤمنين بر باطل اجتماع كنند؟ چگونه ممكن است كه چنران شخصريت  اند و عايشه، همسر پيامبر و امبوده

:امام على عليه السالم در پاسخ فرمودند. ؟اشتباه روند
حق چه هلاى تا بدانى اتو نه حق را شناخته. بينانه نگريستى نه عميق و زيركانه، و سرگردان ماندىكوتاه! حارث
اندچه مردماناند و نه باطل را تا بدانى پيروان آنكسان



مراء يا جدالگرى. 2



و سراكت  شدن بر طررف مقابرل  پيكار لفظى و ستيزه در كالم، براى چيره»آن عبارت است از 
اوكردن 

برر  هاى اشرتباه خرود را بره هرر قيمترى، توجيره نماينرد و       كنند تا حرفكسانى كه تالش مى
لب اعتمراد،  كنند و نتيجه اين ساشتباهاتشان سرپوش نهند، اعتماد ديگران را از خود سلب مى

.گيردشود كه سخنان درست و صحيح آنان نيز مورد توجه ديگران قرار نمىاين مى
حاصرل  بحث همواره بايد مواظب باشند كه بحث و گفتگوى آنان به مراء و جردال برى  طرفين 

أكيرد  اولياى ديرن ت . در روايات فراوانى از مراء و جدال به شدت نهى شده است. كشيده نشود
عرى  كننده باشد، با ايمان واقاند كه مراء و جدال، حتى در جاهايى كه حق به جانب جدالكرده

:فرمايدباره مىپيامبر اكرم صلى اهلل عليه و آله در اين. در تعارض و تضاد است
حق با رسد مگر اينكه از مراء خوددارى كند، حتى اگرهيچ كسى به كمال حقيقت ايمان نمى

او باشد



ا در ي: مراء از چهار حالت بيرون نيست: فرمايدامام صادق عليه السالم مى
داننرد، كره در   باره موضوعى است كره هرر دو طررف حقيقرت آن را مرى     

يامدى صورت كار آنان جز رسوايى طرفين و ضايع شدن آن موضوع، پاين
يقت نخواهد داشت؛ و يا در باره موضوعى است كه هيچ يك از طرفين حق

داند؛ روشن است كه در اين صرورت جهرل و نرادانى خرود را     آن را نمى
عى اند؛ و يا آنكه در باره موضوآشكار كرده و از حماقت خويش خبر داده
ى كره  صورت، كسداند كه در ايناست كه فقط يك طرف حقيقت آن را مى

بره  حال، به مراء با كسى كره نسربت  داند و در عينحقيقت موضوع را مى
پردازدبا برمالكرردن خطاهراى علمرى و اخالقرى     موضوع جاهل است مى

بره  رغرم جهلرش نسربت   طرف مقابل به او ظلم كرده است؛ و كسى كه به
پرردازد، خبرر از   حقيقت موضوع به مرراء برا عرالم بره آن موضروع مرى      

.شكنى خود نسبت به علم و عالم داده استناشناسى و حرمتحق


