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  مقدمه مترجم

  : »الحمدهللا وصلى اهللا وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ومن وااله أما بعد«

بحث و انتقاد در مسائل مذهبي، يكـي از ويژگيهـاي فرهنـگ اسـالم اسـت. در       آزادي

شـود كـه    ، موارد فراواني يافت مـي سلف صالحو همچنين  صتاريخ زندگي پيامر اسالم 

نشسـتند و اشـكاالت خـويش را بـه      مخالفان اسالم با آنان به مناظره، بحث و گفتگو مـي 

كردنـد و بـدون اينكـه مـورد      ت، بيـان مـي  اصول يا فروع اسالم، با كمال آزادي و صراح

هـا و   شد. اين نمونه ترين اهانتي قرار گيرند، ايرادهاي آنان بررسي و پاسخ داده مي كوچك

اصول و آداب رويدادهاي ارزشمند تاريخي، موضوع مباحث اين كتاب است كه نمايانگر 

  آن ميباشد.

گيري از آن را براي  ، بهرهبااصول و آدانويسنده، در صدد است با تنظيم و تهذيب اين 

  همگان سودمند و ممكن سازد.

اميد است با مطالعه اين كتاب چگونگي اصول و آداب گفتگو در اسالم براي دعـوتگران و  

  مبلغان روشن گردد، و آنرا سرمشق و الگوي خود قرار دهند.

  ىإسحاق دبير

  ـ رياض:  ىعربستان سعود

  هـ.ق.14/5/1426: سه شنبه

  هـ.ش31/3/1384برابر با 
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  مقدمه

گويم و بر پيامبرش و برگزيده شده از ميان  را سپاس مي –تبارك و تعالي  –خداوند 

مخلوقاتش و انتخاب شده از پيامبرانش سرومان محمد رسول خدا درود و سالم 

دهنده فرستاد. او رسالت  يمفرستم. خداوند به وسيلة حق او را به عنوان مژده دهنده و ب مي

را به صورت كامل تبليغ و امانت را ادا و امت را نصيحت كرده و ما را به راه راست 

روشني و هدايت رهنمون شد كه شبهاي آن همانند روز روشن است و فقط كساني كه 

شوند، سالم، درود و بركت خداوند، بر او خاندان پاك  شوند از آن منحرف مي هالك مي

ش، همسرانش امهات المؤمنين، همه يارانش و تابعين و همه كساني باد كه تا روز و نيك

  كنند.  قيامت به نيكي از آنها پيروي مي

اما بعد: برادران و دوستان گرامي! سخنراني زير دربارة ادب گفتگو شامل عناصر زير 

  است: 

  تعريف گفتگو و هدف آن.  -

  ن مردم. اي دربارة اختالف افكار در ميا مقدمه -

  اي از اصول و مبادي گفتگو.  خالصه -

  شرحي دربارة آداب و اخالق گفتگو.  -

خواهيم كه ما را به راه راست هدايت كند و [اين عمل ما  از خداوند بزرگ و توانا مي

 را] قبول نمايد.



 

  تعريف گفتگو 

  گفتگو: حوار يا محاوره به معناي گفتگوي متقابل است. 

به معناي پيچاندن گرفته شده است و در اصل براي كسي به  »لحبلَ َجَدَل ا«جدال: از 

جنگد و  رود كه با چيزي كه مانع ظاهر شدن حق و پديدار شدن درستي است، مي كار مي

  برد.  كند. سپس در اين گفتگو ادله را براي ظاهر شدن بهترين امور به كار مي دشمني مي

اللت دارند. گاهي اين دو لفظ با هم (حوار و جدال) گفتگو و مجادله بر يك چيز د

ô‰s% yìÏϑ + آيند. مثالً در اين آيه چنين آمده است: مي y™ ª! $# tΑ öθs% ÉL©9 $# y7 ä9 Ï‰≈pgéB ’Îû $yγÅ_÷ρy— 

þ’ Å5tG ô±n@uρ †n< Î) «!$# ª!$# uρ ßìyϑ ó¡tƒ !$yϑ ä. u‘ ãρ$ptrB 4 ¨βÎ) ©! $# 7ì‹ Ïÿxœ î�� ÅÁt/ ∩⊇∪_  :ادلةخداوند « .]١[ا

كند و  پذيرد] كه دربارة شوهرش با تو بحث و مجادله مي شنود [و مي ي را ميسخن آن زن

شنود. زيرا خداوند شنوا و  برد. خدا قطعاً گفتگوي شما دو نفر را مي به خدا شكايت مي

  .»بيناست

در اصطالح مردم مراد از حوار و جدال: مناقشه ميان دو يا چند گروه است كه هدف 

ساختن حجت و دليل، اثبات حق، دفع شبهات و رد افكار و  از آن تصحيح كالم، آشكار

  هاي باطل است.  انديشه

توان به روشهاي منطقي، قياسهاي جدلي اعم از  از ابزارهاي گفتگو و مباحثه مي

  باشد.  مقدمات و مسلّمات مي

كه به صورت مفصل در كتب منطق، علم كالم، آداب بحث و مناظره و اصول فقه آمده 

  .)1(است

                                           
ه به كتاب تعريفات جرجاني كلمة (جدل) و المصباح براي كسب اطالع بيشتر دربارة تعريف اين كلم -1

  (جدل) مراجعه كنيد. المنير دوريشه (حور) و



 

  هدف از گفتگو 

هدف از گفتگو: آوردن دليل، دفع شبهات و رد اقوال و آراي باطل است. همچنين 

هدف از آن همكاري مناظره كنندگان براي شناخت حقيقت و رسيدن به آن است. تا هر 

و براي رسيدن به حقيقت  ،گروه آنچه را كه بر ديگري پوشيده مانده است بشناسد

مناظره فقط براي كشف «فرمايد:  نمايد. امام ذهبي مي براساس استدالل صحيح حركت

تر به ديگران و آگاه كردن فردي است كه  حقيقت، رساندن علم توسط دانشمندان باهوش

   .)1( برد در غفلت و ضعف بيشتري به سر مي

باشد. اما عالوه بر آن،  اين همان هدف اصلي از گفتگوست كه واضح و روشن مي 

  مقدماتي ديگري نيز دارد كه از جمله آنها عبارتند از:  گفتگو اهداف فرعي يا

  ايجاد راه حل ميانه و حد وسطي كه مورد رضايت مناظره كنندگان باشد.  -

آشنايي با ديدگاههاي طرف يا طرفهاي ديگر كه يكي از اهداف مقدماتي مهم به  -

  آيد. شمار مي

ي ديدگاههاي مختلف و بحث و جستجو براي رسيدن به نتيجه، بازخواني و پيگير -

عقايد موجود به منظور رسيدن به نتايج بهتر و داراي امكان بيشتر، حتي اگر اين امر در 

  گفتگوهاي بعدي انجام پذيرد.

                                           

  . 5/390نگا: شرح المواهب، الرزقاني  -1



 

  به وجود آمدن اختالف در ميان مردم 

در زمانها و مكانهاي مختلف در ميان مردم اختالف وجود داشته است. اختالف روش 

ردم است. آنان از نظر رنگ، زبان، سرشت، فهم، معارف و و سنت الهي در ميان م

هاي خداوند است كه قرآن  عقلهايشان با يكديگر متفاوتند. همة اين امور يكي از نشانه

ôÏΒ + كريم به آن اشاره كرده است: uρ ÏµÏG≈ tƒ# u ß,ù= yz ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$#uρ ß#≈ n= ÏG ÷z$# uρ 

öΝ à6ÏG oΨÅ¡ø9 r& ö/ ä3ÏΡ≡uθø9 r&uρ 4 ¨βÎ) ’Îû y7 Ï9≡sŒ ;M≈tƒUψ tÏϑ Î=≈ yèù= Ïj9 ∩⊄⊄∪_  :هاي  از جمله نشانه«. ]22[الروم

[دال بر قدرت و عظمت] پروردگار، آفرينش آسمانها و مختلف بودن زبانها و رنگهاي 

آور  ترديد در اين [آفرينش ستارگان فراوان جهان كه با نظم و نظام شگفت شماست. بي

  . »هايي وجود دارد آفرينش] براي فرزانگان و دانشوران نشانه گردانند، در اين گوناگوني

اين اختالف در ظاهر، دليل بر وجود اختالف در آرا، ديدگاه و افكار است. قرآن كريم 

öθs9 + در چند آيه به اين امر اشاره دارد. براي نمونه آيه زير: uρ u !$x© y7•/ u‘ Ÿ≅ yèpgm: }̈ $̈Ζ9 $# Zπ̈Β é& 

Zοy‰ Ïn≡uρ ( Ÿωuρ tβθä9# t“ tƒ šÏ' Î= tG øƒèΧ ∩⊇⊇∇∪ āωÎ) tΒ zΜÏm§‘ y7 •/ u‘ 4 y7 Ï9≡s% Î!uρ óΟ ßγs) n= yz ∩⊇⊇∪_  :هود]

[اي پيغمبري كه بر ايمان آوردن قوم خود آزمند و بر روي گرداني آنها از « ].118-119

خواست مردم را [همچون  دعوت آسماني متأسف هستي! بدان كه] اگر پروردگارت مي

كرد. [و پيرو آيين  داد و] ملت واحدي مي سير و بر يك برنامه قرار ميفرشتگان در يك م

نمود و آنان در ماديات و معنويات و در انتخاب راه حق يا راه باطل اختيار و  اي مي يگانه

آمد] ولي [خداوند مردمان را  داشتند. آن وقت جهان به گونه ديگري در مي اخالقي نمي

در همه چيز، حتي در گزينش دين و اصول عقائد «ان هميشه مختار و با اراده آفريده و] آن

متفاوت خواهند بود.* [مردمان براساس اختالف استعدادشان در همه چيز حتي در » آن

مانند] مگر كساني كه خدا بديشان رحم  ديني كه خدا براي آنان فرستاده است، متفاوت مي

كتاب خدا متفق بوده هر چند در  كرده باشد [و در پرتو لطف او بر احكام قطعي الدالله

فهم معني ظني الدالله آن كه منوط به اجتهاد است. اختالف داشته باشند.] و خداوند براي 

  .»همين [اختالف و تحقق اراده و رحمت] ايشان را آفريده است
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  ». مقصود اين آيه اختالف مردم در دين، اخالق و افعال است«گويد:  فخر رازي مي

توانست] بندگان را براساس غريزه  خواست [مي كند كه اگر خداوند مي ياين آيه بيان م

اي كه [در انتخاب آن] هيچ رأي و  به گونه ،و فطرت داراي دين واحدي قرار بدهد

شدند بلكه در رفتار  اختياري نداشته باشند .... بنابراين، اين مخلوق بشر ناميده نمي

بود و  ند و روحشان همانند فرشتگان ميبود اجتماعي مانند زنبور عسل يا مورچه مي

كرد،  بودند. در آنچه خداوند بدانها امر مي براساس فطرت به حق و اطاعت معتقد مي

دادند. هيچ اختالف  شدند، انجام مي كردند و آنچه را كه بدان دستور داد. مي نافرماني نمي

اي  د آنها را به گونهآمد. اما خداوند براساس حكمت خو و نزاعي ميان آنها به وجود نمي

نه اينكه به آنها الهام شود. همچنين براساس  ،خلق كرده است كه علم را كسب كنند

نه اينكه  ،اختيار عمل نمايند و بعضي از امور ممكن مغاير با گروه ديگر را ترجيح دهند

اختيار باشند. همچنين آنها را از نظر استعداد، كسب علم و ميزان اختيار  مجبور و بي

  متفاوت قرار داده است. 

الم براي غايت و هدف نيست. يعني قصد  »خلقهم كولذل«الزم است بدانيد كه در آيه 

آنها را آفريده است تا اختالف داشته باشند. زيرا  –سبحانه  –آن نيست كه خداوند 

چنانچه بر همگان واضح است خداوند آنها را براي عبادت و اطاعت از خودش آفريده 

  اينجا الم براي عاقبت و انجام شدن است. است. در 

يعني براي نتيجه اختالف آنها را خلق كرده است كه عبادت از تبديل شدن آنان به دو 

  و گروه ديگر در آتش سوزان جهنم.  ،گروه است: گروهي در بهشت

 دانند. يعني آنها را آفريده است تا هر كدام از آنها براي گاهي اين الم را الم تعليل مي

و براساس سرشت خود از ميان اموري كه جهان به وسيلة آن  ،كار و عملي آماده شود

اي انتخاب  يابد، كار و پيشه شود و امور زندگي به وسيلة آن سامان مي اداره و هموار مي

هايي براي امر خداوند هستند و بعضي از آنان گروه ديگر را  كنند. پس مردم محمل
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   )1(كنند. مسخره مي

آنها را در علوم، معارف، انديشه، احساسات و همه اعمالي كه از اختيارشان  خداوند

شود، از جمله ايمان، اطاعت و معصيت داراي قابليت اختالف و تفرقه  در اعمال ناشي مي

   .)2(آفريده است

                                           
  .9/182، تفسير القاسمي، 164، ص 12جزء 4نگا: روح المعاني: جلد  -1

  .12/194تفسير المنار،  -2



 

  وضوح و روشني حقيقت 

ي ها و قابليت آنها برا با وجود صحت اين اختالف ميان مردم در عقلها، انديشه

هايي قرار داده است .... كه  ها و بر راه راست مناره اختالف، خداوند بر سر راه حق نشانه

  كنند.  در آيه فوق را به وسيلة آن تأويل مي »كإالّ من رحم رب«استثناي 

!y‰yγsù ª“+ اين امر در آيه ديگري آمده است: $# šÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u $yϑ Ï9 (#θà' n= tF÷z$# ÏµŠ Ïù zÏΒ 

Èd,ysø9 $# ÏµÏΡ øŒÎ* Î/ ∩⊄⊇⊂∪_ ]پس خداوند، كساني را كه ايمان آورده بودند، با اجازة « ].٢١٣بقرة: ال

هاي نفساني و تمسك  هايي از انگيزه خويش [كه مايه رشد فكري و ايمان پاك و زمينه

كامل به كتاب آسماني است] به آنچه كه حق بود و در آن اختالف ورزيده بودند، 

  .»رهنمون شد

نسانها هواهاي نفساني خود را از بين ببرند و براي رسيدن به حقيقت تالش كنند. اگر ا

آن هدايت به آنها اعطا خواهد شد. بلكه در فطرت او چيزي كه موجب هدايت اوست 

óΟ + وجود دارد. به اين امر در آيه زير توجه كنيد: Ï% r'sù y7 yγô_uρ ÈÏe$# Ï9 $Z'‹ ÏΖ ym 4 |N t� ôÜÏù «! $# 

ÉL©9 $# t� sÜ sù }̈ $̈Ζ9 $# $pκ ö� n= tæ 4 Ÿω Ÿ≅ƒÏ‰ ö7s? È,ù= y⇐Ï9 «!$# 4 š�Ï9≡sŒ ÚÏe$!$# ÞΟ ÍhŠs)ø9 $# �∅Å3≈ s9 uρ u� sYò2r& 

Ä¨$̈Ζ9 $# Ÿω tβθßϑ n= ôètƒ ∩⊂⊃∪_  :روي خود را خالصانه متوجه آيين [حقيقي خدا، « .]30[الروم

سرشت  اسالم] كن. اين سرشتي است كه خداوند مردمان را بر آن سرشته است. نبايد

ديني، و از  خدا را تغيير داد. [و آن را از خداگرايي به كفر گرايي، و از دينداري به بي

راست روي به كج روي كشاند.] اين دين و آيين محكم و استوار است. اما اكثر مردم 

  .»دانند [چنين چيزي را] نمي

هّودانه، يفأبواه  ،ةولد علی الفطر يما مولود إال «فرمايد:  در حديثي مي صهمچنين پيامبر

 »ها من جدعاء حتی أنتم تجدعونها؟يجمعاء، هل تحّسون ف ةمينصرانه، وبجسمانه، کما تنتج البهيو 
آيد. پدر و مادرش او را يهودي، مسيحي يا  هر نوزادي براساس فطرت به دنيا مي«

ها آورند. آيا در آن كنند. همچنان كه همة حيوانات نوزادشان را به دنيا مي زرتشتي مي
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  . »بينيد تا آن را ناقص بشماريد انحراف و نقضي مي

كند كه اصول دين، كارهاي نيك و بد اموري هستند كه انسانهاي عالم،  اين امر بيان مي

بالغ و عاقل بر نيكي و ستودگي آن اتفاق دارند و به منافع فراوان آنها و زشت بودن و 

متون ظاهر و واضحي، آمده است  مذمت كردار بد معترف هستند. اين امر در عبارات و

كه غير قابل تصرف، تأويل، جدال و ترديد است و آن را ام الكتاب قرار داده است كه 

همة احكامي كه در آن آمده است بر محور اين امر قرار دارد و هيچ كسي براي نپذيرفتن 

اوند آن دليلي ندارد. همچنين به عنوان يكي از اصول گفتگو و از بين بردن سختي خد

انسان را از بازيچه و مطيع هواي نفس، شهوات و شبهات قرار دادن آن با استفاده از 

كند ولي از يافتن جواب  تأويل و توجيه برحذر داشته است. بلكه براي كسي كه تالش مي

كند و به جواب  كند، يك ثواب و براي كسي تالش مي ماند و اشتباه مي صحيح باز مي

عيين فرموده است تا انسانها بيشتر بينديشند و تأمل كنند و در رسد، دو اجر ت صحيح مي

جستجوي حق و كسب منافع بهتري براي افراد و گروهها باشند. فقط خداوند در اين امر 

  حكمت فراوان و ارادة تحقق يافتني دارد.



 

  موارد مشترك 

اي هاي مورد اتفاق و مشترك راهي بر شروع كردن به بحث و گفتگو دربارة زمينه

كسب اعتماد و ايجاد روح تفاهم است. و به وسيله آن گفتگو ارام و هدفمند خواهد بود. 

سخن گفتن دربارة نقاط مشترك و تعيين آنها موجب گشوده شدن افقهاي ارتباط، 

دهد. شكاف و اختالف را  مقبوليت و نزديكي خواهد شد. همچنين بد خلقي را كاهش مي

كند. همچنين موجب  يت را بهتر و آسانتر فراهم ميهاي تفاهم و موفق برطرف و فرصت

  شود.  كاهش احتمال نزاع و برخورد مي

اگر طرفين بحث، گفتگويشان را از نقاط اختالف و مورد نزاع شروع كنند، قضيه 

شود. ميدان گفتگو تنگ، محدود و داراي افق محدودي خواهد بود. بنابراين  برعكس مي

شود و طرفين مناظره را به آماده شدن براي جواب  يموجب آزردگي خاطر و پريشاني م

كشاند.  نمايي آنها مي گدادن به طرف مقابل و بررسي اشكالها و اشتباهات او و اظهار بزر

انديشند تا عملي كردن هدف  در اين حالت طرفين مناظره بيشتر به غلبه بر ديگري مي

  گويد:  يكي از افراد با تجربه در اين باره مي

ره كاري كن طرف مقابل با تو موافق باشد و با لفظ (بله) به تو جواب دهد. در مناظ

تا حد امكان مانع اين شود كه به تو جواب (نه) بدهد. زيرا اثر كلمة (نه) سخت و سنگين 

شود  و ناديده گرفتن آن مشكل است. هر گاه طرف مقابل (نه) بگويد، تكبر او باعث مي

  ي بماند. كه همچنان مدافع كالم خودش باق

گفتن (نه) فقط تلفظ اين دو حرف نيست بلكه آمادگي وجود انسان اعم از اعصاب، 

عضالت و غدد است. اين عمل به سرعت قدم گذاشتن به سوي رد است. اما حرفهاي 

ونه فعاليت گ چكلمه (نعم) آسان، دقيق و دوست داشتني است كه موجب بوجود آمدن هي

   )1(. شود و تحرك جسمي نمي

امر زماني بيشتر اثر دارد كه شما در مناظره به طرف مقابل القا كنيد كه شما در  اين

                                           
  .46اصول الحوار، ص  - 1
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كنيد و رضايت خود را نسبت به  بعضي از امور با او متفق هستيد و رأي او را قبول مي

بعضي از افكار صحيح، داليل معقول و معلومات مفيدش ابراز كنيد. رضايت خود از اين 

موجب شرح صدر، تفاهم و  –چنانكه گذشت  –هيد. اين امر امر و قبول آنها را نشان د

  شود.  طرفي و پايبندي به موضوع مي نزديكي آراء و همچنين ايجاد روحيه بي

ترديد بيشترين جهل به سبب نفي بعضي از امور كه همان  اند: بي علماي ما فرموده

را اطالع انسان از زي ،آيد نه به وسيلة اثبات و قبول انكار و تكذيب است، به وجود مي

كند. زيرا بيشتر  تر و بيشتر از چيزي است كه آن را انكار مي كنند آسان آنچه قبول مي

شود، ناشي از اين است كه همه يا  اختالفاتي كه موجب به وجود آمدن هواي [نفس] مي

كنند، صحيح است و در  بعضي از آنچه كه هر كدام از دو طرف مناظره و گفتگو اثبات مي

   .)1(كنند آنچه گروه ديگر بدان معتقدند است، اشتباه مينفي 

                                           
  .با اندكي تصرف 28ر، د. صالح السحيمي، ص تنبيه أولي األبصا -1



 

  اصول گفتگو 

 هاي علمي در پيش گرفتن روش اصل اول:

  از جمله:

  آوردن داليل براي اثبات يا ترجيح ادعا.  -1

 نقل كردن به شيوه صحيح در امور نقل شده. -2

اً يکنت مّدع، وإن  ةإن کنت ناقًال فالّصح«اين دو روش در اصل مشهور گفتگو آمده است: 

و اگر ادعايي داري،  ،كني، آن را به شكل صحيح نقل كن مطلبي را] نقل مي[اگر « »ليفالدل

  . »پس دليل بياور

≅ö)+ در چندين جا از قرآن كريم چنين آمده است: è% (#θè?$yδ öΝà6uΖ≈ yδ ö�ç/ βÎ) óΟ çGΖà2 

šÏ% Ï‰≈ ييد دليل خويش را گو بگو اگر راست مي«  .]٦٤و منل:  ١١١[البقرة:  _∪⊆⊆⊆∩ ¹|

   .»بياوريد

+ö≅è% (#θè?$yδ ö/ä3uΖ≈ yδ ö�ç/ ( # x‹≈ yδ ã�ø. ÏŒ tΒ zÉë ¨Β ã� ø.ÏŒuρ tΒ ‘Î= ö7 s% ∩⊄⊆∪_  :بگو دليل « ]24[األنبياء

خود را [بر اين شرك] بياوريد اين [قرآن است كه] راهنماي كساني است كه با من 

هاي آسماني ديگر كه]  نجيل و كتابشمارند] و اين [هم تورات ا همراهند [و پشينيان بي

  .»اند راهنماي كساني بوده كه قبل از من زيسته

+ö≅è% (#θè? ù' sù Ïπ1u‘ öθ−G9 $$Î/ !$yδθè= ø? $$sù βÎ) öΝ çGΖ ä. šÏ% Ï‰≈ |¹ ∩⊂∪_ ]اگر  :بگو« ]93: عمران آل

گوييد [كه شريعت ابراهيم چنين چيزهايي را حرام نموده است، براي اثبات  راست مي

   .»خويش] تورات را بياوريد و آن را بخوانيدادعاي 

  خالي بودن سخن و دليل فرد مناظره كننده از تناقض؛ اصل دوم:

  زيرا امري كه داراي تناقض است، بطالن آن بديهي است.  

  اند عبارت است از: اي از آنچه مفسرين در اين باره ذكر كرده نمونه

�+از زبان فرعون با عبارت  ؛وصف حضرت موسي  -1 Ås≈ y™ ÷ρr& ×βθãΖ øgxΧ ∩⊂∪_ 
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كه كفار آن را دربارة بسياري از پيامبران، از جمله اعراب اين صفتي است  .]39[الذاريات: 

برند. در حالي كه دو وصف سحر و جنون [در  جاهلي دربارة رسول خدا ص به كار مي

لي هاي ساحر عقل، زرنگي و باهوشي است. و يك فرد] قابل جمع نيستند زيرا از ويژگي

  فرد ديوانه هيچ عقلي ندارد و اين يك تناقض آشكار در كالم آنها بود. 

سورة  وصف آيات قرآن از زبان كفار قريش به سحر مداوم و پايدار، چنانكه در -2

(βÎ + قمر آمده است: uρ (# ÷ρt� tƒ Zπtƒ# u (#θàÊÌ� ÷èãƒ (#θä9θà)tƒuρ Ö�ósÅ™ @� Ïϑ tG ó¡•Β ∩⊄∪_  :اگر « ]2[القمر

شوند [و بدان ايمان  آن يا معجزة بزرگي را ببينند، از آن روي گردان ميمشركان آيات قر

  .»گويند جادوي هميشگي و پايداري است آورند] و مي نمي

اين امر يك تناقض آشكارست زيرا سحر، پايدار نيست و امر پايدار نيز سحر نخواهد 

  بود. 

  اينكه دليل چيزي غير از ادعا باشد.  اصل سوم:

بلكه بازگويي ادعا با كلمات  ،توان دليل به حساب آورد رت، آن را نميدر غير اين صو

كنندگان در تزيين و آراستن كلمات و  و شكل ديگري است. بعضي از سخنرانان و مناظره

  كند آن الفاظ، دليل است.  اي كه فرد گمان مي الفاظ، تسلط و توانايي فراواني دارند به گونه

ه آن، مجموعه كلمات بازگويي ادعا به عبارت و الفاظ در حالي كه واقعيت اين است ك

  جهت مناظره است.  اي براي طوالني كردن بي ديگر است. اين امر حيله

  متفق بودن بر ديدگاههاي ثابت و قضاياي مسلم.  :اصل چهارم

گاهي مرجع اين امور مسلم و ثابت، عقل محض است كه از ديدگاه افراد عاقل 

مانند: خوب بودن راستي، زشت بودن دروغ و پيگرد فرد  طرف قابل بحث نيست. بي

گناهكار يا اينكه امور مسلّم ديني هستند كه پيروان اديان مختلف دربارة آن اختالفي 

  ندارند. 

فردي كه در جستجوي حقيقت است با كسي كه فقط خواهان ايجاد شبهه بحث و 
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م [شرعي] از هم شناخته سفسطه است، در هنگام برخورد با امور ثابت [عقلي] و مسّل

  شوند.  مي

امور مسلم و ثابت شده در اسالم كه همه مسلمانان بدان قطعاً ايمان دارند عبارتند از: 

ايمان به ربوبيت و عبوديت خداوند و توصيف او به صفت كمال و منزه و بري دانستن او 

آن كريم و از صفات نقص، ايمان به نبوت حضرت محمد ص، ايمان به كالم خداوند، قر

عمل كردن به آنچه خدا نازل كرده است، ايمان به حجاب زن، تعدد زوجات، حرام بودن 

  ربا، شراب و زنا. اثبات آنها از نظر شرعي امري انجام شده و پايان يافته است. 

بنابراين نبايد دربارة اين امور با كسي كه به اسالم اعتقاد و ايمان دارد، گفتگو يا 

  ا [اعتقاد به آنها] قطعي پايان يافته است. مناقشه كرد. زير

 Ÿξsù+ مثالً مسأله عمل كردن به آنچه خداوند نازل كرده است، در قرآن آمده است:

y7 În/u‘ uρ Ÿω šχθãΨ ÏΒ ÷σ ãƒ 4®Lym x8θßϑ Åj3ysãƒ $yϑŠÏù t� yfx© óΟ ßγoΨ ÷� t/ ... ∩∉∈∪_  :اما نه! به « ]65[النساء

آيند تا تو را در اختالفات و درگيريهاي  ار نميپروردگارت سوگند كه آنان مؤمن به شم

tΒ...+ فرمايد: همچنين مي .»خود تو را به داوري برنگزينند... uρ óΟ ©9 Νà6øts† !$yϑ Î/ tΑ t“Ρ r& ª! $# 

y7 Í×‾≈ s9 'ρé' sù ãΝ èδ tβθßϑ Î=≈ ©à9 ترديد كسي كه بدانچه خداوند نازل كرده  بي« ]٤٥[املائدة:  _∪∋⊇∩ #$

  . »ظالم و ستمگر استاست، حكم و عمل نكند، 

pκ$ + حجاب زن نيز با چندين نص قطعي شده است: š‰r' ‾≈ tƒ ÷É<̈Ζ9 $# ≅ è% y7 Å_≡uρø— X{ y7 Ï?$uΖ t/ uρ 

Ï !$|¡ÎΣ uρ tÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# šÏΡ ô‰ãƒ £Íκ ö� n= tã ÏΒ £ÎγÎ6� Î6≈ n= y_ ∩∈∪_  :اي پيامبر! به « ]59[األحزاب

و روسري خود را بر خويش  همسران و دخترانت و به زنان مؤمن بگو كه روپوش

  .»فروافكنند [و مرتب كنند]

گاهي مسائل فرعي حجاب قابل بحث است. مثالً موضوع پوشاندن يا نپوشاندن 

  صورت قابل اجتهاد است. اما اصل حجاب چنين نيست. 

توان دربارة بعضي از انواع و فروع آن بحث و  حرام بودن ربا امري قطعي است. اما مي
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  گفتگو كرد. 

دين به مناظره  تواند دربارة اين امور با فرد كمونيست يا بي ابراين فرد مسلمان نميبن

شود و اين امور نزد او قطعي  بپردازد. زيرا گفتگو و بحث با او از اين نقطه آغاز نمي

نيستند. بلكه بايد با او دربارة اصل دين اعم از ربوبيت و عبوديت پروردگار، نبوت 

  اعجاز قرآن كريم مناظره كرد. حضرت محمد ص و صدق و 

به همين دليل، معتقديم، مطرح كردن و بحث دربارة اموري از قبيل: اجراي شريعت، 

ها در وسايل  حجاب، تعدد زوجات و اموري از اين قبيل به صورت مقاالت، نشست

اطالع رساني از قبيل روزنامه و راديو با هدف اثبات يا كارآيي آنها، توسط بعضي از 

اي است. اما اگر هدف از اين امر: بررسي  كران و نويسندگان اشتباه ناخواستهروشنف

حكمت و اسرار اين امور و نه ناكارآمدي و نكوهش آنها باشد، اين كار اشكالي ندارد. 

tΒ$ + فرمايد: زيرا خداوند مي uρ tβ% x. 9ÏΒ ÷σ ßϑ Ï9 Ÿωuρ >πuΖ ÏΒ ÷σãΒ # sŒÎ) |Ós% ª! $# ÿ… ã&è!θß™u‘ uρ # ��øΒ r& βr& tβθä3tƒ 

ãΝ ßγs9 äοu� z� Ïƒø: $# ôÏΒ öΝÏδ Ì� øΒ r& ∩⊂∉∪_  :هيچ مرد و زن مؤمني، در كاري كه خدا و « ]36[األحزاب

پيمغبرش داوري [و آن را مقرر] كرده باشند، در آن از خود اختياري ندارند و [ارادة آنها 

  .»بايد تابع ارادة خدا و پيامبر باشد]

ه اصرار بر انكار امور مسلم و ثابت، سركشي و يابيم ك در پايان، از اين اصل در مي

  لجاجت زشت، انحراف از اصول گفتگو و مناظره و به دور از شأن طالبان حق است.

جويي، پرهيز از تعصب و پايبندي به اصول گفتگو  طرفي، حق اصل پنجم: بي

  و مناظره است.

و را به سوي پيروي از حق، تالش براي رسيدن به آن و پايبندي چيزي است كه گفتگ

كند.  راه راست و بدون كجي و پيچيدگي يا خواستة همه يا پيروان [گروهي] هدايت مي

نه تنها فرد مسلمان بلكه هر انسان عاقل صادق، طالب حق و جستجوگر حقيقتي به سوي 

  نمايد.  راستي و درستي حركت و از اشتباه و خطا پرهيز مي
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دين همكاري در حق جويي است اما اين كار هاي  فرمايد: از نشانه ابوحامد غزالي مي

ها و شروطي دارد. از جملة آنها اين است كه كسي كه در جستجوي حقيقت است  نشانه

اي است. براي او هيچ تفاوتي ندارد كه اين  همانند كسي است كه در طلب گمشده

ندارد پ گمشده به وسيلة او يا طرف مقابل پيدا شود. طرف مقابل را دوست و نه دشمن مي

   )1(»كند. او زماني كه خطايش را به او نشان داد و آن را ظاهر ساخت از او تشكر مي

هرگز سخن نگفتم مگر آنكه دوست داشتم «از امام شافعي نقل شده است كه فرمودند: 

در كه موفق، مورد پشتيباني و حمايت قرار گيرد و خداوند آن را حفظ و حمايت نمايد. 

ميتي نداشت كه حقيقت بر زبان من يا طرف مقابل جاري شود. مناظره هرگز برايم اه

  ». بلكه مهم بيان حقيقت بود«

  گويد:  غزالي دربارة نكوهش تعصب، حتي اگر در جانبداري از حق باشد، مي

هاي عالمان بد است. آنها در جانبداري و تعصب براي حق مبالغه  تعصب از آفت«

نگرند. اين امر موجب برانگيختن حس  لفان با ديدة تحقير و خواري ميكنند و به مخا مي

سازد  هاي آنها را براي كمك به باطل مهيا مي شود و انگيزه مقابله به مثل و تالفي كردن مي

شود. اگر به شيوه  و ارادة آنها در تمسك به آنچه به آنها نسبت داده شده است محكم مي

نصيحت كردن، نه از ديدگاه تعصب و تحقير وارد  لطف، رحمت و در خلوت [فرد را]

تر بودند. اما زماني كه كسي به آنها رو بياورد، فقط با سلطه  شدند در آن موفق عمل مي

ترديد اعمال مانند تعصب، لعن و اتهام زدن به مخالفان  كنند بي طلبي با او برخورد مي

در حقيقت اين افراد موجب به دست آوردن دل آنان و جذب قلوبشان نخواهد شد. 

  .)2(»اند تعصب را عادت و ابزار خود قرار داده

مطلب فوق بيانگر اين امر است كه گفتگو بايد بدون تعصب و خالصانه با هدف طلب 

هاي لفظي  ورزي فردي، مغالطه حق، بدون خشونت و تحريك، به دور از نفرت و غرض

                                           
  .1اإلحياء، ج - 1

  .1اإلحياء، ج - 2
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كند و موجب تنفر و ايجاد  ميباشد زيرا اين امور قلب را فاسد و جانها را تحريك 

  انجامد.  شود و به جدايي و قطع رابطه مي برافروختگي سينه مي

ان شاءاهللا زماني كه آداب گفتگو را بيان كرديم اين موضوع بسط و گستردگي بيشتري 

  كند.  پيدا مي

  كند.  هاي كسي كه مناظره و گفتگو مي اصل ششم: ويژگي

ز صاحب آن دريغ شود، به همين ترتيب همان گونه كه شايسته است كه حق ا

شايسته است كه اين حق به كسي كه سزاوار آن نيست داده نشود. همچنين حكمت، عقل 

كند كه فرد آنچه را كه از آن او نيست طلب نكند و در آنچه به او  و ادب ايجاب مي

  مربوط نيست، وارد نشود. 

  باطل است.  رود از حق دفاع كند، اينكه فردي كه به راه باطل مي

  شناسد، از حق دفاع كند، باطل است.  اينكه فردي كه حق را نمي

  كند، اين كار را انجام دهد، باطل است.  اينكه فردي كه به خوبي از حق دفاع نمي

  اينكه فردي كه با راههاي باطل آشنايي ندارد، به دفاع از حق بپردازد باطل است. 

گفتگوي صحيح و درستي كه نتايج مفيد و  پس بنابراين سزاوار نيست هر كسي وارد

  ثمرات خوبي خواهد داشت، شود. 

آورد، علم است. پس مناظره كننده بايد  آنچه همة اين امور را در فرد به وجود مي

  داراي شايستگي علمي و تخصص در امر مورد بحث باشد. 

رد جاهل با داند با عالم به آن امر، همسان نيست. جايز نيست ف كسي كه امري را نمي

در گفتگو با پدرش اين حقيقت را چنين  ؛عالم مجادله و مناظره كند. حضرت ابراهيم 

ÏM + بيان فرموده است: t/ r'‾≈ tƒ ’ ÎoΤÎ) ô‰ s% ’ ÎΤ u !% ỳ š∅ÏΒ ÉΟ ù= Ïèø9 $# $tΒ öΝs9 y7 Ï?ù' tƒ ûÍ_÷èÎ7 ¨? $$sù x8Ï‰÷δ r& $WÛ≡u� ÅÀ 

$wƒÈθy™ ∩⊆⊂∪_  :شي نصيب من شده است كه نصيب اي پدر [از طريق وحي] دان« ]43[مريم

  . »تو نگشته است بنابراين از من پيروي كن تا تو را به راه راست راهنمايي كنم
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ها آن است كه فردي كه [در امري] فاقد تخصص است، به فرد  يكي از مصيبت

  متخصص اعتراض كند و او را تخطئه نمايد و عمل و سخن او را اشتباه بداند. 

نه اينكه بدون داشتن علم،  ،ق دارد كه سؤال كند و ياد بگيردداند، ح  كسي كه نمي

… %tΑ$s + به بندة صالح فرمود: ،عتراض و مجادله نمايد. حضرت موسيا çµs9 4y›θãΒ ö≅ yδ 

y7 ãèÎ7 ¨?r& #’n?tã βr& Çyϑ Ïk= yèè? $£ϑ ÏΒ |M ôϑ Ïk= ãã #Y‰ ô©â‘ ∩∉∉∪_  :موسي به او گفت: آيا « ]66[الكهف

تو شوم و از تو پيروي كنم بدان شرط كه از آنچه مايه رشد و پذيري كه من همراه  مي

  .»صالح است و به تو آموخته شده است، به من ياد بدهي؟

پس بهتر است فردي كه در امري تخصص ندارد سؤال كند، بينديشد، ياد بگيرد و در 

  در برابر آن بندة صالح رفتار نمايد.  ؛طلب دانش باشد و همانند عمل حضرت موسي 

ثمر، هم سطح نبودن و ناهمگوني دو طرف مناظره  لت بسياري از گفتگوهاي بيع

با هر عالمي كه مناظره كردم، بر او چيره و پيروز شدم و هر «گويد:  مي :است. شافعي 

به  :اين سخن تمسخر آميز شافعي ». جاهلي كه با من مناظره كرد، بر من غلبه يافت

  گيرد.  كه بين دو فرد يا طرف ناهمسان انجام ميثمر اشاره دارد  مناظره و مجادله بي

  قطعي بودن و نسبي بودن نتايج :اصل هفتم

منظور از اين اصل آن است كه راي و انديشه انسان نسبت به امور اشتباه يا صحيح 

به  –سبحانه و تعالي  –در تبليغ آنچه از طرف خداوند  ؛نسبي است و فقط پيامبران الهي

لغزش و اشتباه مصون هستند. افراد ديگر همه شامل اين گفته  شود، از آنها وحي مي

رأي من درست است اما احتمال اشتباه در آن وجود دارد، رأي ديگري «شوند:  مشهور مي

  ». اشتباه است اما احتمال دارد درست باشد

از اصول گفتگو و مناظره سودمند آن نيست كه در پايان يكي از طرفين قول  بنابراين،

ابل را قبول كند. اگر چنين امري تحقيق يابد و دو طرف بر رأي واحدي اتفاق طرف مق

پيدا كند، بهترين خواسته و نهايت هدف از مناظره تحقق پيدا كرده است. اما اگر اين امر 



  23  اصول و آداب گفتگو در اسالم
  

  

تحقق پيدا نكند، گفتگو به شرطي سودمند است كه دو مناظره كننده قانع شوند كه هر 

اين امر زماني براي آنها جايز است كه اختالف آنها در حد كدام روش خود را ادامه دهند. 

مجاز و جايز باشد. در مبحث هدف از گفتگو در صفحات پيشين اين مطلب با تفصيل 

  بيشتري ذكر شده است. 

گروهي از آنها، [علما]، كسي را كه با او در «گويد:  در بيان اين امر مي :ابن تيميه 

دانند و او را وادار به موافقت با فهم خود  شد، معذور ميمسائل اجتهادي اختالف داشته با

  به نقل از المغني ». كنند [از امور] نمي

گرداني، فريبكاري، تخطئه و نسبت دادن ناداني به  اما اگر گفتگو به نزاع، جدايي، روي

  انجامد.  يكديگر كشيده شود، به شكست مي

  م جدي به آنها.قبول كردن نتايج به دست آمده و التزا اصل هشتم:

يابند و التزام جدي به اين نتايج و  هاي گفتگو به آن دست مي قبول نتايجي كه طرف

پيامدهاي آنها اگر اين اصل تحقق پيدا نكند، مناظره بيهوده و مورد پرهيز خردمندان 

  خواهد بود. 

هر كدام از طرفين بايد سخن كسي را كه داراي حجت و دليل «گويد:  ابن عقيل مي

، بپذيرند. زيرا اين امر موجب باال رفتن منزلت، كمك بيشتر به فهم و درك حقيقت است

  شود.  و پيمودن راه حقيقت مي

ترديد  گويد: كسي كه با من مناظره كرد و حجت و دليل مرا قبول نمود بي مي :شافعي 

 و كسي كه حجت و دليل مرا رد كرد، از ارزش او در نظرم ،در نظر من بزرگ جلوه نمود

  .)1( »كاسته شد

                                           
  .14علم الجدل، ص -1



 

  آداب گفتگو: 

التزام به گفتار نيك و پرهيز از به چالش طلبيدن و ساكت كردن طرف  -1

  مقابل.

يكي از مهمترين اموري كه طرفين مناظره، بايد به آن پاي بند باشند، در پيش گرفتن 

≅ + بهترين روش در گفتار و مجادله است. در قرآن كريم آمده است: è% uρ “ÏŠ$t7 ÏèÏj9 (#θä9θà) tƒ 

ÉL©9 $# }‘Ïδ ß|¡ômr& ∩∈⊂∪_  :[اي پيامبر] به بندگانم بگو: [در گفتار و نوشتار « ]53[اإلسراء

Ο+. »ها باشد خود] سخني بگويند كه زيباترين [و بهترين] سخن ßγø9 Ï‰≈ y_uρ ÉL©9 $$Î/ }‘Ïδ 

ß|¡ômr& ∩⊇⊄∈∪_  :گو كنو با ايشان به شيوه هر چه نيكوتر و بهتر گفت« ]125[النحل«. 

+(#θä9θè% uρ Ä¨$̈Ψ= Ï9 $YΖ ó¡ãm ∩∇⊂∪_  :و به مردم نيك بگوييد« ]٨٣[البقرة« .  

پس فرد عاقل، خردمند و طالب حق بايد از دشنام، افترا و تمسخر و انواع تحقير، 

  انگيزي پرهيز كند.  تحريك و فتنه

خودداري از خشونت  صاز ارشادهاي ارزشمند الهي براي پيامبرمان حضرت محمد

βÎ)uρ x8θä9 + فرمايد: ر برخورد با اهل باطل است. خداوند خطالب به پيامبرش ميد y‰≈y_ 

È≅ à)sù ª!$# ãΝ n= ÷ær& $yϑ Î/ tβθè= yϑ ÷ès? ∩∉∇∪ ª! $# ãΝä3øts† öΝ à6oΨ ÷� t/ tΠöθtƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ) ø9 $# $yϑŠÏù óΟ çFΖ ä. ÏµŠ Ïù 

šχθà' Î= tFøƒrB ∩∉∪_ ]ختند، پس [با آنان و اگر با توبه ستيز و جدال پردا« ]69-68حج: ال

كنيد، از هر كسي آگاهتر است.*  ستيز مكن و بلكه] بگو: خدا نسبت به كارهايي كه مي

كند. [و ره  ورزيد، داوري مي خداوند در روز رستاخيز ميان شما دربارة آنچه اختالف مي

Ρ‾$+ فرمايد: . همچنين مي»دهد] يافته را ثواب و گمراه را عذاب مي Î) uρ ÷ρr& öΝ à2$−ƒÎ) 4’ n?yès9 

“́‰ èδ ÷ρr& ’ Îû 9≅≈ n= |Ê &Î7 •Β ∩⊄⊆∪_  :و قطعاً يا ما [مؤمنان] و يا شما [مشركان] « ]24[سبأ

عليرغم اين كه بطالن عقايد و داليلشان كامالً  .»آشكاري هستيمبر هدايت يا گمراهي 

  واضح و آشكار است. 
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خود سرانه و اين اصل شامل پرهيز از روش تحدي و به چالش طلبيدن و اظهار نظر 

شود. عليرغم اينكه حجت  زورگويانه در سخن گفتن و در تنگنا قرار دادن طرف مقابل مي

واضح و دليل قطعي و انكار ناپذير باشد... زيرا به دست آوردن دلها بر به دست آوردن 

ديدگاهها و جايگاهها مقدم است. گاهي ممكن است، فرد مقابل را ساكت كني، اما نتواني 

نع كني. ممكن است با يك دليل بتواني او را وادار به سكوت كني اما تسليم و او را قا

شود،  اعتراف او [به حقيقت] را به دست نياوري. به چالش طلبيدن مانع تسليم شدن مي

  اگر چه فرد از نظر عقلي قانع شده باشد. 

ودن ها از افز در نظر انسان منصف و خردمند، تالش براي حفظ قلوب و زدودن كينه

دانيد كه درشت سخن گفتن، بلند كردن  ترديد مي به تعداد دشمنان و ... بهتر است. بي

آورد. بنابراين  اي به بار نمي صدا و از كوره در رفتن، جز خشم، نفرت و بيزاري نتيجه

مناظره كننده بايد تالش كند، صدايش را بيش از حد نياز بلند نكند. زيرا اين امر، 

ار خود و ديگران است. بلند كردن صدا موجب تقويت حجت و خردي و موجب آز بي

غالباً فقط براي  –كند  شود. بلكه كسي صدايش را بلند مي ايجاد دليل و اقامة برهان نمي

كند و با فرياد كشيدن  بودن بضاعت [علمي]اش اين كار را مي پوشاندن ضعف دليل و كم

ا صداي پايين نشانة خردمندي، كند صحبت كردن ب ضعف و ناتواني خود را پنهان مي

  باشد.  سالمت روحي، داشتن فكر منظم، نقد موضوعي و عيني و اعتماد كامل به خود مي

عالوه بر اين گاهي الزم است انسان تن و آهنگ صداي خود را براساس تناسب 

جايگاه و نوع روش [صحبت كردن] تغيير دهد. تا صدا از نظر استفهام، تقرير، انكار، 

حوصلگي  .... با جايگاه و روش مطابقه داشته باشد و موجب رفع خستگي و بي تعجب و

شود و فكر را [به خوبي] انتقال دهد. و توجه مجدد مشاركت كنندگان و شنوندگان را به 

  امر جلب نمايد. 

توان كه از روشهاي ساكت و خاموش كردن  هاي استثنائي مي با اين وجود، در حالت

رد. اين امر زماني جايز است كه فرد گستاخي و از حد تجاوز، ظلم، طرف مقابل استفاده ك
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طغيان، با حق دشمني و آشكارا لجاجت و سركشي كرده باشد. اين امر را در آيات زير به 

#) Ÿωuρ+ يابيم: روشني در مي þθä9 Ï‰≈pgéB Ÿ≅ ÷δr& É=≈tG Å6ø9 $# āωÎ) ÉL©9 $$Î/ }‘Ïδ ß|¡ômr& āωÎ) tÏ% ©!$# (#θßϑ n= sß 

óΟ ßγ÷Ψ ÏΒ ∩⊆∉∪_  :با اهل كتاب [مسيحيان و يهوديان] جز به روشي كه نيكوتر « ]46[العنكبوت

تر و به قبول نزديكتر] باشد، بحث و گفتگو مكن مگر با كساني از ايشان  تر و آرام [و نرم

كه ستم كنند. [و متوسل به زور يا گستاخي شوند و در جدل از حد اعتدال خارج شوند، 

. همچنين خداوند »وحدت در مقابله با آنان بالمانع است]در اين صورت شدت 

!āω �=Ïtä† ª+ فرمايد: مي $# t� ôγyfø9 $# Ïþθ�¡9 $$Î/ zÏΒ ÉΑöθs) ø9 $# āωÎ) tΒ zΟ Î= àß ∩⊇⊆∇∪_  :148[النساء[ 

» كه افراد بشر پرده دري كنند و عيوب همديگر را فاش سازند و«خداوند دوست ندارد «

تواند از  كه مي«گر آن كسي كه مورد ستم قرار گرفته باشد زبان به بدگويي گشايند، م

  .»شخص ظالم شكايت كند و بديهاي او را بيان كند و او را دعا و نفرين نمايد

عدالتي و تجاوز، گاهي اجازة حمله شديد به طرف مقابل، فشار  در حالت ظلم، بي

كند و بهتر آن  عمل ميشود. زيرا او براساس باطل  آوردن و باطل شمردن رأي او داده مي

  است كه مردم باطل را شكست خورده و ويران ببينند. 

قبل از به پايان رساندن اين مطلب دربارة ادب گفتگو و مناظره، بايد به موضوع 

انتخاب ضمير متكلم به صورت مفرد يا جمع اشاره كنم. مناظره كننده نبايد بگويد: اين 

وضوع را بررسي كرديم، براساس تجربه ما و ... به كار را كردم، گفتم، به نظر من، اين م

نمايند، سنگين است و  كار بردن اين الفاظ در روح كساني كه گفتگو را پيگيري مي

نشاندهندة غرور و خودپسندي است و گاهي ممكن است در اخالص و حسن نيت اثر 

ند. سپس بايد دهد، متنفر سوء داشته باشد. مردم از كسي خود را عالم و ارجمند نشان مي

رسد كه ...،  اين ضماير را تبديل به ضمير غايب كند. مثالً بگويد: محقق به اين نتيجه مي

دهد كه ...، متخصصان در اين  اند، نشان مي تجربه كساني كه در اين زمينه فعاليت كرده

ادب و هاي داشتن  نظران اين امر ...، و ... از نشانه گويند كه ...، به عقيدة صاحب باره مي
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شايستگي فراوان در گفتگو و ادارة مناظره آن است كه گمان نكند طرف مقابل ذكاوت 

مفرط و بيش از حدي دارد و در صحبت كردن با او عبارات مختصر و اشارات بعيدي را 

به كار نبرد تا فرد موضوع را متوجه نشود. همچنين گمان نكند كه مناظره كننده طرف 

كامالً نادان است و در شرح آنچه نيازي به بيان و شرح ندارد،  مقابل كودن، ساده لوح يا

  مبالغه نمايد. 

ترديد مردم از نظر عقل و فهم بين اين دو حالت داراي درجات مختلفي هستند.  بي

يكي عقل گسترده و سينه فراخ دارد. ديگري تنگ نظر و كوته بين است. فرد ديگري مايل 

ه روشنفكري و بلند نظري گرايش دارد. اين به تنگ نظري است، يكي ديگر كمي ب

اي دارد محتوا  ها در فهم اقوال تأثير دارد. كسي كه عقل تيز و موشكافانه ها و درك انديشه

و مفهوم متن و قصد متكلم و همة آنچه در مطلب ذكر شده است را به خوبي درك 

  كند، ديگري با اين امر، فاصله بسياري دارد.  مي

  وان از اختالف مردم در گفتگوها و فهمهايشان از آن خداوند است. حكمت بالغه و فرا

  پايبندي به وقت تعيين شده در هنگام صحبت كردن:  -2

بايد در ذهن فرد گفتگو كننده اين مطلب تثبيت شود كه نبايد صحبت كردن را فقط به 

ادب،  خود اختصاص دهد و سخنانش را بيش از حد طوالني نمايد و آنچه را كه خارج از

  زيبايي و ذوق سليم است به طور مداوم بر زبان جاري سازد. 

نويسد: بايد در سخن گفتن نوبت را رعايت كنند نه  ابن عقيل در كتاب (فن جدل) مي

اي كه فردي كه معترض است تا زماني كه  اينكه نوبت را با زور تصاحب نمايند به گونه

آورد نيز در هنگام  ند. فردي كه دليل ميفرد مقابل در حال بيان دليل است سكوت پيشه ك

بيان اعتراض از سوي طرف مقابل بايد سكوت كند تا اعتراض او به پايان برسد. حتي اگر 

مقصود كالم فرد مقابل را فهميده باشد، نبايد سخن او را قطع نمايد.... گروهي از مردم 

د. كه البته اين كار نماي براي جلب نظر حضار به هوش و ذكاوتش اقدام به اين كار مي

هيچ فضيلت و حسني ندارد. زيرا معاني با همديگر در ارتباط هستند و بعضي از آنها 
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دليلي براي بعضي ديگر هستند. اين امر، علم غيب، سرزنش صادقانه و به جا و استنباط 

  اي نيست تا فرد به انجام آن افتخار نمايد.  مفهوم پوشيده

هاي مختلف، متفاوت است. در  سخن گفتن در موقعيت طوالني كردن يا ميانه روي در

ها، وقت و فرصت صحبت كردن از سوي رييس جلسه و مدير آن  ها و نشست كنفرانس

  بند بود.  شود كه بايد به آن پاي نشست تعيين مي

گيرد، به علت  گاهها و تفريحگاهها انجام ميدوگاهي در جلسات و ديدارهايي كه در ار

يش ديگر اماكن، امكان طوالني كردن كالم وجود دارد. ممكن است آمادگي شنوندگان ب

  شرايط مسجد، دانشگاه يا اماكن مختلف ديگر با هم متفاوت باشد. 

بهتر است بدانيم مهمترين علل طوالني شدن سخن و قطع كالم طرف مقابل ناشي از 

  امور زير است: 

 .خودپسندي - 1

 .شهرت طلبي و مدح طلبي - 2

 هايش براي مردم تازگي دارد.  ند گفتهك اينكه فرد گمان مي - 3

  .توجهي به علم، وقت و شرايط مردم بي - 4

ظاهراً چنانچه يكي از اين امور براي شنوندگان ثابت شود، موجب انصراف، ممانعت، 

  شود.  خستگي آنها و سنگيني كالم گوينده در ذهن آنان مي

اگر وقت سخنراني اي قدرت تمركز و پيگيري محدودي دارد كه  گمان هر شنونده بي

شود. گروهي معتقدند اين  از آن حد فراتر رود، فرد دچار خستگي و آشفتگي ذهني مي

  دقيقه است.  15زمان حداكثر 

بهتر آن است گوينده زماني كالمش را به پايان برساند كه مردم مشتاق پيگيري هستند 

باشند كه او كالمش را دهند. اين بهتر است از اينكه مردم منتظر  و به دقت به آن گوش مي

  قطع نمايد و آن را به پايان برساند. 
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به خوبي گوش دادن، سكوت كردن و پرهيز از قطع كردن رشته كالم  -3

  ديگران. 

بندي به وقت تعيين شده و اجتناب از طوالني سخن گفتار مطلوب  همچنان كه پاي

م او را قطع است، فرد بايد به خوبي [به سخن طرف مقابل] گوش دهد و رشته كال

هايش مبذول دارد.  ننمايد. اين كه فرد همة تالش خود را فقط در زمينه فكر كردن به گفته

به پسرش  نتوجهي كند، اشتباه است. حسن بن علي  و به مناظره كننده و طرف گفتگو بي

  گويد:  مي

 (اي پسرم اگر با دانشمندان همنشين بودي تالش كن بيشتر [از زبان آنها امور را]

گيري، خوب  مي بشنوي نه اينكه صحبت كني. همانگونه كه درست سخن گفتن را فرا 

قطع مكن تا او  -حتي اگر به طول بينجامد  –گوش دادن را نيز بياموز، كالم هيچ كسي را 

  خود سخن را به پايان برساند).

  گويد:  ابن مقفع مي

ي گوش دادن را نيز گيري، به خوب (همان گونه كه به خوبي صحبت كردن را فرا مي

هاي خوب گوش دادن اين است كه به متكلم اجازه بدهي كه سخنش را  بياموز. از نشانه

به پايان برساند، و به جواب دادن كم توجه باشي. به سوي گوينده رو كني و به او بنگري 

  گويد دقت كني). و به آنچه مي

گفتگو بدون اين امر  الزمة گفتگوي مفيد، خوب گوش دادن است. به قول عامه مردم

  توجه است.  مانند (گفتگوي ناشنوايان) است كه هر طرف مناظره، به ديگري كامالً بي

  ارج نهادن و احترام گذاشتن به طرف مقابل: -4

هاي گفتگو احترام متقابل وجود داشته باشد و به هر  در جلسة گفتگو بايد ميان طرف

جايگاه و مقام او اعتراف شود و با  صاحب حقي، حق متناسب با خود داده شود و به

عبارات مؤدبانه و القاب شايسته و روشهاي صحيح و پيراسته شده مورد خطاب قرار داده 

  شود. 
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انجامد. اما ايراد  احترام متقابل به قبول حق، اجتناب از هوي و كمك به خويشتن مي

  گرفتن بر ديگران و جاهل خواندن آنها كار حرام و زشتي است. 

با نصيحت كردن و تصحيح  ،دربارة ضرورت تقدير و احترام گفته شده است آنچه

اشتباهات با روشهاي لطيف و عالي و اساليب محترمانه تناقضي ندارد. تقدير و احترام با 

تملق بيهوده، نفاق دروغين، مدح كاذب و اقرار به باطل متفاوت است. در زمينه اين 

طرح شده توجه كرد و فكر را متوجه پرداختن به آن ويژگي اخالقي و ادبي بايد به قضيه م

نمود تا به وسيلة بحث، تحليل، نقد، اثبات و ايراد گرفتن فارغ از گوينده يا صاحب آن 

هاي آن دشنام، ايراد گرفتن و  سخن به آن پرداخت تا گفتگو به مبارزه كالمي كه از ويژگي

مال افراد، مدارك، صالحيت، و انحراف از بررسي قضايا و افكار به بحث پيرامون، اع

  زندگي شخصي افراد است، تبديل نشود. 

  انجام مناظرات در يك مكان معين:  -5

گويند كه شايسته است مناظرات در اماكن خلوت و با حضور افراد كمي  علما مي

انجام گيرد. زيرا اين امر موجب تمركز بيشتر فكر و فهم، تصفيه ذهن و براي كسب 

هاي ريا و  ست. اگر اين امر در حضور گروه فراواني انجام گيرد، انگيزهحسن نيت بهتر ا

  آيد.  تالش براي غلبه بر طرف مقابل وسيله به حق يا باطل به وجود مي

≅ö+ آيه زيرا به اين امر اشاره دارد: è% !$yϑ ‾Ρ Î) Νä3Ýà Ïã r& >οy‰ Ïm≡uθÎ/ ( βr& (#θãΒθà)s? ¬! 4o_÷W tΒ 3“yŠ≡t� èùuρ 

¢Ο èO (#ρã� ¤6x' tG s?_  :كنم. و آن اين است كه:  بگو من شما را فقط يك نصيحت مي« ]46[سبأ

هاي  دو نفر، دو نفر يا به تنهايي و يكي يكي [خالصانه] براي خدا برخيزيد [و انديشه

  .»ايد] بينديشيد خفته را زنده كنيد] سپس [دربارة محمد كه سالها با او به سر برده

اند: كه جو عمومي و اماكن پرجمعيت حق را  الل كردهعلما با استفاده از اين آيه استد

كند و بيشتر افراد اين جمعيت نيز در زمينه بحث تخصص  پوشاند و فكر را پريشان مي مي

شود  اين امر موجب مي ،پردازند ندارند. بلكه بيشتر به غوغا ساالري و تقليد كوركورانه مي
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  حق پوشيده شود. 

ميان دو نفر يا از هر طرف دو نفر و تعداد كمي اما هنگامي كه گفتگو و مناظره 

شود. همچنين در چنين  صورت گيرد، بيشتر باعث تمركز فكر و نزديك شدن آرا مي

كند حق را قبول كند و از باطل  فضايي احتمال بيشتري وجود دارد كه فردي كه اشتباه مي

  با اشتباهي كه بدان معتقد بود، دست بردارد. 

در برابر مردم چنين نيست. گاهي تسليم شدن و اعتراف به اشتباه در حالي كه مناظره 

  در برابر مخالفان و موافقان سخت و سنگين است. 

به همين دليل در اين آيات به پيامبر ص سفارش شده است كه با اين روش با مردم 

وغا هاي آنها به ايشان همانند اتهام اقوام پيشين به پيامبران غ برخورد كند. زيرا اتهام

  ساالري بود. 

سازد: در يكي از شبها  آنچه در كتب سيره آمده است اين امر را بيشتر روشن مي

وهب ثقفي از خانه   عمرو بن، ابوسفيان بن حرب، ابوجهل بن هشام، أخنس بن شريق

خواند،  در حالي كه شبانه در خانه نماز مي صخارج شدند تا به سخنان رسول خدا 

اي نشستند و به او گوش دادند در حالي كه  از آنها در گوشه گوش فرا دهند. هر كدام

هيچ كدام از وجود ديگري تا اينكه سپيده دميد و در راه بازگشت همديگر را ديدند و 

گفتند: اگر يكي از افراد  شروع به سرزنش و مالمت يكديگر نمودند و به يكديگر مي

ر درون او شك به وجود بيايد. سپس شد د ديد باعث مي مي ]نادانتان شما را [در اين حال

  همگي رفتند. 

تا اينكه شب دوم فرا رسيد. هر كدام آنها به همان جايي كه در آن پنهان شده بودند 

بازگشتند و تا صبح به حرفهاي او گوش دادند. تا اينكه صبح پراكنده شدند و در راه 

مديگر را سرزنش همديگر را ديدند و سخنان شب اول ميان آنان رد و بدل شد و ه

كردند. سپس رفتند تا اينكه در شب سوم به يكديگر گفتند: تا زماني كه قول ندهيم كه 

رويم. سپس بر اين امر پيمان بستند. آنگاه متفرق  ديگر به اينجا برنگرديم، از اينجا نمي
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شدند. هنگامي كه صبح شد، أخنس بن شريق عصايش را برداشت و از خانه خارج شد. 

به خانه ابوسفيان بن حرب رسيد. به او گفت: اي أباحنظله نظرت دربارة آنچه از  تا اينكه

دانم و هدف  محمد شنيدي چيست؟ گفت: اي أباثعلبه من اموري را شنيدم كه آنها را مي

دانم  دانم و نه مي كنم و اموري را شنيدم كه نه آنها را مي از آنها را نيز به خوبي درك مي

ست. أخنس گفت: قسم به كسي كه تو بدان سوگند خوردي، من هم كه منظور از آنها چي

اش شد و  چنين هستم. سپس از پيش او رفت تا اين كه به ابوجهل رسيد. وارد خانه

گفت: اي اباالحكم! نظر تو دربارة آنچه از محمد شنيدي چيست؟ گفت: چه چيزي 

گرديم. آنان [مردم را]  شنيدم! ما و بني عبدمناف بر سر شرف و عزت با همديگر نزاع مي

اطعام كردند. ما هم چنين كرديم. [مسؤليت را] بر عهده گرفتند، ما هم چنين كرديم. آنان 

بندي به زانو  هاي شرط بخشش نمودند، ما هم اين كار را كرديم تا اينكه مانند اسب

شود.  مي افتاديم. آنان گفتند: از ميان ما پيامبري خواهد بود كه از آسمان بر او وحي نازل

آوريم و او را تصديق  يابيم؟! به خدا به او ايمان نمي اين امر را در مي چگونهپس 

  كنيم. أخنس از پيش او رفت و او را ترك كرد.  نمي

  اخالص: -6

جويي است. مناظره كننده بايد  طرفي در حق اين ويژگي اخالقي، كامل كننده اصل بي 

نچه در ميدان و موضوع مناظره مطرح نفس خود را بر اخالص براي خدا در همه آ

  شود، آماده سازد.  مي

هاي اين امر اين است كه: براي كسب شهرت ما متمايز شدن از  از بارزترين نشانه

ديگران، اظهار مهارت، علم فراوان و برتري طلبي بر همسانان و افرادي كه همانند او 

نا و مدح ديگران باعث از هستند، از خود دفاع كنند. قصد به دست آوردن خشنودي، ث

  شود.  بين رفتن امر و دور شدن از هدف مي

سپس بايد فرد نفس خود را با دقت و موفقيت جستجو كنند و اين سؤالها را از خود 

  بپرسد. 



  33  اصول و آداب گفتگو در اسالم
  

  

  آيا اين مناظره و مشاركت مصلحت آشكاري دارد؟ -

  آيا هدف از آن تحقق شهوت و اشباع آن در زمينه گفتگو و مشاركت است؟  -

يا بايد اين نوع  ،خواهد كه اين گفتگو و جدل نزاع و فتنه را به وجود آورد آيا مي -

  مناظرات را پايان رساند؟ 

هاي  هاي درك صحيح و نصيحت صادقانه براي نفس آن است كه از حيله از نشانه

كنند قصد آنها تحقق حق  نفساني و شيطاني پرهيز كند. بعضي از نفوس گاهي گمان مي

حالي كه حقيقت ماهيت آنها اين است كه آنها به كمك به ديدگاههاي خودشان  است. در

پردازند. وادار كردن نفس به رضايت و قبول زماني كه حق با طرف  و هواي نفس مي

طرفي و اخالص است. اطمينان از اينكه آراء افكار و راههاي  هاي بي مقابل است، از نشانه

كند. تالش و وظيفه او اين است  ر اين راه ياري ميحق ملك فرد يا گروهي نيست او را د

  كه حق در همه جا، همة شرايط و بر زبان همه افراد جاري شود. 

از اشتباههاي واضح و آشكار در اين زمينه آن است كه فرد گمان كند جز او كسي به 

و جز او كسي آن را در  ،يابد و فقط او مدافع و طرفدار حقيقت است حقيقت دست نمي

  كند.  و تنها او براي رسيدن به آن خالصانه تالش مي ،گيرد يش نميپ

هر گاه احساس كردي كه گفتگو از مسير اصلي خارج شده است و به سوي لجاجت، 

دشمني و قصد مداخله كشيده شده است، بهتر آن است كه گفتگو را به پايان برساني كه 

قدرت اراده و اخالص فراوان  اين امر نشان دهنده نهايت شرف داشتن با صداقت نفس،

  است. 

ايم. اميدواريم كه مورد استفاده شما واقع  توانستيم آورده در جزوه حاضر همه آنچه مي

  شده باشد.

  ق، وصلی اهللا علی محمد وآله وصحبه وسلميواهللا ولی التوف
  صالح بن عبداهللا بن حميد

   مكه مكرمه


